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Na podlagi 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list RS, št. 

77/2007-UPB1, 56/2008, 4/2010, 20/2011 in 100/2011 Odl.US: U-I-210/10-10), 4. člena 

Pravilniku o sofinanciranju programov društev na področju kulture v Občini Dobrovnik 

(Uradne objave Občine Dobrovnik, št. 3/2008 in 3/2012), Odloka o spremembi proračuna  

Občine Dobrovnik za leto 2013 (Uradne objave Občine Dobrovnik, št. 7/2012 z dne 

20.12.2012) in 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 35/07, 2/09 in 66/10), 

je občinski svet Občine Dobrovnik na svoji _____ seji dne ____________ sprejel 

 

LETNI PROGRAM KULTURE 

OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2013 

 

1. UVOD 

 

Letni program kulture občine Dobrovnik za leto 2013 (v nadaljevanju: program kulture) je 

pripravljen na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju kulture v 

Občini Dobrovnik (Uradne objave Občine Dobrovnik, št. 3/2008 in 3/2012) ter Odloka o 

spremembi proračuna  Občine Dobrovnik za leto 2013 (Uradne objave Občine Dobrovnik, št. 

7/2012). 

 

Občinski svet Občine Dobrovnik na podlagi zgoraj navedenih pravnih podlag in v skladu z 

obveznostjo občine, da zagotavlja pogoje in sprejema ukrepe za uresničevanje javnega 

interesa na področju kulture na svojem območju sprejema Letni program kulture Občine 

Dobrovnik za leto 2013 in na ta način v Občini Dobrovnik zagotavlja pogoje za: 

- kulturno ustvarjalnost 

- dostopnost kulturnih dobrin 

- kulturno raznolikost. 

 

Program kulture občine Dobrovnik za leto 2013 določa: 

- cilje občinskega programa 

- vsebine, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna za leto 2013 

- obseg sredstev, ki se zagotavljajo za sofinanciranje izvajanja programa kulture iz 

sredstev proračuna za leto 2013. 

 

 

2. CILJI OBČINSKEGA PROGRAMA KULTURE 

 

Poglavitni cilj programa in dejavnosti, ki se odvijajo na podlagi programa, je zagotavljanje 

pogojev za to, da občina postane tudi kulturno središče, v katerem lahko občanke in občani 

uresničujejo svoj interes po lastni dejavnosti na področju kulture in svoj interes po dostopnosti 

kulturnih dobrin v lastnem bivalnem okolju. 

Cilj občine je predvsem spodbujati razvoj kulture na nivoju društev, ki so nosilci kulturnih 

dejavnosti v občini.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200777&stevilka=4066
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200856&stevilka=2344
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20104&stevilka=129
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201120&stevilka=822
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2011100&stevilka=4259
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3. VSEBINE, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV PRORAČUNA ZA LETO 2013 

 

A. Dejavnost registriranih kulturnih društev  

 

Pogoj: Za sofinanciranje redne dejavnosti društvo pridobi točke, če v prilogi razpisne 

dokumentacije poda finančno in vsebinsko poročilo o delu preteklega leta in finančni in 

vsebinski program tekočega leta. 

 

Pogoj: Točke za člane društva, društvo pridobi le v primeru, če k razpisni dokumentaciji poda  

seznam o članih društva s pristopno izjavo in plačano članarino. 

 

B. Udeležba na lokalnih, območnih, medobmočnih,  državnih  in mednarodnih 

srečanjih 

 

C. Kulturne prireditve in akcije, ki so namenjene občanom in promociji občine 

 

D. Drugi programi, ki dokažejo vsebinsko upravičenost 

 

4. OBSEG SREDSTEV, KI SE ZAGOTAVLJAJO ZA SOFINANCIRANJE  IZVAJANJA 

POSAMEZNE DEJAVNOSTI IZ SREDSTEV PRORAČUNA ZA LETO 2012 

Za izvajanje programa kulture iz predhodne točke tega programa se izvajalcem v proračunu 

občine Dobrovnik za leto 2013, zagotavlja 3.000,00 EUR za vse dejavnosti.  

 

 

Številka:  

Dobrovnik,  Župan – Polgármester: 

                                                                                           Marjan Kardinar, univ.dipl.inž.agr. 


