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OBČINSKI SVET 
OBČINE CIRKULANE 
   
    
ZADEVA: Predlog Letnega programa kulture v Občini Cirkulane za leto 2020 
 
Na podlagi  9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), 
Pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini 
Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/07 (35/13-popr.)) in 29. člena Statuta Občine 
Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/17) predlagam občinskemu svetu v obravnavo 
in sprejem predlog Letnega programa kulture v Občini Cirkulane za leto 2020. 
 

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga:  
- predlog Sklepa o potrditvi 
- predlog Letnega programa kulture v Občini Cirkulane za leto 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Predlog 
 
Na podlagi  9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), 
Pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini 
Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/07 (35/13-popr.)) in 15. člena Statuta Občine 
Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17) je občinski svet Občine Cirkulane na 10. 
redni seji dne 13. 2. 2020 sprejel 

S K L E P : 
 

1. Sprejme in potrdi se Letni program kulture v Občini Cirkulane za leto 2020 v predloženi 
vsebini.  

2. Sklep prične veljati z dnem sprejema. 
 
 
Številka: 007-9/2020 
Datum:   ___________ 
 
 

O b r a z l o ž i t e v : 
 
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo nalaga lokalni skupnosti ustvarjati pogoje in 
sprejemati ukrepe za uresničevanje javnega interesa na področju kulture. Javni interes za kulturo 
temelji na zagotavljanju javnih kulturnih dobrin, s katerimi se omogoča uresničevanje trajnega 
kulturnega razvoja v lokalni skupnosti, čim širša dostopnost dobrin ter vzpodbujanje kulturne 
ustvarjalnosti in kulturne raznolikosti na različnih kulturnih področjih. Lokalna skupnost 
zagotavlja javne kulturne dobrine s podporo posamičnim kulturnim projektom ter javnim 
kulturnim programom. V skladu in na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
se izvajanje oz. uresničevanje javnega interesa na področju kulture v lokalni skupnosti določi z 
Letnim programom kulture. Letni program kulture določa namen in obseg sofinanciranja 
programov izvajalcev letnega programa kulture iz javnih sredstev, ki se zagotovijo v Proračunu 
Občine Cirkulane. 
 
Letni program kulture Občine Cirkulane izhaja iz sprejetega Proračuna Občine Cirkulane za leto 
2020 saj je obseg financiranja kulturnih dejavnosti odvisen od višine zagotovljenih sredstev v 
Proračunu. Javni razpis bo izveden v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov na 
področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Cirkulane.   
 
Glede na podano obrazložitev predlagam Občinskemu svetu Občine Cirkulane, da sprejme sklep 
v predloženi vsebini. 
 

                                                                                                             
Antonija ŽUMBAR, 

županja Občine Cirkulane 
    
 
 
 
 
 



L E T N I   P R O G R A M 
kulture v občini Cirkulane za leto 2020 

 
 

1. 
 
Občinski svet Občine Cirkulane na podlagi zgoraj navedenih zakonskih 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 v Občini Cirkulane za leto 
2020. Na ta način v Občini Cirkulane zagotavlja pogoje za to, da občani Občine Cirkulane lahko 
uresničujejo svoj interes po lastni dejavnosti na področju kulture in svoj interes po dostopnosti 
do kulturnih dejavnosti v lastnem bivalnem okolju, z nosilci kulturnih dejavnosti v občini.  
 

2. 
 
Letni program kulture v Občini Cirkulane opredeljuje redno dejavnost in programe, ki se 
sofinancirajo s sredstvi občinskega proračuna ter višino in namen teh sredstev. 
 
Kulturne dejavnosti so vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na 
področju nepremične in premične kulturne dediščine, besednih, uprizoritvenih, glasbenih, 
vizualnih, filmskih, avdiovizualnih in drugih umetnosti, ter novih medijev na področju založništva 
in knjižničarstva, kinematografije in na drugih področjih kulture.  
 
Poleg zagotavljanja kulturnih dobrin občina uresničuje javni interes za kulturo tudi z 
vzdrževanjem javne in druge kulturne infrastrukture (investicije, vzdrževanje, kulturna 
dediščina,…). 
 

3. 
 
V proračunu občine Cirkulane za leto 2020 so sredstva za kulturo opredeljena v proračunski 
postavki 1803 – Programi v kulturi: 
 

Zap. 
št. 

N A M E N Postavka v 
proračunu 2020 

ZNESEK V 
EUR 

1 Knjižničarstvo in založništvo 18039001 27.620 

2 Ljubiteljska kultura: 
- dotacije kulturnim društvom 
- Sklad RS za ljubiteljsko kulturo 

18039003 
180302 
180303 

 
12.500 
1.210 

3 Mediji in avdiovizualna kultura 18039004 10.600 

SKUPAJ 51.930 

 
 
Sredstva iz zgornje tabele so namenjena: 
 

 sofinanciranju kulturnih društev in drugih neprofitnih organizacij, 

 sofinanciranju javnih zavodov, 

 sofinanciranju kulturnih programov in prireditev občinskega pomena. 
 

 
 
 



4. 
 
Pravico do sofinanciranja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in programov imajo prijavitelji, ki 
izpolnjujejo pogoje, zapisane v Pravilniku o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti v Občini Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/07 (35/13-
popr.)). 

 
5. 

Iz sredstev za kulturo (iz tč. 3 Letnega programa kulture) se bodo sofinancirale naslednje kulturne 
vsebine: 
 

 delovanje pevskih zborov, 

 delovanje instrumentalne dejavnosti (tamburanje), 

 delovanje folklorne dejavnosti, 

 delovanje gledališke dejavnosti, 

 organizacija ali prisotnost na prireditvah občinskega pomena, 

 knjižnična dejavnost,  

 mediji in avdiovizualna kultura, 

 območna enota javnega sklada, 

 drugi programi v kulturi. 
 

6. 
 
Delitev sredstev se bo izvajala na naslednji način: 
 

 delitev sredstev za sofinanciranje redne ljubiteljske dejavnosti (ljubiteljska kultura) se bo 
izvedla preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju 
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Cirkulane za leto 2020. 

 ostala sredstva se izplačujejo neposredno na podlagi predloženih programov in pogodb 
oziroma jih izvaja občina neposredno preko dodatnih javnih naročil. 

 
 

7. 
 
Letni program kulture začne veljati naslednji dan po sprejetju na občinskem svetu Občine 
Cirkulane in je osnova za izvedbo razpisa in razdelitev sredstev za sofinanciranje programov 
kulture v Občini Cirkulane v letu 2020. Letni program kulture se objavi v Uradnem glasilu 
slovenskih občin. 
 
Številka: 007-9/2020 
Datum:   _________ 
                                                                                                          Antonija ŽUMBAR, 
                županja Občine Cirkulane 


