LETNI PROGRAM KULTURE
V OBČINI STRAŽA ZA LETO 2018

Na podlagi 9. in 14. 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), Odloka o proračunu Občine
Straža za leto 2018 (Uradni list RS št. 59/2017) je občinski svet Občine Straža na svoji redni 20. seji
dne,________ sprejel
LETNI PROGRAM KULTURE
V OBČINI STRAŽA ZA LETO 2018

I.

UVOD

Letni program kulture v Občini Straža (v nadaljevanju letni program kulture) določa javni interes občine
na področju zagotavljanja dostopnosti do kulturnih dobrin, spodbujanja kulturne ustvarjalnosti, ljudske
kulture in kulturne dediščine, ki se uresničuje z zagotavljanjem organizacijskih, finančnih in prostorskih
pogojev za izvajanje kulturnih dejavnosti v občini.
Letni program kulture se udejanja preko programov javnega zavoda (Knjižnica Mirana Jarca Novo
mesto), javnega sklada (Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, OI Novo mesto), Javnega razpisa za
sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini Straža. Javni interes za kulturo se v Občini
Straža uresničuje z zagotavljanjem pogojev za kulturno ustvarjalnost, dostopnost kulturnih dobrin,
kulturno raznolikost, slovensko kulturno identiteto. Ti pogoji se zagotavljajo s sprejetim proračunom
Občine Straža za leto 2018

II.

PRAVNE PODLAGE

Pravna podlaga za sprejem letnega programa kulture je Zakon o uresničevanju javnega interesa za
kulturo, ki določa, da javni interes za kulturo temelji na zagotavljanju javnih kulturnih dobrin, s katerimi
se uresničuje kulturni razvoj Slovenije in slovenskega naroda, za katerega skrbijo Republika Slovenija
in lokalne skupnosti. Lokalne skupnosti zagotavljajo javni interes za kulturo po tem zakonu zlasti:
 z zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin na področjih, ki jih določajo posebni zakoni
(knjižničarstvo, varstvo kulturne dediščine, arhivska dejavnost ipd.),
 s podpiranjem ljubiteljske kulturne dejavnosti in drugih kulturnih potreb prebivalstva, ki jih
ugotovijo s svojim programom za kulturo,
 z zagotavljanjem javnih kulturnih dobrin širšega pomena (uprizoritvene umetnosti, vizualne
umetnosti, novi mediji ipd.) v skladu s svojimi zmožnostmi in
 z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture.
V skladu in na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, se izvajanje javnega
interesa za kulturo v Občini Straža določi z letnim programom kulture, ki določa programe kulture, ki
se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njihovo uresničevanje in
obseg sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu Občine Straža.

III.

CILJI IN USMERITVE

Cilj letnega programa kulture je zagotavljanje pogojev za to, da občani in občanke lahko uresničujejo
svoj interes po lastni dejavnosti na področju kulture in interes po dostopnosti do kulturnih dejavnosti v
lastnem bivalnem okolju, z nosilci kulturnih dejavnosti v občini.
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Naloga občine je zlasti zagotavljanje ustreznih pogojev v občini za uresničevanje javnega interesa na
področju kulture in spodbujanje občank in občanov, da brez ovir izrazijo svoje potrebe in interese na
tem področju. Naloga občine bo:
 omogočanje spodbujanja kulturne dejavnosti občanov in občank na področju profesionalne in
ljubiteljske kulture ter zagotavljanje določenih sredstev za njihovo dejavnost,
 omogočanje prostorske ali materialne možnosti za uresničevanje kulturnih programov in
projektov,
 omogočanje dostopnost kulturnih dobrin, ki bodo plod uresničevanja programov nosilcev
dejavnosti z območja občine in programov drugih ustvarjalcev v skladu s svojimi zmožnostmi in s
tem programom.
Za zagotavljanje zgoraj omenjenega bo občina:
 z Javnim razpisom za sofinanciranje kulturnih programov in projektov spodbujala dejavnosti na
področju kulture,
 s primerno odmerjenimi proračunskim sredstvi zagotavljala delovanje javnega sklada (Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti, OI Novo mesto) in zavodov, ki delujejo na območju občine (Knjižnica
Mirana Jarca Novo mesto),
 vzdrževala objekte javne kulturne infrastrukture (Kulturni dom Straža) in objekte
 kulturne dediščine (5. cerkva v Občini Straža, mlin v Vavti vasi)

IV.

OBSEG FINANCIRANJA

Občina Straža z Odlokom o proračunu Občine Straža za leto 2018 zagotavlja proračunska sredstva za
izvajanje Letnega programa kulture v Občini Straža za leto 2018. Iz občinskega proračuna Občine Straža
se za leto 2018
zagotovijo sredstva za naslednje programe v kulturi:
 knjižničarstvo in založništvo,
 ljubiteljska kultura,
 umetniški program
 nepremična kulturna dediščina
 mediji in avdiovizualna kultura,
 drugi programi v kulturi.
Iz sredstev občinskega proračuna se sofinancirajo naslednje vsebine opredeljene v letnem programu
kulture:
 Knjižničarstvo in založništvo:
V skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Zakonom o knjižničarstvu (Uradni
list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK, 92/15) je občina dolžna zagotavljati redno knjižničarsko dejavnost.
Knjižničarsko dejavnost za Občino Straža izvaja Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, katere
soustanovitelji smo in v okviru katere deluje Krajevna knjižnica Straža. Občani lahko z obiskom
Krajevne knjižnice Straža zadovoljijo potrebo po informiranju, izobraževanju, razvedrilu, razvijanju
pismenosti. Proračunska sredstva so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov telekomunikacij in
časopisov ter strokovne literature. Občina zagotavlja tudi finančna sredstva za nakup knjižničnega
gradiva ter stroške delovanja Krajevne knjižnice Straža (plače, materialni stroški).
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Finančna sredstva bodo dodeljena Knjižnica Mirana Jarca na podlagi pogodbe o financiranju knjižnične
dejavnosti in finančnega načrta javnega zavoda.
V sklopu te postavke pa sofinanciramo tudi izdajo revije Rast.
 Ljubiteljska kultura
V Občini Straža se društvom in OŠ sofinancirajo njihovi programi na področju kulture, z vsakoletnim
javnim razpisom. Društva se prijavijo na razpis s katerim sofinanciramo sledeče kulturne dejavnosti:
- pevska dejavnost,
- folklorna in plesna dejavnost,
- gledališka dejavnost,
- lutkovna dejavnost,
- recitacijska in literarna dejavnost,
- likovna, fotografska in filmska dejavnost,
- kulturne prireditve
 Umetniški program
Finančna sredstva na tem kontu so namenjena za sofinanciranje delovanja Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti, OI Novo mesto. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je osrednja vladna organizacija
slovenske društvene kulture, ki z mrežo izpostav in zvez kulturnih društev po celotni državi strokovno
in finančno podpira razvoj društvene kulture. Skupaj z Zvezo kulturnih društev Slovenije zastopa
interese kulturnih društev v kulturni politiki. Spodbujanje množičnega zanimanja za kulturo, razvoja
raznovrstnih umetnostnih smeri, amaterskih in strokovnih praks, kulturne vzgoje in usmerjenosti med
otroki in mladimi so cilji, h katerim strmijo slovenske organizacije na področju društvene kulture.
Območna izpostava sklada organizira razna izobraževanja in usposabljanja mentorjev, organizira
skupne predstavitve skupin (revije, delavnice …), ki se jih vsako leto udeležujejo tudi člani naših
kulturnih društev.
Z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti, Območno izpostavo Novo mesto bo na podlagi
predloženega programa dela ter finančnega načrta sklenjena pogodba.
 Nepremična kulturna dediščina
Občina straža letno objavi javni razpis za obnovo cerkva v Občini Straža. Pogoj za prijavo na razpis je,
da je objekt vpisan v register kulturne dediščine.
 Mediji in avdiovizualna kultura
Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav so namenjena za pokritje stroškov obveščanja javnosti na
lokalni televiziji o dogajanjih v občini, v skladu z Zakonom o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 36/08 - ZPOmK-1, 77/10 - ZSFCJA, 90/10 Odl. US., 87/11 – ZavMS,
47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16 in 39/16) in drugimi pravnimi akti lokalne skupnosti.
Finančna sredstva se Televiziji NM d.o.o. nakažejo preko mesečnih zahtevkov na podlagi sklenjene
pogodbe.
 Drugi programi v kulturi
Na postavki drugi programi v kulturi se knjižijo stroški obratovanja Kulturnega doma v Straži.
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V začetku leta je vaški Dom Drganja sela dobil novo fasado, in ograjo pred vhodom. Nanj pa je je
montiran tudi defibrilator.
POSEBNE DOLOČBE
Občina Straža lahko zmanjša ali ukine dodeljena sredstva za leto 2018 tistim izvajalcem, pri katerih se
na osnovi letnega poročila oziroma izvedenega nadzora ugotovi, da niso izpolnili vseh obveznosti iz
pogodbe o sofinanciranju kulturnih programov v letu 2017.
Sredstva za sofinanciranje programov kulture se razdelijo v celoti na podlagi izvedenega javnega razpisa
ter vrednotenja prispelih programov v skladu s Pravilnikom in Merili.
Če se po vrednotenju prijavljenih programov ugotovi, da na posameznem področju ostajajo sredstva,
lahko ostanek župan prerazporedi na drugo področje.

V.

VELJAVNOST IN UPORABNOST

Letni program kulture v Občini Straža začne veljati naslednji dan po sprejemu na Občinskem svetu
Občine Straža.
Letni program kulture v Občini Straža za leto 2018 se objavi na spletni strani občine.
Številka zadeva: 610-1/2018-2
Straža, 06.02.2018
Župan
Dušan Krštinc, l.r.

.
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