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Številka: 032-18/2019(0106)-               
Datum: 28. maj 2019 

OBČINSKI  SVET OBČINE DOLENJSKE TOPLICE 
 
 
 
Zadeva:   LETNI PROGRAM KULTURE ZA LETO 2019  
 
 
Namen:  Obravnava in sprejem sklepa 
 
Faza: Predlog 
 
Pravna podlaga: Statut Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) 

Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02 in 
spremembe) 
 

Predlagatelj: Župan Franc Vovk 
  
Poročevalec: Majda Gazvoda  
 
Obrazložitev: Letni program določa programe na področju kulture, ki se sofinancirajo iz sredstev 

proračuna Občine Dolenjske Toplice. Opredeljeni so programi in višina sredstev za 
izvedbo posameznih programov.  

 
Predlog sklepa: Občinskemu svetu Občine Dolenjske Toplice sprejme   
 Letni program kulture v Občini Dolenjske Toplice za leto 2019. 
 
 

Župan 

 Občine Dolenjske Toplice 

Franc Vovk l.r. 
 
 
 
 
 
Priloga: 

- Letni program kulture - predlog 



 

 

 

 
Župan,Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice, Tel.:07 38 45 180, Fax: 07 38 45 190, obcina@dolenjske-toplice.si, www.dolenjske-toplice.si 

Na podlagi 66. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02 in 
spremembe), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe) in 8. člena 
Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na svoji    
redni seji dne,      2019 sprejel 

   
L E T N I    P R O G R A M 

    kulture v Občini Dolenjske Toplice za leto 2019 
 
Letni program kulture v Občini Dolenjske Toplice za leto 2019 zagotavlja, da bo Občina Dolenjske Toplice iz 
občinskega proračuna za leto 2019 izvajalcem kulturnih programov in ohranjanju kulturne dediščine namenila 
183.344,00 EUR. 
V letnem programu kulture za leto 2019 se sofinancirajo vsebine in programi: 

1. OHRNJANJE KULTURNE DEDIŠČINE     45.000,00 EUR   

S sredstvi proračuna na postavkah: 18001 (Sofinanciranje investicij in invest. vzdrževanja v kulturno 
dediščino) in 18037 (Obnova Hudičevega turna in parka v Soteski) se zagotavlja kontinuiteta vlaganj v obnovo 
objektov kulturne dediščine ter zagotavlja finančna sredstva za obnove na območju gradu Soteska. Sredstva 
na postavki 18001 se zagotavljajo nosilcem aktivnosti, na osnovi javnega razpisa oz. poziva in sklenjene 
pogodbe.   

2. PROGRAMI V KULTURI       138.344,00 EUR 

Skladno z Zakonom o knjižničarstvu Občina sofinancira dejavnost Splošne knjižnice Mirana Jarca Novo 
mesto, delovanje Krajevne knjižnice DT in sofinanciranje nakupa knjig. Sredstva za ta namen se zagotavljajo 
na postavkah 18002, 18003 in 18015 v skupni višini 81.494 EUR. 

Ostali programi se sofinancirajo v višini 56.850,00 EUR za:  

  

1. Sofinanciranje dejavnosti in programa Javnega sklada za 
ljubiteljske kulturne dejavnosti  2.000,00 

2. Sofinanciranje programov društev na področju kulture  
2.1. redna dejavnost registriranih kulturnih društev 
2.2. programi ljubiteljske kulturne dejavnosti   
2.3. izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljske kulturne 
dejavnosti 
2.4. nakup opreme na področju kulture  
2.5. donacije društvom – interventna sredstva 

25.500,00 
2.500,00 

20.500,00 
1.000,00 

 
1.000,00 
500,00 

3. Sofinanciranje programa festivalov stare glasbe 2.000,00 

4. Poletne kulturne prireditve  6.500,00 

5. Sofinanciranje regionalnega TV programa 
6. Izdajanje občinskega glasila 

3.500,00 
13.000,00 

7. Projekt Rastoča knjiga  2.000,00 

8. Sofinanciranje izdaje revije RAST 350,00 

9. Dnevi kočevarske kulture  2.000,00 

 
Sredstva za sofinanciranje dejavnosti in programa Javnega sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (postavka 
proračuna 18006, konto 41200) se območni izpostavi JSKD Novo mesto izplačujejo na osnovi sklenjene 
medsebojne pogodbe za izvajanje aktivnosti v letnem programu dela izpostave (izvedba področnih srečanj in 
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revij, različnih delavnic za otroke, izvedba vsebin s področja fotografije in ostalo). Na osnovi že sklenjene 
pogodbe se zagotavljajo tudi sredstva za sofinanciranje izdaje revije RAST (postavka proračuna 18005, konto 
411999). 
Programi društev na področju kulture (postavka proračuna 18007, konto 412000) se sofinancirajo na osnovi 
izvedenega javnega razpisa v skladu s Pravilnikom za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v 
Občini Dolenjske Toplice. Sredstva pod zap. št. 2.4. (postavka proračuna 18010, konto 412000) so predvidena 
kot donacija društvom – interventna sredstva za izvajanje aktivnosti, ki so v javnem interesu in jih izvajalci niso 
mogli predvideti v letnem planu dela. Sredstva bodo izplačana po prejemu vloge in na osnovi pogodbe.  
Na območju občine Dolenjske Toplice se predvideva izvedba programa v okviru festivala stare glasbe 
(postavka proračuna 18011, konto 412000) ter sofinanciranje programa regionalne TV (postavka proračuna 
18013, konto 410299). Sredstva bodo izvajalcem dodeljena po končanem postopku javnega poziva.   
Organizacija poletnih kulturnih prireditev (postavka proračuna 18012, konto 413500) se izvaja znotraj občinske 
uprave. Izdatki so namenjeni za financiranje različnih izvajalcev poletnih kulturnih prireditev v mesecih julij, 
avgust in september. V letu 2019 se izvajata tudi projekta Rastoča knjiga (postavka proračuna 18059, konti 
402003, 402099 in 402999) in Dnevi kočevarske kulture (postavka proračuna 18060, konta 402003 in 
402099). V letu 2019 se v okviru projekta Rastoča knjiga izvaja niz dogodkov, pogovorni večeri z uglednimi 
slovenskimi ustvarjalci ob sodelovanju lokalnih glasbenikov ter letni kino na ploščadi pred KKC. Dnevi 
kočevarske kulture je projekt, ki je namenjen negovanju in ohranjanju dediščine Kočevarjev staroselcev 
(glasba, ples, kulinarika, arhitektura, šege in navade…). Izvedba bo v septembru na območju občine Kočevje. 
Občina Dolenjske Toplice sofinancira izdajo promocijskega materiala (transparentov, letakov in plakatov) ter 
spremljevalni dogodek.      
Sredstva za izdajanje občinskega glasila (proračunska postavka 18058) zagotavljajo mesečno pripravo in 
izdajo glasila Vrelec (stroški tiska in odgovorne urednice).  
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