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OB.INSKEMU SVETU

ZADEVA: Sprejem Letnega programa kulture v Obiini Vransko za leto 2020
V skladu z 9. dlenom Zakona o uresnidevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK, Uradni list
RS, 5t. 77107, 56108, 4/10,20/11, '111113, 68116, 61117, 21118, ) lokalna skupnost z letnim
proglamom kulture zagotavlja uresnidevanje javnega interesa na podrodju kulture ter
sofinanciranje programov s tega podrodja.
Sprejeti letni program kulture za leto 2020 bo osnova za sofinanciranje druStev in drugih
neprofitnih organizacij, javnih zavodov, kultumih programov in prireditev obdinskega
pomena ter vzdrZevanje in investicije v infrastrukturo, namenjeno za kultumo dejavnost.
Obdinskemu svetu zato predlagam, da sprejme Letni program kulture
leto 2020 v predloZenem besedilu.

v Obdini Vransko

za

Del sredstev, namenjenih izvedbi letnega programa kulture, se z javnim razpisom razdeli
kultumim druStvom v obdini na podlagi Pravilnika o sofinanciranju kultumih dejavnosti v
Obdini Vransko (Uradni list RS, St. 14110) ter Pogojev in meril za wednotenje programov
kultumih dru5tev in kultumih projektov, ki se sofinancirajo iz proraduna Obdine Vransko in ki
jih pred vsakim razpisom potrdi obdinski svet.
Predlog sklepa:
Sprejme se Letni program kulture v Obdini Vransko zaleto 2020 v predloZenem besedilu.
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Na podlagi 9. 6lena Zakona o uresnidevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, 5t. 77107,56/08, 4110,20111, 111113, 68/16,61117,21118) in 16. 6lena Statuta
Obdine Vransko (Uradni list RS, 5t. 17110 in 53/10 ter Uradne objave Obcine
Vransko, 5t. 2112012 in 4612015, 5412016), je Obcinski svet Ob6ine Vransko na 6.
redni seji dne 17.9.2019 sprejel

LETNI PROGRAM
kulture v Obdini Vransko za Ieto 2020
1

Letni program kulture v Ob6ini Vransko za leto 2020 opredeljuje redno dejavnost,
programe in projekte, ki se sofinancirajo in investicije, ki so financirane s sredstvi
obdinskega proraduna, ter vi5ino in namen sredstev predvidenih v obdinskem
proradunu.
2.

V proradunu Obdine Vransko za leto 2020 so sredstva za kulturo namenjena za:

- sofinanciranje dru5tev in drugih neprofitnih organizacij,
- sofinanciranje javnih zavodov,
- financiranje in sofinanciranje kulturnih programov in prireditev obdinskega pomena,
- vzdrlevanje in investicije v infrastrukturo, namenjeno za kulturno dejavnost.
3.

!z sredstev proraduna za namene iz 2. lodke Letnega programa kulture se bodo
sofinancirale razli6ne kultu rne vsebine:

-

Poslovanje in redna dejavnost registriranih kulturnih druStev in drugih
neprofitnih organizacij,
knjiZnidna in muzejska dejavnost,
gledali5ka, plesna, glasbena dejavnost in programi abonmajskih predstav,
Ol JSKD RS Zalec,
mediji in avdiovizualna kultura,
prireditve obdinskega pomena (vedje prireditue, kulturni praznik, pustni
karneval, praznik dela, obdinski praznik, dan dr2avnosti, dan samostojnosti in
enotnosti ...),
varovanje in obnova kulturne dedi5dine,
vzdrilevanje, obnova in investicije v kulturno infrastrukturo.

Za financiranje navedenih vsebin je namenjenih 131 .239,00 EUR kot sledi:

3.

08016 VzdrZevanje
spominskih, sakralnih
objektov
08031 Obnova cerkve sv.
Mihaela
08004 Medobdinska
splo5na knjiZnica Zalec

4
5

08028 Liubiteliska kultura
08032 Javni sklad RS za

1.

2.

5000,00 EUR
12.000,00 EUR

44.709,00 EUR
7000,00 EUR
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kulturne dejavnosti, O!
Zalec
08005 lnvesticijsko
6.
vzdrZevarye Kulturnega
doma Vransko
01 046 Odpladilo kredita
za izgradryo
7
vednamenske Sportne
dvorane, del
08033 Gasilski muzej
Vransko, najemnine in
8.
zakupnine za poslovne
obiekte (PGD Prekopa)
04023 ZKTS Vransko,
tekodi transferi v JZ, za
plade, blago in storitve
de!
04023 ZKTS Vransko,
10. tekodi transferi v JZ, za
program kulture
09004 OS Vransko,
11
tekoEi transferi v javne
zavode - del
08020 Prireditve ob
12
drZavnih praznikih
08021 Ostale obdinske
13
prireditve
08035 Vranski pustni
14.
karneval

I

Skupai:

-

600,00 EUR
1200,00 EUR

7000,00 EUR

5040,00 EUR

20.000,00 EUR

6.000,00 EUR

3690,00 EUR
5000,00 EUR
7000,00 EUR

7000,00 EUR

131.239.00 EUR
4.

Delitev sredstev predvidenih za sofinanciranje redne dejavnosti in projektov iz 3.
to6ke Letnega programa kulture pod zaporedno Stevilko 4 - 08028 Ljubiteljska
kultura bo potekala na podlagi prijav na razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti.
5.

Program, ki ga ne doloda Letni program kulture, se lahko izjemoma sprejme v
sofinanciranje. Obdina financira projekt iz drugih proradunskih postavk in 6e je
neogibno nujno zaradi kratkega dasa, ki je na razpolago za odlocitev o financiranju,
na podlagi drugega odstavka 102. 6lena Zakona o uresnidevanju javnega interesa za
kulturo.
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