OBČINA TURNIŠČE
ŠTEFANA KOVAČA 73
9224 TURNIŠČE
Na podlagi 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07UPB1 s spremembami), Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju kulture v Občini
Turnišče (Uradni list RS, št. 15/2016), Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2016 (Uradni list
RS, št. 23/2016) ter 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/2007 in 77/2010), je
Občinski svet Občine Turnišče na svoji 12. redni seji dne 17.3.2016 sprejel

LETNI PROGRAM KULTURE OBČINE TURNIŠČE ZA LETO 2016
1. UVOD
Letni program kulture na ravni lokalne skupnosti zagotavlja uresničevanje javnega interesa
na področju kulture s sofinanciranjem programov s tega področja. S sprejemom Letnega
programa kulture za leto 2016 se občina zavezuje, da bo uresničevala javni interes na
področju kulture na lokalnem nivoju. Letni plan za kulturo se potrdi ob sprejetju Odloka o
proračunu za tekoče proračunsko leto. Občina objavi javni razpis za sofinanciranje kulturnih
dejavnosti, programov in projektov na podlagi sprejetega Letnega plana za kulturo za tekoče
proračunsko leto.
Občinski svet Občine Turnišče 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 v Občini
Turnišče za leto 2016 in na ta način v Občini Turnišče zagotavlja pogoje za:
- kulturno ustvarjalnost
- dostopnost kulturnih dobrin
Program kulture Občine Turnišče za leto 2016 določa:
- cilje občinskega programa;
- programe oz. vsebine, ki se sofinancirajo iz proračuna za leto 2016;
- obseg sredstev, ki se zagotavljajo za financiranje izvajanja dejavnosti kulture iz
sredstev proračuna za leto 2016;
- obseg sredstev, ki se zagotavljajo za financiranje drugih kulturnih dejavnosti in niso
predmet javnega razpisa.

2. CILJI PROGRAMA KULTURE OBČINE TURNIŠČE V LETU 2016
Poglavitni cilj programa kulture je zagotavljanje pogojev za to, da Občina Turnišče omogoča
izvajanje in razvoj kulturne dejavnosti v občini ter omogoča dostop kulturnih dobrin vsem
občanom.
Občina Turnišče, Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče
Tel: 02 572 13 23; 02 572 10 60 Fax: 02 573 50 41
e-mail: obcina@turnisce.si

OBČINA TURNIŠČE
ŠTEFANA KOVAČA 73
9224 TURNIŠČE
Cilj je spodbujati razvoj kulture na nivoju društev, ki so nosilci kulturnih dejavnosti v občini.
Sprejeti letni program kulture za leto 2016 bo osnova za objavo Javnega razpisa za
sofinanciranje kulturnih programov/projektov v letu 2016.

3. FINANČNE POSLEDICE
Občina Turnišče vsako leto v proračunu namenja sredstva za sofinanciranje
programov/projektov kulture.
Proračunska sredstva, ki so v Odloku o proračunu opredeljena za sofinanciranje kulturnih
dejavnosti, programov in projektov bodo razdeljena skladno z razpisom ali bodo dodeljena
z neposrednimi pozivi.

4. DEJAVNOSTI, KI SE FINANCIRAJO IZ SREDSTEV PRORAČUNA ZA LETO
2016
-

Redna dejavnost ljubiteljskih izvajalcev s področja kulture
Ostale dejavnosti, ki niso predmet Javnega razpisa in so opredeljene pod točko 5. b)
v nadaljevanju

5. OBSEG SREDSTEV, KI SE ZAGOTAVLJAJO ZA FINANCIRANJE IZVAJANJA
POSAMEZNE DEJAVNOSTI IZ SREDSTEV PRORAČUNA ZA LETO 2016
V proračunu Občine Turnišče za leto 2016 so sredstva za kulturo opredeljena na področjih:
a) SREDSTVA, KI SO PREDMET JAVNEGA RAZPISA glede na Pravilnika o sofinanciranju
programov društev na področju kulture v Občini Turnišče
Programi v kulturi

8.000,00 EUR

b) SREDSTVA, KI NISO PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Ohranjanje kulturne dediščine
Delovanje knjižnice Lendava
Knjižnični fond knjižnice Lendava
JSKD in ZKD Lendava
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20.000,00 EUR
1.000,00 EUR
3.000,00 EUR
800,00 EUR
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Obnova vinoteke v Občinski zgradbi
Skupaj

4.000,00 EUR
28.800,00 EUR

Za izvajanje programa kulture se izvajalcem, ki se prijavijo na javni razpis v letu 2016 nameni
skupno 8.000,00 EUR, kar je 10% manj sredstev kot v letu 2015 zaradi manjšega financiranja
občin s strani države. Za ostala društva, ki ne spadajo pod kulturna in ne pod športna društva
se bodo financirala po Pravilniku o sofinanciranju programov ostalih društev in organizacij
v Občini Turnišče (v višini 6.500 eur).

Številka: 8/2016-12R
Turnišče, 17.3.2016
ŽUPANJA OBČINE TURNIŠČE
mag. Vesna Jerala Zver, l.r.
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