OBČINSKEMU SVETU OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA
OBRAZLOŽITEV
Letnega programa kulture v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2010
1) Zakonska podlaga za sprejem letnega programa
-

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07),
17. člen Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07).

2) Razlogi za sprejem programa in ocena stanja
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo določa, da je javni interes na
področju kulture interes za ustvarjanje, posredovanje in varovanje kulturnih dobrin,
ki se uresničuje z zagotavljanjem pogojev zanje. Javni interes za kulturo temelji na
zagotavljanju javnih kulturnih dobrin, s katerim se uresničuje kulturni razvoj lokalne
skupnosti.
Letni program kulture je skupaj s Pravilnikom o sofinanciranju javnih kulturnih
programov, kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične kulture v
Občini Miren-Kostanjevica in Odlokom o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za
leto 2010 podlaga za razdelitev sredstev za kulturne dejavnosti, kulturne programe
in projekte. Javni interes za kulturo se udejanja predvsem na podlagi javnega razpisa
za financiranje javnih kulturnih programov in projektov za leto 2010 in letnih
programov javnih zavodov s področja kulture.
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 infrastruktura
(investicije, vzdrževanje, kulturna dediščina).
Izvajalci letnega programa kulture so: javni zavodi, društva in druge organizacije,
registrirane za opravljanje kulturne dejavnosti.

Ljubiteljsko ustvarjanje in poustvarjanje na področju kulture se v pretežni meri
uresničuje v kulturnih društvih. V interesu občine je finančno podpreti dejavnost
vseh aktivnih kulturnih društev. Poleg tega je v javnem interesu občine, da se
občanom zagotovi boljšo dostopnost in pestrost kulturnih programov preko
sofinanciranja javnih zavodov.
Letni program kulture za leto 2010 je oblikovan glede na sprejeti proračun za leto
2010 in ne upošteva morebitnih sprememb, ki bodo potrjene z rebalansom
proračuna.
Letni program kulture predstavlja formalni dokument oz. program, ki ga lokalna
skupnost v skladu s predpisanimi zakoni mora sprejeti kot podlago za razdelitev
proračunskih sredstev oz. objavo javnega razpisa, zato Občinskemu svetu
predlagamo, da sprejme predlagani program kulture.

Pripravila:
Roberta Filipič

Datum: 23.3.2010
Številka: 007-0009/2010-3

ŽUPAN
Zlatko Martin Marušič

