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PREDLOG SKLEPA: Občinski svet občine Dol pri Ljubljani sprejme Letni 

program kulturnih dejavnosti v občini Dol pri 
Ljubljani za leto 2020. 
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OBRAZLOŽITEV: 
 
Občinski svet občine Dol pri Ljubljani v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo ureja tudi vprašanja v zvezi s programi kulture na 
območju občine in skladno z zakoni sprejema tudi akte za področje kulture v občini. 
 
Z vsakoletnim proračunom se določi višino sredstev, ki se jih v posameznem letu nameni 
občina za financiranje projektov in programov ljubiteljske kulture (delovanje kulturnih društev) 
v občini.  
 
Društva s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti lahko predlagajo za sofinanciranje 
programe in projekte, pod pogojem, da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske 
in organizacijske pogoje za realizacijo prijavljenih programov in projektov. Izdelano morajo 
imeti finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki, odhodki, delež lastnih sredstev, 
delež javnih sredstev, delež uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov. 
V skladu s pogoji in merili, je vsako leto objavljen javni razpis za sofinanciranje kulturnih 
programov in projektov s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dol pri Ljubljani, 
za kar so sredstva predvidena: 

-  na proračunski postavki št. 40091- Delovanje kulturnih društev- 20.000 €, sredstva 
se razdelijo na podlagi javnega razpisa; 

-   
- na proračunski postavki 40094 – Prireditve je namenjenih 67.500 €, sredstva bodo 

porabljena  za prireditve, praznovanja, sejem, obeležitev obletnic znanih občanov, 
decembrski program, poletno dogajanje v občini in podobno, 

- na proračunski postavki 40095 - Nepremična kulturna dediščina, so predvidena 
sredstva v znesku 20.000 €, sredstva bodo porabljena za kulturno dediščino, 
predvsem Kulturni dom Dolsko, soba Jurija Vege, paviljoni; 

- na proračunski postavki 40096 – Prednovoletno obdarovanje, so predvidena sredstva 
za decembrsko obdarovanje otrok in ostalih skupin občanov, v skupnem znesku 
20.000,00 €; 

- na proračunski postavki št. 40097- Javni skladi RS za kulturne dejavnosti so posebej 
namenjena sredstva v znesku 10.000 €, sredstva bodo porabljena za sofinanciranje 
delavca, organizatorja in izvajalca kulturnih dogodkov, v skladu s pogodbo med 
skladom in občino; 

- na proračunski postavki 40098- Nakup opreme za kulturno dejavnost-  13.500 € bo 
porabljenih predvidoma za kulturno dvorano v PGD Senožeti. 

 
V Občini Dol pri Ljubljani aktivno delujejo kulturna društva in  skupine pri drugih društvih: 
- Kulturno umetniško društvo Dolsko 
-Društvo vokalna skupina Beli cvet  
-Kulturno društvo Dol pri Ljubljani 
-Mladinski klub  Turnček 
-Društvo misijonarja dr. Janeza Janeža  
-Kulturno prosvetno društvo Antona Mehleta Senožeti 
-Kulturna skupina pri Turističnem društvu Dolsko 
-Kulturno društvo Senožeški tamburaški orkester 
 
 
Kulturna društva iz Občine Dol pri Ljubljani lahko v letu 2020 izvedejo tudi programe, ki bodo 
sprejeti in ovrednoteni po izidu občinskega razpisa na tem področju.  
 
V Erbergovih paviljonih graščine Dol načrtujemo razstave, poleg predvidenih likovnih razstav 
bodo v paviljonih tudi priložnostne prireditve: koncerti, spominske prireditve, pogovori, 
predavanja. Namen prireditev v Erbergovih paviljonih graščine Dol je ohranjati prenovljena 



paviljona, dati za slovenski prostor izjemnima zgradbama vsebino, programe prireditev 
približati občanom, predvsem pa privabiti v naše kraje nove razstavljalce, nastopajoče in 
obiskovalce. 
 
V Občini Dol pri Ljubljani je za kulturo v ožjem pomenu besede na voljo več prostorov, ki so 
bolj ali manj opremljeni za vadbo in izvedbo različnih kulturnih dejavnosti: 
- prostori v OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani, POŠ Dolsko in POŠ Senožeti 
- Kulturni dom Dolsko  
- Erbergova paviljona graščine Dol pri Ljubljani. 
 
 
Pripravila:  
Sandra Učakar



 
Na podlagi 9.člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS, št. 77/07- 
UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17), 6.člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani 
(Ur.l.RS, št. 3/2018-UPB2), je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na  ___. redni seji dne  
_________ sprejel 
 

LETNI PROGRAM KULTURNIH DEJAVNOSTI 
V OBČINI DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2020 

 
 

1. člen 
 

Letni program kulturnih dejavnosti v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2020 določa redno 
dejavnost, programe in projekte na področju kulture, ki se sofinancirajo  iz sredstev 
občinskega proračuna ter višimo in namen sredstev, načrtovanih za leto 2020 (Proračun za 
leto 2020, Ur.l.RS, št. _______). 
 

2. člen 
 
V letu 2020 se iz proračuna Občine Dol pri Ljubljani predvideva sofinanciranje za: 
- programe društev in organizacij oziroma izvajalcev, dejavnih v občini na področju 
ljubiteljske kulture, ki se sofinancirajo na podlagi javnega razpisa, 
- programe medobčinskih oziroma občinskih javnih zavodov, ki delujejo v javnem interesu na 
območju občine Dol pri Ljubljani na področju kulture, 
- programe občine, kadar je sama organizator kulturne prireditve oziroma drugih dejavnosti 
na tem področju, 
- naložbe občine v objekte s kulturno namembnostjo ter investicijsko in redno vzdrževanje 
kulturnih objektov in spomenikov lokalnega pomena na območju občine. 
 

3. člen 
 

Za dejavnosti iz 2.člena Letnega programa kulture je v proračunu za leto 2020 namenjenih 
na proračunski postavki 40091 = 20.000 €, ki se razdeli na podlagi javnega razpisa in 
predloga za razdelitev (Strokovna komisija za javni razpis za kulturo 2020). 
 

4. člen 
 
Prireditve in dogodki v organizaciji občine, se financirajo iz proračunske postavke 40094,  za 
kar je v letu 2020 namenjenih  67.500 €. 
 

5. člen 
 

Po sprejemu Letnega programa kulturnih dejavnosti v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2020 
lahko Občina Dol pri Ljubljani objavi Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljske kulturne 
dejavnosti v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2020. 
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                 Željko Savič, Župan 
 
 
Priloga: 

- Okvirni program prireditev in drugih dogodkov v KD Dolsko in paviljonih 
 








