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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 št. 40097- Javni skladi RS za kulturne dejavnosti so posebej 

namenjena sredstva v znesku 10.000 €, sredstva bodo porabljena predvidoma za 

sofinanciranje delavca, organizatorja in izvajalca kulturnih dogodkov, v skladu s 

pogodbo med skladom in občino; 

- 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 40094 – Prireditve je namenjenih 69.500 €, sredstva bodo 

porabljena  za prireditve, praznovanja, sejem, obeležitev obletnic znanih občanov, 

decembrski program, poletno dogajanje v občini in podobno. 

 

V Občini Dol pri Ljubljani aktivno delujejo kulturna društva in  skupine pri drugih društvih: 

- Kulturno umetniško društvo Dolsko 

-Kulturno umetniško društvo Jurij Fleišman Beričevo- Brinje 

-Društvo vokalna skupina Beli cvet  

-Kulturno društvo Dol pri Ljubljani 

-Mladinski klub  Turnček 

-Društvo misijonarja dr. Janeza Janeža  

-Kulturno društvo Ristanc 

-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 2019 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 2019 

 
 
 

1. člen 
 

Letni program kulturnih dejavnosti v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2019 določa redno 
dejavnost, programe in projekte na področju kulture, ki se sofinancirajo  iz sredstev 
občinskega proračuna ter višimo in namen sredstev, načrtovanih za leto 2019 
(Proračun za leto 2019, Ur.l.RS, št. 17/2019). 
 
 

2. člen 
 
V letu 2019 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 2019 
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 2019). 
 

4. člen 
 
Prireditve in dogodki v organizaciji občine, se financirajo iz proračunske postavke 
40094,  za kar je v letu 2019 namenjenih  69.500 €. 
 
 
 
 
 
 



5. člen 
 

Po sprejemu Letnega programa kulturnih dejavnosti v Občini Dol pri Ljubljani za leto 
2019 lahko Občina Dol pri Ljubljani objavi Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljske 
kulturne dejavnosti v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2019. 
 
Številka: 6100-0003/2019-2 
 
  

                 Željko Savič, župan 
 
 
 
 
Priloga: 

- Okvirni program prireditev in drugih dogodkov KD Dolsko in paviljonih 

 



PREDLOG PROGRAMA PRIREDITEV V ERBERGOVIH PAVILJONIH – 2019  

MAJ 

- Likovna razstava (karikatura) 

JUNIJ 

- Likovna razstava učencev OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani 

- Sobotna matineja za otroke - kamišibaj gledališče 

- Zaključni nastop učencev glasbene šole Emil Adamič (GS deluje na OŠ J.Modra) 

JUNIJ – OKTOBER 

- Poletni glasbeni paviljoni – 4 glasbeni koncerti v organizaciji JSKD OI Ljubljana – okolica 

JULIJ – AVGUST 

- Fotografska razstava – potopisno predavanje 

- Filmski večer  

SEPTEMBER 

- Razstava ilustracij (Irena Režek) 

- Vrtec na obisku v galeriji (ogled razstave,  branje – pripovedovanje pravljice, bontonček v 

galeriji) 

- Sobotna matineja za otroke - kamišibaj gledališče 

OKTOBER 

- Območna lkovna razstava OBLO IN OGLATO (organizacija JSKD OI Ljubljana – okolica) 

- Knjižna čajanka – pogovor / predstavitev knjige, avtorja… 

- Razstava ročnih del – Karitas Dol pri Ljubljani 

OTVORITVE RAZSTAV – četrtek 

ČAS ODPRTJA RAZTAVE – 2 do 3 tedne 

OGLED RAZSTAV – sobote, nedelje, prazniki (popoldan 2-3 ure, morda nedelje tudi med 11. in 

12.uro). 

 

 

OSTALE DEJAVNOSTI 

17.- 26- maj 2019 – TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE 

Teden  ljubiteljske kulture je javna predstavitev ustvarjalnosti v sodobni družbi. 
Teden ljubiteljske kulture skrbi za večjo dostopnost in mobilnost kulturnih dobrin. Vseslovenska akcija 
je namenjena podpori ustvarjalcev in promociji ljubiteljske kulture po vsej Sloveniji in zamejstvu. 
Projekt je zasnovan po zgledu podobnih projektov v drugih evropskih državah, ki vsako leto opozorijo 
na pomen, kakovost in množičnost ljubiteljskega ustvarjanja. 
Vseslovenski Teden ljubiteljske kulture zaznamujejo kulturni dogodki, ki se odvijajo po vsej Sloveniji in 
v zamejstvu v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Slovenije in območnih izpostav JSKD skupaj s 



številnimi kulturnimi društvi in njihovimi zvezami, kulturnimi zavodi, lokalnimi skupnostmi, šolami, 
vrtci, knjižnicami, muzeji, posamezniki … 
NAMEN TEDNA LJUBITELJSKE KULTURE 
Namen projekta je priznanje več kot 107.000 kulturnim ustvarjalcem, ki svojo energijo in čas 
ljubiteljsko (torej brez plačila za svoje delo) namenjajo kulturi. Projekt prek pestrega kulturnega 
dogajanja povezuje vse prebivalce Slovenije in zamejstva in izpostavlja kulturni ter družbeni pomen 
ljubiteljske kulture v naši državi. S Tednom ljubiteljske kulture osveščamo in pod enotno podobo 
predstavljamo vse, ki svoj talent, čas in energijo namenjajo ljubiteljski kulturi ter tako bogatijo sebe in 
družbo. 
PREDLOG: Vključitev kulturnih društev občine s projektom “ODPRTA VAJA”. Društva občane v tednu 
TLK povabijo na svojo vajo. S tem občane seznajo s svojim delovanjem in morda privabijo nove člane. 
Dogodek bi promovirali v glasilu in na spletni strani občine, na oglasnih panojih občine ter na spletni 
strani TLK-ja. (več o TLK 2019 najdete na spletni www.jskd.si). 
 

POČITNIŠKE DELAVNICE ZA OTROKE  

Lokacija: šotor pri OŠ  
Termin: 1. -3.7.2019 
Zvočno in likovno. S poslušanjem radijskih iger otroci razvijajo slušno senzibilnost in bogatijo svoj 
notranji čustveno doživljajski svet. Skozi likovno interpretacijo slišanega pa širijo svoje predstavne 
zmožnosti in domišljijo, razvijajo sposobnosti izvirnega, samosvojega likovnega izražanja in 
raziskujejo zakonitosti likovnega jezika. V sodelovanju s 3. programom Radia Slovenija – 
ARS (Uredništvo igranega programa).  
Po dogovoru – obisk in ogled prostorov Radia Slovenija, kjer radijske igre nastajajo. 
 

 

PREDLOG PROGRAMA PRIREDITEV V KULTURNEM DOMU DOLSKO – 2019 

 

V Kulturnem domu Dolsko se prireditve odvijajo vse leto, najbolj vsebinsko zapolnjeni pa so 

meseci od januarja do maja in novembra do konca decembra. V letu 2019 so načrtovani naslednji 

dogodki v organizaciji Občine Dol pri Ljubljani: 

- Dogodki za otroke in odrasle, 

-  koncerti,  

- predstave,  

- srečanje pevskih zborov, 

- delavnice, 

- plesne predstave, 

- predavanja, 

- itd. 

 

Pripravila: Nataša Klemenčič 

http://www.jskd.si/
http://www.jskd.si/

