
Letni program kulture Občine Grad za leto 2020 
POTRJEN 

Na podlagi 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07– UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Odloka o proračunu Občine Grad za 
leto 2020 (Uradne objave Občine Grad, št. 3/2020) in Pravilnika o sofinanciranju programov in 
projektov na področju kulture v Občini Grad (Uradni list RS, št. 35/16) je Občinski svet Občine 
Grad na svoji 2. dopisni seji dne, 22. 4. 2020 sprejel  
 
 

LETNI PROGRAM KULTURE OBČINE GRAD ZA LETO 2020 
 
 
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo določa, da javni interes za kulturo temelji 
na zagotavljanju javnih kulturnih dobrin, s katerimi se uresničuje kulturni razvoj Slovenije in 
slovenskega naroda, za katerega skrbijo Republika Slovenija in lokalne skupnosti. Lokalne 
skupnosti zagotavljajo javni interes za kulturo po tem zakonu zlasti:  

- z zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin na področjih, ki jih določajo posebni 
zakoni (knjižničarstvo, varstvo kulturne dediščine, arhivska dejavnost ipd.),  

- s podpiranjem ljubiteljske kulturne dejavnosti in drugih kulturnih potreb prebivalstva, ki 
jih ugotovijo s svojim programom za kulturo,  

- z zagotavljanjem javnih kulturnih dobrin širšega pomena (uprizoritvene umetnosti, 
vizualne umetnosti, novi mediji ipd.) v skladu s svojimi zmožnostmi in  

- z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture.  
 
V skladu in na podlagi 9. ter 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo se 
javni interes za kulturo v Občini Grad določi z lokalnim programom za kulturo, ki določa 
programe kulture, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za 
njihovo uresničevanje, in obseg sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu.  
 
Iz občinskega proračuna Občine Grad se za proračunsko leto 2020 zagotovi skupaj 2.200,00 
EUR, in sicer: 

- iz proračunske postavke 05.05.01. Dejavnost kulturnih društev po razpisu v višini 
1.200,00 EUR in 

- iz proračunske postavke 05.05.03. Delovanje na področju kulture OŠ Grad v višini 
1.000,00 EUR. 

 
Sredstva se zagotovijo za naslednje kulturne izvajalce: 

- pevske zbore,  
- gledališke skupine, 
- likovne skupine, 
- folklorne skupine, 
- ostale skupine v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov in projektov na 

področju kulture v Občini Grad. 
 
Ta program začne veljati naslednji dan po sprejemu na Občinskem svetu Občine Grad in se 
uporablja za financiranje in za izvedbo razpisa ter razdelitev sredstev za sofinanciranje 
kulturnih programov in projektov v Občini Grad v letu 2020. 
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