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VSEBINA:
22. Letni izvedbeni program športa v Občini Središče ob Dravi za leto 2019
23. letni izvedbeni program kulture za leto 2019

Napodlagi
4.členaZakonaošportu(UradnilistRS,št. 29/17
),vskladuzusmeritvami
NacionalnegaprogramašportavRepublikiSlove
niji
2 0 1 4 - 2 0 2 3 ,na
podlagiPravilnikao
pogojih in merilih za sofinanciranje dejavnosti
športnih programov in drugih športnih
aktivnosti na območju občine Središče ob
Dravi (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
2/2008 )in13.členaStatuta Občine Središče ob
Dravi ( Uradno glasilo občine Središče ob Dravi
št. 4/2016 )jeObčinskisvetObčine Središče ob
Dravinasvoji
1
dopisniseji,dne
11.03.2019sprejel





LETNI IZVEDBENI
PROGRAMŠPORTAVOBČINI
SREDIŠČE OB DRAVI ZALETO2019




I.

UVOD


Z letnim programom športa ( v nadaljevanju
LPŠ ) so opredeljeni programi športa, ki bodo
v letu 2019 sofinancirani iz občinskega
proračuna, obseg in vrsta dejavnosti potrebnih
za uresničevanje tega programa ter obseg
sredstev, ki se v ta namen zagotovijo v
proračunu občine.
Občina bo za izvajanje letnega programa
športa v letu 2019 zagotavljala proračunska
sredstva tistim, ki bodo na podlagi javnega
razpisa izvajali posamezne programe športa, ki
so v skladu z Nacionalnim programom športa v
Republiki Sloveniji in v interesu občine.
S sredstvi za transferje neprofitnim
organizacijam in ustanovam bodo sofinancirani
programi športa, uporaba športnih objektov ter
strokovne in razvojne naloge na področju
športa glede na vsebino.
II.



spodbujati kakovosten način preţivljanja
prostega časa in preventivno delovati v
smislu
preprečevanja
socialno
–
patoloških pojavov.
Poskušali
doseči
maksimalno
dostopnost različnih programov športa
čim širšemu krogu občanov, zato bomo
posebno pozornost posvetili dostopnosti
in maksimalni izkoriščenosti javnih
športnih objektov za vse programe
športa.
S sofinanciranjem programov za mlade,
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
ter s posebno podporo kategoriziranim
športnikom, bomo skušali doseči, da
naši športniki lahko svoj potencial
razvijejo tudi v domačem okolju.
Vplivati na izboljšanje sodelovanja med
osnovnimi in srednjo šolo ter društvi pri
usmerjanju mladih v šport in rekreacijo.
Skrbeti je potrebno za načrtovanje,
gradnjo in vzdrţevanje javnih športnih
objektov, ki naj bodo večnamenski.
Zagotavljati
promocijo
športa
kot
zdravega načina preţivljanja prostega
časa z raznimi aktivnostmi namenjenimi
vsem občanom.
Za
dvig
kvalitete
sofinanciranih
programov in racionalnosti porabe javnih
sredstev bomo povečali nadzor nad
izvedbo programov letnega programa
športa.

LPŠ Občine Središče ob Dravi za leto 2019
opredeljuje programe športa, ki se
sofinancirajo iz občinskega proračuna, njihovo
vsebino ter višino in namen sredstev,
predvidenih v občinskem proračunu.
III.

VIŠINA SREDSTEV

Iz proračuna Občine Središče ob Dravi se za
proračunsko leto 2019 izbranim izvajalcem
športnih vsebin zagotovi 56.425,00 EUR .

IZHODIŠČA IN USMERITVE

Upoštevaje izhodišča nacionalne strategije
razvoja športa izpostavljamo v Občini Središče
ob Dravi za leto 2019 naslednje usmeritve:

Posebno
pozornost
posvetiti
tekmovalnim in interesnim programom
za otroke in mladine, z namenom

IV.

PRAVNE PODLAGE

Pravne podlage za financiranje nalog iz
proračuna so določene v Zakonu o športu in
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Pravilniku za vrednotenje športnih programov v
Občini Središče ob Dravi. Pravico do
sofinanciranja športnih programov imajo nosilci
in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo
naslednje
pogoje
po
Pravilniku
o postopku in sofinanciranju letnega programa
športa v občini Središče ob Dravi
s
spremembami in dopolnitvami ( uradno glasilo
Občine Središče ob Dravi št. 2/10 )
so registrirani za opravljanje športnih
dejavnosti (obvezno dokazilo: kopija odločbe
o vpisu v register društev)
1. imajo sedeţ v Občini Središče ob
Dravi in delujejo na območju občine
Središče ob Dravi
2. dejavnost opravljajo na neprofitni
osnovi
3. imajo potrjen program s strani
najvišjega organa društva,
4. imajo urejeno evidenco o članstvu in
plačani
članarini
ter
ostalo
dokumentacijo, ki jo določa zakon, ki
ureja društva (velja za društva),
5. imajo
zagotovljene
osnovne
materialne, prostorske, kadrovske in
organizacijske
pogoje
za
uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
6. delujejo na področju športnih aktivnosti
najmanj eno leto,
7. vsako leto ob razpisu za tekoče leto
oz. najkasneje do konca leta predloţijo
poročilo o realizaciji programov ter
poročilo o doseţenih uspehih,
8. da športni program ali njegov
posamezen del, s katerim predlagatelj
kandidira za sofinanciranje po tem
pravilniku ni financiran ali sofinanciran
iz katerekoli druge postavke proračuna
Občine Središče ob Dravi,

V.





Interesna športna vzgoja predšolskih
otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok
Športna vzgoja otrok, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport od 6 do 14
let
o
o
o








• cicibani in cicibanke
• mlajši dečki in mlajše deklice
• starejši dečki in starejše
deklice

Športna vzgoja otrok s posebnimi
potrebami
Interesna športna vzgoja mladine
Športna vzgoja mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport -od 15 do
18 oz. 20 let
o • kadeti in kadetinje
o • mladinci in mladinke
Športna vzgoja mladine s posebnimi
potrebami
Interesna športna dejavnost študentov

2. Športna rekreacija
3. Kakovostni šport
4. Vrhunski šport
5. Šport invalidov
6.
Izobraževanje,
usposabljanje
in
izpopolnjevanje strokovnih kadrov v
športu
7.
Velike
mednarodne,
državne,
medobčinske
in
občinske
športne
prireditve
Interesna športna vzgojapredšolskih otrok,
šoloobveznih otrok in mladineter študentov
zunaj obveznega izobraževalnega programa

PROGRAMI, KI SE BODO V
LETU
2019
IZVAJALI
V
JAVNEM INTERESU

Športna vzgoja otrok in mladih, ki se
prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj
obveznega izobraţevalnega programa ne
glede na njegovo pojavno obliko, ima poleg
sklopa
pozitivnih
učinkov na
skladen
biopsihosocialni razvoj odraščajočega in
zorečega mladega človeka še izrazito vzgojni
pomen.

ObčinaSredišče
ob
Dravibozaizvajanjeletnegaprogramašportavlet
u2019zagotavljalaproračunska
sredstvatistim,kibodonapodlagijavnegarazpisai
zvajaliposamezneprogramešporta,kiso
vskladuzNacionalnimprogramomšportavRepub
likiSlovenijiinvinteresuobčine
Središče
ob
Dravi. Te dejavnosti so:

A1 Interesna športna vzgoja predšolskih
otrok
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega
rojstva do sprejema v šolo. Na ravni lokalne
skupnosti se izvajajo programi »Zlati sonček«,
»Naučimo se plavati«, »Ciciban planinec« in

1.

Športna vzgoja otrok, mladine in
študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo
s športom
zunaj obveznega izobraževalnega programa
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Kakovostni in vrhunski šport

športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna
društva in drugi izvajalci za predšolske otroke.

V kakovostni šport sodijo priprave in športna
tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo
objektivnih strokovnih, organizacijskih in
materialnih moţnosti za vključitev v program
vrhunskega športa in ki jih program športne
rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben
dejavnik razvoja športa.

A2 Interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je
dejavnost otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so
prostovoljno vključeni v športne programe. Na
ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi
»Zlati sonček«, »Krpan«, »Naučimo se plavati«
in drugi 80 urni programi za skladen razvoj
gibalnih sposobnosti otrok in mladostnikov.

Vrhunski šport je priprava in tekmovanje
športnikov, ki imajo status drţavnega,
mednarodnega, svetovnega in perspektivnega
razreda.

A3 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport
Športna vzgoja pomeni v tem obdobju temeljno
pripravo na športno uspešnost. V programe se
lahko vključujejo otroci od 6. do 15. leta
starosti, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne
osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da
bi lahko postali vrhunski športniki.

Izobraževanje, usposabljanje in
izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
Razvoj športa in programov športa omogoča
izobraţevanje in usposabljanje kadrov, zato se
podpira tudi izobraţevanje.

A4 Športna vzgoja otrok s posebnimi
potrebami
V te programe se glede na interes lahko
vključujejo otroci s posebnimi potrebami.

Šport invalidov
Športna dejavnost invalidov je namenjena
predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti,
zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu
in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno
ukvarjajo s športom.

A5 Interesna športna vzgoja mladine
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost
mladih od 16. do 20. leta starosti, ki se
prostovoljno vključujejo v športne programe.

Posamezen izvajalec športnega programa bo
prejel sredstva na podlagi točk, ki jih bo zbral
glede na točkovni sistem, ki je sestavni del
pravilnika.
Z
izbranimi
izvajalci
športnihprogramovboţupansklenilpogodbe,kibo
donatančnoopredeljevalenamensko
porabo
proračunskih sredstev.

A6 Športna vzgoja mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport
Programi športne vzgoje zajemajo načrtno
vzgojo mladih športnikov, starih od 16 do 20
let, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih
rezultatov, primerljivih z doseţki vrstnikov v
mednarodnem merilu.

Velike mednarodne, športno rekreativne in
občinske športne prireditve
Prireditve
so
namenjene
pospeševanju
motivacije za šport, športno aktivnost in imajo
promocijski učinek za šport, gospodarstvo in
turizem.

A7 Športna vzgoja mladine s posebnimi
potrebami
Programi vključujejo mladino od 16. do 20. leta
s posebnimi potrebami v vsakdanje ţivljenje.
Športna rekreacija odraslih

Delovanje društev in občinskih športnih
zvez
Sredstva so namenjena za delovanje društev
in občinskih športnih zvez.

Cilji športne rekreacije odraslih so ohranjati in
izboljševati
celostni
zdravstveni
status,
humanizirati človekovo ţivljenje, zmanjševati
negativne posledice današnjega načina
ţivljenja in dela, preprečevati upadanje splošne
vitalnosti človeka ter s temi motivi pritegniti čim
večje število ljudi v redne oblike dejavnosti. Pri
tem gre za aktivno, koristno in prijetno
izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega
prostega časa.

Izobraževanje,
usposabljanje
in
izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Sofinancira se izobraţevanje, usposabljanje in
izpopolnjevanje strokovnih kadrov preko
inštituta za šport in Olimpijskega komiteja
Slovenije – Zdruţenje športnih zvez (OKSZŠZ).
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Založniška dejavnost
Zaloţniška
dejavnost
obsega
izdajanje
strokovne literature in drugih periodičnih in
občasnih športnih publikacij ter propagandno
gradivo na temo športnih dejavnosti, povezanih
s športno dejavnostjo v občini Središče ob
Dravi.

Dravi
začneveljatinaslednjidanposprejemunaObčins
kem svetuObčine Središč e ob Dravi,
injeosnovazaizvedborazpisainrazdelitevsredst
evzasofinanciranje
programovšportavObčiniSredišče
ob
Dravivletu2019.

POSEBNE DOLOČBE

Sredstva
za
sofinanciranje
dejavnosti
izvajalcev športnih programov se v celoti
razdelijo na podlagi izvedenega javnega
razpisa ter na podlagi vrednotenja prispelih
programov izvajalcev v skladu z veljavnimi
merili.

VI.

Sredstva za sofinanciranje programov športa
se razdelijo v celoti na podlagi izvedenega
javnega razpisa ter vrednotenja prispelih
programov v skladu z merili in kriteriji
določenimi v Prilogi I k Pravilniku o pogojih in
merilih za sofinanciranje dejavnosti športnih
programov in drugih športnih aktivnosti na
območju občine Središče ob Dravi.

Letni program športa v občini Središče ob
Dravi se objavi Uradnem glasilu Občine
Središče ob Dravi in na spletni strani občine.

Opredeljena namenska sredstva se razdelijo in
porabijo v celoti za planirane namene. Če
sredstev tekom leta ni mogoče porabiti, ker
niso izpolnjeni vsi pogoji za porabo, lahko
občinski svet ob sprejemanju rebalansa
proračuna spremeni znesek namenskih
sredstev in sprejme odločitev, da se del
sredstev prerazporedi v druge namene.
VII.
FINANČNA SREDSTVA
IZVEDBO PROGRAMA ŠPORTA

Številka: 671-1/2019
Datum: 11.3. 2019
ŢUPAN JURIJ BORKO, l.r

Na podlagi 9.
in 14. člena Zakona o
uresničevanju javnega interesa za kulturo
(Uradni list RS, št. 96/02, 7/07, 53/07, 129/10,
20/11, 100/11, 111/13 in 61/17)) in 13. člena
Statuta Občine Središče ob Dravi (Uradno
glasilo občine Središče ob Dravi št. 4/2016) je
Občinski svet Občine
Središče ob Dravi na
svoji 1. dopisni seji
dne 11.03.2019 sprejel

ZA

S proračunom občine za leto 2019 so za
izvedbo
programa
športa
zagotovljena
naslednja sredstva:
PODROČJE
Interesna
športna
vzgoja
predšolskih
otrok,
šoloobveznih otrok, mladine
ter študentov zunaj obveznega
izobraţevalnega programa
Športna rekreacija odraslih
Kakovostni šport in vrhunski
šport
Izobraţevanje, usposabljanje
in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov
Šport invalidov

Znesek v
EUR
35.000,00

LETNI IZVEDBENI PROGRAM KULTURE
ZA LETO 2019
1. UVOD
Letni izvedbeni program kulture določa javni
interes občine na področju zagotavljanja
dostopnosti do kulturnih dobrin, spodbujanja
kulturne ustvarjalnosti, ljubiteljske kulture in
kulturne dediščine, ki se uresničuje z
zagotavljanjem organizacijskih, finančnih in
prostorskih pogojev za izvajanje kulturnih
dejavnosti v občini.
1. 1. Pravne podlage

Športni parki 8.225,00 €
Letno kopališče Ormož 3.000,00 €
Letovanje socialno ogroženih otrok 200,00
€
Maneža za jahanje 10.000,00 €
LetniprogramšportaObčine

Središče

Pravne podlage za financiranje nalog iz
proračuna so določena v Zakonu o
uresničevanju javnega interesa za kulturo.
Javni interes za kulturo temelji na zagotavljanju
javnih kulturnih dobrin, s katerimi se uresničuje
kulturni razvoj Slovenije in slovenskega
naroda, za katerega skrbijo Republika

ob
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Slovenija (v nadaljnjem besedilu: drţava) in
lokalne skupnosti. Javni interes za kulturo se
uresničuje predvsem
z zagotavljanjem pogojev za:
- kulturno ustvarjalnost,
- dostopnost kulturnih dobrin,
- kulturno raznolikost,
- uveljavljanje in razvoj slovenskega jezika,
- slovensko kulturno identiteto,
- skupen slovenski kulturni prostor.

V javnem interesu občine je čim širša ponudba
raznih prireditev in predstav, s katerimi bo
zagotovljena boljša dostopnost kulturnih dobrin
občanom.
Občina
bo
s
sistemom
sofinanciranja
prireditvene
dejavnosti
omogočila širšo ponudbo prireditev s področja
kakovostne in mnoţične kulture.
V javnem interesu je organizacija abonmajskih
predstav: gledališki, glasbeni in otroški
abonma.

Z zagotavljanjem in izboljšanjem navedenih
pogojev se bodo uresničevale usmeritve in cilji
iz predloga Nacionalnega programa za kulturo
2014-2020. Prioritete v letu 2019 na področju
kulture v občini so: hitrejše pribliţevanje
predpisanim standardom v dejavnostih, ki jih
izvajajo občinska kulturna društva, spodbujanje
kulturne ustvarjalnosti, pluralizem izvajalcev ter
spodbujanje javno zasebnega partnerstva;
varovanje kulturne dediščine in njeno
vključevanje v razvojne programe občine,
izboljšanje pogojev za ustvarjalnost invalidov in
njihovo dostopnost do kulturnih dobrin.

Finančno bodo podprte tudi prireditve s
področja ljubiteljske kulture, s katerimi se
predstavlja doseţke
kulturnih društev in
skupin.
s področja gledališke dejavnosti:
srečanje otroških gledaliških skupin, srečanje
odraslih gledaliških skupin; srečanje odraslih
folklornih skupin.
Z namenom zagotavljanja večje dostopnosti in
raznolikosti
so
v
javnem
interesu
sofinancirane še druge posamične prireditve.
2. 2. Spodbujanje kulturne ustvarjalnosti

Pravico do sofinanciranja
programov na
področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti imajo
nosilci in izvajalci kulturne dejavnosti, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje :
- imajo sedeţ v Občini Središče ob Dravi in
delujejo na območju občine Središče ob Dravi,
- dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
- imajo potrjen program s strani najvišjega
organa društva,
- imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani
članarini ter ostalo dokumentacijo, ki jo določa
zakon, ki ureja društva (velja za društva),
- imajo zagotovljene osnovne materialne,
prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
- delujejo na področju ljubiteljske kulture
najmanj eno leto,
- vsako leto ob razpisu za tekoče leto oz.
najkasneje do konca leta predloţijo poročilo o
realizaciji programov ter poročilo o doseţenih
uspehih,
- da kulturni program ali njegov posamezen
del, s katerim predlagatelj kandidira za
sofinanciranje po tem pravilniku ni financiran
ali sofinanciran iz katerekoli druge postavke
proračuna Občine Središče ob Dravi.

Spodbujanje kulturne ustvarjalnosti je med
prioritetami občinske kulturne politike. V
javnem interesu občine so posamični projekti
samostojnih kulturnih ustvarjalcev, ustvarjalne
delavnice, likovne kolonije, natečaji za kulturne
ustvarjalce. Občina bo projekte s področja
kulturne ustvarjalnosti podprla z namenom
pomoči pri ustvarjanju in predstavitvi
ustvarjalnih doseţkov na področju kulture.
Občina bo projekte finančno podprla preko
javnega razpisa.
2.3. Spodbujanje ljubiteljske kulture
V interesu občine je finančno podpreti
dejavnost vseh aktivnih kulturnih društev,
skupin in posameznikov, ki delujejo na
naslednjih področjih kulturnih dejavnosti:
folklornem,
glasbenem,
gledališkem,
literarnem,
likovnem,
zaloţniškem
uprizoritvenem, področju kulturne dediščine,
ter druge vsebine s področja kulture
Financiranje redne dejavnosti in posamičnih
projektov kulturnih društev in skupin se bo
izvajalo z javnim razpisom in javnim pozivom
na podlagi Pravilnika o sofinanciranju kulturnih
dejavnosti v občini Središče ob Dravi

2. PROGRAMI, KI SE BODO V LETU 2019
IZVAJALI V JAVNEM INTERESU

2.4. Varstvo kulturne dediščine

2.1. Prireditvena dejavnost

Varstvo kulturne dediščine, občina bo izvajala
varstveno sanacijske posege na spomenikih in
19

Uradno glasilo občine Središče ob Dravi št. 5/2019

kulturni dediščini v občinski lasti ter finančno
podprla posamične varstvene posege na
kulturno dediščino, ki je v privatni lasti. Cilj
sanacijskih posegov na kulturno dediščino je
poleg samega varovanja tudi njena uveljavitev
kot razvojnega elementa in njeno vključevanje
v razvojne projekte občine, predvsem s
področja turizma in izobraţevanja.
Javni interes na področju varstva kulturne
dediščine je vzdrţevanje in obnavljanje
dediščine ter preprečevanje njene ogroţenosti
ter zagotavljanje javne dostopnosti dediščine.

ob Dravi in prinaša tudi prispevke s področja
kulture in ustvarjalnosti.
2.8. Javna
kulture

na

področju

Pomemben pogoj za izvajanje kulturnih
dejavnosti je ustrezna javna infrastruktura, to
so objekti in oprema, ki omogočajo kvalitetno
izvajanje dejavnosti. V letu 2019 so z
občinskim proračunom zagotovljena sredstva
za
- Pokrivanje stroškov obratovanje dvorane
Orlana,
- Tekoče pokrivanje stroškov in vzdrţevanje
Sokolane,
- Tekoče vzdrţevanje Kulturnega doma
Obreţ
- Tekoče vzdrţevanje Vaškega doma Grabe

Med projekte s področja varovanja kulturne
dediščine, ki se jih sofinancira spada tudi
obnova in restavriranje kulturne dediščine.
2.5.

infrastruktura

Knjižnična dejavnost

V javni interes na področju knjiţnične
dejavnosti spadajo: optimalna ponudba
knjiţničnega gradiva, zagotavljanje prostorskih
pogojev in opreme za uporabo gradiva,
omogočanje dostopa do urejenih zbirk
domoznanskega
gradiva,
zagotavljanje
dostopnosti
knjiţničnega
gradiva
za
uporabnike s posebnimi potrebami,…
Knjiţnično dejavnost izvaja javni zavod
Knjiţnica Frana Ksavra Meška v Ormoţu.
Splošna knjiţnica je namenjena informiranju in
potrebam prebivalcev po izobraţevanju,
raziskovanju, kulturi in razvedrilu ter razvijanju
pismenosti. V interesu občine je pribliţati vsem
prebivalcem boljšo dostopnost do knjiţničnega
gradiva.
Knjiţnica bo v letu 2019 z namenskimi sredstvi
občine in Ministrstva za kulturo nabavila
ustrezno število enot knjiţničnega gradiva.
Poleg knjig nakupuje knjiţnica za potrebe
uporabnikov še serijske publikacije (časopise,
časnike, revije, zbornike…), multimedijsko
gradivo, elektronske publikacije in zagotavlja
dostop do različnih baz podatkov.

2.9. Spodbujanje radijske dejavnosti
Občina Središče ob Dravi za vsesplošno
obveščenost svojih občanov sofinancira tudi
delovanje medobčinskega radia v Ormoţu.
3.

POSEBNE DOLOČBE

3.1. Programi kulture
Sredstva za sofinanciranje programov se
razdelijo v celoti na podlagi izvedenega
javnega razpisa ter vrednotenja prispelih
programov v skladu z merili in kriteriji
določenimi v Prilogi I k Pravilniku o
sofinanciranju
programov
s
področja
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
3.2. Planirani nameni
Opredeljena namenska sredstva se razdelijo in
porabijo v celoti za planirane namene. Če
sredstev tekom leta ni mogoče porabiti, ker
niso izpolnjeni vsi pogoji za porabo, lahko
občinski svet ob sprejemanju rebalansa
proračuna spremeni znesek namenskih
sredstev in sprejme odločitev, da se del
sredstev prerazporedi v druge namene.

2. 6. Muzejska dejavnost
Muzejsko dejavnost se izvaja v najetih
prostorih, kjer je stalna muzejska zbirka
Občine Središče ob Dravi.

4. FINANČNA SREDSTVA ZA DEJAVNOST
KULTURE

2.7. Spodbujanje izdaje lokalnega časopisa

4.1. Finančna sredstva z programe kulture

V interesu občine je finančna podpora za
izdajanje edinega časopisa središke občine –
časnik Sredica – glasilo občine Središče ob
Dravi, ki jo periodično izdaja Občina Središče

S proračunom občine za leto 2019 so za
izvedbo
programa
kulture
zagotovljena
naslednja sredstva:
Proračunska postavka
Znesek v

PODROČJE
20
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Spodbujanje ljubiteljske kulture

180309-Sofinanciranje kulturnih
društev

EUR
16.000,00

4.2. Finančna sredstva za planirane namene
PODROČJE

Proračunska postavka

Prireditvena dejavnost
Spodbujanje kulturne ustvarjalnosti

180307-Kulturne prireditve
180401 do 180403-Programi
veteranskih organizacij
180308-Sklad RS za ljubiteljsko
kulturo
180201-Obnova spomenikov
180302,
180304,
180305,
180306, 180319
Knjiţničarstvo in zaloţništvo
180202 -Muzejska dejavnost
180301-Občinsko
glasilo
»Sredica«
180313, 180315, 180316 in
180317-Kulturne dvorane in
domovi
180310, 180318 Mediji in
avdiovizualna kultura
040306-Prireditve ob praznikih

Spodbujanje ljubiteljske kulture
Varstvo kulturne dediščine
Knjiţnična dejavnost

Muzejska dejavnost
Spodbujanje izdaje revij in lokalnih časopisov
Javna infrastruktura na področju kulture

Spodbujanje radijske dejavnosti
Nepredvideni programi
SKUPAJ
Skupna proračunska sredstva za programe
kulture za leto 2019 znašajo 204.001,70
EUR.

Znesek v
EUR
2.000,00
900,00
800,00
6.000,00
50.540,60

2.805,00
11.819,60
96.675,00

13.309,75
2.000,00
204.001,7

Na podlagi 13. člena Statuta Občine Središče
ob Dravi (Uradno glasilo občine Središče ob
Dravi št. 4/2016) je Občinski svet Središče ob
Dravi na svoji 1. Dopisni redni seji, dne
11.03.2019 sprejel naslednji

5. VELJAVNOST IN UPORABA
Letniprogram k u l t ur e Občine S r e d i š č e o b
Dravi
začneveljatinaslednjidanposprejemunaObčins
kem
svetuObčine
Sr edišč e
ob
Dravi, injeosnovazaizvedborazpisainrazdelite
vsredstevzasofinanciranje
programov
kulturnih dejavnosti vObčiniSredišče ob
Dravivletu2019.

Sklep o potrditvi Letnega programa športa
za leto 2019
1. člen
Sprejme in potrdi se predlog Letnega
programa športa v Občini Središče ob Dravi
za leto 2019
Predlog letnega programa je sestavni del
sklepa.

Letni program kulture v občini Središče ob
Dravi se objavi na spletni strani občine in v
Uradnem glasilu Občine Središče ob Dravi.
Številka: 610-1/2019
Datum: 11.3. 2019
ŢUPAN JURIJ BORKO, l.r

2. člen
Ta sklep velja takoj
Letni program športa se objavi v uradnem
glasilu Občine Središče ob Dravi
Številka:03232-1/2019 -1
Datum: 11.3. 2019
ŢUPAN JURIJ BORKO, l.r
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Na podlagi 13. člena Statuta Občine Središče
ob Dravi (Uradno glasilo občine Središče ob
Dravi št. 4/2016) je Občinski svet Središče ob
Dravi na svoji 1. Dopisni redni seji, dne
11.03.2019 sprejel naslednji

Sklep o potrditvi Letnega programa kulture
za leto 2019
1. člen
Sprejme in potrdi se predlog Letnega
programa kulture v Občini Središče ob Dravi
za leto 2019
Predlog letnega načrta je sestavni del sklepa.
Letni program kulture se objavi v Uradnem
glasilu Občine Središče ob Dravi
2. člen
Ta sklep velja takoj.
Številka:03232-1/2019 -2
Datum: 11.3. 2019
ŢUPAN JURIJ BORKO, l.r

Za izdajanje in tiskanje je odgovorna
direktorica občinske uprave: Jelka Zidarič
Trstenjak

22

