Na temelju članka 1. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90.
27/93. i 38/09.), Pravilnika o financiranju javnih potreba te članka 31. Statuta općine Goričan
(«Službeni glasnik Međimurske županije», broj 5/2013.), Općinsko vijeće Općine Goričana na 26.
sjednici, održanoj 04.04.2017.g. donijelo je

IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
ZA PODRUČJE OPĆINE GORIČAN U 2016.g.
Članak 1.
Javne potrebe u kulturi na području Općine Goričan jesu kulturne djelatnosti, poslovi, akcije i
manifestacije od interesa za općinu Goričan koje se financiraju iz proračuna Općine Goričan.
Članak 2.
Javne potrebe u kulturi na području Općine Goričan ostvaruju se:
•
•

djelovanjem udruga u kulturi, pomaganjem i promicanjem kulturnog i umjetničkog stvaranja,
akcijama i manifestacijama u kulturi koje će pridonijeti razvitku i promicanju kulturnog
života.
Članak 3.

Na području Općine Goričan djeluju slijedeće kulturno umjetničke udruge koje promiću
kulturnu baštinu Goričana:
1. Kulturno umjetničko društvo Goričan (KUD-Goričan)
2. Puhački orkestar Goričan
3. Mažoretkinje Goričan

Sredstva za rad udruga planirana su u proračunu općine Goričan za 2016.g. a raspoređena su temeljem
javnog poziva za financiranje javnih potreba u kulturi kako slijedi:
- Mažoretkinje Goričan: 20.000,00 kuna
- Ceško društvo sv. Leonard: 6.000,00 kuna
- Udruga rekreacije „ Prijatelji“: 2.000,00 kuna
- Klub 54. Samostalne pješačke bojne: 4.000,00 kuna
- KUD Goričan: 30.000,00 kuna

Članak 4.
Manifestacije koje su financirane iz proračuna općine Goričan za 2016.g. su:
- Obilježavanje Dana općine
- Obilježavanje fašnika
- Obilježavanje Dana antifašističke borbe i Dana Domovinske zahvalnosti
- Obilježavanje proslave 1. Maja
- Obilježavanje Dana državnosti
- Obilježavanje Dana neovisnosti
- Obilježavanje proštenja
- Ostale manifestacije
Članak 5.
Troškovi obilježavanja navedenih manifestacija iznosili su ukupno 27.651,24 kuna.

Članak 6.
Tijekom 2016. godine izdaci za Knjižnicu i čitaonicu Goričan iznosili su 159.187,78 kuna.
Članak 7.
Ovo Izvješće objaviti će se u Službenom glasniku Međimurske županije, a stupa na snagu osam dana
od dana objave.
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