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OBČINA POLJČANE
OBČINSKI SVET
ZADEVA: Letni program ljubiteljske kulture Občine Poljčane za leto 2018

I.

PREDLAGATELJ
Župan Stanislav Kovačič

II.

VRSTA POSTOPKA
Enofazni postopek

III.

PRAVNE PODLAGE ZA SPREJEM

 Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US)
 Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v
občini Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/2012, 13/2017),
 Statut Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/2011).
IV.

NAMEN, CILJI SPREJEMA

Na osnovi 2. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljske kulturne
dejavnosti v občini Poljčane mora Občinski svet Občine Poljčane po sprejemu
vsakoletnega proračuna sprejeti Letni program ljubiteljske kulture Občine Poljčane, v
katerem se določi razdelitev proračunskih sredstev, namenjenih ljubiteljski kulturi.
Letni program ljubiteljske kulture Občine Poljčane, na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Poljčane natančno določa
obseg sredstev za:
 sofinanciranje programov ljubiteljske kulture in delovanje društev,
 sofinanciranje drugih materialnih stroškov programov ljubiteljske kulture,
 sofinanciranje Zveze kulturnih društev (ZKD) in
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 sofinanciranje Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD).
Na osnovi citiranega člena je pripravljen Letni program ljubiteljske kulture Občine
Poljčane za leto 2018. Osnovni namen za pripravo letnega programa je razdelitev
proračunskih sredstev po področjih, namenjenih ljubiteljski kulturi v proračunu Občine
Poljčane za leto 2018:
- Letni program v točki 1.1 natančneje opredeljuje vsebine, ki se financirajo preko
programov ljubiteljske kulture in delovanja društev.
- V točki 1.2. so natančneje opredeljeni pogoji, merila in način razdelitve sredstev za
druge materialne stroške programov ljubiteljske kulture: mednarodno delovanje
društva, izobraževanje članov, organizacijo prireditev ob okroglih jubilejih društva (20,
30, 40,…).
- V točki 1.3 je opredeljeno sofinanciranje ZKD in JSKD.
Predlog Letnega programa ljubiteljske kulture je pripravila občinska uprava in je osnova za
pripravo javnega razpisa, na osnovi katerega se proračunska sredstva razdelijo med
izvajalce ljubiteljske kulture v občini Poljčane v letu 2018.

V.

FINANČNE POSLEDICE

Sredstva so zagotovljena v Odloku o proračunu Občine Poljčane za leto 2018 na
proračunski postavki:
 18331 Letni program ljubiteljske kulture, v znesku 16.500,00 € in
 18333 Sofinanciranje ZKD in prireditev JSKD v znesku 6.200,00 €.

VI.

PREDLOG SKLEPA

Občinskemu svetu predlagam, da obravnava predloženo gradivo, o njem razpravlja ter
sprejme naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Letni program ljubiteljske kulture Občine Poljčane
za leto 2018.
S spoštovanjem.

Pripravila:
Jelka Lovrenčič, org. posl. v gost.
Strokovna sodelavka

Stanislav Kovačič
župan, Občine Poljčane

Priloge:
- Letni program ljubiteljske kulture Občine Poljčane za leto 2018
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Na osnovi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v
občini Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/2012, 13/2017) in Odloka o proračunu
občine Poljčane za leto 2018, Občinski svet Občine Poljčane na svoji 20. redni seji, dne 23. 1.
2018 sprejme
LETNI PROGRAM
LJUBITELJSKE KULTURE OBČINE POLJČANE
za leto 2018

I. OBSEG SREDSTEV ZA LJUBITELJSKO KULTURO
Občina Poljčane z Odlokom o proračunu občine Poljčane za leto 2018 na proračunski postavki
18331, Letni program ljubiteljske kulture zagotavlja proračunska sredstva, ki so namenjena
ljubiteljski kulturni dejavnosti v občini Poljčane v znesku 16.500,00 €.
Področju ljubiteljske kulturne dejavnosti z namenom sofinanciranja ZKD in JSKD so namenjena
tudi sredstva na postavki 18333 v znesku 6.200,00€.
Upravičencem se sredstva razdelijo na način, kot ga opredeljuje Pravilnik o sofinanciranju
programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Poljčane.
II. RAZDELITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK 18331 in 18333
1. Proračunska sredstva na postavki 18331, Letni program ljubiteljske kulture se namenijo za:
 sofinanciranje programov ljubiteljske kulture in delovanje društev v znesku 14.400,00 €
 sofinanciranje drugih materialnih stroškov programov ljubiteljske kulture v znesku
2.100,00 €.
2. Proračunska sredstva postavke 18333 Sofinanciranje ZKD in prireditev JSKD se namenijo
za:
- Sofinanciranje Zveze kulturnih društev (ZKD) v znesku 2.800,00. €
- Sofinanciranje Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD) v znesku 3.400,00 €.
1.1.

Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture in delovanje društev
1.1.1. Točkujejo se udeležbe na območnih, regijskih, republiških in mednarodnih revijah in
tekmovanjih iz programskega področja, katerih organizator oz. soorganizator je bil
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti v letu 2017. Podatke o udeležbi pridobi
izvajalec javnega razpisa pri Območni izpostavi Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti.
1.1.2. Točkujejo se nastopi na javnih prireditvah v letu 2017, ki so bile neprofitnega
značaja in za katere je obstajal javni interes. Izvajalci programov morajo v prijavi na
razpis nastope ustrezno dokumentirati.
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1.1.3. Točkuje se organizacija javnih razstav v letu 2017, ki so bile neprofitnega značaja in
se na njih predstavljajo člani društva s svojimi deli. Izvajalci programov morajo v
prijavi na razpis organizacijo javnih razstav ustrezno dokumentirati.
1.1.4. Točkujejo se samostojni koncerti in celovečerne prireditve v letu 2017, na katerih so
zraven organizatorja sodelovala ostala amaterska kulturna društva in njihove sekcije.
Izvajalci programov morajo v prijavi na razpis koncerte/prireditve ustrezno
dokumentirati.
1.1.5. Točkuje se obujanje starih običajev (budnice, koledovanje) in izvajanje etnološke
dejavnosti v letu 2017. Izvajalci programov morajo v prijavi na razpis dejavnost
ustrezno dokumentirati.
1.1.6. Točkuje se priprava in postavitev scene ob prireditvah za katere obstaja javni interes.
Izvajalci programov morajo v prijavi na razpis dejavnost ustrezno dokumentirati.
1.1.7. Pevskim zborom, komornim skupinam, godbam na pihala, tamburaškim skupinam,
ljudskim pevcem in godcem, folklornim skupinam, mažoretkam in drugim plesnim
skupinam ter gledališkim skupinam se sofinancira nakup oblek (30% plačanih
računov), če je bil izveden in plačan v letu 2017. Izvajalci programov morajo v
prijavi na razpis nastanek obveznosti dokazati z ustreznimi knjigovodskimi listinami
(plačani računi).
1.1.8. Godbam na pihala, tamburaškim skupinam in folklornim skupinam se sofinancira
nakup instrumentov (30% plačanih računov), če je bil izveden in plačan v letu 2017.
Izvajalci programov morajo v prijavi na razpis nastanek obveznosti dokazati z
ustreznimi knjigovodskimi listinami (plačani računi).
1.1.9. Folklornim, gledališkim in lutkovnim skupinam ter likovnim, keramičarskim,
fotografskim in video skupinam se sofinancirajo (30% plačanih računov) rekviziti za
izvedbo predstav oz. razstav, če so bili kupljeni oz. izdelani in plačani v letu 2017.
Izvajalci programov morajo v prijavi na razpis nastanek obveznosti dokazati z
ustreznimi knjigovodskimi listinami (plačani računi).
Društva pridobijo sredstva tudi za delovanje društva in sicer glede na število aktivnih sekcij
društva in aktivnih članov, na podlagi dokazila o plačilu članarine.
1.2. Sofinanciranje drugih materialnih stroškov programov ljubiteljske kulture zajema:
1.2.1. Društvom se za mednarodno delovanje, torej za sodelovanje z društvi ali tekmovanja
na področju ljubiteljske kulture v tujini, odobrijo proračunska sredstva v skupni
višini do 1.600,00 €. Društvo lahko za vsako posamezno izvedeno mednarodno
udejstvovanje prejme do največ 400,00 €. Med upravičence se sredstva razdelijo na
podlagi načrta in plana aktivnosti za leto 2018, ki so ga društva že morala oddati do
31.12. preteklega leta. Društva, ki so v načrtu in planu aktivnosti za leto 2018
opredelila slednjo aktivnost, morajo do najkasneje 1. decembra 2018 predložiti
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refundacijski zahtevek za izplačilo sredstev s seznamom udeležencev in dokazili o
višini nastalih stroškov.
1.2.2. Za izobraževanje članov so društva upravičena do kritja stroškov v višini do 300,00 €.
Društvo lahko za vsako posamezno izvedeno izobraževanje prejme do največ 100,00
€. Med upravičence se sredstva razdelijo na podlagi načrta in plana aktivnosti za leto
2018, ki so ga društva že morala oddati do 31. 12. preteklega leta. Društva, ki so v
načrtu in planu aktivnosti za leto 2018 opredelila slednjo aktivnost, morajo do
najkasneje 1. decembra 2018 predložiti refundacijski zahtevek s seznamom
udeležencev in dokazila o višini nastalih stroškov, ki jih izda institucija za
izobraževalno dejavnost oz. pooblaščena institucija, ki je izvedla izobraževanje.
1.2.3. Za izvedbo prireditve ob okrogli obletnici društva so društva upravičena do kritja
stroškov v višini do največ 200,00 €. Med upravičence se sredstva razdelijo na
podlagi načrta in plana aktivnosti za leto 2018, ki so ga društva že morala oddati do
31.12. preteklega leta. Društva, ki so v načrtu in planu aktivnosti za leto 2018
opredelila izvedbo prireditve ob okrogli obletnici društva, morajo do najkasneje 1.
decembra 2018 predložiti refundacijski zahtevek z dokazili o višini nastalih stroškov.
Če društvo, ki je aktivnosti iz točke 1.2.1, 1.2.2. in 1.2.3. navedlo v načrtu in planu aktivnosti za
leto 2018 za navedeno aktivnost ne vloži pravočasnega zahtevka z dokazili o upravičenih nastalih
stroških za izplačilo sredstev, teh sredstev ne prejme in se načrtovana sredstva ne razdelijo.
1.3. Sofinanciranje ZKD in JSKD
2.1.1. Sofinancira se ZKD, katere člani so tudi kulturna društva Občine Poljčane. Sredstva se
odobrijo na podlagi prijave na Javni razpis za sofinanciranje programov na področju
ljubiteljske kulturne dejavnosti in podpisane pogodbe, ter se nakažejo na podlagi
zahtevkov in priloženih pisnih dokazil o upravičenosti porabe sredstev oziroma o
opravljenih dejavnostih v deležu 14,31 %.
2.1.2. Sofinancira se JSKD, ki zastopa interese kulturnih društev na območnih, regijskih,
republiških in mednarodnih revijah in drugih prireditvah katerih se udeležujejo tudi
društva iz območja občine Poljčane. Sredstva se nakažejo na osnovi podpisane
pogodbe in predloženih refundacijskih zahtevkov s priloženimi računi o nastalih
stroških v deležu 14,31%.
IV. VELJAVNOST IN UPORABA
Ta program se objavi na spletni strani Občine Poljčane in se uporabi za izvedbo javnega razpisa in
razdelitev proračunskih sredstev za leto 2018 iz proračunske postavke 18331, Letni program
ljubiteljske kulture v letu 2018 in 18333 Sofinanciranje ZKD in prireditev JSKD.
Številka: 900-0002/2018 (20-T8)
Poljčane, dne 15. 1. 2018

Stanislav Kovačič
župan Občine Poljčane
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