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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, 11/18 –
ZSPDSLS-1 in 30/18),
− Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 –
ZNOrg),
− Statut Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/2011, Uradno glasilo slovenskih
občin 64/2020),
− Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Poljčane
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/2019),
− Pravilnik Občine Poljčane o interventnem sofinanciranju društev za omilitev
posledic epidemije COVID – 19 za proračunsko leto 2021 (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 69/2020).

IV.

NAMEN, CILJI SPREJEMA

Na osnovi 2. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljske
kulturne dejavnosti v občini Poljčane Občinski svet Občine Poljčane po sprejemu
vsakoletnega proračuna sprejme Letni program ljubiteljske kulture Občine Poljčane, v
katerem se določi razdelitev proračunskih sredstev, namenjenih ljubiteljski kulturi.
Letni program ljubiteljske kulture Občine Poljčane se pripravi na podlagi Pravilnika o
sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Poljčane. Poleg tega za
proračunsko leto 2021 glede sofinanciranja društev in njihovega delovanja in

aktivnosti zaradi posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 in močno oteženega
položaja nevladnih organizacij (kar na nivoju občine Poljčane na področju kulture
pomeni sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti) velja Pravilnik o interventnem
sofinanciranju društev za omilitev posledic epidemije COVID -19 za proračunsko leto
2021 (Uradno glasilo slovenskih občin 69/2020; v nadaljevanju: Pravilnik).
Na podlagi slednjega se bo društvom iz področja ljubiteljske kulturne dejavnosti, v
kolikor bodo izpolnjevala osnovne pogoje za sofinanciranje (iz Pravilnika o
sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Poljčane) v proračunskem letu
2021 dodelilo pavšalni znesek proračunskih sredstev glede na njihovo izvajanje in
delovanje v preteklih treh letih, ne pa skladno z merili za vrednotenje programov po
veljavnem Pravilniku o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini
Poljčane
V Letnem programu ljubiteljske kulture se opredelijo sredstva, namenjena za
sofinanciranje programov ljubiteljske kulture in delovanje društev, sofinanciranje
drugih materialnih stroškov programov ljubiteljske kulture in sofinanciranje Zveze
kulturnih društev (ZKD).
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 2021.

V.

FINANČNE POSLEDICE

Sredstva so zagotovljena v Odloku o proračunu Občine Poljčane za leto 2021 na
proračunski postavki:
− 18331 Letni program ljubiteljske kulture v znesku 11.200,00 EUR in
− 18333 Sofinanciranje ZKD v znesku 2.800,00 EUR.

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 2021.

S spoštovanjem.
Pripravila:
Jelka Hribernik, dipl. org. tur.
Finančnik VI
Priloge:
- Letni program ljubiteljske kulture Občine Poljčane za leto 2021

Stanislav Kovačič
župan Občine Poljčane

Na osnovi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg),
Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Poljčane (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 53/2019), Pravilnika Občine Poljčane o interventnem sofinanciranju
društev za omilitev posledic epidemije COVID – 19 za proračunsko leto 2021 (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 69/2020) in Odloka o proračunu občine Poljčane za leto 2021 (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 3/2021), Občinski svet Občine Poljčane na svoji 16. redni seji,
dne 17. 2. 2021 sprejme

LETNI PROGRAM LJUBITELJSKE KULTURE
OBČINE POLJČANE
za leto 2021

Na podlagi 3. člena Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini
Poljčane se za kulturne ljubiteljske dejavnosti štejejo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in
varovanja kulturnih vrednot na področju književne, glasbene, plesne, folklorne, gledališke,
likovne, filmske in video dejavnosti, varstva kulturne in naravne dediščine, razstavne in
knjižnične dejavnosti ter založništva, kinematografije, radia in televizije in na druga področja,
ki se izvajajo neprofesionalno in neprofitno.

I. OBSEG SREDSTEV, NAMENJENIH LJUBITELJSKI KULTURNI DEJAVNOSTI
V OBČINI POLJČANE ZA LETO 2021
Občina Poljčane z Odlokom o proračunu občine Poljčane za leto 2021 na proračunski
postavki 18331, Letni program ljubiteljske kulture zagotavlja proračunska sredstva, ki so
namenjena ljubiteljski kulturni dejavnosti v občini Poljčane v znesku 11.200,00 EUR.
Ljubiteljski kulturni dejavnosti, so namenjena tudi sredstva na postavki 18333, konto 412000
v znesku 2.800,00 EUR.
Proračunska sredstva se izvajalcem ljubiteljske kulture razdelijo na podlagi javnega razpisa in
skladno z določili Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini
Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/2019 – glede meril o pogojih za
financiranje) in Pravilnika Občine Poljčane o interventnem sofinanciranju društev za omilitev
posledic epidemije covid-19 za proračunsko leto 2021 (Uradno glasilo slovenskih občin
69/2020 – glede meril za vrednotenje programov).
II. RAZDELITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK 18331 in 18333/412000
1. Proračunska sredstva na postavki 18331, Letni program ljubiteljske kulture se namenijo
za:
− sofinanciranje programov ljubiteljske kulture in delovanje društev v znesku 10.700,00
EUR
− sofinanciranje drugih materialnih stroškov programov ljubiteljske kulture v znesku
500,00 EUR.

2. Proračunska sredstva postavke 18333 Sofinanciranje ZKD in prireditev JSKD, konto
412000 (Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam) se namenijo za:
− Sofinanciranje Zveze kulturnih društev (ZKD) v znesku 2.800,00 EUR.
Vsi upravičenci morajo za pridobitev predvidenih sredstev iz te točke kandidirati na javnem
razpisu. Odobrena sredstva se bodo upravičencem nakazala na osnovi podpisane pogodbe in
vloženih zahtevkov, katerim bodo priložena ustrezna dokazila, ki izkazujejo nastanek
obveznosti in dokazujejo namensko porabo sredstev.
2.1.Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture in delovanje društev
Občinski svet občine Poljčane, je na svoji 14. redni seji dne 17. 12. 2020 sprejel Pravilnik
Občine Poljčane o interventnem sofinanciranju društev za omilitev posledic epidemije
COVID – 19 za proračunsko leto 2021 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 69/2020), ki bo
ob Pravilniku o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Poljčane (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 53/2019) podlaga za financiranje društev iz področja ljubiteljske
kulturne dejavnosti.
Pravilnik navaja, da komisija opravi ocenjevanje in vrednotenje programov in projektov v
skladu z merili iz Pravilnika Občine Poljčane o interventnem sofinanciranju društev za
omilitev posledic epidemije COVID – 19 za proračunsko leto 2021 po sledečem postopku:
»Komisija opravi pregled popolnih vlog in jih vrednoti na podlagi pogojev, ki so navedeni v
razpisni dokumentaciji in jih ovrednoti tako, da izvajalcu ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki
izpolnjuje pogoje za sofinanciranje, dodeli število točk, ki ustreza povprečju doseženega
števila točk tega izvajalca ali njegovega predhodnika (pri čemer je potrebno nasledstvo
ustrezno izkazati), na javnih razpisih Občine Poljčane za sofinanciranje ljubiteljske kulturne
dejavnosti v proračunskih letih 2018, 2019 in 2020.
Če posamezen izvajalec ni kandidiral na vseh v proračunskih letih 2018, 2019 in 2020
izvedenih javnih razpisih Občine Poljčane za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti,
se mu dodelijo točke za proračunsko leto 2021 na podlagi števila točk, ki jih je dosegel
• če so mu bila dodeljena proračunska sredstva le na enem od javnih razpisov Občine
Poljčane za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v proračunskih letih 2018,
2019 in 2020, se upošteva takrat doseženo število točk,
• če so mu bila dodeljena proračunska sredstva na dveh javnih razpisih Občine Poljčane
za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v proračunskih letih 2018, 2019 in
2020, se upošteva za dodelitev točk v proračunskem letu 2021 povprečje takrat
doseženih točk.«
1.2. Sofinanciranje drugih materialnih stroškov programov ljubiteljske kulture
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
500,00 EUR. Sredstva so namenjena za financiranje mednarodnega udejstvovanja v letu
2021 za društvo, ki je le tega tudi napovedalo v letnem planu dela za leto 2021, ki so ga
društva dostavila na Občino pred pripravo letnega programa ljubiteljske kulture.
Društvo, ki je v načrtu in planu aktivnosti za leto 2021 opredelilo slednjo aktivnost,
mora do najkasneje 15. decembra 2021 predložiti refundacijski zahtevek za izplačilo

sredstev s predloženimi računi upravičenih stroškov (datum računa, vsebina in orig.
naslov) in dokazilih o plačilu le teh.
Zaradi omejitev epidemije COVID 19 se izključuje prepoved prijave za rezervacijo
sredstev mednarodnega delovanja za društva, ki so le tega prijavila v letu 2020 in ga
zaradi situacije COVID niso izvedla.
1.3 Sofinanciranje Zveze kulturnih društev (ZKD)
Sofinancira se Zveza kulturnih društev, 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 osnovi zahtevkov in priloženih pisnih dokazil o upravičenosti porabe
sredstev v deležu 13,86 %.

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 2021 iz proračunske postavke 18331, Letni
program ljubiteljske kulture v letu 2021 in 18333 Sofinanciranje ZKD in prireditev JSKD.
Številka: 900-0005/2019-5 (16 – T8)
Poljčane, dne 9. 2. 2021
Občina Poljčane
Stanislav Kovačič
župan

