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ZADEVA: Program ljubiteljske kulture v občini Slovenska Bistrica za leto 2018

I.

PREDLAGATELJ
Župan dr. Ivan ŽAGAR

II.

DELOVNO TELO, PRISTOJNO ZA OBRAVNAVO
Odbor za družbene dejavnosti

III.

VRSTA POSTOPKA
Enofazni

IV.

PRAVNE PODLAGE



V.

Pravilnik o financiranju ljubiteljske kulture na območju Občine Slovenska Bistrica
(Uradni list RS št. 98/05, 37/07 in 2/08),
Statut Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10),

NAMEN, CILJI SPREJEMA
Na podlagi Pravilnika o financiranju ljubiteljske kulture na področju občine Slovenska
Bistrica mora občinski svet po sprejetju proračuna, obravnavati in sprejeti Program
ljubiteljske kulture, v katerem se določi razdelitev proračunskih sredstev, namenjenih
ljubiteljski kulturi.
V Programu so določena sredstva za naslednje vsebine:





sofinanciranje programov ljubiteljske kulture in delovanje društev in njihovih
zvez,
sofinanciranje drugih materialnih stroškov programov ljubiteljske kulture,
sofinanciranje prostorov za izvajanje dejavnosti in določi vrsto revij, tekmovanj,
razstav in drugih vsebin programov, ki so upoštevane pri točkovanju programov
po tem pravilniku.

Osnovno izhodišče za pripravo Programa je določitev sredstev, namenjenih ljubiteljski
kulturi, v proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2018.
Razdelitev zagotovljenih sredstev je bila izvedena na osnovi dosedanjih izkušenj pri
financiranju programov ter prejetih poročil društev, zvez in sklada o njihovem
delovanju v letu 2017.
Program v III. točki natančneje opredeljuje vsebine, ki se sofinancirajo na osnovi
določil sprejetega pravilnika. Program določa, da se iz občinskih proračunskih
sredstev sofinancira tudi nakup oblek, instrumentov in rekvizitov v višini, ki jo določa
sprejeti pravilnik.
V točki IV. so natančneje opredeljeni pogoji, merila in način razdelitve sredstev za
druge materialne stroške programov ljubiteljske kulture: stroške izvedbe revij in
tekmovanj, strokovnega izobraževanja in določenih prireditev.
VI.

FINANČNE POSLEDICE
Sredstva so zagotovljena v proračunu občine Slovenska Bistrica na postavki 3.4.3.,
Letni program ljubiteljske kulture, v višini 115.390,00 EUR.

VII.

PREDLOG SKLEPA
Občinskemu svetu predlagamo, da predloženo gradivo obravnava, o njem razpravlja
ter sprejme naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme Program ljubiteljske kulture v občini
Slovenska Bistrica za leto 2018.

S spoštovanjem!
Pripravila:
Mateja Kapun
Irena JEREB,
vodja Oddelka za družbene dejavnosti

Priloga:
- Program ljubiteljske kulture v občini Slovenska Bistrica za leto 2018
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Na osnovi Pravilnika o financiranju ljubiteljske kulture na področju občine Slovenska Bistrica
(Uradni list RS, št. 98/05, 37/07 in 2/08) in na osnovi Odloka o proračunu Občine Slovenska
Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS št. /18), Občinski svet Občine Slovenska Bistrica
sprejme
PROGRAM LJUBITELJSKE KULTURE
V OBČINI SLOVENSKA BISTRICA
za leto 2018
I. OBSEG SREDSTEV ZA LJUBITELJSKO KULTURO
Občina Slovenska Bistrica z Odlokom o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2018, v
proračunski postavki 3.4.3. Letni program ljubiteljske kulture, zagotavlja proračunska
sredstva Občine Slovenska Bistrica, ki so namenjena ljubiteljski kulturi v občini Slovenska
Bistrica, v višini =115.390,00 EUR.
Občina Slovenska Bistrica zagotavlja dodatna sredstva za izvajalce programov ljubiteljske
kulture - izvajanje javnih del, investicijskega vzdrževanja ter investicij, ki so v Odloku o
proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2018 posebej opredeljena in niso predmet tega
programa.
II. RAZDELITEV PRORAČUNSKE POSTAVKE 3.4.3.
Namenska proračunska sredstva postavke 3.4.3. Letni program ljubiteljske kulture se
namenijo za:
1. sofinanciranje programov ljubiteljske kulture in njihovih zvez, v višini 86.130,00 EUR,
2. sofinanciranje drugih materialnih stroškov programov ljubiteljske kulture,
v višini 13.260,00 EUR,
3. sofinanciranje prostorov za izvajanje dejavnosti, v višini 14.000,00 EUR.
III. SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LJUBITELJSKE KULTURE IN NJIHOVIH
ZVEZ
Upravičencem se sredstva odobrijo v višini, kot jo opredeljuje Pravilnik o financiranju
ljubiteljske kulture na področju Občine Slovenska Bistrica (točkovni sistem), ob upoštevanju
naslednjih dodatnih opredelitev:
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1. Točkujejo se udeležbe na območnih, medobmočnih, republiških in mednarodnih revijah in
tekmovanjih iz programskega področja, katerih organizator oziroma soorganizator je bil
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti v letu 2017.
2. Točkujejo se nastopi na javnih prireditvah in udeležbe na mednarodnih strokovnih revijah
in tekmovanjih v letu 2017, ki so bila neprofitnega značaja in za katere je obstajal javni
interes.
3. Točkuje se organizacija javnih razstav na območju občine Slovenska Bistrica v letu 2017,
ki so bile neprofitnega značaja in se na njih predstavljajo člani društva.
4. 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.
5. Godbam na pihala, tamburaškim skupinam in folklornim skupinam se sofinancira nakup
instrumentov (30 % plačanih računov), če je bil izveden in plačan v letu 2017.
6. Folklornim, gledališkim in lutkovnim skupinam ter likovnim, keramičarskim,
fotografskim in video skupinam se sofinancirajo (30 % plačanih računov) rekviziti za
izvedbo predstav oziroma razstav, če so bili kupljeni oziroma izdelani in plačani v letu
2017.
Podatke pod točko 1. lahko pridobi izvajalec razpisa pri Območni izpostavi Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti Slovenska Bistrica. Podatke pod točko 2. in točko 3. morajo
izvajalci programov v prijavi na razpis ustrezno dokumentirati, nastanek obveznosti za
materialne stroške pod točko 4., 5. in 6. pa dokazati z verodostojnimi knjigovodskimi
listinami (plačani računi).
IV. SOFINANCIRANJE DRUGIH MATERIALNIH STROŠKOV PROGRAMOV
LJUBITELJSKE KULTURE
1. Območni izpostavi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Slovenska Bistrica se
odobrijo proračunska sredstva za izvedbo revij in tekmovanj v (so)organizaciji Javnega
sklad RS za kulturne dejavnosti v letu 2018, v maksimalni višini 8.000,00 EUR, in sicer
se na podlagi fotokopij računov.
2. Za materialne stroške prostorov (elektrika, voda, čiščenje prostorov) se JSKD odobrijo
proračunska sredstva v maximalni višini 2.000,00 EUR in sicer na podlagi fotokopij
računov, zapadlih v plačilo v letu razpisa.
3. Zvezam društev se odobrijo sredstva:
 za izvedbo ene prireditve v koledarskem letu, na kateri se predstavi najmanj 75 % vseh
članov zveze. Sredstva se odobrijo v višini 1.400,00 EUR in se razdelijo zvezi glede na
število društev, ki so včlanjena v zvezo in se sofinancirajo iz proračunskih sredstev
ljubiteljske kulture v letu 2018;
 za organizacijo in za prijavo na strokovne izobraževalne programe v letu 2018
(kotizacija, potni stroški, honorarji, dnevnice,…) do skupne višine 1.600,00 EUR, ki se
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med upravičence razdelijo glede na število društev, sofinanciranih po tem programu, a
maksimalno do višine sredstev, navedenih v prijavi na razpis.
Zvezi kulturnih društev Slovenska Bistrica se za izvedbo prireditve Romihova priznanja
zagotovijo sredstva v višini 1.400,00 EUR.
4. Društvom se sofinancira organizacija prireditev ob okroglih obletnicah delovanja društva,
in sicer:
 za 10., 20., in 30. obletnico, do višine 120,00 EUR,
 za 40., 50. obletnico, do višine 180,00 EUR,
 za 60., 70., 80., 90. obletnico, do višine 280,00 EUR,
 za 100. obletnico in več, do višine 360,00 EUR.
Društvom se za mednarodno delovanje, to je za sodelovanje z društvi ali tekmovanja na
področju ljubiteljske kulture v tujini, v letu 2018 odobrijo proračunska sredstva za potne
stroške, v skupni višini do 500,00 EUR. Med upravičence se razdelijo po predhodni prijavi na
razpis in predložitvi (do 1. decembra 2018) potrdila o udeležbi in že plačanih računov.
Vsi upravičenci morajo za pridobitev zgoraj predvidenih sredstev kandidirati na razpisu.
Odobrena sredstva se bodo upravičencem nakazovala na osnovi pisnega zahtevka, kateremu
bodo priložene verodostojne knjigovodske listine, ki izkazujejo nastanek obveznosti in
dokazujejo namensko rabo sredstev.
Če se sredstva namenjena sofinanciranju drugih materialnih stroškov programov ljubiteljske
kulture ne porabijo v celoti, se lahko prerazporedijo za dodatno sofinanciranje programov
ljubiteljske kulture in njihovih zvez.

V. SOFINANCIRANJE PROSTOROV ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI
Sredstva se razdelijo med upravičence na osnovi določil tretje točke 7. člena Pravilnika o
financiranju ljubiteljske kulture na področju občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št.
98/05, 37/07 in 2/08).

VI. VELJAVNOST IN UPORABA
Ta program začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu in se uporablja za
izvedbo razpisa in razdelitev proračunskih sredstev postavke 3.4.3. Letni program ljubiteljske
kulture v letu 2018.
Številka:
Slovenska Bistrica, dne

dr. Ivan Žagar,
župan
Občine Slovenska Bistrica

