
 

 

 

 

Številka: 610-0002/2019 

Datum: 28. 3. 2019 

 

 

 

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno 

prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 17. člena 

Statuta Občine Puconci (Ur. l. RS, št. 91/15) je Občinski svet Občine Puconci na 4. redni seji, 

dne 28. 3. 2019 sprejel naslednji  

 

 

 
S K L E P 

 
 

1. Občinski svet Občine Puconci soglaša s predlagano vsebino Letnega programa 

kulture Občine Puconci za leto 2019.  

 

 

2. Letni program kulture Občine Puconci za leto 2019 se objavi na spletni strani 

občine.  
 

 

 

 

 

Občinski svet Občine Puconci   

                                                                                                                         Ludvik Novak, 
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Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list RS št. 

77/07 UPB-1, 56/08, 4/10 in 20/11), 17. člena Statuta občine Puconci (Uradno prečiščeno 

besedilo UPB-1, Ur.list RS št. 91/2015) in Proračuna Občine Puconci za leto 2019, sprejetega 

na 3. redni seji OS dne 14. 2. 2019 (Uradni list RS št. 10/2019) je  Občinski svet občine 

Puconci na 4.  redni seji, dne 28.3.2019  sprejel 

 

 

LETNI PROGRAM KULTURE OBČINE PUCONCI ZA LETO 2019 

     

 

I. UVOD 

 

Občina Puconci v skladu z obveznostjo občine, da zagotavlja pogoje in sprejema ukrepe za 

uresničevanje javnega interesa na področju kulture, zagotavlja sofinanciranje naslednjih 

javnih kulturnih dobrin:  

- knjižničarstvo,  

- varstvo kulturne dediščine,  

- arhivsko dejavnost in  

- podpira ljubiteljsko kulturno dejavnost. 

  

Z sofinanciranjem javnih kulturnih dobrin občina tako uresničuje pogoje za kulturno 

ustvarjalnost, dostopnost kulturnih dobrin in kulturno raznolikost ter ohranjanje slovenske 

kulturne identitete na območju občine. 

 

 

II. URESNIČEVANJE LETNEGA PROGRAMA KULTURE 

 

Naloga občine je zlasti zagotavljanje ustreznih pogojev v občini za uresničevanja javnega 

interesa na področju kulture in spodbujanje občank in občanov, da brez ovir izrazijo svoje 

potrebe ter interese na tem področju. Naloga občine bo: 

- omogočanje spodbujanja kulturne dejavnosti občanov in občank na področju ljubiteljske 

kulture ter zagotovitev določenih sredstev na njihovo dejavnost, 

- omogočanje bodisi prostorske, bodisi materialne možnosti za uresničevanje programov in 

- omogočanje dostopnosti kulturnih dobrin, ki bodo plod uresničevanja programov nosilcev 

dejavnosti z območja občine.  

 

Za zagotavljanje zgoraj omenjenega bo občina v skladu s tem programom objavila javni 

razpis za sofinanciranje programov in tako spodbujala dejavnosti na področju kulture.  Prav 

tako bo del sredstev javnega razpisa namenjenih za kulturne projekte namenila za 

sofinanciranje vzdrževanja in obnavljanja dediščine in preprečevanje njene ogroženosti. S 

primerno odmerjenimi proračunskimi sredstvi bo zagotovila delovanje javnih zavodov in 

drugih programov v kulturi.   
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III. SOFINANCIRANJE LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI IN  

KULTURNIH PROJEKTOV 

 

Sredstva iz občinskega proračuna, ki se bodo razdelila na podlagi javnega razpisa, so 

namenjenega za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v 

občini Puconci za leto 2019 in znašajo skupaj 18.200,00 EUR in sicer:  

 

• 1.800,00 EUR za delovanje kulturnih društev,   

• 4.900,00 EUR za kulturne potrebe, 

• 2.700,00 EUR za kulturne prireditve, 

• 1.800,00 EUR za sofinanciranje opreme za izvajanje kulturne dejavnosti, 

• 2.000,00 EUR za sofinanciranje mentorstva folklorni skupini, 

• 5.000,00 EUR za sofinanciranje investicijskih vlaganj v obnovo in vzdrževanje 

kulturne dediščine.  

 

Sofinancirale se bodo naslednje dejavnosti in programi izvajalcem na področju kulture:  

a) Kulturne dejavnosti: 

1. Redna dejavnost društev oz. njihovih sekcij, ki zajemajo naslednje skupine:  

- dejavnost pevskih zborov, 

- dejavnost gledaliških skupin, 

- dejavnost folklornih, plesnih skupin, 

- sofinanciranje mentorstva folklorne in vokalne skupine, 

   -     strokovno izpopolnjevanje kadrov. 

2. Posebna dejavnost društev: 

- jubileji društev in skupin, 

- ustanovitev novih društev, 

             -     posebni dosežki skupin.  

3. Financiranje opreme: 

- oprema za izvajanje kulturne dejavnosti, 

- oprema kulturnih dvoran. 

b) Kulturni projekti: 

-   organizacija in izvedba prireditev ali projektov lokalnega ali občinskega pomena, 

-   založništvo (knjige, publikacije, CD-ji in drugi trajni nosilci zvočnih zapisov),  

-   varstvo kulturne dediščine. 

 

Do sredstev programa ljubiteljske dejavnosti so upravičene pravne osebe, in sicer kulturna 

društva, kulturno turistična društva in druga društva občine Puconci, ki se ukvarjajo z 

ljubiteljsko kulturno dejavnostjo in z izvajanjem kulturnih projektov ter fizične osebe iz 

področja varstva kulturne dediščine kot lastniki oz. upravljalci razglašenih kulturnih 

spomenikov.   

 

Navedene kulturne dejavnosti in kulturni projekti se bodo sofinancirali v skladu z merili in 

kriteriji za vrednotenje kulturnih programov in kulturnih projektov opredeljenih v Pravilniku 

o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v občini Puconci.  
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Postopek za pridobitev sredstev je naslednji:  

• po sklepu občinskega sveta se objavi javni razpis za zbiranje predlogov za  sofinanciranje 

ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v letu 2019. 

Vsi upravičenci v skladu s pravilnikom in pogoji razpisa morajo do konca razpisnega roka 

vložiti prijavo z navedbo vseh dejavnosti in projektov, ki jih bodo v letu 2019 realizirali in 

za katere pričakujejo sredstva za sofinanciranje po objavljenem razpisu. 

• imenovanje komisije s strani župana, ki pripravi izbor programov in predlog 

sofinanciranja in ga predloži županu, 

• na osnovi ocenjenih vlog izda komisija  sklep o dodelitvi sredstev, 

• po pravnomočnosti sklepa se sklene pogodba med prijaviteljem in občino kot 

sofinancerjem, kjer se podrobneje opredelijo vsebina, obseg, časovni okvir, ter način 

nadzora nad upravičenostjo porabe sredstev in 

• predložitev zahtevkov prijavitelja z dokazili o izvedbi projekta in finančnim poročilom do 

15. 12. tekočega leta 

• izdaja sklepov o nakazilu sredstev v skladu s pogodbo. 

 

Vrednost posameznih programov in projektov bo izražena v točkah.  

Vrednost točke se določi na osnovi vseh odobrenih prijavljenih dejavnosti in projektov, ter 

skupne višine razpisanih oz. razpoložljivih sredstev. Tako določena vrednost točke je 

dokončna in se v kasnejšem postopku  več ne spreminja.  

 

 

IV. VELJAVNOST IN UPORABNOST 

 

Letni program kulture začne veljati naslednji dan po sprejetju na občinskem svetu in se 

uporablja za izvedbo razpisa in razdelitev sredstev za sofinanciranje kulturnih dejavnosti in 

kulturnih projektov v Občini Puconci v letu 2019. Letni program kulture se objavi na spletni 

strani Občine Puconci. 

 

 

 

Številka: 610-0002/2019 

Datum: 28.3.2019 

 

       Občina Puconci 

Ludvik Novak, župan 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


