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1. UVOD 
 
Pravilnik o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Makole 
(Uradno glasilo slovenskih občin 9/2008) v 2. členu določa, da Občinski svet po sprejemu 
vsakoletnega proračuna sprejme Program ljubiteljske kulture občine, v katerem določi razdelitev 
proračunskih sredstev, namenjenih ljubiteljski kulturi. 
 
Program ljubiteljske kulture natančno določa obseg sredstev za: 

• sofinanciranje programov ljubiteljske kulture in delovanje društev, 

• 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. 
 
Za organizacijo določenih prireditev, revij in tekmovanj, izobraževanje kadrov in druge programe, ki 
v tem pravilniku niso opredeljeni, pa poleg obsega sredstev določi tudi pogoje, merila in način 
razdelitve sredstev. 
Na osnovi navedenega je bil pripravljen Program ljubiteljske kulture občine Makole za leto 2019, ki 
ga prilagamo v nadaljevanju. Program je osnova za pripravo in izvedbo javnega razpisa, na osnovi 
katerega se proračunska sredstva razdelijo med izvajalce ljubiteljske kulture. 
 
2. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PROGRAMA 
 
Osnovno izhodišče za pripravo programa je določitev sredstev, namenjenih ljubiteljski kulturi, v 
proračunu Občine Makole za leto 2019. Razdelitev zagotovljenih sredstev je izvedena na osnovi 
dosedanjih izkušenj pri financiranju programov ter prejetih poročil društev, zvez in skladov o 
njihovem delovanju v letu 2018. 

Program v III. točki natančneje opredeljuje vsebine, ki se sofinancirajo na osnovi določil sprejetega 
pravilnika. Program določa, da se iz občinskih proračunskih sredstev sofinancira nakup oblek, 
instrumentov in rekvizitov v višini, ki jo določa sprejeti pravilnik. V isti točki je glede na določilo 
pravilnika, da lahko občina sofinancira tudi druge programe ljubiteljske kulture, v skladu z 
vsakoletnim programom ljubiteljske kulture, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje na razpisu. 
 
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. 
 
3. ZAKLJUČEK 
 
Občinskemu svetu občine Makole predlagamo, da obravnava predloženo gradivo in sprejme 
naslednji  
 
s k l e p : 
Občinski svet občine Makole sprejme Program ljubiteljske kulture občine Makole za leto 2019. 
 
 Franc Majcen 
 Župan 
  Občine Makole 
 
Priloga: 

• Program ljubiteljske kulture občine Makole za leto 2019 
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Na osnovi Pravilnika o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v 
občini Makole (Uradno glasilo slovenskih občin, štev. 9/2008), Odloka o proračunu Občine Makole 
za leto 2019 sprejetega na 3. redni seji, Občinski svet Občine Makole na svoji __. redni seji, dne 
__.__.2019 sprejme 
 
 
 

PROGRAM LJUBITELJSKE KULTURE 
OBČINE MAKOLE 

za leto 2019 
 
 
I. OBSEG SREDSTEV ZA LJUBITELJSKO KULTURO 
 
Občina Makole v proračunski postavki 18.3.3.1 Letni program ljubiteljske kulture, zagotavlja 
proračunska sredstva občine Makole, ki so namenjena ljubiteljski kulturi v občini Makole, v višini 
12.000,00 EUR. 
 
 
II. RAZDELITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK 18.3.3.1, 18.3.3.2 in 18.3.3.3 
 
Namenska proračunska sredstva postavke 18.3.3.1 Letni program ljubiteljske kulture se namenijo 
za: 
 

 EUR 
1. sofinanciranje programov ljubiteljske kulture 8.000,00 

2. sofinanciranje drugih materialnih stroškov programov ljubiteljske 
kulture 3.500,00 

3. sofinanciranje prostorov za izvajanje dejavnosti 500,00 
 SKUPAJ 12.000,00 
 

Namenska proračunska sredstva postavke 18.3.3.2 Ostale naloge - festival FORMA VIVA se 
namenijo za: 

 EUR 
1. Organizacija revij in srečanj – Organizacija simpozija Forma Viva 1.000,00 

 SKUPAJ 1.000,00 
 

Namenska proračunska sredstva postavke 18.3.3.3 Sofinanciranje ZKD in prireditev JSKD se 
namenijo za: 

 EUR 
1. Sofinanciranje zveze kulturnih društev 760,00 
2.  Sofinanciranje Javnega sklada za kulturne dejavnosti 1.640,00 

 SKUPAJ 2.400,00 
 
III. SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LJUBITELJSKE KULTURE IN NJIHOVIH ZVEZ 
 
Upravičencem se sredstva odobrijo v višini, kot jo opredeljuje Pravilnik o sofinanciranju programov 
in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Makole (točkovni sistem), ob upoštevanju 
naslednjih dodatnih opredelitev: 
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1. Točkujejo se udeležbe na območnih, med območnih, republiških in mednarodnih revijah in 
tekmovanjih iz programskega področja, katerih organizator oz. soorganizator je bil Javni 
sklad RS za kulturne dejavnosti v letu 2018. 

2. Točkujejo se nastopi na javnih prireditvah in udeležbe na mednarodnih strokovnih revijah in 
tekmovanjih v letu 2018, ki so bila neprofitnega značaja in za katere je obstajal javni interes. 

3. Točkuje se organizacija javnih razstav na območju občine Makole v letu 2018, ki so bile 
neprofitnega značaja in se na njih predstavljajo člani društva. 

4. Pevskim zborom, komornim skupinam, ljudskim pevcem in godcem, folklornim in gledališkim 
skupinam se sofinancira nakup oblek (do 30% plačanih računov), če je bil izveden in plačan 
v letu 2018. 

5. Folklorni skupini se sofinancira nakup instrumentov (do 30% plačanih računov), če je bil 
izveden in plačan v letu 2018. 

6. Folklornim, gledališkim in lutkovnim skupinam ter likovnim, fotografskim in video skupinam 
se sofinancirajo (do 30% plačanih računov) rekviziti za izvedbo predstav oz. razstav, če so 
bili kupljeni oz. izdelani in plačani v letu 2018. 

 
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). 
 
Drugi programi leta 2019 
V skladu z zadnjo alinejo prve točke Vsebine in obseg sofinanciranja - priloga 1 Pravilnika o 
sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Makole, se v letu 
2019 sofinancira delovanje društev, ki izpolnjujejo pogoje iz 4. člena Pravilnika o sofinanciranju 
programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Makole. 
 
Sredstva razdeli strokovna komisija za ljubiteljsko kulturo na osnovi prejetih prijav. 
V primeru, da za navedeni program na razpisu ni izkazanih potreb, se sredstva prerazporedijo za 
sofinanciranje ostalih programov ljubiteljske kulture. 
 
Organizacija simpozija Forma Viva 
 
Sofinancira se organizacija simpozija Forma Viva. Prijavitelj mora dokazati sposobnost 
organizacije festivala. Sofinancira se lahko objekt za izvedbo prireditve in drugi materialni stroški, 
nastali z organizacijo.  
 
Sofinanciranje ZKD in prireditev JSKD 
 
Sofinancirajo se zveze kulturnih društev, katere člani so tudi kulturna društva Občine Makole. 
 
Sofinancira se Območna izpostava JSKD Slovenska Bistrica. 
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IV. SOFINANCIRANJE DRUGIH MATERIALNIH STROŠKOV PROGRAMOV  
      LJUBITELJSKE KULTURE 
 
1. Društvom se sofinancira organizacija prireditev ob okroglih obletnicah delovanja društva, in 

sicer: 

• za 10., 20., in 30. obletnico, v višini 200,00 EUR, 

• za 40., 50. obletnico,  300,00 EUR, 

• za 60., 70., 80., 90. obletnico,  400,00 EUR, 

• za 100. obletnico in več, 500,00 EUR. 

 
Društvom se za mednarodno delovanje, to je za sodelovanje z društvi ali tekmovanja na področju 
ljubiteljske kulture v tujini, v letu 2019 odobrijo proračunska sredstva v skupni višini do 500,00 
EUR. Med upravičence se razdelijo po predhodni prijavi na razpis in predložitvi (do 1. decembra 
2019) potrdila o udeležbi in že plačane račune. 
 
Vsi upravičenci morajo za pridobitev zgoraj predvidenih sredstev kandidirati na razpisu. 
Odobrena sredstva se bodo upravičencem nakazovala po dinamiki nakazil sredstev, ki se 
praviloma izvajajo po dvanajstinah (štirikrat letno), kar pogodbeni stranki določita v medsebojni 
pogodbi. 
 
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 Pravilnika o sofinanciranju programov in 
dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Makole - priloga 1. 
 
 
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 18.3.3.1 Letni program ljubiteljske 
kulture v letu 2018, 18.3.3.2 Ostale naloge - festival FORMA VIVA in 18.3.3.3 Sofinanciranje ZKD 
in prireditev JSKD. 
 
 
 
 
Številka: 
Makole, dne __.__.2019 
 Franc Majcen 
 Župan 
 Občine Makole 
 


