
oBarNA vRANSKo-Zup.LN
Vransko 59, 3305 Vransko

Tel.: (03) 703 28 00, Fax: (03) 703 28 16, E-poSta: fianc.susnik@vransko.si

Stevitka: 0321l20l6
Datum: 12.9.2016

OB.INSKEMU SVETU

ZADEVA: Sprejem Letnega programa kulture v ObIini Vransko zr leto 2017

V skladu z 9. dlenom Zakona o uresnidevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK, Uradni list
RS, St. 77107, 56108, 4110,20111, 111113) lokalna skupnost z letnim programom kulture
zagolavlja uresnidevanje javnega interesa na podrodju kulture ter sofinanciranje programov s

tega podrodja.
Sprejeti Letni progmm kulture za leto 2017 bo osnova za objavo Javnega razpisa za

sofinanciranje kultumih dejavnosti v Obdini Vransko za leto 2017 .

Obdinskemu svetu zalo predlagam, da sprejme letni program kulture v Obdini Vransko za leto
2017 v predloLenem besedilu.

Del sredstev, namenjenih izvedbi letnega programa kulture, se z javnim razpisom razdeli
kultumim dru5tvom v obdini na podlagi Pravilnika o sofinanciranju kultumih dejavnosti v
Obdini Vransko (Uradni list RS, 5t. l4l10) ter Pogojev in meril za vrednotenje programov
kultumih druStev in kultumih projektov, ki se sofinancirajo iz proraduna Obdine Vransko in ki
jih pred vsakim razpisom potrdi obdinski svet.

Predlog sklepa:
Sprejme se Letni program kulture v Obiini Vransko za leto 2017 v predloZenem
besedilu.
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Na podlagi 9. 6lena Zakona o uresnidevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, 5t. 77107,56/08, 4110,20111, 111113) in 16. 6lena Statuta Obdine Vransko
(Uradni list RS, it. 17110 in 53/10 ter Uradne objave Obdine Vransko, 5t. 2112012in
4612015), je Obdinski svet Obdine Vransko na 13. redni seji dne sprejel

LETNI PROGRAM
kulture v Obdini Vransko za leto 2017

1

Letni program kulture v Obcini Vransko za leto 2017 opredeljuje redno dejavnost,
programe in projekte, ki se sofinancirajo in investicije, ki so financirane s sredstvi
obdinskega proraduna, ter vi5ino in namen sredstev predvidenih v obdinskem
proradunu.

2.

V proracunu Obdine Vransko za leto 2017 so sredstva za kulturo namenjena za:

- sofinanciranje dru5tev in drugih neprofitnih organizacij,
- sofinanciranje javnih zavodov,

- financiranje in sofinanciranje kulturnih programov in prireditev obcinskega pomena,

- vzdrhevanje in investicije v infrastrukturo, namenjeno za kulturno dejavnost.

3.

!z sredstev proraduna za namene iz 2. tocke Letnega programa kulture se bodo
sofinancirale razlidne kulturne vsebine:

- dejavnosti in projekti (prireditve, predstave, ustvarjalne delavnice) kulturnih
dru5tev in drugih neprofitnih organizacij,

- knjiZnidna in muzejska dejavnost,
- gledali5ka, plesna, glasbena dejavnost in programi abonmajskih predstav,
- O! JSKD RS Zalec,
- mediji in avdiovizualna kultura,
- prireditve obdinskega pomena (vedje prireditve, kulturni praznik, pustni

karneval, praznik dela, obcinski praznik, dan drZavnosti, dan samostojnosti in
enotnosti ...),

- varovanje in obnova kulturne dedi5dine,
- vzdrZevanje, obnova in investicije v kulturno infrastrukturo.

Zafinanciranje navedenih vsebin je namenjenih 113.117,00 € kot sledi:

1

08016 VzdrZevanje
spominskih, sakralnih
obiektov

5000,00 €

08031 Obnova cerkev sv
Mihaela

12.000,00 €

3

08004
Medobdinska splo5na
knjiZnica lalec 37.800,00 €

4 08028 Liubiteljska kultura 7000,00 €

2.



5
08032 Javni sklad RS za
kulturne dejavnosti, Ol
Zalec

400,00 €

6
08005 lnvesticijsko
v zdrlev anje Ku ltu rneg a
doma Vransko

1200,00 €

7

08033 Gasilski muzej
Vransko, najemnine in
zakupnine za poslovne
objekte (PGD Prekopa)

5040,00 €

8
04023 ZKTS Vransko,
tekodi transferi v javne
zavode - del

26.000,00 €

I
09004 OS Vransko,
tekodi transferi v javne
zavode - del

3690,00 €

08020 Prireditve ob
drZavnih praznikih

6220,00 €

11
080021 Ostale obdinske
prireditve

8767,00 €

Skupai 113.117,00 €

4.

Delitev sredstev predvidenih za sofinanciranje redne dejavnosti in projektov iz 3.
tocke Letnega programa kulture pod zaporedno Stevilko 4 - Ljubiteljska kultura, bo
potekala na podlagi prijav na razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti.

5.

Program, ki ga ne doloda Letni program kulture, se lahko izjemoma sprejme v
sofinanciranje. Obcina financira projekt iz drugih proradunskih postavk in de je
neogibno nujno zaradi kratkega 6asa, ki je na razpolago za odloditev o financiranju,
na podlagi drugega odstavka 102. 6lena Zakona o uresnidevanju javnega interesa za
kulturo.

Stevilka: 4302-04t2016
Vransko, 20.9.2016

Zupan Obdine Vransko
Franc Su5nik l. r
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oBiINA vRANSKo
Vransko 59, 3305 VRANSKO

Tel: 03 /703 28 00 n9,, fax: 03 17032816, e-mail: obcina.vransko@vransko.si

POGOJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV KULTURNIH DRUSTEV IN
KULTURNIH PROJEKTOV. KI SE SOFINANCIRAJO IZ PRORAEUNA OB'INE

VRANSKO

Obdina Vransko sofinancira redno dejarrrrost, programe in projekte, ki se sofinancirajo in investicije, ki
so sofinancirane s sredstvi obdinskega proraduna. Vi5ina sredstev in nadin sofinanciranja je opredeljen
v letnem proradunu in letnem programu kulture.

1. Pogoji za sofinanciranje programov kulturnih dru5tev in kulturnih projektov

Pravico za pridobitev sredstev za letne programe kulturnih dejavnosti imajo izvajalci kultumih
dej avnosti, ki izpolnjujej o naslednj e pogoj e:

- imajo sedeZ v Obdini Vransko;
- so registrirani za opravljanje programov na podrodju kulture in s svojim dosedanjim delom
izkazujejo prieakovano kakovosl:
- imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske moZnosti za uresniditev aktirmosti na
podrodju kulture;
- so druStva, ki imajo urejeno evidenco o dlanstvu, pladano dlanarino in ostalo dokumentacijo, kot to
doloda zakon o druitvih, ter so registrirana vsaj eno leto;
- obdinski upravi vsako leto redno dostavljajo porodila o realizaciji programov:
- sodelujejo na obtinskih prirediwah;
- posamemi avtorji, ki v predlaganem projektu zagotavljajo ustrezno kakovost.

2. Merila za sofinanciranje programov kulturnih dru5tev

Pri izbiri programov dru5tev, ki se sofinancirajo iz obdinskega proraduna, se upo5tevajo naslednji
osnovni kriteriji:
- redno in kakovostno delo dru5tva oziroma sekcije, kije namenjeno Sir5emu Stevilu uporabnikov;
- vedina dlanov dru5wa ima stalno ali zadasno bivali5de v Obdini Vransko;
- za obdinske prireditve se Stejejo vse prireditve, katere organizator, soorganizator ali sofinancer je
Obdina Vransko.

I. Merila za dejavnost ali programe kulturnih dru5tev

l. Prizna se max. 40 vaj letno (1 vaja je max. 10 tolk)
do l3 vaj (5 toCk)
od l4 do 26 vaj (7 tolk)
od 27 do 40 vaj (10 totk)

2. Honorar mentorju na vajo (5 totk)
3. Stevilo dlanov v drustvu; (l totka/6lana)
4. Stevilo dlanov na vajo:

- do 20 dlanov (2 tolki)
- od 2l do 30 dlanov (3 tolke)



- od 31 do 50 dlanov (5 totk)
5. Pav5al za materialne stro5ke na leto (250 toik)
6. Izvedene samostojne prireditve v preteklem letu

- za vsak nastop (200 toik)
7. Sodelovanje na prireditvah drugih organizatoq'ev

- za vsak nastop (50 toik)
8. Sodelovanje na obdinskih prireditvah

- za vsak nastop (100 toik)
9. Mednarodno sodelovanje (100 toik)
10. V primeru, da ima kulturno dru5tvo ved sekcij

- vsaki sekciji se priznajo materialni stro5ki (100 toik)

I. Merila za sofinanciranje kulturnih projektov

1. PredloZeni projekt je namenjen dim vedjemu Stevilu uporabnikov (1 do 10 toik)
2. Usklajenost projekta s strategUo razvoja Obdine Vransko na tem podrodju (l do 10 toik)
3. Kakovost predloZenega projekta in njegova usklajenost s programsko usmeritvijo zavoda, dru5tva,
sklada, ... (1 do 10 toik)
4. Inovativnost projekta (1 do 10 toik)
5. Pomembnost projekta za promocijo Obdine Vransko (1 do 10 toik)
6. DeleZ lastnih sredstev (l do 10 totk)
7. DeleL sredstev iz drugih virov (1 do 10 toik)
8. Realnost finandne konstrukcije oz., de je projekt s sofinanciranjem s strani obdine izvedljiv
(l do 10 toik)
9. Predlagatelj je Ze izvedel projekte in programe, ki so imeli ugoden odziv s strani obiskovalcev in so

bili ugodno ocenjeni s strani domade ali tuje strokovnejavnosti (1 do 10 toEk)
10. Predlagatelj predloZi osnutek projekta, ki zagotavlja ustrezno kakovost (1 do l0 toik)
11. Uveljavljenost predlagatelja doma in v tujini (l do 10 toik)

Prednostno bodo obravnavani projekti, ki so sofinancirani s strani Ministrstva za kulturo ali
Sklada RS za kulturne dejavnosti.
Sofinancirajo se samo tisti projekti, ki doseZejo najmanj 50 Yo moLnih todk.

II. Metodologija izraiuna:

Merila so dolodena v todkah. Vrednost todke se izraduna vsako leto na osnovi razpoloZljivih
proradunskih sredstev za sofinanciranje kulturnih druStev oz. izvajalcev kulturnih programov, ki so
predmet razpisa in skupnega Stevila todk vseh tako ovrednotenih programov.


