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ZADEVA: 

 

PREDLOG KONČNE ODLOČITVE O DELITVI SREDSTEV ZA 

KULTURNE PROGRAME ZA LETO 2020 

 

PREDLAGATELJ: mag. Alan Bukovnik, župan 

 

GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Radlje ob Dravi 

 

GRADIVO OBRAVNAVAL: Odbor za negospodarstvo, družbene dejavnosti in 

javne službe negospodarstva  

 

PRAVNA PODLAGA: 

 

6. člen Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov na 

področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Radlje 

ob Dravi (MUV, štev. 2/2017 in 7/2018) 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Predlog 

končne odločitve o delitvi sredstev za kulturne programe 

za leto 2020, v predlagani vsebini. 

 

OBRAZLOŽITEV: 

 

Na podlagi določil Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov na področju 

ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Radlje ob Dravi (MUV, štev. 2/2017 in 7/2018) 

se sredstva podeljujejo na podlagi vsakoletnega poziva, ki ga objavi Občina Radlje 

ob Dravi, po sprejemu proračuna Občine Radlje ob Dravi za tekoče leto. Komisija za 

kulturo, ki jo imenuje župan, zbere, obdela in pripravi predlog izbora programov in 

predlog delitve razpoložljivih sredstev iz občinskega proračuna za kulturno dejavnost 

za prihodnje proračunsko leto. Pri delu komisije sodeluje koordinator OI JSKD. Predlog 

posreduje županu, ki predlaga občinskemu svetu končno odločitev o delitvi sredstev 

za kulturne programe. 

mag. Alan BUKOVNIK 

ŽUPAN 
Pripravila: 

Maja KOŠIR, višja svetovalka 

 

Pregledala: 

Marjana ŠVAJGER, Direktorica občinske uprave 
 

Priloge: 

- Predlog končne odločitve o delitvi sredstev za kulturne programe; 

- Predlog sklepa; 

- Stališče Odbora za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe 

negospodarstva (bo posredovano po seji odbora). 



PREDLOG ! 

 

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, štev. 28/2016, 35/2017, 

11/2019) in 6. člena Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov na področju 

ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Radlje ob Dravi (MUV, štev. 2/2017 in 7/2018) 

je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi, na svoji _______ redni seji, dne ______ sprejel 

 

 

 

S K L E P 
 

 

 

Občinski svet potrjuje Predlog končne odločitve o delitvi sredstev za kulturne programe 

za leto 2020, v predlagani vsebini. 

 

 

Številka: 6103-0001/2020-09 

Datum: ______________ 

 

 

mag. Alan BUKOVNIK 

Župan Občine Radlje ob Dravi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sklep prejmejo: 

- Komisija za kulturo; 

- zadeva, tu. 








