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1. UVOD IN OPREDELITEV JAVNEGA INTERESA
Občinski svet je 20.4.2016 na 10. redni seji Občinskega sveta sprejel odločitev,
da bo Lendava v sodelovanju s partnerskimi mesti kandidirala za Evropsko
prestolnico kulture leta 2025.
Občinski svet je 19.10.2017 na svoji 17. redni seji Občinskega sveta sprejel
Lokalni program za kulturo 2017 – 2025 in projekcijo zagotavljanja sredstev za
kulturo, kot izhodišče za pripravo občinskih proračunov do leta 2020. Obenem
je Občinski svet potrdil ožji programski svet za izvajanje Lokalnega programa
kulture v obdobju 2017 – 2025 in za pripravo kandidature za Evropsko
prestolnico kulture 2025 v sestavi Aleš Šteger, Dubravko Baumgartner, Melita
Kontrec, Atilla Pisnjak, Dejan Süč in Sabina Šinko.
Letni program kulture 2018 opredeljuje javni interes občine na področju
zagotavljanja dostopnosti do kulturnih dobrin, spodbujanja kulturne
ustvarjalnosti, ljubiteljske kulture, kulturne dediščine ter kandidature za Evropsko
prestolnico kulture leta 2025, ki se uresničuje z zagotavljanjem organizacijskih,
finančnih in prostorskih pogojev za izvajanje kulturne dejavnosti v občini
Lendava.
Poseben segment, povezan s kulturo v občini Lendava, predstavlja kulturni
turizem. Želimo si, da bi kulturna pestrost, bogata zgodovina ter kakovostne
prireditve pokazale svoj pozitivni učinek tudi na področju prihodkov iz naslova
turizma. Povečanje obsega sofinanciranja na področju kulture v letu 2018
deloma izhaja iz poskusa pretresa kakovostnih vsebin in deloma iz dviga le-teh
na višjo raven z namenom multiplikativnih učinkov na področju kulture, turizma
ter nenazadnje malega gospodarstva v občini Lendava. V nadaljevanju
podajamo temeljne programske stebre.
Programski stebri EPK Lendava 2025:
A / Včeraj in jutri
 prenova in oživitev starega mestnega jedra (investicijski in programski
del);
 razvoj kulturnih industrij (kulturna in naravna dediščina);
 digitalizacija ter sodobne povezave umetnosti, tehnologije in znanosti
(razvoj digitalnega in spletnega okolja, povezovanje umetnosti in
znanosti, razvoj novih vsebin);
 interdisciplinarni sodobni projekti;
 kakovostni programi s poudarjeno evropsko dimenzijo (razvoj lastnih
programskih vsebin ter posredovanje kakovostnih programov drugih
evropskih producentov).
B / Odprta Lendava
 programski sklop Judovstvo nekoč in danes;






programski sklop s poudarjeno večkulturno razsežnostjo;
programski sklop spodbujanja razvoja novih vsebin v javnih prostorih;
programski sklop umetniških intervencij v javnem prostoru;
programski sklop za razvoj kulturnih vsebin v medijih.

C / Nova skupnost
 skupnostni kulturni programi;
 programi za spodbujanje vključevanja ranljivih skupin;
 programi za spodbujanje razvoja kulturnega turizma;
 programi s poudarjeno dimenzijo vključevanja otrok in mladostnikov;
 programi za razvoj prostovoljstva;
 programi za razvoj humanistike.
D / Mlada Lendava
 programi za spodbujanje aktivnega vključevanja mladih;
 programi za razvoj mladim prijaznega okolja;
 programi, ki vključujejo sodelovanje z mladinskimi organizacijami;
 programi, namenjeni razvoju kompetenc in opolnomočenja mladih;
 razvoj co-working / space sharing kapacitet;
Ob izvajanju javne službe je javni interes na področju kulture v naslednjem
razvojnem obdobju povezan tudi z doseganjem naslednjih strateških ciljev:














zagotovitev visoke stopnje dostopnosti kakovostnih kulturnih vsebin;
zagotovitev visoke stopnje vključenosti prebivalstva v procese priprave in
izvedbe kulturnih vsebin;
zagotovitev pogojev za trajni razvoj nevladnega sektorja na področju
kulture;
razvoj kompetenc zaposlenih na področju kulture;
zagotovitev infrastrukturnih pogojev za delovanje in razvoj akterjev na
področju kulture;
revitalizacija mestnega jedra s kulturnimi vsebinami;
izvedba poletnega kulturnega festivala (glasba, ulično gledališče, film,
ples);
uveljavitev Lendave kot kulturnega in ustvarjalnega središča regije;
razvoj kulturnega turizma;
razvoj občinstev in izvajanje kakovostnih pedagoško-didaktičnih programov
za mlade;
razvoj povezovanja in mreženja med deležniki področja v mestu in širše, na
nacionalni in mednarodni ravni – s ciljem mednarodne uveljavitve
lendavskih ustvarjalcev in kulture;
vzpostavitev podpornih programov vključevanja ranljivih družbenih skupin
in imigrantov v ustvarjalne in družbeno povezovalne procese;
priprava kandidature za naziv Lendava 2025 – evropska prestolnica kulture.

2. PREGLED KRATKOROČNIH RAZVOJNIH UKREPOV LOKALNEGA PROGRAMA ZA
KULTURO 2017 – 2018 IN AKTIVNOSTI V LETU 2017
Lokalni program za kulturo Občine Lendava 2017 – 2025, sprejet na 17. redni
seji Občinskega sveta Občine Lendava 19. oktobra 2017, opredeljuje štirinajst
kratkoročnih ukrepov, ki bi po projekcijah razvoja kulturne dejavnosti v občini
vodili do ustreznih rezultatov in pripeljali do uspešne kandidature za Evropsko
prestolnico kulture leta 2025. V nadaljevanju navajamo kratkoročne ukrepe in
aktivnosti, izvedene na ravni posameznega ukrepa:
1. Vzpostavitev temeljev za vzpostavitev partnerstev na ravni slovenskih
mest – kandidatura za EPK 2025 (nosilec: Občina Lendava).
Aktivnosti:
 načelni dogovor med občinami z razvitim termalnim turizmom
(Moravske Toplice, Radenci, Veržej in Lendava);
 strokovni posvet »Kandidatura za EPK 2025 – izzivi in priložnosti v
kulturnem turizmu«;
 uvrstitev teme in predlog projekta EPK na Svet Pomurske razvojne
regije za pridobitev statusa regijskega razvojnega projekta.
2. Vzpostavitev temeljev za sodelovanje in vzpostavitev čezmejnih
partnerstev na ravni mest – kandidatura za EPK 2025 (nosilec ukrepa:
Občina Lendava).
Aktivnosti:
 strokovni posvet »Kandidatura za EPK 2025 – izzivi in priložnosti v
kulturnem turizmu«;
 sestanek Programskega sveta EPK z deležniki na področju kulture
v Čakovcu;
 predstavitev projekta EPK na srečanju županov slovenskih,
hrvaških, madžarskih ter avstrijskih občin v Murskem Središču.
3. Izvajanje rednih mesečnih kolegijev deležnikov na področju kulture in
turizma s ciljem oblikovanja učinkovitega modela pretoka informacij in
usklajevanja med ključnimi deležniki ter zasnove skupnih informacijskih ter
marketinških strategij/aktivnosti (nosilec ukrepa: Občina Lendava).
Aktivnosti:
 vzpostavitev turistično – informacijskega portala »Lendava vabi«;
 mesečni sestanki z direktorji javnih zavodov na področju kulture;
 spremljanje dela in sooblikovanje programov dela javnih zavodov
na področju kulture ter turizma.
4. Organizirani letni obiski drugih mest – seznanitev s primeri dobre prakse
na področju kulture in turizma v tujini, s poudarkom na seznanitvi z
njihovimi razvojnimi modeli in izvedenimi aktivnostmi (letno dva obiska;

nosilec ukrepa: Občina Lendava, udeleženci tudi drugi kulturni in
turistični subjekti iz Lendave).
Aktivnosti:
 obisk Čakovca in seznanitev z dobrimi praksami;
 obisk Dunaja in seznanitev z dobrimi praksami;
 obisk Đurđevca in seznanitev z dobrimi praksami.
5. Izvedba delavnic za dvig kompetenc v kulturno-turističnem sektorju
(nosilec ukrepa: Občina Lendava v sodelovanju z zunanjimi ponudniki).
Aktivnosti:
 izvedba arhitekturnih delavnic z udeležbo slovenskih ter hrvaških
študentov zaključnih letnikov arhitekture.
6. Izobraževanje in spodbujanje vključevanja deležnikov na področju
kulture in turizma v evropske projekte (nosilec ukrepa: Občina Lendava
v sodelovanju z zunanjimi ponudniki).
Aktivnosti:
 delovanje in programi Zavoda za turizem in razvoj Lendava.
7. Razvoj in vzpostavitev blagovne znamke Lendava (kultura-turizem);
izvajanje marketinških aktivnosti za večanje prepoznavnosti lokacije ter s
kulturo povezanega turizma. Priprava skupnih mesečnih kulturnih
programov in predstavitvenih materialov, določitev slogana in celostne
vizualne podobe, izdelava videofilma/spota o Lendavi, vključno s
songom (npr. Kreslin)(nosilec ukrepa: Občina Lendava v sodelovanju z
zunanjimi ponudniki).
Aktivnosti:
 naročilo kratkih promocijskih filmov in daljšega vsebinskega filma
pri lendavskem studiu RTV Slovenija;
 izdelava promocijskega videa o stolpu Vinarium in predvajanje na
programih RTV Slovenija.
8. Vzpostavitev osrednjega spletnega portala, ki informira in promovira
kulturo, turizem in kandidaturo za EPK (nosilec ukrepa: Občina Lendava
v sodelovanju z zunanjim ponudnikom).
Aktivnosti:
 vzpostavitev turistično – informacijskega portala »Lendava vabi«;
 priprava multimedijskega središča, namenjenega predstavitvi
razvojnih projektov.
9. Vsebinska in kadrovska okrepitev/prenova Lendavskih novic (vsaj 6 izdaj
letno) (nosilec ukrepa: Občina Lendava).
Aktivnosti:
 v letu 2017 je bilo izdanih 6 številk (dve dvojni).

10. Zaposlitev vsaj dveh strokovnjakov z visokimi referencami, ki bosta ciljno
delala na dvigu kvalitete programa, lastni produkciji in razvoju občinstev
in pri tem sodelovala pri aktivnostih, nujnih za pripravo uspešne
kandidature za EPK (nosilec ukrepa: Občina Lendava v sodelovanju z
Knjižnica – kulturni center Lendava in Galerija – muzej Lendava).
Aktivnosti:
 zagotovitev sredstev za naročilo prenove gledališke in koncertne
dvorane.
11. Spodbujanje razvoja na področju ljubiteljske kulture s pomočjo
kakovostnih izobraževanj (nosilec ukrepa: JSKD, izpostava Lendava).
Aktivnosti:
 v letu 2017 smo financirali dve zaposlitvi na Zvezi kulturnih društev
Lendava ter ½ zaposlitve na Javnem skladu za kulturno dejavnost
Republike Slovenije – območna izpostava Lendava;
 aktivna soudeležba pri organizaciji ter izvedbi Lendavske trgatve.
12. Postavitev organizacijskih in izvedbenih osnov za 2 do 3 nove kulturne
produkcije – festivale, koncerte na odprtem, gledališke festivale, pričetek
2018 – s ciljem krepitve in razvoja kulturne ponudbe na deficitarnih
področjih (nosilec ukrepa: Občina Lendava v sodelovanju z zavodi);
oblikovanje poletnega strnjenega kulturno turističnega dogajanja
(Poletni festival Lendava (nosilec ukrepa Knjižnica – kulturni center
Lendava).
Aktivnosti:
 Festival Vinarium je osrednji kulturno – turistični dogodek;
 izrazito pozitiven odziv na koncert na letnem odru na predvečer
Bogračfesta, zaključni koncert »100 Tagú Cigányzenekar-ja« v
Gledališki koncertni dvorani ter Silvestrovanje na prostem
predstavlja dobro platformo za nadgraditev vsebin;
 dober obisk Lutkarskega pristana.
13. Vzpostavitev umetniških ateljejev ter vključitev umetnikov v lokalna
dogajanja (nosilec ukrepa: Knjižnica – kulturni center Lendava ter
Galerija – muzej Lendava).
Aktivnosti:
 tradicionalni LindArt, ki bi ga bilo potrebno razširiti in umestiti v
turistično ponudbo mesta;
 likovna kolonija odlivanja v bron, ki bi jo bilo potrebno razširiti in
umestiti v turistično ponudbo mesta;
 zagotovitev finančnih ter infrastrukturnih pogojev za izvedbo
programa gostujočih umetnikov »Artist in Residence« v letu 2018.

14. Vzpostavitev co – working prostora z vso potrebno opremo za razvoj
kreativnih dejavnosti (nosilec ukrepa: Občina Lendava).
Aktivnosti:
 co – working izvaja Zavod za turizem in razvoj;
 delavnice, kjer so se predstavili lokalni deležniki s poslovnimi
idejami;
 obisk dveh najuspešnejših co – working centrov na Madžarskem,
KAPTÁR – ja ter Loffice – a v Budimpešti.

3. PREDVIDENO SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI PRORAČUNSKIH PORABNIKOV
NA PODROČJU KULTURE V LETU 2018
3.1. Galerija – Muzej Lendava
Javni zavod Galerija - muzej Lendava uresničuje javni interes na področju
galerijske in muzejske dejavnosti. V preteklih letih je zavod Galerija – Muzej
Lendava postal eden od najpomembnejših ponudnikov visoke razstavne
umetnosti v regiji. Pozitiven trend, ki se najkonkretneje izraža v rasti obiska na
lendavskem gradu v preteklem obdobju, želimo nadaljevati tudi v prihodnje.
3.1.1. Osnovna dejavnost
V osnovno dejavnost Galerije – Muzeja Lendava (v nadaljevanju GML) spadajo
organizacija razstav, predstavitev kulturne dediščine ter muzejska pedagogika.
Najodmevnejši projekt Galerije – Muzeja Lendava v letu 2018, podobno kot v
preteklih letih, predstavlja projekt Svetovni velikani, v sklopu katerega bo v letu
2018 na lendavskem gradu gostovala razstava Marca Chagalla. Galerija –
Muzej upravlja ob lendavskem gradu še z muzejsko depandanso na Glavni
ulici, v kateri se nahaja Muzej meščanstva, tiskarstva in dežnikarstva.
3.1.2. Sofinanciranje
Predlog sofinanciranja s strani Občine Lendava:
Znesek sofinanciranja
Osnovna dejavnost
210.000€*
EPK – marketinška dejavnost
20.000€
Skupno
230.000€
*predvidena kadrovska okrepitev na področju galerijske oz. muzejske
dejavnosti

3.2. Knjižnica – kulturni center Lendava
Javni zavod Knjižnica – kulturni center Lendava (v nadaljevanju KKC) uresničuje
javni interes na dveh področjih, in sicer na področju knjižnične dejavnosti ter na
področju umetnosti, kulture, gledališke dejavnosti in dejavnosti kulturnega
kreativnega sektorja, ki se izvaja v prostorih Notranje organizacijske enote za
umetnost, kulturo, gledališko dejavnosti in dejavnost kulturnega kreativnega
sektorja.
3.2.1. Osnovna knjižnična dejavnost
V skladu z določbami 2. člena ZKNJ-1 med osnovne knjižnične dejavnosti KKC
spadajo zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega
gradiva; zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih
publikacij; izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih
informacijskih virov; posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih storitev;
sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij; pridobivanje in
izobraževanje uporabnikov; informacijsko opismenjevanje; varovanje
knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik; drugo bibliotekarsko,
dokumentacijsko in informacijsko delo.
3.2.2. Osnovna dejavnost Notranje organizacijske enote za umetnost, kulturo,
gledališko dejavnost in dejavnost kulturnega kreativnega sektorja
V osnovno dejavnost Notranje organizacijske enote za umetnost, kulturo,
gledališko dejavnost in dejavnost kulturnega kreativnega sektorja spadajo skrb
za vzpostavitev kvalitetnega delovnega okolja za mlade, uveljavljajoče se
ustvarjalce na področju kulture; skrb za razvoj in soobstoj raznolikosti umetniških
izrazov in praks; da spodbuja, organizira in izvaja kulturno dejavnost;
organizacija izobraževalne dejavnost na področju kulture ter skrb za
izobraževanje kadrov za potrebe kulturne dejavnosti; izvajanje promocijske
dejavnosti v smislu obveščanja o kulturni ponudbi občine; spodbujanje kulturne
dejavnosti v šolah, vrtcih in drugih ustanovah; organizacija in izvajanje
produkcije in postprodukcije; skrb za mednarodno sodelovanje na področju
kulture; organizacija in posredovanje kulturnih in drugih javnih prireditev; skrb za
dostopnost do javnih kulturnih dobrin s področja svoje dejavnosti; da spodbuja
in omogoča razvoj kreativnega kulturnega delovanja; skrb za prenos dobrih
praks s področja kulturne ustvarjalnosti; izdajanje revije Lindua; vzdrževanje
stikov s sorodnimi zavodi doma in v tujini.
3.2.3. Sofinanciranje
Predlog sofinanciranja s strani Občine Lendava:

Osnovna knjižnična dejavnost

Znesek sofinanciranja
255.000€

Osnovna gledališka dejavnost
200.000€*
EPK – prenova programa gledališke 30.000€
dejavnosti
Skupno
485.000€
*predvidena kadrovska okrepitev na področju gledališke dejavnosti
3.3. Ljubiteljska kultura
3.3.1. Zveza kulturnih društev Lendava
Zveza kulturnih društev Lendave (v nadaljevanju ZKD) uresničuje javni interes
občine na področju ljubiteljske dejavnosti. Povezuje 46 društev, ki ustvarjajo na
področju glasbene, folklorne, pevske, likovne, literarne ter gledališke dejavnosti
in na področju ročnih del. Društva, vključena v ZKD, izražajo edinstveno
večkulturnost našega okolja, saj je v zvezi tudi hrvaško društvo, tri romska
društva ter srbsko društvo.
3.3.1.1. Osnovna dejavnost
Osnovna dejavnost ZKD je povezovanje društev, pomoč pri soorganizaciji
prireditev društev, administrativna pomoč društvom, zagotavljanje prostorov za
delovanje in skrb za ohranjanje kulturnega izročila prednikov na narodnostno
mešanem območje občine Lendava.
V okviru dejavnosti v smeri uspešne kandidature za Evropsko prestolnico kulture
bo Zveza kulturnih društev zagotavljala prostorske in finančne pogoje za delo
programskega sveta.
PROGRAMSKI SVET je imenovan s sklepom občinskega sveta. V programskem
svetu sodelujejo predstavniki strokovne javnosti, ki skrbijo za oblikovanje in
koordinacijo konkretnih nalog povezanih z izvajanjem lokalnega programa
kulture in kandidature za EPK 2025. Vodji programskega sveta pripada denarno
nadomestilo, ostalim članom programskega sveta pa sejnina ter kritje
preostalih stroškov vezanih na udeležbo na seji. V razširjeno sestavo
programskega sveta se vključujejo direktorji javnih zavodov s področja kulture
in turizma, ki delujejo na območju občine Lendava.
Programski svet predlaga programske vsebine in aktivnosti v skladu z lokalnim
programom kulture s smernicami projektnega sveta in navodili projektnega
teama. Svetuje in usmerja delo izvajalcev programov, ki so pomembni za
uspešno kandidaturo ter izvajanje LPK. Programski svet se sestaja po potrebi,
vendar predvidoma enkrat mesečno.

3.3.1.2. Sofinanciranje
Predlog sofinanciranja s strani Občine Lendava:
Znesek sofinanciranja
35.000€
terenskega 30.000€

Osnovna dejavnost
EPK – stroški dela
koordinatorja vsebin EPK
EPK – stroški vodje programskega 15.000€
sveta EPK
EPK – stroški programskega sveta EPK 15.000€
Skupno
95.000€

3.3.2. Javni sklad za kulturno dejavnost Republike Slovenije
Območna izpostava Javnega sklada za kulturno dejavnost Republike Slovenije
(v nadaljevanju JSKD OI) opravlja povezovalne, svetovalne in z zakonom
določeno dogovorjene naloge na področju ljubiteljske kulture na območju
občin Lendava, Črenšovci, Turnišče, Odranci, Velika Polana in Kobilje. Pod
okriljem JSKD OI deluje 42 društev, ki združujejo preko 1.750 članov.
3.3.2.1. Osnovna dejavnost
V osnovno dejavnost JSKD OI spadajo območna in regijska srečanja vrtčevskih,
šolskih in odraslih folklornih skupin; srečanja lutkovnih; srečanja gledaliških
otroških, mladinskih in odraslih skupin, ustvarjalno – literarni natečaji; srečanja
otroških in mladinskih pevskih zborov; srečanja odraslih pevskih zborov; srečanje
ljudskih pevcev in zborov. Ob tem v osnovno dejavnost JSKD OI spada še
organizacija izobraževanj in sodelovanje s šolami in vrtci.
3.3.2.2. Sofinanciranje
Predlog sofinanciranja s strani Občine Lendava:
Znesek sofinanciranja
Osnovna dejavnost
20.000€*
Skupno
20.000€
*delo na področju povezovanja občin na območju UE Lendava na projektu
EPK
3.4. Sredstva za sofinanciranje projektov
3.4.1. Razpis za delovanje kulturnih društev
Občina Lendava bo po sprejetju proračuna za leto 2018 objavila »Javni razpis
za delovanje društev na področju kulture« v skupni vrednosti 20.000€, ki je

namenjen pokritju osnovnih stroškov delovanja kulturnih društev v občini
Lendava. Kulturna društva predstavljajo pomemben košček v kulturnem
mozaiku občine in cilj Občine Lendava je, da bi društva še naprej delovala.
Potrebno je, da bi kulturna društva, ki dosegajo raven polprofesionalnih društev
dodatno finančno vzpodbudili ter vključili v kulturno – turistično ponudbo
občine (kar je predmet točke 3.4.2.).
Predlog financiranja s strani Občine Lendava:

Razpis
Skupno

Znesek sofinanciranja
20.000€
20.000€

3.4.2. Razpis za projekte s področja kulture
Občina Lendava bo po sprejetju proračuna za leto 2018 objavila »Javni razpis
za projekte in programe na področju kulture« v skupni vrednosti 100.000€.
Temeljni cilji javnega razpisa zajemajo spodbujanje razvoja in uveljavitve
partnerstev med izvajalci kulturnih projektov iz različnih slovenskih mest; razvoj
čezmejnih partnerstev izvajalcev kulturnih projektov in uveljavitev lendavske
kulture v mednarodnem prostoru; vključevanje kakovostnih vsebin in
ustvarjalcev iz mednarodnega prostora v kulturno ponudbo mesta; dvig
kompetenc nevladnega sektorja ter razvoj kadrov na področju kulture;
spodbujanje novih, inovativnih in sodobnih pristopov pri razvoju kulturnih
projektov; spodbujanje kulturnih projektov, ki se vsebinsko navezujejo na
lendavski kulturni prostor in izročilo in vsebinsko ter izvedbeno vključujejo
lendavske kulturne producente in deležnike ter razvoj kulturne ponudbe in
kompetenc izvajalcev kulturnih projektov za pripravo in izvedbo projekta
Lendava 2025 - Evropska prestolnica kulture.
Razpis za projekte s področja kulture uresničuje cilj občine po razširitvi in dvigu
kakovosti projektov posameznikov, društev in javnih zavodov, z jasno izraženo
željo po spodbujanju kulturne produkcije v občini Lendava in krepitvi kulturno –
turistične ponudbe.
Predlog financiranja s strani Občine Lendava:
Znesek sofinanciranja
EPK – razpis za projekte s področja 100.000€
kulture
Skupno
100.000€

3.5. Uresničevanje Lokalnega programa za kulturo ter kandidature za EPK
Občina Lendava bo za pripravo in izvedbo projekta oblikovala PROJEKTNI SVET
EPK 2025, kjer se bodo potrjevali strateški cilji, sprejemale strategije za njihovo
uresničitev in zagotavljali pogoji za izvajanje projekta. Projektni svet se bo
sestajal 4 krat letno. Delo v projektnem svetu bo volontersko, saj bodo v njem
sodelovali uradni predstavniki partnerskih mest, organizacij in čezmejnih
območij. Projektni svet vodi aktualni župan/županja Občine Lendava. Pri
vodenju projektnega sveta sodeluje po en predstavnik Sveta Pomurske
razvojne regije ter po en predstavnik čezmejnega območja Madžarske,
Hrvaške in Avstrije. Člani projektnega sveta so predstavniki vseh partnerskih
mest in organizacij. Na sejah projektnega sveta sodeluje tudi predstavnik
programskega sveta.
PROJEKTNA SKUPINA (TEAM) skrbi za vodenje projekta in pripravo uspešne
kandidature.
Projektni svet EPK in projektni team se bosta izvajala v okviru občinske uprave
Občine Lendava, ki po potrebi angažira zunanje svetovalce.
3.5.1. Financiranje delovanja projektnega sveta in sodelovanja v širšem okolju
Znesek sofinanciranja
EPK – stroški projektnega sveta in 15.000€
teama
EPK – drugi stroški
10.000€*
Skupno
25.000€
* materialni stroški in zagotavljanje rezidenčnih stanovanj za potrebe
uresničevanja Lokalnega programa kulture

3.5.2. Organizacijska shema projekta priprave kandidature za EPK 2025
Obsežen projekt, kot je kandidatura za Evropsko prestolnico kulture zahteva
tudi ustrezno organizacijo teles znotraj samega projekta in z namenom večje
jasnosti in razmejitve med nalogami ter pristojnostmi posameznih teles
dodajamo tudi organizacijsko shemo projekta priprave kandidature za EPK
2025.
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4. Financiranje kulturne dejavnosti v občini Lendava v obdobju 2010 – 2020
Občina je v obdobju med leti 2010 in 2018 višino sredstev, ki so bila namenjena
deležnikom na področju kulture povečala z 737.201€ leta 2010 na predvidenih
975.000€ leta 2018, kar pomeni povečanje v višini 32,26%. Podroben pregled
višine financiranja kulturne dejavnost je prikazan v nadaljevanju in izkazuje
ambicijo občine Lendava, da postane občina z visoko kakovostjo kulturne
ponudbe.

Povprečje 2010-2017: 738.637,00 EUR
Sredstva za
dejavnost
knjižnična
dejavnost
galerijska in
muzejska
dejavnost
gledališka
dejavnost
ZKD Lendava
JSKD
Društva razpis
Kandidatura
za EPK
SKUPAJ

2010

2011

2012

252.672

252.339

251.670

192.872

197.971

239.036

Povprečje 2010-2020: 805.372,00 EUR

2013

2014

2015

2016

2017

2018

258.472

258.539

228.819

248.168

255.981

255.000

218.202

201.775

190.795

161.677

156.500

167.017

230.000

234.054

219.444

209.296

229.300

192.176

206.035

193.500

230.000

6.415

34.100
6.382

40.829
5.860

56.700
6.000

56.700
6.000

29.000
5.700

34.186
5.700

41.100
20.112

95.000
20.000

46.206

29.907

35.454

30.700

27.975

25.103

25.224

22.000

120.000

-

-

-

-

-

-

11.800

83.630

25.000

737.201

754.753

771.459

762.943

769.309

642.475

687.613

783.339

975.000
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Občina Lendava si pridržuje pravico prerazporeditve sredstev med
posameznimi programi v primeru, da je taka potreba izkazana in se s
prerazporeditvijo doseže večja učinkovitost posameznih programov.

5. ZAKLJUČEK
Skupna vrednost sofinanciranja kulturne dejavnosti Občine Lendava v letu 2018
znaša 975.000,00€. Povečanje proračunskih sredstev v primerjavi z letom 2017
na področju kulture izkazuje resnost Občine Lendava pri zagotavljanju pogojev
za dvig kakovosti kulturnih programov in ustrezno povezavo s turistično
ponudbo v občini, kar bo vodilo do uspešne kandidature za Evropsko
prestolnico kulture leta 2025 oz. temeljite prenove kulturne ponudbe.

Program je bil obravnavan na 9. seji odbora za družbene dejavnosti, mladino
in šport dne 31.1.2018. Program je sprejel občinski svet na svoji 19. seji dne
1.2.2018.
Objava programa: spletna stran občine – www.lendava.si.
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