
 

 

                                            
 

          REPUBLIKA  HRVATSKA 

SISAĈKO-MOSLAVAĈKA ŢUPANIJA                                                               

      O P Ć I N A  L E K E N I K  

              OPĆINSKO VIJEĆE                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

Na temelju članka 1. i 9a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ 47/90, 

27/93 i 38/09), te članka 34. stavka 1. točke 12. Statuta Općine Lekenik („Sluţbeni vjesnik“, broj 5/13 i  

13/13.), Općinsko vijeće Općine Lekenik na svojoj 12. sjednici odrţanoj dana 09. prosinca 2014. 

godine donijelo je              

 
P R O G R A M 

javnih potreba u kulturi za 2015. godinu 

 

 

I. 

 

Ovim Programom određuje se raspored sredstava namijenjenih za redovito financiranje i realiziranje 

programa ustanova i udruga u kulturi na području Općine Lekenik za 2014. godinu, uzimajući u obzir 

pojedinačne programe, ali i ukupna sredstva koja se mogu izdvojiti iz općinskog proračuna za potrebe 

kulture. 

 

Ovaj Program, odnosno raspodjela sredstava pojedinim korisnicima,  temelji se na prijedlozima javnih 

potreba u kulturi za 2015. godinu koje su temeljem Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u 

kulturi Općine Lekenik za 2015. godinu, KLASA: 612-01/14-01/03, URBROJ: 2176/12-02-13-01 od                  

11. srpnja 2014. godine dostavili subjekti u kulturi. Osim toga, prilikom raspodjele sredstava vodilo se 

računa o kvaliteti i uspješnosti rada subjekata u proteklom razdoblju.   

 

II. 

 

Javne potrebe u kulturi koje će se u cijelosti ili djelomično financirati iz Općinskog proračuna za 2015. 

godinu odnose se na: 

- omogućavanje  obavljanja djelatnosti  Narodne knjiţnice i čitaonice Lekenik, 

- stvaranje uvjeta za odrţavanje koncerata i drugih programa glazbene djelatnosti, 

- stvaranje uvjeta za eventualno odrţavanje kazališnih i sličnih programa u scenskoj djelatnosti 

uz poticaj domaćem stvaralaštvu i scenskom izričaju ovog područja, 

- zaštitu domaće materijalne i nematerijalne kulturne baštine, 

- podrška i sudjelovanje u onim projektima  čiji su nosioci znanstvene ustanove s ciljem 

proučavanja i obrade kulturnog i etnološkog blaga Općine Lekenik, 

- stvaranje uvjeta i pretpostavki za odrţavanje kulturnih manifestacija od značaja za Općinu, 

- realiziranje programa međuopćinske (gradske), ţupanijske i međuţupanijske eventualno i 

međunarodne kulturne suradnje, 

- moguće sudjelovanje djelatnika u kulturi na seminarima i predavanjima, a poradi stjecanja  

znanja i vještina potrebnih za vođenje djelatnosti u kulturi na području Općine, 
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- sanacija i restauracija sakralnih objekata, kao i drugih objekata od posebne kulturne i povijesne 

vrijednosti.  

- kulturno-umjetnički amaterizam. 

                                                                  

                                                                         

III. 

                                                                       

Sredstva iz općinskog proračuna Općine Lekenik kojima će se nastojati zadovoljiti  potrebe u kulturi za 

2015. godinu iznose  240.000,00 kuna. 

                     

        IV. 

 

Iz sredstava općinskog proračuna namijenjenih kulturi za 2015. godinu financirati će se djelatnosti: 
 

 

1.  UDRUGE U KULTURI 

a) KUD „Preslica“, Pešćenica 

b) KUD „Sveti Florijan“, Poljana Lekenička 

c)  IFG „Tamburica“, Vukojevac 

                   d)  HKUD „Poculica“, Letovanić 

                   e)  KUD „ Kolovrat“, Lekenik 

 

2. OSTALI SUBJEKTI KOJI VRŠE DJELATNOSTI U KULTURI 

                   a) Privatna etnološka zbirka „Škofač“, Letovanić, vl. Boţidar Škofač 

                   b) Ţupe na području Općine Lekenik 

                   c) Turistička zajednica Općine Lekenik 

 

3. OPĆINSKE MANIFESTACIJE OD POSEBNOG ZNAĈENJA 

 

                   

 

1.  UDRUGE U KULTURI 
 

a)KUD „Preslica“ Pešćenica u 2015. godini organizira kulturno-umjetnički program proslave  „Ime 

Marijino u Pešćenici“ što je zapravo proslava ţupe Pešćenica. I do sada KUD je bio zaduţen za 

kulturno-umjetnički dio programa obiljeţavanja ovoga dana.  

Uz troškove redovne djelatnosti, Programom rada za 2015. godinu predviđa se između ostaloga i 

nabava narodnih nošnji, instrumenata te edukacija voditelja.  

 

Općina Lekenik će u 2015. godini sudjelovati u  financiranju  programa udruge sa  9.000,00 kuna. 

 

b)KUD „Sv. Florijan“, Poljana Lekeniĉka u 2015. godini odrţati će slijedeće aktivnosti: odrţati 

godišnju skupštinu društva,  obiljeţavanje dana Sv. Florijana, zaštitnika sela, organizacija odrţavanja  

folklornih susreta u Poljani Lekeničkoj, sudjelovanje na raznim manifestacijama, obiljeţavanje dana 

Sv. Nikole, te odrţavanje instrumenata.  

 

Općina Lekenik iz sredstava proračuna za 2015. godinu izdvojiti će  5.000,00 kuna za potrebe društva.  
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c)IFG „Tamburica“, Donji Vukojevac u 2015. godini, organizirati će tradicionalnu manifestaciju 

„Ivanje  u Vukojevcu“,  a pored toga obiljeţiti će blagdan Sv. Martina, te odrţati Boţićni koncert. Kao 

i proteklih godina planira sudjelovati na gostovanjima što obuhvaća trošak prijevoza. Nastojati će se 

obnoviti i nabaviti narodne nošnje, te popravak  i nabava instrumenata.  

 

Iz sredstava  općinskog proračuna za 2015. godinu   izdvojiti će se  9.000,00 kuna. 

 

d)HKUD „Poculica“, Letovanić u 2015. godini društvo planira sudjelovati na  značajnijim kulturnim 

manifestacijama, što zahtjeva znatnija novčana sredstva, pogotovo prezentacija kulturne baštine 

pokuplja, koju ovaj KUD njeguje. Također odrţati će tradicionalnu XII. Smotru izvornog folklora 

Pokuplja, Posavine i Turopolja.  

 

Općina Lekenik za 2015. godinu iz sredstava proračuna izdvojiti će  9.000,00  kuna.   

 

e)KUD „Kolovrat“, Lekenik u 2015. godini društvo će već tradicionalno odrţati 11. Lekeničke 

folklorne susrete  na kojima će nastupiti 6-7 KUD-ova, od kojih je i jedan KUD iz inozemstva koji i 

odsjeda nekoliko dana u Lekeniku, a za koji se upriličuju  i obilasci znamenitosti našeg kraja.  KUD će 

po prvi puta odrţati Smotru dječjeg stvaralaštva na kojoj će se predstaviti djeca, odnosno mladi sa 

svojim koreografijama.  

Nuţna je nabavka i rekonstrukcija narodnih nošnji i opanaka, nabava ali i odrţavanje muzičkih 

instrumenata. Društvo u svom radu snosi troškove naknada voditeljima folklora i ostalih sekcija, 

troškove putovanja, te ostale troškove redovite djelatnosti. 

 

Iz sredstava proračuna za 2015. godinu izdvojiti će se iznos od 16.000,00 kuna. 

 

 

              

2. OSTALI  SUBJEKTI KOJI VRŠE DJELATNOSTI U KULTURI: 

 

a) Etnografska i kulturno – povijesna zbirka „Škofaĉ“, Letovanić, vl. Boţidar Škofaĉ 

 

Rješenjem Ministarstva kulture zaštićene su tri stare pokupljanske kuće na kat (čardaci) koje je Boţidar 

Škofač otkupio i restaurirao, a koji su rješenjem Ministarstva kulture RH dobili status kulturnog dobra. 

U sve tradicijskim kućama nalazi se stalni postav etnografske zbirke koja broji više od 5000 predmeta. 

Predmeti koji čine zbirku  obuhvaćaju etnografski predmete, slike, građanski i sakralni inventar, 

narodne nošnje i ostali tradicijski tekstil.  

Potrebe u 2015. godini odnose se na konzerviranje predmeta od drva, znači premazivanje kemikalijama 

protiv crvotočina, stolarske radove prilikom popravaka pojedinih predmeta, popravak i očuvanje 

tekstilnih predmeta što obuhvaća ručno pranje, peglanje i faldanje. 

  

Općina Lekenik izdvojiti će iznos od  2.000,00 kuna.  

 

 

b) Ţupe na podruĉju Općine Lekenik 
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U proračunu Općine Lekenik za 2015. godinu osiguravaju se sredstva za sanaciju i restauraciju 

sakralnih objekata i za obiljeţavanje pojedinih vjerskih blagdana. Sakralni objekti na području Općine 

su: 

 

 

- Ţupna crkva Uznesenja Blaţene djevice Marije u Pešćenici sagrađena 1751. 

godine, 

- Ţupna crkva Sv. Marije u St. Farkašiću izgrađena 1844. godine, 

- Ţupna crkva Sv. Marte u Šišincu izgrađena 1771. godine, 

- Ţupna crkva Sv. Nikole i Vida u Ţaţini izgrađena 1775. godine, 

- Kapela Sv. Martina u St. Brodu izgrađena u 18. st., 

- Kapela Sv. Josipa u Cerju Letovaničkom izgrađena u 18. st., 

- Kapela Sv. Ivana Krstitelja u Duţici izgrađena u 19. st., 

- Kapela Sv. Fabijana i Sebastijana u Letovaniću izgrađena 1771. godine, 

- Kapela Sv. Duha u Poljani Lekeničkoj izgrađena u 18. st., 

- Poklonac Sv. Florijana u Poljani Lekeničkoj izgrađen u 19. st., 

- Kapela Sv. Bartola u Letovanskom Vrhu izgrađena u 19. st., 

- Kapela Presvetog Trojstva  u Lekeniku izgrađena 1927. godine, 

- Kapela Sv. Petra u Gradecu izgrađena u 17. st., 

- Crkva Presvetog Trojstva i Ivana Krstitelja u Lekeniku, 

- Kapela Sv. Roka u Petrovcu, 

- Kapela Majke Boţje Lurdske u Lekeniku, izgrađena 1903. godine. 

 

RKT ŢUPA  SV. NIKOLE BISKUPA I SV. VIDA  Ţaţina: 

Upravlja i ţupom Sv. Marte u Šišincu. 

Na crkvi Sv. Nikole i Vida u Ţaţini potrebno je obaviti radove sanacije i restauracije, i to: 

restauratorsko istraţivanje i radove, izradu pisane fotodokumentacije, desalinizaciju, skidanje preslika, 

kopiranje elemenata dekoracije, izrada šablona, sanacija podloge i slikanog sloja, te rekonstrukciju i 

retuš slikanog sloja. 

Tijekom trajanja sanacije kapele Sv. Martina izvršiti će se demontiranje i zamjena dotrajalih dijelova 

krovišta te postavljanje drvene šindre.  

Na crkvi Pohoda BDM u Starom Frakašiću potrebno je provesti sanaciju fasade, ţbukanje i uređivanje 

prostora iznad sakristije, a na ţupnom dvoru nuţni su zahvati na krovištu, jer isto prokišnjava. 

Ţupa u 2015. obiljeţavanje tradicionalne vjerske datume:  

 -  Sv. Bartol u Letovaniću  

  -  Sv. Vida (Vidovo) u Ţaţini  

          -  Sv. Nikola u Ţaţini 

 -  Sv. Ivana Krstitelja u Duţici   

 -  Sv. Roka u Petrovcu                             

          -  Sv. Marta u Šišincu  

          -  blagdan Pohod Blaţene Djevice Marije – „Marenje“ u Starom Farkašiću 

          - Sv. Martin- „Martinska nedelja“ u Starom Brodu.  

                        

 
RKT ŢUPA USNESENJA BLAŢENE DJEVICE MARIJE  Pešćenica: 

 

U idućoj 2015. godini ţupa planira obnovu fasade na ţupnoj crkvi u Pešćenici. Izvršena su stručna 

ispitivanja te je utvrđeno da je jedan dio fasade iz 70–tih godina prošlog stoljeća, a drugi datira iz još 

ranijeg vremena. 
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Ţupa u 2015. obiljeţavanje tradicionalne vjerske datume:  

          - blagdan Imena Marijinog u Pešćenici                  

 - Posvetilo u Cerju Lekeničkom  
 

 

RKT ŢUPA SV. IVANA KRSTITELJA, Lekenik 

 

Ţupa Sv. Ivana Krstitelja Lekenik osnovana je 2011. godine i obuhvaća naselja Lekenik i Poljanu 

Lekeničku. Planira se daljnji rad na crkvi Sv. Ivana Krstitelja u Lekeniku, koja je sada ţupna crkva, a 

posebice aktivnosti vezane uz izgradnju zvonika crkve. 

 

Ţupa će u 2015. godini obiljeţavati slijedeće tradicionalne vjerske datume: 

               - Sv. Trojstvo u Lekeniku  

    - Sv. Florijan u Poljani Lekeničkoj. 

 
 

Iz općinskog proračuna za godišnje potrebe ţupa na području Općine Lekenik će se izdvojiti ukupno 

30.000,00 kuna. 
                                               

 

c) Turistiĉka zajednica Općine Lekenik 

Uz sufinanciranje redovne djelatnosti Turističkog ureda Turističke zajednice, u općinskom Proračunu 

za 2015. godinu predviđena su sredstva za izradu Monografije Lekenika kao i za sufinanciranje 

manifestacija koje organizira Turistička zajednica, i to: Dani bana Jelačića i poštara Klempaja u 

Lekeniku, Izloţba vina Općine Lekenik 2015., „Letovanić, selo pokraj Kupe“- športska manifestacija 

tradicionalnih športskih disciplina, Likovna kolonija 2015.  

Uz navedene aktivnosti predviđena su i sredstva za sufinanciranja izdavanje glasila Turističke 

zajednice Općine Lekenik „Leken“. 

 

Iz općinskog proračuna za godišnje potrebe Turističke zajednice Općine Lekenik će se izdvojiti ukupno 

160.000,00 kuna.                                                                  

                                                                 

 

3.  OPĆINSKE MANIFESTACIJE OD POSEBNOG ZNAĈENJA 
 

Iz ukupnog iznosa sredstava  iz točke III. ovog Programa financirati će se i manifestacije od posebnog 

kulturnog, kulturno-umjetničkog, scenskog i turističkog značaja za Općinu Lekenik.                        
 

              Općinske manifestacije od posebnog značaja su: 

 

a) Dan općine, 23. travnja. U 2015. godini planira se odrţati Smotra folklora Općine 

Lekenik, kao izborna smotra na kojoj se izabiru KUD-ovi koji će sudjelovati na 

ţupanijskoj smotri folklora u Martinskoj Vesi. Organizirati će se likovna kolonija i izloţba 

slika, koncert dječjih zborova,  a čitava proslava završiti  paljenjem jurjevskog krijesa. 

Ponovo se očekuje sudjelovanje likovnih umjetnika amatera i udruga sa područja Sisačko-

moslavačke ţupanije, susjednih ţupanija,  ali i  akademskih slikara. Djela nastala u okviru 

kolonije izlaţu se prodaji, a tako ostvarena sredstva sluţe u humanitarne svrhe. 

 

 

b) 12. Smotra izvornog folklora Pokuplja, Posavine i Turopolja u Letovaniću. Smotra se 
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tradicionalno odrţava  u mjesecu travnju i ponovo se očekuje sudjelovanje  više  kulturno-

umjetničkih društava i udruga sa područja Pokuplja, Posavine i Turopolja sa pribliţno  

stotinjak  sudionika. 

Organizator ove smotre folklora je HKUD „Poculica“ iz Letovanića.  

 

 

                   

c) 10. „Lekeniĉki folklorni susreti“ Odrţati će se u 2015. godini u mjesecu rujnu, sa  oko 

tristotinjak sudionika sa područja Sisačko-moslavačke ţupanije. 

Organizator ove smotre je  KUD „Kolovrat“ iz Lekenika.              

 

             

d) „Ivanje u Vukojevcu.“  organizira se u Donjem Vukojevcu u lipnju, 

  u subotu koja je najbliţa 24. u mjesecu, a u organizaciji IFG „Tamburica“. 

 

              e)    Uvaţavajući potrebe i ţelje građana općine koje se odnose na kazališne predstave za djecu  

                     i odrasle tijekom 2015. godine planiraju se 2. predstave u Društvenom centru SOS- 

                     Dječjeg sela Lekenik. Predstave će se dijelom financirati iz sredstava ovog Programa, a 

                     dijelom donacijama i iz ostalih izvora. 

 

                                                                           

V. 

 

Investicije i sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u kulturi ne ovise samo o programima i  

ambicijama subjekata u kulturi već prije svega, uz mogućnosti općinskog proračuna, i o sufinanciranju 

Ministarstva kulture koje inače raspisuje javni natječaj za financiranje potreba u kulturi svake godine. 

Isto tako javne potrebe u kulturi za područje Općine Lekenik ovise u mnogome  i o prihvaćanju 

sufinanciranja ustanova i udruga od strane Sisačko-moslavačke ţupanije. 

 

             

VI. 

Za provođenje ovog Programa nadleţan je općinski načelnik. 

Financijska sredstva predviđena ovim Programom posebnom odlukom raspoređuje općinski načelnik, 

na temelju pisanog i obrazloţenog zahtjeva korisnika.  

Sredstva predviđena ovim Programom izdvajati će se iz Proračuna i raspoređivat korisnicima sukladno 

dinamici ostvarivanja Proračunskih prihoda tijekom 2015. godine  

 

 

  VII. 

Korisnici sredstava predviđenih ovim Programom obvezni su općinskom načelniku tijekom 2015. 

godine polugodišnje dostavljati financijska izvješće o namjenskom korištenju dodijeljenih sredstava, i 

to: 

- za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja  najkasnije do 15. srpnja 2015.,  

- za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca najkasnije do 30. siječnja 2016.   

      godine. 

 

Općinski načelnik moţe u svako doba zahtijevati podnošenje financijskih izviješća, neovisno o 

dostavljenim izvješćima iz prethodnog stavka.  
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Ako korisnik sredstava predviđenih ovim Programom ne dostavi financijsko izvješće u propisanom 

roku neće joj se odobriti  isplata sredstava, na temelju zahtjeva dostavljenog nakon tog roka, sve do 

ispunjenja uvjeta iz stavka 1. ove točke.  

 

Osim toga, Općina Lekenik ima pravu u svako doba izvršiti neposredni uvid prilikom kojega će utvrditi 

da li su korisnici sredstava odobrenih sukladno ovom Programu dobivena sredstva utrošili namjenski. 

 

 

 

 VIII. 

Ustanove, udruge i drugi subjekti u kulturi prijedloge svojih programa i financijskog plana za svaku 

slijedeću proračunsku godinu dostavljaju općinskom načelniku, na temelju Javnog poziva za 

predlaganje javnih potreba u kulturi, na propisanim obrascima, do 10. rujna tekuće godine. 

 

 

    IX. 
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Sluţbenom vjesniku“ Općine Lekenik. 

 

 

 

 

KLASA: 612-01/14-01/ 06                                                                             PREDSJEDNIK 

URBROJ: 2176/12-01-14-01 

                                              NIKOLA SOVINA 
Lekenik, 09. prosinca 2014. godine                

 

 


	P R O G R A M



