Na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007UPB1) in 6. člena Pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje programov ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št.
39 z dne 17. 10.2006) je občinski svet Občine Loška dolina na svoji ______. redni seji, dne ________,
sprejel

LETNI PROGRAM LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI
LOŠKA DOLINA ZA LETO 2008
1. člen
Letni program kulture Občine Loška dolina za leto 2008 opredeljuje programe
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo s sredstvi občinskega proračuna ter
višino in namen sredstev, predvidenih v občinskem proračunu.
2. člen
V proračunu Občine Loška dolina za leto 2008 je za dejavnost na področju kulture –
sofinanciranje programov kulture v občini (proračunska postavka 18003)
predvidenih 25.000,00 EUR in sicer za transfere neprofitnim organizacijam in
ustanovam, v okviru tega zneska pa 4.600,00 EUR za sofinanciranje programov JSKD,
OI Cerknica. Ostala sredstva v višini 20.400,00 EUR se predvideva za sofinanciranje
upravičenih izvajalcev programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
3. člen
S sredstvi za transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam, ki se bodo namenila
upravičenim izvajalcem programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti se bo sofinanciralo:
1. JAVNI KULTURNI PROGRAMI
V okviru te postavke se bodo sofinancirali javni kulturni programi oz. kulturne
dejavnosti,ki potekajo redno, organizirano in ustrezno strokovno vodeno, vsaj 9
mesecev v letu, izvajalec pa v tekočem letu redno predstavlja svoj program na javnih
prireditvah v občini, se udeležuje ustreznih preglednih območnih revij oziroma srečanj in
najmanj enkrat letno v koledarskem letu organizira svoj samostojni produkcijski nastop.
Javni kulturni programi se vrednotijo glede na posamezno kulturno dejavnost, kakovost
izvedbe programa izvajalca redne kulturne dejavnosti, glede na število sekcij in glede na
število aktivnih članov ter glede na število nastopov na javnih prireditvah.
Za sofinanciranje javnih kulturnih programov se v letu 2008 iz proračuna občine Loška
dolina namenja 10.800,00 EUR.
2. KULTURNI PROJEKTI
Kulturni projekt je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev, ki jo financira lokalna
skupnost in sicer:

2.1. Javne kulturne prireditve
Upravičenci do sredstev iz te postavke so izvajalci, ki prijavijo, organizirajo in izvedejo
javno prireditev sami ali pa v sodelovanju z ZKD Loška dolina
Za sofinanciranje javnih kulturnih prireditev se v letu 2008 iz proračuna občine Loška
dolina namenja 3.000,00 EUR.
2.2. Založništvo
V založniško dejavnost štejemo avtorske knjige, kronike, pesniške zbirke, video filme,
fotografske, likovne in druge umetniške izdelke, kasete, CD idr. Zapise zvoka in slike.
Za sofinanciranje programov založništva se v letu 2008 iz proračuna občine Loška
dolina namenja 400,00 EUR.
2.3. Izobraževanje
V okviru te postavke se sofinancira izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov,
članov kulturnih društev za vodenje in izvedbo različnih kulturnih dejavnosti na področju
ljubiteljske kulturne dejavnosti.
Za sofinanciranje programov izobraževanja se v letu 2008 iz proračuna občine Loška
dolina namenja 800,00 EUR.
2.4. Nakup opreme in osnovnih sredstev
Upravičenci za sofinanciranje nove opreme in osnovnih sredstev za delovanje kulturnih
društev so izvajalci, ki redno vsakoletno in trajno izvajajo javne kulturne programe in
redno vsakoletno organizirajo javne kulturne prireditve v občini ter na njih s svojo
dejavnostjo aktivno sodelujejo.
Za sofinanciranje nakupa opreme in osnovnih sredstev se v letu 2008 iz proračuna
občine Loška dolina namenja 3.700,00 EUR.
V letu 2008 se iz proračuna občine Loška dolina za kulturne projekte skupaj
namenja 7.900,00 EUR.
V primeru, da se za izvajanje posamezne določene vsebine, ki so naštete pri zap. št. 2
– Javni kulturni projekti na Javni razpis ne prijavi zadostno število upravičencev, ki bi v
celoti porabili sredstva, se sredstva, namenjena sofinanciranju te vsebine, razdelijo na
druge vsebine javnih kulturnih projektov skladno s potrebami.

3. STROŠKI DELOVANJA DRUŠTEV, ZVEZ TER OSTALIH IZVAJALCEV
KULTURNIH DEJAVNOSTI
Iz sredstev namenjenih za stroške delovanja društev, zvez ter ostalih izvajalcev kulturnih
dejavnosti se zagotavljajo sredstva za usklajeno in koordinirajo delovanje posameznih
izvajalcev, zagotavljanje prostorskih pogoje in njihovega dela, za povezovanje in skupno
opravljanje nalog, ki so v interesu vseh izvajalcev oziroma v javnem interesu.
Za sofinanciranje te postavke se iz proračuna občine Loška dolina za leto 2008
namenjajo sredstva v višini 1.700,00 EUR.

4. člen
Občina Loška dolina mora po sprejemu tega letnega programa objaviti Javni razpis za
zbiranje predlogov za sofinanciranje programov kulture naštetih v prejšnjem členu.
Delitev sredstev, predvidenih za sofinanciranje določenih programov ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti oziroma upravičencem, ki se bodo prijavili na Javni razpis, se bo
opravila v skladu z Pravilnikom o postopkih in merilih za vrednotenje programov
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna občine Loška dolina.
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