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ZADEVA:

LETNI PROGRAM LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V
OBČINI LOŠKA DOLINA ZA LETO 2008

NAMEN:

Obravnava in sprejem

PRAVNA PODLAGA:

9. člen Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l.
RS št. 77/2007-UPB1)
6. člen 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)
20. člen Statuta občine Loška dolina (Ur. l. RS, št. 49/99, 22/2000)

PREDLAGATELJ:

Župan, Janez Sterle

POROČEVALEC:

Danica Zrim

PREDLOG SKLEPA:

Sprejme se Letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti v
Občini Loška dolina za leto 2008

Obrazložitev:
¾ Razlogi za obravnavo in sprejem:
Skladno s Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Pravilnikom o postopkih in
merilih za vrednotenje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz
proračuna občine Loška dolina se javni interes za kulturo med drugim določa tudi z letnim
programom kulture.
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Javni interes za kulturo temelji na zagotavljanju javnih kulturnih dobrin, s katerimi se omogoča
uresničevanje trajnega kulturnega razvoja v lokalni skupnosti, čim širša dostopnost kulturnih
dobrin ter vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti in kulturne raznolikosti na različnih kulturnih
področjih. Javni interes na področju kulture je interes za ustvarjanje, posredovanje in varovanje
kulturnih dobrin na državni in lokalni ravni, ki se uresničuje z zagotavljanjem pogojev zanje.
Lokalna skupnost zagotavlja javne kulturne dobrine v obliki oziroma na način javne službe in s
podporo posamičnim kulturnim projektom ter javnim kulturnim programom.
¾ Ocena stanja:
Občina Loška dolina je z vsakoletnim proračunom zagotavljala sredstva za programe kulture
posameznim kulturnim društvom oziroma Zvezi kulturnih društev Loška dolina. V letu 2006 pa je
bil sprejet Pravilnikom o postopkih in merilih za vrednotenje programov ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna občine Loška dolina, ki natančneje določa merila in
kriterije za dodelitev sredstev s področja ljubiteljskih programov kulture. Sredstva se dodelijo na
osnovi javnega razpisa. Pogoj za izvedbo javnega razpisa pa je tudi sprejem letnega programa
kulture.
¾ Cilji, ki jih hočemo doseči:
Namen sprejema letnega programa kulture je, da se opredeli programe ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti, višino in namen porabe sredstev, ki so opredeljena z vsakoletnim proračunom.
¾ Finančne posledice:
V proračunu občine Loška dolina za leto 2008 so za področje sofinanciranja programov kulture
predvidenih 25.000,00 EUR (proračunska postavka 18003 – sofinanciranje programov kulture v
občini). V okviru teh sredstev so predvidena sredstva za delovanje JSKD OI Cerknica, sredstva
za delovanje kulturnih društev in ZKD Loška dolina. Glede na 1. člen Pravilnika o postopkih in
merilih za vrednotenje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz
proračuna občine Loška dolina poteka sofinanciranje kulturnih programov, projektov in
prireditev javnega sklada za kulturne dejavnosti v skladu z drugimi zakonskimi predpisi in v
skladu s sprejetim letnim programom kulture. Predlagamo, da se v letu 2008 za delovanja JSKD
OI Cerknica namenijo sredstva v višini 4.600,00 EUR.
JSKD OI Cerknica bo sredstva namenil : - za strokovne in organizacijske naloge za ljubiteljske
kulturne dejavnosti in Izvedba preglednih prireditev in izobraževalnih oblik na območni ravni
(Bloke, Cerknica, Loška dolina);Revija otroških in mladinskih PZ, revija odraslih PZ, območno
srečanje otroških gledališč, pregled gledaliških projektov in izvedba gledališke delavnice za
otroke, seminar pripovedništva, seminar za mentorje otroških in lutkovnih gledališč, seminar za
zborovodje predšolskih otrok, ...
- za izvedbo in sodelovanje na prireditvah in
izobraževalnih oblikah na medobmočni ravni (Cerknica, Vrhnika, Logatec, Ribnica, Kočevje,
Ivančna Gorica, Ljubljana-okolica, Litija, Trbovlje in Zagorje) in izvedba medobmočnih srečanj in
izobraževanj, kjer sodelujejo izbrane skupine oziroma posamezniki s področja zborovstva,
gledališča, lutk, fotografije,likovne, literarne, folklorne, etno in multimedijske dejavnosti.
- za sodelovanje na državnih srečanjih in državnih
oblikah izobraževanja od zborovstva, godbeništva in ostalih instrumentalnih zasedbah,
gledališča, lutk, folklore, literarne in likovne dejavnosti, filmske, multimedijske ustvarjalnosti,
zbiranje kulturne dediščine,...
Ostala sredstva v višini 20.400,00 EUR pa se z letnim programom ljubiteljske kulturne
dejavnosti za leto 2007 namenjajo za sofinanciranje:
- javnih kulturnih programov v višini 10.800,00 EUR;
- kulturnih projektov in sicer: javne kulturne prireditve, založništvo, izobraževanje in
nakup opreme in osnovnih sredstev s skupni višini 7.900,00 EUR;
- stroškov delovanja društev, zvez ter ostalih izvajalcev kulturnih dejavnosti v višini
1.700,00 EUR.
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Posamezna višina sredstev za posamezne programe je ocenjena glede na realizacijo
programov v prejšnji letih in usklajena s ZKD Loška dolina.
Mnenja komisij: Gradivo je obravnaval upravni odbor ZKD Loška dolina (mnenje priloženo).

Pripravila:
Danica Zrim

Občina Loška dolina
Župan
Janez Sterle
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