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P Razlogi za obravnavo in sprejem:
Skladno s Zakonom o uresnitevanju javnega interesa za kulturo in Pravilnikom o postopkih in
merilih za vrednotenje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz
proraCuna obCine LoSka dolina se javni interes za kulturo med drugim doloCa tudi z letnim
programom kulture.
Javni interes za kulturo temelji na zagotavljanju javnih kulturnih dobrin, s katerimi se omogoCa
uresnitevanje trajnega kulturnega razvoja v lokalni skupnosti, Cim SirSa dostopnost kulturnih
dobrin ter vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti in kulturne raznolikosti na razliCnih kulturnih
podroejih. Javni interes na podrotju kulture je interes za ustvarjanje, posredovanje in varovanje
kulturnih dobrin na driavni in lokalni ravni, ki se uresniCuje z zagotavljanjem pogojev zanje.
Lokalna skupnost zagotavlja javne kulturne dobrine v obliki oziroma na naCin javne sluibe in s
podporo posamiEnim kulturnim projektom ter javnim kulturnim programom.
P Ocena stanja:
ObCina LoSka dolina je z vsakoletnim proraCunom zagotavljala sredstva za programe kulture
posameznim kulturnim druStvom oziroma Zvezi kulturnih druStev LoSka dolina. V letu 2006 pa je
bil sprejet Pravilnikom o postopkih in merilih za vrednotenje programov ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proraCuna obCine LoSka dolina, ki natanCneje doloCa merila in
kriterije za dodelitev sredstev s podrotja ljubiteljskih programov kulture. Sredstva se dodelijo na
osnovi javnega razpisa. Pogoj za izvedbo javnega razpisa pa je tudi sprejem letnega programa
kulture.
P Cilji, ki jih hotemo doseti:
Namen sprejema letnega programa kulture je, da se opredeli programe ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti, viSino in namen porabe sredstev, ki so opredeljena z vsakoletnim proraCunom.

P FinanEne posledice:
V proraCunu obCine LoSka dolina za leto 2010 so za podrotje sofinanciranja programov kulture
predvidenih 26.500,OO EUR (proratunska postavka 18003 - sofinanciranje programov kulture v
obCini). V okviru teh sredstev so predvidena sredstva za delovanje JSKD 01 Cerknica, sredstva
za delovanje kulturnih druStev v LoSki dolina in ZKD LoSka dolina. Glede na 1. Clen Pravilnika
o postopkih in merilih za vrednotenje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se
sofinancirajo iz proraCuna obCine LoSka 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 2010 za
delovanja JSKD 01 Cerknica namenijo sredstva v viSini 4.600,OO EUR.
JSKD 01 Cerknica bo sredstva namenil : - za strokovne in organizacijske naloge za ljubiteljske
kulturne dejavnosti in lzvedba preglednih prireditev in izobraievalnih oblik na obmoEni ravni
(Bloke, Cerknica, LoSka dolina); revija otroSkih in mladinskih PZ, revija odraslih PZ, obmoCno
sreCanje otroSkih gledaliSC, pregled gledaliSkih projektov in izvedba gledaliSke delavnice za
otroke, seminar pripovedniStva, seminar za mentorje otroSkih in lutkovnih gledaliSC, seminar za
zborovodje predSolskih otrok, ...

- za izvedbo in sodelovanje na prireditvah in
izobrafevalnih oblikah na medobmoEni ravni (Cerknica, Vrhnika, Logatec, Ribnica, KoCevje,
IvanCna Gorica, Ljubljana-okolica, Litija, Trbovlje in Zagorje) in izvedba medobmotnih sreCanj in
izobraievanj, kjer sodelujejo izbrane skupine oziroma posamezniki s podrotja zborovstva,
gledaligCa, lutk, fotografije,likovne, literarne, folklorne, etno in multimedijske dejavnosti.
- za sodelovanje na driavnih sreCanjih in driavnih
oblikah izobraievanja od zborovstva, godbenistva in ostalih instrumentalnih zasedbah,
gledaliSCa, lutk, folklore, literarne in likovne dejavnosti, filmske, multimedijske ustvarjalnosti,
zbiranje kulturne dediSCine,.. .

Ostala sredstva v viSini 21.900,OO EUR pa se z letnim programom ljubiteljske kulturne
dejavnosti za leto 2010 namenjajo za sofinanciranje:
- javnih kulturnih programov v viSini 11.700,00 EUR;
- kulturnih projektov in sicer: javne kulturne prireditve, zaloiniMvo, izobraievanje in
nakup opreme in osnovnih sredstev s skupni viSini 8.400,OO EUR;
- stroSkov delovanja druStev, zvez ter ostalih izvajalcev kulturnih dejavnosti v viSini
1.800,OO EUR.
Posamezna viSina sredstev za posamezne programe je ocenjena glede na realizacijo
programov v prejSnji letih in usklajena s ZKD LoSka dolina.
DokonCna viSina sredstev namenjenih za ljubiteljske kulturne dejavnosti v ObEini LoSka dolina
se bo uskladila s predlogom proraEuna za leto 2010 po njegovem sprejemu.

Mnenja komisij: Gradivo je obravnaval upravni odbor ZKD LoSka dolina (mnenje priloieno).
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