
 

Na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.list RS, št. 

77/07, 56/08) je Občinski svet Občine Železniki na ____________redni seji dne 

_______________sprejel 

 

LETNI PROGRAM LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI  

OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2010 

 

 

I. Uvod 

 

Letni program ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Železniki za leto 2010 

zagotavlja, da bo Občina Železniki v občinskem proračunu za leto 2010 izvajalcem 

ljubiteljskih kulturnih dejavnosti namenila določen obseg finančnih sredstev za 

izvajanje programov kulture, ki se sofinancira iz javnih sredstev. 

 

II. Sofinanciranje vsebin programov 

 

Višino sredstev sofinanciranja Letnega programa ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 

potrdi Občinski svet in se jih razdeli po sledečem ključu: 

 

1. dejavnosti zborov, inštrumentalnih, folklornih in plesnih skupin 32,6 %, 

2. dramske, gledališke skupine 11,1 %, 

3. kulturna društva - projekti, prireditve, proslave, kulturni večeri, predavanja delavnice

 25,6 %, 

4. likovna, fotografska, video in filmska dejavnost 5,8 %, 

5. literarna dela 24,6 %, 

6. dodatne točke 0,4 %. 

 

 

III. Opis vsebin ter obsega financiranja posameznih programov  

 

1. Dejavnosti zborov, inštrumentalnih, folklornih in plesnih skupin 

V tem sklopu se financirajo nastopi zborov, inštrumentalnih, folklornih in plesnih 

skupin, njihovi redni letni samostojni nastopi, jubilejni nastopi (vsaka peta 

obletnica), izidi zgoščenk, izobraževanje kadra ter materialni stroški na sezono. 

  

2. Dramske, gledališke skupine 

V tem sklopu se financirajo nastopi dramskih, gledaliških in lutkovnih skupin, 

izobraževanje kadra ter materialni stroški za premierne predstave. 

 

3. Kulturna društva - projekti, prireditve, proslave, kulturni večeri, predavanja 

V tem sklopu se financirajo organizacije in izvedbe projektov, prireditev, proslav, 

kulturnih večerov, predavanj ter materialni stroški društev na sezono, ki tovrstne 

prireditve organizirajo. 

 

4. Likovna, fotografska, video in filmska dejavnost 

V tem sklopu se financirajo organizacije in izvedbe likovnih, fotografskih, video in 

filmskih razstav in projekcij, izobraževanje kadra ter materialni stroški društev na 

sezono, ki tovrstne prireditve organizirajo. 



 

5. Literarna dela 

V tem sklopu se financirajo izdaje knjig, zbornika, katerega namen je raziskovanje 

in predstavljanje ter ohranjanje domoznanskih vsebin občanom, strokovni javnosti, 

študentom in tudi prihodnjim rodovom ter materialni stroški društev na sezono, ki 

tovrstne prireditve organizirajo. 

 

6. Dodatne točke 

Posamezni izvajalci ljubiteljske kulturne dejavnosti pridobijo dodatne točke na 

podlagi aktivnosti in dosežene kvalitete oz. za dosežene izjemne rezultate v 

preteklem koledarskem letu na mednarodnih, državnih, regijskih in območnih 

srečanjih. 

 

Sredstva za sofinanciranje dejavnosti kulture društev se razdelijo v celoti na podlagi 

izvedenega javnega razpisa ter vrednotenja prispelih programov društev, ki so 

registrirana na področju kulture.  

 

Namenska sredstva iz navedenega programa se razdelijo in porabijo v celoti za 

planirane namene. Če sredstev tekom leta ni mogoče porabiti, ker niso izpolnjeni vsi 

pogoji za porabo, se sorazmerno poveča vrednost točke. 

 

 

Občina Železniki 

Občinski svet 

 

Številka:                                               Župan: Mihael PREVC 

Datum:  ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


