Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 2. člena
Zakona o Skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96), 21. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in naslednji), in 7. člena Statuta Občine Velike
Lašče (Uradno glasilo št. 2/06) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 16. redni seji dne 17.
februarja 2009 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA
za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Velike Lašče

1. člen
V Pravilniku za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki se financirajo iz
proračunskih sredstev Občine Velike Lašče (Uradne objave 1/2008), se v 5. členu dopolni prva
alineja in se glasi:
»- da imajo sedeţ v Občini Velike Lašče ali izvajajo dejavnost na območju občine Velike Lašče
in je v to dejavnost vključenih najmanj 60% članov - občanov Velikih Lašč.«
2. člen
V 7. členu se drugi stavek spremeni in se glasi:
»Občina Velike Lašče vsako leto po sprejemu občinskega proračuna objavi javni razpis za
zbiranje prijav za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki se financirajo iz
občinskega proračuna.«
3. člen
V 9 . členu se spremeni drugi odstavek in se glasi:
»Javni razpis se objavi v občinskem glasilu, na oglasni deski občine in na občinski spletni strani ter
se pošlje v vednost zainteresiranim organizacijam.«
4. člen
V 18. členu se spremeni točkovanje v preglednicah 1 do 4 in sicer:
št. točk
1 Delovanje v občini
1.1.a
1.1.b
1.2
1.3
1.4
1.5

Celovečerni nastop/razstava/koncert
Gledališka premiera
Izdaja zgoščenke, avdio-video kasete
Sodelovanje na občinskih prireditvah
Se črta
Kvaliteta sodelovanja društva s občino

5 do 30
25 do 50
5 do 15
5 do 20
/
0 do 10
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2 Delovanje izven občine
2.1
2.2
2.3

Nastop na območnem ali regijskem nivoju
Nastop na drţavnem nivoju
Za vsako gostovanje izven občine

5 do 10
15 do 20
2 do 5

3 Strokovno delo
3.1

Honorar mentorjem/reţiserju/voditelju/zborovodji

20 do 30

4 Drugo
4.1

Število aktivnih članov (plačana članarina)*
do 10
od 11 do 25
nad 25

5
10
15

* opomba: obvezna priloga-seznam aktivnih članov društva.
5. člen
Zadnja dva odstavka 18. člena postaneta 18. a člen, ki se glasi:
»Posamezne kulturne prireditve in projekti, ki so v interesu občine, kaţejo vsebinsko
učinkovitost in imajo promocijski pomen za občino (prireditve, posvečene drţavnim in občinskemu
prazniku, druge prireditve, projekti, ciklusi prireditev, gostovanja, udeleţba na tekmovanjih, nastopi
v tujini, revije, delavnice,…):
Za te namene se lahko nameni največ 20 % proračunskih sredstev za kulturno in ljubiteljsko
dejavnost. Izbor projektov in prireditev ter višino sofinanciranja določi po oceni in predlogu
komisije ţupan.»
6. člen
Doda se 18. b člen, ki se glasi:
»Koordinacijo prireditev izvajalci programov usklajujejo z občinsko upravo in Javnim
zavodom Trubarjevi kraji.«
7. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika začno veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu
Občine Velike Lašče.
Številka: 0301-03/2009
Velike Lašče, dne 17.2.2009
Občina Velike Lašče
Ţupan Anton Zakrajšek, univ.dipl.inţ., l.r.
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