Na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07 –
UPB1 in spremembe zakona Ur. l. RS, št. 56/08), Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v
Občini Borovnica, je Občinski svet Občine Borovnica na …. redni seji dne …. sprejel

LETNI PROGRAM LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI
OBČINE BOROVNICA ZA LETO 2015

1. člen
Letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti Občine Borovnica za leto 2015 določa redno
dejavnost kulturnih društev in projekte s področja ljubiteljske kulture, višino sredstev in namen
sredstev.
2. člen
V proračunu Občine Borovnica za leto 2015 je za dejavnost na področju ljubiteljske kulture na
podprogramu 18039003 - Ljubiteljska kultura, predvidenih 19.440,00 €, od tega je:
•
•

na proračunski postavki 418006 - Sofinanciranje programov JSKD, na kontu 413302,
predvideno 1.000,00 €
na proračunski postavki 418007 – Programi kulturnih društev, na kontu 412000 - tekoči
transferi nepridobitnim organizacijam, predvideno 14.940,00 €, za tekoče transfere v
javne zavode na kontu 413302 pa 3.500,00 €.
3. člen

Za dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev se sredstva, zagotovljena na proračunski postavki
418007, na kontu 412000, v višini 14.940,00 €, nameni :
• za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev v višini 13.440,00 €
• za strokovno izpopolnjevanje kadrov v kulturnih društvih v višini 100,00 €
• za sofinanciranje programov in projektov v kulturi v višini 700,00 €
• za sofinanciranje udeležbe na revijah in tekmovanjih 700,00 €
Sredstva na proračunski postavki 418007, na kontu 413302, so v letu 2015 namenjena za
sofinanciranje stroškov večnamenske dvorane v šoli in vrtcu za kulturna društva ter opreme:
• za stroške uporabe šolskih objektov za vaje in prireditve ter opreme 2.975,00 €,
• za stroške uporabe dvorane nad vrtcem za vaje in prireditve ter opreme 525,00 €.
4. člen
Občinska uprava mora najpozneje v 30 dneh po potrditvi letnega programa na spletni strani
občine in v občinskem glasilu objaviti javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje
dejavnosti in programov za leto 2015. Delitev sredstev med izvajalce, ki se bodo prijavili na
razpis, se opravi v skladu s pravilnikom in merili za vrednotenje kulturnih programov.

5. člen
V primeru, da izvajalci prijavijo več upravičenih vlog za sofinanciranje, kot je zagotovljenih
sredstev v proračunu, komisija ne glede na ovrednotenje programov v pravilniku o sofinanciranju
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti zmanjša sofinanciranje sorazmerno zagotovljenim sredstvom v
proračunu.
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