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OBRAZEC A
1. PROGRAM DELA ZA LETO 2019

Osnovni program dela JSKD OI Tolmin
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti od ustanovitve leta 1998 deluje kot strokovno organizacijska mreža 59.
območnih izpostav po vsej državi in z različnimi instrumenti skrbi za uresničevanje javnega interesa na področju
ljubiteljske kulture. Sem sodijo kulturna ustvarjalnost in poustvarjalnost, ki se odvija v okviru kulturnih društev in
skupin, kulturna vzgoja in izobraževanje širokega kroga ustvarjalcev, ohranjanje nesnovne kulturne dediščine,
mednarodno sodelovanje in povezovanje. Z izvedbo piramidne programske sheme in namenskim financiranjem
spodbuja in omogoča aktivno participacijo čim širšega kroga ustvarjalcev v kulturni dejavnosti. Kulturna društva in
skupine, ki so močno vpeta v lokalno okolje in njegovo življenje, pomembno vplivajo na socialno kohezivnost
posameznega okolja. Za dosego čim višje kakovosti programov in projektov ljubiteljskih ustvarjalcev, izvaja JSKD
sistem izobraževanj in usposabljanj za mentorje ter skrbi za izdajo strokovne literature predvsem na področjih, ki
jih druge ustanove ne pokrivajo /folklora, glasba, literatura/.
Program Območne izpostave Tolmin se, upoštevajoč finančne in kadrovske možnosti širi in kakovostno
dopolnjuje in predstavlja programsko strokovno in organizacijsko utečen sistem, ki sledi neposrednim potrebam
okolja.
Program ponuja vse več možnosti za praktično in teoretično kvalitetno nadgradnjo znanj, vključuje strokovnost in
strokovno spremljanje, množičnost s selekcijsko tristopenjsko nadgradnjo in je naravnan na vse bistvene
segmente delovanja na našem območju ter omogoča socialno vključevanje ranljivih družbenih skupin.
Tudi v prihodnje bi radi nadaljevali delo uveljavljenega nosilca, organizatorja in soorganizatorja kulturnih
programov in projektov, ki nastajajo v sferi ljubiteljstva, prav tako delo prepoznavnega izvajalca izobraževalnih
vsebin namenjenih ljubiteljskim ustvarjalcem in poustvarjalcem ter širši zainteresirani javnosti.
Programska shema je naravnana kot del širšega piramidnega sistema strokovnih ogledov in selekcij temeljnega
programa območnih izpostav. Delujemo povezovalno in s tem vplivamo na ugodnejšo socialno in kulturno klimo.
V programskih usmeritvah teritorialno segamo tudi v slovenski zamejski prostor, kjer uspešno usklajujemo
specifike posameznih entitet.
S skupnim povezovanjem, načrtovanjem in usklajeno izvedbo bomo tudi v letu 2019 in 2020 na teritoriju
koordinacije za vsa področja ljubiteljskih kulturno umetniških praks uveljavili programe na tako imenovani regijski
ravni, kar ljubiteljski kulturi omogoča ne zgolj primerjalno vrednotenje ustvarjalnih dosežkov, temveč tudi
izmenjavo gostovanj, primerno razporejenost in kakovost izobraževalnih programov in skladnejše nastopanje. V
programskem smislu bomo nadaljevali z že doslej uveljavljenimi projekti na območnih, regijskih in državnih
ravneh in jim dodajali tiste, ki se bodo v danih trenutkih pokazali za najpotrebnejše in najustreznejše.
Želimo si ohraniti obseg in produkcijo ljubiteljskih kulturnih ustvarjalcev, ohraniti kvalitete in prepoznavnost
produkcije ljubiteljskih kulturnih ustvarjalcev, ohraniti in okrepiti sodelovanje s slovenskimi kulturnimi institucijami
in skupinami v zamejstvu ter povečati sodelovanje z organizacijami s področja turizma in gospodarstva.
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2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019
Skupni programi in projekti
Sredstva za skupne programe in projekte so namenjena sofinanciranju priprav in izvedb preglednih in strokovno
spremljanih območnih in regijskih revij in srečanj v občini Kobarid in drugje, kjer kobariška kulturna društva
sooblikujejo programe ter za sofinanciranje udeležb na območnih in regijskih srečanjih. Kobariška društva so zelo
aktivna in sooblikujejo številna področja ljubiteljske kulture, tako glasbeno /vokalno/ dejavnost, otroško in odraslo
gledališče, otroško folkloro, literarno in likovno dejavnost, …. Revija odraslih pevskih zborov, Revija Primorska
poje, Revija otroških in mladinskih pevskih zborov, Linhartovo srečanje - srečanje odraslih gledaliških skupin,
Srečanje otroških gledaliških skupin, Srečanje otroških folklornih skupin, Literarni natečaji in srečanja, Likovne
tematske razstave … prireditve potekajo tako na območnem kot (dogovorjeno v okviru koordinacije) regijskem
nivoju.
Prav tako se za potrebe članov kulturnih društev in mentorjev kot tudi za širšo zainteresirano javnost izvajajo
delavnice in različna izobraževanja za otroke, mlade in odrasle - aktivno zborovodsko šolo Vokalna tehnika za
zborovodje, vikend delavnice za pevce in zborovodje v zborih s priznanimi mentorji in zborovodji, gledališke
delavnice za režiserje, mentorje in igralce, že vrsto let uspešno delavnico Tehnika govora in retorika, keramične
in likovne delavnice (keramika – osnovne, glazura, tematske delavnice,… vitraž, mozaik) in drugo. Prav tako bi
radi na podlagi izbora del prispelih na natečaj (od vojne k miru, iz teme v svetlobo) izdaji literarno zbirko.
Pri tem se zavedamo dejstva, da smo daleč od centrov (Nova Gorica, Ljubljana) in z organiziranjem različnih
izobraževalnih delavnic v domačem okolju veliko doprinesemo k kvalitetni nadgradnji programov naših društev.
Programi se glede na možnosti dvoran in potreb društev izvajajo v vseh treh posoških občinah, kar predstavlja
najbolj racionalno pripravo in izvedbo programov..
Občina Kobarid je leta 2010 sofinancirala skupne programe v višini 5.460 €, kar je že takrat predstavljalo le 9%
vseh prihodkov (število prebivalcev predstavlja 23% populacije območja, število društev pa 20%), od leta 2011 do
2018 pa občina Kobarid programe sofinancira v višini 5.000 € kar nedvomno predstavlja realno nižanje podpori
programov. Vsaj tolikšno sofinanciranje bi potrebovali tudi v letih 2019 in 2020.
Strošek kadra dodatne zaposlitve
Ob ustanovitvi JSKD sta bili na OI Tolmin zaposleni dve strokovni sodelavki, saj je področje Posočja veliko in po
programu zelo aktivno kljub dejstvu, da je področje redko poseljeno. Leta 2000 se je sodelavka pre-zaposlila na
OI Nova Gorica. Od 2000 do 2010 smo kadrovsko problematiko ''reševali'' s pomočjo dijakov in študentov preko
študentskega servisa vendar pa to ne predstavlja trajne rešitve. Leta 2010 smo preko Zavoda za zaposlovanje in
s pomočjo evropskih sredstev na OI Tolmin za leto in pol zaposlili dodatno sodelavko, aprila 2012 pa so posoške
občine - Tolmin, Kobarid in Bovec pristopile k sofinanciranju dodatne zaposlitve do konca leta saj program
izpostave močno presega zaposlitev enega človeka. Sofinanciranje kadra za 6 ur/dan smo z občinami dogovorili
tudi v letu 2013, v katerem smo se vsled dogovora z Občino Kobarid zavezali ob 150. obletnici rojstva H.Volariča
pripraviti in izdati notno zbirko njegovih del. Za ta namen je Občina namenila 3.000 €. Zbirka, Slovenski svet, ti
si krasan, za izbrane moške zbore, je bila 18.10.2013 izdana, 14.11.2013 pa v Domu A. Manfrede tudi
predstavljena. V letu 2014 smo v okviru programa Sklada pripravili tudi drugi zvezek Volaričevih skladb, Poziv
k petju, ki je izšel decembra 2014. Strošek dodatne zaposlitve predstavlja programski strošek saj je brez dodatne
zaposlitve, program v tolikšnem obsegu nemogoče izvesti.
Leta 2014 je Javni sklad RS za kulturne dejavnosti skozi evropski projekt, ki je potekal marca v Kobaridu, pristopil
k pokrivanju polovice omenjenega stroška, polovico pa so sofinancirale Občine Bovec, Kobarid in Tolmin v
razmerju 20:20:60. Tak dogovor je veljal tudi v naslednjih letih.
V letu 2017 smo v dogovoru s centralno službo Sklada in vsemi tremi občinami, dogovorili trajnejšo rešitev
kadrovske problematike (polni delovni čas, nedoločen čas), sofinanciranje poteka na podlagi zahtevkov po
dejansko izplačanih plačah za kar Občina Kobarid predvidoma letno namenja 1.800 €.
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V letih 2019 in 2020 osnova za sofinanciranje ostaja enaka, se bo pa zaradi vladnega dviga plač v javnem
sektorju predvidoma spremenilo izhodišče plačnega razreda in vsled tega tudi rahlo povečanje stroška zaposlitve.
Strošek naj bi v 2019 predvidoma znašal
1.900 €
Redno delovanje kulturnih društev
JSKD OI Tolmin od leta 2011 v dogovoru z Občino Kobarid izvaja tudi Programski Razpis za sofinanciranje
rednega delovanja kulturnih društev, ki so registrirana in delujejo na območju občine Kobarid. Sredstva,
namenjena sofinanciranju tovrstne dejavnosti se od leta 2012 vsako leto nižajo (priloga št. 2).
Leta 2011 in 2012 je bilo za redno dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev namenjeno 15.510 €,
leta 2013 so se sredstva znižala na 13.959 €, isti znesek sofinanciranja je ostal tudi v 2014,
za leto 2015 pa so se sredstva zopet znižala in so znašala 13.094,50 €.
V letih 2016, 2017 in 2018 se je društvena dejavnost sofinancirala v višini 13.500 € in tolikšna sredstva planiramo
tudi vnaprej, v letih 2019 in 2020.
Na Programski Razpis se vsako leto prijavijo kulturna društva, ki delujejo in sooblikujejo društveno življenje v
občini Kobarid. Sredstva so razdeljena na podlagi razpisa in meril, dogovorjenih z občinsko upravo, predlog
financiranja pa poda strokovno programska komisija.
Na do sedanje pozive Kobarid PrR so se prijavljala naslednja kulturna društva:
KUD Vokalna skupina Drežnica
KD Mešani pevski zbor Planinska roža Kobarid
KD NIT - Posočje Benečija Rezija*
KUD Mešani pevski zbor Drežnica
KUD Igralska skupina Drežnica
MKUD Kobarid
KD Mešani pevski zbor Sveti Anton Kobarid
KD Oktet Simon Gregorčič Kobarid
Raven sofinanciranja skupin, ki delujejo na ljubiteljskem kulturnem področju v občini Kobarid, bi radi obdržali tudi
v naprej, saj je tovrstna podpora delovanju in izvedenim programom kulturnih društev in skupin res samo osnova
za delovanje (delno pokritje osnovnih materialnih stroškov in delno pokritje stroškov strokovnega vodenja zborovodja, režiser, mentor skupine).
Prav tako se programi kobariških kulturnih društev v primerjavi z društvi v Tolminu in Bovcu nižje vrednotijo, zato
predlagamo, da tudi te postavke v prihodnjih letih ne bi več zniževali.
= 13.500 €
Vsako leto, po oddaji vseh poročil društev (zadnji rok je vsako leto 30.11.), pripravimo in z vsemi prilogami ter
pogodbami posredujemo Občini Kobarid poročilo o financiranju redne dejavnosti kulturnih društev v občini
Kobarid.

3. OSTALE RELAVANTNE INFORMACIJE IN PROBLEMATIKA ZA
LETO 2019

Kraj in datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe:

Tolmin, 14.12.2018

Silva Seljak

Obvezne priloge (obrazci so posredovani po elektronski pošti):
- Priloga št. 1 (Finančni načrt)
- Priloga št. 2 (Proračun)
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