Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi

Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi je na 8. seji, dne 09. 02. 2021, sprejela
MERILA ZA DODELJEVANJE POMOČI KULTURNIM SKUPINAM IN
POSAMEZNIKOM, DELUJOČIM NA PODROČJU LOVSKE KULTURE
UVOD
Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi (v nadaljevanju Komisija) vsako leto v
svojem finančnem načrtu predvidi del sredstev za pomoč kulturnim skupinam in
posameznikom, delujočim na področju lovske kulture pri njihovem delu, predvsem pri
organizaciji pomembnejših prireditev in izdaji del na nosilcih zvokov ali knjižnih izdaj.
Poziv komisije
Najpozneje do konca februarja v tekočem letu objavi Komisija javni poziv za dodeljevanje
pomoči.
Rok za prijavo na poziv je 30 dni po objavi.
Komisija objavi javni poziv na spletni strani LZS, v reviji lovec in o tem po elektronski pošti
obvesti delujoče kulturne skupine. Hkrati s pozivom zaveže kulturne skupine in posameznike
k posredovanju poročila o delu v preteklem letu.
V pozivu Komisija določi roke za prijavljanje, višino možnih dodeljenih sredstev in pogoje za
pridobitev sredstev pomoči.
Finančna sredstva
V primeru, da je upravičenih prošenj več, kot je na voljo sredstev, se dodelitev sredstev izvede
po načelu javnega poziva (do porabe sredstev), če so izpolnjeni vsi drugi pogoji.
I.

CILJI RAZPISA

Spodbujanje ljubiteljske lovske kulturne dejavnosti v okviru LZS s sofinanciranjem lovskih
kulturnih skupin.
Razpis za sofinanciranje kulturnih skupin zasleduje predvsem naslednje cilje:
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 pomoč pri izvedbi programov in projektov skupinam in posameznikom, ki delujejo na
področju lovske kulture;
 pomoč pri izvedbi skupnih programov kulturnih skupin na regijskem nivoju;
 spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti, promocija in predstavitev
kulturnih skupin;
 razvijanje programske in izvajalske kakovosti ljubiteljskih kulturnih ustvarjalcev;
 bogatitev kulturnega življenja v okolju, kjer skupine delujejo in uresničevanje socialne
kohezije;
 izboljšanje dostopnosti kulturnih vrednot s promoviranjem,
organiziranjem in posredovanjem kulturnih dejavnosti in prireditev;

predstavitvijo,

 pomen socialnega uveljavljanja različnih družbenih skupin in posameznikov s
sodelovanjem v lovski kulturni skupini;
 skrb za pestrost, razširjenost in rast kakovosti kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti
na področju lovske kulture.

II.

UPRAVIČENCI DO DODELITVE POMOČI

Upravičenci do finančne pomoči morajo biti uradno evidentirani pri LZS (vneseni v
informacijski sistem Lisjak, modul Lovska kultura).
1. Do finančne pomoči so upravičene tiste kulturne skupine, ki v tekočem letu:
a/ slavijo pomembnejši jubilej neprekinjenega delovanja;
b/ organizirajo prireditev, na kateri pretežno sodelujejo skupine s področja lovske
kulture in ima širši pomen – vsaj na področju območnih ZLD;
c/ pripravljajo izdajo zgoščenke s posnetki skladb v njihovi izvedbi, s posebnim
poudarkom na »lovski« tematiki;
d/ izdajajo pisno gradivo v obliki zbornika / almanaha, izdaje pesmarice, zbirke notnega
materiala, katerega vsebina je vezana na področje lovske kulture in ni zgolj lokalnega
pomena.
2. Do finančne pomoči so upravičene lovske organizacije (LD in ZLD), ki organizirajo
pomembno prireditev s področja lovske kulture in ima le-ta vsaj regijski pomen. Med
te prireditve ne šteje organizacija razstav lovskih trofej, orožja, dermoplastik divjih
živali ipd. Sem tudi ne sodijo obletnice ustanovitve LD in ZLD.
3. Do finančne pomoči so upravičeni posamezniki, ki so kot umetniki prepoznani na
širšem strokovnem področju (likovniki, fotografi, pisci) in ki ustvarjajo dela s tematiko
lova in lovske organizacije ter so člani LZS.

Stran 2 od 5

III.

SPLOŠNI POGOJI ZA DODELJEVANJE POMOČI
Čas delovanja

1. Kulturna skupina mora neprekinjeno delovati najmanj 2 leti in mora biti prepoznavna v
lokalnem okolju. Posameznik – umetnik mora delovati najmanj 3 leta in mora biti
prepoznaven v strokovnem okolju na svojem področju.
Aktivnost skupine in poročilo o delu
2. Skupina – prejemnica pomoči se mora v zadnjih petih letih udeležiti vsaj treh Srečanj
slovenskih lovskih pevskih zborov in rogistov. Če skupina deluje dve leti, se mora
udeležiti vsaj enega Srečanja lovskih pevskih zborov in rogistov, če deluje tri ali štiri
leta, se mora udeležiti vsaj dveh Srečanj lovskih pevskih zborov in rogistov.
3. Skupina – prejemnica pomoči mora izpolnjevati zahteve Komisije glede vsakoletnih
poročil o delovanju v svojem okolju (v skladu z določenimi termini posredovati letno
vsebinsko poročilo o svojem delu vključno z ažuriranimi podatki o skupini).
4. Skupina ob prijavi na razpis izpolni prilogo 5, s katero odda letno poročilo za preteklo
leto.
Oddana vloga
5. Skupina mora zaprositi za pomoč z vlogo, iz katere je mogoče razbrati, za kakšne vrsto
prireditve gre in kaj se želi z njo doseči. Sestavni del vloge mora biti tudi izpolnjen
obrazec z osnovnimi podatki o prosilcu (glej prilogo).
6. Kot priloga k vlogi mora biti posredovan opis delovanja skupine s poudarki na dosežkih
oz. pomembnejših nastopih (če to že ni zajeto v rednem letnem poročilu iz točke 3 tega
poglavja).
Poročilo o prireditvi
7. Finančna pomoč skupini se nakaže po izvedeni prireditvi na podlagi poročila, iz
katerega sta razvidni vsebina in usklajenost prireditve z načrtovanimi cilji prireditve.
Poročilo mora biti na ustreznem obrazcu posredovano LZS / Komisiji najpozneje 20 dni
po končani prireditvi. Obvezna priloga poročilu je koncertni list (katalog), iz katerega
je razvidna realizacija dogodka in skladnost le-tega z načrtovanim.
Pogostnost finančne pomoči
8. Finančna pomoč posamezni skupini se za istovrstno prireditev lahko dodeli največ
enkrat na vsaki 2 leti. Posameznik iz točke 3 (tri) poglavja I (ena) lahko prejme pomoč
za izvedbo prireditve ali izdajo dela največ enkrat na vsaka 3 leta. Prijavitelj lahko
praviloma prijavi en projekt.
9. V primeru, da v tekočem letu niso razdeljena vsa predvidena sredstva iz tega poziva, se
lahko dodeli finančna pomoč tudi posamezni skupini ali posamezniku za več projektov
in skupini ki je sredstva prejela v preteklem letu ali posamezniku, ki je sredstva prejel v
preteklih dveh letih.
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IV.

VIŠINA DODELJENE POMOČI

Višina dodeljene pomoči je odvisna od vsakoletne višine sredstev, namenjenih za podelitev
pomoči in od vrste ter namena dogodka, ki se sofinancira.
Višina razpisanih skupnih sredstev znaša 4.000 €.
Maksimalna možna enkratna višina dodeljenih sredstev ne more presegati 500 €, razen v
primeru kot to določa točka 8 (osem) poglavja III (tri) teh meril.
V.

RAZDELILNIK FINANČNE POMOČI:

1. Pomoč ob jubilejih skupin *
- za 5 - letnico delovanja skupine
- za 10 - letnico
- za 15 - letnico
- za 20 - letnico
- za 25 - letnico
- za 30 - letnico
- za vsako nadaljnjo »okroglo obletnico« (35, 40, 45 …)

250,00 €
300,00 €
350,00 €
400,00 €
450,00 €
500,00 €
500,00 €

Opomba: *skupina mora pripraviti jubilejno celovečerno prireditev, na kateri sama
izvede najmanj polovico programa.
2. Pomoč ob pripravi prireditev s področja lovske kulture *
- sodelovanje najmanj 3 skupin s skupno najmanj 20 nastopajočimi
- sodelovanje najmanj 4 skupin s skupno najmanj 25 nastopajočimi
- sodelovanje najmanj 5 skupin s skupno najmanj 30 nastopajočimi
- sodelovanje najmanj 6 skupin s skupno 40 nastopajočimi
- sodelovanje najmanj 7 skupin s skupno najmanj 50 nastopajočimi
- sodelovanje najmanj 8 skupin s skupno najmanj 60 nastopajočimi
- sodelovanje več kot 8 skupin s skupno več kot 70 nastopajočim

do 200,00 €
do 250,00 €
do 300,00 €
do 350,00 €
do 400,00 €
do 450,00 €
do 500,00 €

Opomba: * prireditev mora biti celovečerna in zajemati območje najmanj ene ZLD.
Višina dodeljenih sredstev je odvisna od števila prispelih prijav oziroma na podlagi
razpoložljivih sredstev KLKOJ.
3. Pomoč ob izdaji zgoščenke* (studijsko snemanje)
- izdaja v založbi medijske hiše
- izdaja v samozaložbi

300,00 €
400,00 €

Opomba:* zgoščenka mora biti izdana najkasneje do konca novembra.
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4. Pomoč ob izdaji knjižnega dela z lovsko tematiko, zbornika / almanaha s
področja lovske kulture *
- do 40 strani vsebine (brez oglasov)
300,00 €
- do 80 strani (brez oglasov)
400,00 €
- nad 80 strani (brez oglasov)
500,00 €
Opomba: *izdaja mora biti predstavljena širši javnosti na javni prireditvi, avtor pa
arhivu LZS podari 10 izvodov zbirke.
Na predlog in strinjanjem avtorja s podpisano izjavo, se lahko odobrena sredstva na
podlagi predloženega računa nakažejo tudi založniku ali tiskarju.
5. Pomoč ob izdaji pesniške zbirke z lovsko tematiko *
- do 30 pesmi
- do 50 pesmi
- nad 50 pesmi

300,00 €
400,00 €
500,00 €

Opomba: * izdaja mora biti predstavljena širši javnosti na javni predstavitvi, arhivu
LZS pa avtor podari 10 izvodov zbirke ali knjižnega dela.
Na predlog in strinjanjem avtorja s podpisano izjavo, se lahko odobrena sredstva na
podlagi predloženega računa nakažejo tudi založniku ali tiskarju.
6. Pomoč posameznikom ob javnih predstavitvah njihovih del (razstave, promocije
knjižnih del)
- pomoč pri organizaciji likovne, foto razstave (do 15 razstavljenih del)
300,00 €
- pomoč pri organizaciji likovne, foto razstave (do 20 razstavljenih del) 400,00 €
- pomoč pri organizaciji likovne, foto razstave (nad 20 razstavljenih del)
500,00 €
- za pomoč pri promociji knjižnih del se smiselno uporablja točka 4 tega poglavja.
Opomba: *izdaja mora biti predstavljena širši javnosti na javni prireditvi, avtor pa
arhivu LZS podari 10 izvodov zbirke.
Na predlog in strinjanjem avtorja s podpisano izjavo, se lahko odobrena sredstva na
podlagi predloženega računa nakažejo tudi organizatorju razstave.
VI.

KONČNE DOLOČBE

Prispele vloge za dodelitev pomoči bo obravnavala Komisija, ki sprejme odločitev o višini
dodeljene pomoči.
Merila so bila dopolnjena na dopisni seji Komisije za lovsko kulturo in odnose z javnostmi,
ki je potekala dne 09. 02. 2021 in se uporabljajo od dneva objave javnega poziva dalje.
Ljubljana, 09. 02. 2021
Predsednik komisije za lovsko kulturo
in odnose z javnostmi
mag. Jani Šalamon
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