Datum: 20. 2. 2019
ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE BOROVNICA

ZADEVA:

LETNI PROGRAM KULTURE V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019

PRAVNA PODLAGA:

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
(Ur. l. RS, št. 77/07 – UPB1 in spremembe Ur.l. RS, 56/08,
4/10, 20/11 in 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg)
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kulture v
Občini Borovnica (Ur. l. RS, 18/2010)
Statut Občine Borovnica (Ur. l. RS, št. 67/16)

NAMEN:

Obravnava in sprejem

POROČEVALEC:

Slavka Gerdina, občinska uprava

I.

OBRAZLOŽITEV:

Razlogi za sprejem Letnega programa kulture (v nadaljevanju: LPK)
Letni program kulture na ravni lokalne skupnosti zagotavlja uresničevanje javnega interesa na
področju kulture s sofinanciranjem programov s tega področja. Javni interes uresničujejo
lokalne skupnosti samostojno ali pa ustanovijo javne zavode, sklade ali agencije.
S sprejemom LPK se občina zavezuje, da bo uresničevala javni interes na področju kulture na
lokalnem nivoju.
Cilji LPK
Cilj je uresničitev 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ki določa, da se
javni interes za kulturo določi z zakoni ter z nacionalnim in lokalnim programom za kulturo,
udejanja pa se tudi na podlagi javnih razpisov in javnih pozivov za financiranje javnih
kulturnih programov in projektov. Letni program določa programe kulture, ki se sofinancirajo
iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje in obseg
sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu.
Finančne posledice
Občina Borovnica vsako leto v proračunu namenja sredstva za financiranje kulture.
Proračunska sredstva, namenjena sofinanciranju kulturnih programov in projektov, bodo
razdeljena na podlagi javnega razpisa. Enako velja za sofinanciranje programov posebnih
skupin (veteranskih in stanovskih organizacij).

II. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
Članom občinskega sveta Občine Borovnica predlagamo, da sprejmejo naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Borovnica sprejme Letni program kulture v Občini Borovnica za
leto 2019.
ŽUPAN
Bojan Čebela

Na podlagi 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.
77/07 – UPB1, Ur. l. RS, št. 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg),
Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2019 ter Statuta Občine Borovnica (Ur. l. RS,
št. 67/16), je Občinski svet Občine Borovnica na …. redni seji dne ……. sprejel

LETNI PROGRAM KULTURE
V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019

I. UVOD
Letni program kulture (v nadaljevanju: LPK) v Občini Borovnica za leto 2019 določa javni
interes občine na področju zagotavljanja dostopnosti do kulturnih dobrin, spodbujanju
kulturne ustvarjalnosti, raznolikosti ter krepitvi in ohranjanju kulturne dediščine. To se
uresničuje z zagotavljanjem organizacijskih, finančnih in prostorskih pogojev za izvajanje
kulturnih dejavnosti v občini.
LPK opredeljuje redno dejavnost, programe in projekte, ki se sofinancirajo, in investicije.
V proračunu so sredstva za kulturo opredeljena na področjih:
1802 – Ohranjanje kulturne dediščine
1803 – Programi v kulturi

-

Sredstva so namenjena:
sofinanciranju in vzdrževanju nepremične in premične kulturne dediščine,
sofinanciranju javnih zavodovo na področju kulture,
sofinanciranju društev in drugih neprofitnih organizacij,
sofinanciranju kulturnih projektov lokalnega pomena,
vzdrževanju in investicijam v infrastrukturo, namenjeno za kulturno dejavnost.
LPK se udejanja preko programov javnih zavodov (Cankarjeva knjižnica Vrhnika –
Knjižnica dr. Marje Boršnik Borovnica), programov JSKD izpostava Vrhnika, programov
društev ter z vzdrževanjem in investicijami v kulturno infrastrukturo. Javni interes se
udejanja predvsem na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju
kulturnih dejavnosti v občini Borovnica za leto 2019 in na podlagi letnih programov javnih
zavodov na področju kulture.

II. ZAKONSKA PODLAGA
Pravna podlaga za sprejem letnega programa kulture je Zakon o uresničevanju javnega
interesa za kultur-oi (v nadaljevanju: ZUJIK). Javni interes v kulturi je interes za
ustvarjanje, posredovanje in varovanje kulturnih dobrin, ki se uresničuje z zagotavljanjem
pogojev zanje. Javni interes za kulturo temelji na zagotavljanju javnih kulturnih dobrin, s
katerimi se uresničuje kulturni razvoj lokalne skupnosti. 9. člen ZUJIK narekuje sprejem
dokumenta, ki določa javni interes za kulturo in udejanjanje le tega preko:
- letnih izvedbenih načrtov nosilcev javnega interesa,
- javnih razpisov in javnih pozivov za sofinanciranje kulturnih programov in projektov,
- strateških načrtov javnih zavodov in letnih programov dela.

Občina Borovnica še nima sprejetega Lokalnega programa kulture, ki bi predstavljal okvir
za načrtovanje LPK. Država oz. lokalna skupnost zagotavlja javne kulturne dobrine v obliki oz.
na način javne službe in s podporo posamičnim kulturnim projektom ter javnim kulturnim
programom .

III. CILJI IN USMERITVE
Cilj LPK je zagotavljanje pogojev za to, da občani lahko uresničujejo svoj interes po lastni
dejavnosti na področju kulture in interes po dostopnosti kulturnih programov v lastnem
bivalnem okolju, z nosilci kulturnih dejavnosti v občini.

-

-

IV.

Naloge občine so poleg zagotavljanja ustreznih pogojev za uresničevanje javnega interesa
na področju kulture v občini še:
omogočanje spodbujanja kulturne dejavnosti občanov na področju ljubiteljske kulture,
nesnovne kulturne dediščine in inovativnih projektov ter zagotavljanje določenih sredstev
za njihovo dejavnost,
omogočanje prostorskih in materialnih možnosti za uresničevanje kulturnih programov in
projektov,
omogočanje dostopnosti kulturnih dobrin, ki bodo plod uresničevanja programov in
projektov nosilcev dejavnosti.
Za zagotavljanje zgoraj omenjenega bo občina:
z javnim razpisom za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov kulturne
dejavnosti v občini Borovnica spodbujala oziroma ohranjala dejavnosti na področju kulture,
z dodeljenimi proračunskimi sredstvi zagotavljala delovanje javnih zavodov, ki delujejo na
območju občine Borovnica in JSKD izpostava Vrhnika.
OPIS PROGRAMOV GLEDE NA VSEBINE NACIONALNEGA PROGRAMA
Programi, ki se bodo v letu 2019 izvajali v javnem interesu na območju občine Borovnica,
so:
1. Ohranjanje kulturne dediščine
1.1. Nepremična kulturna dediščina
2. Knjižničarstvo in založništvo
2.1. Knjižnična dejavnost – Cankarjeva knjižnica Vrhnika
3. Ljubiteljska kultura
3.1. Sofinanciranje dejavnosti JSKD izpostava Vrhnika
3.2. Dejavnost društev s področja kulture – izvedba javnega razpisa
4. Drugi programi v kulturi
4.1. Najemnine objektov
4.2. Novoletni koncert
4.3. Krepitev lokalne pripadnosti
5. Podpora posebnim skupinam
5.1. Programi stanovskih organizacij

V. PREGLED LETNEGA PROGRAMA KULTURE GLEDE NA PRORAČUNSKE
POSTAVKE
Finančna sredstva za izvedbo letnega programa kulture v letu 2019, ki so načrtovana v
proračunu občine Borovnica po podprogramih, so:
18029001 Nepremična kulturna dediščina
Sanacija objekta Stara pošta
Trajnostni razvoj železniške dediščine

25.875,64 €
10.000,00 €
15.875,64 €

18039001 Knjižničarstvo in založništvo
118.303,00 €
Cankarjeva knjižnica Vrhnika, dejavnost
89.803,00 €
Cankarjeva knjižnica Vrhnika, nakup knjig 16.500,00 €
Najemnine kulturnih objektov
12.000,00 €
18039003 Ljubiteljska kultura
25.500,00 €
Sofinanciranje JSKD
1.000,00 €
Programi kulturnih društev
24.500,00 €
18039005 Drugi programi v kulturi
32.219,00 €
Novoletni koncert
2.400,00 €
Krepitev lokalne pripadnosti
29.819,00 €
18049001 Podpora posebnim skupinam
7.000,00 €
Sofinanciranje stanovskih organizacij
7.000,00 €.
DRUGE DOLOČBE
1. Za dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev so sredstva zagotovljena na proračunski postavki
418007 v višini 24.500,00 €. Da društvom, katerih dejavnost in programi so v javnem interesu, ni
potrebno plačevati najemnin za redno vadbo skupin v šoli in vrtcu, se del sredstev v višini
3.500,00 € izloči iz razpisa in nakaže šoli kot transfer za najemnino dvorane nad vrtcem in
dvorane v šoli. Javni interes je izkazan z letno pogodbo o sofinanciranju, ki jo podpiše občina z
izvajalcem, izbranim na podlagi javnega razpisa.

VI.

-

Za dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev se sredstva, zagotovljena na proračunski postavki
418007, na kontu 412000, v višini 21.000,00 €, nameni :
za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev v višini 18.850,00 €
za strokovno izpopolnjevanje kadrov v kulturnih društvih v višini 150,00 €
za sofinanciranje programov in projektov v kulturi v višini 1.200,00 €
za sofinanciranje udeležbe na revijah in tekmovanjih 800,00 €.

-

Sredstva na proračunski postavki 418007, na kontu 413302, so v letu 2018 namenjena za
sofinanciranje stroškov večnamenske dvorane in opreme v šoli in vrtcu za kulturna društva:
za stroške uporabe šolskih objektov in opreme za vaje in prireditve 2.975,00 €,
za stroške uporabe dvorane nad vrtcem in opreme za vaje in prireditve 525,00 €.
2. 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.
3. Občina lahko omeji obseg dodeljenih sredstev za leto 2019 tistim izvajalcem, pri katerih se na
osnovi poročila oziroma izvedenega nadzora ugotovi, da niso izpolnili vseh obveznosti iz
pogodbe o sofinanciranju programov kulture v letu 2018.
4. Občinska uprava mora najpozneje v 30 dneh po potrditvi proračuna na spletni strani občine
objaviti javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje dejavnosti in programov za leto 2019,
v občinskem glasilu pa obvestilo o javnem razpisu. Delitev sredstev med izvajalce, ki se bodo
prijavili na razpis, se opravi v skladu s pravilnikom in merili za vrednotenje kulturnih programov.

5. LPK začne veljati naslednji dan po sprejetju na občinskem svetu, objavi pa se ga na spletni
strani občine Borovnica.
Datum:
Številka: 610-0001/2019-1
ŽUPAN
Bojan Čebela

