Na podlagi 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l' RS, št.
77lo7 - UPB1, Ur. l. Rs, št. 56/08, 4110,20111 in 111113,68/16, 61117 in 21t18 - ZNorg),
Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 (Uradni list RS, št. 99/13), 8' in 15.
člena Statuta občine Borovnica (Uradni list RS, št.67/16), 1. členom Pravilnika in meril za
sofinanciranje letnega programa kulture v občini Borovnica (Uradni list RS, št.81/'19) ter
odloka o proračunu občine Borovnica za leto 2022 (Uradni list RS, št. 2o7t21), je občinski
svet občine Borovnica na 17. redni seji dne 22.12.2021 spre1el

LETNI PROGRAM KULTURE V OBCINI BOROVNICA ZA LETO 2022
UVO D
Letni program kulture v občini Borovnica za leto 2022 (v nadaljevanju: LPK) 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 občine Borovnica za leto 2022 so sredstva za kulturo opredeljena na področjih:

- ohranjanje
1803 - Programiv
1802

kulturne dediščine
kulturi

Sredstva so namenjena
ra nju in vzdrŽevanj u neprem ične ku lturne dediščine'
sofinanciranju javnih zavodov na področju kulture,

sofinanci

sofinanciranju društev in drugih neprofitnih organizacij, registriranih za kulturno
dejavnost,
sofinanciranj u kultu rn ih projektov lokalnega pomena,
vzdrževan1u 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 kulturnih društev
ter z vzdževanjem in investicijami v infrastrukturo na področju kulture. Javni interes se
udejanja predvsem na podlagijavnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov v občini
Borovnica za leto 2022 in na podlagi letnih programov javnih zavodov na področju kulture.
Pravna podlaga za sprejem LPK je Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur' l.
RS, št. 77107 - UPB1, Ur. l. Rs, Št.56/08, 4110,20111 in 111t13,68/16, 61t17 in 21t18 _
ZNorg), ki določa, da je javni interes v kulturi interes za ustvarjanje, posredovanje in varovanje
kulturnih dobrin, ki se uresničuje z zagotavljanjem pogojev zan1e, in da se javni interes za
kulturo določa tudiz lokalnimi programi za kulturo.

Javni interes za kulturo v občini Borovnica se udejanja predvsem na podlagi letnih izvedbenih
načrtov nosilcev javnega interesa, javnih razpisov in javnih pozivov za sofinanciranje kulturnih
programov in projektov ter strateških načrtov javnih zavodov in letnih programov dela.
II.

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.
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 dediščinein inovativnih projektov ter zagotavljanje določenih
sredstev za njihovo dejavnost,
omogočanje prostorskih in materialnih moŽnostiza 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,
vzdževala in investirala v nepremično kulturno dediščino.

III.

VSEBINA PROGRAMOV KULTURE V OBCINI BOROVNICA V LETU 2022

1.

ohranjanje kulturne dediščine

1'1.VzdrŽeva nie stavbne kulturne ded rscrne

letu 2022 se zagotavljajo minimalna sredstva za vzdrŽevanje stavbne kulturne
dediščine,kije v lasti občine Borovnica (steber viadukta, čuvajnica 666, Stara pošta ...)

Tudi

v

1.2. Tematski park in spominska pot Borovniškeoa viadukta

Zaradi slabega vremena se bodo nekatera dela na projektu Tematski park in spominska pot
Borovniškega viadukta dela izvedla še v letu 2022 (ureditev razgledne ploščadi, dijaške poti in
obnova stopnic pri stari Železniški postaji).
2. Knjižničarskadejavnost

Kniižničnadeiavnost
enota Borovnica)
2.1 .

-

Kraievna kniiŽnica dr. M. Boršnik (Cankarieva

iižnica Vrhnika.

Za nemoteno delo enote Cankarjeve knjiŽnice Vrhnika v Borovnici se zagotavlja sredstva v
višini 78.750,00 € za plače zaposlenim (1,5 bibliotekarja, sorazmerni skupni stroški reŽijskih
delavcev), v višini 't9.000,00 € za materialne stroške enote v Borovnici in sorazmerni del
skupnih materialnih stroškov, v višini 16.500,00 € za nakup knjig in v višini 12'600,00 €za
najem trenutnih prostorov knjiŽnice.

2.2. Ureditev nove kniiŽnice

Trenutno se obstoječa knjiŽnica nahaja v najetih prostorih, ki prostorsko niso primerni za
ustrezno izvqanje knjiŽnične dejavnosti, saj je obstoječa stavba gradbeno dotrajana brez
poŽarno varstvenih sistemov in ustreznega dostopa za gibalno ovirane, prostori so premajhni
in funkcionalno neprimerni. V letu 2021je občina odkupila objekt bivŠetrgovine Tuš Market
Jurček naZalarjevi cesti 19 a, Borovnica in sprejela dokument identifikacije investicijskega
projekta.

V letu 2022 se predvideva preureditev objekta za namen knjiŽnične dejavnosti skladno

s
sprejetim DllP, in sicer izvedba vseh gradbenih in instalacijskih posegov, opremljanje objekta
in ureditev zunanjosti. Za preureditev objekta se zagotavlja sredstva v višini 558.968,85 €.
3. Umetniški programi
3.1 .

Sofinanciranie kulturneoa festivala

V letu 2022 se zagotavlja 7.000,00 € za sofinanciranje izvedbe več dogodkov (najmanj 2

in

največ 5), na katerih bi nastopili vrhunski slovenski glasbeniki in skupine. organizatorji, ki
izhalalo iz lokalnega okolja, nameravajo dogodke povezati v festival vrhunske glasbene
kulture, za katerega upajo, da bi postal večleten. lzkoristili bi obstoječo infrastrukturo (sakralni
objekti, šola, objekti na prostem idr.), lahko tudi obstoječe dogodke (Praznik borovnic, občinski
praznik ipd.)
4. Ljubiteljska kultura
4.1. Sofinanciranie deiavnosti JSKD izoostava Vrhnika

občina na podlagi Zakona o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni
list RS, št. 29110) in Akta o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti (Uradni list RS, št.72110) zagotavlja sredstva v višini 1.000,00 € vrhniški izpostavi
Javnega sklada za kulturne dejavnosti zaizvedbo predlaganih programov, za katere se sklene
pogodba o sofinanciranju.
4.2' Deiavnost društev s oodročia kulture

-

naiem obiekfov in izvedba iavneoa razoisa

Tudi v letu 2022 se zagotavlja 3.500,00 € kot transfer oŠdr. l. Korošca kot nadomestilo za
uporabo večnamenske dvorane in opreme v šoli in Vrtcu, ki jih kulturna društva pri izvajanju
svoje dejavnosti v javnem interesu, uporabljajo brezplačno.

Sredstva v višini 24.000,00 € se namenjflo za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje
kulturnih programov v letu 2022, na katerem lahko kandidirajo društva, zavodi in druge pravne
osebe, ki so registrirane za opravljanje kulturne dejavnosti, od tega:
3.000 €
16.000
3.000 €
2.000 €

za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev,
€ za sofinanciranje dejavnosti skupin,
za vrednotenje kakovosti skupin'
za sofinanciranje kulturnih projektov.

Letni program kulture v občini Borovnica je podlaga za izvedbo razpisa za sofinanciranje
kulturnih programov. Razpis se objaviskladno s Pravilnikom in meriliza sofinanciranje letnega
programa kulture v občini Borovnica (Uradni list RS' št. 81/19in70120)'
5. Drugi programiv kulturi
5.1. Novoletni koncert

Zaizvedbo novoletnega koncerta se zagotavlja 1.300,00 € za njegovo organizacijo in 1 .100,00
€ za reprezentanco.
5.2. obratovalni stroški Zalarieve

1

9a

Za plaćtlo obratovalnih stroškov (elektrika, komunalne storitve)

in zavarovanja stavbe, v kateri

se predvideva ureditev nove knjiŽnice, se zagotavlja 3.200,00 €.
lV. PREGLED LETNEGA PRoGRAMA KULTURE Po PRoRAČuttsrcn PoSTAVKAH

Finančna sredstva za izvedbo letnega programa kulture v letu 2022, ki so načrtovana V
proračunu občine Borovnica po glavnih programih, podprogramih in proračunskih postavkah,
so:

GPR/PPR/PP
1802
1

8029001

Opis
OHRANJANJE KULTURNE DEDISCINE
NEPREMlČNA KULTURNA DEDlŠclNA

Tematski park in spominska pot Borovniškega viadukta
VzdrŽevanje stavbne kulturne dediščine
PROGRAMI V KULTURI
1803
KNJlŽNIČARSTVo lN ZALoŽNlŠTVo
1 8039001
418004 Cankarjeva knjiŽnica Vrhnika - dejavnost
41 8005 Cankarjeva knjiŽnica Vrhnika - nakup knjig
418022 Cankarjeva knjiŽnica Vrhnika - najemnina
UMETN|ŠK| PRoGRAM|
1 8039002
418041 Sofinanciranje Festivala v Borovnici
LJUBITELJSKA KULTURA
1 8039003
41 8006 Sofinanciranje programov JSKD
418007 Programi kulturnih društev
DRUGI PROGRAMI V KULTURI
18039005
8036
418037

41

Sredstva
40.667'38 €
40.667'38 €
37.667'38 €
3.000'00 €

726.918,85 €
126.850,00 €
97.750'00 €
16.500'00 €

12'600'00 €

7.000'00 €
7.000'00 €

28.500,00 €
1'000'00 €
27.500'00 €

564.568,85 €

418025
418034
41 8039

Novoletni koncert
Ureditev knjiŽnice
obratovalni stroški Zalarjeve 19a

2.400'00 €
558.968'85 €
3.200'00 €

V. VELJAVNOST IN UPORABA

Ta program zaćne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu in je osnova za
pričetek postopkov javnih razpisov ter sklenitev neposrednih pogodb. Po sprejemu se ga objavi
na spletni strani občine Borovnica.

Številka : 41 o-oo32l2o21

Datum: 22.12.2021
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