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9. in 14. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007) in Odloka o proračunu
Občine Hrpelje – Kozina za leto 2015

FINANČNE POSLEDICE:

Realizacija načrtovanih aktivnosti, v skladu z Odlokom o
proračunu Občine Hrpelje – Kozina za leto 2015

Obrazložitev:
Izvajanje programa kulture se določi z letnim programom, ki ga sprejmejo lokalne
skupnosti. Letni program določa programe, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in
vrsto dejavnosti in obseg sredstev, ki se zagotovijo v drţavnem proračunu in proračunih
lokalnih skupnostih.
Na osnovi sprejetega Letnega programa kulture v Občini Hrpelje - Kozina bo objavljen javni
razpis za sofinanciranje programov kulture v Občini Hrpelje - Kozina za leto 2015.

Predlog sklepa:
Občinskemu svetu Občine Hrpelje-Kozina predlagamo, da sprejme naslednji SKLEP:
SKLEP
1. člen
Sprejme se Letni program kulture v Občini Hrpelje - Kozina za leto 2015.
2. člen
Ta sklep velja takoj.
ŽUPANJA
Saša Likavec Svetelšek

Na podlagi 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/2007) in Odloka o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2015 je Občinski svet Občine

Hrpelje - Kozina na ____ seji dne __________ sprejel

LETNI IZVEDBENI PROGRAM KULTURE
OBČINE HRPELJE- KOZINA ZA LETO 2015
Pravna podlaga za sprejem lokalnega programa kulture je Zakon o uresničevanju javnega interesa za
kulturo. Usklajen je z Nacionalnim programom za kulturo 2014 – 2017. Javni interes na področju
kulture je interes za ustvarjanje, posredovanje in varovanje kulturnih dobrin, ki se uresničuje z
zagotavljanjem pogojev zanje. Temelji na zagotavljanju javnih kulturnih dobrin, s katerim se
uresničuje kulturni razvoj lokalne skupnosti.
Letni izvedbeni program kulture Občine Hrpelje - Kozina je skupaj s Pravilnikom o sofinanciranju
kulturnih dejavnosti v Občini Hrpelje - Kozina in proračunom občine za leto 2015 podlaga za
razdelitev sredstev za kulturne dejavnosti, kulturne programe in projekte. Javni interes za kulturo se
udejanja predvsem na podlagi javnega razpisa za financiranje javnih kulturnih programov in kulturnih
projektov za leto 2015 in letnih programov javnih zavodov.
Kulturne dejavnosti so vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju
nepremične in premične kulturne dediščine, besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih,
avdiovizualnih in drugih umetnosti ter novih medijev na področju zaloţništva in knjiţničarstva,
kinematografije in na drugih področjih kulture.
Poleg zagotavljanja kulturnih dobrin, občina uresničuje javni interes za kulturo tudi z vzdrţevanjem
javne in druge kulturne infrastrukture (investicije, vzdrţevanje, kulturna dediščina).
Izvajalci letnega programa kulture so: javni zavodi, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, kulturna
društva in druge organizacije, registrirane za izvajanje kulturnih dejavnosti.

1.

PROGRAMI, KI SE BODO V LETU 2015 IZVAJALI V JAVNEM INTERESU

1.1 Knjižnična dejavnost
V javni interes na področju knjiţnične dejavnosti spadajo: optimalna ponudba knjiţničnega gradiva,
zagotavljanje prostorskih pogojev in opreme za uporabo gradiva, omogočanje dostopa do urejenih
zbirk domoznanskega gradiva, zagotavljanje dostopnosti knjiţničnega gradiva za uporabnike s
posebnimi potrebami in drugo.
Knjiţnično dejavnost izvaja javni zavod Kosovelova knjiţnica Seţana, enota na Kozini in Potujoča
knjiţnica Bibliobus Koper. Splošna knjiţnica je namenjena informiranju in potrebam prebivalcev po
izobraţevanju, raziskovanju, kulturi in razvedrilu ter razvijanju pismenosti. V interesu občine je
pribliţati vsem prebivalcem boljšo dostopnost do knjiţničnega gradiva. Poseben oddelek je Potujoča
knjiţnica, ki z bibliobusom obišče postajališča po krajih. Knjiţnica bo v letu 2015 z namenskimi
sredstvi občine in Ministrstva za kulturo nabavila ustrezno število enot knjiţničnega gradiva. Poleg
knjig nakupuje knjiţnica za potrebe uporabnikov še serijske publikacije (časopise, časnike, revije,
zbornike…), multimedijsko gradivo, elektronske publikacije in zagotavlja dostop do različnih baz
podatkov.
Nadaljevala bo z načrtnim delom pri dvigovanju bralne kulture in odpravljanju funkcionalne
nepismenosti (delo z bralci, program za odrasle bralce, delo z uporabniki s posebnimi potrebami, delo
z mladimi bralci in srednješolci). Samostojno in v sodelovanju s kulturnimi, izobraţevalnimi in
drugimi organizacijami ter društvi bo pripravljala prireditve in druge oblike razvijanja interesa za

knjiţnično gradivo in knjiţničarsko dejavnost. Nadaljevala bo z urejanjem postavitve ponudbe
neknjiţnega gradiva, dopolnila moţnosti za poslovanje z uporabniki preko elektronske knjiţnice.

1.2 Prireditvena dejavnost
V javnem interesu občine je, da se čim več predstav izvaja na območju občine in tako zagotovi boljšo
dostopnost kulturnih dobrin občanom. Za dopolnitev vsebin KD Hrpelje nameravamo pritegniti k
sodelovanju še kašno izmed organizacij, ki se ukvarjajo z organizacijo prireditev, na ta način bi brez
dodatnih sredstev popestrili program KD Hrpelje.
Druge prireditve in ciklusi prireditev, ki so ţe uveljavljene in se bodo izvajale tudi v letu 2015 so:
- glasbene prireditve: prireditve v sodelovanju z OŠ DBB Hrpelje, 1 koncert, v sodelovanju z
JSKD še Primorska poje, Naša pomlad – revija otroških in mladinskih pevskih zborov in
srečanje ljudskih pevcev in godcev,
- gledališke predstave: 5 predstav za odrasle in 8 predstav za otroke, v sodelovanju z JSKD
Seţana še Linhartovo srečanje otroških dramskih skupin
- druge prireditve: kulturna prireditev ob Spominskem dnevu Občine Hrpelje- Kozina, proslava
ob Dnevu upora proti okupatorju, Odprta meja v novem času Beka - Botač, Odprta meja v
Čičariji, komemoracija ob 1. novembru, drugi programi Javnega sklada za ljubiteljsko kulturo
(Štrekljev večer)
- v sodelovanju z društvi Občine Hrpelje - Kozina: 5 prireditev

1.3 Spodbujanje kulturne ustvarjalnosti
Tudi v letu 2015 je v javnem interesu občine, da podpre različne kulturne projekte: ustvarjalne
delavnice, tečaje, kolonije, prireditve, predstave. Občina bo projekte finančno podprla preko javnega
razpisa z namenom pomoči pri ustvarjanju in predstavitvi njihovih del javnosti.

1.4 Izdaja lokalnega časopisa
V interesu občine je izhajanje Občinskega glasila z namenom informiranja občanov o aktualnih
zadevah, beleţenje dogodkov v smislu dokumentiranja. Glasilo prinaša veliko prispevkov s področja
kulture in ustvarjalnosti pri različnih starostnih skupinah. Izhaja mesečno oz. deset številk letno, od
tega sta dve številki dvojni: januar/februar in julij/avgust. Izhaja v nakladi 1800 izvodov, katero
prejme vsako gospodinjstvo brezplačno, kot tudi vsi javni zavodi.

1.5 Spodbujanje ljubiteljske kulture
Ljubiteljsko ustvarjanje in poustvarjanje na področju kulture se v preteţni meri uresničuje v kulturnih
društvih, ki imajo tako pomembno vlogo pri izvajanju kulture tudi v naši občini. V interesu občine je
finančno podpreti dejavnost vseh aktivnih kulturnih društev, ki delujejo na kulturnem področju.
Sredstva se dodeljujejo v skladu s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti kulturnih
društev, prireditev in drugih kulturnih programov v občini. V 2010 je bil sprejet nov Pravilnik za
sofinanciranje dejavnosti na kulturnem področju v OHK.

1.6 Javna infrastruktura na področju kulture
Javno infrastrukturo predstavljajo objekti in oprema za izvajanje kulturnih dejavnosti. V letu 2015 ni
predvidenih večjih investicijskih del, razen vzdrţevanje. Je pa predvidena izdelava projekta za
večletno postopno prenovo instalacij in tehnične opreme Kulturnega doma Hrpelje. Ravno tako je
predvidena izdelava projekta za nakup ustrezne opreme v Športni dvorani Hrpelje, s katero bi lahko
sami izvedli večje prireditve, brez najemanja opreme.
1.7 Nepredvideni programi

Program, ki ga ne določa letni program kulture, se lahko izjemoma sprejme v sofinanciranje. V takem
primeru se program ali projekt financira iz proračunske postavke splošna proračunska rezervacija.

2. Finančna sredstva za izvedbo programa kulture
PODROČJE/IZVAJALEC

PRORAČUNSKA
SREDSTVA

I. Javni zavodi
Kosovelova knjiţnica Seţana – redna dejavnost
sredstva za nabavo knjiţničnega gradiva
sofinanciranje potujoče knjiţnice Bibliobus

141.318
131.980
5.000
4.338

II. prireditvena dejavnost
razstave, gled. predstave, koncerti, kult. srečanja
novoletne prireditve in dogajanja
srečanje s sosednjimi občinami (prekomejno sodelovanje)
spominski dan
sofinanciranje programov javnega sklada za ljubiteljsko kulturo
Boţično – novoletni koncert
Sofinanciranje nagrade Karla Štreklja

28.824
11.000

III. Kulturni programi (sofinanciranje po razpisu)

36.000

IV. Varstvo kulturne dediščine
Sofinanciranje ureditve objektov kulturne dediščine

10.000

V. Javna infrastruktura
tekoče vzdrţevanje in nakup opreme
Nakup in vzdrţevanje instrumentov Brkinska godba 2000
VI. Občinsko glasilo (oblikovanje, tiskanje, raznos)
Skupaj sredstva za kulturo
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ŢUPANJA
Saša Likavec Svetelšek

1.300
3.700
4.000
5.198
3.000
626

10.000

6.000
4.500
1.500

28.700

251.842
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SKLEP
1. člen
Sprejme se Letni program kulture v Občini Hrpelje- Kozina za leto 2015.
2. člen
Ta sklep velja takoj.

ŢUPANJA
Saša Likavec Svetelšek

Sklep se dostavi:
- v.d direktorju občinske uprave,
- občinski upravi,
- arhiv, tu.

