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NAMEN: Obravnava in sprejem sklepa
PRAVNA PODLAGA:
9. in 14. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007)
Obrazložitev:
Izvajanje Programa kulture se določi s programom za določeno obdobje, ki ga sprejmejo
lokalne skupnosti. Le-ta določa programe, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in
vrsto dejavnosti in obseg sredstev, ki se zagotovijo v državnem proračunu in proračunih
lokalnih skupnostih.
Na osnovi sprejetega Programa kulture v Občini Hrpelje – Kozina bo objavljen javni razpis za
sofinanciranje programov kulture v Občini Hrpelje – Kozina za tekoče leto.
Finančne posledice:
Realizacija načrtovanih aktivnosti v skladu z aktualnim Odlokom o proračunu Občine Hrpelje
– Kozina za tekoče leto.
Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme sklep in program v predloženi obliki.
Pripravila: Ester Mihalič

županja: Saša Likavec Svetelšek

Priloge:
- Program kulture v OHK za obdobje 2021 – 2025
- Predlog sklepa

Na podlagi 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/2007) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na ___. redni seji dne ________
sprejel
PROGRAM KULTURE V OBČINI HRPELJE - KOZINA
ZA OBDOBJE od 2021 do 2025

1. PRAVNA PODLAGA
Pravna podlaga za sprejem lokalnega programa kulture v Občini Hrpelje – Kozina (Program)
je:
- 14. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77 / 2007 –
UPB1, 56 / 2008, 4 / 2010 in 111 / 2013)
- Nacionalni program za kulturo,
- Zakon o knjižničarstvu,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti,
- Zakon o društvih,
- Akt o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti,
- Pravilnik o registru nepremičninske dediščine,
- Pravilnik o strokovnih in tehničnih pogojih za izvajanje javne službe na področju
varstva kulturne dediščine,
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe,
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo
knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic,
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in
kulturnih projektov,
- Pravilnik o vodenju evidence javne infrastrukture na področju kulture,
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic.
Program kulture v Občini Hrpelje – Kozina se prejema za obdobje od leta 2021 do leta 2025.
2. CILJI
Cilji programa:
- udejanjanje javnega interesa na področju kulture,
- spodbujanje kulturne ustvarjalnosti ljubiteljske dejavnosti pri mladih in razvijanje
kulturnih vrednot in potreb,
- zagotavljanje pogojev za kakovostnejše in raznovrstnejše delovanje kulturnih
ustvarjalcev,
- povečanje dostopnosti kulturnih dobrin,
- promoviranje kulturne ponudbe in dosežkov kulturnih ustvarjalcev, ter s tem
spodbujanje razvoja kulturnega turizma,
- varovanje kulturne dediščine in njeno vključevanje v razvojne programe občine,
- zaščita nesnovne in snovne kulturne dediščine,
- spodbujanje kakovostne ustvarjalnosti na vseh področjih kulture,
- krepitev identitete občine z razvejano in vseskozi prisotno kulturno dejavnostjo,

-

povezovanje kulturnih društev in nudenje podpore njihovim dejavnostim.

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.
Obdobni program kulture Občine Hrpelje - Kozina je skupaj s Pravilnikom o sofinanciranju
kulturnih dejavnosti v Občini Hrpelje - Kozina in aktualnim proračunom občine za tekoče leto
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 in letnih programov javnih zavodov. Izhaja
iz doseženega položaja kulture v občini in ugotavlja vlogo kulture v razvoju občine ter javni
interes zanjo.
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
založništva in knjižničarstva, kinematografije in na drugih področjih kulture.
Poleg zagotavljanja kulturnih dobrin, občina uresničuje javni interes za kulturo tudi z
vzdrževanjem javne in druge kulturne infrastrukture (investicije, vzdrževanje, 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.
Program opredeljuje načine in možnosti za dvig kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti za
večanje dostopnosti kulturnih dobrin občanov in spodbujanje kulturne raznolikosti.

3. PROGRAMI, KI SE BODO IZVAJALI V JAVNEM INTERESU
1.1 Knjižnična dejavnost
V javni interes na področju knjižnične dejavnosti spadajo: optimalna ponudba knjižničnega
gradiva, zagotavljanje prostorskih pogojev in opreme za uporabo gradiva, omogočanje
dostopa do urejenih zbirk domoznanskega gradiva, zagotavljanje dostopnosti knjižničnega
gradiva za uporabnike s posebnimi potrebami in drugo.
Knjižnično dejavnost izvaja javni zavod Kosovelova knjižnica Sežana, enota na Kozini in
Potujoča knjižnica Bibliobus Koper. Splošna knjižnica je namenjena informiranju in potrebam
prebivalcev po izobraževanju, raziskovanju, kulturi in razvedrilu ter razvijanju pismenosti. V
interesu občine je približati vsem prebivalcem boljšo dostopnost do knjižničnega gradiva.
Poseben oddelek je Potujoča knjižnica, ki z Bibliobusom obišče postajališča po krajih.
Knjižnica bo z namenskimi sredstvi občine in Ministrstva za kulturo nabavila ustrezno število
enot knjižničnega gradiva. Poleg knjig nakupuje knjižnica 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,
izobraževalnimi in drugimi organizacijami ter društvi bo pripravljala prireditve in druge
oblike razvijanja interesa za knjižnično gradivo in knjižničarsko dejavnost. Nadaljevala bo z
urejanjem postavitve ponudbe neknjižnega gradiva, dopolnila možnosti za poslovanje z
uporabniki preko elektronske knjižnice.

1.2 Prireditvena dejavnost
V javnem interesu občine je, da se kulturni dogodki in drugi dogodki z elementi kulture
izvajajo na območju občine in se tako zagotovi boljšo dostopnost kulturnih dobrin občanom.
Za dopolnitev vsebin Kulturnega doma Hrpelje nameravamo pritegniti k sodelovanju še
katero od organizacij, ki se ukvarjajo z organizacijo prireditev, na ta način bi brez dodatnih
sredstev popestrili program osrednjega kulturnega hrama v Občini Hrpelje - Kozina.
Druge prireditve in ciklusi prireditev, ki so že uveljavljene in se bodo izvajale na letni ravni:
- obeležitev slovenskega kulturnega praznika,
- kulturna prireditev ob Spominskem dnevu Občine Hrpelje- Kozina v Rodiku in na
Artvižah,
- proslava ob Dnevu upora proti okupatorju (skupaj z osnovno šolo),
- Odprta meja v novem času Beka - Botač,
- Odprta meja v Čičariji,
- komemoracija ob prvem novembru,
- prireditve v sodelovanju z Glasbeno šolo Sežana,
- drugi programi Javnega sklada za ljubiteljsko kulturo (Štrekljev večer),
- dogodki v sodelovanju z društvi Občine Hrpelje - Kozina,
- koncert v Tinjelovi pečini in na plesni ploščadi jame Dimnice,
- kulturni dogodki v okviru občinskega praznika,
- Božično-novoletni koncert,
- praznovanje ob dnevu državnosti in samostojnosti Republike Slovenije in
- ostale priložnostne prireditve, jubilejni dogodki in podobno.
1.3 Izdaja lokalnega časopisa
V interesu občine je izhajanje Občinskega glasila z namenom informiranja občanov o
aktualnih zadevah, beleženje dogodkov v smislu dokumentiranja, objavljanje novic,
zanimivosti, pomembnih informacij za širšo publiko, objavljanje programov in napovedi
dogodkov.
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.
Občinsko glasilo ureja urednica, imenovana iz občinske uprave, ter Uredniški odbor,
imenovan s sklepom Občinskega sveta. Uredniški odbor se srečuje mesečno oziroma pred
izidom aktualne številke in obravnavo vsebino nove številke, rešuje konfliktne objave in
drugo.
1.4 Spodbujanje ljubiteljske kulture

Ljubiteljsko ustvarjanje in poustvarjanje na področju kulture se v pretežni 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.
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev časovno umestiti čimprej na tekoči koledar.
Za spodbujanje ljubiteljske kulturne dejavnosti se v letu 2021 vzpostavi koordinacijski odbor,
ki povezuje kulturna društva, usklajuje dogodke, organizira tehnično in organizacijsko
podporo za izvedbo dogodkov, vzpostavlja sodelovanje z Javnim skladom za ljubiteljske in
kulturne dejavnosti Sežana, predlaga načrt promocije posameznih dogodkov.
1.5 Javna infrastruktura na področju kulture
Javno infrastrukturo predstavljajo objekti in oprema za izvajanje kulturnih dejavnosti. Občina
neposredno skrbi za njihovo obnovo, vzdrževanje ter nabavo opreme.
Med javno infrastrukturo na področju kulture v naši občini spada Kulturni dom Hrpelje.
Občinska uprava v aktualnih proračunih zagotavlja sredstva za vzdrževanje kulturnih
objektov, za nabavo opreme ter predvidi sredstva za vzpostavitev okolja za izvedbo kulturnih
dogodkov na prostem.
1.6. Vsebina Kulturnega doma Hrpelje
Je osrednji prostor v občini za zagotavljanje kulturnih vsebin. Program kulturnega doma
pripravlja občinska uprava v skladu z aktualnim proračunom in v sodelovanju s kulturnimi
društvi občine in od drugod.
Redne vsebine:
- glasbene prireditve,
- prireditve v sodelovanju z OŠ DBB Hrpelje, Glasbeno šolo Hrpelje, Zvezo primorskih
glasbenih šol in drugimi podobnimi zavodi/društvi/organizacijami,
- gledališke predstave za odrasle,
- gledališka amaterska skupina,
- program v sodelovanju z Javnim skladom za ljubiteljske kulturne dejavnosti,
- program za otroke: gledališke predstave in delavnice,
- dogodki v organizaciji kulturnih društev občine ter v skupni soorganizaciji.

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.

1.8 Razstavni prostor v KD Hrpelje
Ena od dejavnosti kulturnega doma je tudi program razstavnega prostora. Interes je, da se
omogoči predstavitev ustvarjanja tako ljubiteljskih kot profesionalnih kulturnih umetnikov.
Občinska uprava skrbi za evidenco razstav, omogoča razstave ter sodeluje pri kulturnih
dogodkih, ki spremljajo razstave. Obenem skrbi tudi za promocijo aktualnih dogodkov.
1.9. Dejavnost Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti – območna enota Sežana
Z Zakonom o Skladu Republike Slovenija za ljubiteljske kulturne dejavnosti leta 1996 je bil
ustanovljen javni sklad z namenom, da se nanj prenese izvajanje nacionalnega kulturnega
programa v delu, ki pokriva ljubiteljske kulturne dejavnosti. Poslanstvo sklada je spodbujanje
kulturne ustvarjalnosti, zagotavljanje strokovne in organizacijske podpore ljubiteljskim
kulturnim dejavnostim, omogočati dostopnosti kulturnih vsebin v celotnem slovenskem
kulturnem prostoru, vključevanje vseh dejavnikov na področju kulture v kulturno mrežo,
ustvarjati pogoje za medkulturni dialog in vključevanje v mednarodno sodelovanje v
evropskem in svetovnem prostoru. Pod okriljem sklada deluje devetinpetdeset območnih
izpostav, ki s kulturnim posredništvom omogočajo dostop do pomembnejših kulturno
umetniških dosežkov tudi zunaj večjih urbanih središč.
Področje Občine Hrpelje – Kozina pokriva Območna izpostava v Sežani, ki skrbi za izvedbo
kulturnih programov, ki se izvajajo za področje in na področju naše občine. Območna
izpostava je nosilka in povezovalka neinstitucionalnih kulturnih projektov in ustanov ter
predstavlja organizirano prireditveno, kulturno-izobraževalno in posredniško mrežo.
Organizira različna pregledna srečanja in izobraževanja.
Občina Hrpelje – Kozina zagotavlja del sredstev za izvajanje območnih, regijskih ter državnih
srečanj, izobraževanj in drugih aktivnosti. Območna izpostava JSKD Sežana sodeluje tudi pri
večjih kulturnih projektih, kot so: Dnevi evropske kulturne dediščine, Teden ljubiteljske
kulture in drugih pomembnejših kulturnih dogodkih, ki so širšega kulturnega pomena. Občina
Hrpelje – Kozina v skladu s sklepom Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina zagotavlja
17,55 % sredstev za kritje stroškov polovične zaposlitve vodje območne izpostave.
Štrekljeva nagrada
Listino o ustanovitvi nagrada Karla Štreklja so 27. 12. 1999 podpisali župani občin Komen,
Divača, Hrpelje – Kozina in Sežana, predsednik upravnega odbora JSKD Sežana in
predsednik Kulturnega društva Karel Štrekelj Komen z ugotovitvijo, da je tako na Krasu kot v
ostalem slovenskem narodnostnem prostoru še veliko neodkritih in nezapisanih ljudskih
besedilnih in pevskih zakladov, ki so pomembni za slovensko identiteto.
Ugotovili so, da je treba posameznike in skupine, ki zbirajo in ohranjajo ljudsko pesem in
besedo, spodbuditi in jih motivirati s primerno nagrado.
Štrekljevo nagrado podeljuje Odbor za Štrekljevo nagrado posameznikom in skupinam za
življenjsko delo ali izjemne dosežke na področju zbiranja in ohranjanja slovenskega ljudskega
blaga v besedi in pesmi. Vsako leto se podeli ena Štrekljeva nagrada. Zaključna prireditev, na
kateri se na podlagi razpisa podeli nagrado za izredne dosežke na področju zbiranja ljudskega
blaga, se tradicionalno izvaja na Štrekljevi domačiji na Gorjanskem, kjer je urejena tudi
spominska soba, posvečena življenju in delu dr. Karla Štreklja.
4. Načini uresničevanja javnega interesa za kulturo

Občina omogoča uresničevanje javnega interesa za kulturo:
-

z zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin,
z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture,
s sodelovanjem z organizacijo Javnega sklada RS za ljubiteljske in kulturne dejavnosti,
s podpiranjem javnih zavodov širšega pomena, katerih ustanoviteljica ali
soustanoviteljica je občina,
z izvajanjem razpisa za sofinanciranje društev in drugih organizacij, ki izvajajo kulturne
vsebine.

Lokalne skupnosti v javnem interesu zagotavljajo pogoje za ustvarjanje, posredovanje in
varovanje kulturnih dobrin, ki se na trgu ne zagotavljajo v zadostnem obsegu ali kakovosti, ali
zaradi dostopnosti najširšemu krogu uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: javne kulturne
dobrine).
Lokalna skupnost zagotavlja javne kulturne dobrine v obliki oziroma na način javne službe in
s podporo posamičnim kulturnim projektom ter javnim kulturnim programom.
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Na podlagi 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
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SKLEP
1. člen
Sprejme se Program kulture v Občini Hrpelje- Kozina za obdobje od leta 2021 do leta
2025.
2. člen
Ta sklep velja takoj.

ŽUPANJA
Saša Likavec Svetelšek

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

