OBČINA VIPAVA
Občinski svet

predlog sklepa

Na podlagi 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 upb1, 56/08, 94/09 in 4/2010) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št.
54/2002, 83/2002 in 91/05) je občinski svet na svoji ___ seji sveta, dne ______ sprejel
LETNI PROGRAM KULTURE V OBČINI VIPAVA ZA LETO 2011

1.
Letni program kulture v občini Vipava za leto 2011 opredeljuje redno dejavnost, programe
in projekte, ki se sofinancirajo in investicije, ki so financirane s sredstvi občinskega
proračuna ter višino in namen sredstev predvidenih v občinskem proračunu.
2.
V proračunu občine Vipava za leto 2011 so sredstva za kulturo opredeljena na področjih
18001, 18002, 18003, 18005 in 18006. Namenjena so:
-

sofinanciranju kulturnih društev, njihovih kulturnih programov in projektov
(ljubiteljska kultura)
sofinanciranju javnih zavodov,
sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma,
mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v občini Vipava,
sofinanciranju programov radia in televizije
založništvu,
vzdrževanju in investicijam.

3.
Za uresničevanje javnega interesa v kulturi se iz občinskega proračuna v letu 2011 sofinancira
naslednje dejavnosti:
Zap.
Št.
1.

18001

2.
3.

18004
18002

4.
5.

Postavka: Naziv postavke

18003
18005

Dejavnost knjižnice
- redna dejavnost
- sredstva za nabavo knjižničnega gradiva
- rekonstrukcije, obnove, nadzor in dokumetn.
Založništvo
Sofinanciranje kulturnih programov
- drugi operativni odhodki
- stroški oglaševanja in sofinanciranje društev po
pravilniku in merilih za kulturne dejavnosti
- sofinanciranje Javnega sklada za kulturne dej.
Sofinanciranje programov radia in televizije
Programi posebnih skupin sofinanciranje
turističnih, mladinskih in drugih družbenih
dejavnosti

Sredstva 2011
245.597,14
74.162,00
12.550,00
158.885,14
8.500,00
56.730,00
16.000,00
39.280,00
1.450,00
13.000,00
17.300,00

6.

18006

Upravljanje
Objektov

in

tekoče

vzdrževanje

kult.

7.450,00

4.
Delitev sredstev, predvidenih za sofinanciranje programov in projektov pod zaporedno št. 3 in
5 se izvede na podlagi prijav na javni razpis občine po Pravilniku in merilih o sofinanciranju
kulturnih dejavnosti v občini Vipava ter Pravilniku o sofinanciranju prireditev in drugih
aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih
dejavnosti v občini Vipava. Delitev sredstev za sofinanciranje programov in projektov javnih
zavodov (zap. št. 1) se izvede na podlagi programov dela javnih zavodov oz. javnega interesa
in potreb občine. Delitev sredstev predvidenih za sofinanciranje programov radia in televizije
pod zaporedno št. 4 se izvede na podlagi javnega razpisa.
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Obrazložitev Letnega programa kulture v Občini Vipava za leto 2011

Pravna podlaga za sprejem letnega programa kulture je Zakon o uresničevanju javnega
interesa za kulturo. Javni interes na področju kulture je interes za ustvarjanje, posredovanje in
varovanje kulturnih dobrin, ki se uresničuje z zagotavljanjem pogojev zanje. Javni interes za
kulturo temelji na zagotavljanju kulturnih dobrin, s katerim se uresničuje kulturni razvoj
lokalne skupnosti.
Letni izvedbeni program kulture Občine Vipava je skupaj s Pravilnikom o sofinanciranju
kulturnih dejavnosti v občini Vipava in Pravilnikom o sofinanciranju prireditev in drugih
aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih
dejavnosti v občini Vipava podlaga za razdelitev sredstev za kulturne dejavnosti, kulturne
programe in projekte. Javni interes za kulturo se udejanja predvsem na podlagi javnega
razpisa za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov za leto 2011,
javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih projektov, turističnih in drugih družbenih
dejavnosti v občini Vipava ter 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
založništva, knjižničarstva, kinematografije in drugih področij 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, društva in druge organizacije, registrirane
za izvajanje kulturnih dejavnosti.

Pomembno vlogo pri izvajanju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju občine Vipava
imajo društva in druge neprofitne organizacije ter Javni sklad za kulturne dejavnosti RS
(Območna enota Ajdovščina), ki sprejemajo svoj letni progam.
Ljubiteljsko ustvarjanje in poustvarjanje na področju kulture se v pretežni meri uresničuje v
kulturnih društvih. V interesu občine je finančno podpreti dejavnosti vseh aktivnih kulturnih
društev. Poleg tega je v javnem interesu občine, da se občanom zagotovi boljšo dostopnost in
pestrost kulturnih programov preko sofinanciranja Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS,
Območna enota Ajdovščina. Poleg prijave predlogov posameznih izvajalcev programov Letni
program kulture vsebuje tudi organizacijo poletnih kulturnih prireditev v okviru programa
IMAGO SLOVENIAE. Za ta namen se zagotavlja sredstva v proračunu v okviru SM 18002
Drugi operativni odhodki.
V javni interes na področju knjižnične dejavnosti spada optimalna ponudba knjižničnega
gradiva, zagotavljanje prostorskih pogojev in opreme za uporabo gradiva ter dostopa od
urejenih zbirk gradiva. Knjižnično dejavnost izvaja javni zavod Lavričeva knjižnica
Ajdovščina. Boljšo dostopnost do knjižničnega gradiva bo omogočila preselitev enote
Lavričeve knjižnice na novo lokacijo bivšega vrtca v Vipavi.
S sredstvi za nakup knjižničnega gradiva in sofinanciranjem ministrstva za kulturo bo
knjižnica povečala obseg in prirast knjižničnega gradiva, izboljšala razmerje med strokovnim
in leposlovnim gradivom, gradivom za otroke in mladino ter neknjižničnega gradiva in se s
tem približala predpisanim pogojem. Za potrebe razvoja podeželja in demografsko ogroženih
krajev izvaja Lavričeva knjižnica svoje poslanstvo z rednimi mesečnimi obiski potujoče
knjižnice.
V okviru SM 18004 Založništvo je v javnem interesu občine, da v letu 2011 krije stroške za
izdajo knjige »Zgodovina in razvoj Vipave – Arhitektura in okolje« v kateri bo predstavljena
zgodovina Vipave, zbrana iz večjih evropskih arhivov.
V predlogu Letnega programa kulture v občini Vipava za leto 2011 je višina sredstev povzeta
iz Odloka o proračunu za leto 2011.
Letni kulturni program kulture predstavlja formalni dokument oz. program, ki ga lokalna
skupnost v skladu s predpisanim zakonom mora sprejeti kot podlago za razdelitev
proračunskih sredstev.
Občinskemu svetu predlagamo, da predloženi predlog Letnega programa kulture v občini
Vipava za leto 2011 obravnava in sprejme.
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