Na podlagi 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 –
ZNOrg), 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS – uradno prečiščeno besedilo, št.
39/2016) in Proračuna Občine Kobarid za leto 2019 (Uradni list RS, št. 22/19) je Občinski
svet Občine Kobarid na svoji 4. seji, dne 25. 4. 2019 sprejel

LETNI IZVEDBENI NAČRT KULTURE
V OBČINI KOBARID ZA LETO 2019
1. UVOD
Javni interes za kulturo Občine Kobarid se uresničuje z zagotavljanjem pogojev za kulturno
ustvarjalnost, dostopnost kulturnih dobrin, kulturno raznolikost in slovensko kulturno
identiteto.
Kulturne dejavnosti, ki so lahko sofinancirane s strani lokalne skupnosti so vse oblike
ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju nepremične in premične
kulturne dediščine, besednih, uprizoritvenih, glasbenih in drugih umetnosti ter področje
knjižničarstva in založništva.
Podlaga za izvedbo Letnega izvedbenega načrta kulture v občini Kobarid (v nadaljevanju:
letni načrt) je Proračun občine Kobarid za leto 2019.
Letni načrt za leto 2019 se udejanja preko letnega programa javnega sklada za kulturne
dejavnosti, javnih razpisov za financiranje javnih kulturnih programov, kulturnih projektov,
prireditev ipd. Poleg zagotavljanja kulturnih dobrin občina uresničuje javni interes za kulturo
tudi z vzdrževanjem javne in druge kulturne infrastrukture oziroma objektov kulturne
dediščine.
Dokument opredeljuje dejavnosti in projekte, ki se sofinancirajo iz sredstev občinskega
proračuna, izvajalce, ki izvajajo dejavnosti v javnem interesu ter obseg in način financiranja
iz Proračuna Občine Kobarid.
1.1.

Izvajalci letnega izvedbenega načrta kulture

Izvajalci letnega načrta so:
- kulturna društva,
- druga društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
- Javni sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti,
- javni in zasebni zavodi s področja kulture,
- javni in zasebni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja in področja neprofitnih
dejavnosti, ki izvajajo tudi kulturno dejavnost,
- posamezniki, samozaposleni v kulturi, ki so vpisani v razvid samostojnih izvajalcev
javnih kulturnih projektov pri Ministrstvu za kulturo,
- druge organizacije, registrirane za izvajanje kulturnih dejavnosti.

1.2.

Programi, ki se bodo v letu 2019 izvajali v javnem interesu

Programi, ki se bodo v občini Kobarid izvajali v javnem interesu so:
- ohranjanje kulturne dediščine,
- knjižničarstvo in založništvo,
- ljubiteljska kultura (dejavnost Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti – OI Tolmin
in spodbujanje ljubiteljske kulturne dejavnosti ter drugih aktivnosti društev),
- drugi programi v kulturi in druge prireditve.
1.3.

Cilji na področju kulturne dejavnosti

Cilji na področju kulturne dejavnosti so:
- spodbujanje kulturne dejavnosti,
- spodbujanje ljubiteljske kulture ter zagotavljanje sredstev za pomoč izvajalcem,
- spodbujanje dostopnosti raznolikih kulturnih dobrin,
- omogočanje prostorskih ali materialnih možnosti za uresničevanje programov.
2. PROGRAMI IN PROJEKTI, KI SE BODO V OBČINI KOBARID IZVAJALI V LETU 2019
2.1.

Ohranjanje kulturne dediščine

2.1.1. Materialni stroški občinskih stavb:
Občina Kobarid je v preteklih letih zgledno poskrbela za obnovo kulturnih objektov, katerih
lastnica je, s tem pa oživljanje teh spomenikov ni zaključeno, saj je potrebno zagotavljati tudi
vzdrževanja in primerne vsebine, ki bodo v skladu z dediščino objektov zanimive za čim širši
krog obiskovalcev.
Dom Andreja Manfrede, Kulturni dom Kobarid
Sredstva v višini 32.000,00 EUR se namenijo za ogrevanje, komunalne storitve, elektriko,
vzdrževanje protipožarnega sistema, letne preglede gasilnih aparatov in hidrantov, servise in
kontrole dvigala, redne preglede požarnega sistema ter nabavo nujne opreme.
Zelena hiša, Breginjsko jedro, Nježna hiša, muzej Vrsno
Sredstva v višini 2.750,00 EUR se bodo namenila za nujna vzdrževalna dela v Zeleni hiši in
Breginjskem jedru ter Nježni hiši za plačilo stroškov elektrike. 2.500,00 EUR se nameni za
materialne stroške, za obnovo polken in vhodnih vrat na Muzeju Vrsno, ter vzdrževalna dela
na strehi.
2.1.2. Urejanje sakralne umetnosti: sredstva, ki so namenjena za sakralno dediščino bodo
na podlagi pravilnika in javnega razpisa razdeljena med lastnike ali upravljalce sakralne
stavbne dediščine v višini 15.500,00 EUR.
2.1.3. WALKofPEACE – sredstva v višini 4.134,90 EUR se nameni za pripravo predhodnih
aktivnosti za izvedbo obnove kapelice Bes, obnovo starodobnika – Kadorna in ureditev
paviljona za ogled starodobnika.

2.2.

Program v kulturi

2.2.1. Knjižničarstvo in založništvo – Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin
V javni interes na področju knjižnične dejavnosti spadajo: optimalna ponudba knjižničnega
gradiva različnim uporabnikom, širjenje bralne kulture, zagotavljanje prostorskih pogojev in
opreme za uporabo gradiva, omogočanje dostopa do urejenih zbirk domoznanskega gradiva,
informacijskih virov ter zagotavljanje dostopnosti knjižničnega gradiva za uporabnike s
posebnimi potrebami. Poleg tega naj bi tovrstna dejavnost spodbujala vseživljenjsko učenje,
razvijala bralno kulturo ter različne oblike pismenosti. Njena naloga je tudi utrjevati in razvijati
strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižnične dejavnosti.
Cilji in strateške usmeritve, ki si jih je zadala knjižnica Cirila Kosmača Tolmin:
1. na področju knjižnične zbirke:
- zagotavljanje širokega in kakovostnega izbora vseh vrst knjižničnega gradiva za vse
starostne skupine;
- vzdrževanje aktualnosti knjižnične zbirke;
2. na področju uporabnikov in storitev:
- zagotavljati raznoliko ponudbo storitev in dejavnosti za otroke in mladino, odrasle ter
starejše;
- slediti razvoju IK-tehnologije ter novim možnostim, ki jih prinaša na področju (bralne)
kulture, informacijskega opismenjevanja in izobraževanja;
- izvajanje dejavnosti, ki krepijo socialno vlogo knjižnice v lokalnem okolju (druženje,
medgeneracijsko povezovanje, večja vključenost starejših, ... );
- odzivanje na potrebe uporabnikov in lokalne skupnosti;
- lokalno kulturno dediščino predstaviti na zanimiv način z uporabo sodobnih
tehnologij, ki bi pritegnil tudi mlajše;
- sodelovanje z drugimi inštitucijami, društvi in posamezniki na lokalnem in
regionalnem nivoju;
3. na področju prostorov in opreme:
- prizadevanje za ustrezne (prostorske) pogoje za izvajanje knjižnične dejavnosti;
- investicijsko vlaganje v energetsko učinkovitost stavbe in prostorov;
- prizadevanje za ustrezno in zadostno računalniško, tehnično in drugo opremo za
izvajanje knjižnične dejavnosti in informacijsko opismenjevanje uporabnikov;
- skrb za racionalizacijo delovnih postopkov;
4. na področju zaposlenih:
- stalno izobraževanje in usposabljanje kadra s področja knjižničarske in sorodnih
strok;
- spodbujanje in motiviranje zaposlenih pri razvijanju njihovih znanj in sposobnosti;
- zaposlovanje perspektivnega kadra s specifičnim znanjem.
Iz proračunskih sredstev Občine Kobarid letos zagotavljamo 22,43% (zadnji letni podatek
statističnega urada o številu prebivalcev) delež za plače skupnih služb in potujoče knjižnice,
ter 100% delež za plače zaposlenih v knjižnici Kobarid.
– plače – knjižnica Kobarid, Tolmin: 94.748,00 EUR
– materialni stroški – knjižnica Kobarid, Tolmin: 13.455,00 EUR

-

-

-

-

Bibliobus – sredstva v višini 9.265,00 EUR se namenjajo za materialne stroške
bibliobusa, gorivo in vzdrževanje. S tem zagotavljamo čim boljšo dostopnost
občankam in občanom do knjižnega gradiva.
Nakup knjižničnega gradiva – Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin po strokovnih
priporočilih in standardih za splošne knjižnice, letno nabavi knjige in brošure s
sredstvi Ministrstva za kulturo, lastnimi sredstvi ter občinskimi sredstvi. Priporočena
letna stopnja prirasta knjig in brošur je vsaj 250 enot na 1000 prebivalcev, za Občino
Kobarid je torej priporočena nabava 1.103 enot gradiva. Z zagotovljenimi sredstvi v
proračunu v višini 10.000,00 EUR bo knjižnica zagotovila dobrih 88 % predlaganega
gradiva.
Drugi programi knjižnice – v okviru sredstev za druge programe so predvidena
sredstva v višini 2.600,00 EUR namenjene dejavnostim za otroke ter odrasle:
pravljične ure z lisico Mico, spodbujanje branja za učence, mladinski literarni festival
Bralnice pod slamnikom, Primorci beremo, predstavitev knjig, Kobariški knjižni sejem,
računalniški tečaji.
Nakup opreme Knjižnica Kobarid – sredstva v višini 3.474,00 EUR so namenjena
za nakup pisarniških stolov in dotrajane računalniške opreme.

2.2.2. Ljubiteljska kultura
Sofinanciranje programa JSKD
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je osrednja vladna organizacija slovenske društvene
kulture, ki z mrežo izpostav po celotni državi strokovno in finančno podpira razvoj društvene
kulture. Sklad zastopa interese kulturnih društev v kulturni politiki, spodbuja množično
zanimanje za kulturo, razvoj raznovrstnih umetnostnih smeri, amaterskih in strokovnih praks,
kulturne vzgoje in ustvarjalnosti med otroki in mladimi.
V skladu z Zakonom o Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list
RS, št. 29/10) Občina Kobarid zagotavlja delovanje javnega sklada RS, OI Tolmin, s
sofinanciranjem programov in projektov v skupni višini 20.400,00 EUR. Občina financira
stroške programa tj. izvedbe območnih in regijskih prireditev v višini 5.000,00 EUR,
zaposlitev v višini 1.800,00 EUR ter redno delovanje ljubiteljskih kulturnih društev v višini
13.600,00 EUR, za kar se sredstva dodelijo na podlagi javnega poziva.
Prireditve
Prireditve izvajalcev, ki uresničujejo javni interes na področju kulture in pospešujejo kulturni,
športni in turistični razvoj ter predstavljajo promocijo občine Kobarid, se na podlagi Pravilnika
o dodeljevanju sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni in
turistični razvoj ter promocijo občine Kobarid financirajo v višini 6.500,00 EUR. Sredstva za
sofinanciranje prireditev se v celoti razdelijo na podlagi izvedenega javnega razpisa.
2.3.

Drugi programi v kulturi

2.3.1. Stroški upravljanja muzejskih zbirk
Muzejsko dejavnost oz. opravljanje javne službe na področju varovanja, predstavljanja in
raziskovanja kulturne dediščine, torej javne službe muzejev in galerij, na območju občine
Kobarid izvaja Tolminski muzej. Skladno z letno pogodbo skrbi za rojstno hišo Simona
Gregorčiča z istoimensko muzejsko zbirko na Vrsnem. Strokovno skrbi še za razstavo

Simona Rutarja v vasi Krn ter fotografsko razstavo Jake Čopa v starem vaškem jedru v
Breginju.
Občina Kobarid je Tolminskemu muzeju leta 2002 predala v upravljanje rojstno hišo Simona
Gregorčiča na Vrsnem. V letu 2019 bo muzej poskrbel, da se bo skrbniška služba izvajala
nemoteno po objavljenem urniku ter s tem skrbel za odprtost zbirke za javnost. Spremljalo se
bo stanje razstavljenih predmetov in po potrebi poskrbelo za najnujnejšo konzervacijo.
Predvidena so manjša vzdrževalna dela v razstavnih prostorih.
Sredstva, ki se v letošnjem letu namenjajo za stroške upravljanja muzejskih zbirk so sledeča:
- 10.000,00 EUR se zagotavlja za izvajanje skrbniške službe nad rojstno hišo Simona
Gregorčiča na Vrsnem. 3.500,00 EUR se nameni za dokončanje konzerviranja in
restavriranja predmetov z najdišč Veliki Gradec pri Drežnici in Gradec pri vasi Krn,
preureditev razstave v Potokih ter razstavo Ravenski pust-pustne maske in fotografije;
- plačila po podjemnih pogodbah: Vzdrževanje Nježine hiše 900,00 EUR bruto letno,
vzdrževanje spominske sobe Simona Rutarja v Krnu 650,00 EUR bruto letno.
2.3.2. Kulturno zgodovinska dediščina
Sredstva v višini 3.500,00 EUR bodo na podlagi pravilnika in javnega razpisa namenjena
sofinanciranju javnega kulturnega programa na področju zgodovinsko kulturne dediščine,
katerega ustanoviteljica ni država ali lokalna skupnost. Zgodovinsko kulturna dediščina ima
pomembno funkcijo promoviranja naše občine – tako doma kot na tujem, gre predvsem za
dodaten pritok turistov v naše območje, izvajanje številnih kulturnih dogodkov in spodbujanje
čezmejnega sodelovanja.
2.3.3. Pot miru od Alp do Jadrana – UNESCOV seznam svetovne dediščine
Sofinanciranje transnacionalne serijske nominacije »Poti miru od Alp do Jadrana – dediščina
1. svetovne vojne« na UNESCOV seznam svetovne dediščine. Februarja 2016 je bila Pot
miru od Alp do Jadrana – dediščina 1. svetovne vojne vpisana na UNESCO poskusni
seznam svetovne dediščine. V naslednjih letih bodo potekale aktivnosti za pripravo
poskusnega ter nato tudi končnega dosjeja. Nominacija je sestavljena iz 15-ih točk in poti
miru kot celotnega območja (3 točke iz kobariške občine). Program transnacionalne serijske
nominacije se sofinancira z 22 partnerji, med katerimi je tudi Občina Kobarid. Skupna
vrednost sofinanciranja, ki je predvidena za Občino Kobarid znaša 7.250,00 EUR in se
razporeja na leta 2017, 2018 in 2019. V letu 2017 se je namenilo 3.125,00 EUR, v letu 2018
937,50 EUR. Za leto 2019 se namenja preostanek sredstev v višini 3.187,50 EUR.
2.3.4 Druge prireditve – Občina Kobarid
Občina Kobarid planira organizacijo in soorganizacijo naslednjih dogodkov:
ZNESEK v
EUR

MESEC

NAZIV PRIREDITVE

JANUAR

Srečanje Slovencev Videmske pokrajine/sofinanciranje;
prireditev v Tolminu

1.000,00

FEBRUAR

Mesec kulture in pustovanje s kobariškimi sourenki

2.000,00

MAREC

Dogodek ob dnevu žena

1.000,00

MAJ

Evropsko prvenstvo kajak-kanu Soča 2019

5.000,00

JUNIJ

JULIJ,
AVGUST

OKTOBER

Kobariški sejem in kobariški tek

7.500,00

Poletje v Kobaridu/dogodki na prostem

3.500,00

Prireditev ob dnevu državnosti/sofinanciranje
Poletje v naročju Krna/Drežnica

2.000,00

Občinski praznik in drugi dogodki v okviru praznika

5.000,00

Srečanje starostnikov občine Kobarid
DECEMBER Sprejem novorojenčkov in obisk dobrih mož z obdaritvijo otrok

400,00
2.000,00

Veseli december in okrasitev trga

5.000,00

Finančna pomoč drugim kulturnim projektom

1.100,00

SKUPAJ
3.

500,00

36.000,00

POSEBNE DOLOČBE

Opredeljena namenska sredstva se razdelijo in porabijo v celoti za planirane namene. Če
sredstev tekom leta ni mogoče porabiti, ker niso izpolnjeni vsi pogoji za porabo, lahko
Občinski svet ob sprejemanju rebalansa proračuna spremeni znesek namenskih sredstev in
sprejme odločitev, da se del sredstev nameni v druge namene. Prerazporeditev teh sredstev
predstavlja sočasno tudi spremembo izvedbenega načrta kulture.
4.

VELJAVNOST IN UPORABA

Izvedbeni program kulture začne veljati naslednji dan po sprejetju in se objavi na spletni
strani Občine Kobarid.

Občina Kobarid
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