Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno
besedilo, 27/08 – odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16
- odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Ur. list. RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11
– odl. US, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 - ZNOrg) in Lokalnega programa za kulturo občine Jesenice
2017 – 2020 je Občinski svet občine Jesenice na svoji 9. redni seji dne 12.12.2019 sprejel

LETNI PROGRAM KULTURE V OBČINI JESENICE ZA LETO 2020
1. SPLOŠNE DOLOČBE
S tem aktom se določi Letni program kulture v občini Jesenice v letu 2020, ki ga sprejme lokalna
skupnost.
Pravna podlaga za sprejem Lokalnega programa za kulturo je Zakon o uresničevanju javnega interesa
za kulturo (Ur. list. RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11,
100/11 – odl. US, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 - ZNOrg; v nadaljnjem besedilu: ZUJIK). Lokalni
program za kulturo opredeljuje javni interes za kulturo, in sicer z namenom zagotavljanja pogojev za
kulturno ustvarjalnost, dostopnost kulturnih dobrin, kulturno raznolikost in kulturno identiteto. Javni
interes se udejanja predvsem na podlagi:
- letnih izvedbenih načrtov nosilcev javnega interesa,
- javnih razpisov in javnih pozivov za financiranje kulturnih programov in kulturnih projektov,
- aktov o ustanovitvi javnih zavodov, njihovih strateških načrtov in letnih programov,
- javnih razpisov za oddajo javne kulturne infrastrukture in
- upravnih odločb.
Občina Jesenice je sprejela Lokalni program za kulturo 2017 – 2020 (sprejet na 16. seji Občinskega
sveta občine Jesenice, dne 27. 10. 2016), področni strateški dokument, ki se naslanja na zakonodajo
ter izhaja iz ciljev in Novelacije Občinskega razvojnega programa Občine Jesenice 2011 – 2025.
Opredeljuje prioritete na področju kulture, cilje in ukrepe za dosego ciljev, načrtuje investicije v javno
kulturno infrastrukturo, določi čas za njihovo uresničitev ter kazalce, po katerih se bo merilo njihovo
doseganje.
Izvedbeni akt Lokalnega programa za kulturo 2017 – 2020 predstavlja Letni program kulture za leto
2020, ki skupaj s sprejetim Proračunom občine Jesenice za leto 2020 predstavljata podlago za
razdelitev sredstev za kulturne dejavnosti, kulturne programe in projekte, vzdrževanje kulturne
infrastrukture (investicije, investicijsko vzdrževanje, kulturno dediščino….) v letu 2020.
2. IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA KULTURE V OBČINI JESENICE V LETU 2020
Izvajalci letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2020 so:
 javni zavodi na področju kulture: Gornjesavski muzej Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice,
Občinska knjižnica Jesenice,
 ljubiteljska kulturna društva in zveza kulturnih društev,
 druga ljubiteljska društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
 izvajalec javnega kulturnega programa pihalnega orkestra, izbran na podlagi javnega poziva,
 Javni sklad za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Jesenice (JSKD, OI Jesenice).
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3. PROGRAMI IN PROJEKTI, KI SE BODO V LETU 2020 IZVAJALI V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU
KULTURE V OBČINI JESENICE
Programi in projekti, ki se bodo v občini Jesenice izvajali v javnem interesu na področju kulture, so
podrobneje opredeljeni v nadaljevanju teksta in finančno ovrednoteni v priloženi tabelah.
Dinamika izvrševanja investicij in investicijskega vzdrževanja, opredeljenih v finančnem načrtu
posameznega neposrednega proračunskega uporabnika, se izvaja skladno z Odlokom o proračunu
občine Jesenice za leto 2020 in vključuje glavna programa proračuna občine Jesenice 1802 –
Ohranjanje kulturne dediščine in 1803 – Programi v kulturi.
Vsebina Lokalnega programa kulture v občini Jesenice v letu 2020 sledi programski strukturi Proračuna
občine Jesenice za leto 2020 in je predstavljena v nadaljevanju (podpoglavji 3. 1. Ohranjanje kulturne
dediščine in 3. 2. Programi v kulturi).

3. 1. OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
3.1.1. Nepremična kulturna dediščina
Letni izvedbeni cilji:
 nadaljevanje celovite obnove Ruardove graščine na Stari Savi, ki je bila na 22. redni seji Vlade
Republike Slovenije v sklopu nekdanjega Fužinarskega naselja Stara Sava na Jesenicah razglašena
za kulturni spomenik državnega pomena (Sklep Vlade RS št. 00716-1/2019-4 z dne 7. 3. 2019), ki
se zaključi v letu 2020,
 ohranjati obseg posegov na spomenikih kulturne dediščine, ki so lokalnega pomena v skladu s
kulturnovarstvenimi usmeritvami pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine (vključno z
nadomestitvijo eventualno odtujenih spominskih plošč, ki imajo status kulturnega spomenika ter
sanacijo poškodovanih kulturnih spomenikov).
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
 1 rekonstrukcija kulturnega spomenika (obnova Ruardove graščine);
 2 posega na kulturnih spomenikih oz. na določenih elementih kulturnih spomenikov v občini
Jesenice ter izvedena nepredvidena (interventna) vzdrževanja po ugotovitvah Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije OE Kranj.
Spomeniškovarstvene akcije
Občina Jesenice vsako leto v skladu z navodili Zavoda za kulturno dediščino Slovenije Območne enote
Kranj in razpoložljivimi proračunskimi sredstvi obnavlja razglašene nepremične spomenike lokalnega
pomena. Tako bo v letu 2020 za potrebe spomeniškovarstvenih akcij namenila skupno 8.680,00 €, in
sicer:
 4.659,60 € za kritje stroškov sanacije spomenika ponesrečenim graditeljem železniškega predora
na Hrušici, ki se nahaja v Spominskem parku na Plavžu. Zaradi naknadno izkazane zahtevnosti del
(izvedba na podlagi usmeritev ZVKDS OE Kranj), se sanacija prenese iz leta 2019 v leto 2020;
 4.000,00 € za interventna oz. nujna tekoča vzdrževanja kulturnih spomenikov po usmeritvah in
priporočilih pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Kranj.
Obnova Ruardove graščine
Celovita obnova objekta Ruard-Bucellenijeva graščina (vključno s popotresno obnovo, energetsko
sanacijo ter izvedbo restavratorsko-konservatorskih del) se je pričela v letu 2018 in se bo zaključila v
letu 2020. V letu 2019 je bila Ruard-Bucellenijeva graščina v sklopu nekdanjega Fužinarskega naselja
Stara Sava na Jesenicah, razglašena za kulturni spomenik državnega pomena (Sklep Vlade Republike
Slovenije št. 00716-1/2019/4, z dne 7. 3. 2019, Odlok o razglasitvi Fužinarskega naselja Stara Sava na
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Jesenicah za kulturni spomenik državnega pomena, Ur. list RS, št. 14/2019). Z obnovo objekta bomo
zagotovili ohranitev razglašenega kulturnega spomenika, njegovo konservacijo in prezentacijo čim bolj
avtentičnega stanja objekta ter prostorske pogoje za izvajanje muzejske, kulturne in tudi turistične
dejavnosti v okviru muzejskega kompleksa Stara Sava. V letu 2020 se planirajo sredstva za izvedbo
celovite obnove v višini 2.096.680,50 €.
3.1.2. Premična kulturna dediščina
Letni izvedbeni cilj:
 zagotavljanje javne službe na področju muzejske dejavnosti ter ohranjanje pogojev za varstvo zbirk
s področja zgodovine železarstva in s tem povezanih dejavnosti, kot so rudarstvo, geologija,
paleontologija, obrt in trgovina, načina življenja – etnologija, kulturna, krajevna in mestna
zgodovina ter širše v gornjesavski regiji (delovanje javnega zavoda Gornjesavskega muzeja Jesenice
– začasno izvajanje dejavnosti na drugih lokacijah za čas celovite obnove Ruardove graščine)
Kazalec, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
 100% izveden program javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice.
Gornjesavski muzej Jesenice
Občina Jesenice zagotavlja pogoje za opravljanje javne službe na področju ohranjanja in predstavljanja
kulturne dediščine s področja zgodovine železarstva in rudarstva s tehniško dediščino in s tem
povezanih dejavnosti, mestne in krajevne kulturne zgodovine ter za ostale lokalno pomembne vsebine
(programe in projekte), ki se uresničuje v okviru delovanja Gornjesavskega muzeja Jesenice, katerega
soustanoviteljica je Občina Jesenice.
Gornjesavski muzej Jesenice ima od leta 2010 status pooblaščenega muzeja in za ta namen Ministrstvo
za kulturo zagotavlja določena sredstva sofinanciranja, kar posledično zmanjšuje obveznost
sofinanciranja Občine Jesenice in Občine Kranjska Gora za stroške dela in materialne stroške.
Za nemoteno delovanje zavoda se v proračunu zagotavljajo sredstva za stroške dela in materialne
stroške. Pri načrtovanju plač in drugih stroškov dela za leto 2020 je javni zavod upošteval Dogovor o
plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Ur. list RS, št. 80/18), veljavne predpise, ki veljajo za
področje kulture, panožno kolektivno pogodbo in plačno lestvico, kot jo določa Zakon za uravnoteženje
javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US,
46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 –
ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US,
90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1 in 33/19 – ZMVN-1A, v nadaljevanju: ZUJF), veljavna
od 1. 6. 2012 dalje in ki se je ponovno pričela uporabljati od 1. 9. 2016 dalje.
V Gornjesavskem muzeju Jesenice je zaposlenih skupno 14,5 oseb, od tega je v notranji organizacijski
enoti Jesenice zasedenih 7 delovnih mest, za drugo polovico leta 2020 pa se v tej enoti planira dodatno
delovno mesto zaradi širitve dejavnosti v Ruardovi graščini (do pričetka obnove se je muzejski program
izvajal v pritličju graščine, v prenovljenem objektu pa je predvidena prezentacija objekta ter muzejske
vsebine oz. programa v več etažah). Tako znaša strošek dela (bruto plače, prispevki, povračila in
nadomestila in druge izdatke zaposlenim ter premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje)
za leto 2020, ki ga javnemu zavodu pokriva Občina Jesenice, v predvideni skupni višini 159.654,37 €.
Stroški financiranja oz. sofinanciranja izvedbe projektov javnega zavoda se planirajo v skupni višini
17.588,24 €, in sicer za:
 galerijsko razstavni program s promocijo v Kosovi graščini v višini 7.000,00 €, ki vključuje,
medinstitucionalne in lastne razstave javnega zavoda, tako v okviru mednarodnih in lastnih
projektov, kot tudi gostujočih in domačih avtorjev;
 projekt Kviz o zgodovini mesta Jesenice v letu 2020 z delovnim naslovom »Mavričnost kulture in
kulinarike Jesenic – mesta priseljencev« v višini 6.000,00 €. Projekt poteka v sodelovanju z
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Zavodom za šport Jesenice – Mladinskim centrom Jesenice, Gledališčem Toneta Čufarja Jesenice
ter šolami (OŠ Koroška Bela, OŠ Poldeta Stražišarja, OŠ Prežihovega Voranca, OŠ Toneta Čufarja,
Gimnazija Jesenice ter Srednja šola Jesenice) in vključuje organizacijo razstave z izdelavo
publikacije, soorganizacijo kviza za učence in dijake osnovnih in srednjih šol ter pedagoškoandragoške aktivnosti;
nadaljevanje projekta z naslovom »Naša industrijska dediščina naš ponos« (v okviru projekta LAS
Gorenjska košarica), ki se bo sofinanciral s strani Občine Jesenice v višini 4.588,24 €, s katerim bo
predstavljena in promovirana industrijska dediščina in bo med drugim tvorila novo paketno
ponudbo javnega zavoda. Predstavitev bo vključevala tudi izdelavo dveh igric (Prižig plavža in
Zakladanje plavža), izdelavo kostumov za like iz zgodovine železarstva (bodo vključili v vodenje po
Stari Savi); v okviru promocije pa bodo izdelali tudi vetrno talilno peč in organizirali Srečanje
kovačev Slovenije z mednarodno udeležbo.

Za izvajanje aktivnosti v Kolpernu so zagotovljena sredstva v višini 31.100,00 €, od tega 19.200,00 € za
kritje splošnih materialnih stroškov in 11.900,00 € za programske stroške za izvedbo prireditev v okviru
Poletja na Stari Savi in druge prireditve v soorganizaciji Gornjesavskega muzeja Jesenice in ki jih za
občino Jesenice izvede javni zavod.
Javnemu zavodu se za pokrivanje stroškov ogrevanja zagotovijo sredstva v ocenjeni višini 27.000,00 €
(upoštevajoč dejstvo, da se bodo predvidoma sredi leta 2020 preselili nazaj v obnovljene prostore v
Ruardovi graščini, kjer ima javni zavod svoj sedež).
Občina Jesenice za javni zavod neposredno pokriva stroške pogodbenega zagotavljanja prihrankov
rabe energije (ogrevanje in električna energija) pogodbenemu partnerju Petrol d.d. za objekt Ruardove
graščine. Plačilo mesečnega obračuna pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije je
potrebno tudi v času obnove objekta (t.i. nadomestilo, saj je bila toplotna postaja v pogodbenem roku
zamenjana in v uporabi do pričetka obnove objekta).
V okviru neprogramskih materialnih stroškov se v letu 2020 zagotovijo tudi:
 sredstva v višini 3.000,00 € za vzdrževanje območja Stare Save s katerim upravlja Gornjesavski
muzej Jesenice;
 sredstva za kritje najemnine za prostore oz. skladišča v lasti Slovenskih železnic, kjer je shranjen
del tehniške dediščine, v višini 4.780,00 €;
 dodatna sredstva v skupni ocenjeni višini 18.200 €, ki se nanašajo na večje stroške uprave in
depojev javnega zavoda na sedanji začasni lokaciji, vključno z delnim izpadom dohodka, in stroške
selitve na prvotno lokacijo po končani obnovi Ruardove graščine (predvidoma sredi leta 2020).

3.2. PROGRAMI V KULTURI
3.2.1. Knjižničarstvo in založništvo
Letni izvedbeni cilj:
 zagotavljanje javne službe na področju knjižničarstva – ohraniti pogoje za delovanje javnega
zavoda Občinske knjižnice Jesenice ter za izvedbo različnih programov in projektov za javnost,
vključno z neposrednim pokrivanjem pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije
(ogrevanje in električna energija) pogodbenemu partnerju Petrol d .d. Ljubljana za objekt knjižnice.
Kazalec, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
 100% izveden program javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice ter izpolnjene obveznosti v
okviru pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije.
Občinska knjižnica Jesenice
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Občina Jesenice v skladu s področno zakonodajo zagotavlja pogoje za opravljanje knjižnične dejavnosti,
ki je z zakonom določena kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Dejavnost izvaja javni
zavod Občinska knjižnica Jesenice, Občina kot ustanoviteljica pa poleg sredstev za stroške dela
zagotavlja tudi sredstva za pokrivanje materialnih stroškov za dejavnost zavoda, stroške ogrevanja ter
sredstva za projekte knjižnice.
Pri načrtovanju plač in drugih stroškov dela za leto 2020 je javni zavod upošteval Dogovor o plačah in
drugih stroških dela v javnem sektorju (Ur. list RS, št. 80/18), veljavne predpise, ki veljajo za področje
kulture, panožno kolektivno pogodbo in plačno lestvico, kot jo določa ZUJF, veljavna od 1. 6. 2012 dalje
in ki se je ponovno pričela uporabljati od 1. 9. 2016 dalje.
V Občinski knjižnici Jesenice je zaposlenih skupno 19 oseb oz. zasedenih 17,5 delovnih mest, javni
zavod pa opravlja knjižnično dejavnost tudi za občino Kranjska Gora in občino Žirovnica. Tako znaša
strošek dela (bruto plače, prispevki, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim ter premije
za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje) za leto 2020, ki ga javnemu zavodu pokriva Občina
Jesenice, skupaj 426.287,00 €.
Javnemu zavodu se za pokrivanje stroškov ogrevanja zagotovijo sredstva v višini 8.500,00 €.
Stroški za izvedbo projektov javnega zavoda (v okviru programskih materialnih stroškov) se planirajo v
skupni višini 11.888,00 €, in sicer za:
 program za otroke, mladino in odrasle v višini 9.388,00 €, ki vključuje bibliopedagoške dejavnosti
(pravljične urice, ustvarjalne delavnice, angleške in nemške urice, počitniške delavnice, Berimo z
Brihto, Brihtin počitniški nahrbtnik, predavanja, literarni večeri, ….);
 domoznanstvo v višini 2.500,00 €, ki vključuje zbiranje, ohranjanje domoznanskega gradiva ter
predstavitev le-tega v okviru razstav in domoznanskih večerov ter domoznanskih projektov.
Na postavki se zagotavljajo tudi sredstva za zavarovanje premoženja, ki je v upravljanju javnega zavoda.
3.2.2. Umetniški programi
Letni izvedbeni cilj:
 ohraniti pogoje za delovanje javnega zavoda Gledališča Toneta Čufarja Jesenice ter za izvedbo
različnih programov za javnost, vključno z neposrednim pokrivanjem pogodbenega zagotavljanja
prihrankov rabe energije (ogrevanje in električna energija) pogodbenemu partnerju Petrol d. d.
Ljubljana za objekt gledališča.
Kazalec, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
 100% izveden program javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice ter izpolnjene
obveznosti v okviru pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije.
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice
Občina Jesenice zagotavlja pogoje za opravljanje javne službe na področju gledališke dejavnosti, katere
izvajanje je v javnem interesu in ki je opredeljena z občinskim odlokom. Dejavnost izvaja javni zavod
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, Občina kot ustanoviteljica pa, poleg sredstev za stroške dela,
zagotavlja tudi sredstva za pokrivanje materialnih stroškov za dejavnost zavoda, za stroške ogrevanja,
za zavarovanje ter sredstva za program oz. projekte gledališča.
Pri načrtovanju plač in drugih stroškov dela za leto 2020 je javni zavod upošteval Dogovor o plačah in
drugih stroških dela v javnem sektorju (Ur. list RS, št. 80/18), veljavne predpise, ki veljajo za področje
kulture, panožno kolektivno pogodbo in plačno lestvico, kot jo določa ZUJF, veljavna od 1. 6. 2012 dalje
in ki se je ponovno pričela uporabljati od 1. 9. 2016 dalje.
V Gledališču Toneta Čufarja Jesenice je zaposlenih skupno 8 oseb oz. zasedenih 7,5 delovnih mest. Tako
znaša strošek dela (bruto plače, prispevki, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim ter
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premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje) za leto 2020, ki ga javnemu zavodu pokriva
Občina, skupaj 169.025,00 €.
Sredstva za programe in programske materialne stroške se namenijo za:
 mladinski program v višini 6.145,00 €, ki vključuje izvedbo dveh lastnih produkcij (otroško in
mladinsko);
 gledališki abonma v višini 11.049,00 € (vključuje najmanj dve predstavi lastne produkcije domače
odrasle gledališke skupine in eno lastno mladinsko produkcijo, ostalo prestavljajo predstave
gostujočih gledališč) in glasbeni abonma v višini 4.888,00 € (vključuje predvidoma eno glasbeno
predstavo mesečno);
 Čufarjev maraton v višini 831,00 €, ki vključuje organizacijo srečanja sosednjih odrov in začetek
nove gledališke sezone;
 otroške delavnice v višini 532,00 €, ki vključujejo stroške izvedbe poletne delavnice gledališkega
podmladka in priprave na izvedbo gledališke produkcije;
 Čufarjeve dneve v višini 6.164,00 €, ki vključuje organizacijo festivala gledališč Slovenije in
zamejstva ter spremljajoče prireditve (razstavo, okroglo mizo ali delavnico, strokovni posvet),
 kritje stroškov projekta Moj kino izbranega izvajalca v višini 3.634,00 € za produkcijo najnovejših
filmov v najsodobnejši tehniki v prostorih Kina Železar ter za
 programske stroške za izvedbo prireditev v soorganizaciji Gledališča Toneta Čufarja Jesenice in za
izvedbo prireditev, ki jih za občino Jesenice izvede javni zavod.
Javnemu zavodu se za pokrivanja stroškov ogrevanje zagotovijo sredstva v višini 26.504,00 €,
zagotovijo pa se tudi sredstva za zavarovanje premoženja, ki je v upravljanju javnega zavoda.
Občina Jesenice neposredno pokriva tudi stroške pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije
(ogrevanje in električna energija) pogodbenemu partnerju Petrol d. d. Ljubljana za objekt gledališča.
3.2.3. Ljubiteljska kultura
Letni izvedbeni cilji:
 izvesti 3 postopke dodelitve sredstev sofinanciranja (javni razpis za kulturne programe ljubiteljskih
kulturnih društev in zveze društev, javni razpis za kulturne projekte, javni poziv za izvedbo javnega
kulturnega programa),
 ohraniti prostorske pogoje za razstavišče Dolika,
 ohraniti javni kulturni program kulturnega izvajalca, katerega ustanovitelj ni država ali lokalna
skupnost in je njegovo delovanje v javnem interesu Občine Jesenice, opredeljeni v Lokalnem
programu kulture in
 ohraniti zagotavljanje pogojev za delovanje Javnega sklada za kulturne dejavnosti Območne
izpostave Jesenice.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
 v celoti realizirani programi ter pokriti stroški sofinanciranja po sklenjenih pogodbah (ljubiteljskim
kulturnim društvom in zvezi kulturnih društev) za izvedbo celoletnih programov, in sicer za: pevske
skupine, instrumentalne skupine, odrasle gledališke, otroške gledališke in lutkovne skupine,
folklorne skupine, ljudske godce in pevce, plesne skupine, likovno dejavnost, razstavno dejavnost,
krožke ročnih del ter tradicionalne koncerte v Kosovi graščini, ki so bili predhodno potrjeni
(odobreni) na podlagi izvedenega postopka javnega razpisa in veljavnih meril,
 v celoti realizirano sofinanciranje kulturnih projektov na področju ljubiteljske kulture v skladu z
določili sklenjenih pogodb po končanem postopku javnega razpisa ter veljavnih meril,
 najmanj 20 izvedenih koncertov pihalnega orkestra za potrebe Občine Jesenice.
Kulturni projekti
V okviru kulturnih projektov se za leto 2020 planirajo sredstva za naslednji namen:

6/10




za sofinanciranje projektov ljubiteljskih kulturnih društev, in sicer v višini 9.536,00 €. Na podlagi
javnega razpisa bodo ljubiteljska kulturna društva lahko kandidirala za sredstva, namenjena
sofinanciranju projektov in
manjši del sredstev v višini 464,00 € pa se nameni sofinanciranju projektov po 102. členu Zakonu
o uresničevanju javnega interesa za kulturo, in sicer za projekte, ki jih ni bilo mogoče predvideti
vnaprej in so posebnega pomena za občino.

Dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev, zveze in sklada
Za leto 2020 so planirana sredstva za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih društev in zveze
kulturnih društev, in sicer v višini 59.584,84 €. Ljubiteljska kulturna društva bodo lahko kandidirala za
sofinanciranje kulturnih programov na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis na področju ljubiteljske kulture temelji na Pravilniku o dodeljevanju sredstev občinskega
proračuna za programe in projekte kulturne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 84/12) in na veljavnih merilih.
Obseg in kvote sredstev po posameznih programih:
Programi ljubit. kulturnih društev in zvez kulturnih društev
skupaj razpisana sredstva
1. faza razdelitve
delež od razpisanih sredstev za eventualne pritožbe v 1. fazi
razdelitve
kvota - sredstev za posamezno vrsto programa
1.1. PEVSKE SKUPINE
1.2. INSTRUMENTALNE SKUPINE
1.3. ODRASLE IN OTROŠKE GLEDALIŠKE IN LUTKOVNE SKUPINE
1.4. FOLKOLORNE SKUPINE
1.4.1. LJUDSKI GODCI IN PEVCI
1.5. PLESNE SKUPINE
1.6. LIKOVNA DEJAVNOST - KLUBI - SKUPINE
1.7. FOTOGRAFSKA DEJAVNOST - KLUBI - DRUŠTVA
1.8. RAZSTAVNA DEJAVNOST - RAZSTAVIŠČA
1.9. KROŽKI ROČNIH DEL
1.10. ORGANIZACIJA TRADICIONALNIH KONCERTOV V KOSOVI
GRAŠČINI
1.11. DELOVANJE ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV
skupaj program - 1. faza
vrednost točke - 1. faza

višina v €
59.584,84
delež
3%

9.116,00
946,00
5.074,00
5.601,29
2.967,00
516,00
860,00
2.322,00
17.544,00
3.741,00
860,00
8.250,00
57.797,29
0,86
odvisno od
ostanka
sredstev iz 1.
faze

2. faza razdelitve
delež od razpisanih sredstev za event. pritožbe v 2. fazi razdelitve

1.787,55

5%

Na področju ljubiteljske kulture so za leto 2020 v planirana sredstva tudi za naslednji namen:
 za sofinanciranje stroškov delovanja (programov in obratovalnih stroškov, v skladu s področno
zakonodajo) Območne izpostave Jesenice Javnega Sklada RS za kulturne dejavnosti v višini
10.686,90 €,
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za kritje stroškov najemnine za razstavne prostore Dolik-a se namenjajo sredstva v skupni višini
5.419,32 € in
za sofinanciranje javnega kulturnega programa pihalnega orkestra, izbranega na javnem pozivu, in
sicer se planirana sredstva v skupni višini 18.705,69 € namenijo za programske stroške in splošne
obratovalne stroške (splošne stroške delovanja, vezane na prostor in tekoče vzdrževanje ter ostale
materialne stroške) ter sredstva v višini 13.050,00 € za fazno posodobitev uniform, ki se
predvidoma zaključi v letu 2022.

3.2.4. Drugi programi v kulturi (investicije in investicijsko vzdrževanje)
Letni izvedbeni cilji:
 ohraniti pogoje za posodabljanje ter nadgradnja opreme in investicijsko vzdrževanje obstoječih
prostorov in objektov javnih zavodov na področju kulture,
 ohraniti pogoje za nakup knjižnega gradiva in
 ohraniti pogoje za odkup muzejskega gradiva.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
 nakup in dobava potrebne opreme za gledališče (nakup tonske mešalne mize, dveh nizkotonskih
zvočnikov ter računalnika),
 100% realizacija načrtovanega odkupa knjižnega in muzejskega gradiva ter
 zagotovitev oz. izdelan projekt notranje opreme Ruardove graščine.
Občina Jesenice za izvedbo aktivnosti za uresničevanje prostorskih pogojev za delovanje javnih
zavodov na področju kulture namenja sredstva za posodabljanje opreme in investicijsko vzdrževanje
obstoječih prostorov in objektov, s katerimi upravljajo javni zavodi (kar je podrobneje razvidno iz tabele
v poglavju št. 4 Finančna sredstva za izvedbo programa kulture v letu 2020). V okviru investicijskih
transferov se zagotavlja tudi sredstva za nakup knjižnega gradiva (Občinski knjižnici Jesenice) in
sredstva za nakup potrebne opreme in za vzdrževanje skupnih prostorov (Gledališču Toneta Čufarja
Jesenice).
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4. FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO PROGRAMA KULTURE V LETU 2020
PODROČJE/VSEBINA
3.1. OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
SPOMENIŠKOVARTVENE AKCIJE
OBNOVA RUARDOVE GRAŠČINE
GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE
Pogodbeni prihranki rabe energije (elektrika)
Pogodbeni prihranki rabe energije (ogrevanje)
Sredstva za plače
Sredstva za osebne prejemke
Prispevki delodajalcev
Projekti:
- Razstavna dejavnost s promocijo v Kosovi graščini (7.000,00 €)
- Kviz o zgodovini mesta Jesenice »Mavričnost kulture in kulinarike
Jesenic - mesta priseljencev« (6.000,00 €)
- Naša industrijska dediščina naš ponos (nadaljevanje projekta)
(4.588,24 €)
Splošni oz. neprogramski mat. str. (od tega 3.000,00 € za vzdrževanje
Stare Save, 18.200,00 € stroški selitve in kritje izpada prihodka zaradi
obnove, in 4.780,00 € za strošek najemnine za prostore SŽ)
Ogrevanje
Kolpern:
Materialni stroški – 19.200,00 €
Programski stroški – 11.900,00 € (prireditve Poletje na Stari Savi –
8.100,00 €, ostale prireditve – 3.800,00 €)
Kolektivne premije dodatnega pok. zavarovanja
3.2. PROGRAMI V KULTURI
3.2.1. KNJIŽNIČARSTVO IN ZALOŽNIŠTVO
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE
Sredstva za plače
Sredstva za osebne prejemke
Prispevki delodajalcev
Splošni oz. neprogramski materialni. stroški (23.603,00 €)
Otroški, mladin., odrasli program – bibliopedagoške dejavnosti
(9.388,00 €)
Domoznanstvo (2.500,00 €)
Ogrevanje
Zavarovanje premoženja v upravljanju javnega zavoda
Kolektivne premije dodatnega pok. zavarovanja
3.2.2. UMETNIŠKI PROGRAMI
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE
Pogodbeni prihranki rabe energije (elektrika)
Pogodbeni prihranki rabe energije (ogrevanje)
Sredstva za plače
Sredstva za osebne prejemke
Prispevki delodajalcev
Mladinski program
Gledališki abonma
Splošni oz. neprogramski materialni.stroški (37.738,00 €)

višina v €
8.659,60
2.096.680,50
118,32
1.676,16
119.943,00
19.163,00
18.245,00

17.588,24

35.712,00
27.000,00
31.100,00
2.303,00

334.142,00
32.894,00
53.797,00
35.491,00
8.500,00
1.500,00
5.454,00

330,60
5.080,08
126.769,00
19.261,00
20.111,00
6.145,00
11.049,00
42.735,00
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PODROČJE/VSEBINA
Čufarjev maraton in Otroške delavnice (1.363,00 €)
Stroški pogodbene produkcije Moj kino (3.634,00 €)
Čufarjevi dnevi
Glasbeni abonma
Ogrevanje
Zavarovanje premoženja v upravljanju javnega zavoda
Kolektivne premije dodatnega pok.zavarovanja
3.2.3. LJUBITELJSKA KULTURA
KULTURNI PROJEKTI
DEJAVNOST LJUBITELJSKIH KULTURNIH DRUŠTEV
JAVNI KULTURNI PROGRAMI
3.2.4. DRUGI PROGRAMI V KULTURI
INVESTICIJE IN INVEST.VZDRŽEVANJE JZ NA PODROČJU KULTURE
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE
- nakup knjižničnega gradiva
GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE
- projekt notranje opreme za Ruardovo graščino
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE
- vzdrževanje skupnih prostorov (2.777,00 €)
- nakup opreme (tonska mešalna miza, dva nizkotonska zvočnika,
nakup računalnika, v skupni višini 4.520,30 €)
SKUPAJ

višina v €

6.164,00
4.888,00
26.504,00
14.537,00
2.884,00
10.000,00
75.691,06
31.755,00

40.000,00
50.000,00

7.297,30
3.351.167,86

5. IZVRŠEVANJE LETNEGA PROGRAMA KULTURE V OBČINI JESENICE ZA LETO 2020
Pogoj za izvrševanje Letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2020, ki ga sprejme Občinski
svet občine Jesenice, je veljavnost Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2020. Letni program
kulture v občini Jesenice za leto 2020 se objavi na spletni strani Občine Jesenice.
Za vse, kar ni opredeljeno v Letnem programu kulture v občini Jesenice za leto 2020, se smiselno
uporabljajo določila Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list. RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13, 68/16, 61/17 in
21/18 - ZNOrg), Lokalnega programa za kulturo občine Jesenice 2017 – 2020 ter Odloka o proračunu
Občine Jesenice za leto 2020.

Številka: 610-28/2019 - 5
Blaž Račič
ŽUPAN
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