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1 UVOD
1.1 Izhodišča in namen priprave Lokalnega programa za kulturo Občine Šentjernej
Lokalni program za kulturo Občine Šentjernej je strateški dokument razvojnega načrtovanja
kulturne politike, ki izhaja iz doseženega položaja kulture v občini in ugotavlja vlogo kulture
v razvoju občine ter javni interes zanjo. Lokalni program za kulturo Občine Šentjernej
opredeljuje prioritete na področju kulture, cilje in ukrepe za dosego ciljev, načrtuje
investicijsko vzdrževanje v javno kulturno infrastrukturo, določi čas za njihovo uresničitev ter
kazalce, po katerih se bo merilo njihovo doseganje. Sprejema se za obdobje štirih let, za
obdobje od leta 2014 do leta 2017.
1.2 Cilji priprave lokalnega programa za kulturo Občine Šentjernej
Lokalni program za kulturo je temeljni programski in izvedbeni dokument, ki postavlja
prioritete občinske kulturne politike in neposredno odgovarja na ključne probleme
posameznih področij kulture. Dokument izhaja iz zgodovinskega položaja in razvoja kulture
na tem območju, upošteva njene prednosti in slabosti ter zagotavlja pogoje za ohranjanje
kulture in njenih lokalnih posebnosti glede na nevarnosti in priložnosti, s katerimi se bo v
naslednjem obdobju ta soočala. Hkrati opredeljuje načine in možnosti za dvig kulturne
ustvarjalnosti in poustvarjalnosti za večanje dostopnosti kulturnih dobrin občanom in
spodbujanje kulturne raznolikosti.
1.3 Metodologija in potek priprave Lokalnega kulturnega programa Občine Šentjernej
Občina Šentjernej je na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)
pripravila Lokalni program za kulturo Občine Šentjernej za obdobje 2014-2017.
Lokalna skupnost zagotavlja javne kulturne dobrine na področjih, urejenih s posebnimi
zakoni, podpira ljubiteljske kulturne dejavnosti, vključno s tistimi, ki so namenjene kulturni
integraciji različnih narodnostnih kultur ter pokriva tudi druge kulturne potrebe prebivalcev,
ki jih opredelijo v lokalnem programu kulture.
1.4 Zakonodaja, predpisi in odloki, ki urejajo področje kulture
 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS, št. 77/07-UPB1 s
spremembami)
 Zakon o knjižničarstvu (Ur.l. RS, št. 87/01 s spremembami)
 Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 16/08)
 Zakon o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Ur.l. RS,št. 29/10)
 Zakon o društvih (Ur.l. RS, št. 64/11-UPB2)
 Pravilnik o registru nepremičnin kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 66/09)
 Pravilnik o strokovnih, prostorskih in tehničnih pogojih za izvajanje javne službe na
področju varstva kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 113/00 s spremembami)
 Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur.l. RS, št. 73/03
s spremembami)
 Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo
knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur.l. RS, št. 19/03)
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 Pravilnik o društvih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture (Ur.l. RS, št.
64/1999 s spremembami)
 Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij
na področju kulture (Ur.l. RS, št. 85/10)
 Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v občini
Šentjernej (Ur. vestnik Občine Šentjernej, št. 5/09)
 Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur.l. RS, št. 29/03)
 Nacionalni program za kulturo
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2 ANALIZA STANJA
2.1 Financiranje kulture iz občinskega proračuna
Podatki v tabeli prikazujejo višino proračunskih sredstev za financiranje področja kulture v
občini Šentjernej za obdobje 2010-2013
Proračun občine
Delež sredstev za kulturo

2011
6.398.032,40
2,77

2012
7.345.160,46
3,09

2013
5.805.043,20
2,97

2.2 SWOT analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti
PREDNOSTI
Bogata tradicija kulturnega dogajanja in kulturnih
inštitucij institucij (Kulturni center Primoža Trubarja –
KC PT, knjižnica, glasbena šola, muzej na prostem).
Uveljavljene kulturne skupine.
Oživitev jedra Šentjerneja.
Kulturna in nepremična dediščina (Javorovica,
Gracarjev Turn v Hrastju, grad Prežek v Cerovem
Logu, grad Vrhovo v Hrastju, grad Volavče v Gor.
Gradišču, Muzej na prostem v Pleterju, Kartuzija
Pleterje).
PRILOŽNOSTI
Razvoj atraktivne ponudbe, vzpostavitev učinkovitega
upravljanja in trženja.
Kulturni turizem.
Razvoj alternativne kulture za mlade in otroke.
Boljše izkoriščanje obstoječih prostorov za društvene
dejavnosti.
Povezovanje s šolo in vrtcem.
Trženje starega jedra v Šentjerneju.
Večja povezanost med kulturno, naravno in tehnično
dediščino s turizmom in podjetništvom.

SLABOSTI
Gradovi potrebni sanacije.
Pomanjkanje sredstev za selitev oz. obnovo Muzeja na
prostem.
Premalo izkoriščani prostori v KC PT s strani zunanjih
najemnikov in s strani domačih društev.
Premalo izkoriščena rdeča dvorana za seminarje in
posvete.

NEVARNOSTI
Pomanjkanje sredstev.
Pomanjkanja zanimanja za kulturo.
Toga zakonodaja in predpisi.
Neizkoriščenost objektov in priložnosti.

2.3 Ljubiteljska kulturna društva
Na področju ljubiteljske kulture je aktivnih osem kulturnih društev. Programi in projekti
ljubiteljskih kulturnih društev se izvajajo predvsem na področju pevskih zborov, ljudskih
godcev in pevcev, oktetov, folklornih skupin ter pihalnega orkestra.
Kulturni projekti in programi ljubiteljskih kulturnih društev se sofinancirajo na podlagi
vsakoletnega javnega razpisa Občine Šentjernej za področje društvenih dejavnosti.
Izpostavitev najbolj značilne problematike društvenih dejavnosti:
Kljub pestrim aktivnostim, ki se izvajajo v posameznih društvih se na nekaterih področjih čuti
stagnacija oziroma zmanjševanje interesa, zlasti med mladimi. Vzroke za to moramo iskati:
 velika migracija mladih,
 prehod na študij v drug kraj,
 pomanjkanje spodbud in motivacije v družini, šoli…,
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 pomanjkanje strokovnega kadra – mentorjev za vodenje posameznih dejavnosti,
 splošno gospodarsko in socialno stanje,
 pomanjkanje denarnih sredstev za aktivno delovanje društev.

2.4 Poklicne kulturne ustanove
Kulturno življenje v občini Šentjernej oblikuje in izraža tudi Javni sklad RS za kulturne
dejavnosti, saj sodeluje in pomaga pri realizaciji programov, ki se izvajajo v Kulturnem centru
Primoža Trubarja. Organizira tudi delavnice za otroke.
2.4.1 Kulturni center Primoža Trubarja Šentjernej
Poslanstvo Kulturnega centra Primoža Trubarja Šentjernej, ki je predan v upravljanju JP EDŠ
d.o.o., Trubarjeva cesta 5, v Šentjerneju, je skrb za prepoznavanje, ohranjanje in
predstavljanje premične kulturne, žive in naravne dediščine.
Graf 1: Število dogodkov v KC PT po letih
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Graf 2: Število dogodkov v KC PT po letih, v organizaciji JP EDŠ in zunanjih organizatorjev

Graf 3: Število obiskovalcev v KC PT po letih
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Graf 4: Število obiskovalcev v KC PT po letih v organizaciji JP EDŠ in zunanjih
organizatorjev

Gledališki in otroški (Zojin) abonma
Podatki v tabeli prikazujejo število abonentov in vrsta abonmaja od oktobra do maja.
Vrsta abonmaja
Gledališki abonma
Otroški (Zojin) abonma

2011/2012
129
49

2012/2013
94
44

2013/2014
101
54

Vsako abonmajsko sezono KC PT ponudi 6 predstav za gledališki abonma in 7 predstav za
otroki oziroma Zojin abonma. V povprečju obišče abonmajsko gledališko predstavo še 100
zunanjih obiskovalcev (ki niso abonenti), otroški abonma pa 50 do 70 zunanjih obiskovalcev.
2.4.2 Knjižnica Šentjernej
Področje knjižnic je podrobno regulirano z zakonsko področno zakonodajo (Zakon o
knjižničarstvu, 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 itd.).
Občina Šentjernej je soustanoviteljica javnega zavoda Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto in
ustanoviteljica krajevne knjižnice - Knjižnice Šentjernej, ki ima prostore v Kulturnem centru
Primoža Trubarja. V skladu z zakonodajo in pogodbo Občina Šentjernej delno financira
delovanje Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto in v celoti financira Knjižnico Šentjernej.
Glede na namen, za katerega je bil javni zavod ustanovljen, Knjižnica Mirana Jarca opravlja
funkcijo osrednje knjižnice za območje Dolenjske. Skrbi za razvoj knjižnične mreže, usklajuje
delo s krajevnimi knjižnicami v skladu s področno zakonodajo.
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Krajevna knjižnica - Knjižnica Šentjernej je locirana v novih prostorih v Kulturnem centru
Primoža Trubarja s svojim vhodom v dveh etažah povezanih z notranjimi stopnicami. Prostori
so dovolj veliki in svetli, ki omogoča normalno delovanje zaposlenim in obiskovalcem. S
sredstvi, ki jih občina zagotovi iz proračuna, se opravlja vsakoletni nakup knjižničnega
gradiva. S tem se zbirke dopolnjujejo v predpisanem obsegu.
Tabela prikazuje statistični pregled krajevne knjižnice Šentjernej
izposoja na dom (št. knjižnega gradiva)
vsi obiski
obisk zaradi izposoje
aktivni člani
novo vpisani člani
št. prireditev
obisk prireditev

2011
92.979
24.742
14.752
1.692
154
224
4.511

2012
103.363
29.468
16.863
1.706
107
192
4.307

Vir: interno gradivo Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto

2.4.3 Muzej na prostem – Skansen
Na zemljišču last Kartuzija Pleterje stoji Muzej na prostem, katerega upravlja Zavod za
kulturo in turizem Historium, Veliki Ban 3, Šentjernej. Zavod skrbi za objekte in urejenost
muzeja v skladu s kulturno-varstvenimi pogoji. Občina Šentjernej sofinancira delovanje
muzeja v skladu s podpisano pogodbo.
Kompleks muzeja sestavljajo naslednji objekti:
 Kegljevičeva hiša,
 Baničeva hiša,
 kozolec toplar,
 svinjaki,
 sanitarije,
 pod – gospodarski objekt,
 sušilnica za lan in sadje,
 vodnjak in
 leseni mostiček.
Poslanstvo zavoda Historium je skrb za prepoznavanje, ohranjanje in predstavljaje kulturne,
žive in naravne dediščine. Nadalje še prezentira način življenja, vključno z lokalno
tradicionalno kulinarično ponudbo, organizira otroške ustvarjalne delavnice, umetniške
delavnice in dogodke, prikazuje stare ljudske običaje, opravila, obrti (kleklanje, ličkanje,
škupanje, pletarstvo, lončarstvo…).
Izpostavitev problematike
Kartuzija Pleterje in zavod Historium imata sklenjeno pogodbo št. 1/2011. Pogodba določa da
lastnik izvajalcu daje v začasno uporabo muzej in sicer do premestitve muzeja ali najkasneje
do izteka pogodbe oz. aneksa in sicer do 31.12.2021. Do takrat je potrebno v občini poiskati
novo lokacijo za selitev objektov. Največji problem so sredstva, ki jih je potrebno zagotoviti
za selitev in morebitno širitev muzeja na prostem.
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3 JAVNI INTERES
3.1 Javni interes na področju kulture (zakonske opredelitve)
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 (9. čl.
ZUJIK):
 letnih izvedbenih načrtov nosilcev javnega interesa,
 javnih razpisov za financiranje kulturnih programov in kulturnih projektov,
 aktov o ustanovitvi javnih zavodov, njihovih strateških načrtov in letnih programov
dela,
 javnih razpisov za oddajo javne kulturne infrastrukture,
 upravnih odločbe.
Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo v skladu z ZUJIK-om zlasti z
zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin, z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem
javne kulturne infrastrukture (24. čl. ZUJIK).
Lokalna skupnost v javnem interesu zagotavlja 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. Javne kulturne dobrine zagotavlja v obliki
oziroma na način javne službe in s podporo posamičnim kulturnim projektom ter javnim
kulturnim programom (25. čl. ZUJIK).
Javna kulturna infrastruktura se lahko odda v upravljanje oz. v uporabo organizaciji, ki deluje
v javnem interesu (80. čl. ZUJIK).
3.1.1 Opredelitev javnega interesa za kulturo po področjih (povzeto po zakonodaji)
Lokalna skupnost zagotavlja najmanj tiste javne kulturne dobrine, kjer tako določa posebni
zakon (knjižničarstvo, varstvo kulturne dediščine…), podpira ljubiteljske kulturne dejavnosti,
vključno s tistimi, ki so namenjene kulturni integraciji manjšinskih skupnosti in priseljencev
ter pokriva tudi druge kulturne potrebe prebivalcev, ki jih ugotovi s svojim programom za
kulturo (66. čl. ZUJIK).

3.1.1.1. Ljubiteljske dejavnosti
V javni interes na področju ljubiteljske kulture spadajo vse dejavnosti ljubiteljskih kulturnih
društev, skupin in ostalih organizacij, ki delujejo na področju kulture. Sem spadajo
kontinuirana, strokovno pripravljena in kvalitetno izvedena kulturna ustvarjalnost, še posebej
ohranjanje kulturne dediščine, sodelovanje in povezovanje, strokovna srednja, pregledi
nastalih dosežkov, kulturna vzgoja in izobraževanje širšega kroga ljubiteljskih in bodočih
kulturnih ustvarjalcev ter mentorjev, društvena dejavnost, ki spodbuja zanimanje za kulturo in
kultivira svoje okolje.
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Občina Šentjernej zaradi javnega interesa zagotavlja pogoje za delovanje tudi:
Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Novo mesto (JSKD)
V skladu z Zakonom o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti, lahko sklad določene naloge
s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti opravlja za lokalne skupnosti s tem, da sklene z
le-to posebno pogodbo. Iz proračuna Občine Šentjernej se JSKD-ju zagotavljajo sredstva za
izvajanje društvenih dejavnosti.
Pihalni orkester Občine Šentjernej
Kulturno društvo Pihalni orkester Občine Šentjernej ima glede na svoj pomemben prispevek v
kulturnem prostoru občine Šentjernej in glede na že več kot stoletno tradicijo za občino
poseben kulturni pomen in je zato v javnem interesu občine, da zagotovi pogoje za njegovo
delovanje.
3.1.1.2 Varstvo kulturne dediščine
V skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine je varstvo dediščine v javno korist.
Javna korist varstva dediščine obsega (2. čl. ZVKD):
 identificiranje dediščine, njenih vrednot in vrednosti, njeno dokumentiranje,
preučevanje in interpretiranje,
 ohranitev dediščine in preprečevanje škodljivih vplivov nanje,
 omogočanje dostopa do dediščine ali do informacij o njej vsakomur, še posebej
mladim, starejšim in invalidom,
 predstavljanje dediščine javnosti in razvijanje zavesti o njenih vrednotah,
 vključevanje vedenja o dediščini v vzgojo, izobraževanje in usposabljanje,
 celostno ohranjanje dediščine,
 spodbujanje kulturne raznolikosti s spoštovanjem različnosti dediščine in njenih
interpretacij ter
 sodelovanje javnosti v zadevah varstva.
Občina uresničuje javno korist varstva tako, da organizira in podpira dejavnosti in ravnanja iz
zgoraj navedenega in izvaja ukrepe na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine. Pri
uresničevanju javne koristi varstva dediščine občine sodelujejo z lastniki dediščine,
poslovnimi subjekti, nevladnimi organizacijami, zavodi in civilno družbo v okviru zakona.
3.1.1.3 Knjižnična dejavnost
Knjižnična dejavnost kot javna služba v skladu z Zakonom o knjižničarstvu zajema:
 zbiranje, obdelovanje, hranjene in posredovanje knjižničnega gradiva,
 zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
 izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,
 posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,
 sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,
 pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,
 informacijsko opismenjevanje,
 varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,
 drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.
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Zajema tudi knjižničnega informacijskega servisa za izmenjavo podatkov v nacionalnem
vzajemne bibliografskem sistemu. (2. čl. ZKnj-1)
Dejavnost javne službe za občane občine Šentjernej izvaja Knjižnica Mirana Jarca Novo
mesto, ki svoje naloge prenaša na krajevno knjižnico – Knjižnico Šentjernej.
Osrednja knjižnica in krajevna knjižnica v okviru javne službe tudi (16. čl. ZKnj-1):
 sodelujeta v vseživljenjskem izobraževanju,
 zbirata, obdelujeta, varujeta in posredujeta domoznansko gradivo,
 zagotavljata dostopnost in uporabi gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na
elektronskih medijih,
 organizirata posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene
spodbujanju bralne kulture,
 organizirata posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi
potrebami,
 organizirata kulturne prireditve, ki so povezane z njuno dejavnostjo.
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4 VIZIJA, STRATEŠKI CILJI IN PRIORITETE
4.1 Vizija na področju kulture v občini Šentjernej
Glavni operativni cilji:
 udejanjanje javnega interesa na področju kulture,
 povečati število obiskovalcev v kulturnih inštitucijah (KC PT…) z razvojem
atraktivnih programov in učinkovitim trženjem,
 povečanje števila obiskovalcev starega jedra Šentjerneja (občinski praznik…)
 obveščanje medije o kulturnem dogajanju v lokalni skupnosti in širše (radijske postaje,
televizija – Vaš kanal, časopisi, revije…)

4.2 Programi lokalne skupnosti
Poglavje programi lokalne skupnosti opredeljuje programe na področju kulture. Navaja
vsebino programov, njihov obseg in način uresničevanja.
4.2.1 Programske naloge lokalne skupnosti na področju ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti
Razvojni cilji in naloge:
 zagotavljati pogoje za nemoteno in uspešno delovanje ljubiteljske kulture
 prepoznati pomen kulturno – umetnostne vzgoje v celotnem vzgojno izobraževalnem
sistemu in širši družbi ter dvigniti zanimanje za kulturo
4.2.1.1 Zagotavljanje pogojev za nemoteno in uspešno delovanje ljubiteljske kulture
Aktivnosti/projekt
Glede na številčnost kulturnih
društev in skupin ter aktivnega
članstva je potrebno v
proračunu nameniti primeren
obseg sredstev za dejavnosti
ljubiteljske kulture
Dopolnjevanje meril, ki bodo
omogočale čim realnejše
sofinanciranje programov
ljubiteljske kulture

Opis
Vsako leto
izvedba javnega
razpisa za
sofinanciranje
kulturnih društev

Nosilci
Občina
Šentjernej

Rok izvedbe
Vsako leto

Kazalci
Število
sofinanciranih
programov in
projektov kulturnih
društev

Sestanki
strokovne
komisije na
področju kulture

Občina
Šentjernej

Po potrebi

Spremembe meril
in s tem
izboljševanje
pogojev za društva

4.2.1.2 Prepoznati pomen kulturno – umetnostne vzgoje v celotnem vzgojno
izobraževalnem sistemu in širši družbi ter dvigniti zanimanje za kulturo
Aktivnosti/projekt
Spodbujanje kulturne vzgoje
(šola, vrtec…)

Opis
Sodelovanje s KC
PT na področju
kulture in šolstva
za pripravo takih
aktivnosti, ki
bodo dvignila

Nosilci
Občina
Šentjernej,
Osnovna šola
Šentjernej,
Vrtec Čebelica

Rok izvedbe
Stalno
sodelovanje

Kazalci
Število izvedenih
skupnih aktivnosti
in projektov;
Število
obiskovalcev na
nastopih
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Povezovanje z ustanovljenimi
skupinami v šoli in vrtcu

zanimanje otrok
za kulturo (otroški
bazar,
organizacija
samostojnih
nastopov, ohraniti
naziv (naj)
Kulturna šola
Sodelovanje in
organizacija
folklorne skupine,
pevskega zbora…

Prejem nagrad in
priznanj

Občina
Šentjernej,
Osnovna šola
Šentjernej

Stalna naloga

Število izvedenih
skupnih aktivnosti
in projektov;
Število
obiskovalcev na
nastopih

4.2.2 Druge programske naloge in vizije lokalne skupnosti na področju kulture
4.2.2.1 Zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za delovanje osrednjih kulturnih inštitucij
Aktivnosti/projekt
Boljše izkoriščanje obstoječih
prostorov v KC PT, uporabo
sistemsko urediti

Izvajanje programov Pihalnega
orkestra Občine Šentjernej

Oddaja prostorov v KC PT-ju
Glasbeni šoli Marjan Kozine,
oddelek Šentjernej

Muzej na prostem

Opis
- Analiza
razpoložljivih
prostorov v KC
PT in
koordinacija
uporabe prostorov
- Spremeniti cenik
uporabe prostorov
Podpisati
pogodbo o
dolgoročni
uporabi prostorov
namenjenih za PO
OŠ
Izvajanje pouka
glasbenih
inštrumentov

Na zemljišču last
Kartuzija Pleterje
stoji Muzej na
prostem, katerega
upravlja Zavod za
kulturo in turizem
Historium, Veliki
Ban 3, Šentjernej

Nosilci
Občina
Šentjernej,
JP EDŠ d.o.o.

Rok izvedbe
2014-2015

Kazalci
Zasedenost
prostorov v KC PT

Občina
Šentjernej,
JP EDŠ d.o.o.

2015

Uspešnejša
realizacija
programov PO OŠ

Glasbena šola
Marjana
Kozine,
Občina
Šentjernej,
JP EDŠ d.o.o.
Kartuzija
Pleterje, zavod
za varstvo
kulturne
dediščine
Slovenije, OE
Novo mesto,
Občina
Šentjernej,
Zavod za
kulturo in
turizem
Historium

Vsako leto

Sklenjena pogodba

2014-2021

Selitev in širitev oz.
izvedba eko muzeja
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4.2.2.2 Dvigniti kakovost in konkurenčnost kulturne ponudbe
Aktivnosti/projekt
Kulturni programi:
1. Nadgradnja programov
glede na nove trende,
specializirani, nišni
programi za vse ciljne
skupine.
2. Organizacija odmevnih
mednarodnih kulturnih
prireditev
3. Spodbujanje vključevanja
društev v organizacijo
prireditev, dogodkov,
programov.
Upravljanje, trženje:
Vzpostavitev učinkovitega
upravljanja, trženja kulturne
ponudbe in prostorov v KC PT

Sodelovanje pri programih in
vzdrževanju Muzeja na prostem

Opis

Nosilci

Rok izvedbe

Kazalci

Namen programa
je spodbuditi
nosilce kulturnega
življenja, da
nadgradijo svoje
programe v bolj
atraktivne in
zanimive za širše
ciljne skupine

Občina
Šentjernej,
JP EDŠ d.o.o.,
društva v občini
in izven nje

Stalna naloga

Število nadgrajenih
novih programov in
prireditev.
Število
obiskovalcev

Vzpostavitev
skupnega trženja
kulturne ponudbe
v občini
Šentjernej in
izven nje
Sodelovati pri
vzdrževanju
objektov in
pridobivanju
obiskovalcev

Občina
Šentjernej,
JP EDŠ d.o.o.

Stalna naloga

Zavod za
kulturo in
turizem
Historium,
Občina
Šentjernej

Stalna naloga

Izdelati načrt
trženja.
Objaviti razpis za
oddajo prostorov
društvom in ostalim
institucijam.
Ohranitev Muzeja
na prostem.
Število
obiskovalcev

4.2.3 Spomeniško varstvene akcije, ki niso zajete v drugih programih
Občina sodi med območja, ki ima naravne in kulturne spomenike, za katere mora poskrbeti v
skladu z veljavno zakonodajo. Gre za razglašene oziroma še nerazglašene kulturne spomenike
lokalnega pomena.
Razvojni cilji in naloge:
 zagotoviti pogoje za ohranjanje nepremične kulturne dediščine, ki ni zajeta v drugih
programih,
 zagotoviti sredstva za investicije ter redno investicijsko vzdrževanje nepremične
kulturne dediščine, ki ni zajeta v drugih programih

4.2.3.1 Zagotavljanje pogojev in zagotavljanje sredstev za ohranjanje nepremične
kulturne dediščine, ki ni zajeta v drugih programih
Aktivnosti/projekt
Razglasitev
nepremičnih kulturnih
spomenikov lokalnega
pomena

Opis
Zavod za varstvo kulturne
dediščine OE Novo mesto
mora v skladu z Zakonom
o varstvu kulturne
dediščine pripraviti
predloge za razglasitev
nepremičnih kulturnih
spomenikov lokalnega

Nosilci
ZVKD OE
Novo mesto,
Občina
Šentjernej

Rok izvedbe
Vezan na
zakonske
določbe po
izkazanem
ev. predlogu
ZVKC OE
Novo mesto

Kazalci
Število razglašenih
kulturnih
spomenikov
lokalnega pomena
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Vzdrževanje
razglašenih
spomenikov lokalnega
pomena, ki niso zajeti
v drugih programih

pomena, pri čemer mora
izpeljati vse postopek z
lastniki dediščine
(seznanitev, pridobivanje
njihovih mnenj in ev.
Izvedbe javne obravnave).
Občinski svet samo na
podlagi predlogov in
predhodno izpeljanih
postopkih s strani zavoda
odloča o razglasitvi
kulturnih spomenikov
lokalnega pomena v
Občini Šentjernej
Zagotovitev sredstev v
občinskem proračunu za
redno vzdrževanje

Občina
Šentjernej

Stalna naloga

Število vzdrževanj
oz. obnovljenih
kulturnih
spomenikov
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5 ZAKLJUČEK
Letni program za kulturo občine Šentjernej je strateški dokument razvojnega načrtovanja
kulturne politike, ki je pripravljen na podlagi veljavne zakonodaje. S sredstvi vključenimi v
letne proračune Občine Šentjernej uresničujemo in dopolnjujemo naslednje cilje: skrbimo za
ohranjanje slovenske kulturne identitete in zagotavljamo pogoje za skladen razvoj kulture na
skupnem slovenskem kulturnem prostoru, dvigujemo kulturno ustvarjalnost, povečujemo
dostopnosti kulturnih dobrin in ustvarjanje ter spodbujanje kulturnih raznolikosti.
Sprejema se za obdobje štirih let, od leta 2014 do leta 2017 in opredeljuje predvsem kulturne
prioritete in cilje ter ukrepe za dosego le-teh na območju občine Šentjernej.
Za oblikovanje kulturnega življenja v občini Šentjernej je pomembno predvsem to, da
programi sledijo viziji. Z izvedbo programskih nalog oziroma predlaganih ukrepov in
aktivnostmi bo Občina Šentjernej skupaj s partnerji – nosilci kulturnega življenja omogočala
ter spodbujala nadaljnji razvoj kulture na območju občine Šentjernej.
Lokalni program za kulturo Občine Šentjernej se lahko v obdobju od 2014 do 2017 spreminja
ali prilagaja.
Številka: 6102-2/2014
Datum: 8. 4. 2014
OBČINA ŠENTJERNEJ
župan
Franc Hudoklin, l.r.
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KRATICE v besedilu:
ZUJIK – Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
ZVKD – Zakon o varstvu kulturne dediščine
JSKD – Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
KC PT – Kulturni center Primoža Trubarja
OŠ – Občina Šentjernej
PO OŠ – Pihalni orkester Občine Šentjernej
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