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1. UVOD
1.1

Izhodišča in namen priprave lokalnega programa za kulturo

Lokalni program za kulturo Občine Šmarje pri Jelšah 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. Je temeljni programski in izvedbeni dokument, ki določa prioritete občinske kulturne politike.
Določa temeljne strateške cilje na področju kulture, ureja način izvajanja kulturne politike in spodbuja k
nadaljnjemu razvoju kulture.
Lokalni program za kulturo se sprejema v sklopu Strategije razvoja občine za obdobje 2017 - 2027. V kolikor
bo potrebno, bo lokalni program za kulturo po štirih letih prenovljen, dopolnjen ali spremenjen.

1.2

Zakonodajne podlage

Priprava lokalnega programa za kulturo je opredeljena v 14. členu Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo /ZUJIK/ (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in
68/16). Lokalna skupnost sprejme svoj lokalni program za kulturo za obdobje štirih let, pri čemer lahko
program vsebuje tudi dolgoročne usmeritve, ki presegajo to obdobje. Glede vsebine lokalnega programa za
kulturo se smiselno uporabljajo določbe zakona o nacionalnem programu za kulturo.
Nacionalni program za kulturo je sprejet za obdobje 2014-2017 in opredeljuje cilje in prioritete na vseh
področjih umetnosti in kulture.

1.3

Javni interes za kulturo

Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo v skladu s 24. členom ZUJIK zlasti z zagotavljanjem
kulturnih dobrin kot javnih dobrin, z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture.
Lokalna skupnost v javnem interesu v skladu s 25. členom ZUJIK 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.
Lokalna skupnost zagotavlja skladno s 66. členom ZUJIK najmanj tiste javne kulturne dobrine, kakor določa
posebni zakon (knjižničarstvo, varstvo kulturne dediščine, arhivska dejavnost ipd.), 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. Lokalna skupnost zagotovi tudi javne kulturne dobrine širšega pomena (uprizoritvene umetnosti,
vizualne umetnosti, novi mediji ipd.), če je to mogoče glede na objektivne okoliščine kot so število
prebivalcev, ekonomska moč, prostorske in kadrovske kapacitete ipd., oziroma če to izhaja iz kulturne
tradicije občine.
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2. ANALIZA STANJA
2.1

Javne institucije na področju kulture

2.1.1 Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Knjižnica Šmarje pri Jelšah je bila ustanovljena za izvajanje knjižnične dejavnosti za območje občine Šmarje
pri Jelšah, na podlagi sklenjenih pogodb pa opravlja knjižnično dejavnost še za občine Podčetrtek, Kozje in
Bistrica ob Sotli. Financiranje knjižnic določa 51. člen Zakona o knjižničarstvu. Dejavnost knjižnic se financira
iz javnih sredstev, plačil uporabnikov storitev, s prodajo blaga in storitev na trgu in iz drugih virov.
Knjižnica v skladu z odlokom izvaja še dejavnost organizacije kulturnih prireditev in abonmaja ter upravlja s
celotno stavbo Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah. Na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 78/15) je s 1. avgustom 2015 Muzej baroka
Šmarje prešel v upravljanje JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah. V prostore muzeja se je avgusta 2015 preselil tudi
turistično-informativno center (TIC).
Kulturni dom je bil zgrajen leta 1978 in obnovljen v letu 2013. V objektu je dvorana s 300 sedeži in
večnamenski prostor – mala dvorana s 120 sedeži. Skupne notranje površine pred prenovo so obsegale
3.000 m2. V prenovo je bilo zajetih skupno 553 m2 obstoječih prostorov, dozidanih pa 220 m2, obnovljena je
bila zgornja dvorana, izvedla se je digitalizacija kina in 3D kino, uredila se je kulturnica (interni lokal v času
prireditev, hkrati pa tudi kot prostor za organizacijo manjših kulturnih dogodkov)… V letu 2013 in 2014 je
bila izvedena razširitev knjižnice v prvem nadstropju. Z razširitvijo je knjižnica pridobila skupno 153 m2
dodatnih prostorov: prostor za izposojo v velikosti 108 m2, 23 m2 veliko e-učilnico, pisarno za direktorja, še
eno pisarno in hodnik. V okviru projekta Energetska sanacija Knjižnice Šmarje pri Jelšah je v letu 2015 objekt
dokončno dobil še novo preobleko. Takrat so bila izvedena predvsem naslednja dela: izvedba toplotne
izolacije fasade, izvedba toplotne izolacije podstrešja, zamenjava 570 m2 dotrajane strešne kritine, delna
menjava stavbnega pohištva.
Kulturni dom Šmarje pri Jelšah je osrednji kulturni center na območju Obsotelja in Kozjanskega, saj pod
svojo streho poleg knjižničarstva združuje vrsto različnih kulturnih dejavnosti: gledališče, kino, glasbeno
dejavnost, likovno-razstavno dejavnost, univerzo za tretje življenjsko obdobje, kulturne dejavnosti za otroke
in mladino... V domu se odvijajo literarni večeri, predstavitve knjig, potopisna predavanja, srečanja z
ustvarjalci na področju literarne, likovne, glasbene in drugih kulturnih dejavnosti, študijski krožki, koncerti
različnih glasbenih zvrsti (resne glasbe, zborovske glasbe, glasbe v izvedbi pihalnih godb in orkestrov,
zabavne in narodno-zabavne glasbe, gostujočih ansamblov, itd.). V domu se lahko organizirajo strokovna
predavanja in srečanja različnih delovnih organizacij, zbornic, zadrug, društev in drugih.
Ena od najosnovnejših dejavnosti v kulturnem domu je organiziranje gostovanj gledališč v okviru
gledališkega abonmaja in seveda tudi izven njega. Moderno in tehnično izredno dobro opremljen oder
omogoča izvajanje različnih gledaliških predstav, tudi tistih, ki so scensko zahtevnejše. Gledališki abonma se
je v pričel izvajati v sezoni 1980/81. Abonenti si lahko v vsaki sezoni ogledajo šest kvalitetnih gledaliških
predstav profesionalnih gledališč iz Slovenije. Za sezono 2016/2017 je v abonma vključenih 312 abonentov.
Izven abonmaja se uvrščajo v program predstave lahkotnejšega značaja, popularne predstave in muzikali
ter gledališke predstave ob različnih priložnostih (dan žena, zaključek leta ipd). Oder gosti tudi amaterske
gledališke skupine iz domačega okolja in od drugod. Tako je dana možnost predstavitvi vsem tistim, ki jim je
ljubiteljsko gledališko delo poseben izziv v življenju.
S spremembo odloka o ustanovitvi v letu 2015 je Knjižnica pridobila še dve organizacijski enoti: Muzej
baroka Šmarje pri Jelšah in Turistično - informacijski center (TIC), ki deluje v prostorih Muzeja baroka. Muzej
baroka Šmarje je bil zgrajen v obdobju 2010 - 2014 in predan v upravljanje Knjižnici avgusta 2015. Osnovno
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vodilo pri vzpostavitvi tega muzeja je bila hramba in predstavitev 43 originalnih, več kot 260 let starih,
lesenih kipov iz kapel šmarske kalvarije in druge baročne opreme iz kapelic in cerkve sv. Roka. V muzeju so s
pomočjo multimedijske tehnologije predstavljeni tudi drugi baročni spomeniki Obsotelja in Kozjanskega.
Občina sofinancira tako delovanje abonmaja kot tudi prireditve, ki jih v okviru svojega delovnega načrta
izvaja Knjižnica (otroške matineje, potopisna predavanja, razstave (razstava Zibika-Tinsko...), Rokovo
poletje, muzejski glasbeni abonma, poletni četrtkovi večeri v atriju muzeja... in številne druge prireditve).
Vseh prireditev in dogodkov v knjižnici, kulturnem domu in muzeju baroka je okoli 700 letno. Do konca leta
2016 je zavod izvajal tudi promocijsko-informacijske aktivnosti v okviru organizacijske enote TIC-a.
Knjižnica je na podlagi 35. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo in 8. člena Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Knjižnica Šmarje pri jelšah pripravila Strateški načrt JZ
Knjižnica Šmarje pri Jelšah 2016 - 2020. Strateški načrt je sprejel svet zavoda na svoji seji dne 19. 2. 2016,
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah pa je dal pozitivno mnenje nanj na svoji 11. redni seji 13. 4. 2016.

2.1.2 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, območna izpostava Šmarje pri Jelšah
Za izvajanje javnega interesa na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti je država ustanovila Javni sklad za
kulturne dejavnosti (JSKD). Območna izpostava Šmarje pri Jelšah pokriva kulturno dejavnost na območju
občin Šmarje pri Jelšah, Bistrica ob Sotli, Kozje, in Podčetrtek. Naloga sklada je, da zagotavlja strokovno
pomoč kulturnim društvom in njihovim zvezam, skrbi za izobraževanje mentorjev in s tem za višanje nivoja
kvalitete dela ter organizira pregledna območna in medobmočna srečanja skupin. Sklad letno izbira in
pripravlja predloge programov in drugih projektov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti štirih občin na
osnovi javnega razpisa JSKD RS, sklepa z izvajalci pogodbe o financiranju in sofinanciranju programov ter
organizira ali zagotavlja pomoč lokalnim skupnostim pri izvedbi kulturnih prireditev. Med prioritetnimi
nalogami sklada je tudi skrb za izobraževanje na področju ljubiteljske kulture.
Občine, ki jih pokriva območna izpostava, sofinancirajo delovanje sklada. Sredstva služijo izključno za
izvajanje skupnega programa občin.

2.2

Javna kulturna infrastruktura

Na območju občine sta kot javna kulturna infrastruktura opredeljena Kulturni dom Šmarje pri Jelšah s
ploščadjo (Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kultur, Ur. l. RS, št. 50/2006) in Rotovž v
Lembergu (Sklep o javni infrastrukturi na področju kulture, Ur. l. RS, št. 4/1997).

2.3

Ljubiteljska kultura

Kulturna društva so nepogrešljiv dejavnik v življenju skupnosti. V kulturna društva v občini Šmarje pri Jelšah
je včlanjenih preko 500 aktivnih članov. Najmočnejša je glasbena dejavnost (pevski zbori, manjše vokalne
skupine in dve instrumentalni skupini), sledi gledališko amaterska dejavnost s tremi skupinami, dve folklorni
skupini, skupine za ohranjanje kulturne dediščine ter druge občasne skupine.
Kulturna društva v občini na podlagi registra društev:
- Društvo za ohranjanje kulturne dediščine Sv. Rok Šmarje pri Jelšah (društvo ni bilo sofinancirano iz
občinskih sredstev vsaj v zadnjih treh letih),
- Društvo vokalna skupina FREYA,
- Kulturna skupina Brecljevo, društvo za obujanje in ohranjanje starih običajev in organiziranje kulturnih
prireditev (društvo ni bilo sofinancirano iz občinskih sredstev v zadnjih dveh letih),
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Kulturno društvo ANTON AŠKERC Šmarje pri Jelšah,
Kulturno društvo JAKOB SKET Mestinje,
Kulturno društvo POET,
Kulturno društvo Simon Gale (društvo ni bilo sofinancirano iz občinskih sredstev vsaj v zadnjih treh
letih),
Kulturno društvo Sveti Štefan,
Kulturno društvo Zibika,
Kulturno društvo mešani mladinski pevski zbor AMANI župnije Šmarje pri Jelšah (društvo ni bilo
sofinancirano iz občinskih sredstev vsaj v zadnjih treh letih),
Kulturno društvo mešani pevski zbor Orfej delavcev Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah (društvo ni
bilo sofinancirano iz občinskih sredstev vsaj v zadnjih treh letih),
Kulturno društvo ŠUS (društvo ni bilo sofinancirano iz občinskih sredstev vsaj v zadnjih treh letih),
Kulturno društvo Šentvid pri Grobelnem,
Kulturno glasbeno društvo Kapljica (društvo ni bilo sofinancirano iz občinskih sredstev vsaj v zadnjih
treh letih),
Kulturno umetniško društvo “Šmarje.igra” (društvo ni bilo sofinancirano iz občinskih sredstev vsaj v
zadnjih treh letih),
Kulturno umetniško društvo Vekoslav Strmšek,
Kulturno-umetniško društvo Osnovna šola Šmarje pri Jelšah,
Link, združenje za jezikovno, socialno-kulturno in medkulturno sodelovanje (društvo ni bilo
sofinancirano iz občinskih sredstev vsaj v zadnjih treh letih),
Zveza kulturnih društev Šmarje pri Jelšah (zveza ni bila sofinancirana iz občinskih sredstev vsaj v zadnjih
treh letih),
Društvo za razvoj interpretacije, dediščine, turizma in umetnosti Legende,
Folklorno društvo Sveti Štefan,
Društvo – obrtniški moški pevski zbor Šmarje pri Jelšah,
Društvo Big band Šmarje pri Jelšah,
Društvo cerkveni pevci – Šentvid pri Grobelnem (društvo ni bilo sofinancirano iz občinskih sredstev v
zadnjem letu - 2016),
Društvo godbenikov Šmarje pri Jelšah,
Glasbeno društvo LOKOPOKO Šmarje pri Jelšah (društvo ni bilo sofinancirano iz občinskih sredstev vsaj v
zadnjih treh letih).

Občina namenja v okviru proračunske postavke 18023 – programi kulturnih društev vsako leto sredstva za
sofinanciranje delovanja društev, za izvedbo projektov in nakup opreme za delo društev. Kulturna društva
pridobijo sredstva na podlagi javnega razpisa in v skladu s sprejetim Pravilnikom o sofinanciranju
programov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Šmarje pri Jelšah (Ur. list RS, št.
05/2010).

2.4

Mediji

Mediji so nosilci kulture in sami del kulture. Javni interes Občine Šmarje pri Jelšah je zagotavljanje možnosti
in pravic do kakovostnega obveščanja občanov in ostalih ciljnih skupin. Po Zakonu o lokalni samoupravi
občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena, ki jih določi sama s splošnim aktom ali pa so
določene z zakonom. Med te naloge med drugim sodi tudi pospeševanje informacijsko-dokumentacijske
dejavnosti na območju občine, pospeševanje kulturno-umetniške ustvarjalnosti in omogočanje dostopnosti
do kulturnih programov. Zakon o lokalni samoupravi področja izdajanja občinskih glasil in objav v medijih
podrobneje ne opredeljuje. Zakon o medijih občinskih glasil ne opredeljuje kot medije, v skladu z Odlokom
o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 98/2015) pa je
občinsko glasilo Šmarske novice tiskani in elektronski medij, ki ga izdaja Občina Šmarje pri Jelšah. V tiskani
obliki ga prejmejo vsa gospodinjstva na območju občine brezplačno, v elektronski obliki je objavljeno na

6

Lokalni program za kulturo
spletni strani občine. Občinsko glasilo Šmarske novice je vpisano v razvid medijev Ministrstva za kulturo
Republike Slovenije pod številko 2015.
Namen izdajanja glasila je določen v Odloku o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Šmarje pri
Jelšah. S programsko zasnovo so določeni vizija, namen in osnovna vsebinska izhodišča občinskega glasila.
Načrtovani vsebinski sklopi vključujejo vsa področja življenja in dela v občini Šmarje pri Jelšah: od dela
občinske uprave, občinskega sveta, krajevnih skupnosti, političnih strank, društev, javnih zavodov,
gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, športa in rekreacije, kulture …
Občina Šmarje pri Jelšah denar za izdajanje občinskega glasila zagotavlja vsako leto v občinskem proračunu
na postavki 18027 – izdajanje občinskega glasila na osnovi finančnega in terminskega načrta, ki ga pripravi
odgovorni urednik, potrdita pa uredniški odbor in župan.
Posredovanje informacij občanom in drugi javnosti tudi izven občin omogočajo še drugi mediji. Občina
sredstva za financiranje programskih vsebin v drugih medijih v proračunu načrtuje na proračunski postavki
01012 – odnosi z javnostjo. Za financiranje programskih vsebin občina sklene okvirne letne sporazume s
posameznimi mediji na osnovi ponudb medijev. Občina Šmarje pri Jelšah z drugimi mediji komunicira še
preko sporočil za javnost, ki se medijem pošiljajo po elektronski pošti, objavljena so na spletni strani Občine
in družbenih omrežjih, s sklicevanjem novinarskih konferenc, izvedbo različnih dogodkov ...
Spletna stran je v sodobnem svetu pogosto prvi stik z javnostjo. Omogoča komuniciranje z občani,
ustanovami, organizacijami, drugimi lokalnimi skupnosti, regionalnimi in državnimi ustanovami, mediji.
Spletna stran Občine Šmarje pri Jelšah je namenjena objavi in širjenju informacij o delu občinske uprave,
občinskega sveta, javnih zavodov, katerih (so)ustanoviteljica je Občina Šmarje pri Jelšah, klubov in društev,
podjetnikov, posameznikov – občanov občine. Sredstva za vzdrževanje, obnavljanje in nadgradnjo spletne
strani Občine so načrtovana v občinskem proračunu na postavki 04007 – spletne strani občine.
Družbeni omrežji Facebook in Twitter delujeta kot posrednik informacij, vzdržujeta določeno raven stikov z
občani in javnostmi izven geografskega območja občine. Sta medij, ki omogočata udeležbo in obveščanje
preko različnih interesnih skupin.

2.5

Kulturna dediščina

Na območju občine je bilo, glede na podatke Registra nepremične kulturne dediščine Ministrstva za kulturo,
v letu 2016 vpisanih 276 enot kulturne dediščine. Prevladuje profana stavbna dediščina (222 enot), sledi ji
sakralna stavbna dediščina (38 enot). V manjši meri so zastopani ostali tipi dediščine (arheološka dediščina
– 5 enot, memorialna dediščina – 4 enote, naselbinska dediščina -3 enote, kulturna krajina – 2 enoti,
sakralno profana stavbna dediščina in vrtnoarhitekturna dediščina – vsaka s po 1 enoto).
Največje znamenitosti so Cerkev sv. Roka, Kalvarija, Marijina cerkev na Sladki Gori, Jelšingrad, srednjeveški
trg Lamberg in rotovž.
Cerkev Matere božje na Sladki Gori je razglašena za državni spomenik državnega pomena. 41 enot je
razglašenih za spomenik lokalnega pomena, med njimi tudi Kapelice Križevega pota in Cerkev sv. Roka, Grad
Lemberg, dvorec Jelšingrad, Cerkev sv. Ane Tinsko, Cerkev sv. Jerneja Zibika, Cerkev sv. Petra Kristan vrh,
Cerkev sv. Mihaela Pečica, Cerkev sv. Miklavža Sotensko pri Šmarju, Cerkev sv. Lovrenca Močle, Cerkev sv.
Pankracija in Cerkev sv. Miklavža Lemberg pri Šmarju, Cerkev sv. Benedikta Krtince, Cerkev sv. Tomaža
Brecljevo, Cerkev Matere dobrega sveta Završe pri Grobelnem, Cerkev sv. Vida Šentvid pri Grobelnem,
Cerkev Marijinega vnebovzetja Šmarje pri Jelšah, Cerkev sv. Barbare Vinski Vrh pri Šmarju, Cerkev sv.
Štefana Sveti Štefan, Cerkev Matere božje Spodnje Tinsko, Cerkev sv. Janeza Krstnika Orehovec pri Zibiki in
Cerkev sv. Ane Babna Gora.
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V okviru zmožnosti in zaznanih potreb se za obnove zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov in kulturne
dediščine vsako leto v proračunu občine pod proračunsko postavko 18002 namenjajo znatna finančna
sredstva (40.000 EUR v letu 2016, predvidoma 50.000 EUR v letu 2017).

2.6

Kulturni turizem

Občina Šmarje pri Jelšah s svojim izjemno bogatim umetnostno-zgodovinskim zaledjem predstavlja osrednji
prostor baročne umetnosti Obsotelja in Kozjanskega. V samem centru Šmarja je obsežen kalvarijski
kompleks s 14 kapelami in z znamenito romarsko cerkvijo, posvečeno sv. Roku. Kalvarija, velja za enega
največjih baročnih umetnostnih spomenikov v srednjeevropskem prostoru. Temu spomeniku se pridružuje
še en z vidika umetnostne zgodovine prav tako pomemben spomenik, to je Marijina baročna romarska
cerkev na Sladki Gori. V občini Šmarje pri Jelšah je potrebno izpostaviti trenutno še neizkoriščeni potencial
dvorec Jelše (Jelšingrad) in rotovž v Lembergu, ki je bil l. 2010 popolnoma obnovljen.
Čeprav občina premore številne turistične potenciale, je občina tudi zaradi odsotnosti večjih prenočitvenih
kapacitet izrazito izletniška občina, njen velik atribut pa je močna in dobro ohranjena kulturna dediščina.
Tako lahko v naši občini razvoj turizma usmerimo v dediščinski oz. kulturni turizem.
Muzej baroka Šmarje pri Jelšah je skupaj s kulturnimi spomeniki in kulturno dediščino eden ključnih
dejavnikov za razvoj ne samo kulturnega turizma v naši občini, pač pa tudi za razvoj gostinstva, drugih
storitvenih dejavnosti in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
Z namenom bolje izkoristiti turistične atribute in potenciale občine je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah
je na seji, dne 25. 5. 2016 sprejel Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport in mladino Šmarje pri
Jelšah. Z ustanovitvijo zavoda (zavod se je vpisal v sodni register z dnem 25. 1. 2017) se prenašajo
pristojnosti na področju turizma (razen TIC-a) iz Knjižnice na novi zavod.
Želja je pozicionirati Občino Šmarje pri Jelšah kot svet baročnih presežkov z bogato kulturno dediščino,
doseči dvig števila obiskovalcev in s tem prepoznavnost samega kraja in občine.
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3. FINANCIRANJE KULTURE
Financiranje dejavnosti kulture v občini se vsakoletno opredeli s sprejemom občinskega proračuna. Iz
sredstev občinskega proračuna se na letni ravni sofinancirajo naslednje vsebine:
- knjižničarstvo in založništvo:
o dejavnost Knjižnice
o nakup knjig za splošne knjižnice
- ljubiteljska kultura:
o sofinanciranje programa Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD OI Šmarje pri Jelšah)
o sofinanciranje gledališčih abonmajev in kulturnih prireditev
o programi kulturnih društev
- nepremična kulturna dediščina:
o obnove zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov
- drugi programi v kulturi:
o upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturni objektov
o investicije in investicijsko vzdrževanje Kulturnega doma in Muzeja baroka Šmarje pri Jelšah
- mediji in avdiovizualna kultura:
o izdajanje občinskega glasila.
Financiranje programov za kulturo iz občinskega proračuna (v EUR):
zaključni račun
zaključni račun
zaključni račun
2014
2015
2016
dejavnost knjižnice
204.795
217.475
227.973
nakup knjig za
26.000
26.000
26.000
splošne knjižnice
sofinanciranje
programa javnega
7.500
7.500
7.500
sklada za kulturno
dejavnost
sofinanciranje
gledališčih
abonmajev in
19.600
19.600
19.600
kulturnih
prireditev
programi kulturnih
37.840
38.075
38.500
društev
obnove zaščitenih
in drugih kulturnih
35.488
2.684
40.000
spomenikov
upravljanje in
tekoče vzdrževanje
14.200
14.200
14.200
kulturni objektov
investicije in
investicijsko
vzdrževanje
20.000
15.000
15.000
kulturnega doma
Šmarje pri Jelšah
Muzeja baroka
izdajanje
/
/
12.984
občinskega glasila

proračun
2017
237.443
26.000

7.500

19.600

38.500
50.000

14.200

12.000

25.000
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4. CILJI KULTURNE POLITIKE V OBČINI
Vizija občine na področju kulture in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti je izboljšanje usposobljenosti in
medsebojno delovanje deležnikov v kulturi, povečati pomen kulture kot perspektivne panoge v občini in
spodbujati kakovost v kulturi, sproščenost in kultiviranost ter kulturni dialog.
Cilji občine na področju kulture v programskem obdobju 2017-2027 so:
- omogočiti dostopnost kulturnih dobrin vsem skupinam,
- spodbujanje kulturne raznolikosti - podpora ustvarjalcem, društvom in projektom na področju kulture,
- ohranjanje kulturne dediščine,
- povezovanje kulture z drugimi dejavnostmi, prioritetno s turizmom (kulturni turizem).
Z Lokalnim programom za kulturo želimo za različna področja kulturnih dejavnosti predvideti ključne ukrepe
razvojne kulturne politike v naslednjem obdobju in določiti odgovorne nosilce. Uresničitev ukrepov bomo
spremljali s kazalci, ki jih navajamo v nadaljevanju.

Občina Šmarje pri Jelšah v obdobju 2017 – 2027 ohranja, spodbuja in razvija naslednje dejavnosti:

Knjižnična
dejavnost

ukrepi
- povečan obseg nabave gradiva,
vključno z e-gradivom,
- boljši izbor in predstavitev
gradiva, še posebej novega
gradiva, e-gradiva ter
domoznansko pomembnega
gradiva,
- izboljšanje kompetenc
uslužbencev, predvsem pri delu
z uporabniki,
- večja ponudba digitalnih
vsebin, lastnih in posredovanih,
- ponudba kakovostnih
prireditev v skladu s potrebami
okolja,
- spodbujanje bralne kulture,
- razširjanje informacijske
pismenosti,
- boljša dostopnost ponudbe za
uporabnike,
- intenzivnejša promocija
dejavnosti,
- pridobivanje izvenproračunskih
sredstev

kazalci
- število izposojenih enot
knjižničnega gradiva,
- število inventariziranih enot
domoznanskega gradiva,
- število novih članov,
- število prireditev (za odrasle
in otroke),
- število obiskovalcev na
prireditvah,
- število obiskovalcev spletne
strani knjižnice

nosilci
Knjižnica
Šmarje pri
Jelšah
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Kulturni dom

Muzej baroka

ukrepi
- izvajanje gledališke, glasbene,
likovno-razstavne, kino in
filmske dejavnosti,
- izvedba predavanj in
pogovornih večerov, proslav in
zborovanj,
- lastna produkcija gledaliških
predstav, glasbeno scenskih
prireditev, ipd,
- trženje prostorov kulturnega
doma,
- promocija dejavnosti v
kulturnem domu in
pridobivanje obiskovalcev,
- sodelovanje z zavodi , društvi in
organizacijami v občini in izven
nje,
- vseživljenjsko izobraževanje

kazalci
- število prireditev (za odrasle
in otroke),
- število obiskovalcev na
prireditvah,
- število najemov prostorov,
- število lastnih produkcij,
- število udeležencev na
področju vseživljenjskega
izobraževanja

nosilci
Knjižnica
Šmarje pri
Jelšah v
sodelovanju
z JSKD in
kulturnimi
društvi

ukrepi
- multimedijska nadgradnja
muzeja,
- izdaja monografije o baroku v
Šmarju pri Jelšah,
- izvedba prireditev (muzejsko
glasbeni abonma, Rokovo
poletje, poletni kino, glasbeni
in drugi dogodki),
- organizacija mojstrskega tečaja
za študente glasbe,
- razvoj pedagoških programov
za otoke in mladostnike,
- razvoj mobilne in računalniške
aplikacije za najmlajše
obiskovalce,
- razvoj edinstvenih turističnih
spominkov,
- povezovanje z ostalimi
ustanovami s področja kulture
in turizma

kazalci
- število obiskovalcev,
- število prireditev

nosilci
Knjižnica
Šmarje pri
Jelšah
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Ljubiteljska
kultura

Medijska
dejavnost

Kulturna
dediščina

Kulturni
turizem

ukrepi
- zagotovitev ustreznih
prostorskih pogojev za
delovanje ljubiteljske kulture,
- podpora, spodbujanje in razvoj
kvalitete, dostopnosti in
povezovanja ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti na
območju občine,
- zagotavljanje delovanja OI
JSKD,
- vključevanje mladih v društva,
- povezava mentorjev interesnih
dejavnosti v šoli z društvi,
- oglaševanje, promocija dela
društev

kazalci
- število delujočih društev,
- število članov v društvih,
- število aktivnih udeležencev,
- število
uporabnikov/obiskovalcev
prireditev,
- število dogodkov na področju
občine v organizaciji društev

nosilci
Občina,
Osnovna
šola,
društva,
JSKD in
prostovoljci

ukrepi
- izdajanje lokalnega glasila

kazalci
- število izdanih številk glasila,
- skupna naklada

nosilci
Občina

ukrepi
- obnova kulturnih spomenikov

kazalci
- število obnovljenih
spomenikov

nosilci
Občina

ukrepi
- priprava ustreznih turističnih
aranžmajev,
- povečevati ponudbo
kulturnega turizma,
- povečati število dogodkov in
prireditev vezanih na kulturni
turizem

kazalci
- število turističnih aranžmajev,
ki vključujejo kulturni turizem,

nosilci
Javni zavod
za turizem,
šport in
mladino
Šmarje pri
Jelšah,
Knjižnica,
Občina
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5. ZAKLJUČEK
Nacionalni program za kulturo 2014-2017 opredeljuje cilje in prioritete na vseh področjih
umetnosti in kulture. Z lokalnim programom za kulturo se v Občini Šmarje pri Jelšah osredotočamo
samo na tista področja, ki so za občino ključna in pomembna za nadaljnji razvoj.
Na posameznih področjih kulture želimo definirati ukrepe, ki bodo znali učinkovito odgovoriti na
njihove ključne izzive.
Lokalni program za kulturo je usmerjen v skrb za formalne pogoje njenega delovanja v občini
Šmarje pri Jelšah, ob tem pa poskuša predvsem ljubiteljski kulturni dejavnosti ponuditi pogoje za
avtonomen kulturni razvoj. Prav dobro urejeni pogoji ob sočasnem distanciranju občine od
odločanja o kulturnih vsebinah namreč omogočajo največji možni razvoj in raznolikost kulture.
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