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AKCIJSKI NAČRT ZA URESNIČEVANJE LOKALNEGA PROGRAMA KULTURE
OBČINE GROSUPLJE ZA OBDOBJE 2009-2010

CILJI IN UKREPI ZA RAZVOJ KULTURNIH DEJAVNOSTI
POSTAVLJENI CILJI

DOSEŽENI CILJI

Razstavna dejavnost
1. ustanovitev strokovne
komisije

2008
-

2. ureditev prostora za
shranjevanje opreme
3. povezovanje javnih in
zasebnih prizadevanj

-

UKREPI ZA DOSEGANJE CILJEV

-pridobljena soglasja
lastnikov (Šmarje Sap,
Škocjan, Kopanj, Center
Grajski vrt Boštanj)

2009
-ustanovitev komisije
in zagotavljanje
pogojev za njeno
delovanje
- obnova prostora (v
kulturnem domu)
-vključitev razstav v
Turnčku, Šmarje Sap,
in Škocjanu v
turistično in kulturno
ponudbo občine,
- povezava galerije v
Boštanju v skupno
občinsko ponudbo,

2010
-zagotovitev pogojev
za delovanje komisije

-vzdrževanje
prostora
-vzdrževanje
razstavnih
eksponatov,
- realizacija
vsebinske
nadgradnje razstav,
- postavitev razstave
na Kopanju, tema
Prešeren

- dogovor o skupnem
vzdrževanju
eksponatov in
nadgradnji razstav
(dopolnitev,
posodobitev)
-priprava maket
obstoječih kipov
umeščenih v
grosupeljski prostor

-postavitev stalne
razstave (v prostorih
knjižnice ali v
Boštanju)

4. stalna razstava maket
– Grosuplje mesto kipov

-

Založniška dejavnost
1. spodbujanje izdaje
večjega števila
publikacij

2008
-

2009
-izvedba javnega
razpisa za
spodbujanje
založniških projektov

2010
-izvedba javnega
razpisa za
spodbujanje
založniških projektov

Posebni projekti
1. Grosuplje mesto
kipov

2008
- realizacija projekta

2009
- nadaljevanje projekta
(nosilec Zavod za
kiparstvo v
sodelovanju z občino)

2010
- nadaljevanje
projekta
(nosilec Zavod za
kiparstvo v
sodelovanju z
občino),
- kandidatura na
razpise Ministrstva
za kulturo in
projektne pozive
JSKD,
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2. Spominska soba
Louisa Adamiča

3. tradicionalni projekti

- redno tekoče
vzdrževanje in manjša
popravila,

- redno tekoče
vzdrževanje in manjša
popravila,

- redno tekoče
vzdrževanje in
manjša popravila,

- ponovno podan
predlog solastnikom
objekta po skupnem
dogovoru glede sanacije
objekta

- nadgradnja stalne
razstave (posodobitev,
javni poziv za
postavitev razstave predstavitev dela
Louisa Adamiča,
povezava s knjižnico)
- vsebinska
nadgradnja projektov
(nosilec izvedbe ZKD
Grosuplje),

- vsebinska
nadgradnja stalne
razstave (povezava s
knjižnico)

- izvedba projektov

- Mesto na ulici,
- koncertni večeri Tabor
Cerovo,
- Adamičevi dnevi,
- obeležitev obletnic
(Trubar, Prešeren)

4. Obudimo Beli kamen
– restavratorske
delavnice

- kandidatura na
razpise Ministrstva za
kulturo in projektne
pozive JSKD

- izvedba prvih
restavratorskih delavnic,
- urejanje lastniških
razmerij,
- navezava stikov s
prejšnjimi lastniki,
- vloga na Zavod za
varstvo kulturne
dediščine za izdelavo
strokovnih smernic

- vsebinska
nadgradnja
restavratorskih
delavnic (nosilec
Turistično društvo
Boštanj),

- vsebinska
nadgradnja projektov
(nosilec izvedbe ZKD
Grosuplje),
- kandidatura na
razpise Ministrstva
za kulturo in
projektne pozive
JSKD

- pričetek
konservatorsko
restavratorskih
posegov na obzidju

-pridobitev strokovnih
smernic za ohranitev
grajskega zidovja in
izračun stroškov,
- zaključek prenosa
lastništva na občino
(ureditev zemljiško
knjižnega stanja),
- oblikovanje skupine
študentov (arheologi,
geodeti, gradbeniki), ki
bi izvajali študijske
vaje na gradu Boštanj

5. Ohranjanje romske
tradicije

- dogovor med romskim
društvom, Fakulteto za
socialno delo, občino in
CSD Grosuplje o skupni
izvedbi projekta,
-sofinanciranje projektov
društva ( kulturne
prireditve)
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- vsebinska
nadgradnja projekta
(nosilec romsko
društvo Roma džan
angle, povečevanje
števila prireditev),
- kandidatura na
razpise Ministrstva za
kulturo in projektne

- vsebinska
nadgradnja projekta
(nosilec romsko
društvo Roma džan
angle, povečevanje
števila prireditev,
založniški projekt –
romska pravljica),
- kandidatura na

Mednarodno in
občinsko povezovanje
1. regionalni oz.
medobčinski projekti

2. razvijanje
prepoznavnih projektov

2008

pozive JSKD

razpise Ministrstva
za kulturo in
projektne pozive
JSKD

2009

2010

- uskladitev dejavnosti
- izvedba javnega
JSKD OI Ivančna Gorica razpisa za
spodbujanje večjih
in ZKD Grosuplje,
projektov,
- dana pobuda nosilcem
dejavnosti za izdelavo
- kandidatura na
idejnih zasnov novih
razpise Ministrstva za
projektov (projekt
kulturo in projektne
Grosupeljski dnevi, ipd) pozive JSKD
(gledališka dejavnost,
Big Band Grosuplje,
folklorna dejavnost –
Slo Folk)

izvedba javnega
razpisa za
spodbujanje večjih
projektov,

- izveden javni razpis

- izvedba ustreznih
javnih razpisov,

- izvedba ustreznih
javnih razpisov,

- administrativna
pomoč nosilcem
projektov pri
kandidaturah na javne
razpise
(občina, ZKD),

- administrativna
pomoč nosilcem
projektov pri
kandidaturah na
javne razpise
(občina, ZKD),

- občinska podpora
nosilcem projektov pri
promociji

- občinska podpora
nosilcem projektov
pri promociji

- kandidatura na
razpise Ministrstva
za kulturo in
projektne pozive
JSKD

povezovanje nosilcev
dejavnosti iz vseh
področij
1. organizacija skupnih
medgeneracijskih
projektov

2008

2009

2010

- dana pobuda
šolam,vrtcem, knjižnici,
ZKD, ZŠO in TD,

-zasnova projekta in
njegova realizacija
(povezava projektov
Mesto na ulici,
Maraton sreče,
povezava vseh točk
kulturne dediščine,
Radensko polje itd)

2. uskladitev dejavnosti
vseh področij

- sklenjen dogovor o
sodelovanju in
povezovanju že
obstoječih projektov v
projekt z delovnim
naslovom»Grosupeljski
dnevi«
- dana pobuda
- oblikovanje
šolam,vrtcem, knjižnici,
skupnega spletnega

-vsebinska
nadgradnja projekta,
(dogovor občina, vse
zveze društev,
lastniki kulturne
dediščine)
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- vzdrževanje
sistema usklajevanja

ZKD, ZŠO in TD

portala,

prireditev in
dogodkov

-vzpostavitev sistema
usklajevanja prireditev
in dogodkov

javna kulturna
infrastruktura
1. uskladitev sklepa o
določitvi javne
infrastrukture na
področju kulture

2008

2009

2010

- urejanje lastniških
razmerij

-uskladitev sklepa

--

2. reševanje lastninskih
razmerij kulturnega
doma Grosuplje

-

- ureditev zemljiško
knjižnega stanja

-

3. osrednji kulturni
prostor za prireditveno
dejavnost

- investicijski posegi in
vzdrževanje
obstoječega kulturnega
doma,

- investicijski posegi in
vzdrževanje
obstoječega
kulturnega doma,

- investicijski posegi
in vzdrževanje
obstoječega
kulturnega doma,

- prostorsko planiranje
novega prireditvenega
prostora

- prostorsko planiranje
novega prireditvenega
prostora

- vzdrževanje sedanjega
stanja,
- vzpostavitev TIC - a

- vzdrževanje
sedanjega stanja,
- nadgradnja opreme
(knjigomat)

- tekoče vzdrževanje
zgradbe

- tekoče vzdrževanje
zgradbe,

- določitev lokacije
novega osrednjega
prireditvenega
prostora
- vzdrževanje
sedanjega stanja,
- nadgradnja opreme
(računalniška
oprema)
tekoče vzdrževanje
in pričetek obnove,

4. knjižnica

5. mlin Brinje

6. graščina Praproče

- dana pobuda
lastnikom za obnovitev
pogovorov o skupni
strategiji reševanja
propadajoče stavbe,

- iskanje drugih virov
financiranja (razpisi)
- nadaljevanje
prizadevanj za skupno
obnovo zgradbe,
- redno tekoče
vzdrževanje zgradbe

- redno tekoče
vzdrževanje zgradbe
Varstvo kulturne
dediščine
1. razglasitev
spomenikov
- državnega pomena,
- lokalnega pomena

- iskanje drugih virov
financiranja (razpisi)
- nadaljevanje
prizadevanj za
skupno obnovo
zgradbe,
- redno tekoče
vzdrževanje zgradbe

2008

2009

2010

- dana pobuda
pristojnim službam za
noveliranje odloka o
razglasitvi Tabora
Cerovo za spomenik
državnega pomena,

-realizacija pobude za
razglasitev Tabora
Cerovo za spomenik
državnega pomena,

- razglasitev višinske
naselbine Limberk,
cerkve sv. Križa,
Tlake in cerkve sv.
Štefana, Vino za
spomenike lokalnega
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- razglasitev cerkve

- za spomenik lokalnega
pomena razglašena
cerkev sv. Kancijana v
Škocjanu,

sv. Benedikta na
Blečjem vrhu in
arheološkega najdišča
Zavrh za spomenik
lokalnega pomena

pomena,

-izvedba obnove
arhitekturnega dela in
fresk,

- vključitev v kulturno
in turistično ponudbodel projekta Rimska
cesta,

- dana pobuda
pristojnim službam za
ustrezno formalno
zaščito spomenikov
NOB
2. zaščita ostale
kulturne dediščine
- kapela pri treh križih

- pil v Mali stari vas,

-restavriranje lesenih
kipov in izdelava kopije
kipa Marije,

- dana vloga na Zavod
za varstvo kulturne
dediščine za izdelavo
restavratorskega
programa,

- pridobljen
restavratorsko
konservatorski
program,

- izvedba
restavriranja,

- izveden projekt
»Obudimo Beli kamen«

- projekt »Obudimo
Beli kamen«

- projekt »Obudimo
Beli kamen«

- dogovori z lastniki in
upravitelji (Turenček,
Škocjan) o vključitvi
zbirk v skupno občinsko
turistično in kulturno
ponudbo,

- izvedba ustreznih
javnih pozivov za
dopolnitev zbirk,

- izvedba ustreznih
javnih pozivov za
dopolnitev zbirk,

- upravljanje in
vzdrževanje zgradbe

- popis predmetov v
mlinu in njihova
zaščita,

- začetek realizacije
del po
konservatorskem
načrtu,

- Grad Boštanj,

3. posebni projekti
-oblikovanje muzejskih
zbirk,

- mlin pri graščini Brinje

- idejna rešitev
vsebinske zasnove
dejavnosti v mlinu,

- iskanje drugih virov
financiranja (razpisi)

- iskanje drugih virov
financiranja (razpisi)
4. vzpostavitev registra
lokalne kulturne
dediščine

- vzpostavitev registra
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- nadgradnja registra –
dopolnjevanje
podatkov in ažuriranje

- nadgradnja registra
– dopolnjevanje
podatkov in
ažuriranje

Financiranje
1. financiranje javne
službe

2008
- financiranje v skladu z
zakonodajo in plani
zavodov,

2009
- financiranje v skladu
z zakonodajo in plani
zavodov,

2010
- financiranje v
skladu z zakonodajo
in plani zavodov

2. financiranje
programov in projektov

- izvedeni javni razpisi in
javni pozivi za
sofinanciranje kulturnih
programov in projektov,

- oblikovanje javnih
razpisov in javnih
pozivov v skladu z
vsebinami sprejetimi v
lokalnem programu
kulture,

- oblikovanje javnih
razpisov in javnih
pozivov v skladu z
vsebinami sprejetimi
v lokalnem programu
kulture,

- oblikovana posebna
razpisna področja v
javnem razpisu občine
(projekti v interesu
občine: ohranjanje
kulturne dediščine,
založniški projekti,
ohranjanje romske
tradicije),

– oblikovanje
potrebnih razpisnih
področij,

- kandidatura na
razpise Ministrstva za
kulturo in projektne
pozive JSKD za
projekte katerih
nosilec je občina
Ljubiteljska kulturna
dejavnost
1.0 cilji po posameznih
dejavnostih
1.1A vokalna zborovska
dejavnost

2008

2009

2010

-vzdrževanje
doseženega nivoja,

-vzdrževanje
doseženega nivoja,

-vzdrževanje
doseženega nivoja,

-spodbujanje k letnemu
oz- tematskemu
koncertu

-spodbujanje k
letnemu oz.
tematskemu koncertu,

- spodbujanje k
letnemu oz.
tematskemu
koncertu,

-aktivno pridobivanje
mladih članov
1.1B instrumentalna
dejavnost

- kandidatura na
razpise Ministrstva
za kulturo in
projektne pozive
JSKD za projekte
katerih nosilec je
občina

-aktivno pridobivanje
mladih članov,

-aktivno pridobivanje
mladih članov,

-redno izobraževanje,

-redno izobraževanje,

-pridobitev novih
vadbenih prostorov (Big
band)

adaptacija novih
vadbenih prostorov
(Big band),
-niz kvalitetnih
koncertnih dogodkov
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-aktivno pridobivanje
mladih članov
-aktivno pridobivanje
mladih članov,
-redno
izobraževanje,
-mednarodno
sodelovanje,
udeležba na
mednarodnih
festivalih

1.2 gledališka dejavnost

-vzdrževanje
doseženega nivoja,

ob 10. obletnici (Big
band)
-vzdrževanje
doseženega nivoja,

-redno izobraževanje,

-redno izobraževanje,

-aktivno pridobivanje
mladih članov

-aktivno pridobivanje
mladih članov,
-oblikovanje treh
generacijsko različnih
skupin,
-oblikovanje tehnične
ekipe

1.3 folklorna dejavnost

1.4 likovna dejavnost

-redno
izobraževanje,
-aktivno pridobivanje
mladih članov,
-urejanje
gledališkega fundusa
(scena, kostumi),
-povečanje števila
gostovanj,
-oblikovanje tehnične
ekipe
-vzdrževanje
doseženega nivoja,

-vzdrževanje
doseženega nivoja,

-vzdrževanje
doseženega nivoja,

-redno izobraževanje,

-redno izobraževanje,

-sodelovanje pri
mednarodnem festivalu
SLOFOLK

-gostovanje v
Argentini, Bolgariji

-vzdrževanje
doseženega nivoja

-aktivno pridobivanje
mladih članov,

-sodelovanje pri
mednarodnem
festivalu SLOFOLK
-aktivno pridobivanje
mladih članov,

-vzdrževanje
doseženega nivoja,

-vzdrževanje
doseženega nivoja,

-redno izobraževanje,

-redno
izobraževanje,

-pridobitev prostorov
ateljeja za redno
dejavnost
1.5 plesna dejavnost

-vzdrževanje
doseženega nivoja,

-vzdrževanje
doseženega nivoja

-aktivno pridobivanje
mladih članov,
-vzdrževanje
doseženega nivoja,
-pridobitev primernih
prostorov baletne
vadbe

-redno
izobraževanje,

-pridobitev prostorov
ateljeja za redno
dejavnost
-aktivno pridobivanje
mladih članov,
-vzdrževanje
doseženega nivoja in
preraščanje v
sistematsko baletno
izobraževanje
(dodatni mentor),
-vadba v primernih
prostorih za baletno
vzgojo
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1.6 literarna dejavnost

1.7 filmska in
fotografska dejavnost

-aktivno pridobivanje
mladih članov

-aktivno pridobivanje
mladih članov

-aktivno pridobivanje
mladih članov

-načrtno oblikovanje
atraktivnega
prireditvenega
programa

-načrtno oblikovanje
atraktivnega
prireditvenega
programa

-vzdrževanje
doseženega nivoja,

-vzdrževanje
doseženega nivoja,

-vzdrževanje
doseženega nivoja,

-aktivno pridobivanje
mladih članov

-aktivno pridobivanje
novih članov,

-aktivno pridobivanje
novih članov,

-utrjevanje Galetovega
festivala kratkega
filma (z JSKD OI
Ivančna Gorica)

-utrjevanje
Galetovega festivala
kratkega filma (z
JSKD OI Ivančna
Gorica),
-redno mesečno
predvajanje filma z
namenom
izobraževanja

2. U3 Grosuplje
-vzdrževanje
doseženega nivoja
(redni učni proces,
ekskurzije, knjižica
programskega poročila,
kulturno mediatorstvo),
-oblikovanje
samostojnega društva v
okviru ZKD

-vzdrževanje
doseženega nivoja
(redni učni proces,
ekskurzije, knjižica
programskega
poročila, kulturno
mediatorstvo),

-vzdrževanje
doseženega nivoja
(redni učni proces,
ekskurzije, knjižica
programskega
poročila, kulturno
mediatorstvo),

-pridobivanje
primernih prostorov za
izobraževanje

-pridobivanje
primernih prostorov
za izobraževanje,
-oblikovanje rednih
četrtkovih predavanj
– s sociološko in
kulturološko tematiko
( v sodelovanje z
ZKD)

3. ZKD Grosuplje
-dvig kvalitete produkcij
društev (organizacijsko
in programsko),
-animacija in
pridobivanje mladih
članov,
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-dvig kvalitete
produkcij društev in
večanje
prepoznavnosti
(organizacijsko in
programsko),

-dvig kvalitete
produkcij društev in
večanje
prepoznavnosti
(organizacijsko in
programsko),

-povečanje sodelovanja
z izobraževalnimi
institucijami,
-oblikovanje aktualnega
letnega programa
prireditev z vsemi
društvi in institucijami,
-oblikovanje publike
ZKD Grosuplje,
-obnova odrske tehnike
po standardih in
pridobitev a-testa za
oder

-animacija in
pridobivanje mladih
članov (najstniške
generacije),
-povečanje
sodelovanja z
izobraževalnimi
institucijami,
-oblikovanje
aktualnega letnega
programa prireditev z
vsemi društvi in
institucijami,
-oblikovanje publike
ZKD Grosuplje
(predvsem koncertne,
gledališke predstave
so polno zasedene!!!!),
-oblikovanje novega
pravilnika o
sofinanciranju za
kulturne dejavnosti v
občini,
-vključitev v mrežo
Kulturnih domov
Slovenije,
-pridobitev statusa
javni interes
Ministrstva za kulturo
R Slovenije,
-obnova gledališke
garderobe in dvorane
(del za publiko),

-animacija in
pridobivanje mladih
članov (oblikovanje
abonmaja z
najstnike),
-sistemsko
sodelovanje z
izobraževalnimi
institucijami,
-oblikovanje
aktualnega letnega
programa prireditev z
vsemi društvi in
institucijami,
-oblikovanje publike
ZKD Grosuplje
(predvsem
koncertne, gledališke
predstave so polno
zasedene!!!!),
-financiranje po
novem pravilniku o
sofinanciranju za
kulturne dejavnosti v
občini,
-pridobitev
programskih sredstev
z Ministrstva za
kulturo R Slovenije,
-pridobivanje
sponzorskih sredstev
za program ZKD,
-urejanje prostorskih
problemov)

-urejanje prostorskega
problema gledališkega
fundusa (scena,
kostumi)
4. JSKD OI
- izvedba območnega in
regijskega programa,
- strokovno svetovanje
kulturnim društvom,
skupinam in
posameznikom,

- izvedba območnega
in regijskega
programa,

- izvedba območnega
in regijskega
programa,

- strokovno svetovanje
na področju kulture,

- strokovno
svetovanje na
področju kulture,

- izdelava in ažuriranje
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- sofinanciranje udeležb
na državnem nivoju,
- izvedba lokalnega
programa,
- povezovanje in
usklajevanje programa z
ZKD Grosuplje, Mestno
knjižnico Grosuplje

novic ter koledarja na
spletni strani
izpostave,
- izvedba lokalnega
programa ob
pomembnih občinskih
in državnih praznikih
ter jubilejih,
- spodbujanje
založniške dejavnosti
na lokalnem nivoju,
- organizacija
izobraževalnih oblik s
področja kulture,
- sofinanciranje
udeležb na državnem
nivoju,
- povezovanje in
usklajevanje programa
z ZKD Grosuplje,
- povezovanje z vsemi
zavodi na področju
kulture, turizma in
športa

Knjižnična dejavnost

- ažuriranje spletne
strani izpostave,
- izvedba lokalnega
programa,
- razširjanje
založniške dejavnosti
na lokalnem nivoju in
nacionalna
prepoznavnost,
- ustvarjalne in
izobraževalne oblike,
- sofinanciranje
udeležb na državnem
nivoju,
- povezovanje in
usklajevanje
programa z ZKD
Grosuplje,
- povezovanje z
vsemi zavodi na
področju kulture,
turizma in športa,

2008

2009

2010

- prirast gradiva 315
enot/1000 preb.,

- prirast 310 enot/1000
prebivalcev,

- vzpostavitev
sistema za 24-urno
vračanje gradiva,

- vzpostavitev brezžične
povezave,

- nova spletna stran,

- nakup serverja,

- uvedba storitve MY
PC,

- odprtje časopisne
kavarne

- oprema gradiva z
RFID nalepkami,
- vzpostavitev sistema
za zaščito gradiva in
izposojo s
knjigomatom
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- digitalizacija
domoznanske zbirke,
- izobraževanje
uporabnikov za
samostojno uporabo
IKT tehnologije in
baz podatkov,
- vzdrževanje
knjižnične zbirke v
skladu s strokovnimi
priporočili

Glasbena šola
Grosuplje

2008

2009

2010

-reševanje prostorske
problematike (umestitev
v prostor, plan kje, kako
se bo problematika GŠ
reševala) oziroma
zagotavljanje minimalnih
oziroma optimalnih
prostorskih pogojev za
delovanje GŠ,

-reševanje prostorske
problematike
(umestitev v prostor,
plan kje, kako se bo
problematika GŠ
reševala) oziroma
zagotavljanje
minimalnih oziroma
optimalnih prostorskih
pogojev za delovanje
GŠ,

-reševanje
prostorske
problematike
(umestitev v prostor,
plan kje, kako se bo
problematika GŠ
reševala) oziroma
zagotavljanje
minimalnih oziroma
optimalnih
prostorskih pogojev
za delovanje GŠ,

- upravna stavba
(urejanje lastništva in
investicijsko
vzdrževanje (menjava
oken, popravilo in
obnovitev centralne,
obnova strehe, stranišč
in dvorane),
- vključevanje naših
učencev v kulturno
dogajanje v okolju,
-vključevanje orkestrov
in komornih skupin v
kulturno dogajanje v
okolju,
-nabava uniform za
pihalni orkester,
-sodelovanje in izvedba
skupnih projektov s
sorodnimi
inštitucijami (ZKD, vrtci,
šole, dom
upokojencev…),
-organizacija koncertov
za širšo javnost

-upravna stavba
(urejanje lastništva in
investicijsko
vzdrževanje (menjava
oken, popravilo in
obnovitev centralne,
obnova strehe,
stranišč in dvorane),
-vključevanje naših
učencev v kulturno
dogajanje v okolju,
-vključevanje
orkestrov in komornih
skupin v kulturno
dogajanje v okolju,
-nabava uniform za
pihalni orkester,
-sodelovanje in
izvedba skupnih
projektov s sorodnimi
inštitucijami (ZKD,
vrtci, šole dom
upokojencev…),
-organizacija
koncertov za širšo
javnost,
- praznovanje
10.obletnice
godalnega orkestra
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-upravna stavba
(urejanje lastništva in
investicijsko
vzdrževanje
(menjava oken,
popravilo in
obnovitev centralne,
obnova strehe,
stranišč in dvorane),
-vključevanje naših
učencev v kulturno
dogajanje v okolju,
-vključevanje
orkestrov in komornih
skupin v kulturno
dogajanje v okolju,
-sodelovanje in
izvedba skupnih
projektov s sorodnimi
inštitucijami (ZKD,
vrtci, šole dom
upokojencev…),
-organizacija
koncertov za širšo
javnost

