
 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 6. točki dnevnega reda: 

 

 
- Letni program kulture za leto 2020 

 



 

 
 

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007-

ZUJIK-UPB1, 56/2008, 4/2010, 20/2011, 100/2011 - odl. US, 111/2013, 68/2016, 61/2017, 

21/2018 - ZNOrg), Pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih 

dejavnosti v Občini Majšperk (Uradni list RS, št. 17/11 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 

8/16, 44/18) in 16. člena Statuta Občine Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/12, 

34/15, 55/15, 50/17, 16/19) je Občinski svet Občine Majšperk, na …………… seji, dne 

……………… sprejel 

 

LETNI  PROGRAM   KULTURE 

V OBČINI   MAJŠPERK  ZA  LETO   2020 

 
1. UVOD 

 

Program kulture v Občini Majšperk obsega knjižnično dejavnost in ljubiteljsko kulturno dejavnost. Z 

letnim programom kulture so določeni programi  kulture, ki bodo v letu 2020 sofinancirani iz 

občinskega proračuna, obseg in vrsta dejavnosti potrebnih za uresničevanje tega programa, ter obseg 

sredstev, ki se v ta namen zagotavljajo v proračunu občine.  

 

2. IZHODIŠČA IN USMERITVE 

 

Upoštevaje izhodišča javnega interesa na področju kulture izpostavljamo v Občini Majšperk za leto 

2020 naslednje usmeritve: 

- delovanje splošno-izobraževalne knjižnice,  

- javni sklad RS za ljubiteljsko kulturo Ptuj, 

- posebno pozornost bomo posvetili domačim ljubiteljskim kulturnim društvom in skupinam, kjer 

bomo vzpodbujali vključevanje otrok in mladine v kulturno dejavnost in ustvarjanje v občini ter z 

namenom spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa.  

Občina Majšperk z Odlokom o proračunu Občine Majšperk zagotavlja proračunska sredstva, ki so 

namenjena  izvajanju kulturnih programov v Občini Majšperk v naslednjih postavkah: 

 

1. Knjižnična dejavnost  

    Planirana sredstva: 47.723,00 EUR  

 

Po zakonu o uresničevanju javnega interesa na področju kulture je občina dolžna  zagotavljati sredstva 

za splošno-izobraževalne knjižnice.  

Knjižnično dejavnost za Občino Majšperk izvaja Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, katere soustanovitelji 

smo. Občani lahko potrebo po informiranju, izobraževanju, razvedrilu in duhovnim potrebam in 

razvijanju pismenosti zadovoljujejo z obiskom Knjižnice Ivana Potrča Ptuj, katero dejavnost 

sofinanciramo, pa tudi z obiskom bibliobusa, ki obiskuje kraje v občini po dogovorjenem urniku. 

Občina zagotavlja tudi finančna sredstva za nakup knjižnega gradiva, to so sredstva za nakup knjig.   

 

2. Ljubiteljska kulturna dejavnost  

    Planirana sredstva: 20.000,00 EUR 

 

 

V Občini Majšperk deluje šest kulturnih društev, katera pokrivajo različna kulturna področja 

delovanja, od zborov, folklore, tamburaši, ljudski pevci, gledališke skupine ipd.  

Kljub temu, da je kulturna dejavnost v občini v vzponu in nekatere sekcije sodelujejo tudi v 

mednarodnih okvirih,  pa bi bilo potrebno več pozornosti posvetiti  povezovanju in pridobivanju otrok 



 

 
 

in mladine za vključitev in  delovanje v društvih v občini. Prav tako bi bilo smiselno posvetiti večjo 

pozornost izobraževanju mentorjev.  

Sredstva za izvajanje ljubiteljske kulture so vsako leto razdeljena na osnovi javnega razpisa v skladu s 

Pravilnikom  o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini 

Majšperk. 

 

3. Javni sklad RS za ljubiteljsko kulturo Ptuj  

    Planirana sredstva: 1.500,00 EUR 

 

V Občini Majšperk delujejo v okviru Javnega sklada RS za  ljubiteljsko kulturo Ptuj, ljubiteljske 

kulturne skupine z različnih področij (glasba, zbori, folklora, tamburaši, ljudski pevci in pevke, 

gledališke skupine ….). Sklad organizira izobraževanje in usposabljanje mentorjev, skupni programi 

pa obsegajo organizacijo skupnih predstavitev (revij, delavnic, razstav, srečanj, gostovanj…), ki se ga 

vsako leto udeležujejo tudi naša društva oziroma sekcije.   

 

4. Sofinanciranje glasbenih in poučnih delavnic skupaj z glasbenimi šolami 

Planirana sredstva: 17.759,00 EUR 

 

V Občini Majšperk delujejo glasbene in poučne delavnice, ki zajemajo organizacijo in izvedbo 

trajajočih glasbenih in poučnih delavnic za celotno šolsko leto na območju Občine Majšperk. Glasbene 

in poučne delavnice ter glasbene šole so namenjene izobraževanju osnovnošolske mladine v Občini 

Majšperk. 

 

3. POSEBNE DOLOČBE 

 

Občina Majšperk lahko omeji obseg dodeljenih sredstev za leto 2020 tistim izvajalcem, pri katerih se 

na osnovi poročila oziroma izvedenega nadzora ugotovi, da niso izpolnili vseh obveznosti iz  pogodbe 

o sofinanciranju programa kulture v letu 2019.  

 

Sredstva za sofinanciranje programa kulture se razdelijo v celoti na podlagi izvedenega javnega 

razpisa ter vrednotenja prispelih programov v skladu z merili za vrednotenje dejavnosti ljubiteljske 

kulture določenimi v Pravilniku o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih 

dejavnosti v Občini Majšperk.  

 

Opredeljena namenska sredstva se razdelijo in porabijo v celoti za planirane namene. Če  sredstev 

tekom leta ni mogoče porabiti, ker niso izpolnjeni vsi pogoji za porabo, županja prerazporedi sredstva 

v skladu z določili Odloka o proračunu občine za tekoče leto.  

 

4. VELJAVNOST  IN  PORABA 

 

Ta program začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu in se uporablja za  

financiranje in za izvedbo razpisa in razdelitev sredstev za  sofinanciranje programov ljubiteljske 

kulturne dejavnosti v Občini Majšperk v letu 2020.  

Letni program kulture se objavi na sedežu občine ter spletni strani Občine Majšperk.  

 

Številka:  215-6/2020-1 

Majšperk, dne:  ……………… 

          dr. Darinka Fakin 

        županja Občine Majšperk 

 


