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april 2020 

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1,  30/18 in 61/20 – 

ZIUZEOP-A), 14. člena Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – 

uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), v skladu z 

usmeritvami Nacionalnega programa kulture v Republiki Sloveniji  ter 15.  člena Statuta Občine 

Podlehnik  (Uradni list RS, št. 96/09, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/17) je Občinski svet Občine 

Podlehnik na  …. redni seji, dne  ------------ sprejel 

 

LETNI PLAN KULTURE V OBČINI PODLEHNIK ZA LETO 2020 

 

 

Kulturne dejavnosti so vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju 

nepremične in premične kulturne dediščine, besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, 

avdiovizualnih in drugih umetnosti  ter novih medijev na področju založništva in knjižničarstva, 

kinematografije in na drugih področjih kulture.  

 

Poleg zagotavljanja kulturnih dobrin bo občina uresničevala javni interes za kulturo tudi z vzdrževanjem 

javne kulturne infrastrukture. 

 

Letni plan kulture za leto 2020 je tako osnova za sofinanciranje področja kulture in objavo Javnega 

razpisa za sofinanciranje kulturnih dejavnosti, programov in projektov v letu 2020. 

 

Izvajalci letnega programa kulture bodo:  

- kulturna društva v občini, 

- druga društva v občini, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost, 

- javni in zasebni zavodi s področja kulture, posamezniki, samozaposleni v kulturi, ki so vpisani 

v razvid samostojnih izvajalcev javnih kulturnih projektov pri Ministrstvu za kulturo, 

gospodarske organizacije, neprofitne organizacije in druge pravne osebe na področju kulture in 

umetnosti. 

 

 

I. PROGRAMI, KI SE BODO V LETU 2020  IZVAJALI V JAVNEM INTERESU 

 

1. člen 

 

Programi, ki se bodo v Občini Podlehnik  izvajali v javnem interesu, so: 

- spodbujanje ljubiteljske kulture, 

- knjižnična dejavnost, dejavnost javnega sklada za kulturne dejavnosti, dejavnost glasbenih šol,  

- ohranjanje kulturne dediščine, 

- usposabljanje in izobraževanje kadrov na področju pospeševanja ljubiteljske kulture, 

 

Spodbujanje ljubiteljske kulture, prireditvena dejavnost  

Pomembno vlogo pri izvajanju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju občine imajo društva. 

Ljubiteljsko ustvarjanje in poustvarjanje na področju kulture se v pretežni meri uresničuje v kulturnih 

društvih. V interesu občine je finančno podpreti dejavnost vseh aktivnih kulturnih društev, ki delujejo 

na kulturnih področjih, kakor tudi kulturne dejavnosti tistih drugih društev, ki imajo v okviru svoje 

dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost. 

V javnem interesu občine je tudi, da se na območju občine izvaja čim več kulturnih prireditev oziroma 

dogodkov in tako zagotovi boljšo dostopnost kulturnih dobrin občanom.  

Kot prireditve javnega pomena se opredeli prireditve, ki se izvajajo v obliki koncertov, plesnih predstav, 

gledaliških predstav, pevskih nastopov in nastopov pevskih zborov, literarnih večerov… 

Sredstva se na podlagi javnega razpisa dodeljujejo v skladu s pravilnikom,  letnim planom kulture  ter 

merili za vrednotenje programov, prijavljenih na javni razpis. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0901
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4066
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2344
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0129
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0822
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4130
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2916
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
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Knjižnična dejavnost 

Občina bo knjižnično dejavnost podpirala in sofinancirala v skladu s predpisi Zakona o knjižničarstvu. 

V skladu z zakonom bo zagotavljala sofinanciranje dejavnosti, materialne stroške in  nakup  

knjižničnega gradiva Knjižnice Ptuj v višini predpisanih finančnih deležev in obveznosti. 

 

Ohranjanje kulturne dediščine  

Akcije se bodo izvajale predvsem preko kulturnih in drugih društev, v sodelovanju z javnimi zavodi na 

področju kulture. 

 

Usposabljanje in izobraževanje kadrov na področju pospeševanja ljubiteljske kulture 

Občina bo podpirala vse oblike usposabljanja in izobraževanja kadrov na področju pospeševanja 

ljubiteljske kulture. 

 

II. FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO PROGRAMA KULTURE 

 

2. člen 

 

V Odloku o proračunu Občine Podlehnik za leto 2020 so sredstva za sofinanciranje programov Letnega 

plana kulture za leto 2020 zagotovljena za : 

 

Zap. št. Vsebina programa (proračunska postavka) Znesek v € 

1. Spodbujanje ljubiteljske kulture – proračunska postavka 1801- (v skladu z merili 

v pravilniku) in sicer za:  

- program redne dejavnosti  

• stroški dela izven redne zaposlitve, kilometrine – po društvu =50,00 

€ 

• materialni stroški (PTT storitve, pisarniški material, računovodske 

storitve) – po društvu =150,00 € 

• izvedba dramske igre 

• izvedba društvenih dogodkov za območje občine   

 

- udeležbo na gostovanjih in tekmovanjih doma in v tujini –      5 % (vsa 

društva) 

- nabavo in vzdrževanje opreme za ohranjanje žive kulturne dediščine 

(kožuhi, ….) 

- nabavo in vzdrževanje opreme za izvajanje ostale kulturne dejavnosti 

-  strokovno izpopolnjevanje   -  2.5 % (vsa društva) 

10.000,00 

 

 

     300,00 

 

     900,00 

 

  1.200,00 

  5.200,00 

      

 

     600,00 

 

 

     750,00 

 

 

     750,00 

 

      300,00 

2. JSKD Ptuj                           (prorač.postavka 1803301)   1.840,00 

3.   Knjižnica Ivana Potrča Ptuj    (prorač.postavka 1803101) – delovanje 20.341,60 

€ in sof. bibliobusa 4.254,12 € 

21.323,00 

4.  Glasbena šola Karol Pahor Ptuj  (prorač.postavka 1903201)   2.082,30  

5.  Zasebna glasbena šola Ptuj (prorač.postavka 1903202)      250,00 

6.  Pospeševanje promocije občine-uniforme (godba na pihala ipd.)   

7.  Drugi protokolarni dogodki (Pihalna godba)  (prorač. postavka 04039002) – 

izvedba prvomajske budnice po občini, promenadni koncert v sklopu športnih 

iger,  božično novoletni koncert, sodelovanje na prireditvi ob občinskem 

prazniku 

  3.500,00 

 SKUPAJ:  38.995,30  
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Podlehnik, ……… 

 

 

 ŽUPAN 

Mag. Sebastian Toplak          

         

      mag. Sebastian Toplak 


