
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi  (Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 76/08,79/09, 

42/10,51/10, 40/12-ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)  in 14. člena Zakona o 
uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11, 

111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) je občinski svet Občine Gorišnica na svoji 12.  redni seji 
dne 17.12.2020 sprejel 

 

 
 

LETNI PROGRAM  
KULTURE OBČINE GORIŠNICA ZA LETO 2021 

 
I.  

Program kulture v Občini Gorišnica obsega knjižnično dejavnost in ljubiteljsko kulturno dejavnost. 

Z letnim programom kulture so določeni programi  kulture, ki bodo v letu 2021  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.  
 

II. 

Letni program kulture v Občini Gorišnica za leto 2021 zagotavlja izvajalcem kulturnih programov 
in kulturnih projektov, da na podlagi objavljenega javnega razpisa ali javnega poziva, pridobijo 

proračunska sredstva iz občinskega proračuna za leto 2021. 
 

III. 
Naloga občine je zlasti zagotavljanje ustreznih pogojev v občini za uresničevanje javnega interesa 

na področju kulture in spodbujanje občank in občanov, da brez ovir izrazijo svoje potrebe in 

interese na tem področju.  
Naloga občine bo:  

- zagotavljanje sredstev za delovanje splošno - izobraževalne knjižnice 
- omogočanje spodbujanja kulturne dejavnosti občank in občanov na področju ljubiteljske 

kulture ter zagotovitev sredstev za njihovo dejavnost. 

 
IV. 

Občina Gorišnica z Odlokom o proračunu Občine Gorišnica zagotavlja proračunska sredstva, ki so 
namenjena izvajanju kulturnih programov v Občini Gorišnica v naslednjih postavkah: 

 

a) Knjižnična dejavnost   
    Planirana sredstva: 48.584,00 EUR 

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

sredstva za splošno-izobraževalne knjižnice.  
Knjižnično dejavnost za občino Gorišnica izvaja Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, katere soustanovitelji 

smo. Občani lahko potrebo po informiranju, izobraževanju, razvedrilu in duhovnih potrebah in 

razvijanju pismenosti zadovoljujejo z obiskom Knjižnice Ivana Potrča Ptuj, katere dejavnost 
sofinanciramo, pa tudi z obiskom bibliobusa, ki obiskuje kraje v občini po dogovorjenem urniku. 

Občina zagotavlja tudi finančna sredstva za nakup knjižnega gradiva, ki  jih morajo zagotoviti 
občine matični knjižnici, ki na njenem območju skrbi za nabavo knjig in knjižnične dejavnosti.  

 

b) Ljubiteljska kulturna dejavnost  
    Planirana sredstva: 16.800,00 EUR 

 
V občini Gorišnica delujejo kulturna društva, ki se udeležujejo raznih občinskih prireditvah in 

praznikih ter samostojnih prireditvah v občini. Več pozornosti bi bilo potrebno posvetiti 
povezovanju in pridobivanju otrok in mladine za vključitev in  delovanje v društvih v občini.  

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

skladu s Pravilnikom  o sofinanciranju letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini 
Gorišnica.  

 
V. 

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=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


Kulturni programi in projekti, ki bodo sofinancirani s strani lokalne skupnosti bodo izbrani po 

postopku, ki je v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Občini 
Gorišnica, predpisan za javni razpis oz. javni poziv.  

 
VI. 

Ta program začne veljati naslednji dan po sprejemu in se uporablja za  financiranje in za izvedbo 

razpisa ter razdelitev sredstev za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v 
Občini Gorišnica v letu  2021.  

 
Letni program kulture se objavi na spletni strani Občine Gorišnica.  

 
  

Štev.: 007-2/2020 

Datum: 17.12.2020 

  

  Občina Gorišnica 
  župan Jožef Kokot  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


