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Na podlagi 1., 8. in 25. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07, 
uradno prečiščeno besedilo), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07, uradno prečiščeno 
besedilo), Pravilnika o postopkih dodeljevanja sredstev subvencij in drugih oblik sofinanciranja iz proračuna 
Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 25/07), 7. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 19/07) je 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na svoji ….. seji, dne ……… 2008, sprejel 
 
 

PRAVILNIK 
O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV NA PODROČJU LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI V 

OBČINI SELNICA OB DRAVI 
 
 

1. člen 
 
Ta pravilnik določa cilje, pogoje in kriterije za izvajanje, vrednotenje in sofinanciranje dejavnosti društev na 
področju ljubiteljskih dejavnosti (v nadaljevanju: društva) v Občini Selnica ob Dravi (v nadaljevanju: občina). 
 

2. člen 
 
Sredstva po tem pravilniku se dodeljujejo z namenom pospeševanja razvoja ljubiteljske kulture v občini. 
 
Pri tem občina zasleduje predvsem naslednje cilje: 

1. podpiranje kakovosti v ljubiteljski kulturi, 
2. podpiranje množičnosti vključevanja občanov in občank v ljubiteljsko kulturno udejstvovanje, 
3. povečevanje vključenosti mladih med 15. in 27. letom, 
4. povezanost kulture, tradicije in razvoja turizma v občini. 

 
3. člen 

 
Sredstva po tem pravilniku se zagotavljajo v proračunu občine v višini, ki je določena z odlokom o proračunu 
občine za posamezno leto. Sredstva se lahko pridobivajo tudi iz drugih virov. 
 

4. člen 
 
Pravico do sofinanciranja programov iz proračunskih sredstev Občine Selnica ob Dravi imajo društva, ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- da imajo sedež v Občini Selnica ob Dravi in delujejo na območju občine, 
- da so kot društvo registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, 
- da imajo materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje 

načrtovanih dejavnosti, 
- da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo kot to 

določajo veljavni predpisi, 
- da organizirajo redno dejavnost za katero so registrirani, 
- dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi, 
- delujejo na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti najmanj eno leto, 
- poslujejo skladno z veljavnimi predpisi in splošnimi akti. 

 
5. člen 

 
Merila in kriteriji za razdelitev proračunskih sredstev po tem pravilniku so priloga tega pravilnika in so 
objavljena na spletnih straneh občine. 
 

6. člen 
 
Za razdelitev sredstev po tem pravilniku morajo biti izvedeni letni javni razpisi skladno z merili in kriteriji ter 
po postopku, določenem v veljavnih predpisih občine na področju dodeljevanja sredstev iz proračuna. 
 
Javni razpis pripravi strokovna služba občine in ga objavi na spletni strani občine. Razpis je lahko objavljen 
tudi na drug krajevno običajen način. 
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Vse strokovne in administrativno tehnične naloge povezane z razpisom opravlja občinska uprava.  
 

7. člen 
 
Župan lahko na predlog pristojnega odbora občinskega sveta imenuje Svet za kulturo. Svet za kulturo 
predvsem obravnava razvojne usmeritve na področju kulture v občini, spremlja delovanje društev in drugih 
institucij s področja kulture, pripravlja letne programe kulturnih prireditev, izbira izvajalce ter organizatorje teh 
prireditev, daje pobude in predloge za urejanje posameznih vprašanj na področju razvoja kulture v občini. 
 

8. člen 
 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju programov na področju 
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 16/2006). 
 

9. člen 
 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. 
 
 
Številka: 007-00005/2008 
Datum:  
 
 
 
 
 
 

ŽUPAN 
Jurij LEP ,univ. dipl. inž. les. 
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Merila in kriteriji za razdelitev proračunskih sredstev za področje ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti v Občini Selnica ob Dravi 

 
 
A. KRITERIJI IN POSEBNI DODATKI 
1. če v društvu prične delovati nova sekcija, se ji v tekočem proračunskem letu po javnem razpisu dodelijo 

točke za zagon, in sicer: 
- vokalne, instrumentalne, folklorne, gledališke in lutkovne skupine – 250 točk, 
- likovna, filmska, video, foto, literarna skupina, skupine iz področja ohranjanja kulturnega izročila, 

tradicionalnih znanj in običajev – 200 točk; 
2. skupine, ki so uvrščene v 1 in 2 kategorijo (razen zvrsti tradicionalni običaji in izročila ter tradicionalna 

znanja, morajo na poziv občine oz. organizatorja sodelovati na prireditvah v občini, ki so opredeljene v 
programu občinskih prireditev; 

3. društva, ki v tekočem proračunskem letu praznujejo obletnico neprekinjenega delovanja, lahko glede na 
program obeležitve obletnice prejmejo  
- do 1000 točk za 10 let delovanja, 
- do 1500 točk za 15 let delovanja, 
- do 2000 točk za 20 let delovanja, 
- do 2500 točk za 25 let delovanja, 
- do 3000 točk za 30 let delovanja; 

4. društva, ki v okviru svoje dejavnosti vodijo društveno knjižnico dostopno širši javnosti dobijo dodatnih 
500 točk; 

5. društvu, ki je v preteklem letu izdalo svoj nosilec zvoka ali slike, se lahko glede na kakovost izvedbe, 
stroške in kategorijo izvajalca dodeli do 1000 točk; 

6. če v društvu v isti zvrsti deluje več skupin, z izjemo tistih, ki delujejo v zvrsti vokalnih glasbenih skupin, 
se pri točkovanju upošteva le ena skupina; 

7. pri točkovanju se upoštevajo naslednje zvrsti: 
- vokalna glasbena skupina, 
- instrumentalna glasbena skupina, 
- folklorna skupina, 
- gledališka dejavnost, 
- lutkovna dejavnost, 
- likovna in foto dejavnost, 
- filmska in video dejavnost, 
- ljudski godci, 
- ljudske pevke, 
- tradicionalni običaji in izročila, 
- tradicionalna znanja. 

 
Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk, ki so jih dosegli vsi izvajalci 
skupaj in glede na odobreno višino sredstev v letnem proračunu občine 
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VOKALNA GLASBENA SKUPINA  
 
KATEGORIJE 
1. kategorija = 3000 točk 

- nov koncertni program (vsaj 8 novih, oz. neponovljenih pesmi v zadnjih treh letih) 
- najmanj 1 samostojen koncert v dolžini najmanj 60 minut 
- vsaj 10 priložnostnih nastopov na prireditvah, lahko tudi skupaj z drugimi skupinami oz. društvi 
- od navedenega mora skupina vsaj 4 izvedbe izpeljati na območju občine 
- udeležba na srečanjih, tekmovanjih s selektorjem na nivoju medobmočnih srečanj, regijskih ali 

državnih srečanj, tekmovanj 
2. kategorija = 1500 točk 

- koncertni program (vsaj 6 novih, oz. neponovljenih pesmi v zadnjih treh letih) 
- najmanj 1 samostojen koncert v dolžini od 30 do 60 minut 
- vsaj 8 priložnostnih nastopov na prireditvah, lahko tudi skupaj z drugimi skupinami oz. društvi 
- od navedenega mora skupina vsaj 4 izvedbe izpeljati na območju občine 
- udeležba na srečanjih, tekmovanjih s selektorjem na območnem nivoju (skupine iz JSKD) 

3. kategorija = 750 točk 
- koncertni program (vsaj 5 novih, oz. neponovljenih pesmi v zadnjih treh letih) 
- najmanj 3 samostojni nastopi v dolžini od 20 do 30 minut 
- vsaj 4 priložnostni nastopi na prireditvah, lahko tudi skupaj z drugimi skupinami oz. društvi 

4. kategorija = 350 točk 
- najmanj 5 priložnostnih nastopov, lahko tudi skupaj z drugimi skupinami oz. društvi 

 
DODATEK ZA MNOŽIČNOST – VELIKOST  
Dodatek se računa na število točk skupine, ki jih je dosegla v kategoriji 
 

več kot 25 pevcev 50% 
od 21 do 25 pevcev 40% 
od 16 do 20 pevcev 30% 
od 11 do 15 pevcev 20% 
od 5 do 10 pevcev 10% 

 
DODATEK ZA VKLJUČENOST MLADIH 
Skupine v katerih aktivno sodeluje najmanj 40 % mladih med 15 in 27 let starosti se prizna 50 % dodatka na 
točke, ki jih je skupina dosegla v kategoriji. 
 
DODATEK ZA STROŠKE DEJAVNOSTI 
Dodatek v višini 30 točk na aktivnega člana skupine za vzdrževanje oblek, porabljenega materiala 
potrebnega za delovanje skupine. 
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INSTRUMENTALNA GLASBENA SKUPINA 
 
KATEGORIJE 
1. kategorija = 3000 točk 

- nov koncertni program (vsaj 8 novih, oz. neponovljenih skladb v zadnjih treh letih) 
- najmanj 1 samostojen koncert v dolžini najmanj 60 minut 
- vsaj 10 priložnostnih nastopov na prireditvah, lahko tudi skupaj z drugimi skupinami oz. društvi  
- od navedenega mora skupina vsaj 4 izvedbe izpeljati na območju občine 
- udeležba na srečanjih, tekmovanjih s selektorjem na nivoju medobmočnih srečanj, regijskih ali 

državnih srečanj 
2. kategorija = 1500 točk 

- koncertni program (vsaj 6 novih, oz. neponovljenih skladb v zadnjih treh letih) 
- najmanj 1 samostojen koncert v dolžini od 30 do 60 minut 
- vsaj 8 priložnostnih nastopov na prireditvah, lahko tudi skupaj z drugimi skupinami oz. društvi  
- od navedenega mora skupina vsaj 4 izvedbe izpeljati na območju občine 
- udeležba na srečanjih, tekmovanjih s selektorjem na območnem nivoju (skupine iz JSKD) 

3. kategorija = 750 točk 
- koncertni program (vsaj 5 novih, oz. neponovljenih skladb v zadnjih treh letih) 
- najmanj 3 samostojni nastopi v dolžini od 20 do 30 minut 
- vsaj 4 priložnostni nastopi na prireditvah, lahko tudi skupaj z drugimi skupinami oz. društvi  

4. kategorija = 350 točk 
- najmanj 5 priložnostnih nastopov, lahko tudi skupaj z drugimi skupinami oz. društvi  

 
DODATEK ZA MNOŽIČNOST – VELIKOST  
Dodatek se računa na število točk skupine, ki jih je dosegla v kategoriji 
 

več kot 25 godbenikov 50% 
od 21 do 25 godbenikov 40% 
od 16 do 20 godbenikov 30% 
od 11 do 15 godbenikov 20% 
od 5 do 10 godbenikov 10% 

 
DODATEK ZA VKLJUČENOST MLADIH 
Skupine v katerih aktivno sodeluje najmanj 40% mladih med 15 in 27 let starosti se prizna 50% dodatka na 
točke, ki jih je skupina dosegla v kategoriji. 
 
DODATEK ZA STROŠKE DEJAVNOSTI 
Dodatek v višini 40 točk na aktivnega člana skupine za vzdrževanje instrumentov, oblek in porabljenega 
materiala potrebnega za delovanje skupine. 
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FOLKLORNA SKUPINA  
 
KATEGORIJE 
1. kategorija = 3000 točk 

- nova koreografija – program  
- najmanj 1 samostojen nastop v dolžini najmanj 60 minut 
- vsaj 10 priložnostnih nastopov na prireditvah, lahko tudi skupaj z drugimi skupinami oz. društvi 
- od navedenega mora skupina vsaj 4 izvedbe izpeljati na območju občine 
- udeležba na srečanjih, tekmovanjih s selektorjem na nivoju medobmočnih srečanj, regijskih ali 

državnih srečanj, tekmovanj 
2. kategorija = 1500 točk 

- nova koreografija – program 
- najmanj 1 samostojen nastop v dolžini od 30 do 60 minut 
- vsaj 8 priložnostnih nastopov na prireditvah, lahko tudi skupaj z drugimi skupinami oz. društvi 
- od navedenega mora skupina vsaj 4 izvedbe izpeljati na območju občine 
- udeležba na srečanjih, tekmovanjih s selektorjem na območnem nivoju (skupine iz JSKD) 

3. kategorija = 750 točk 
- nova koreografija – program, vsaki dve sezoni  
- najmanj 3 samostojni nastopi v dolžini od 20 do 30 minut 
- vsaj 4 priložnostni nastopi na prireditvah, lahko tudi skupaj z drugimi skupinami oz. društvi 

4. kategorija = 350 točk 
- najmanj 5 priložnostnih nastopov, lahko tudi skupaj z drugimi skupinami oz. društvi 

 
DODATEK ZA MNOŽIČNOST – VELIKOST  
Dodatek se računa na število točk skupine, ki jih je dosegla v kategoriji 
 

več kot 25 plesalcev 50% 
od 21 do 24 plesalcev 40% 
od 17 do 20 plesalcev 30% 
od 11 do 16 plesalcev 20% 
od 8 do 10 plesalcev 10% 

 
DODATEK ZA VKLJUČENOST MLADIH 
Skupine v katerih aktivno sodeluje najmanj 40% mladih med 15 in 27 let starosti se prizna 50% dodatka na 
točke, ki jih je skupina dosegla v kategoriji. 
 
DODATEK ZA STROŠKE DEJAVNOSTI 
Dodatek v višini 50 točk na aktivnega člana skupine za vzdrževanje ljudskih noš, folklornih dodatkov in 
porabljenega materiala potrebnega za delovanje skupine. 
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GLEDALIŠKA DEJAVNOST 
 
KATEGORIJE 
1. kategorija = 3000 točk 

- premiera celovečernega gledališkega dela (novo, oz. neponovljeno delo v zadnjih petih letih) 
- najmanj 5 ponovitev premiernega ali drugega gledališkega dela 
- od navedenega mora skupina vsaj 2 izvedbi izpeljati na območju občine 
- udeležba na srečanjih, tekmovanjih s selektorjem na nivoju medobmočnih srečanj, regijskih ali 

državnih srečanj 
2. kategorija = 1500 točk 

- premiera enodejanke ali krajšega gledališkega dela (novo, oz. neponovljeno delo v zadnjih petih 
letih) 

- najmanj 3 ponovitve premiernega ali drugega gledališkega dela 
- od navedenega mora skupina vsaj 2 izvedbi izpeljati na območju občine 
- udeležba na srečanjih, tekmovanjih s selektorjem na območnem nivoju (skupine iz JSKD) 

3. kategorija = 750 točk 
- premiera krajšega gledališkega dela, humorističnega dela, recitala  
- vsaj 5 priložnostnih nastopov, lahko tudi skupaj z drugimi skupinami oz. društvi  

4. kategorija = 350 točk 
- najmanj 5 priložnostnih nastopov, lahko tudi skupaj z drugimi skupinami oz. društvi  

 
DODATEK ZA MNOŽIČNOST – VELIKOST  
Dodatek se računa na število točk skupine, ki jih je dosegla v kategoriji 

več kot 16 igralcev 50% 
od 14 do 16 igralcev 40% 
od 11 do 13 igralcev 30% 
od 8 do 10 igralcev 20% 
od 5 do 7 igralcev 10% 

 
DODATEK ZA VKLJUČENOST MLADIH 
Skupine v katerih aktivno sodeluje najmanj 40% mladih med 15 in 27 let starosti se prizna 50% dodatka na 
točke, ki jih je skupina dosegla v kategoriji. 
 
DODATEK ZA STROŠKE DEJAVNOSTI 
Dodatek v višini 50 točk na aktivnega člana skupine za vzdrževanje kostumov in scene ter porabljenega 
materiala potrebnega za delovanje skupine. 
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LUTKOVNA DEJAVNOST 
 
KATEGORIJE 
1. kategorija = 3000 točk 

- premiera celovečerne lutkovne predstave (novo, oz. neponovljeno delo v zadnjih petih letih) v dolžini 
najmanj 45 minut 

- najmanj 5 ponovitev premiernega ali drugega gledališkega dela 
- od navedenega mora skupina vsaj 3 izvedbe izpeljati na območju občine 
- udeležba na srečanjih, tekmovanjih s selektorjem na nivoju medobmočnih srečanj, regijskih ali 

državnih srečanj 
2. kategorija = 1500 točk 

- premiera lutkovne predstave (novo, oz. neponovljeno delo v zadnjih petih letih) v dolžini od 25 do 45 
minut 

- najmanj 5 ponovitev premiernega ali drugega gledališkega dela 
- od navedenega mora skupina vsaj 2 izvedbi izpeljati na območju občine 
- udeležba na srečanjih, tekmovanjih s selektorjem na območnem nivoju (skupine iz JSKD) 

3. kategorija = 750 točk 
- premiera lutkovne predstave (novo, oz. neponovljeno delo v zadnjih petih letih) v dolžini od 15 do 25 

minut  
- vsaj 5 priložnostnih nastopov, lahko tudi skupaj z drugimi skupinami oz. društvi  

4. kategorija = 350 točk 
- najmanj 5 priložnostnih nastopov, lahko tudi skupaj z drugimi skupinami oz. društvi  

 
DODATEK ZA MNOŽIČNOST – VELIKOST  
Dodatek se računa na število točk skupine, ki jih je dosegla v kategoriji 

več kot 16 igralcev 50% 
od 14 do 16 igralcev 40% 
od 11 do 13 igralcev 30% 
od 8 do 10 igralcev 20% 
od 5 do 7 igralcev 10% 

 
DODATEK ZA VKLJUČENOST MLADIH 
Skupine v katerih aktivno sodeluje najmanj 40% mladih med 15 in 27 let starosti se prizna 50% dodatka na 
točke, ki jih je skupina dosegla v kategoriji. 
 
DODATEK ZA STROŠKE DEJAVNOSTI 
Dodatek v višini 50 točk na aktivnega člana skupine za vzdrževanje kostumov, lutk in scene ter porabljenega 
materiala potrebnega za delovanje skupine. 
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LIKOVNA IN FOTO DEJAVNOST 
 
KATEGORIJE 
1. kategorija = 1500 točk 

- najmanj 5 samostojnih razstav 
- najmanj 12 sodelovanj na drugih prireditvah, razstavah (tudi z drugimi razstavljavci ...) 
- udeležba na srečanjih, tekmovanjih s selektorjem na nivoju medobmočnih srečanj, regijskih ali 

državnih srečanj 
2. kategorija = 1000 točk 

- 3 do 5 samostojnih razstav  
- 9 do 11 sodelovanj na drugih prireditvah, razstavah (tudi z drugimi razstavljavci ...) 

3. kategorija = 500 točk 
- 2 do 3 samostojne razstave  
- 6 do 8 sodelovanj na drugih prireditvah, razstavah (tudi z drugimi razstavljavci ...) 

 
DODATEK ZA MNOŽIČNOST – VELIKOST  
Dodatek se računa na število točk skupine, ki jih je dosegla v kategoriji 

več kot 16 neposrednih udeležencev 50% 
od 14 do 16 neposrednih udeležencev 40% 
od 11 do 13 neposrednih udeležencev 30% 
od 8 do 10 neposrednih udeležencev 20% 
od 5 do 7 neposrednih udeležencev 10% 

 
DODATEK ZA VKLJUČENOST MLADIH 
Skupine v katerih aktivno sodeluje najmanj 40% mladih med 15 in 27 let starosti se prizna 50% dodatka na 
točke, ki jih je skupina dosegla v kategoriji. 
 
DODATEK ZA STROŠKE DEJAVNOSTI 
Dodatek v višini 20 točk na aktivnega člana skupine za stroške dejavnosti in porabljenega materiala 
potrebnega za delovanje skupine. 
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FILMSKA IN VIDEO DEJAVNOST 
 
KATEGORIJE 
1. kategorija = 1500 točk 

- najmanj 3 samostojne filmske ali video produkcije 
- najmanj 6 sodelovanj na drugih projekcijah 
- udeležba na srečanjih, tekmovanjih s selektorjem na nivoju medobmočnih srečanj, regijskih ali 

državnih srečanj 
2. kategorija = 1000 točk 

- najmanj 2 samostojne filmske ali video produkcije  
- 4 do 6 sodelovanj na drugih projekcijah 

3. kategorija = 500 točk 
- 1 samostojna filmska ali video produkcija 
- 2 do 4 sodelovanja na drugih projekcijah 

 
DODATEK ZA MNOŽIČNOST – VELIKOST  
Dodatek se računa na število točk skupine, ki jih je dosegla v kategoriji 

več kot 16 neposrednih udeležencev 50% 
od 14 do 16 neposrednih udeležencev 40% 
od 11 do 13 neposrednih udeležencev 30% 
od 8 do 10 neposrednih udeležencev 20% 
od 5 do 7 neposrednih udeležencev 10% 

 
DODATEK ZA VKLJUČENOST MLADIH 
Skupine v katerih aktivno sodeluje najmanj 40% mladih med 15 in 27 let starosti se prizna 50% dodatka na 
točke, ki jih je skupina dosegla v kategoriji. 
 
DODATEK ZA STROŠKE DEJAVNOSTI 
Dodatek v višini 40 točk na aktivnega člana skupine za stroške dejavnosti in porabljenega materiala 
potrebnega za delovanje skupine. 
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OHRANJANJE KULTURNEGA IZROČILA, TRADICIONALNIH ZNANJ, OBIČAJEV 
 
Ljudski pevci 
1. kategorija = 1500 točk 

- najmanj 1 samostojen nastop v dolžini od 30 do 60 minut 
- najmanj 8 priložnostnih nastopov na prireditvah, lahko tudi z drugimi skupinami oz. društvi 
- od navedenega mora skupina vsaj 4 izvedbe izpeljati na območju občine 
- udeležba na srečanjih, tekmovanjih s selektorjem na nivoju državnih srečanj 

2. kategorija = 1000 točk 
- najmanj 1 samostojen nastop v dolžini od 15 do 30 minut 
- najmanj 5 do 7 priložnostnih nastopov na prireditvah, lahko tudi z drugimi skupinami oz. društvi 
- od navedenega mora skupina vsaj 4 izvedbe izpeljati na območju občine 
- udeležba na srečanjih, tekmovanjih s selektorjem na nivoju medobmočnih srečanj 

3. kategorija = 500 točk 
- najmanj 5 priložnostnih nastopov, lahko tudi z drugimi skupinami oz. društvi 
- od navedenega mora skupina vsaj 2 izvedbi izpeljati na območju občine 
- udeležba na srečanjih, tekmovanjih s selektorjem na območnem nivoju 

 
DODATEK ZA VKLJUČENOST MLADIH 
Skupine v katerih aktivno sodeluje najmanj 40% mladih med 15 in 27 let starosti se prizna 50% dodatka na 
točke, ki jih je skupina dosegla v kategoriji. 
 
DODATEK ZA STROŠKE DEJAVNOSTI 
Dodatek v višini 30 točk na aktivnega člana skupine za stroške dejavnosti, tradicionalnih oblačil, glasbil in 
porabljenega materiala potrebnega za delovanje skupine. 
 
 
Ljudski godci 
1. kategorija = 1500 točk 

- najmanj 1 samostojen nastop v dolžini od 30 do 60 minut 
- najmanj 8 priložnostnih nastopov na prireditvah, lahko tudi z drugimi skupinami oz. društvi 
- od navedenega mora skupina vsaj 4 izvedbe izpeljati na območju občine 
- udeležba na srečanjih, tekmovanjih s selektorjem na nivoju državnih srečanj 

2. kategorija = 1000 točk 
- najmanj 1 samostojen nastop v dolžini od 15 do 30 minut 
- najmanj 5 do 7 priložnostnih nastopov na prireditvah, lahko tudi z drugimi skupinami oz. društvi 
- od navedenega mora skupina vsaj 4 izvedbe izpeljati na območju občine 
- udeležba na srečanjih, tekmovanjih s selektorjem na nivoju medobmočnih srečanj 

3. kategorija = 500 točk 
- najmanj 5 priložnostnih nastopov, lahko tudi z drugimi skupinami oz. društvi 
- od navedenega mora skupina vsaj 2 izvedbi izpeljati na območju občine 
- udeležba na srečanjih, tekmovanjih s selektorjem na območnem nivoju 

 
DODATEK ZA VKLJUČENOST MLADIH 
Skupine v katerih aktivno sodeluje najmanj 40% mladih med 15 in 27 let starosti se prizna 50% dodatka na 
točke, ki jih je skupina dosegla v kategoriji. 
 
DODATEK ZA STROŠKE DEJAVNOSTI 
Dodatek v višini 50 točk na aktivnega člana skupine za stroške dejavnosti, tradicionalnih oblačil, glasbil in 
porabljenega materiala potrebnega za delovanje skupine. 
 
Tradicionalni običaji in izročila 
1. kategorija = 1500 točk 

- sodelovanje na najmanj 2 prireditvah izven območja JSKD 
- sodelovanje na najmanj 5 priložnostnih nastopih, lahko tudi z drugimi skupinami oz. društvi 

 
2. kategorija = 700 

- sodelovanje na najmanj 1 prireditvi izven območja JSKD 
- sodelovanje na najmanj 4 priložnostnih nastopih, lahko tudi z drugimi skupinami oz. društvi 
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DODATEK ZA VKLJUČENOST MLADIH 
Skupine v katerih aktivno sodeluje najmanj 40% mladih med 15 in 27 let starosti se prizna 50% dodatka na 
točke, ki jih je skupina dosegla v kategoriji. 
 
DODATEK ZA STROŠKE DEJAVNOSTI 
Dodatek v višini 30 točk na aktivnega člana skupine za stroške dejavnosti in porabljenega materiala 
potrebnega za delovanje skupine. 
 
 
Tradicionalna znanja (ročna dela, obrtniška znanja, ki niso za komercialni namen) 
1. kategorija = 700 točk 

- najmanj 2 samostojni skupinski razstavi  
- najmanj 4 sodelovanja na priložnostnih predstavitvah za promocijo občine 

2. kategorija = 500 točk 
- najmanj 1 samostojna skupinska razstava  
- najmanj 3 sodelovanja na priložnostnih predstavitvah za promocijo občine 

 
DODATEK ZA VKLJUČENOST MLADIH 
Skupine v katerih aktivno sodeluje najmanj 40% mladih med 15 in 27 let starosti se prizna 50% dodatka na 
točke, ki jih je skupina dosegla v kategoriji. 
 
DODATEK ZA STROŠKE DEJAVNOSTI 
Dodatek v višini 20 točk na aktivnega člana skupine za stroške dejavnosti in porabljenega materiala 
potrebnega za delovanje skupine. 
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Obrazložitev: 
 
1 Izhodišča 
 
V Statutu Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 19/07) je med nalogami občine v 7. členu navedeno tudi, da 
občina pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost; še posebej, da sodeluje z društvi in jih 
vključuje v programe aktivnosti občine.  
 
V Občini Selnica ob Dravi je do sedaj področje kulture oz. ljubiteljskih kulturnih dejavnosti urejal Pravilnik o 
sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 
19/06). V okviru tega je bil v letu 2007 prvič izveden javni razpis za sofinanciranje programov na področju 
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Pri sami izvedbi razpisa in ocenjevalnega postopka se je postavilo kar nekaj 
vprašanj in pomislekov, zato je bilo s sodelujočimi društvi dogovorjeno, da se pristopi k pripravi novega 
pravilnika in točkovnega sistema.  
 
V postopku priprave izhodišč za nov pravilnik so bila k sodelovanju povabljena vsa kulturna društva. 
Strokovne službe so prejele dva pisna predloga društev, ki sta bila v največji možni meri upoštevana pri 
pripravi osnutka meril. Pri tem so se strokovne službe seznanile tudi s prednostmi ter slabostmi točkovnih 
sistemov drugih občin in JSKD Maribor. Na sestanek, kjer je bil obravnavan tako pripravljen osnutek meril, 
so bila znova pozvana vsa društva. Ugotovljeno je bilo, da obstaja velika verjetnost, da so pripravljena merila 
ustrezna, da pa bo o tem možno govoriti šele po uvedbi v prakso.  
 
2 Pravne podlage 
 
Za urejanje področja kulture in nasploh delovanja ljubiteljskih kulturnih društev se uporabljajo določbe 
naslednjih predpisov: 
 

- Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07, uradno prečiščeno 
besedilo), 

- Nacionalni kulturni program. 
 
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo določa javni interes za kulturo, organe, ki so zanj pristojni 
in odgovorni, ter mehanizme za njegovo uresničevanje. Javni interes za kulturo temelji na zagotavljanju 
javnih kulturnih dobrin, s katerimi se uresničuje razvoj lokalnih skupnosti. Gre za pospeševanje in 
uresničevanje pogojev za kulturno dejavnost, dostopnost kulturnih dobrin, kulturno raznolikost, uveljavljanje 
in razvoj slovenskega jezika, slovensko kulturno identiteto. 
 
Nacionalni kulturni program 
Določa na splošno strategijo razvoja kulture v širšem slovenskem prostoru v določenem časovnem obdobju.  
 
3 Obrazložitev posameznih členov 
1. člen – opredeljuje vsebino pravilnika, 
2. člen – določa cilje na področju ljubiteljske kulture, 
3. člen – določa vire sredstev, 
4. člen – opredeljuje društva, ki lahko kandidirajo za sredstva za te namene iz proračuna,  
5. člen – določa, da so merila in kriteriji priloga pravilniku, 
6. člen – določa način razdelitve sredstev, 
7. člen – opredeljuje svet za kulturo, 
8. člen – določa prenehanje veljavnosti Pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 16/2006), 
9. člen – določa, kdaj začne pravilnik veljati. 
 
 
4 Ocena finančnih posledic odloka za proračun 

Predlog pravilnika omogoča razdeljevanje proračunskih sredstev za področje ljubiteljske kulture. Njegov 
sprejem ne bo imel finančnih posledic za proračun Občine Selnica ob Dravi in druga javnofinančna sredstva 
oz. ga bo imel le v okviru vsakoletno določenih / sprejetih proračunskih sredstev za ta namen. 
 
Občinskemu svetu Občine Selnica ob Dravi tako predlagamo, da ga sprejme. 


