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Merila za vrednotenje programov in projektov posebnega pomena ljubiteljske kulturne dejavnosti v 

Občini Dobje 

Osnovna dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev in skupin ter posameznikov se sofinancira le pod 

pogojem, da rezultate svojega dela predstavijo širši javnosti vsaj dvakrat letno: na območju občine 

Dobje ali na območnih revijah,  prireditvah, kolonijah ali razstavah. 

Kot  javna prireditev se šteje samostojni koncert, predstava, razstava, ipd., ki jo organizira društvo ali 

sekcija in je dostopna širši javnosti. 

Dejavnost, prireditve in projekti, ki se sofinancirajo iz katerekoli druge postavke občinskega proračuna, 

niso predmet sofinanciranja po merilih tega pravilnika. 

Višina proračunskih sredstev, namenjenih za ljubiteljsko kulturno dejavnost se deli v razmerju najmanj 

90% za redno dejavnost in največ 10% za projekte in dejavnosti posebnega pomena. Od zneska, 

namenjenega redni dejavnosti društev, se najmanj 50% nameni sofinanciranju prireditev in največ 

50% sofinanciranju programov. Sofinanciranje izobraževanj se pokrije iz zneska, namenjenega 

sofinanciranju programov. 

 

A) Redna dejavnost kulturnih društev  

Honorar mentorju predstavlja nagrado mentorju, izobraževanje mentorja in strokovno literaturo.  

Programski stroški so vezani na izvedbo programa (notni material, instrumenti, oblačila, rekviziti, 

tehnična oprema, ipd.). Vrednoti se samo aktivne člane. 

Materialni stroški predstavljajo stroške elektrike, ogrevanja, najemnine in administracije. 

V slučaju organizacije prireditve so upravičeni stroški še: honorar za izvajalce, stroški nabavljenega 

materiala, stroški promocije, potni stroški, v kolikor so bili izplačani.                       

Kadar je pri posamezni prireditvi več organizatorjev, se točke organizacije delijo med soorganizatorje, 

ki so se prijavili na razpis za izvedbo iste prireditve.  

V spodnjem točkovniku se odštejejo tiste udeležbe na prireditvah, ki jih je društvo/skupina/ 

posameznik opravil po uradni dolžnosti (2 na leto). 
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Program Pevski zbori, vokalne 

skupine 

Instrum., 

folklorne in 

plesne 

skupine 

Gledališke in 

lutkovne 

skupine 

Likovne, 

fotografske in 

filmske skupine 

Recitat. 

in 

literarne 

skupine 

Ohranjan

je 

kulturne 

dedišč. 

  Nad 15 članov do  15 

članov 

     

Max. število 

priznanih vaj na 

leto (št. vaj je št. 

točk) 

 40 40 40 40 20 20 10 

Honorar 

mentorju/ 

zborovodji na 

vajo 

 1,5 1 1,5 1,5 1,5 1,5 4 

Programski 

stroški na leto 

 20 10 30 20 20 20 30 

Občinska 

prireditev-

udeležba 

 6 5 6 6 5 5 10 

Medobčinska oz. 

regijska prireditev 

– udeležba 

Za tekmovanje 

dodatno 

 7 

 

            5 

   5 

 

   5 

7 

 

5 

7 

 

         5 

5 

 

5 

5 

 

5 

10 

 

5 

Državne in 

mednarodne 

prireditve- vsako 

sodelovanje 

Za tekmovanje se 

št. točk podvoji 

 15 10 20 20 10 10 20 

Pavšal za 

materialne 

stroške* 

 36 26 28 20 28 12 60 

* Za tiste, ki nimajo zagotovljene brezplačne vadbe. Samo za stroške administracije (pisarniški 

material, računovodske storitve) se prizna ¼ točk. 
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Za osvojeno uvrstitev ali nagrado na tekmovanjih se prizna:  

- za osvojeno ali       1. mesto 2. mesto 3. mesto 

- osvojeno medaljo ali plaketo:                  zlata    srebrna  bronasta 

 na regijskih tekmovanjih                   10      7,5       5 

 na državnih in mednarodnih tekmovanjih         20      15      10 

 

Kadar društvo, skupina ali posameznik organizira prireditev, se dodatno upoštevajo še naslednji 

kriteriji: 

 

 

TRAJANJE PRIREDITVE 

 

5 dni ali več                    2 – 4 dni                           1 dan 

30 točk                           15 točk                            5 točk 

 

 

MEDIJSKA ODMEVNOST 

 

5 ali več objav               2 – 4 objave                         1 objava 

10 točk                            5 točk                             1 točka 

 

 

TRADICIJA PRIREDITVE 

 

nad 10 ponovitev          4 – 10 ponovitev            1 - 3 ponovitve 

15 točk                       10 točk                               3 točke 

 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV 

 

nad 500                      100-500                         do 100 

15 točk                       10 točk                           5 točk 

 

NEPROFITNOST PRIREDITVE ni vstopnine                                                 je vstopnina 

20 točk                                                         0 točk 

VKLJUČENOST LOKALNEGA 

OKOLJA 

velika                             srednja                           nizka 

18 točk                            10 točk                          5 točk 

 

Dokazila o realizaciji so: promocijski material, vabila, fotografije, letaki, objave v medijih  

 

 

B)  Projekti posebnega pomena 

Med projekte posebnega pomena sodijo enkratni projekti, ki bistveno pripomorejo k razvoju kulture na 

območju Občine Dobje oziroma k promociji občine v širšem okolju. Sem sodijo npr. izdaja 

leposlovnega dela, izdaja zgoščenke, odkup avtorskih pravic, udeležbe na državnih in mednarodnih 

tekmovanjih in revijah, ipd. 

Za kulturne projekte in dejavnosti posebnega pomena za občino se letno zagotovijo sredstva v višini 

največ 10% proračunskih sredstev za ljubiteljsko kulturno dejavnost.   
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Komisija na osnovi prispelih vlog društev in drugih zainteresiranih izvajalcev ljubiteljskih kulturnih 

dejavnosti po razpisu pripravi seznam – program projektov in dejavnosti posebnega pomena ter jih 

razvrsti glede na njihov pomen za lokalno skupnost. O izboru posameznega projekta oz. dejavnosti in 

višini odobrenih sredstev na predlog komisije odloči župan. Za projekte oz. dejavnosti, ki niso bile 

izbrane, komisija pripravi pisno utemeljitev.  

Izvajalcu, ki je v tekočem letu pridobil sredstva iz naslova pod to točko, za isti projekt ne pripadajo 

sredstva pod točko A (redna dejavnost).  

C) Sofinanciranje kulturne dejavnosti v OŠ Dobje 

Za ta namen so sredstva v proračunu Občine Dobje rezervirana na proračunski postavki 19009 

Kulturne dejavnosti v OŠ Dobje. 

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov je različna glede na posamezen program, kot sledi: 

- za obisk raznih prireditev (gledališče, glasbenih  in drugih predstav)….do 30 % 

- za udeležbo na pripravah in nastopih……………………………..……….do 50% 

- za udeležbo na tekmovanjih……………………………………..……........do 90%  

Sofinancirajo se sledeči stroški: 

- vstopnine, 

- prijavnine oz. kotizacije za nastope, 

- prevozi otrok in mladine, 

- strokovni kader, 

- najem prostorov in opreme za intenzivne vaje, 

- ostali stroški v skladu z namenom prireditve, 

pod pogojem, da se za vsak program priloži finančno in vsebinsko poročilo v skladu s Pogodbo o 

sofinanciranju ter dokazila o nastalih stroških (računi). 

Osnovna šola je dolžna vsako leto predložiti učni program za tisto šolsko leto, ki ga koledarsko leto 

pokriva. 

 

Številka: 610-0004/2015 

Datum: 10.10.2015 

 

 Župan Občine Dobje                                                                                                      

Franc Leskovšek 


