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MERILA ZA DELITEV SREDSTEV ZA DEJAVNOST LJUBITELJSKE KULTURE 

Na podlagi sprejetega Lokalnega programa kulture (LPK) Upravni odbor Zveze kulturnih 

društev Šentjur predlaga v potrditev merila o sofinanciranju redne dejavnosti na področju 

ljubiteljske kulture v Občini Šentjur za leto 2020. 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

S temi merili se določajo pogoji in postopki za vrednotenje, razdelitev in nadzor nad uporabo 

sredstev občinskega proračuna, namenjenih za sofinanciranje redne dejavnosti ljubiteljske 

kulturne dejavnosti v Občini Šentjur. 

 

2. člen 

Sofinancirajo se naslednje dejavnosti: 

• redna dejavnost registriranih ljubiteljskih kulturnih društev v Občini Šentjur, 

• redna dejavnost in oprema pihalnih orkestrov,  

• oprema registriranih ljubiteljskih kulturnih društev v Občini Šentjur, 

• redna dejavnost in naloge Zveze kulturnih društev Šentjur. 

 

 

 

II. POGOJI IN POSTOPKI 

 

3. člen 

Kulturna društva, pihalni orkestri in Zveza kulturnih društev Šentjur morajo za pridobitev 

sredstev izpolnjevati naslednje pogoje: 

• da imajo sedež v Občini Šentjur, 

• da je nad 50 % članov kulturnega društva občanov Občine Šentjur, 

• da je kulturno društvo član Zveze kulturnih društev Šentjur, 

• da so registrirani pretežno za kulturno dejavnost in da jim je to osnovna in večinska 

dejavnost, 

• da redno izvajajo kulturno dejavnost, 

• da (so)organizirajo in sodelujejo na dogodkih ali prireditvah s kulturno dejavnostjo 

oz. vsebino v Občini Šentjur, 

• da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o 

društvih,  

• da hkrati z izpolnjenimi razpisnimi obrazci posredujejo pisno poročilo o svoji 

dejavnosti in porabi sredstev, ki so jih pridobili na podlagi odobritev sredstev iz 
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javnega razpisa v preteklem letu, če je aktualni javni razpis objavljen pred 31. 

januarjem v tekočem letu. V nasprotnem primeru morajo društva poročila o delovanju 

posredovati do 31. januarja tekočega leta.  

 

4. člen 

Sredstva iz proračuna za sofinanciranje redne kulturne dejavnosti se dodelijo na podlagi 

javnega razpisa, ki ga pripravi Občina Šentjur skupaj s pristojno komisijo, imenovano v 

skladu z LPK. Sprejeti občinski proračun in merila za delitev sredstev so osnova za javni 

razpis. 

 

5. člen 

Javni razpis vsebuje: 

• ime, naziv in sedež naročnika javnega razpisa, 

• pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji, 

• višino sredstev, način in roke koriščenja pridobljenih sredstev iz razpisa, 

• rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o rezultatih razpisa, 

• rok, v katerem morajo prijavitelji oddati pisno poročilo o svoji dejavnosti in porabi 

sredstev, 

• navedbo pristojnih za dajanje informacij o razpisu. 

 

6. člen 

Vlagatelj se prijavi na razpis s predpisanimi obrazci, ki jih izda pristojna služba Občine 

Šentjur. Obrazci, ki veljajo za prijavo po teh merilih, se uporabljajo za: 

• redno dejavnost registriranih ljubiteljskih kulturnih društev v občini Šentjur, 

• redno dejavnost in opremo pihalnih orkestrov, 

• opremo registriranih ljubiteljskih kulturnih društev v občini Šentjur, 

• redno dejavnost in naloge Zveze kulturnih društev Šentjur. 

 

7. člen 

Na podlagi javnega razpisa in predloga komisije v skladu z merili župan občine prijaviteljem 

izda odločbe in jih o njih obvesti. 

 

8. člen 

 Prijavitelj se lahko pritoži na izdano odločbo. 

 

9. člen 

V primeru, da prijavitelj tekom leta ne izpolni meril, ki so bili pogoj za odobritev določene 

višine sredstev iz javnega razpisa, se mu dodeljena sredstva ustrezno zmanjšajo ali ukinejo 

po naslednjem razpisu.   
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V primeru, da prijavitelj ne porabi vseh sredstev, ki so mu bila odobrena na podlagi izdane 

odločbe do 1. decembra, je Občina Šentjur dolžna društvo pozvati, da to stori v 8 dneh, sicer 

se sredstva prerazporedijo Zvezi kulturnih društev Šentjur ali drugim društvom, ki so se 

prijavili na razpis. O tem sprejme sklep komisija, župan pa izda odločbo. 

10. člen 

Obseg redne dejavnosti je izražen v točkah. Vrednost točke se določi glede na skupno število 

zbranih točk in višino proračunskih sredstev v te namene. 

 

11. člen 

Pri vrednotenju dejavnosti se upošteva osnovni predlog delitve UO Zveze kulturnih društev 

Šentjur v odstotkih od skupno razpoložljivih sredstev na:   

• 90 % za društva za dejavnost in  

• 10 % za opremo društev. 

 

                                                            

III. MERILA (točkovni sistem za društva) 

 

12. člen 

1. Število članov v tekočem koledarskem letu 

• do 20 članov                       10  točk 

• od 21 do 50 članov    15  točk 

• 51 in več članov                       20  točk 

 

2. Število dejavnosti – sekcij v tekočem koledarskem letu 

• 1 sekcija                                      10 točk 

• 2 sekciji                                       20 točk 

• 3 sekcije in več                           30 točk 

 

3. Praznovanje obletnic v tekočem koledarskem letu 

• novoustanovljeno društvo                                                          10 točk 

 

• obletnice društev v tekočem koledarskem letu 

 

- za 10 let delovanja do 50-letnice     20 točk 

- za 10 let delovanja nad 50 let           40 točk 

 

• obletnice sekcij v tekočem koledarskem letu 
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- za 10 let delovanja do 50-letnice     20 točk 

- za 10 let delovanja nad 50 let           40 točk 

 

/2. in 3. alineja se med seboj izključujeta./ 

4. Redne vaje ali srečanja sekcij/skupin – strokovno vodenje v tekočem 

koledarskem letu 

1. kategorija: skupina ima več kot 51 vaj letno  30 točk 

2. kategorija: skupina ima od 31 do 50 vaj letno  20 točk 

3. kategorija: skupina ima od 10 do 30 vaj letno 10 točk 

 

Skupine število vaj izkazujejo z evidenco vaj. 

 

 

5. Udeležba na tekmovanjih, revijah oz. izbornih srečanjih v preteklem letu 

 

1. kategorija: skupina ali njeni člani so se uvrstili na državno tekmovanje in 

• prejme zlato priznanje 100 točk 

• prejme srebrno priznanje 80 točk 

• prejme bronasto priznanje 60 točk 

• prejme posebno priznanje (pohvalo) žirije                                          50 točk 

 

2. kategorija: skupina ali njeni člani so se uvrstili na regijsko tekmovanje in 

• prejme zlato priznanje 50 točk 

• prejme srebrno priznanje 30 točk 

• prejme bronasto priznanje 20 točk 

• prejme posebno priznanje (pohvalo) žirije 50 točk 

 

3. kategorija: skupina ali njeni člani so se udeležili mednarodnega tekmovanja in 

• prejme zlato ali srebrno priznanje 100 točk 

• prejme posebno priznanje (pohvalo) žirije 100 točk 

 

 

4. kategorija: skupina ali njeni člani so se uvrstili na državno izborno srečanje     30 točk 

 

5. kategorija: skupina ali njeni člani so se uvrstili na regijsko izborno srečanje 20 točk 

 

6. kategorija: skupina ali njeni člani so se udeležili območnega srečanja 10 točk 

 

 

/Če skupina oz. društvo v enem letu doseže vse tri nivoje, se nivoji med seboj ne 

izključujejo. Skupina oz. društvo v tem primeru prejme vse točke, tj. 60 točk, oz. 30 točk, če 

se uvrsti na srečanje ali tekmovanje regijskega nivoja./  

           

6. Strokovna izobrazba mentorja v tekočem koledarskem letu 
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1. kategorija: visoka strokovna usposobljenost (visoka stopnja izobrazbe s 

področja delovanja mentorja) 

 

30 točk 

2. kategorija: ustrezna strokovna usposobljenost, znanja pridobljena z 

dopolnilnim izobraževanjem     

 

20 točk 

3. kategorija: mentor začetnik, nepopolna strokovna usposobljenost 

pripravljenost na dodatno izobraževanje 

 

10 točk 

 

 

7. Intenzivne vaje v preteklem letu 

Vaje so izvedene vsaj dva dneva izven kraja ali vsaj tri dni doma. 30 točk 

 

 

8. Založniška in likovna dejavnost v tekočem koledarskem letu 

• samostojna knjižna izdaja literarnega dela oz. zbornika 80 točk 

• avtorska knjiga v okviru društva 30 točk   

• likovna razstava v okviru društva 30 točk 

• izdaja priložnostne brošure, kataloga 20 točk 

 

Za vsakega člana literarnega ali likovnega društva, ki se uvrsti na: 

• regijsko izborno srečanje in prejme likovno ali literarno nagrado  

regijskega pomena, prejme društvo 

5 točk                                

• državno izborno srečanje in prejme likovno ali literarno nagrado 

državnega pomena, prejme društvo 

10 točk                       

 

9. Nastopi in organizacija prireditev društev oz. skupin   

• organizacija redne letne prireditve društva v tekočem koledarskem letu v 

občini Šentjur (koncert, razstava, predstavitev lit. dela, produkcija …) – 

obvezna produkcija kulturnega društva, 

0 točk 

• dodatna samostojna organizacija prireditev v tekočem koledarskem letu v 

občini Šentjur (financira se samo ena dodatna prireditev), 

40 točk 

• najmanj 2 samostojna nastopa v tekočem koledarskem letu na prireditvi v 

kraju, občini ali izven občine Šentjur1, 

15 točk 

• gostovanje v tujini v preteklem letu z aktivno udeležbo društva, 20 točk 

• samostojna organizacija gostovanja v tujini v preteklem letu, kjer je 

udeležba članov društva do 10 članov,  

30 točk 

• samostojna organizacija gostovanja v tujini v preteklem letu, kjer je 

udeležba članov društva nad 10 članov, 

40 točk 

 

/zadnji alineji se medsebojno izključujeta/ 

 
1Pri tem se ne štejejo nastopi na dogodkih, ki za organizatorja predstavljajo osnovno 

dnevno, tedensko, mesečno ali letno dejavnost, ali nastopi na zasebnih dogodkih (poroke, 

rojstni dnevi, otvoritve …).  
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10.  Gledališka dejavnost 

Za vsakega člana gledališke skupine, ki se uvrsti na: 

• regijsko izborno srečanje in prejme nagrado regijskega pomena, 

prejme društvo 

5 točk 

• državno izborno srečanje in prejme nagrado državnega pomena, 

prejme društvo 

10 točk  

• izvedba gledališke premiere z več kot eno ponovitvijo 80 točk                

 

11. Spodbude na podlagi Lokalnega programa kulture Občine Šentjur 

• Spodbujanje medsebojnega sodelovanja društev – društvo izvede v 

preteklem letu prireditev v soorganizaciji z drugim društvom.                                            

5 točk 

• Spodbujanje vključevanja mladih v kulturno dejavnost – društvo 

izvede v preteklem letu dogodek, izobraževanje, kar dokaže z 

izvedenim programom, s katerim prenaša kulturno dejavnost na 

mlade in vzpodbuja njihovo vključevanje v kulturno dejavnost.                                                                                 

5 točk 

 

13. člen 

Sredstva za opremo 

Sredstva za opremo se kulturnim društvom dodeljujejo na podlagi ocene komisije, ki 

upravičenost nakupa opreme presoja z vidika: 

 

• obsega in uspešnosti delovanja društva do 5 točk 

• potrebe nakupa, kjer se upoštevajo pretekla vlaganja v 

opremo društva 

do 5 točk 

• pomembnih nastopov, obletnic ali gostovanj v letu, ko 

društvo zaprosi za sofinanciranje opreme 

do 10 točk 

• primernost obsega sofinanciranja, kjer se upošteva tudi 

lastni delež pridobljenih sredstev 

do 5 točk 

• vrednost opreme za vsakih 500 € 2 točki 

 

Vlagatelj mora komisiji predložiti ustrezno dokumentacijo, ki obsega:  

 

• predstavitev društva, 

• utemeljitev potrebe po nakupu opreme, 

• navedbo morebitnih nastopov, obletnic, gostovanj v letu nakupa,  

• finančno konstrukcijo projekta,  

• verodostojen dokument, iz katerega je razvidna cena opreme (predračun ali račun). 
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14. člen 

Sredstva za delovanje Zveze kulturnih društev Šentjur 

Višina sredstev za delovanje Zveze kulturnih društev Šentjur se določi vsako leto na podlagi 

kriterija, tj. števila društev, ki so člani Zveze kulturnih društev Šentjur, in sicer za vsako 

društvo 50 točk. 

 

Zveza kulturnih društev Šentjur se je dolžna prijaviti na razpis z vlogo na predpisanem 

obrazcu, ki zajema: 

 

• poročilo o delu Zveze kulturnih društev Šentjur v preteklem letu, 

• poročilo o finančnem poslovanju Zveze kulturnih društev Šentjur v preteklem letu, 

• finančno ovrednoten program dela Zveze kulturnih društev Šentjur v tekočem letu, 

• seznam društev, ki so člani Zveze kulturnih društev Šentjur. 

 

15. člen 

Dejavnost pihalnih orkestrov (nad 70 članov)  

Delovanje društva z nabavo opreme se sofinancira v višini do 80% letnega programa dela, ki 

ne more presegati 20% celotnih sredstev razpisanih za ljubiteljsko kulturo (sredstva za 

najemnino niso vključena), v kolikor 20% celotnih sredstev razpisanih za ljubiteljsko kulturo 

znaša več kot 17.000 €, je 80% letnega programa dela omejeno s tem zneskom, če društvo 

izvede naslednje dejavnosti, ki so ovrednotene s točkami:  

• organizacija najmanj dveh osrednjih občinskih prireditev 20 % 

• izvedba najmanj 50 vaj (1 vaja je štiri šolske ure) 10 % 

• izvedba intenzivnih vaj (najmanj dva dneva) 10 % 

• udeležba na občinski reviji oz. izbornem srečanju 10 % 

• posodobitev opreme 10 % 

• udeležba na budnici za 1. maj 10 % 

• izobraževanje članov 20 % 

• nastop na krajevnih prireditvah 10 % 

 

Skupaj = 100 % 

V kolikor društvo ne doseže vseh možnih odstotkov, se odstotek sofinanciranja letnega 

programa sorazmerno zmanjša. V obsegu letnega programa se ne upoštevajo stroški 

organizacije osrednjih občinskih prireditev, ki se sofinancirajo prek posebnih prijav na 

področju razpisa A - Organizacija kulturnih prireditev v občini Šentjur.       
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16. člen 

Merila začnejo veljati, ko jih na predlog UO Zveze kulturnih društev Šentjur potrdi pristojna 

občinska komisija. Za spremembo meril velja enak postopek kot za sprejem. 

 

 

Upravni odbor Zveze kulturnih društev Šentjur, 11. 11. 2019 

                            

 

    Predsednica Zveze kulturnih društev Šentjur  

        Marija Rataj 

 

 

Merila je potrdila in dopolnila Komisija za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih 

programov in projektov, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Občina Šentjur. 

 

Šentjur, __________________ 

                                                                                                                        

Predsednik komisije  

                                                                                        

 

Potrjujem navedena merila. 

Šentjur, __________________ 

                                                                                                                              

Župan Občine Šentjur 

                                                                                           mag. Marko Diaci 

 

 

 


