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7. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika pričnejo veljati z 

dnem objave v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: Županja
Datum: 14. marec 2019 dr. Vlasta Krmelj, univ. dipl. inž., s.r

Spremembe in dopolnitve Meril in kriterijev za razdelitev 
proračunskih sredstev za področje ljubiteljskih kulturnih 

dejavnosti v Občini Selnica ob Dravi

KRITERIJI IN POSEBNI DODATKI
Na koncu pete alineje prvega odstavka 3. točke razdelka A. 

KRITERIJI IN POSEBNI DODATKI se doda besedna zveza: «in 
vsakih nadaljnjih 5 let delovanja«.

Doda se drugi odstavek, ki se glasi: »Posamezne sekcije v 
društvu prejmejo 20 % od navedenih točk«.

Vse alineje 8. točke se črtajo in nadomestijo z novimi:
- samostojno organiziranje občinskih prireditev 100 točk,
- samostojno organiziranje mednarodnih prireditev v občini 

200 točk,
- skupina se povezuje, sodeluje z drugimi slovenskimi dru-

štvi 60 točk,
- čezmejno sodelovanje 100 točk,
- sodelovanje na območnem tekmovanju (JSKD) 100 točk,
- sodelovanje na regijskem tekmovanju 200 točk, 
- sodelovanje na državnem tekmovanju 300 točk, 
- sodelovanje na mednarodnem tekmovanju 400 točk.

V celoti se črta razpredelnica s številom obiskovalcev in toč-
kami.

Vse alineje 9. točke se črtajo in nadomestijo z novimi:
- regijski nivo 400 točk,
- državni nivo 600 točk,
- mednarodni nivo 800 točk.

VOKALNA GLASBENA SKUPINA
V razdelku KATEGORIJE se v besedilu 1. kategorija, prva 

alineja v oklepaju številka 15 črta in se nadomesti s številko 13.
V 2. kategoriji se številka 2000 črta in nadomesti s številko 

3000. V četrti alineji se številka 4 črta in nadomesti s številko 3.
V 3. kategoriji se 750 točk črta in nadomesti s 1000 točkami. 

V oklepaju prve alineje se številka 5 črta in nadomesti s številko 
7 ter se v nadaljevanju za besedo »novih,« doda besedna zveza: 
«od tega vsaj 3 nove«. V drugi alineji se številka 3 črta in nado-
mesti s številko 1. V tretji alineji se številka 4 črta in nadomesti 
s številko 3. Doda se četrta alineja, ki se glasi: »od navedenega 
mora skupina vsaj 2 nastopa izvesti na območju občine«.

V prvi alineji 4. kategorije se črta številka 3 in nadomesti s 
številko 2 in se nadaljuje z besedno zvezo: «priložnostna nasto-
pa, od tega vsaj 1 nastop v občini, lahko tudi skupaj z drugimi 
skupinami oz. društvi«.

V tabeli DODATEK ZA MNOŽIČNOST se v četrti vrsti črta 
številka 11 in se nadomesti s številko 5. 

V prvem stavku DODATEK ZA VKLJUČENOST MLADIH 
se črta besedna zveza: «najmanj 40 % mladih« in se nadomesti z 
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Na podlagi 1., 8. in 25. člena Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečišče-
no besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 
– ZNOrg), 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 in 30/18), 
Pravilnika o postopkih dodeljevanja sredstev subvencij in drugih 
oblik sofinanciranja iz proračuna Občine Selnica ob Dravi (MUV, 
št. 25/07), 16. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 
35/17) je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na svoji 4. redni 
seji, dne, 14. marca 2019, sprejel

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E
Pravilnika o sofinanciranju programov na področju 

ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Selnica ob Dravi

1. člen
Na koncu 3. točke drugega odstavka 2. člena Pravilnika o 

sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 2/14-UPB) - v 
nadaljevanju pravilnik se doda besedna zveza: »starejših nad 65 
let«.

2. člen
Za zadnjim stavkom 3. člena pravilnika se doda besedna 

zveza:«(donacije, vstopnine, prostovoljni prispevki…)«.

3. člen
Za osmo alinejo prvega odstavka 4. člena se dodajo nova de-

veta, deseta in enajsta
alineja, ki se glasijo:

- da je vsaj 50 % članov društva iz območja občine,
- da je število članov društva minimalno 10,
- da društvo svoje prireditve v občini obvezno objavlja pred 

nastopom v brošuri Javnega zavoda kulturno informacijsko 
turistični center Arnolda Tovornika s knjižnico Selnica ob 
Dravi, prireditve in dogodki.

4. člen
V zadnjem stavku prvega odstavka 6. člena se črta pika in 

doda naslednje besedilo:
»v roku 30. dni od sprejetja proračuna«.

5. člen
V drugem stavku 7. člena se pika črta in nadaljuje s sledečim 

besedilom: »in kulturnimi društvi najkasneje do 30. 11. tekočega 
leta za naslednje leto«.

6. člen
Vsa ostala določila pravilnika ostanejo nespremenjena.

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
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=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


	 	 MEDOBČINSKI	URADNI	VESTNIK	 ŠT.	6	–	15.	3.	2019

V prvem stavku DODATEK ZA VKLJUČENOST MLADIH 
se črta besedna zveza: «najmanj 40 % mladih« in se nadomesti z 
besedo: »mladi«. Doda se drugi stavek, ki se glasi:

»Skupini v kateri sodelujejo člani nad 65 let se prizna 20 točk 
dodatka za vsakega aktivnega člana«.

GLEDALIŠKA DEJAVNOST
V tretji alineji 1. kategorije se številka 2 nadomesti s številko 

3.
V 2. kategoriji se črta številka »2000« in nadomesti s številko 

»3000«.
V 3. kategoriji se črta številka 700 in nadomesti s številko 

1000. V drugi alineji se številka 5 nadomesti s številko 3 in se za 
vejico nadaljuje z besedno zvezo »priložnostne nastope«. Doda 
se tretja alineja, ki se glasi: »od navedenega mora skupina vsaj 1 
nastop izvesti na območju občine«.;

V prvi alineji 4. kategorije se črta številka 3 in se nadomesti 
s številko 2 priložnostna nastopa. Doda se druga alineja, ki se 
glasi: »od navedenega mora skupina vsaj 1 nastop izvesti na ob-
močju občine«.

V prvem stavku DODATEK ZA VKLJUČENOST MLADIH 
se črta besedna zveza: «najmanj 40 % mladih« in se nadomesti z 
besedo: »mladi«. Doda se drugi stavek, ki se glasi:

»Skupini v kateri sodelujejo člani nad 65 let se prizna 20 točk 
dodatka za vsakega aktivnega člana«.

LUTKOVNA DEJAVNOST
V 1. kategoriji se črta številka 3000 in se nadomesti s številko 

4000.
V 2. kategoriji se črta številka 1500 in nadomesti s številko 

3000. V drugi alineji se črta številka 5 in se nadomesti s številko 
3.

V 3. kategoriji se črta številka 700 in nadomesti s številko 
1000. V drugi alineji se številka 5 nadomesti s številko 3 in se za 
vejico nadaljuje z besedno zvezo »priložnostne nastope«. Doda 
se tretja alineja, ki se glasi: »od navedenega mora skupina vsaj 1 
nastop izvesti na območju občine«.

V prvi alineji 4. kategorije se črta številka 5 in se nadomesti 
s številko 2 priložnostna nastopa. Doda se druga alineja, ki se 
glasi: »od navedenega mora skupina vsaj 1 nastop izvesti na ob-
močju občine«.

V prvem stavku DODATEK ZA VKLJUČENOST MLADIH 
se črta besedna zveza: «najmanj 40 % mladih« in se nadomesti z 
besedo: »mladi«. Doda se drugi stavek, ki se glasi:

»Skupini v kateri sodelujejo člani nad 65 let se prizna 20 točk 
dodatka za vsakega aktivnega člana«.

LIKOVNA IN FOTO DEJAVNOST
V prvi kategoriji se številka 1500 nadomesti s številko 2000. 

V prvi alineji se številka 5 nadomesti s številko 4. Doda se bese-
dilo v oklepaju, ki se glasi: »(vsaj 10 likovnih izdelkov, od tega 5 
novih). Doda se nova četrta alineja, ki se glasi: » od navedenega 
mora skupina vsaj 3 razstave izvesti na območju občine«.

V 2. kategoriji se v prvi alineji črta številka 3 in se nadome-
sti s številko 2. V oklepaju se doda besedilo, ki se glasi: »(vsaj 
8 likovnih izdelkov, od tega 4 novi)«. Druga alineja se črta in 
se nadomesti z naslednjim besedilom: » najmanj 6 sodelovanj 
na drugih prireditvah, razstavah (tudi z drugimi razstavljavci)«. 

besedo: »mladi«. Doda se drugi stavek, ki se glasi:
»Skupini v kateri sodelujejo člani nad 65 let se prizna 20 točk 

dodatka za vsakega aktivnega člana«.
V prvem stavku DODATKA ZA STROŠKE DEJAVNOSTI 

se številka 30 črta in nadomesti s številko 40.

INSTRUMENTALNA GLASBENA SKUPINA
V razdelku KATEGORIJE se v besedilu 1. kategorija črta 

3000 točk in se nadomesti s 4000 točkami. V prvi alineji se v 
oklepaju številka 8 črta in se nadomesti s številko 13 in za vejico 
doda besedna zveza: »od tega 8«. V tretji alineji se številka 10 
črta in nadomesti s številko 8.

V 2. kategoriji se 1500 točk črta in nadomesti s 3000 točka-
mi. V prvi alineji se v oklepaju črta številka 6 in se nadomesti s 
številko 10 in za vejico doda besedna zveza: »od tega 5«. V tretji 
alineji se številka 8 črta in nadomesti s številko 6. V četrti alineji 
se črta številka 4 in se nadomesti s številko 3.

V 3. kategoriji se 750 točk črta in nadomesti s 1000 točkami. 
V oklepaju prve alineje se številka 5 črta in nadomesti s številko 
7 ter se za vejico doda besedna zveza: »od tega 3«. V drugi ali-
neji se številka 3 črta in nadomesti s številko 1. V tretji alineji se 
številka 4 črta in nadomesti s številko 3. Doda se četrta alineja, 
ki se glasi: »od navedenega mora skupina vsaj 2 nastopa izvesti 
na območju občine«.

V prvi alineji 4. kategorije se črta številka 5 in nadomesti s 
številko 2 in se nadaljuje z besedno zvezo: «priložnostna nasto-
pa«. Doda se druga alineja, ki se glasi: »od navedenega mora 
skupina vsaj 1 nastop izvesti na območju občine«.

V prvem stavku DODATEK ZA VKLJUČENOST MLADIH 
se črta besedna zveza: «najmanj 40 % mladih« in se nadomesti z 
besedo: »mladi«. Doda se drugi stavek, ki se glasi:

»Skupini v kateri sodelujejo člani nad 65 let se prizna 20 točk 
dodatka za vsakega aktivnega člana«.

FOLKLORNA SKUPINA 
V razdelku KATEGORIJE se v besedilu 1. kategorija črta 

3000 točk in se nadomesti s 4000 točkami. V tretji alineji se šte-
vilka 10 črta in nadomesti s številko 8. 

V 2. kategoriji se 1500 točk črta in nadomesti s 3000 točkami. 
V tretji alineji se številka 8 črta in nadomesti s številko 6. V četrti 
alineji se črta številka 4 in se nadomesti s številko 3.

V 3. kategoriji se 750 točk črta in nadomesti s 1000 točkami. 
V tretji alineji se številka 4 črta in nadomesti s številko 3. Doda 
se četrta alineja, ki se glasi: »od navedenega mora skupina vsaj 2 
nastopa izvesti na območju občine«.

V prvi alineji 4. kategorije se črta številka 5 in nadomesti s 
številko 2 in se nadaljuje z besedno zvezo: «priložnostna nasto-
pa«. Doda se druga alineja, ki se glasi: »od navedenega mora 
skupina vsaj 1 nastop izvesti na območju občine«.

Razpredelnica za DODATEK ZA MNOŽIČNOST se spre-
meni tako, da se glasi: 

več kot 19 50 %

od 15 do 18 40 %

od 11 do 14 30 %

od 7 do 10 20 %

Od 4 do 6 10 %
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V prvi alineji 3. kategorije se številka 5 črta in nadomesti s 
številko 4.

V prvem stavku DODATEK ZA VKLJUČENOST MLADIH 
se črta besedna zveza: «najmanj 40 % mladih« in se nadomesti z 
besedo: »mladi«. Doda se drugi stavek, ki se glasi:

»Skupini v kateri sodelujejo člani nad 65 let se prizna 20 točk 
dodatka za vsakega aktivnega člana«.

Tradicionalni običaji in izročila
V drugi alineji 1. kategorije se črta besedna zveza: »prireditvi 

izven območja JSKD« in se nadomesti z naslednjim besedilom: 
»priložnostnem nastopu, lahko tudi z drugimi skupinami oz. dru-
štvi«.

V 2. kategoriji se črta številka 1500 in se nadomesti s številko 
2000. V drugi alineji se številka 4 črta in nadomesti s številko 1.

V prvem stavku DODATEK ZA VKLJUČENOST MLADIH 
se črta besedna zveza: «najmanj 40 % mladih« in se nadomesti z 
besedo: »mladi«. Doda se drugi stavek, ki se glasi:

»Skupini v kateri sodelujejo člani nad 65 let se prizna 20 točk 
dodatka za vsakega aktivnega člana«.

Za tabelo DODATEK ZA MNOŽIČNOST – VELIKOST se 
doda stavek, ki se glasi:

»Društvo ali sekcija v društvu prejme 100 točk za vsako sku-
pinsko masko (minimalno 5 oseb) na pustovanju v občini.

Tradicionalna znanja (ročna dela, obrtniška znanja, ki 
niso za komercialni namen)

Doda se tretja alineja k 1. kategoriji, ki se glasi: «od navede-
nega mora skupina vsaj 2 razstavi izvesti na območju občine«.

Doda se tretja alineja k 2. kategoriji, ki se glasi: «od navede-
nega mora skupina vsaj 1 razstavo izvesti na območju občine«.

V prvem stavku DODATEK ZA VKLJUČENOST MLADIH 
se črta besedna zveza: «najmanj 40 % mladih« in se nadomesti z 
besedo: »mladi«. Doda se drugi stavek, ki se glasi:

»Skupini v kateri sodelujejo člani nad 65 let se prizna 20 točk 
dodatka za vsakega aktivnega člana«.

Doda se nova tretja alineja, ki se glasi: »od navedenega mora 
skupina vsaj 2 razstavi izvesti na območju občine«. Doda se nova 
četrta alineja, ki se glasi: »udeležba na srečanjih, tekmovanjih s 
selektorjem na območnem nivoju (JSKD)«.

V 3. kategoriji se v prvi alineji črta številka 2 in se nadome-
sti s številko 1. V oklepaju se doda naslednje besedilo: »(vsaj 6 
likovnih izdelkov od tega 3 novi)«. Druga alineja se črta in nado-
mesti z naslednjim besedilom: »najmanj 4 sodelovanja na drugih 
prireditvah, razstavah (tudi z drugimi razstavljavci)«. Doda se 
nova tretja alineja, ki se glasi: »od navedenega mora skupina vsaj 
1 razstavo izvesti na območju občine«.

V prvem stavku DODATEK ZA VKLJUČENOST MLADIH 
se črta besedna zveza: «najmanj 40 % mladih« in se nadomesti z 
besedo: »mladi«. Doda se drugi stavek, ki se glasi:

»Skupini v kateri sodelujejo člani nad 65 let se prizna 20 točk 
dodatka za vsakega aktivnega člana«.

FILMSKA IN VIDEO DEJAVNOST 
V prvi kategoriji se številka 1500 nadomesti s številko 2000. 

V prvi alineji se številka 3 nadomesti s številko 4. Doda se be-
sedilo v oklepaju, ki se glasi: »(v trajanju od 15 do 30 minut). V 
drugi alineji se črta številka 6 in se nadomesti s številko 8. Doda 
se nova četrta alineja, ki se glasi: » od navedenega mora skupina 
vsaj 3 produkcije izvesti na območju občine«.

V 2. kategoriji se v prvi alineji doda v oklepaju naslednje 
besedilo: »(v trajanju od 10 do 15 minut)«.V drugi alineji se črta 
besedna zveza: »4 do«. Doda se nova tretja alineja, ki se glasi: 
»od navedenega mora skupina vsaj 2 produkciji izvesti na obmo-
čju občine«. Doda se nova četrta alineja, ki se glasi: »udeležba 
na srečanjih, tekmovanjih s selektorjem na območnem nivoju 
(JSKD)«.

V 3. kategoriji se v prvi alineji doda v oklepaju naslednje 
besedilo:«(v trajanju od 5 do 10 minut)«.V drugi alineji se črta 
besedna zveza: »2 do«. Doda se nova tretja alineja, ki se glasi: 
»od navedenega mora skupina vsaj 1 produkcijo izvesti na ob-
močju občine«.

V prvem stavku DODATEK ZA VKLJUČENOST MLADIH 
se črta besedna zveza: «najmanj 40 % mladih« in se nadomesti z 
besedo: »mladi«. Doda se drugi stavek, ki se glasi:

»Skupini v kateri sodelujejo člani nad 65 let se prizna 20 točk 
dodatka za vsakega aktivnega člana«.

OHRANJANJE KULTURNEGA IZROČILA, 
TRADICIONALNIH ZNANJ, OBIČAJEV

Ljudski pevci
V razdelku KATEGORIJE se pri 2. kategoriji v drugi alineji 

črtata besedni zvezi: »5 do 7« in se nadomestita s številko 6. V 
tretji alineji se črta številka 4 in se nadomesti s številko 3. 

V prvi alineji 3. kategorije se številka 5 črta in nadomesti s 
številko 4.

V prvem stavku DODATEK ZA VKLJUČENOST MLADIH 
se črta besedna zveza: «najmanj 40 % mladih« in se nadomesti z 
besedo: »mladi«. Doda se drugi stavek, ki se glasi:

»Skupini v kateri sodelujejo člani nad 65 let se prizna 20 točk 
dodatka za vsakega aktivnega člana«.

Ljudski godci
V razdelku KATEGORIJE se pri 2. kategoriji v drugi alineji 

črtata besedni zvezi: »5 do 7« in se nadomestita s številko 6. V 
tretji alineji se črta številka 4 in se nadomesti s številko 3. 
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