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1. Samostojni koncert  80 točk
2. Udeležba na revijah ali srečanjih z 

ocenjevanjem  60 točk

3. Ponovitev koncerta  20 točk
4. Nastop na drugi prireditvi, proslavi, 

predstavitvi  5 točk

Manjši pevski sestavi
1. Samostojni koncert  80 točk
2. Udeležba na revijah ali srečanjih z 

ocenjevanjem  60 točk

3. Ponovitev koncerta  20 točk
4. Nastop na drugi prireditvi, proslavi, 

predstavitvi  5 točk

Plesne in mažoretne skupine
1. Samostojna prireditev/predstava  100 točk
2. Udeležba na revijah ali srečanjih z 

ocenjevanjem  80 točk

3. Ponovitev prireditve/predstave  30 točk
4. Nastop na drugi prireditvi, proslavi, 

predstavitvi  10 točk

Folklorne skupine
1. Samostojna prireditev/predstava  100 točk
2. Udeležba na revijah ali srečanjih z 

ocenjevanjem  80 točk

3. Ponovitev prireditve/predstave  30 točk
4. Nastop na drugi prireditvi, proslavi, 

predstavitvi  10 točk

Gledališke in lutkovne skupine
1. Premierna gledališka ali lutkovna 

predstava  100 točk

2. Udeležba na revijah ali srečanjih z 
ocenjevanjem  80 točk

3. Ponovitev predstave  30 točk
4. Nastop na drugi prireditvi, proslavi, 

predstavitvi  10 točk

Literarna dejavnost
1. Literarni večer z lastnimi deli  80 točk
2. Literarni večer z deli drugih avtorjev  60 točk
3. Potopisna in druga predavanja/

predstavitve  80 točk

4. Nastop na drugi prireditvi, proslavi, 
predstavitvi  5 točk

Likovne, fotografske, kiparske skupine
1. Organizacija kolonije, natečajev  80 točk
2. Priprava razstave z lastnimi, novimi deli  60 točk
3. Priprava razstave z deli drugih avtorjev  10 točk
4. Organizacija delavnice  30 točk

II. ORGANIZACIJA KULTURNIH PRIREDITEV IN 
DRUGE AKTIVNOSTI

87

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 
76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US in 40/12 - ZUJF), 66. čle-
na Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni 
list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/07 - Odl. US, 
56/08, 4/10, 20/11, 100/11 - Odl. US in 111/13), 6. in 15. člena 
Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010, 107/2010) 
je Občinski svet Občine Sveta Ana na svoji 16. redni seji sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju 
javnih kulturnih programov in projektov v Občini Sveta 

Ana

1. člen
S tem Pravilnikom se spreminja Pravilnik o sofinanciranju 

javnih kulturnih programov in projektov v Občini Sveta Ana 
(MUV št. 7/2011) – v nadaljevanju pravilnik.

2. člen
Besedilo 12. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
Na podlagi predloga komisije o razdelitvi sredstev, občinska 

uprava izda vlagateljem sklep o dodelitvi sredstev za prijavljene 
programe in projekte.

Zoper sklep je možna pritožba pri županu Občine Sveta Ana 
v roku 8 dni od prejema sklepa. V pritožbi je potrebno natančno 
opredeliti razloge, zaradi katerih je le ta vložena. Predmet pritož-
be ne morejo biti postavljena merila in kriteriji za ocenjevanje 
vlog. Odločitev župana je dokončna.

3. člen
Prvi odstavek 13. člena pravilnika se spremeni tako, da se 

glasi:
Po dokončnosti sklepov se z izvajalci programov in projektov 

sklene pogodba o sofinanciranju dejavnosti.

4. člen
Spremeni se tudi priloga k pravilniku – merila in kriteriji za 

vrednotenje kulturnih programov, projektov in ljubiteljske kultur-
ne dejavnosti v Občini Sveta Ana:

I. VRSTA PROGRAMA
Pevski zbori
1. Samostojni koncert 100 točk
2. Udeležba na revijah ali srečanjih z 

ocenjevanjem  80 točk

3. Ponovitev koncerta  30 točk
4. Nastop na drugi prireditvi, proslavi, 

predstavitvi  10 točk

Instrumentalne skupine, drugi manjši sestavi
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1. Organizacija večje prireditve, ki 
jo društvo samostojno organizira 
v sodelovanju z drugimi društvi in 
izvajalci

 120 točk

2. Raziskave s področja kulturne dediščine  100 točk
3. Organizacija izobraževanj, ki jih društva 

samostojno pripravijo
 80 točk

III. DODATKI ZA KAKOVOST, MEDDRŽAVNO 
SODELOVANJE IN VISOKO OBLETNICO DELOVANJA

1. Kakovostni nivo izvajalcev 
na podlagi ocene strokovne 
komisije na državnih ali 
mednarodnih tekmovanjih 
oz. srečanjih

 100 točk

2. Nastop društva v tujini, 
kjer bo zastopana in 
promovirana Občina Sveta 
Ana

 80 točk

3. Visoka obletnica 
delovanja društva, pod 
pogojem, da društvo ob 
tej priložnosti pripravi in 
izvede zahtevnejši jubilejni 
program/prireditev

Za 10 let delovanja do 50. 
obletnice

80 točk
Za 10 let delovanja nad 50. 

obletnico
100 točk

IV. ZALOŽNIŠTVO
Prednost pri tovrstnem sofinanciranju bodo imele avtorske 

izdaje in izdaje, ki so povezane z zgodovinsko in kulturno dedi-
ščino društva in so namenjene čim večjemu številu uporabnikov 
in tiste, ki bodo s predvideno finančno konstrukcijo opravičile 
smotrno namembnost sofinanciranja.

Možen odstotek sofinanciranja je do 10% skupno zbranih 
točk posameznega društva.
Kriteriji za sofinanciranje 
1. Vrednotijo in sofinancirajo se programi in projekti oz. 

dejavnost, ki je namenjena širši javnosti.
2. Vrednotijo in sofinancirajo se programi oz. dejavnosti, 

ki so organizirane na nekomercialni in neprofitni osnovi.
3. Vrednotijo in sofinancirajo se programi oz. dejavnosti, 

ki so glede na dejavnost društva realno izvedljive in, ki 
sodijo v dejavnost društva.

5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Medob-

činskem uradnem vestniku.

Številka: 61001-07/2011 Župan občine
Datum: 19. marec 2014 Silvo Slaček dipl.ekon.inž.gr., s.r.


