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Na podlagi 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/2002, 123/2006-ZOF1, 7/2007 Odl. US: U-I-35/04-11, 53/2007, 65/2007 Odl.US:
U-I-276/05-11, 77/2007-UPB1, 56/2008, 94/2009 Odl.US: U-I278/07-17, 4/2010, 20/2011, 100/2011 Odl.US: U-I-210/10-10)
in 16. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 19/2007)
je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na svoji 6. redni seji
dne 18. junija 2015, sprejel

LETNI PROGRAM
kulture Občine Selnica ob Dravi za leto 2015
S tem aktom se določi Letni program kulture v Občini Selnica ob Dravi za leto 2015. Pravna podlaga za sprejem lokalnega
programa kulture je Zakon o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (v nadaljevanju: ZUJIK). Javni interes na področju kulture je interes za ustvarjanje, posredovanje in varovanje kulturnih
dobrin, ki se uresničuje z zagotavljanjem pogojev zanje. Javni interes za kulturo temelji na zagotavljanju javnih kulturnih dobrin,
s katerimi se uresničuje kulturni razvoj lokalne skupnosti.
9. člen ZUJIK narekuje sprejem dokumenta, ki določa javni
interes za kulturo in udejanjanje le-tega. Podlaga za to so: letni
izvedbeni načrti nosilcev javnega interesa, javni razpisi in javni
pozivi za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih
projektov, aktov o ustanovitvi javnih zavodov, njihovih strateških načrtov in letnih programov dela, javnih razpisov za oddajo
javne kulturne infrastrukture ter upravnih odločb.
ZUJIK v 14. členu govori o smiselni uporabi zakona in določa: »Če lokalna skupnost ne določi drugačne vsebine in postopka
lokalnega programa za kulturo, se zanj smiselno uporabljajo določbe tega zakona v zvezi z nacionalnim programom.«
Občina Selnica ob Dravi lokalnega strateškega programa za
kulturo, ki opredeljuje področja kulture, kjer se zagotavljajo kulturne dobrine kot javne dobrine, načrtujejo investicije v kulturno
infrastrukturo, postavljajo cilji in prioritete kulturne politike in
določi čas za njihovo uresničitev, še ni sprejela. Lokalni strateški
program za kulturo se sprejema za obdobje štirih let, lahko pa
vsebuje tudi dolgoročne usmeritve, ki presegajo to obdobje.
Letni izvedbeni program kulture Občine Selnica ob Dravi je skupaj z letnimi programi nosilcev javnega interesa za kulturo in proračunom občine za leto 2015 podlaga za razdelitev sredstev za kulturne programe društev. Javni interes za kulturo se udejanja predvsem
na podlagi javnega razpisa za financiranje javnih kulturnih programov za leto 2015 in letnih programov javnih zavodov in društev.
Kulturne dejavnosti so vse oblike ustvarjanja, posredovanja
in varovanja kulturnih dobrin na področju nepremične in premične kulturne dediščine, besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih in drugih umetnosti, ter novih medijev, na področju založništva in knjižničarstva, kinematografije
in na drugih področjih kulture.
Poleg zagotavljanja kulturnih dobrin občina uresničuje javni
interes za kulturo tudi z vzdrževanjem javne in druge kulturne
infrastrukture – KD Gradišče na Kozjaku s krajevno knjižnico
in Dom Lackovega odreda Sv. Duh na Ostrem Vrhu (investicije,
vzdrževanje, kulturna dediščina).
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Izvajalci letnega programa kulture so: Javni zavod Kulturno
informacijsko turistični center Arnold Tovornik s knjižnico Selnica ob Dravi, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna
izpostava Ruše in kulturna društva registrirana za izvajanje kulturnih dejavnosti.
PROGRAMI, KI SE BODO V LETU 2015 IZVAJALI V
JAVNEM INTERESU
1.

JAVNI ZAVOD

1.1.
KNJIŽNIČARSKA DEJAVNOST
V javni interes na področju knjižnične dejavnosti spadajo:
optimalna ponudba knjižničnega gradiva (skladno z letnim načrtom nakupa knjižničnega gradiva za leto 2015), informacij in
storitev različnim uporabnikom, spodbujanje in širjenje bralne
kulture in s tem pridobivanje novih bralcev oziroma uporabnikov in članov, zagotavljanje prostorskih pogojev ter tehnične in
pohištvene opreme za uporabo gradiva, omogočanje dostopa do
urejenih zbirk domoznanskega gradiva, informacijskih virov ter
zagotavljanje dostopnosti knjižničnega gradiva za uporabnike
s posebnimi potrebami. Knjižnična dejavnost je namenjena informiranju in potrebam vseh prebivalcev po izobraževanju, raziskovanju, bralne in funkcionalne pismenosti. Skratka: nenehno
spodbuja vseživljenjsko učenje, razvija bralno kulturo ter različne oblike pismenosti. Njena naloga je tudi utrjevati in razvijati
strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižnične
dejavnosti Mariborske knjižnice.
V javnem interesu je bilo približati vsem prebivalcem boljšo
dostopnost do knjižničnega gradiva in informacij z gradnjo novega kulturno informacijsko turističnega centra v katerem je tudi
enota Mariborske knjižnice. Pri svojem delovanju sledi načelu
dostopnosti gradiva in informacij za vsakogar z željo zmanjševanja socialnih razlik in nagovarja najširši krog potencialnih uporabnikov.
Mariborska knjižnica, Enota Selnica ob Dravi bo v letu 2015
nadaljevala z načrtovanim delom v zvezi s širjenjem bralne kulture, popularizacijo knjižničnega gradiva in odpravljanjem funkcionalne nepismenosti (delo z bralci, svetovanje in programi za
mlade in odrasle bralce, delo z uporabniki s posebnimi potrebami, bibliopedagoško delo in informacijsko opismenjevanje s
predšolskimi otroki in z osnovnošolci ter s srednješolci in študenti), spodbujanjem vseživljenjskega učenja oziroma neformalnega izobraževanja ter dopolnjevanjem in podpiranjem formalnega izobraževanja. Samostojno in v sodelovanju s kulturnimi,
izobraževalnimi in drugimi organizacijami ter društvi in posamezniki bo pripravljala in izvajala prireditve in razstave ter razvijala
raznovrstno dejavnost z namenom širjenja bralne kulture oziroma vseživljenjskega učenja, študijske krožke in druge oblike, ki
razvijajo interes za knjižnično gradivo in knjižničarsko stroko ter
knjižnično dejavnost.
Sredstva za nabavo knjižničnega gradiva za Mariborsko knjižnico, Enota Selnica ob Dravi so zagotovljena v proračunu občine za leto 2015 v višini 16.326,35 EUR in bodo namenjena
nabavi knjižničnega gradiva za novo knjižnico v Občini Selnica
ob Dravi. Za redno dejavnost (plače, materialni stroški, bibliobus) bo občina v letu 2015 namenila denarna sredstva v višini
33.673,65 EUR.
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1.2.

JAVNI ZAVOD KULTURNO INFORMACIJSKO
TURISTIČNI CENTER ARNOLD TOVORNIK S
KNJIŽNICO SELNICA OB DRAVI
Občina Selnica ob Dravi se je odločila za investicijo v gradnjo kulturno informacijskega in turističnega centra, kjer bodo
uredili prostore za medgeneracijsko druženje, ki zajemajo izvedbo večjih in manjših prireditev kulturnega in družabnega značaja, določenih razstav v sklopu centra ter obisk nove knjižnice v
Občini Selnica ob Dravi. Razlogov za tovrstno investicijo je več:
- povečanje aktivnosti za otroke (branje pravljic),
- povečanje prireditev za odrasle občane in občanke,
- povečanje razstav na letnem nivoju,
- povečanje števila prireditev, ki bodo usklajeni z občinskim
programom.
Na območju Občine Selnica ob Dravi deluje veliko različnih
kulturnih, športnih ter ostalih društev, ki velikokrat med seboj
sodelujejo, predvsem pa se družijo. Najustreznejši kraj oziroma
prostor za druženje in sodelovanje društev bo sedaj novozgrajeni
Kulturno informacijski in turistični center.
Temeljni razlogi za investicijsko namero so bili:
- zagotovitev izvajanja številnih kulturnih in družabnih prireditev;
- ustrezen prostor za druženje občanov in občank ter drugih
vaških društev;
- izgradnja knjižnice, ki bi občanom in občankam zagotovila
izposojo večjega števila različnega knjižnega gradiva ter s
tem prihranila pot v bližnjo Mariborsko knjižnico;
- implementacija evropskih in nacionalnih programov in strategij z namenom izboljšanja kakovosti življenja ter zagotavljanju enako vrednejših bivalnih pogojev na podeželskih
območjih v Občini Selnica ob Dravi;
- sledenje in upoštevanje Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/1999, 110/2002-ZGO-1,
126/2003-ZVPOPKD, 63/2007 Odl.US: Up-395/06-24, U-I64/07-13, 16/2008-ZVKD-1);
- sledenje ciljem, ki si jih je Občina Selnica ob Dravi zastavila
v Statutu;
- realizacija projektov, ki jih je Občina Selnica ob Dravi umestila v Načrt razvojnih programov;
- oživitev vaškega jedra Občine Selnica ob Dravi.
Tako s to infrastrukturno pridobitvijo ustvarjamo pogoje za
dvig kvalitete dela naših ljubiteljskih društev in vzpostavljamo
pogoje za nadgradnjo ljubiteljski kulturni dejavnosti.
2. LJUBITELJSKA KULTURA
2.1 Delovanje društev s področja kulture
Glavni cilj Občine Selnica ob Dravi na področju ljubiteljske
kulturne dejavnosti je vzpodbujati čim bolj množično vključevanje v kulturna društva ter ustvariti pogoje za njihovo delovanje in
s spodbujanjem ustvarjalnosti zvišati doseženo raven ljubiteljske
kulturne dejavnosti, ki jih društva izkazujejo preko svojih programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti in najbolj
množične ljubiteljske dejavnosti na območju občine.
Na področju razvoja kulturnega udejstvovanja je potrebno
nadaljevati in nadgrajevati strokovno svetovanje in delo z društvi, zagotavljati pogoje za delovanje ljubiteljske kulture, predvsem zagotavljati ustrezne prostore in opremo za delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, pospešiti sodelovanje ljubiteljskih
društev, predvsem pa spodbujanje delovanja društev, ki prinašajo
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v okolje nove kulturne zvrsti.
Posebno skrb je potrebno nameniti vključevanju otrok in mladine.
V interesu občine je izvajanje medobčinskih povezovanj ter
povezovanj z zamejskimi občinami.;
Občina Selnica ob Dravi bo v letu 2015 sofinancirala naslednje ljubiteljske kulturne dejavnosti kulturnih društev:
- Kulturno umetniško društvo Arnold Tovornik – Mešani pevski zbor Sv. Marjeta se uvršča v drugo kategorijo z ocenjevanjem s selektorjem na območnem nivoju;
- Ročnodelke Marjetice, ki se udeležujejo razstav in tekmovanj svojih izdelkov v tehniki rišelje, vezenje, kvačkanje in
kleklanje, tudi izven območja JSKD ter se uvrščajo v drugo
kategorijo;
- Pevsko društvo Lipa se uvršča v drugo kategorijo z ocenjevanjem s selektorjem na območnem nivoju;
- Kulturno društvo Pavza, ki ima več sekcij, in sicer: Pevski
zbor se uvršča v drugo kategorijo z ocenjevanjem s selektorjem na območnem nivoju, nova glasbena sekcija Marušeki,
dramska dejavnost se uvršča v drugo kategorijo z ocenjevanjem s selektorjem na območnem nivoju, likovna sekcija, ki
organizira samostojne in skupinske razstave in se udeležuje
ex tempore ter se uvršča prav tako v drugo kategorijo; dejavnost ohranjanja kulturne dediščine, ki je najbolj odmevna z
organiziranjem vsakoletne pustne povorke se uvršča s svojo
inovativnostjo kar v prvo kategorijo;
- Društvo upokojencev Selnica ob Dravi s sekcijo ljudskih
pevk Babic in godcev ter ljudskih pevcev Up, ki imajo veliko
nastopov in srečanj s podobnimi sekcijami v Sloveniji se uvršča v drugo kategorijo;
- KUD Gradišče na Kozjaku, ki ima več sekcij, in sicer: Gledališko sekcijo, Ljudske pevke in Ljudske godce, ki so uvrščeni
v tretjo kategorijo z ocenjevanjem s selektorjem na območnem nivoju. Društvo skrbi tudi za delovanje krajevne knjižnice;
- Društvo za ohranjanje kulturne dediščine Country club Selnica ob Dravi z novo likovno sekcijo, ki je šele pričela delovati;
- Mladinsko društvo Bakheros z foto sekcijo, ki se uvršča v
tretjo kategorijo in video sekcijo, ki je šele pričela delovati.
Sredstva se društvom razdelijo v skladu z javnim razpisom po
sprejemu proračuna ter v skladu s pravilnikom o sofinanciranju
dejavnosti kulturnih društev, v katerem je opredeljen postopek,
upravičenci, merila in kriteriji za sofinanciranje kulturnih društev.
Poudarek je na izboljšanju kvalitete izvedenih nastopov kulturnih društev, ki iz leta v leto večji in letos smo bili priča temu
na otvoritvi Javnega zavoda Kulturno informacijsko turističnega
centra Arnolda Tovornika Selnica ob Dravi.
2.2. Dejavnost Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti območna enota Ruše
Sklad ima območne izpostave in med njimi je tudi Območna
izpostava Ruše, ki pokriva Občino Ruše, Lovrenc na Pohorju in
Selnico ob Dravi.
Država v ta namen zagotavlja strokovno pomoč za razvoj ljubiteljskih kulturnih dejavnosti prek strokovne službe sklada in
njegovih območnih izpostav ter sofinancira tiste programe, ki v
skladu z merili določenimi na podlagi nacionalnega kulturnega
programa presegajo lokalni pomen.
Javni sklad za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ruše
in Občina Selnica ob Dravi urejata medsebojne pravice in obve-
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znosti z letno pogodbo o sofinanciranju izvajanja nacionalnega
kulturnega programa s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
v letu 2015. Občina bo v letu 2015 zagotovila denarna sredstva
v višini
5.700,00 EUR za izvedbo planiranih projektov in udeležbo na
državnih izobraževanjih iz vseh področij delovanja ljubiteljskih
kulturnih društev občine. S tem se omogoči sodelovanje kulturnih skupin na srečanjih in prireditvah ter vzpodbuja izobraževanje mentorjev.
3. VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE IN
OPREME NA PODROČJU KULTURE
V letu 2015 bo Občina Selnica ob Dravi opravila najnujnejša vzdrževalna dela na objektu Kulturnega doma Gradišče na
Kozjaku in Doma Lackovega odreda Sv. Duh na Ostrem Vrhu.
4.

FINANČA SREDSTVA ZA IZVEDBO PROGRAMA
KULTURE V LETU 2015
PODROČJE IZVAJALEC
PRORAČUNSKA
SREDSTVA (EUR)
33.673,65
JAVNI ZAVOD
16.326,35
Knjižnična dejavnost
− redna dejavnost (plače + MS +
1.499.653,00
bibliobus)
31.918,00
− sredstva za nabavo knjižničnega
gradiva
Javni zavod Kulturno informacijsko
turistični center Arnold Tovornik s
knjižnico Selnica ob Dravi
Obratovalni stroški JZ Arnold Tovornik
LJUBITELJSKA KULTURA
21.850,00
Delovanje društev s področja kulture
5.700,00
Dejavnost javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti Območne enote Ruše
VZDRŽEVANJE JAVNE
4.750,00
INFRASTRUKTURE NA PODROČJU
KULTURE
SKUPAJ SREDSTVA ZA KULTURO
1.613.871,00
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