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Lackovega odreda Sv. Duh na Ostrem Vrhu (investicije, vzdrže-
vanje, kulturna dediščina).

Izvajalci letnega programa kulture so: JZ Center Arnold To-
vornik s knjižnico Selnica ob Dravi, Javni sklad RS za kulturne 
dejavnosti – Območna izpostava Ruše in kulturna društva regi-
strirana za izvajanje kulturnih dejavnosti.

PROGRAMI, KI SE BODO V LETU 2018 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 na-
črtom nakupa knjižničnega gradiva za leto 2018), informacij in 
storitev različnim uporabnikom, spodbujanje in širjenje bralne 
kulture in s tem pridobivanje novih bralcev oziroma uporabni-
kov 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 in-
formiranju in potrebam vseh prebivalcev po izobraževanju, raz-
iskovanju, bralne in funkcionalne pismenosti. Skratka: nenehno 
spodbuja vseživljenjsko učenje, razvija bralno kulturo ter različ-
ne oblike pismenosti. Njena naloga je tudi utrjevati in razvijati 
strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižnične 
dejavnosti Mariborske knjižnice.

Mariborska knjižnica, Enota Selnica ob Dravi bo v letu 2018 
nadaljevala z načrtovanim delom v zvezi s širjenjem bralne kul-
ture, popularizacijo knjižničnega gradiva in odpravljanjem funk-
cionalne nepismenosti (delo z bralci, svetovanje in programi za 
mlade in odrasle bralce, delo z uporabniki s posebnimi potre-
bami, bibliopedagoško delo in informacijsko opismenjevanje s 
predšolskimi otroki in z osnovnošolci ter s srednješolci in štu-
denti), spodbujanjem vseživljenjskega učenja oziroma neformal-
nega izobraževanja, organiziranjem ur pravljic, organiziranjem 
Zimskih pravljičnih veselih počitnic in Poletnih Pravljičnih vese-
lih počitnic, sodelovanje v Bralni znački za odrasle in Prežihovi 
bralni znački; Predšolska bralna značka v sodelovanju z vrtcem, 
predstavitev knjig za otroke in odrasle, organiziranjem tematskih 
literarnih večerov (štiri na leto, izbrane aktualne družbene in 
okoljske teme), delovanjem bralnega kluba ter dopolnjevanjem 
in podpiranjem formalnega izobraževanja. Samostojno organizi-
ranje razstav; v sodelovanju s kulturnimi, izobraževalnimi in dru-
gimi organizacijami ter društvi in posamezniki bo pripravljala in 
izvajala prireditve in razstave ter razvijala raznovrstno dejavnost 
z namenom širjenja bralne kulture.

V letu 2018 bo knjižnica določene dejavnosti usmerila tudi k 
širšemu informiranju o vsebinah, ki so vezane na bralno odpra-
vljanje bralnih težav. Vzpostavili in nadgradili bodo sodelovanje 
z institucijami, ki se v našem okolju ukvarjajo s proučevanjem in 
reševanjem bralnih zagat pri otrocih in mladostnikih ter usmer-
jajo starše k smernicam za pomoč pri branju. Prav tako ima knji-
žnica vedno bogatejše zbirke elektronskih knjig in podatkovnih 
zbirk ter e-časopisov, ki so uporabnikom na voljo tudi na daljavo, 
s tem je gradivo članom na razpolago tudi v času, ko je knjižnica 
zaprta.

47

Na podlagi 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/2002, 123/2006-ZOF-
1, 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-I-
278/07-17, 4/2010, 20/2011, 100/2011 Odl.US: U-I-210/10-10, 
111/13, 68/2016 in 61/2017) in 16. člena Statuta Občine Selnica 
ob Dravi – UPB1 (MUV, št. 35/2017) je Občinski svet Občine 
Selnica ob Dravi na svoji 26. redni seji dne, 22. februarja 2018, 
sprejel

L E T N I  P R O G R A M 
kulture občine Selnica ob Dravi za leto 2018

S tem aktom se določi Letni program kulture v Občini Selni-
ca ob Dravi za leto 2018.

Pravna podlaga za sprejem lokalnega programa kulture je Za-
kon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (v nadaljevanju: 
ZUJIK). Javni interes na področju kulture je interes za ustvarja-
nje, 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 strate-
ških 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 dolo-
ča: »Če lokalna skupnost ne določi drugačne vsebine in postopka 
lokalnega programa za kulturo, se zanj smiselno uporabljajo do-
ločbe tega zakona v zvezi z nacionalnim programom.«

Občinski svet Občine Selnica ob Dravi se je na 24. redni seji 
Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi, dne, 21. decembra 
2018 seznanil s Strateškim načrtom 2016 – 2020 Javnega zavoda 
Center Arnold Tovornik Selnica ob Dravi.

Letni izvedbeni program kulture Občine Selnica ob Dravi je 
skupaj z letnimi programi nosilcev javnega interesa za kulturo in 
proračunom občine za leto 2018 podlaga za razdelitev sredstev 
za kulturne programe društev. Javni interes za kulturo se udeja-
nja predvsem na podlagi javnega razpisa za financiranje javnih 
kulturnih programov za leto 2018 in letnih programov javnih za-
vodov in društev.

Kulturne dejavnosti so vse oblike ustvarjanja, posredovanja 
in varovanja kulturnih dobrin na področju nepremične in premič-
ne kulturne dediščine, besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizu-
alnih, filmskih, avdiovizualnih in drugih umetnosti, ter novih me-
dijev, 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 – JZ Center Arnold Tovornik s knjižnico Selnica 
ob Dravi, KD Gradišče na Kozjaku s krajevno knjižnico in Dom 



	 	 MEDOBČINSKI	URADNI	VESTNIK	 ŠT.	4	–	28.	2.	2018

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 vključeva-
nje 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 pro-
gramov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti in najbolj 
množične ljubiteljske dejavnosti na območju občine.

Med kulturnimi društvi je vrsta izjemnih skupin in posame-
znikov, ki so upravičeni do posebne pozornosti lokalne skupnosti.

Na področju razvoja kulturnega udejstvovanja je potrebno 
nadaljevati in nadgrajevati strokovno svetovanje in delo z dru-
štvi, zagotavljati pogoje za delovanje ljubiteljske kulture z zago-
tavljanjem prostorov in opreme za delovanje ljubiteljskih kultur-
nih društev, pospešiti sodelovanje ljubiteljskih društev, predvsem 
pa spodbujanje delovanja društev, ki prinašajo v okolje nove kul-
turne zvrsti.

Posebno skrb je potrebno nameniti vključevanju otrok in mla-
dine.

V interesu občine je izvajanje medobčinskih povezovanj ter 
povezovanj z zamejskimi občinami.;

Občina Selnica ob Dravi bo v letu 2018 predvidoma sofinan-
cirala naslednje ljubiteljske kulturne dejavnosti kulturnih dru-
štev:

I. Vokalno dejavnost:
-  Kulturnega društva Pavza - Obrtniškega pevskega zbora, ki 

organizira samostojne koncerte v občini in izven območja 
občine, se povezujejo z ostalimi kulturnimi društvi v občini 
in izven območja občine ter se udeležujejo medobmočnih 
in območnih revij odraslih pevskih zborov s selektorjem;

- Pevskega društva Lipa Sv. Duh na Ostrem Vrhu – Ženski 
pevski zbor Lipa, ki organizira samostojne koncerte v obči-
ni in izven nje ter se povezujejo z ostalimi društvi v občini 
in izven nje ter se udeležujejo območnih srečanj s selektor-
jem;

- KUD Arnolda Tovornika – Mešanega pevskega zbora sv. 
Marjeta, ki organizira samostojne koncerte v občini in 
izven nje ter se povezujejo z ostalimi društvi v občini in 
izven nje ter se udeležujejo območnih srečanj s selektor-
jem.

II. Instrumentalno dejavnost:
-  Kulturnega društva Pavza - sekcije Marušeki, ki izvajajo 

samostojne nastope in nastope ob različnih prireditvah v 
občini in izven območja občine.

III. Gledališko dejavnost:
-  Kulturnega društva Pavza – dramsko moderatorske sek-

cije, ki organizira samostojne dramske nastope v občini in 
izven občine ter se udeležuje medobmočnih in območnih 
srečanj gledaliških skupin s selektorjem;

- KUD Gradišče na Kozjaku – gledališka sekcija, ki organi-
zira samostojne dramske nastope in se povezuje z ostalimi 
društvi.

V sodelovanju s SNG Maribor, Boršnikovem srečanju in Lut-
kovnim gledališčem Maribor bo članom knjižnice v letu 2018 
omogočen 10 % popust na vse predstave Drame, 50 % popust 
na izbrane predstave enkrat mesečno, 10 % popust na predstave 
Borštnikovega srečanja, 50 % popust na vse lutkovne predstave 
za odrasle in občasne druge ugodnosti v sodelujočih kulturnih 
zavodih.

Ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic se bomo pridružili 
vseslovenskim aktivnostim, 20. novembra 2018.

Sredstva za nabavo knjižničnega gradiva za Mariborsko knji-
žnico, Enota Selnica ob Dravi so zagotovljena v proračunu obči-
ne za leto 2018 v višini 10.474,00 EUR in bodo namenjena naba-
vi knjižničnega gradiva za knjižnico v Občini Selnica ob Dravi.

Pri nabavi knjižničnega gradiva za leto 2018 smo v sodelova-
nju z moderatorji knjižnice upoštevali aktualno berljivo literaturo 
in sledili cilju pridobiti čim več novih knjižnih naslovov, dvigniti 
kakovost knjižnične zbirke z nadomeščanjem izrabljenega gradi-
va z novimi izdajami ter z zamenjavo zastarelih vsebin z novi-
mi deli in predvsem zagotoviti ustrezno število izvodov gradiva 
glede na potrebe in pričakovanja uporabnikov. Temu cilju naše 
knjižničarke že sledijo, saj v primeru primanjkljaja ustrezne lite-
rature, ki jo iščejo uporabniki preusmerijo gradivo iz drugih enot 
knjižnice. Novost v letu 2016 je bila ustanovitev bralnega kluba, 
ki je z mentorico in člani dosegel že preko deset rednih obisko-
valcev in rednih bralcev določene literature. Člani se sestajajo 
enkrat mesečno in si izmenjajo vtise o prebrani literaturi.

Občina bo v letu 2018 iz proračuna namenila denarna sred-
stva za:
- JZ Mariborska knjižnica v višini 50.000,00 EUR od tega za 

izvajanje skupnih služb v višini 38.526,00 EUR, za nabavo 
knjižničnega gradiva v višini 10.474,00 EUR in program-
ske naloge v višini 1.000,00 EUR;

- za Knjižnico Selnica ob Dravi v višini 8.180,00 EUR.
Skupna sredstva za izvajanje knjižnične dejavnosti v knjižni-

ci znašajo skupno 58.180,00 EUR.

1.2. CENTER ARNOLD TOVORNIK SELNICA OB DRAVI
V Občini Selnica ob Dravi beležimo porast kulturnih pri-

reditev, izjemno kakovost organizatorjev in izvajalcev, pa tudi 
vse večji odziv publike in kritične javnosti. V letu 2018 bo 
zavod dosegel še boljše povezovanje organizatorjev prireditev 
in akterjev kulturnih dejavnosti na lokalni in regijski ravni. Več 
pozornosti bo potrebno nameniti skrbi za dostopnost kulturnih 
dobrin ranljivim skupinam prebivalstva.

V mesecu marcu 2018 bodo zaživeli Dnevi Arnolda Tovor-
nika, katerih vizija je vzpostaviti ekonomsko samostojen pro-
jekt letnega pregleda dogajanja v gledališkem svetu, poznan 
pod imenom monodrama ali monokomedija. V Centru Arnold 
Tovornik bo zaživela razstaviščna dejavnost z nadgradnjo med-
narodne likovne kolonije in/ali razstave. Izoblikovale se bodo 
vsebine mladinskega dela in medgeneracijskega sodelovanja, 
ki omogočata razvoj prostovoljstva mladih in drugih oblik ak-
tivnega državljanstva, tudi podjetništva, mobilnosti in drugih 
aktualnih vsebin za mlade. Tekom leta se bodo organizirala 
strokovna srečanja in posveti, razstave in ustvarjalne delavnice 
ter kakovostne prireditve.
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znosti z letno pogodbo o sofinanciranju izvajanja nacionalnega 
kulturnega programa s področja ljubiteljskih kulturnih dejavno-
sti v letu 2018. Občina bo v letu 2018 zagotovila denarna sred-
stva 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 sodelo-
vanje kulturnih skupin na srečanjih in prireditvah ter vzpodbuja 
izobraževanje mentorjev.

3. VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE IN 
OPREME NA PODROČJU KULTURE

 V letu 2018 bo Občina Selnica ob Dravi opravila najnuj-
nejša vzdrževalna dela v JZ Center Arnolda Tovornika s knji-
žnico Selnica ob Dravi, objektu Kulturnega doma Gradišče na 
Kozjaku in Doma Lackovega odreda Sv. Duh na Ostrem Vrhu. 
Prav tako se bodo izvedla adaptacijska dela na bivši Podružnični 
OŠ Slemen.

4. FINANČA SREDSTVA ZA IZVEDBO PROGRAMA 
KULTURE V LETU 2018

PODROČJE IZVAJALEC Proračunska
postavka (EUR)

KNJIŽNIČNA DEJAVNOST : 58.180,00

I. JZ Mariborska knjižnica:
- denarna sredstva za izvajanje skupnih 

služb
- denarna sredstva za nabavo knjižnične-

ga gradiva
- denarna sredstva za programske naloge

50.000,00
38.526,00
10.474,00
1.000,00

II. Knjižnica Selnica ob Dravi 8.180,00

JZ CENTER ARNOLD TOVORNIK 
SELNICA OB DRAVI

184.720,00

- programske vsebine 20.000,00

- investicije v Hram kulture 10.000,00

- sredstva za izvajanje dejavnosti 157.837,00

LJUBITELJSKA KULTURA 28.800,00

Delovanje društev s področja kulture 23.100,00

Dejavnost javnega sklada RS za kulturne  
dejavnosti Območne enote Ruše

5.700,00

NEPREMIČNA KULTURNA 
DEDIŠČINA

12.800,00

Vzdrževanje javne infrastrukture na 
področju kulture

2.800,00

Investicijsko vzdrževanje kulturne 
infrastrukture

10.000,00

SKUPAJ SREDSTVA ZA KULTURO 284.500,00

Številka: 610-1/2018 Župan
Datum: 22. februar 2018 Jurij Lep, univ. dipl. inž., s.r.

IV. Likovno in fotografsko dejavnost:
-  Kulturnega društva Pavza – likovne sekcije, ki organizira 

samostojne in skupinske likovne razstave v občini in izven 
območja občine ter se udeležuje tekmovanj na ex tempo-
rah;

- Društva Bakheros – foto sekcije, ki organizira samostojne 
razstave in sodeluje z drugimi prireditelji.

- Country cluba Selnica ob Dravi – likovne sekcije, ki orga-
nizira likovne razstave, dobrodelne dražbe likovnih del in 
se udeležuje ex tempor;

- Društva Tangram, ki organizira samostojne in skupinske 
razstave in se udeležuje ex tempor in mednarodnih kolonij.

V. Ohranjanje tradicionalnih običajev in izročil:
-  Kulturnega društva Pavza, ki vsako leto organizira Pustni 

karneval in Martinov pohod na Vinski vrh z zabavnim pro-
gramom ter spremljajoče prireditve;

- Ročnodelskega društva Marjetice, ki organizira letno sa-
mostojno razstavo in se povezuje z drugimi društvi v občini 
in izven občine;

- KUD Arnolda Tovornika, ki vsako leto organizira koledo-
vanje in se povezuje z drugimi društvi v občini in izven 
občine.

VI. Ljudsko petje in godenje:
- KUD Gradišče na Kozjaku s sekcijo Ljudskih pevk in god-

cev, ki se udeležujejo območnih srečanj ljudskih pevk in 
godcev s selektorjem ter se povezujejo z drugimi društvi v 
občini in izven občine;

- Društvo upokojencev Selnica ob Dravi – sekcija ljudskih 
pevcev in godcev Upi, ki se udeležujejo območnih srečanj 
ljudskih pevcev in godcev s selektorjem ter se povezujejo 
z drugimi društvi v občini in izven občine. Veliko nastopov 
izvajajo tudi po domovih upokojencev po vsej Sloveniji.

fotografija, slikarstvo, gledališke in ne
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.

Občina bo v proračunu za leto 2018 namenila za 5 % več de-
narnih sredstev na postavki Delovanje kulturnih društev.

2.2 Dejavnost Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti - 
območna enota Ruše

Javni sklad je državna institucija in osrednja organizacija 
slovenske ljubiteljske kulture, financirana s strani države, ki z 
mrežo izpostav in zvezo kulturnih društev po celotni državi nudi 
strokovno in organizacijsko pomoč.

S skladom je bila vzpostavljena pomembna kulturna mreža, 
ki pokriva celotno ozemlje Slovenije, sega pa tudi v zamejstvo 
in mednarodni prostor. Večina programov in projektov različnih 
zvrsti in zahtevnosti je namenjenih prostočasnim kulturnim de-
javnostim.

Sklad ima območne izpostave in med njimi je tudi Območna 
izpostava Ruše, ki pokriva Občino Ruše, Lovrenc na Pohorju in 
Selnico ob Dravi.

Javni sklad za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ruše 
in Občina Selnica ob Dravi urejata medsebojne pravice in obve-


