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in znala uporabiti tako imenovano četrto dimenzijo trajnostnega 
razvoja - to je kulturni razvoj. Spodbujajmo kulturo in razmišlja-
mo o koreninah življenja, o preteklosti in o umetnosti, ki nas že 
tisočletja dela ljudi.

2. UVOD
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.«

Letni izvedbeni program kulture Občine Selnica ob Dravi je 
skupaj z letnimi programi nosilcev javnega interesa za kulturo in 
proračunom občine za leto 2020 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 2020 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, Dom krajanov na Zgornjem 
Slemenu (OŠ na Slemenu) in Dom Lackovega odreda Sv. Duh na 
Ostrem Vrhu (investicije, vzdrževanje, 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, kulturna društva registri-
rana za izvajanje kulturnih dejavnosti in Osnovna šola Selnica ob 
Dravi z vrtcem.

Županja je kot posvetovalno telo občine ustanovila Forum za 
kulturo, ki je namenjen vključevanju posameznikov in organi-
zacij v pripravo ter izvajanje kratkoročnih in dolgoročnih pro-
gramov in projektov na področju razvoja in delovanja kulture v 
občini.

3. VIZIJA IN CILJI KULTURNIH DEJAVNOSTI
Vizija kulturnih dejavnosti v občini je zagotoviti razvoj ra-

znolikih kulturnih dejavnosti, ki bodo privlačne za domačine in 
obiskovalce in omogočiti dostopnost ljubiteljske kulture za vse 
zainteresirane v vseh predelih naše občine. Prav tako želimo 
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Na podlagi 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 
111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 - ZNOrg) in 16. člena Statuta Ob-
čine Selnica ob Dravi (MUV, št. 35/17– UPB1) je Občinski svet 
Občine Selnica ob Dravi na svoji 10. redni seji dne, 30. januarja 
2020, sprejel

L E T N I  P R O G R A M
kulture občine Selnica ob dravi za leto 2020

1. PREDGOVOR
Smo v času, ki ga napolnjuje vsaj milijon informacij vsak 

dan, vse želimo vedeti, vse racionalizirati in vse optimirati. Po-
dročje kulture na eni strani dajemo v predalček, morda celo tišči-
mo vanj, na drugi strani pa smo vsi postali strokovnjaki za kul-
turo. Vsi znamo peti, plesati, brati, igrati, slikati, pisati, vsi vemo 
kako organizirati prireditve, dogodke, voditi kulturne ustanove. 
Tega smo veseli, saj je vedno več ljudi, ki tako ali drugače pod-
pirajo kulturo. Vendar se na drugi strani srečujemo z dejstvom, 
da potrebuje kultura vedno več denarja in za kulturo smo tako 
posameznik kot družba pripravljeni dati vedno manj denarja. Ta 
proces vodi do kroničnega pomanjkanja finančnih sredstev in to 
se najprej odraža v kadrih in strokovnosti.

Zavedamo se, da ni in ne more biti vsa kultura vrhunska. Pa 
vendar, samo poglobljeno strokovno delo v kombinaciji s talen-
tom daje vrhunske rezultate. Na krilih uspešnih letimo potem 
skupaj, tudi ljubitelji kulture. To bo poneslo ime naše občine pre-
ko njenih meja in privabilo obiskovalce - in bo zagotovo imelo 
vpliv na naš gospodarski razvoj.

Živimo v času, ko želimo iz kulture in umetnosti iztisniti kar 
največ. Radi imamo knjigo, pesem, lepo sliko dokler zanjo ne 
potrebujemo finančnih sredstev. Veseli smo, da na spletu najde-
mo

brezplačne knjige, pesmi, ... V občinskih in državnem prora-
čunu sredstva omejujemo, vedno najdemo izgovor, da je drugo 
področje bolj pomembno, bolj potrebno, bolj koristno. To vzbuja 
razmišljanje o tem ali razumemo kulturo, umetnost, ...ali se zave-
damo, da brez pravljice zvečer

pred spanjem otrok ne zraste v kreativnega matematika in 
tehnika, da brez dobrega romana

za domače branje tudi zdravnik ne more biti dober, ker ne ra-
zume bolnika, ki je najprej in predvsem - človek. Človek ni stroj, 
že zgodovina je pokazala, da potrebujemo poleg hrane in

vode tudi kulturo. Kultura je tista, ki nas je v zgodovini, ko se 
je na steni v jami pojavil prvi odtis

dlani, tudi ločila od živalskega sveta. Da nas le-ta dela boga-
tejše, razumevajoče, takšne, ki bolje razumemo družbo in druž-
bene spremembe. Uči nas dojeti tisto, česar še ne razumemo. In 
le tako lahko srečamo prihodnost.

Razumevanje družbenih sprememb je osnova za napredek, 
za to, da bomo lahko vsi lepše in bolje živeli. Razumimo ljudi, 
ki delajo v kulturi, njihovo delo in vložen trud kot gospodarsko 
dejavnost, ki sicer neposredno ne prinaša denarja, dolgoročno pa 
vpliva na razvoj družbe, ki bo v tem zelo konkurenčnem global-
nem okolju lahko boljše konkurirala, tudi zato, ker bo razumela 
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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 2020 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.

V sodelovanju s SNG Maribor, Boršnikovim srečanjem in 
Lutkovnim gledališčem Maribor bo članom knjižnice v letu 2020 
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.

Sredstva za nabavo knjižničnega gradiva za Mariborsko knji-
žnico, Enota Selnica ob Dravi so v proračunu občine za leto zara-
di pomanjkanja denarnih sredstev zagotovljena v višini 2.500,00 
EUR. Občina bo v sodelovanju z Mariborsko knjižnico organizi-
rala zbiranje knjig, ki jih imajo občani in ki so primerne, da bi jih 
lahko podarili knjižnici.

Občina bo v letu 2020 iz proračuna namenila denarna sred-
stva za delovanje knjižnice v višini 37.500,00 EUR, kar zado-
stuje za kritje plač in drugih osebnih prejemkov; za obratovalne 
stroške v višini 3.400,00 EUR; za funkcionalne stroške v višini 
700,00 EUR, plače in druge izdatke zaposlenih v višini 2.850,00 
EUR in sredstva za prispevke v višini 360,00 EUR. Skupno so 
torej zagotovljena denarna sredstva za delovanje knjižnice v vi-
šini 44.810,00 EUR.

UKREP FINANČNA 
VREDNOST 
IZVEDBE v 

EUR

INDIKATOR

Obratovanje 
knjižnice

42.310 število ur 
obratovanja

Novo knjižno 
gradivo

2.500 Število knjig

4.1.2 Center Arnold Tovornik Selnica ob Dravi
V Občini Selnica ob Dravi beležimo porast kulturnih priredi-

tev, kakovost organizatorjev in izvajalcev, pa tudi vse večji od-
ziv publike in kritične javnosti. V letu 2020 bo zavod dosegel 
še boljše povezovanje organizatorjev prireditev in akterjev kul-
turnih dejavnosti na lokalni in regijski ravni. Več pozornosti bo 
potrebno nameniti skrbi za dostopnost kulturnih dobrin ranljivim 
skupinam prebivalstva.

V mesecu marcu 2020 se bodo odvijali Dnevi Arnolda Tovor-
nika, katerih vizija je vzpostaviti ekonomsko samostojen projekt 
letnega pregleda dogajanja v gledališkem svetu, poznan pod ime-
nom monodrama ali monokomedija. V Centru Arnold Tovornik 
bo zaživela razstaviščna dejavnost z nadgradnjo mednarodne li-

spodbujati razvoj ljubiteljske kulture kot pomembnega dejavnika 
socialne vključenosti, ohranjanja kulturne dediščine in običajev 
ter spodbujati strokovno rast kulturnih društev. Občina bo podpi-
rala različne kulturne prireditve in jim zagotavljali najosnovnejša 
finančna sredstva saj kulturni razvoj naših krajev razume kot tako 
imenovano četrto dimenzijo trajnostnega razvoja.

Cilji kulturnih dejavnosti v občini so:
- ustvarjanje možnosti za skladen kulturni razvoj vseh obča-

nov in občank ter razvoj posameznih kulturnih dejavnosti 
in društev;

- zagotavljanje pogojev za ustvarjanje, posredovanje in do-
stopnost kulture;

- zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj javnega zavo-
da Center Arnolda Tovornika Selnica ob Dravi kot regio-
nalnega kulturnega centra;

- uveljavljanje kulturnih ustvarjalcev, kulturnih društev in 
organizacij občine doma in v tujini;

- zagotavljanje varstva kulturne dediščine;
- izobraževanje za potrebe kulturne dejavnosti;
- promocija občine kot kulturno usmerjene občine.

4. PROGRAMI, KI SE BODO V LETU 2020 IZVAJALI V 
JAVNEM INTERESU

4.1 JAVNI ZAVOD

4.1.1 Knjižničarska dejavnost
V javni interes na področju knjižnične dejavnosti spadajo: 

primerna ponudba knjižničnega gradiva, informacije in storitve 
različnim uporabnikom, spodbujanje in širjenje bralne kulture in 
s tem pridobivanje novih bralcev oziroma uporabnikov in čla-
nov, zagotavljanje prostorskih pogojev ter tehnične in pohištve-
ne opreme za uporabo gradiva, omogočanje dostopa do urejenih 
zbirk domoznanskega gradiva, informacijskih virov ter zagota-
vljanje dostopnosti knjižničnega gradiva za uporabnike s poseb-
nimi 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 strokov-
nost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižnične dejavno-
sti Mariborske knjižnice.

Mariborska knjižnica, Enota Selnica ob Dravi bo v letu 2020 
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-
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4.2.2 Ohranjanje običajev in navad
Občina Selnica ob Dravi vidi kulturno dejavnost v občini kot 

povezovalni element s turizmom in drugimi gospodarskimi de-
javnostmi. Predvsem ohranjanje kulturnih in drugih običajev, ki 
so značilni za naše območje, želi posebej razvijati in spodbujati. 
Primer takšnega delovanja sta martinovanje, pustovanje, koledo-
vanje, pležuhovanje in drugi. Občina bo v letu 2020 organizirala 
delovno skupino za posamezno prireditev in skupaj z zainteresi-
ranimi izvajalci pripravila program dela. Želja je, da se v izvedbo 
programa vključijo ponudniki različnih storitev v občini ali izven 
nje. Za organizacijo prireditev bo namenila 3.500 EUR.

UKREP FINANČNA 
VREDNOST 
IZVEDBE v 

EUR

INDIKATOR

Izvedba 
Martinovanja

1.000 Število sodelujočih 
organizacij ali 

podjetij, število 
obiskovalcev

Izvedba Pustovanja 1.500 Število sodelujočih 
organizacij ali 

podjetij, število 
obiskovalcev

Izvedba 
koledovanja, 

pležuhovanje in 
podobnih dogodkov

1.000 Število sodelujočih 
organizacij ali 

podjetij, število 
obiskovalcev

4.3 OBČINSKA ZBIRKA LIKOVNIH IN 
FOTOGRAFSKIH DEL

Občina je v letu 2019 pričela s projektom pridobivanja li-
kovnih del lokalnih umetnikov. Namen zbiranja likovnih del je 
ustvarjanje občinske umetniške zbirke, ki bo pomenila tudi kul-
turno dediščino. Občina enkrat letno objavi poziv vsem lokalnim 
ustvarjalcem, da predložijo dela, ki bi jih bili pripravljeni odsto-
piti v občinsko zbirko. Strokovna komisija, ki jo imenuje župa-
nja, izbere najmanj eno delo, ki ga občina odkupi. Število del je 
odvisno od razpoložljivih sredstev. V letu 2020 je za nakup del 
namenjenih 1.000,00 EUR. Občina bo vsako leto pripravila tudi 
natečaj fotografskih del občanov in strokovna komisija za izbor 
bo izbrala vsaj eno fotografijo, ki jo bo občina odkupila v znesku 
do 200,00 EUR in tako bogatila občinsko zbirko.

UKREP FINANČNA 
VREDNOST 

IZVEDBE v EUR

INDIKATOR Vrednost
indikatorja

2020

Odkup 
likovnih 

del lokalnih 
umetnikov

1.000 število del

Odkup 
fotografskih 

del

200 število del

kovne kolonije in/ali razstave. Izoblikovale se bodo vsebine mla-
dinskega dela in medgeneracijskega sodelovanja, ki omogočata 
razvoj prostovoljstva mladih in drugih oblik aktivnega državljan-
stva, tudi podjetništva, mobilnosti in drugih aktualnih vsebin za 
mlade. Tekom leta se bodo organizirala strokovna srečanja in po-
sveti, razstave in ustvarjalne delavnice ter kakovostne prireditve. 
V letu 2020 bo zavod pričel za aktivnim sodelovanjem z Srednjo 
glasbeno in baletno šolo Maribor in Osnovno šolo Selnica ob 
Dravi, da se razširijo vsebine, ki jih ta regionalna ustanova omo-
goča.

Kot je navedeno ima občina veliko kulturnih društev in te-
kom leta se izvajajo številne prireditve. Center ima vlogo koordi-
natorja kulturnih društev in prireditev v občini. V letu 2020 bo za 
delovanje javnega zavoda in njegove materialne ter funkcionalne 
stroške namenjenih 78.000,00. Javni zavod bo izvedel tudi naba-
vo čistilnega stroja v vrednosti 5.000,00 EUR.

UKREP FINANČNA 
VREDNOST 

IZVEDBE v EUR

INDIKATOR

2019 2020

Delovanje javnega 
zavoda

199.225 206.310 število ur 
obratovanja

Izvedba prireditev 21.000 25.000 število prireditev 
v organizaciji 

javnega zavoda in 
število

obiskovalcev teh 
prireditev

Izvedba razstav Število razstav

Izvajanje 
projektov za mlade

Število prireditev 
in projektov

Izvedba strokovnih
srečanj

Število srečanj in 
število udeležencev

4.2 DEJAVNOSTI ZA OHRANJANJE KULTURNE 
DEDIŠČINE ŠIRŠEGAPOMENA

4.2.1 Ohranjanje spomina na prof. dr. Zinko ZORKO
V letu 2019 je občina pričela z aktivnostmi za ohranitev spo-

mina na našo častno občanko, članico Slovenske akademije zna-
nosti in umetnosti in mednarodno priznano strokovnjakinjo za 
slovenska narečja prof. dr. Zinka Zorko. Delovna skupina bo v 
letu 2020 pripravila celovito zasnovo dogodkov v njen spomin. V 
letu 2020 nameravamo izdati njej posvečeno monografijo.

UKREP FINANČNA 
VREDNOST 

IZVEDBE v EUR

INDIKATOR Vrednost
indikatorja

2020

Ohranjanje 
spomina na 

prof. dr. Zinko 
ZORKO

3.000
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- gledališko dejavnost za odrasle,
- folklorno dejavnost,
- likovno in fotografsko dejavnost,
- razstave domače obrti in ročnih del,
- ljudsko petje in godenje,
- ohranjanje tradicionalnih običajev in izročil, kot so pusto-

vanje, martinovanje, koledovanje.
Sredstva se društvom razdelijo v skladu z javnim razpisom po 

sprejemu proračuna in v skladu s pravilnikom o sofinanciranju 
dejavnosti kulturnih društev, v katerem je opredeljen postopek, 
upravičenci, merila in kriteriji za sofinanciranje kulturnih dru-
štev.

Občina bo v proračunu za leto 2020 namenila denarna sred-
stva na postavki Delovanje kulturnih društev v višini 24.000,00 
EUR.

UKREP FINANČNA 
VREDNOST 

IZVEDBE

INDIKATOR

Delovanje društev 24.000 število prireditev, 
razstav, 

sodelovanj…
prireditev

Število društev 7

Število kulturnih 
dejavnosti

12

Število strokovnih 
izobraževanj

21

Število regijskih 
sodelovanj

14

Število mednarodnih 
sodelovanj

2

4.5.2 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-
znosti z letno pogodbo o sofinanciranju izvajanja nacionalnega 
kulturnega programa s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 
v letu 2020. Občina bo v letu 2020 zagotovila denarna sredstva v 
višini 5.000,00 EUR za izvedbo planiranih projektov in udelež-
bo na državnih izobraževanjih iz vseh področij delovanja ljubi-
teljskih kulturnih društev občine. S tem se omogoči sodelovanje 
kulturnih skupin na srečanjih in prireditvah ter vzpodbuja izo-

4.4 LITERARNA DEJAVNOST IN PRIPOVEDNIŠTVO
Spodbujamo ustvarjalnost mladih in starejših, širimo znanje 

o pisanju v sodelovanju z osnovno šolo in društvi upokojencev 
ter krepimo osebno komunikacijo med ljudmi. Želimo izvesti de-
lavnico dobrega pisanja in organizirati natečaj za literarna dela.

Pripovedovati poslušalcem in aktivno poslušati umestnost in 
užitek. Govorništvo in pripovedovanje tako kot druge dejavnosti 
zahtevata vaje, izkušnje in znanje, vendar je trud nagrajen z za-
dovoljstvom poslušalcev in motivacijo za še večjo angažiranost. 
S pripovedovanjem zgodb, strokovnimi, potopisnimi in drugimi 
predavanji predajamo informacije, znanje in izkušnje poslušal-
cem in omogočamo razvoj tistih, ki pripovedujejo. Zato želimo 
pričeti z aktivnostmi na področju pripovedništva in vanj vključiti 
mlade in starejše pripovedovalce in govornike. V letu 2020 želi-
mo organizirati vsaj 5 prireditev.

UKREP FINANČNA 
VREDNOST 

IZVEDBE v EUR

INDIKATOR Vrednost
indikatorja

2020

Literarna 
delavnica in 

natečaj

500 število 
delavnic in 
natečajev

Pripovedniške 
prireditve

500 število 
prireditev

4.5 LJUBITELJSKA KULTURA

4.5.1 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 in ustvariti pogoje za njihovo delovanje ter 
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.

Na področju razvoja kulturnega udejstvovanja je potrebno na-
daljevati in nadgrajevati strokovno svetovanje in delo z društvi, 
zagotavljati pogoje za delovanje ljubiteljske kulture z zagotavlja-
njem prostorov in opreme za delovanje ljubiteljskih kulturnih 
društev, pospešiti sodelovanje ljubiteljskih društev, predvsem pa 
spodbujanje delovanja društev, ki prinašajo v okolje nove kultur-
ne zvrsti. Posebno skrb je potrebno nameniti vključevanju otrok 
in mladine. Spodbuditi je potrebno sodelovanje med društvi in 
koordinirati izvedbo prireditev tako, da se le-te ne prekrivajo. 
Prav tako je potrebno kulturne dogodke razširiti v vse predele ob-
čine in k sodelovanju povabiti tudi Vaške odbore in krajane izven 
centra občine. Lokalna društva se vključuje v čim več prireditev, 
ki jih organizira občina.

V interesu občine je izvajanje medobčinskih povezovanj, po-
vezovanj z zamejskimi in drugimi občinami in društvi izven meja 
Slovenije.

Občina Selnica ob Dravi bo v letu 2020 predvidoma sofinan-
cirala naslednje ljubiteljske kulturne dejavnosti kulturnih dru-
štev:
- vokalno dejavnost,
- instrumentalno dejavnost,
- gledališko dejavnost za otroke
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braževanje mentorjev. Prav tako bo društvom nudena strokovna 
pomoč pri razvoju novih dejavnosti.

4.5.3 Teden ljubiteljske kulture od 15. do 24. maja 2020
V okviru tedna ljubiteljske kulture bomo organizirali predsta-

vitev društev in njihovega dela.
Organizirale se bodo različne delavnice (literarne, glasbene, 

gledališčne, plesne,...), kjer bodo društva lahko izmenjala izku-
šnje, pridobila nova znanja in razvijala ideje. Prireditve in dejav-
nosti se enakomerno porazdelijo po vseh delih občine.

5. VZDRŽEVANJCE JAVNE INFRASTRUKTURE IN 
OPREME NA PODROČJU KULTURE

V letu 2020 bo Občina Selnica ob Dravi opravila najnujnejša 
vzdrževalna dela v JZ Center Arnolda Tovornika s knjižnico Sel-
nica ob Dravi, objektu Kulturnega doma Gradišče na Kozjaku, 
Doma Lackovega odreda Sv. Duh na Ostrem Vrhu in Domu kra-
janov na Slemenu (OŠ Slemen). V letu 2020 bomo uredili stopni-
ce na oder in pobarvali oder v Kulturnem domu na Gradišču na 
Kozjaku in nadaljevali s prenovo na Domu krajanov na Slemenu.

6. FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO PROGRAMA 
KULTURE V LETU 2020

PODROČJE PRORAČUNSKA 
SREDSTVA (EUR)

KNJIŽNICA 44.810

JZ CENTER ARNOLD TOVORNIK 
SELNICA OB DRAVI

206.310

DEJAVNOSTI ZA OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE ŠIRŠEGA 
POMENA

2.800

OBČINSKA ZBIRKA LIKOVNIH 
FOTOGRAFSKIH DEL

1.200

LITERARNA DEJAVNOST IN 
PRIPOVEDNIŠTVO

1.000

LJUBITELJSKA KULTURA 30.000

VZDRŽEVANJE JAVNE 
INFRASTRUKTURE IN OPREME 
NA PODROČJU KULTURE

6.000

SKUPAJ SREDSTVA ZA KULTURO 291.820
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