Občinski svet občine Straža je na podlagi 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS št.
07/07 in 27/08) na svoji redni 12. seji, dne 08.05.2008, sprejel Merila in kriterije za
vrednotenje programov na področju kulture, ki so sestavni del Pravilnik o vrednotenju
kulturnih programov in projektov v Občini Straža (Uradni list RS št. 66/07).
MERILA IN KRITERIJI
ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV NA PODROČJU KULTURE
Temeljna pravila za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti so:
• kvalitetno in redno delo društev,
• množičnost članstva in število nastopov,
• udeležba na predstavah, proslavah in predstavitvah v občini in izven nje.
I. Občina Straža zbira predloge za sofinanciranje
kulturne dejavnosti:

naslednjih področij ljubiteljske

1. Glasba in ples, gledališče in lutke, folklora, film in video, likovno, kiparsko ustvarjanje in
fotografija, literatura ter multimedialni projekti, ki združujejo omenjena področja.
2. Strokovno izpopolnjevanje.
3. Organizacija likovnih kolonij, gledaliških predstav in drugih prireditev na območju občine.
II. Točkovno vrednotenje posameznih področij:
1. LJUBITELJSKA KULTURNA DEJAVNOST:
1.1. Redna dejavnost društva.
- redna dejavnost društva
- za vsakega člana društva, ki je plačal članarino

60 točk
1 točka

1.2. Sofinanciranje posameznih področij:
1.2.1. Odrasli pevski zbori:
- priznano je do 45 vaj na sezono
1 točka
- honorar zborovodji za vajo
4 točke
- za vsak nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi v občini z več udeleženci 10 točk
- za vsak samostojni nastop v občini
50 točk
- za vsako ponovitev samostojnega nastopa v občini
15 točk
- za vsako sodelovanje na medobčinski prireditvi z več udeleženci
30 točk
- za vsak samostojni nastop izven območja občine
50 točk
- za vsako udeležbo na regijskem tekmovanju
50 točk
- za vsako udeležbo na državnem prvenstvu
100 točk
- za vsako udeležbo na mednarodnih prireditvah skupaj s promocijo občine
100 točk
Prizna se še pavšal na materialne stroške na sezono:
- na člana zbora se prizna

5 točk

1.2.2. Otroški pevski zbori:
- prizna se do 40 vaj na sezono
- honorar zborovodji na vajo
- nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi v občini z več udeleženci
na nastop
- za vsak samostojni nastop v občini
- za vsako ponovitev samostojnega nastopa v občini
- za vsako sodelovanje na medobčinski prireditvi z več udeleženci
- za vsak samostojni nastop izven območja občine
- za vsako udeležbo na regijskem tekmovanju
- za vsako udeležbo na državnem prvenstvu
- za vsako udeležbo na mednarodnih prireditvah skupaj s promocijo občine
Prizna se še pavšal za materialne stroške:
- pri najmanj 32 članih zbora
- pri manj kot 32 članih zbora
1.2.3. Glasbena dejavnost
- priznano je najmanj 45 vaj na sezono
- honorar dirigenta za vajo
- za vsak nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi v občini z več udeleženci
- za vsak samostojni nastop v občini
- za vsako ponovitev samostojnega nastopa v občini
- za vsako sodelovanje na medobčinski prireditvi z več udeleženci
- za vsak samostojni nastop izven območja občine
- za vsako udeležbo na regijski reviji
- za vsako udeležbo na državnem tekmovanju
- za vsako udeležbo na mednarodnih prireditvah skupaj s promocijo občine
Prizna se še pavšal na materialne stroške na sezono:
- na člana se prizna

0,5 točk
2,5 točk
5 točk
15 točk
7, 5 točk
10 točk
25 točk
10 točk
25 točk
50 točk
60 točk
30 točk

1 točka
4 točke
10 točk
50 točk
15 točk
30 točk
50 točk
50 točk
100 točk
100 točk
5 točk

1.2.4. Gledališka skupina: (odrasli)
- prizna se do 45 vaj na sezono
- honorar za strokovnega sodelavca na vajo
- za vsak nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi v občini z več udeleženci

1 točko
5 točk
10točk

- za vsak samostojen nastop v občini
- za vsako ponovitev samostojnega nastopa v občini
- za vsak nastop izven območja občine z več udeleženci
- za vsak samostojen nastop izven območja občine
- za vsako udeležbo na regijskem tekmovanju

40 točk
20 točk
20 točk
50 točk
20 točk

Prizna se še:
- pavšal na programske stroške na sezono
- pavšal za materialne stroške na sezono

50 točk
100 točk

1.2.5. Gledališka skupina: (otroci)
- prizna se do 40 vaj na sezono
- honorar za strokovnega sodelavca na vajo
- nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi v občini z več udeleženci
- za vsak samostojen nastop v občini
- za vsako ponovitev samostojnega nastopa v občini
- za vsak nastop izven območja občine z več udeleženci
- za vsak samostojen nastop izven območja občine
- za vsako udeležbo na regijskem tekmovanju
Prizna se še:
- pavšal na programske stroške na sezono
- pavšal za materialne stroške na sezono

0,5 točke
5 točk
5 točk
20 točk
10 točk
10 točk
25 točk
10 točk
25 točk
50 točk

1.2.6. Lutkovna skupina:
- prizna se do 40 vaj na sezono
- honorar za strokovnega sodelavca na vajo
- za vsak nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi v občini z več udeleženci
- za vsak samostojen nastop v občini
- za vsako ponovitev samostojnega nastopa v občini
- za vsak nastop izven območja občine z več udeleženci
- za vsak samostojen nastop izven območja občine
- za vsako udeležbo na regijskem tekmovanju
Prizna se še:
- pavšal na programske stroške na sezono
- pavšal za materialne stroške na sezono

0,5 točke
5 točk
5 točk
20 točk
10 točk
10 točk
25 točk
10 točk
25 točk
50 točk

1.2.7. Recitacijska ali literarna skupina:
- prizna se do 20 vaj na sezono
- honorar mentorju na vajo
- za vsak nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi v občini z več udeleženci
- za vsak nastop območja občine z več udeleženci
- za vsak samostojni nastop v občini
- za vsak ponovljen samostojni nastop v občini
- za vsak samostojni nastop izven območja občine

0,5 točke
2,5 točke
10 točk
20 točk
20 točk
10 točk
30točk

Prizna se še:
- pavšal za materialne stroške na sezono

25 točk

1.2.8. Folklorna, plesna skupina:
- prizna se do 40 vaj na sezono
- honorar vodji na vajo
- za vsak nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi v občini
z več udeleženci
- za vsak samostojni nastop v občini
- za vsako ponovitev samostojnega nastopa v občini
- za vsako sodelovanje na medobčinski prireditvi z več udeleženci
- za vsak samostojni nastop izven območja občine

1 točka
2,5 točke
10 točk
30 točk
15 točk
20 točk
50 točk

- za vsako udeležbo na regijskem tekmovanju
- za vsako udeležbo na državnem prvenstvu
- za vsako udeležbo na mednarodni prireditvi izven države s promocijo občine

20 točk
50 točk
100 točk

Prizna se še:
- pavšal za materialne stroške na sezono, najmanj 16 plesalcev
- pavšal za materialne stroške na sezono, manj kot 16 plesalcev

100 točk
50 točk

1.2.9. Likovna, fotografska, filmska skupina: (odrasli)
- prizna se do 40 mentorskih vaj na sezono
- honorar mentorju na vajo
- za vsako razstavo na prireditvi, proslavi ali predstavitvi v občini
z več udeleženci
- za vsako samostojno razstavo v občini
- za vsako ponovitev samostojne razstave v občini
- za vsako sodelovanje na medobčinski prireditvi z več udeleženci
- za vsako samostojno razstavo izven območja občine
- za vsako udeležbo na regijskem tekmovanju
Prizna se še:

1 točka
2, 5 točke

- pavšal za materialne stroške na sezono za skupino več kot 10 udeležencev
- pavšal za materialne stroške na sezono za skupino manj kot 10 udeležencev

100 točk
50 točk

10 točk
30 točk
15točk
20 točk
50 točk
20 točk

1.2.10 Likovna, fotografska, filmska skupina: (otroci)
- prizna se do 40 mentorskih vaj na sezono
- honorar mentorju na vajo
- za vsako razstavo na prireditvi, proslavi ali predstavitvi v občini
z več udeleženci
- za vsako samostojno razstavo v občini
- za vsako ponovitev samostojne razstave v občini
- za vsako sodelovanje na medobčinski prireditvi z več udeleženci
- za vsako samostojno razstavo izven območja občine
- za vsako udeležbo na regijskem tekmovanju

0,5 točke
2, 5 točke
5 točk
15 točk
7,5 točke
10 točk
25 točk
10 točk

Prizna se še:
- pavšal za materialne stroške na sezono za skupino več kot 10 udeležencev
- pavšal za materialne stroške na sezono za skupino manj kot 10 udeležencev

50 točk
25 točk

1.3. Organizacija likovnih kolonij:
Organizacija se prizna le pod pogojem, da organizator po končani koloniji na območju
občine organizira razstavo likovnih del, ki so nastala v koloniji.
Prizna se:
• za vsakega udeleženca, ki prihaja izven območja občine z akadem. izobr.
• za vsakega udeleženca, ki prihaja izven območja občine – amaterski slikar
• za vsakega udeleženca kolonije, ki prihaja iz občine

40 točk
10 točk
20 točk

1.5. Organizacija kulturnih prireditev v občini
Prizna se organizacija kulturnih prireditev na področju glasbe in plesa, gledališča in lutk,
folklore, filma in videa, likovnega, kiparskega ustvarjanja in fotografije, literature, in
multimedialnih projektov, ki združujejo omenjena področja.
Prizna se:
• za vsako organizacijo prireditve enega društva
• za vsako organizacijo prireditve več društev
• za vsako organizacijo prireditve v občini z več udeleženci
(najmanj 50 udeležencev)

50 točk
70 točk
100 točk

2. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE KADROV:
Za šolanje in strokovno izpopolnjevanje kadrov, ki delajo na področju kulture, se prizna
sofinanciranje s strani občine strokovnim kadrom, ki delujejo v društvih, šolah in vrtcih.
Kandidat, ki mu občina sofinancira šolanje ali strokovno izpopolnjevanje, mora podpisati
pogodbo, da bo v občini najmanj eno leto opravljal strokovno pedagoško ali mentorsko delo
v društvu, šoli ali vrtcu. Ustrezno izobraženi kadri so pogoj za uspešen in pester razvoj
kulturnih dejavnosti v občini.
Prizna se:
• prijavnina za šolanje, seminarje in strokovno izpopolnjevanje

30 točk/udeleženca

Zgornja meja pri sofinanciranju strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja je lahko največ
le do višine predloženih računov, ne glede na vrednost točke.
3. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V JAVNO
INFRASTRUKTURO NA PODROČJU KULTURE
Kulturni objekti so za kulturno dejavnost urejene površine in prostori.
Javni objekt na področju kulture se mora uporabljati v javno dobro in za namen, za katerega
je bil zgrajen in urejen.
Za sredstva, ki so namenjena za investicije ali investicijsko vzdrževanje, lahko kandidirajo
samo tisti subjekti, ki delujejo na področju kulture in izpolnjujejo naslednje pogoje:
• da ima prosilec status kulturnega društva,
• prosilec mora biti upravljavec kulturnega objekta, lastnik ali najemnik,
• obvezna udeležba v višini najmanj 20% predračunske vrednosti.
Sredstva se prednostno dodelijo za:
•
•
•
•

adaptacijo in rekonstrukcijo objektov v katerih se odvija kulturna dejavnost,
posodobitev objektov,
racionalizacijo stroškov (ekološki, tehnični, tehnološki vidiki),
nakup potrebne opreme.

Pri dodelitvi sredstev se prednostno upošteva še:

•
•
•
•

število občanov, ki delujejo v društvu,
rednost in pogostost kulturnih prireditev,
vložek lastnega prostovoljnega dela in sredstev,
obiskanost predstav in prireditev.

Sredstva se lahko porabijo le namensko in za tista dela in opravila, za katera so bila
namenjena. Sredstva se nakažejo šele takrat, ko prosilec z računi dokaže upravičenost
izplačila za nabavljeni material ali delo.
Po opravljenem delu se poda poročilo pristojnemu organu.
4. KONČNE DOLOČBE

Merila in kriteriji za vrednotenje programov na področju Kulture v Občini Straža veljajo z
dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Straža. Z uveljavitvijo teh meril in kriterijev
prenehajo veljati, merila in kriteriji, ki so bili sprejeti 12.07.2007. Merila in kriteriji se objavijo
na oglasni deski in na spletni strani Občine Straža.
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