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                   DEJAVNOSTI NA PODROČJU LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI LAŠKO 
 
Gradivo pripravil:  
- Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance 
 
Predstavnik predlagatelja na seji:  
- Dimitrij Gril, vodja urada za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance 
 
Gradivo so obravnavali: 
- Odbor za družbene dejavnosti in društva občine Laško, dne 17. 2. 2016 
 
Pristojnost in pravna podlaga:  

• Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – 
UPB1, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13),  

• 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007 - UPB,17/2010, 45/2011 in 
51/2015)  

 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o sofinanciranju programov in dejavnosti na 
področju ljubiteljske kulture v Občini Laško v predloženi vsebini. 
 
Obrazložitev: 

Pravilnik o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v 
Občini Laško je bil sprejet leta 2007. V tem času smo pri ocenjevanju ugotovili določene 
pomanjkljivosti, ki jih v novem pravilniku odpravljamo. 

Pri kriterijih in merilih za sofinanciranje sodelovanja na revijah, prireditvah in 
proslavah so dodatno opredeljene dejavnosti, ki niso predmet sofinanciranja. Sofinancirajo 
se tudi nastopi izven meja naše občine (največ 4). Jubileji društva niso več predmet razpisa, 
saj večina društev praznovanje svojega jubileja  prijavlja na razpis za prireditve in projekte. 
Pri rednih dejavnostih pa smo na novo dodali pogoje za ocenjevanje društev. Največji 
razkorak je bil pri gledaliških skupinah. Z novim pravilnikom spodbujamo društva, da se 
predstavijo širši javnosti in se ne zapirajo v ozke krajevne okvire. 
 
 

   Župan Občine Laško 
        Franc Zdolšek 

 
 
Priloga:  

- predlog Pravilnika o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske 
kulture v Občini Laško 

 



PREDLOG 
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – 
UPB1, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), in  21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 
99/2007 - UPB,17/2010, 45/2011 in 51/2015)  je Občinski svet Občine Laško  na ____ seji 
dne, _____________ sprejel  

P R A V I L N I K 
    o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini 

Laško 

I. SPLOŠNE DOLOČBE  
 

1. člen  
(vsebina pravilnika)  

 
(1) Pravilnik o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini 
Laško (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) določa pogoje, postopke, merila in kriterije za 
vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti kulturnih društev, ki delujejo na območju Občine Laško in jih na osnovi sprejetih 
programskih nalog izvajalcem zagotavlja Občina Laško (v nadaljnjem besedilu: Občina) iz 
sredstev proračuna. 

 
2. člen  

(dejavnosti, ki se sofinancirajo)  
 

(1) Iz proračuna Občine  se po tem pravilniku v posameznem koledarskem letu sofinancira 
redna dejavnost ljubiteljskih izvajalcev s področja kulture, ki so izbrani na osnovi javnega 
razpisa, oziroma tisti njihovi programi ali projekti, ki niso sofinancirani iz katerih koli drugih 
javnih sredstev, in sodelovanje  na revijah, prireditvah in proslavah v preteklem letu. 
 
(2) Sofinancirajo se kulturni programi in dejavnosti z naslednjih področij:  

• vokalna in instrumentalna glasbena dejavnost, plesna dejavnost, folklorna dejavnost, 
gledališka dejavnost, literarna in recitacijska dejavnost, likovna in fotografska 
dejavnost, filmska in multimedijska dejavnost, etno dejavnost.  

 
3. člen  

(upravičenci)  
 

(1) Upravičenci za sofinanciranje programov in projektov iz proračuna Občine po tem 
pravilniku so kulturna društva in sekcije. 

 
4. člen  

(pogoji) 
  

(1) Upravičenci iz prejšnjega člena tega pravilnika morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:     
• da imajo sedež na območju Občine Laško in aktivno delujejo na območju občine, 
• da so v skladu z zakonodajo registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti najmanj dve 

leti pred objavo razpisa, 
• da prijavljeno dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi, 
• da niso neposredni uporabniki občinskega proračuna, 
• da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za 

uresničitev načrtovanih dejavnosti, 
• da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to  

določa zakon o društvih, 
• da imajo na dan prijave poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Laško, 
• druge pogoje, določene z vsakoletnim razpisom. 



II. POSTOPEK IZBIRE PROGRAMOV IN PROJEKTOV  
 

5. člen  
(uvedba postopka)  

 
(1) Postopek izbire programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture, ki se 
sofinancirajo iz proračuna Občine, se začne s sklepom o začetku postopka, ki ga sprejme 
župan. 
 
(2) S sklepom iz prejšnjega odstavka župan naroči objavo javnega razpisa in imenuje 
strokovno komisijo za pripravo in izvedbo javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: komisija). 
 

6. člen  
(strokovna komisija)  

 
(1) Komisija je sestavljena iz treh članov, od tega najmanj dva iz občinske uprave.  
 
(2) Naloge komisije so:  

• pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,  
• odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog (formalna 

popolnost),  
• pregled in ocena vlog na podlagi meril, pogojev in kriterijev navedenih v JR oziroma 

razpisni dokumentaciji ter v tem pravilniku,  
• pregled in potrditev predloga razporeditve sredstev po področjih ter izvajalcih,  
• vodenje zapisnikov o svojem delu,  
• priprava dodatnih meril in pogojev, ki se po potrebi vključijo v razpisno dokumentacijo 

oziroma uporabijo pri ovrednotenju prijavljenih dejavnosti.  
 

7. člen  
(javni razpis) 

  
(1) V skladu s z veljavno zakonodajo, tem pravilnikom ter na podlagi sklepa župana komisija 
izvede javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture 
v Občini Laško (v nadaljnjem besedilu: razpis)  
 
(2) Razpis mora biti objavljen na spletni strani Občine. 
 
(3) Besedilo objave razpisa mora vsebovati: 

• ime in naslov naročnika,  
• področja programov oziroma projektov, ki so predmet sofinanciranja, 
• okvirno višino sredstev za predmet razpisa, 
• pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, 
• navedbo merila za izbor in vrednotenje programov, ki se sofinancirajo, 
• obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,  
• rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način oddaje vloge,  
• datum in način odpiranja vlog,  
• rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu razpisa. 
• navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o razpisu, 
• informacije o razpisni dokumentaciji. 

 
(4) Z razpisom se lahko določi tudi druge elemente, ki jih morajo vsebovati vloge, če so 
potrebni za ustrezno izvedbo postopkov in sprejemanje odločitev v zvezi s predmetom 
razpisa. 
 



8. člen 
(postopek izvedbe razpisa) 

 
(1) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na način, ki je predviden v razpisu.  
 
(2) Odpirajo se samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku 
in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile prejete.  
 
(3) Komisija na odpiranju ugotavlja formalno popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi 
vsi zahtevani dokumenti. 
  
(4) O odpiranju vlog se vodi zapisnik. 
 

9. člen 
(dopolnitev vlog) 

 

(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog se v roku osmih (8) dni pisno s sklepom pozove 
tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je 
osem (8) dni od prejema sklepa.  
 
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolnijo, se zavržejo.  
 

10. člen 
(sklep o izbiri) 

 

(1) Na osnovi odločitve komisije sklep o izbiri izda pristojni organ občinske uprave.  
 

11. člen 
 (pritožbeni postopek) 

 

(1) Zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah je možno podati pritožbo v roku 
osmih (8) dni po prejemu sklepa. Predmet pritožbe ne morejo biti merila, pogoji in kriteriji za 
vrednotenje področij.  
 
(2) O pritožbi odloči župan v zakonskem roku. Odločitev župana je dokončna.  
 

12. člen 
 (pogodba) 

  
(1) Z izbranimi izvajalci župan sklene pogodbo, s katero se uredijo medsebojne pravice in 
obveznosti med Občino Laško in izvajalcem programa in dejavnosti, ki je bil izbran za 
sofinanciranje. 

 
 

III. KRITERIJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV IN DEJAVNOSTI  
 

13. člen  
(kriteriji in merila)  

 

(1) Kriteriji in merila za vrednotenje kulturnih programov in dejavnosti so priloga tega 
pravilnika. 

 
(2) Izvajalcem se dejavnosti in programi ocenjujejo po naslednjih sklopih:  

• sodelovanje na revijah, prireditvah, proslavah. 
• redna dejavnost (honorar strokovnih delavcev, programski in materialni stroški),  

 
 



14. člen  
(znesek sofinanciranja) 

  
(1) Znesek sofinanciranja posameznega programa ali dejavnosti se določi tako, da se število 
točk, ki jih prejme ob vrednotenju, pomnoži z vrednostjo točke. 

 
(2) Vrednost točke po posameznih sklopih se izračuna tako, da se skupni znesek razpisa deli 
s številom točk vseh programov oz. dejavnosti izbranih za sofinanciranje. 

 
 

IV. NADZOR NAD IZVAJANJEM PROGRAMOV IN PORABO SREDSTEV  
 

15. člen  
(nadzor) 

  
(1) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev izvaja pristojni organ 
občinske uprave.  
 
(2) Pristojni organ lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev. V primeru suma 
nenamenske porabe sredstev, lahko župan ustavi financiranje in sproži proti izvajalcu 
postopek sankcioniranja, naveden v pogodbi. 
 
(3) Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati na prihodnjem razpisu. 

 
 

III. PREHODNE DOLOČBE 
 

16. člen 
 (spremembe in dopolnitve pravilnika) 

 
(1) Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo enako kot pravilnik. 

 
17. člen 

(prenehanje veljavnosti prejšnjega Pravilnika) 
 

(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju programov in 
dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Laško (Uradni list RS, št. 11/2007).  
 

18. člen 
(veljavnost Pravilnika) 

 
(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 
 
 
Št.: 007-0002/2016  
Laško, dne               
 
                                                                                                            ŽUPAN OBČINE LAŠKO 
                                                                                                                    Franc Zdolšek 

 
 
 
 
 
 



 
 PRILOGA: KRITERIJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE   PROGRAMOV IN DEJAVNOSTI 
NA PODROČJU LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI LAŠKO 
 
I. KRITERIJI IN MERILA ZA SOFINANCIRANJE SODELOVANJA NA REVIJAH, 
PRIREDITVAH IN PROSLAVAH 
 
1) Preglednica z izračunom točk za udeležbo na revijah 
 
Revija Število točk 
Območna  revija 20 
Medobmočna revija 30 
Državna revija 40 
Sodelovanje na mednarodni reviji v tujini 40 
Mednarodno tekmovanje  50 
 
2) Preglednica z izračunom točk za posamezni tip prireditve  
 
  Tip prireditve  Število točk 
izvedba samostojne gledališke predstave (premiera ) 60 
samostojni celovečerni koncert   

40 
samostojna izvedba folklornega programa 
izvedba samostojnega literarnega večera ali samostojnega recitala društva 

20 
izvedba samostojne razstave društva  
izvedba samostojne fotografske razstave, filmske projekcije,  
video projekcije člana društva 10 

 
Prireditve pod točko b se štejejo samo enkrat na leto. Gre predvsem za prireditve, ki 
prikazujejo prikaz njihovega dela in premiere. 
 
3) Preglednica z izračunom točk za posamezni tip prireditve  
 
  Tip prireditve  Število točk 
Samostojna organizacija proslave in nastop predlagatelja 20 
Izvedba samostojne celovečerne gledališke predstave  

10 

Samostojni celovečerni koncert   
Samostojna izvedba folklornega programa 
Sodelovanje na prireditvi, ki jo organizira Občina ali STIK 
Izvedba samostojnega literarnega večera ali samostojnega recitala društva 
Izvedba samostojne likovne razstave društva 
Izvedba samostojne fotografske razstave, filmske in video projekcije 

5 Sodelovanje na prireditvah in proslavah, ki jih organizira drugo društvo 
Sodelovanje na različnih otvoritvah in občih zborih (krajši program) 
 
Prireditve, ki niso predmet točkovanja in financiranja: 

• prireditve, ki so bile financirane iz drugih razpisov Občine Laško, 
• prireditev, ki jo organizira društvo, na njem pa ne nastopa, 
• petje med cerkvenimi obredi in na pogrebih, 
• nastopi v različnih trgovskih centrih, na športnih prireditvah in različnih osebnih 

jubilejih (izjema visoki jubileji), 
• prireditve in revije, ki jih je opravilo društvo ali sekcija, ki ne deluje več, 
• prireditve, ki so namenjene samo članom društva in ožji skupini ljudi. 

 
Prireditev, na kateri nastopa več sekcij društva, se šteje samo kot ena prireditev. 
Maksimalno število prireditev izvedenih izven Občine Laško je 4. 



II. KRITERIJI IN MERILA ZA SOFINANCIRANJE REDNE DEJAVNOSTI DRUŠTEV 
 
Osnovna razvrstitev kulturnih skupin glede na število aktivnega članstva, se društva 
razporedijo v naslednje skupine: 
 

Dejavnost Velika 
skupina 

Srednja 
skupina Mala skupina 

Vokalno glasbena dejavnost 20  in več 11 do 19 manj kot 11 
Instrumentalno glasbena dejavnost 50 in več 30 do 49 manj kot 30 
Gledališka dejavnost 30 in več 20 do 29 manj kot 20 
Dejavnost plesnih skupin 30 in več 20 do 29 manj kot 20 
Folklora 30 in več 20 do 29 manj kot 20 
Etno dejavnost in ljudski pevci 40 in več 20 do 39 manj kot 20 
Dejavnost likovnih, fotografskih, filmskih skupin 22 in več 12 do 21 manj kot 12 
Literarna in recitacijska dejavnost 16 in več 8 do 15 manj kot 8 

 
1) programski in materialni stroški  
 
Preglednica z izračunom točk za posamezno dejavnost 
 

Dejavnost Velika 
skupina 

Srednja 
skupina 

Mala 
skupina 

Pihalna godba 300 200 100 
Gledališka dejavnost 200 150 100 
Folklorna skupina odrasli 200 150 100 
Mažoretke 200 100 50 
Odrasli pevski zbor 150 100 50 
Dejavnost likovnih društev 150 100 50 
Instrumentalno glasbena skupina 80 60 30 
Ljudski pevci 70 50 30 
Otroški pevski zbor 70 50 30 
Plesne skupine 70 50 30 
Mladinska gledališka skupina  70 50 30 
Folklorna skupina otroška 70 50 30 
Etno dejavnosti 50 40 30 
Otroška gledališka skupina 40 30 20 
Literarna in recitacijska dejavnost 40 30 20 
Dejavnost fotografskih, filmskih skupin 30 20 10 
 
 

Dodatni pogoji za vrednotenje programskih in materialnih stroškov 
 
a) Gledališka dejavnost 

• premiera vsaj enega celovečernega gledališkega  dela (100 %), 
• izvedba celovečernih gledaliških del (90 %), 
• izvedba krajšega gledališkega dela (50 %), 
• izvedba skečev, krajših iger in Živih jaslic (20 %).  

 
b) Literarna in recitacijska dejavnost 

• izvedba vsaj dveh samostojnih literarnih večerov (100 %), 
• izvedba recitacij na proslavah ali prireditvah (30 %). 

 
c) Likovna, foto dejavnost, filmska in video dejavnost 

• sodelovanje na tematskih razstavah, 
• vsaj ena samostojna razstava. 



č) Vokalna glasbena dejavnost in plesna dejavnost 
• sodelovanje na območni reviji, 
• letni koncert,  
• sodelovanje na vsaj eni prireditvi, ki jo organizira Občina Laško ali STIK. 

 
d) Instrumentalna glasbena dejavnost 

• letni koncert,  
• sodelovanje na vsaj eni prireditvi, ki jo organizira Občina Laško ali STIK. 

 
e) Folklorna dejavnost 

• sodelovanje na območni reviji, 
• letni koncert. 

 
Vsak neizpolnjen dodatni pogoj pod točko c,č,d in e pomeni 10 % odbitka točk. 

 
 
2) Honorar strokovnih delavcev 
 
Preglednica z izračunom točk za posamezno šolsko uro vajo 
 
Dejavnost Maksimalno število 

šolskih ur vaj 
Vrednost 

1 šolske ure 
Pihalna godba 180 1 T 
Mažoretke 140 1 T 
Gledališka dejavnost 140 1 T 
Odrasli pevski zbor 120 1 T 
Folklora odrasli 90 1 T 
Dejavnost likovnih skupin 60 1 T 
Otroški pevski zbor 50 1 T 
Instrumentalna skupina 50 1 T 
Ljudski pevci 50 1 T 
Otroška folklorna skupina 50 1 T 
Mladinska gledališka skupina 50 1 T 
Dejavnost plesnih skupin 40 1 T 
Otroška gledališka skupina 40 1 T 
Dejavnost fotografskih, filmskih skupin 30 1 T 
Literarna in recitacijska dejavnost 30 1 T 
 
Ocenjujejo se samo tiste dejavnosti, ki so bile priznane pod točko 1 (programski in materialni 
stroški).  
 
Vrednost 1 T za šolsko uro strokovne vodje velja samo za tista društva, ki lahko dokažejo 
dejanske stroške strokovne vodje. 
  
Društvom, v katerih strokovni vodja ne prejema honorarja oziroma društvo, ki nima dokazov 
za dejanske stroške strokovne vodje, se prizna za 1 šolsko uro vaje 0,5 T. 
 
 


