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Obrazložitev: Predlagano besedilo pravilnika določa pogoje sofinanciranja, postopek dodelitve 

proračunskih sredstev, merila in kriterije sofinanciranja programov in projektov na 
področju kulture v Občini Dolenjske Toplice. V predlogu so dodatno opredeljena 
področja sofinanciranja zagotavljanja prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti na 
področju kulture, sofinanciranje javnih kulturnih prireditev, založniških projektov in 
projektov obnove in vzdrževanja objektov nepremične kulturne dediščine.  
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Toplice.  
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PREDLOG  

 
Na podlagi določb Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Zakona o varstvu kulturne 
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) ter 8. 
in 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice  (Ur. l. RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice  
na svoji           redni seji dne          sprejel  

P R A V I L N I K 
o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Dolenjske Toplice 

1. člen 

S tem pravilnikom se določajo pogoji sofinanciranja, postopek dodelitve proračunskih sredstev ter merila in 
kriteriji za vrednotenje in izbor programov in projektov na področju kulture, ki se sofinancirajo iz proračunskih 
sredstev Občine Dolenjske Toplice (v nadaljevanju: Občina). 
 

POGOJI SOFINANCIRANJA 

2. člen 

Iz proračuna Občine se sofinancirajo kulturni programi (dejavnosti izvajalcev, ki niso javni zavodi, je pa njihovo 
delovanje v javnem interesu) in kulturni projekti (posamične aktivnosti kulturnih izvajalcev), in sicer: 

– programi in projekti ljubiteljske kulture, 

– zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti na področju kulture, 

– nakup opreme in osnovnih sredstev, 

– izobraževanje  na področju kulture, 

– javne kulturne prireditve, 

– založniški projekti (izdaja in založništvo tiskanih in elektronskih medijev), 

– projekti obnove in vzdrževanja objektov nepremične kulturne dediščine. 

 

3. člen 

Izvajalci kulturnih programov oz. projektov po 1.- 5. alineji prejšnjega člena tega pravilnika so lahko: 

– društva, registrirana za izvajanje programov na področju kulture ali imajo v pravilih društva določeno, 

da opravljajo dejavnosti s področja kulture, 

– samozaposleni v kulturi, vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu za kulturo,  

– zasebni zavodi in druge pravne osebe, registrirane za opravljanje kulturnih dejavnosti. 

Pravico do sofinanciranja imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
– so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno 

organizacijsko obliko, 

– delujejo na področju kulture več kot eno leto, kar dokažejo s svojim dosedanjim delom oz. dosežki 

(npr. nastopi, razstavami ipd.), 

– imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za 

uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture, 

– društva imajo urejeno evidenco o članstvu,  

– ob izvedbi programa promovirajo in predstavljajo Občino,  

– ustrezno predložijo predlog kulturnega programa oz. projekta, ki je v javnem interesu Občine. 

Drugi in natančnejši pogoji sofinanciranja so določeni skupaj z merili in kriteriji za sofinanciranje. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#POGOJI%C2%A0SOFINANCIRANJA
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#POGOJI%C2%A0SOFINANCIRANJA
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#2.%C2%A0%C4%8Dlen


 

 

4. člen 

Izvajalci kulturnih programov oz. projektov po 6.- 7. alineji 2. člena tega pravilnika so lahko: 

– pravne ali fizične osebe, ki nastopajo kot založniki, 

– lastniki oziroma upravljavci objektov nepremične kulturne dediščine, 

Natančnejši pogoji sofinanciranja so določeni skupaj z merili in kriteriji za sofinanciranje. 
 
POSTOPEK DODELITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV  

5. člen 

Višina sredstev za sofinanciranje kulturnih programov in projektov je določena s proračunom in letnim 
programom kulture, ki ga sprejme občinski svet. V letnem programu se določi višina sredstev po namenih iz 2. 
člena tega pravilnika.  
Postopek izbire programov in projektov se začne s sklepom o začetku postopka, ki ga sprejme župan. 
Proračunska sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki se izvede v skladu z veljavno 
zakonodajo in tem pravilnikom.  

6. člen 

Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava. Javni razpis z razpisno dokumentacijo se objavi na spletni 
strani Občine, obvestilo o javnem razpisu pa v glasilu Občine. Razpis mora trajati najmanj en mesec.  
Objava javnega razpisa mora vsebovati: 
- navedbo naročnika, 
- navedbo višine sredstev za posamezne programe in projekte, ki so predmet javnega razpisa, 
- pogoje, ki jih morajo za prijavo na razpis izpolnjevati prijavitelji,   
- merila za izbor izvajalcev, 
- določitev obdobja, do katerega bodo dodeljena sredstva porabljena, 
- rok, do katerega morajo biti predložene vloge, 
- kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo, 
- rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa. 
 
Prijavitelji morajo vlogo oddati na predpisanih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, in priložiti 
zahtevane obvezne priloge.  

7. člen 

Vloge, prispele na javni razpis, obravnava tričlanska razpisna komisija, ki jo imenuje župan. Član komisije ne 
more biti odgovorna oseba ali član organa upravljanja pravne osebe ali fizična oseba, ki kandidira na javnem 
razpisu. 
Razpisna komisija pregleda vloge. V primeru nepopolne vloge vlagatelja pozove k dopolnitvi. Če vloga v 
zahtevanem roku ni dopolnjena, jo občinska uprava s sklepom zavrže.  
Razpisna komisija popolne vloge vrednoti v skladu s tem pravilnikom, pripravi poročilo z obrazložitvijo izbora 
programov in projektov, poda predlog delitve razpoložljivih proračunskih sredstev in ga posreduje občinski 
upravi.   
Direktor občinske uprave na osnovi predloga komisije izda upravičencem odločbo o izbiri programa oz. 
projekta  in o višini odobrenih finančnih sredstev. Zoper odločbo je v roku 15 dni od njene vročitve dopustno 
vložiti pritožbo, o kateri odloča župan. Predmet pritožbe ne morejo biti merila določena za ocenjevanje vloge. 
Odločitev župana je dokončna. 

8. člen 

Po dokončnosti odločb župan z upravičenimi izvajalci sklene pogodbo o sofinanciranju kulturnih programov oz. 
projektov za tekoče leto, ki mora poleg splošnih podatkov o podpisnikih pogodbe vsebovati še: 
- navedbo programov oz. projektov, ki se sofinancirajo, 
- višino dodeljenih sredstev in proračunsko postavko, 
- način financiranja, 



 

 

- način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev, 
- sankcije v primeru nenamenske porabe dodeljenih sredstev, 
- druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa. 
V roku osem (8) dni od prejema pogodbe v podpis, mora izvajalec vrniti podpisano pogodbo občinski upravi. V 
primeru, da izvajalec v danem roku ne vrne podpisane pogodbe, se šteje, da je odstopil od sofinanciranja 
programa iz občinskega proračuna, da pogodba ni sklenjena in je Občina prosta vseh obveznosti, ki so zanjo 
izhajale iz odločbe. 

9. člen 

Izvajalci so dolžni izvajati programe oz. projekte v skladu s podpisano pogodbo, s tem pravilnikom in za 
namene, za katere so jim bila odobrena sredstva iz občinskega proračuna. Izvajalci so dolžni podati poročila o 
realizaciji odobrenih programov, vključno z dokazili, do datuma opredeljenega v pogodbi. 
Občina in nadzorni odbor Občine lahko pri izvajalcu kadarkoli preverita namenskost porabe dodeljenih 
sredstev iz občinskega proračuna in izvajanje kulturnih programov oziroma projektov.  
V primeru, da se ugotovi nenamenska poraba sredstev ali neizvajanje letnega programa s strani izvajalca, se 
sofinanciranje s strani Občine takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun 
skupaj z zakonsko predpisanimi zamudnimi obrestmi. Izvajalec se  v naslednjem letu po ugotovljeni 
nenamenski porabi ne more prijaviti na javni razpis. 
Prav tako se v naslednjem letu ne more prijaviti na javni razpis Občine za sofinanciranje letnega programa 
kulture tisti izvajalec, pri katerem se ugotovi, da je v svoji prijavi na javni razpis v razpisnih obrazcih navedel 
neresnične podatke.   
 
MERILA IN KRITERIJI SOFINANCIRANJA 

I. Programi in projekti na področju ljubiteljske kulture  

10. člen 

Sofinancirajo se programi rednega delovanja izvajalcev kulturnega programa, katerih dejavnost se v skladu s 
pravili izvajalca nanaša na področje kulture, ter programi in projekti osnovne kulturne dejavnosti. Do 
sofinanciranja programa rednega delovanja so upravičeni izvajalci s sedežem v Občini, ki izpolnjujejo pogoje iz 
3. člena ter na območju Občine vsaj enkrat letno organizirajo samostojno kulturno prireditev. 
Višina sofinanciranja je odvisna od: 

1) števila aktivnih članov in statusa izvajalca, 

2) vrste dejavnosti, ki jo društvo izvaja, njenega obsega ter doseženih rezultatov. 

Razpoložljiva sredstva se upravičencem dodelijo sorazmerno s številom doseženih točk na podlagi točkovanja 
po merilih in kriterijih ter ob upoštevanju pogojev iz tabel 1 in 2 v prilogi tega pravilnika. 
 

II. Zagotavljanje prostorskih pogojev 

11. člen 

Za sredstva lahko kandidirajo društva s sedežem v Občini, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena.   
Sofinancira se: 
- 100 % upravičenih stroškov najemnine/uporabnine za izvedbo javne prireditve za katero se vstopnina ne 

zaračunava; 

- do 80 % upravičenih stroškov zagotavljanja prostorskih pogojev društva (za vaje, srečanja, delavnice, itd.), 

med katere se uvršča:  

- stroške tekočega vzdrževanja prostorov v uporabi (elektrika, ogrevanje, komunalne storitve,..), 

- uporabnina oz. najemnina. 

 

III. Nakup opreme in osnovnih sredstev  

12. člen 



 

 

Upravičenci za sofinanciranje nove opreme in osnovnih sredstev za potrebe izvajanja dejavnosti na področju 
kulture so društva, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena ter imajo sedež v Občini.  
Društvu se lahko sofinancira do 70% upravičenih stroškov.  
Razpoložljiva sredstva se upravičencem dodelijo sorazmerno s številom doseženih točk na podlagi točkovanja 
po merilih in kriterijih iz tabele št. 3 v prilogi tega pravilnika. 
 

IV. Izvajanje izobraževanja na področju kulture 

13. člen 

Društvom, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena ter imajo sedež v Občini se sofinancira izobraževanje in 
usposabljanje strokovnih kadrov ali članov društev za vodenje in izvedbo različnih kulturnih dejavnosti na 
področju ljubiteljske kulturne dejavnosti. 
Izvajalcu se lahko sofinancira do 80% upravičenih stroškov. 
Razpoložljiva sredstva se upravičencem dodelijo sorazmerno s številom doseženih točk na podlagi točkovanja 
po merilih in kriterijih ter ob upoštevanju pogoja iz tabele št. 4 v prilogi tega pravilnika. 
 

V. Javne kulturne prireditve 

14. člen 

Izvajalcu, ki izpolnjuje pogoje iz 3. člena pravilnika in organizira javno kulturno prireditev, za katero se 
vstopnina ne zaračuna in ni sofinancirana na podlagi 10. člena tega pravilnika ali iz drugih postavk proračuna 
Občine, se lahko sofinancira do 70 %  upravičenih stroškov.  
Do sofinanciranja niso upravičene prireditve političnega ali verskega značaja. Razpoložljiva sredstva se 
upravičencem dodelijo sorazmerno s številom doseženih točk na podlagi točkovanja po merilih in kriterijih ter 
ob upoštevanju pogojev iz tabele 5 v prilogi tega pravilnika. 
 

VI. Založniški projekti 

15. člen 

Upravičencem iz 4. člena pravilnika se lahko sofinancira do 70 %  upravičenih stroškov izdaje medija z 
vsebinami, ki se nanašajo na področje kulture v Občini. Izdaja se lahko izvede v založbi pravne osebe, 
samozaposlene osebe na področju kulture ali v samozaložbi fizične osebe. 
Projekt, ki je razglašen kot projekt v posebnem interesu občine in predstavlja pomemben kulturni projekt 
občine na področju založništva (razglasi ga župan na predlog razpisne komisije), je lahko sofinanciran tudi več 
kot 70 % upravičenih stroškov izdaje. 
Razpoložljiva sredstva se upravičencem dodelijo sorazmerno s številom doseženih točk na podlagi točkovanja 
po merilih in kriterijih ter ob upoštevanju pogojev iz tabele 6 v prilogi tega pravilnika. 
 
VII. Projekti obnove in vzdrževanja objektov nepremične kulturne dediščine 

16. člen 

Za sredstva lahko kandidirajo pravne ali fizične osebe, ki so lastniki ali upravljalci objektov nepremične 
kulturne dediščine v Občini, vpisanih v register nepremične kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Prioriteto 
pri sofinanciranju bodo imeli objekti, ki so z odlokom razglašeni za kulturni spomenik lokalnega pomena. 
Vlagatelj mora predložiti ustrezno dovoljenje za poseg v prostor v skladu z gradbeno zakonodajo in predpisi. 
Za dela, ki ne zapadejo gradbeni zakonodaji (npr. restavratorska dela, manjši gradbeni ali sanacijski posegi), 
ni potrebno prilagati upravnih dovoljenj, ampak zadostuje izjava investitorja, da dovoljenje za poseg v prostor 
ni potrebno. Za načrtovane posege v objekt je vlogi potrebno priložiti kulturno varstveno soglasje v skladu z 
28. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine ali konservatorski načrt.  
Sofinancira se lahko do 100 % upravičenih stroškov obnove in vzdrževanja objektov nepremične kulturne 
dediščine ter spremljajočih prostorov v Občini kot podpora pri ohranjanju kulturnih vrednot objektov ter 
preprečevanju njihove ogroženosti. 
Razpoložljiva sredstva se upravičencem dodelijo sorazmerno s številom doseženih točk na podlagi točkovanja 
po merilih in kriterijih ter ob upoštevanju pogojev iz tabele 7 v prilogi tega pravilnika. 



 

 

 
KONČNE DOLOČBE 

17. člen 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vrednotenju programov na področju kulture v 
Občini Dolenjske Toplice  (Ur. l. RS, št. 39/19).  

18. člen 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Številka:  
Datum:     

Občina Dolenjske Toplice 
Župan 

Franc Vovk 
 

Priloga:  
- Merila in kriteriji za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture 



 

 

MERILA IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE 
Tabela 1: Merila za vrednotenje programov rednega delovanja ljubiteljskih kulturnih društev 

Kriterij  Število točk 

1.1 število aktivnih članov :  

 - do 10 članov 10 

 - od 11 do 30 članov 20 

 - od 31 in več članov  30 

1.2 izkazan status društva v javnem interesu 20 

Pogoji: 
- društvo vlogi priloži ažuren seznam aktivnih članov za preteklo leto (aktivni član je tisti, ki se 

udeležuje aktivnosti društva, je aktiven v kulturnih dejavnostih in/ali plačuje članarino, pri društvu z 
več dejavnostmi se upoštevajo samo člani sekcij za kulturne dejavnosti), 

- izkazan status društva, ki deluje v javnem interesu, na dan objave razpisa,   
- društvo je oddalo letno poročilo za preteklo leto, ki ga je potrdil zbor članov (priložiti zapisnik) in je 

dostopno na spletnih straneh AJPES-a. 

 

Tabela 2: Merila za vrednotenje programov in projektov osnovne kulturne dejavnosti ljubiteljskih 
kulturnih društev 

Kriterij   Število točk 

2.1 GLASBENA DEJAVNOST: pevski zbori, ljudski pevci 

2.1.1 št. vaj na sezono:   

 - manj kot 20 vaj na sezono  10 

 - več kot 20 in manj kot 30 vaj na sezono 40 

 - več kot 30 vaj na sezono 60 

2.1.2 honorar zborovodji 30 

2.1.3 izvedba samostojnega, celovečernega koncerta v občini  50 

2.1.4 razni manjši javni nastopi v občini (točkuje se vsak nastop) 5 

2.1.5 gostovanja v krajih izven občine in nastopi na revijah, srečanjih itd (točkuje 
se vsak nastop) 

10 

2.1.6 udeležba na tekmovanjih; 
- območni, regijski nivo  
- državni nivo 

 
25 
50 

2.2 UPRIZORITVENA DEJAVNOST 

2.2.1 št. vaj na sezono:  

 - manj kot 20 vaj na sezono  10 

 - več kot 20 in manj kot 30 vaj na sezono 40 

 - več kot 30 vaj na sezono 60 

2.2.2 honorar mentorju, režiserju 30 

2.2.3 premierna uprizoritev in vsaj ena ponovitev v občini 50 

2.2.4 gostovanje v krajih izven občine (točkuje se vsak nastop) 10 

2.2.5 krajši dramski nastopi v sklopu drugih javnih prireditev v občini (točkuje se 
vsak nastop) 

2 

2.2.6 udeležba na tekmovanjih, srečanjih:  
- območni, regijski nivo  
- državni nivo  

 
25 
50 

2.3 LIKOVNA / RAZSTAVNA DEJAVNOST 

2.3.1 organizacija vodenih likovnih delavnic  (najmanj 10 na leto) 20 

2.3.2 honorar mentorju  10 

2.3.3 postavitev samostojne pregledne razstave likovnih del (za vsako razstavo v 
občini) 

40 

2.3.4 organizacija srečanja likovnih ustvarjalcev (ex tempore) z razstavo nastalih 
del  

50 



 

 

2.4. FOLKLORNE, PLESNE SKUPINE 

2.4.1 št. vaj na sezono:  

 - manj kot 20 vaj na sezono  10 

 - več kot 20 in manj kot 30 vaj na sezono 40 

 - več kot 30 vaj na sezono 60 

2.4.2 honorar mentorju, vodji skupine 30 

2.4.3 izvedba samostojnega, celovečernega nastopa v občini 50 

2.4.4 razni manjši javni nastopi v občini (točkuje se vsak nastop) 5 

2.4.5 gostovanja v krajih izven občine in nastopi na revijah, srečanjih itd. (točkuje 
se vsak nastop) 

10 

2.4.6 udeležba na tekmovanjih, srečanjih: 
- območni, regijski nivo  
- državni nivo 

 
25 
50 

2.5 LITERARNA DEJAVNOST 

2.5.1 vsaka posamezna izvedba literarnega večera, predavanja, projekcije, 
predstavitve knjige itd. 

40 

Pogoji:  
- društvo vodi evidenco vaj in prisotnosti po datumih, 
- honorarji se točkujejo društvom, ki ima z zborovodjem, mentorjem, vodjo sklenjeno pogodbo in 

honorar dejansko izplačujejo, kar dokazujejo z ustrezno dokumentacijo, 
- izvedbo posameznih aktivnosti izvajalec dokazuje s predložitvijo programskega lista (koncertnega / 

gledališkega / razstavnega itd.), iz katerega je razviden izvedeni program, z oglasnim materialom 
(vabilo / plakat / oglas v časopisu, v elektronskih medijih…),  z medijskimi zapisi (članki) o izvedbi,  

- kot sezona se lahko upošteva obdobje od 1. oktobra preteklega leta do 30. septembra tekočega leta, 
če obdobje tekočega koledarskega leta ni primerno glede na naravo dejavnosti, 

- izvedene aktivnosti so upravičene do sofinanciranja, če so bile vključene v koledar dogodkov v 
glasilu Vrelec ali na spletni strani Občine,  

- društvo ustrezno dokumentira udeležbo na revijah, tekmovanjih, festivalih s selektorskimi izbori s 
pridobljenimi potrdili o udeležbi in pridobljenimi strokovnimi ocenami. 

 

 

 Tabela 3: Merila za vrednotenje nakupa opreme in osnovnih sredstev 

Kriterij  Število točk 

3.1 oprema oz. osnovni nakup sredstev je: 
- ključna za delovanje izvajalca oziroma pomembna za širši kulturni prostor  
- manj pomembna za delovanje izvajalca. 

 
20 
10 

3.2 število članov izvajalca: 
- 1 – 14 članov 
- 15 ali več članov 

 
5 
10 

Pogoji: 
- vlagatelj predloži opis in finančno konstrukcijo načrtovane nabave opreme oz. osnovnih sredstev, 
- vlagatelj je upravičen do izplačila sredstev šele po izvedbi načrtovanega projekta, kar dokazuje s 

predložitvijo: obračuna stroškov in virov financiranja, fotokopij računov in potrdil o plačilu. 
Upravičeni stroški: nabave opreme oz. osnovnih sredstev za izvajanje dejavnosti.   

 

Tabela 4: Merila za vrednotenje izvajanja izobraževanja na področju kulture 

Kriterij  Število točk 

4.1 udeleženec programa, je strokovni vodja izvajalca 30 

4.2 udeleženci so drugi člani društva, (1 točka za vsakega udeleženca max. 30 točk)    1 



 

 

Pogoji: 
- priložen opis programa in finančno vrednotenje.  
Upravičeni stroški: plačana kotizacija za udeležence izobraževanja ali račun izvajalca izobraževanja.   

 

Tabela 5: Merila za vrednotenje kulturnih prireditev  

Kriterij  Število točk 

5.1  raven prireditve:  
- občinska 
- medobčinska  

 
20 
30 

5.2  število nastopajočih izvajalcev, število različnih kulturnih zvrsti (največ 30 točk):  
- po 3 točke za vsakega različnega izvajalca 
- po 3 točke na vsako kulturno zvrst 

 

Pogoji: 
- vlagatelj predloži opis in finančno konstrukcijo načrtovane prireditve, 
- vlagatelj je upravičen do izplačila sredstev šele po izvedbi načrtovanega projekta, kar dokazuje s 

predložitvijo: obračuna stroškov in virov financiranja, fotokopij računov in potrdil o plačilu, 
programskega lista, iz katerega je razviden izvedeni program,  oglasnega materiala (vabilo / plakat / 
oglas v časopisu, v elektronskih medijih…), medijskih zapisih (članki o izvedbi), 

- izvedene aktivnosti so upravičene do sofinanciranja, če so bile vključene v koledar dogodkov v 
glasilu Vrelec in na spletni strani Občine, 

- znesek sofinanciranja ne sme presegati zneska dokazljivih stroškov,  
Upravičeni stroški: stroški izvajalcev, uporabe objekta oz. prostora za izvedbo prireditve, stroški za 
tehnično izvedbo projekta, stroški za obveščanje in organizacijo. 

 

Tabela 6: Merila za vrednotenje založniških projektov 

Kriterij  Število točk 

6.1 vsebinska tematika – povezanost umetniškega dela z zgodovinsko in kulturno 
dediščino kraja ali društva: 

- vsebina je informativnega značaja 
- povezanost z ljubiteljsko kulturno dejavnostjo           
- povezanost z zgodovinsko in kulturno dediščino kraja             

 
 

3 
5 
10 

6.2 število izvodov, naklada projekta: 
- knjiga/katalog do 50 izvodov, CD, glasilo/bilten do 100 izvodov                                                            
- knjiga/katalog od 51- 200 izv., CD, glasilo/biltnen od 101-500 izvodov                         
- knjiga/katalog nad 201 izvodov, CD, glasilo/bilten nad 501 izvodov 

 
3 
5 
10 

6.3 obseg edicije oziroma projekta: 
- knjižna izdaja do 30 strani, CD (5-10 skladb) 
- knjižna izdaja od 31 do 50 strani, CD ( 11-15 skladb)  
- knjižna izdaja nad 51 strani, CD (dvojni CD ali CD od 16 skladb dalje )                

 
3 
5 
10 

6.4 izvirnost avtorskega dela: 
- ponavljajoča dela 
- kreativno, izvirno delo  

 
5 
10 

6.5 sedež nosilca projekta: 
- prijavitelj oziroma izdajatelj ima sedež v občini Dol. Toplice  
- prijavitelj oziroma izdajatelj nima sedeža v občini Dol. Toplice 

 
10 
0 

6.6 umetniška in kakovostna vrednost edicije oziroma projekta: 
- ljubiteljski pristop k tematiki in sodelujočih pri projektu    
- raziskovalni pristop k tematiki in sodelujočih pri projektu              
- znanstven pristop k tematiki in sodelujočih pri projektu 

 
10 
15 
20 

Pogoji: 



 

 

- v založniško dejavnost štejemo avtorske knjige, kronike, pesniške zbirke, video filme, fotografske, 
likovne in druge umetniške izdelke, kasete, CD idr. zapise zvoka in slike, 

- vlagatelj predloži opis in finančno konstrukcijo načrtovanega založniškega projekta, 

- vlagatelj je upravičen do izplačila sredstev šele po izvedbi načrtovanega projekta, kar dokazuje s 
predložitvijo: dokaznega izvoda, obračuna stroškov in virov financiranja, fotokopij računov in potrdil 
o plačilu. 

Upravičeni stroški: stroški avtorskih honorarjev, stroški priprave na tisk, stroški tiska. 

 

Tabela 7: Merila za vrednotenje projektov obnove in vzdrževanja objektov nepremične kulturne 
dediščine  

Kriterij  Število točk 

7.1  objekt je kulturni spomenik lokalnega pomena 10 

7.2 objekt je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine RS (RKD) 5 

7.3  stopnja ogroženosti spomenika-max 15 točk: 
- kulturni spomenik ima manjše poškodbe, ki ne ogrožajo spomenika 
- kulturni spomenik ima poškodbe, ki ogrožajo posamezne varovane 

lastnosti spomenika 
- kulturnemu spomeniku zaradi poškodb grozi porušitev   

 
5 
 

10 
15 

Pogoji: 
- dovoljenje za poseg v prostor, če je le-to potrebno za vrsto del, ki se jih namerava opraviti, 
- kulturno varstveno soglasje ali konservatorski načrt,  
- vlagatelj predloži opis, finančno konstrukcijo in originalni predračun načrtovanih del, 
- vlagatelj je upravičen do izplačila sredstev šele po izvedbi načrtovanih del, kar dokazuje s 

predložitvijo: obračuna stroškov in virov financiranja, fotokopij računov in potrdil o plačilu. 
Upravičeni stroški: stroški konservatorsko-restavratorskih posegov na kulturnih spomenikih, stroški 
gradbeno - obrtniških posegov, kakor jih zahtevajo kulturno varstveni pogoji (stroški sanacije temeljev, 
stroški sanacije sten, zidov, stroški sanacije stropov, stroški sanacije stopnišč, stroški sanacije strešnih 
konstrukcij – kritin, stroški sanacije stavbnega pohištva – okna , vrata, stroški stavbno kleparskih del, 
stroški sanacije tlakov, ipd.). 

 
 


