
PODPORE NAŠE OČINE 

 

Občina Sele – Zell nudi svojemu prebivalstvu razne denarne podpore. 

 

Družina 

 

• Udeležba pri šolskih aktivnostih  

 

V primeru dvo- ali večdnevnih šolskih prireditvah (jezikovni in športni tedni itn.) se po 

predložitvi potrdila šole plača prispevek v višini € 10,-- na šolarja/dijaka in dan. 

 

 

• Paket ob krstu 

 

Ob rojstvu dojenčka se podarita bon ter odeja za dojenčka kot darilo. 

 

 

• Prispevek za šolnino za učence glasbene šole 

 

Učencem se za obiskovanje glasbene šole oz. koriščenje zasebnega pouka odobri letna 

podpora v višini € 80,-- na učenca in na glasbilo. Podpirajo se šolarji in dijaki do 

zaključka vajeništva ali mature najdlje do 19. leta starosti. Pogoj za obdobritev podpore 

je vložitev prošnje na občinskem uradu in ob hkratni predložitvi potrdila oz. dokazila o 

nastalih stroških pouka. V primeru zasebnega pouka je treba vsekakor predložiti 

potrdilo o obiskovanju pouka vključno s stroški za učitelja glasbe in se v tem primeru 

priporoča opravitev izpita, tako da učenec potem lahko predloži tudi dokazilo o učnem 

uspehu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antrag zur Förderung des Musikunterrichtes    

Prošnja za podporo za glasbeni pouk 

 

Ich bitte um einen Zuschuss für den Musikunterricht für das Jahr………...  

Prosim za denarno pomoč za glasbeni pouk za leto .............. 

 

Name d. MusikschülerIn _____________________________________________________ 

ime/priimek učenca/-ke glasbene šole 

Geburtsdatum _______________________________________________________________ 

datum rojstva 

 

Adresse _____________________________________________________________________ 

naslov 

Name d. 

Musikschule/Lehrer___________________________________________________________ 

naziv glasbene šole/ 

ime in priimek učitelja 

 

Instrument___________________________________________________________________ 

instrument 

 

Datum______________________________     Unterschrift__________________________ 

datum                                                            podpis   

 

Ich bitte um Barzahlung/Prosim, za plačilo v gotovini                ⃝ 

Bitte um Überweisung auf mein Konto/Prosim za nakazilo na moj bančni račun  

Bankverbindung/bančna zveza:  IBAN ___________________________________________   

BIC______________ 

KontoinhaberIn: ___________________________________________________ 

imetnik/-ca računa 

 

Beilage/priloga: Zahlungsbeleg/dokazilo o plačilu, Besuchsbestätigung/potrdilo o 

obiskovanju pouka  

 



• Smetnjak za plenice 

 

Mladim družinam se da na voljo brezplačen smetnjak (120 litrov) na otroka do 

dopolnjenega 2. leta starosti. 

 

 

• Cepljenja 

 

Povračilo stroškov za cepivo za otroke (cepljenje proti klopom) 

 

 

• Izobraževalni ček 

 

Za ustrezen zaključek šolanja (absolventom poklicne višje srednje šole, opravljen 

vajeniški izpit, absolventom strokovnih šol) se ob predložitvi potrdila o zaključenem 

šolanju izplača znesek v višini € 100,--.   

 

 

• Semestrska vozovnica  

Stroški za uporabo javnih prevoznih sredstev s semestrsko vozovnico za študente 

(študij na avstrijski univerzi, visoki šoli, visoki strokovni šoli ali pedagoški visoki šoli) se 

po predložitvi študentske izkaznice, računa za semestrsko vozovnico in potrdila o 

nastanitvi na kraju študija sofinancirajo v maksimalnem znesku € 100,-- za posamezno 

semestrsko vozovnico. Stalno prebivališče mora biti v Selah in velja starostna meja 25 

let. 

 

• Vozovnica za mobilnost mladih »Jugendmobilticket« 

Stroške za vozovnico za mobilnost mladih »Jugendmobilticket« bo občina povrnila z 
odbitkom lastnega deleža po predložitvi vozovnice in potrdila o plačilu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alternativna energija 

 

• Solarne naprave 

 

Postavitev solarne naprave za pripravo sanitarne tople vode se podpira z € 291,--, 

postavitev solarne naprave za pripravo sanitarne tople vode in nizkotemperaturno 

ogrevanje pa s € 363,--. Pogoj za odobritev subvencije sta prošnja s kopijo računa in 

sprejetje sklepa v odborih. 

 

• Električni agregati 

 

Nakup električnih agregatov podpiramo pod naslednjimi pogoji: 

✓ podpora v višini 25 % stroškov (lastni delež) z zgornjo mejo 1.000 € 
✓ navedba odobrenih podpor s strani drugih organov  
✓ podpora se odobri za nabave od 1. 1. 2021 naprej  
✓ stroškov za namestitev ne podpiramo 

 

Naprave za oskrbo z vodo 

• Gradnja in sanacija 
 

Podpora v višini 1/3 skupnih stroškov do hiše 

 

Gasilci 

• Prispevki za tečaje (po predložitvi potrdila udeležbe na tečaju) 

 

Kmetijstvo 

• plemenski biki − 35 % nabavnih stroškov (max. 1.000,-€/kos), ponovna podpora po 3 letih 

• plemenska telica – 35 % nabavnih stroškov (max. 750,-€/kos), ponovna podpora po 3 letih 
 

• plemenski ovni − 35 % nabavnih stroškov (max. 500,-€/kos), ponovna podpora po 2 letih 
 

• plemenske ovce – 35 % nabavnih stroškov (max. 200,-€/kos), ponovna podpora po 2 letih 
 

Na leto se izplača max. 3.000,- €.  
 



• umetno osemenjevanje 25,00 € na osemenitev (7,50 € stroški za seme; 17,50 € prispevek k 
osemenitvi) 

 

• podpora za ogrožene živalske pasme (pincgavska pasma) – 73,00 € na leto in kravo dojiljo (v 
primeru pasemske čistosti v hlevu) 

 
 

• podpora za čebelje družine 

Smernice: 

 

1. Cilj občinskega podpornega programa je povečanje privlačnosti čebelarjenja na območju 
Občine Sele-Zell. Podpora je prostovoljna dajatev, ki ni zakonita pravica. 

2. Podporo lahko prejmejo izključno čebelarji (v smislu črke b 2. odst. Koroškega zakona o 
čebelarstvu v veljanem besedilu), katerih panji so postavljeni na območju Občine Sele-
Zell (razen prevoznih čebelnjakov). 

3. Čebelar je v skladu s Koroškim zakonom o čebelarstvu zavezan, da županu vsako leto do 
zakonsko določenega datuma sporoči stojišče, število in v primeru, da ima čebelar čebelje 
družine druge pasme, ki niso kranjske čebele, sporoči tudi pasmo čebeljih družin, da s 
tem utemelji pravico do dotacije. 

4. Pravica do dotacije obstaja izključno        
a) v primeru nabave nove čebelje družine ali matice. V skladu s Koroškim zakonom o 
čebelarstvu je čebelja družina celota vseh čebel, živečih v istem panju (matica, čebele 
delavke, troti) z njihovo zalego in njihovo satovje. Račun ne sme biti starejši od enega leta. 

       b) po sporočitvi števila čebeljih družin v vsakoletnem zakonitem roku. 
5. Vsaka na novo nabavljena čebelja družina ali vsaka na novo nabavljena matica se podpre 

v obsegu 30 odstotkov dejanskih nabavnih stroškov. 
6. Za vsako obstoječo čebeljo družino se glede na število, sporočeno v zakonitem roku, 

izplača podpora v višini 5,00 € na leto pod pogojem, da se izpolnjeni in podpisani obrazec 
za dotacijo vloži na občinskem uradu. 

7. Najvišja podpora na leto in čebelarja je določena na 300,00 €. 
8. Podpora v skladu s temi smernicami se od leta 2015 izplačuje letno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P R O Š N J A   Z A   P O D P O R O   

ZA ČEBELJE DRUŽINE ZA LETO  ______ 

Čebelar:  

 

Ime  / priimek          
 

p. št., ulica & hišna številka 
 

 

telefonska številka 
 

 

IBAN 
 

 

BIC 
 

 

čebelja pasma 
 

 

 

Stojišče čebeljih družin: 

 

št. parc. 
 

 

k. o. 
 

 

število čebeljih družin  
 

 

 

Kot prosilec za podporo prosim za zgoraj omenjeno podporo in potrjujem pravilnost 

navedenih podatkov. Uradne osebe izplačnika podpore lahko občasno opravljajo 

preveritve/oglede na kraju samem. Če bi se pri preverjanju izkazalo, da so bili navedeni 

bistveni napačni ali nepopolni podatki, ki so bili odločilni za odobritev podpore, se prosilec za 

podporo zaveže, da prejeto podporo na zahtevo vrne v celoti ali deloma. 

 

 

___________________________________ 

datum / podpis 

 



P R O Š N J A   Z A   P O D P O R O  

ZA MATICE ZA LETO …… 

Čebelar:  

 

Ime  / priimek          
 

p. št., ulica & hišna številka 
 

 

telefonska številka 
 

 

IBAN 
 

 

BIC 
 

 

čebelja pasma 
 

 

 

Stojišče čebeljih družin: 

 

št. parc. 
 

 

k. o. 
 

 

število na novo nabavljenih 
matic  
 

 

 

Kot prosilec za podporo prosim za zgoraj omenjeno podporo in potrjujem pravilnost 

navedenih podatkov. Uradne osebe izplačnika podpore lahko občasno opravljajo 

preveritve/oglede na kraju samem. Če bi se pri preverjanju izkazalo, da so bili navedeni 

bistveni napačni ali nepopolni podatki, ki so bili odločilni za odobritev podpore, se prosilec za 

podporo zaveže, da prejeto podporo na zahtevo vrne v celoti ali deloma. 

 

 

___________________________________ 

datum / podpis 

 



Ceste 

 

• Gradnja dovozov do kmetij (agrarne poti): 

95 % deleža interesentov 

Predfinanciranje agrarnih projektov – 17,00 €/m² po sklenjenih smernicah. Končni obračun po 

obračunu s strani agrarnega oddelka. 

 

• Asfaltiranje dovozov do hiš in na dvorišča: 

 
Hišni dovoz sega od samofinanciranega dela ceste do hišnih vrat in garažnih vrat:  
a) Pri enojnih garažah in do hišnih vrat se priznava vozna širina do 3 metre.  
b) Pri dvojnih garažah se ob izmeri zadnjih 8 metrov dolžine poti do garaže priznava vozna 

širina največ 4 metrov. Na preostali dolžini poti do ceste pa do 3 metre širine. 
V primeru sanacije hišnega dovoza je ponovna podpora možna najprej po poteku 20 let (izjema 
škoda zaradi ujme). 
Subvencioniranje največ 2 dovozov na posestvo (stanovanjski objekt)  

 
zasebni dovoz 
asfalt ali tlak 25,00 € / m² − površine, za katero se lahko odobri podpora 
asfalt s spodnjim ustrojem 35,00 € / m² − površine, za katero se lahko odobri podpora 
spodnji ustroj z izravnanjem 20,00 € / m² − površine, za katero se lahko odobri podpora 
tlakovanje vklj. s spodnjim ustrojem      35,00 € / m² − po svojčas sprejetih smernicah 

 
Gradnja in vzdrževanje povezovalnih cest: 70 % občina, 30 % interesenti; 
Ostale dovoznice: 70 % občina, 30 % interesenti ali stari sistem 
Prošnja in dogovor z občino pred gradnjo! 
 

Stroški vzdrževanja v okviru »koroškega modela« – podpora 100 % deleža interesentov za 

ceste, ki jih po Koroškem zakonu o cestah nosi občina (povezovalne ceste in na tiho za cesto 

namenjene površine). 

 

Sanacija dvoriščnih površin (sanacija razpok) 
50 % skupnih stroškov 
 

• Hišni in dvoriščni dovozi do stanovanjskih hiš, ki se uporabljajo kot sekundarna 

prebivališča: 

½ sicer običajne podpore 

Prošnja in dogovor z občino pred gradnjo! 
 

 

• Asfaltiranje parkirišč pri obrtnih obratih: 



Višina subvencije je ista kot pri dovozov do hiš in na dvorišča. Meritev dejanske površine 

parkirišča.  

Prošnja in dogovor z občino pred gradnjo! 
 

• Hišni dovoz s položitvijo cevovodov: 

1/3 stroškov do hiše 

 

• Samovozni stroji za ostranjevanje snega (snežne freze ...) 

1/4 nabavnih stroškov (največ 800,00 €), življenjska doba 10 let 

 

• Priključni stroji (traktorski plugi, odmetalniki, itn.) 

1/3 nabavnih stroškov (največ 1.500,00 €), zgornja meja 1.800,00 €, če je treba čistiti pot 

dolžine od 1.100 m naprej v primeru makadamske ceste in v primeru asfaltne ceste od 2.100 

m naprej  

Življenjska doba − 10 let v primeru čiščenja asfaltnih cest in 8 let v primeru čiščenja 

makadamskih cest. 

 

• Sprednja hidravlika za stroje za odstranjevanje snega 

Podpora za sprednjo hidravliko za poti, krajše od 500 metrov – odbitek 10 % na 100 metrov  
500 m   = 100 % 
400 m   =   90 %  od 1/3 subvencijske vsote 
300 m   =   80 % 
200 m   =   70 % 
100 m   =   60 % 
do 50 metrov se zaokroži navzdol, od 50 metrov pa navzgor 
 

1/3 nabavnih stroškov od 500 t. m. ceste (največ 3.200,00 €) – življenjska doba 20 let 

 

• Posipalniki za drobir: 

1/3 nabavnih stroškov od 500 t. m. ceste (največ 3.200,00 €) – življenjska doba 20 let 

 

• Skladišča za drobir: 

1/3 obračunanih stroškov 

 

 

 

 

• Odstranjevanje snega: 



makadamske ceste: 
dolžina ceste      100 m  1 točka/kot doslej    -  58,00 € 
 od 200 m do 500 m na točko -   66,00 € 
 od 600 m do 1.000 m na točko  -   72,00 € 
 1.100 m in več na točko  -  88,00 € 
 

asfaltne ceste: 
dolžina ceste do 300 m na točko  -  58,00 € 
 od 400 m do 1.000 m na točko  -   66,00 € 
     od 1.100 m do 2.000 m   na točko     -    72,00 € 
     2.100 m in več      na točko     -    80,00 € 
 

Odstranjevanje snega – od 40 t. m. dolžine poti = ena točka 

 

 

Podoba naselja 

 

• Olepševanje kraja & skrb za kulturno krajino 

 

Podpirata se revitalizacija in obnova objektov, ki se nahajajo v enkratni legi in dajejo 

krajini tipičino podobo domače gradbene kulture, ter skrb za kulturno krajino, zlasti 

ohranjanje planinskih površin. 

V primeru finančne podpore za objekte je treba upoštevati zlasti to, da gre za gradbene 

objekte, ki so značilni za krajino in olepšujejo kraj (lope, kapele, križi ob poteh, plotovi 

itn.) ter za ohranjanje tradicionalnega načina gradnje oz. gradbene kulture (npr. lesene 

strehe, kamniti zidovi itn.). 

Prosilec za gradbeno dovoljenje mora z vložitvijo prošnje za podporo predložiti 

podroben opis gradnje vključno s podrobnim seznamom skupnih stroškov (stroškov 

materiala in dela, lastnih prispevkov). 

O višini podpore se odloča za vsak posamezni projekt posebej, pri čemer se najvišja 

finančna podpora določi na € 5.000,-- na objekt. Pri ukrepih ohranjanja kulturne krajine 

se o višini podpore odloča v vsakem posameznem primeru posebej. Prosilec za 

podporo mora predložiti zapise o številu delavcev, opravljenih urah ter stroških. 

 

Do vložitve prošnje za subvencijo za gradbene posege oz. ukrepe ohranjanja krajine ali 

objektov na občinskem območju so upravičeni le občanke in občani. Morebitna 

podpora se odobri v 4. četrtletju vsakokratnega leta. Prošnje se lahko vložijo vsako leto 

do konca septembra. Do odobritve podpore ne obstaja zakonita pravica. Subvencija se 

lahko izplača šele po dogradnji in predložitvi seznama vseh stroškov.  

 

 

 



Društva 

 

• letna osnovna podpora / pospeševanje pomladka / dotiranje projektov 

 

Smernice: 

 

I.  P r e d g o v o r : 

Občina Sele/Zell vidi v delovanju društev dragocen prispevek k občinskemu 

življenju. Odvisno od namena in ciljev posameznih društev upoštevajo osebne 

potrebe občank/občanov. Spoštujoč in priznavajoč delo domačih društev, ki so 

dejavna na kulturnem, družbenem in drugih občekoristnih področjih s 

prostovoljsko prizadevnostjo, je občinski svet na svoji seji dne 29. 11. 2010 

sprejel spodaj navedene smernice za podpiranje društev. 

Cilj teh smernic je, da se društva s sedežem v Selah pri njihovih raznolikih 

dejavnostih na različnih področjih v okviru finančnih možnosti učinkovito 

podpirajo po enotnih oz. razumljivih kriterijih.   

 

II. Upravičenost do dotacij 

Do dotiranja so načelno upravičene dejavnosti v javnem interesu občine.  

Do dotacij so upravičena vsa društva, ki v prvi vrsti (pretežno) opravljajo 

kulturne, športne in družbene naloge, ki so v interesu Občine Sele/Zell in njenih 

prebivalcev. Poleg tega morajo biti na voljo pravno veljavna društvena pravila, 

prosilec za podporo pa mora od svoje ustanovitve obstajati že najmanj dve leti.  

Društva ali združenja z obrtnimi, pridobitnimi ali strankarskopolitičnimi cilji se 

načelno ne dotirajo.  

 

III. Dotiranje društev obsega 

 

A) PREPUŠČANJE ZEMLJIŠČ, OBJEKTOV IN PROSTOROV 

B) PODPORE OB DRUŠTVENIH OBLETNICAH 



C) LETNO OSNOVNO PODPORO 

Č)   PODPORE ZA VRHUNSKE DOSEŽKE V INDIVIDUALNEM ŠPORTU 

D) PODPORE ZA VRHUNSKE DOSEŽKE V MOŠTVENEM ŠPORTU  

E) PODPIRANJE PROJEKTOV 

F) BREZPLAČNE OGLASE (POROČANJE) V OBČINSKEM ČASOPISU  

G) PRISPEVKE K LETNIM STROŠKOM ZA UČENCE KRAJEVNE GLASBENE ŠOLE 

H) ČASTNO OBČANSTVO / ODLIČJA 

I) PODPIRANJE POMLADKA NA PODROČJU ŠPORTA IN KULTURE  

 

A) 

 

PREPUŠČANJE ZEMLJIŠČ, OBJEKTOV, PROSTOROV 

 

V okviru svojih možnosti Občina Sele/Zell prepušča krajevnim društvom občinska zemljišča, 

objekte in prostore za vaje in druge društvene dejavnosti za izključno, pretežno uporabo ali 

uporabo za nekaj ur. V namen določitve podrobnih pravic uporabe in dolžnosti se sklenejo 

dogovori o uporabi.  

 

B)  

PODPORE OB DRUŠTVENIH OBLETNICAH 

 

1. Smernice za častno denarno nagrado – obletnice društev 

Ob obletnicah občina krajevna društva odlikuje s podelitvijo listine in izplačilom častne 

denarne nagrade. 

Častna denarna nagrada se izplačuje ob obletnicah v desetletnem turnusu in ob 25. ter 75. 

obletnici.  

Višina častne denarne nagrade (od 1. 1. 2009) se preračuna po naslednji formuli: 

Število let obstoja x € 20,-- = znesek dotacije 

Najvišja možna vsota dotacije znaša € 1.500,--. 

Za vsako častno denarno nagrado ob društvenih obletnicah je potreben sklep občinskega 

sveta. 



C)  

LETNA OSNOVNA PODPORA 

1. Kdo je upravičen do podpore?  

Podpore prejemajo društva, ki so dejavna v nepridobitne, športne, kulturne ali družbene 

namene v korist javnosti. 

Za osnovno podporo morajo društva pisno zaprositi vsako leto. – Glej prilogo 

Točke dodeljuje odbor za družine oz. občinski svet po naslednjih sprejetih ocenjevalnih 

kriterijih.  

 

1) Velikost društva > 50 članov  

• manj od 50………………..0 točk 

• od 50 do 150……………..1 točka 

• več……………………..........2 točki 
 

2) Izdatki za vzdrževanje društvenih objektov, zgradb in naprav   1 točka 

3) 
Obseg dejavnosti in prireditev 

a. rednost dejavnosti in ponudb 
b. reprezentativna odmevna ponudba 
c. storitve za javnost 
 

• ni ponudbe........ 0 točk 

• komaj……….....… 1 točka 

• deloma……........  2 točki 

• velika…………....  3 točke 

4) 
Redno delo z otroki in mladostniki (točka 4) od l. 2017 črtana – glej točko I) 

podpiranje pomladka na športnem in kulturnem področju)  

 

5) Izdatki za usposobljeno osebje (trenerje, vodje vaj, zborovodje)  

• v primeru 0 ……..............0 točk 

• v primeru 1………………….1 točka 

• v primeru 2 ali več.........2 točki  
 

Za osnovno podporo se upošteva pribl. 1 % letnih izdatkov zadnjega obračunskega zaključka 
kot celotna vsota in jo določi občinski svet vsako leto.   

 

 

Č)  



PODPORE ZA VRHUNSKE DOSEŽKE V INDIVIDUALNEM ŠPORTU 
 

1. Kriteriji za to podpiranje športa 

1.1. vrhunski športni dosežki 

1.2. dajanje zgleda in privlačnost  

1.3. učinek na širšo javnost 

 

2. Upravičeni so 

2.1. športniki/-ce s stalnim prebivališčem v Občini Sele ter zunaj občine živeči/-e 
športniki/-ce, ki že vsaj 3 leta nepretrgano nastopajo za krajevno društvo in so 
aktivni/-e člani/-ce društva.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2.2. športniki/-ce z dokazilom o pripadnosti kadru.  

2.3. športniki/-ce, ki niso starejši/-e od 19 let. 

2.4. Podpirajo se športne zvrsti, v katerih potekajo tudi deželna in državna prvenstva. 

 

3. Kaj je treba predložiti? 

3.1. dokazilo o pripadnosti kadru   

3.2. poročilo o dejavnosti v pretekli sezoni 

3.3. dokazilo o udeležbi na tekmah  

3.4. seznam stroškov  

 

4. Višina podpore 

4.1. € 50,--/mesec/osebo 

 

5. Postopek dotiranja  

5.1. vložitev prošnje 

5.2. predložitev potrebnih dokazil  

5.3. sklep občinskega sveta 

 

D)  

PODPORE ZA VRHUNSKE DOSEŽKE V MOŠTVENEM ŠPORTU 

 

1. Kdo je upravičen? 

1.1. Upravičena so moštva, ki so v preteklem letu dosegla vzpon v višji razred v 

moštvenem športu    



1.2. Najmanj 50 % športnikov/-ic članske ekipe morajo imeti glavno prebivališče v občini 

Sele. Športniki/-ce, ki niso iz občine Sele in so v tem moštvu aktivno dejavni/-e že 

vsaj tri leta, so iz tega izvzeti/-e. 

1.3. 1000,-- evrov na moštvo 

 

 

E) 

PODPIRANJE PROJEKTOV 

 

1. Podpirajo se: 

1.1 Izredne investicije, ki ne sodijo v tekoče delovanje društva (izdatki, ki se ne 
ponavljajo vsako leto).  
 

1.2. Večje prireditve nadkrajevnega pomena na športnem in kulturnem področju 
➢ kulturni del mora prevladovati 
➢ prireditve ne smejo biti dobičkonosne 
➢ izredni izdatki 
➢ prireditve, ki so povsem rekreacijskega in zabavnega značaja, se ne 

podpirajo  

1.3. Nabava opreme za izboljšanje infrastrukture  

1.4. Gradnja, širitev in posodobitev ter sanacija kulturnih in športnih objektov 

1.5. Nakup enotne športne in kulturne obleke 
a. Nabava kompletne nove obleke zaradi prestaranosti (datum zadnje 

nabave) 
b. Nabava prve opreme  

 

2. Postopek dotiranja 

2.1. Vložiti je treba pisno prošnjo z naslednjimi točkami 
Prošnja mora vsebovati:  

➢ natančno oznako prosilca za podporo  
➢ kratko, vendar sporočilno definicijo projekta (cilje, ukrepe, časovni načrt) 
➢ seznam stroškov – načrt financiranja (pregled o finančnem kritju)  
➢ podpis prosilca za podporo 

2.2. Prosilec za podporo naj resno poskusi pridobiti druga sredstva drugih izplačevalcev 
subvencij. 

2.3. Podpore za projekte odobri občinski svet. 
Rezultat odločanja ter višina podpore se društvom, ki zaprosijo za podporo, sporočita 
pisno. 

2.4. Denarno pomoč, ki se odobri v okviru investicij, je treba uporabiti izključno za 
zaprošeni ukrep. To ne velja, če je Občina Sele/Zell pravočasno dala soglasje za 
spremembo namena uporabe.  



2.5. Občina Sele/Zell si poleg tega pridržuje pravico, da v primeru večjih finančno bolj 
zahtevnih projektov (gradbenih ukrepov), ob potrebi vpogleda v dokumentacijo 
društva v zvezi s projektom, za katerega je bila zaprošena podpora.    
Po dogradnji objekta je treba predstavnikom občine v tekočem letu predložiti 
neoporečen dokaz o uporabi sredstev. Nadzor nad investicijami, ki naj bi bile 
izvedene, naj izvaja strokovno usposobljena oseba iz vrst društva in občinski 
predstavniki.  
 

 

3. Višina denarne pomoči 

O višini vsakokratne denarne pomoči sklepa odbor oz. občinski svet v posameznem primeru.  

 

F) 

BREZPLAČNI OGLASI (POROČANJE) V OBČINSKEM ČASOPISU 

 

Občina Sele/Zell daje društvom pravico do brezplačnega poročanja o raznih dejavnostih v 

občinskem časopisu.  

 

G)  

PRISPEVKI K LETNIM STROŠKOM ZA UČENCE/-KE KRAJEVNE GLASBENE ŠOLE 

Občina Sele/Zell izplačuje prispevke k letnim stroškom za krajevno glasbeno šolo po 

naslednjem ključu.  

Podpirajo se šolarji in dijaki do zaključka vajeništva ali opravljene mature najdlje do 19. leta 

starosti z zneskom 80,-- € na učenca in glasbilo.  

 

H) 

ČASTNO OBČANSTVO/ODLIČJA 

 

(1) Občinski svet lahko osebe, ki so si pridobile zasluge za Občino Sele ali so Obični Sele v 

posebno čast, odlikuje z imenovanjem za častno občanko oz. častnega občana ali s podelitvijo 

odličja. Za počastitev je potreben sklep občinskega sveta. Za imenovanje za častnega občana 

in njegov preklic je potrebno soglasje najmanj treh četrtin navzočih, katerih število mora biti 

sklepčno. 

 



(2) Do odlikovanja ne obstaja zakonita pravica. Odlikovanja ne utemeljujejo niti posebnih 

pravic niti posebnih dolžnosti. Vse oznake, ki se nanašajo na osebe, veljajo v isti meri za žensko 

in moško obliko. 

 

(3) Če se kasneje razvedo dejstva, ki bi nasprotovala podelitvi častnega občanstva ali podelitvi 

odličja, ali če bi se odlikovana oseba naknadno vedla tako, da bi to vedenje nasprotovalo 

podelitvi, mora občina vsakokratno odlikovanje odvzeti s preklicem s konstitutivno odločbo 

(glej tudi 16. čl. Koroškega zakona o občinah). 

 

4) Častno občanstvo in odličje se podeljujeta po poprejšnjem posvetu v odboru in s sklepom 

občinskega sveta. V pomoč pri odločanju se lahko vključijo druge osebe (predlagatelji).  

 

5) Častno občanstvo in odličje podeljuje župan Občine Sele v slovesni obliki v okviru slavnostne 

seje občinskega vseta.   

 

6) Obenem s počastitvijo – imenovanjem za častnega občana/podelitvijo odličja – se v vsakem 

primeru slovesno izroči ustrezno darilo ter listina o podelitvi. Na tej listini, ki jo je treba 

oblikovati optično privlačno in na kateri je nameščen občinski grb, je treba navesti ime 

odlikovanca, dodeljeno odlikovanje ter dan sprejetja sklepa o podelitvi. Podpisati jo mora 

župan in jo je treba opremiti s pečatom Občine Sele.  

 

7) Predloge za odlikovanje s strani Občine Sele lahko vložijo tako fizične kakor tudi pravne 

osebe, društva ali javnopravne korporacije in jih je treba pisno utemeljiti. 

 

Častno občanstvo 

 

Častno občanstvo Občine Sele se lahko podeli le občanom in občankam ali osebam, ki so za 

daljše obdobje imele stalno prebivališče v Občini Sele.   

Glede na veliki pomen odlikovanja naj bi bile zasluge priznane v obliki podelitve častnega 

občanstva le v posebnih primerih in sicer zlasti tedaj, če je ali je bilo življenje odlikovanca v 

bistveni meri povezano z razvojem občine Sele, če je odlikovanec osebno močno povezan z 

občino Sele in je trajno pozitivno vplival na njen razvoj.  

 

 

 



Odličja 

 

Odličje Občine Sele se lahko podeli tudi osebam, ki niso občani Občine Sele. Za podelitev odličij 

prihajajo v poštev le osebe, ki so si s svojim delovanjem na političnem, gospodarskem, 

znandstvenem, kulturnem, športnem, humanitarnem, cerkvenem področju itn. pridobili 

posebne zasluge za Občino Sele.   

 

I) 

PODPIRANJE POMLADKA NA PODROČJU ŠPORTA IN KULTURE  

1 ) izključno skupine od 5 oseb naprej (poljubna razdelitev v skupine ni možna) 

2) starost do 16. leta 

3) trening, ki je usmerjen na uspešnost in ki je prilagojen vsakokratni skupini 

4) redni trening, ki je prilagojen vsakokratni skupini, minimalno trajanje 8 mesecev na leto 

5) zagotovitev kvalificiranega in usposobljenega osebja   

6) udeležba na uradnih tekmovanjih 

 

Naslednji podatki so potrebni za prošnjo za posamezno skupino in leto   

 

• število trenerjev in njihova kvalifikacija 

• število posameznih članov skupine 

• pogostost enot treninga 

• udeležba na uradnih tekmovanjih  

• poročilo o rezultatih in uspehih  

• kontaktna oseba vsakokratne skupine 
 

Temeljni znesek za sektor pomladka je določen na € 500,-- na moštvo v primeru pribl. 8 skupin. 

Za osnovno subvencijo in podpiranje pomladka naj bo predviden skupni proračun v višini € 

17.000,--.  

 

Za vse podpore občine velja: 

Podpore po teh smernicah so prostovoljne dajatve Občine Sele. Do odobritve podpore ne 

obstaja zakonita pravica! 

 


