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OBČINA PIVKA
Župan
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka
tel. 05 72 10 100 / fax. 05 72 10 102
e-pošta: obcina@pivka.si
Datum: 4.11.2019
OBČINSKEMU SVETU
OBČINE PIVKA

ZADEVA:

Obrazložitev predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti

Obrazložitev:
Na podlagi 66. člena 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 lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in
30/18), Statuta Občine Pivka (Uradni list RS št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in
111/13) se občinskemu svetu Občine Pivka predlaga sprejetje sprememb Pravilnika o
sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti je bil sprejet
v letu 2008, noveliran 2009, 2015 in 2019, ko je občinski svet potrdil delno spremembo
pravilnika ter dopolnitev meril za sofinanciranje opreme.
Osnutek pravilnika je bil pripravljen v juliju mesecu, nato pa 30.7.2019 posredovan vsem
društvom, ki so bila v letu 2019 prejemniki sredstev oziroma prijavitelji na javni razpis.
Društva so pripombe na pravilnik lahko podala do 15.9.2019. Do roka smo prejeli 3 pisne
odzive društev. Pripombe smo upoštevali ter jih delno vnesli v predlog gradiva za sejo
občinskega sveta.
Same določbe osnovnega pravilnika se ne spreminjajo, v celoti pa so korigirana merila. Pri
oblikovanju meril smo izhajali iz potreb društev, tradicije, množičnosti, obiskanosti prireditev,
prepoznavnosti ipd.
V pravilniku je predvideno, da se iz proračuna sofinancira redna ljubiteljska kulturna
dejavnost društev, ki imajo sedež v Občini Pivka, delujejo na območju Občine Pivka ter imajo
vsaj 1/3 članov iz občine. Programi morajo potekati redno, organizirano in strokovno vodeno
določeno obdobje leta.
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Predstavljeni morajo biti občanom in javnosti. Merila so izdelana posebej po vrstah
umestnosti. Kjer je delovanje v občini razvejeno so deljena udi znotraj sklopa: glasbena
ljubiteljska umetnost (odrasli pevski zbori in pevske skupine, otroški in mladinski pevski zbori,
instrumentalne, vokalno instrumentalne skupine), uprizoritvena ljubiteljska umetnost
(gledališka skupina, lutkovna skupina, folklorne in plesne skupine), vizualna ljubiteljska
umetnost (likovna, fotografska, video in filmska skupina), literarna ljubiteljska umetnost in
druga ljubiteljska kulturna dejavnost (recitacijske in literarne skupine, literarni pogovori,
potopisni in drugi klubski večeri, druge ljubiteljske kulturne dejavnosti).
Dodatno se lahko vrednotijo sekcije, posebej pa je točkovan status organizacije v javnem
interesu.
Prijavitelji lahko pridobijo točke tudi za aktivnost in doseženo kvaliteto, kjer se upošteva
nagrade, ocenjevanja, izdajo CD, DVD, video, publikacije, odmevnost programov, obletnice
delovanja.
Posebej so opredeljena merila za vrednotenje kulturnih projektov, ki morajo biti neprofitni,
vsebinsko vezani na območje Občine Pivka ipd.. Financirajo se lahko največ do višine 70%
finančne konstrukcije projekta. V merilih so zajeti splošni pogoji, ocena finančne konstrukcije,
ter dodatni kriteriji, kot so (trajanje prireditve, tradicionalnost prireditve, ohranjanje izročil
kulturne dediščine, kulturno-izobraževalni učinki, ipd.). Po merilih se prijaviteljem lahko
sofinancira tudi oprema.
Sredstva na razpisih se delijo tako, da se programi in projekti najprej ovrednotijo, nato se
sredstva delijo s številom razdeljenih točk, tako se določi vrednost točke.

Pripravila:
Jana Knafelc Strle

Župan:
Robert Smrdelj, inž.
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OBČINA PIVKA
OBČINSKI SVET

(predlog)

Na podlagi 66. člena 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), 21.člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in
30/18) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05,
52/07, 54/10 in 111/13) je občinski svet Občine Pivka na svoji __. seji, dne ______________
sprejel naslednji

S K L E P
1.
Sprejme se Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na
področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Sklep velja takoj.

2.

ŽUPAN
Robert Smrdelj
Štev.:
Dne:

Sklep prejmejo:
1. Družbene dejavnosti.
2. Arhiv občinskega sveta, tu
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OBČINA PIVKA
OBČINSKI SVET

(predlog)

Na podlagi 66. člena 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), 21.člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in
30/18) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05,
52/07, 54/10 in 111/13) je občinski svet Občine Pivka na svoji _____. seji, dne
______________ sprejel naslednji

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju programov na
področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti

1. člen
Spremeni se Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti (Uradni list RS, št. 21/08, 42/09, 21/15 in 20/19) in sicer tako, da se v celoti črtajo
merila pravilnika in nadomestijo z novimi.

2. člen
Ta Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika na področju ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka:
Datum:

Občinski svet
Župan Občine Pivka
Robert Smrdelj
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MERILA IN KRITERIJI
ZA SOFINANCIRANJE LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI
V OBČINI PIVKA
Iz proračuna Občine Pivka se sofinancira redna ljubiteljska kulturna dejavnost društev, ki imajo sedež
v Občini Pivka, delujejo na območju Občine Pivka ter imajo vsaj 1/3 članov iz občine, za naslednje
namene:
-

honorar strokovnih delavcev,
materialni stroški,
projekti in dogodki, promocije in druge društvene dejavnosti.

Iz občinskega proračuna se sofinancirajo programi ljubiteljske kulture, ki potekajo redno, organizirano
in ustrezno strokovno vodeno vsaj enkrat tedensko in vsaj devet mesecev v posameznem
koledarskem letu, oziroma v strnjenih oblikah najmanj šest mesecev, pod pogojem, da so rezultati
vadbe predstavljeni
enkrat letno na samostojnem koncertu oz. javni prireditvi ali enkrat letno na samostojnem koncertu oz.
javni prireditvi, ki lahko združuje več sekcij v občini.
Prijavitelji morajo imeto vsaj dva javna nastopa (brezplačna) v občini v preteklem koledarskem letu in
po potrebi sodelujejo na promocijskih prireditvah Občine Pivka.
Merila za vrednotenje kulturnih programov so določena v točkah. Vrednost točke se določi vsako leto
posebej in je odvisna od števila točk, ki so jih dosegli vsi izbrani programi in od višine razpoložljivih
proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Število članov se ugotavlja na podlagi seznama članov s stalnim bivališčem, seznam članov mora biti
preverljiv.
Za društva, ki imajo več sekcij je potrebno, da prijavijo osnovno dejavnost oz. tisto sekcijo katere
dejavnost je vodilna, ostale sekcije se točkujejo po dodatnih kriterijih. Programi ljubiteljske kulturne
dejavnosti društev se vrednotijo na osnovi naslednjih meril in kriterijev:
I.

GLASBENA LJUBITELJSKA UMETNOST

ODRASLI PEVSKI ZBORI IN PEVSKE SKUPINE
Leta delovanja
- do 5 let
- od 5 do 10 let
- več kot 10 let
Število aktivnih članov iz občine
Pivka (upoštevajo se člani vseh
sekcij društva)
- do 10
- do 20
- več kot 20
Število nastopov v prejšnjem letu
- do 10
- do 15
- več kot 15
Gostovanja/nastopi izven regije in
v tujini
- do 3
- do 5
- več kot 5

100 točk
130 točk
150 točk

100 točk
130 točk
150 točk
100 točk
130 točk
150 točk
50 točk
65 točk
75 točk
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ljubiteljsko
100 točk
150 točk
400 točk

540 točk

180 točk
705 točk

OTROŠKI IN MLADINSKI PEVSKI ZBORI
Leta delovanja
- do 5 let
- od 5 do 10 let
- več kot 10 let
Število aktivnih članov iz občine
Pivka (upoštevajo se člani vseh
sekcij društva)
- do 10
- do 20
- več kot 20
Število nastopov v prejšnjem letu
- do 10
- do 15
- več kot 15
Gostovanja/nastopi izven regije in
v tujini
- do 3
- do 5
- več kot 5
Redne
vaje
za
ljubiteljsko
kulturno dejavnost
- do 36 ur letno
- od 37 do 72 ur letno
- več kot 72 ur letno
SKUPAJ

50 točk
65 točk
75 točk

50 točk
65 točk
75 točk
50 točk
65 točk
75 točk
50 točk
65 točk
75 točk
50 točk
65 točk
200 točk

260 točk

75 točk
375 točk

INSTRUMENTALNE, VOKALNO INSTRUMENTALNE SKUPINE
Leta delovanja
- do 5 let
- od 5 do 10 let
- več kot 10 let
Število aktivnih članov iz občine
Pivka (upoštevajo se člani vseh
sekcij društva)
- do 10
- do 20
- več kot 20
Število nastopov v prejšnjem letu
- do 10
- do 20
- več kot 10
Gostovanja/nastopi izven regije in
v tujini
- do 3
- do 5
- več kot 5
Redne
vaje
za
ljubiteljsko
kulturno dejavnost

40 točk
50 točk
60 točk

40 točk
50 točk
60 točk
40 točk
50 točk
60 točk
50 točk
65 točk
75 točk
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- do 36 ur letno
- od 37 do 72 ur letno
- več kot 72 ur letno
SKUPAJ

II.

40 točk
50 točk
160 točk

200 točk

60 točk
315 točk

UPRIZORITVENA LJUBITELJSKA UMETNOST

GLEDALIŠKA SKUPINA
Leta delovanja
- do 5 let
- od 5 do 10 let
- več kot 10 let
Število aktivnih članov iz občine
Pivka (upoštevajo se člani vseh
sekcij društva)
- do 10
- do 20
- več kot 20
Število
nastopov/prireditev/dogodkov v
prejšnjem letu
- do 5
- do 10
- več kot 10
Gostovanja/nastopi izven regije in
v tujini
- do 3
- do 5
- več kot 5
Redne
vaje
za
ljubiteljsko
kulturno dejavnost
- do 36 ur letno
- od 37 do 72 ur letno
- več kot 72 ur letno
SKUPAJ

70 točk
80 točk
90 točk

70 točk
80 točk
90 točk

70 točk
80 točk
90 točk
50 točk
65 točk
75 točk
70 točk
80 točk
280 točk

320 točk

90 točk
435 točk

LUTKOVNA SKUPINA
Leta delovanja
- do 5 let
- od 5 do 10 let
- več kot 10 let
Število aktivnih članov iz občine
Pivka (upoštevajo se člani vseh
sekcij društva)
- do 10
- do 20
- več kot 20
Število
nastopov/prireditev/dogodkov v
prejšnjem letu
- do 5
- do 10
- več kot 10
Gostovanja/nastopi izven regije in
v tujini

50 točk
65 točk
75 točk

50 točk
65 točk
75 točk

50 točk
65 točk
75 točk
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50 točk
65 točk
75 točk
ljubiteljsko
50 točk
65 točk
200 točk

260 točk

75 točk
375 točk

FOLKLORNE IN PLESNE SKUPINE
Leta delovanja
- do 5 let
- od 5 do 10 let
- več kot 10 let
Število aktivnih članov iz občine
Pivka (upoštevajo se člani vseh
sekcij društva)
- do 10
- do 20
- več kot 20
Število
nastopov/prireditev/dogodkov v
prejšnjem letu
- do 5
- do 10
- več kot 10
Gostovanja/nastopi izven regije in
v tujini
- do 3
- do 5
- več kot 5
Redne
vaje
za
ljubiteljsko
kulturno dejavnost
- do 36 ur letno
- od 37 do 72 ur letno
- več kot 72 ur letno
SKUPAJ

80 točk
100 točk
120 točk

80 točk
100 točk
120 točk

80 točk
100 točk
120 točk
50 točk
65 točk
75 točk
80 točk
100 točk
320 točk

400 točk

120 točk
555 točk
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VIZUALNA LJUBITELJSKA UMETNOST

LIKOVNA, FOTOGRAFSKA, VIDEO IN FILMSKA SKUPINA
Leta delovanja
- do 5 let
- od 5 do 10 let
- več kot 10 let
Število aktivnih članov iz občine
Pivka (upoštevajo se člani vseh
sekcij društva)
- do 10
- do 20
- več kot 20
Število dogodkov v prejšnjem letu
(prezentacija)
- do 5
- do 10
- več kot 10
Gostovanja izven regije in v tujini
(prezentacija)
- do 3
- do 5
- več kot 5
Srečanja za ljubiteljsko kulturno
dejavnost (produkcija)
- do 36 ur letno
- od 37 do 72 ur letno
- več kot 72 ur letno
SKUPAJ

IV.

60 točk
80 točk
100 točk

60 točk
80 točk
100 točk
60 točk
80 točk
100 točk
50 točk
65 točk
75 točk
60 točk
80 točk
240 točk

320 točk

100 točk
475 točk

LITERARTNA LJUBITELJSKA UMETNOST IN DRUGA LJUBITELJSKA KULTURNA
DEJAVNOST

RECITACIJSKE IN LITERARNE SKUPINE
Leta delovanja
- do 5 let
- od 5 do 10 let
- več kot 10 let
Število aktivnih članov iz občine
Pivka (upoštevajo se člani vseh
sekcij društva)
- do 10
- do 20
- več kot 20
Število nastopov/predstav/
prireditev v prejšnjem letu
- do 5
- do 10
- več kot 10

50 točk
65 točk
75 točk

50 točk
65 točk
75 točk
50 točk
65 točk
75 točk
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Gostovanja/nastopi izven regije in
v tujini
- do 3
- do 5
- več kot 5
Redne vaje ali srečanja za
ljubiteljsko kulturno dejavnost
- do 36 ur letno
- od 37 do 72 ur letno
- več kot 72 ur letno
SKUPAJ

50 točk
65 točk
75 točk
50 točk
65 točk
200 točk

260 točk

75 točk
375 točk

LITERARNI POGOVORI, POTOPISNI IN DRUGI KLUBSKI VEČERI, DRUGE LJUBITELJSKE
KULTURNE DEJAVNOSTI
Leta delovanja
- do 5 let
- od 5 do 10 let
- več kot 10 let
Število aktivnih članov iz občine
Pivka (upoštevajo se člani vseh
sekcij društva)
- do 10
- do 20
- več kot 20
Število nastopov/predstav/
prireditev v prejšnjem letu
- do 5
- do 10
- več kot 10
Gostovanja/nastopi izven regije in
v tujini
- do 3
- do 5
- več kot 5
Redne vaje ali srečanja za
ljubiteljsko kulturno dejavnost
- do 36 ur letno
- od 37 do 72 ur letno
- več kot 72 ur letno
SKUPAJ

V.

60 točk
80 točk
100 točk

60 točk
80 točk
100 točk
60 točk
80 točk
100 točk
50 točk
65 točk
75 točk
60 točk
80 točk
240 točk

320 točk

100 točk
475 točk

DODATNO VREDNOTENJE

ŠTEVILO SEKCIJ IN PODROČJE DELOVANJA
V kolikor znotraj enega društva oziroma prijavitelja deluje več sekcij se le te dodatno ovrednotijo.
Financirajo se lahko 3 dodatne sekcije.

________________________________________________________________________________________
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150
130
110
do 450 točk

STATUS ORGANIZACIJE V JAVNEM INTERESU
V kolikor ima prijavitelj, društvo status organizacije v javnem interesu pridobi dodatnih 200 točk.
Skupaj
200 točk

AKTIVNOSTI IN KVALITETA
Posamezni izvajalci ljubiteljske kulturne dejavnosti pridobijo dodatne točke na podlagi aktivnosti in
dosežene kvalitete, oziroma za dosežene izjemne rezultate v preteklem koledarskem letu:
Doseženi nivo glede na ocenjevanje na območni reviji pevskih zborov in vokalnih
skupin, srečanje folklornih skupin, gledaliških skupin ipd. – uradno ocenjevanje
JSKD):
- državni
- regijski
- območni
- lokalni.
Prejete nagrade v preteklem letu (upošteva se največ tri nagrade, vsaka se točkuje
posamično):
- nagrada na mednarodni ravni
- nagrada na državni ravni
- nagrada na lokalni ravni.
Izdaja CD, videa, DVD v preteklem letu
Izdaja publikacije (zbornik, zgibanka, razglednice, bilten, ipd.) v preteklem letu
Odmevnost izvedenih programov in projektov za obdobje zadnjih 5 let (objavljeni
članki, prispevki, kritike, recenzije, intervjuji).
Obeležitev obletnice delovanje ljubiteljske kulturne skupine v letu prijavljanja na
razpis:
- 30. obletnica in več
- 20. obletnica
- 10. obletnica
- 5. obletnica.

Skupaj

točk
100
80
60
40
točk
200
150
75
100 točk
50 točk
30 točk
točk
100
80
60
40

do 580 točk
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2. MERILA ZA VREDNOTENJE KULTURNIH PROJEKTOV
Kulturni projekti so posamični zaključeni kulturni dogodki ljubiteljskega kulturne skupine na kulturnem
področju, ki so namenjeni širši javnosti in prispevajo k širitvi kulturne zavesti ali ohranjanju kulturne
dediščine Občine Pivka ter izkažejo nek širši javni interes in jih ni mogoče uvrstiti v redno dejavnost
društva.
Projekt se lahko izvede tudi s sodelovanjem poklicnih institucij oz. strokovnim ne-ljubiteljskim
sodelovanjem.
Za sofinanciranje kulturnih projektov iz prejšnjega odstavka lahko kandidirajo izvajalci, če izkažejo:
neprofitnost projekta,
vsebinsko vezanost projekta na območje Občine Pivka (lahko se izvaja v občini, lahko pa tudi
izven npr. razna gostovanja zborov, razstav, ljubiteljskih kulturnih skupin, ob tem pa mora biti
občina ustrezno promovirana)
da za projekt obstaja širši družbeni interes.
Kulturni projekti se iz občinskega proračuna sofinancirajo največ do višine 70% finančne konstrukcije
projekta (ostala sredstva moraj biti prejeta iz drugih virov, oziroma je potrebno prikazati lastno
prostovoljsko delo).
Za sofinanciranje iz občinskega proračuna bodo izbrani tisti kulturni projekti predlagateljev, ki bodo v
postopku vrednotenja dosegli najmanj 50% vseh možnih točk.
Proračunska sredstva, namenjena za sofinanciranje kulturnih projektov, se vsako leto razdeljujejo
enakomerno med posamezne ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini. Vsak prijavitelj lahko prijavi en
projekt.
Merila so po posameznih kriterijih izražena v točkah. Vrednost točke se izračuna na podlagi
razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila dodeljenih točk.
Kulturni projekti se vrednotijo na osnovi naslednjih meril in kriterijev:
•

JAVNE KULTURNE PRIREDITVE

a) izpolnjevanje splošnih pogojev, ki zagotavljajo kvalitetno izvedbo programa:
-

program ima postavljene jasne cilje, ki izhajajo iz potreb okolja oziroma je njihovo
izvajanje v interesu Občine Pivka
program je namenjen širši javnosti in z oglaševanjem zagotavlja neselektivno
udeležbo na prireditvah.
program je izviren in se z drugimi ne podvaja

10 točk
5 točk
5 točk

Ob izpolnjevanju vseh pogojev lahko ponudnik doseže največ 20 točk.
b) finančna konstrukcija:
-

-

pregledna in jasna ocena prihodkov in odhodkov ter zaprta finančna konstrukcija
projekta,
izkazana neprofitnost programa,
delež predvidenih lastnih in izvenproračunskih sredstev (upoštevajo se lastna
sredstva nad 30% vrednosti projekta)
lastna sredstva od 30% do 50%
lastna sredstva od 50% do 65%
lastna sredstva nad 65%

5 točk

prireditev nima vstopnine

10 točk

5 točk
15 točk
25 točk
35 točk

Ob izpolnjevanju vseh pogojev lahko ponudnik doseže največ 55 točk.
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d) dodatni kriteriji:
-

program ima širše kulturno-izobraževalne učinke
redkost prijavljenega programa v občinskem oziroma regijskem prostoru
širša povezanost programov (zagotovljeno vzajemno gostovanje naših avtorjev ali
izvajalcev)
tradicionalnost prireditve:
prireditev se izvaja zaporedoma od 2 do 6 let
prireditev se izvaja zaporedoma od 6 do 10 let
prireditev se izvaja zaporedoma več kot 10 let

ohranjanje izročil kulturne dediščine, slovenskega jezika, kulture, identitete naroda
in slovenskih običajev
- trajanje prireditve:
prireditev se izvaja 1 dan
prireditev se izvaja od 2 do 5 dni
prireditev se izvaja več kot 5 dni

10 točk
10 točk
10 točk
10 točk
20 točk
30 točk

-

30 točk
10 točk
20 točk
30 točk

Ob izpolnjevanju vseh kriterijev lahko ponudnik doseže največ 120 točk.
3. OPREMA
Sredstva za opremo se kulturnim društvom dodeljujejo na podlagi ocene komisije, ki upravičenost
nakupa opreme oceni s sledečimi kriteriji:

-

obseg in uspešnost delovanja društva (razvidno iz referenc društva)
namen nakupa, kjer se upošteva frekvenca uporabe opreme s strani društva in javni
interes uporabe opreme – koliko je uporabna na dogodkih v občini
pomembnih nastopov, obletnic ali gostovanj v letu, ko društvo zaprosi za
sofinanciranje opreme do
vrednost opreme za vsakih 500,00 EUR 2 točki

5 točk
5 točk
10 točk
2 točk

Društva oziroma prijavitelji, ki so sredstva za opremo prejeli v preteklem ali predpreteklem letu se
ne točkujejo.
Komisija glede na razpoložljiva sredstva lahko odloči, da se sredstva za opremo dodelijo le
društvom oziroma prijaviteljem, ki so prejeli največ točk.

Številka:
Datum:

Občinski svet
Župan Občine Pivka
Robert Smrdelj
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