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ZADEVA :  PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA ZA 
                 VREDNOTENJE PROGRAMOV LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI 
                 V OBČINI RIBNICA  
 
 
 
PRAVNA OSNOVA:      Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l.RS, 
                                št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16) in 8. člen  
                                Statuta Občine Ribnica (Ur.l.RS, št. 17/12).          
 
NAMEN:                    Obravnava in sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 
                                pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti 
                                v Občini Ribnica. 
 
PREDLAGATELJ:         Jože Levstek, župan 
 
POROČEVALEC:          Metka Tramte, Svetovalka II za družbene dejavnosti  
 
PREDLOG SKLEPA:     Občinski svet sprejme Pravilnik o spremembah in 
                                  dopolnitvah pravilnika za vrednotenje programov 
                                  ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica.  
 
 

O b r a z l o ž i t e v:  
 
Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture je urejeno v Pravilniku za vrednotenje 
programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica (Ur.l.RS, št. 13/12). Pravilnik 
opredeljuje osnovna področja sofinanciranja ljubiteljske kulturne dejavnosti ter pogoje, 
postopke in merila zanje. 
V šest letni praksi odločanja so se v postopku vrednotenja pokazale določene manjše 
pomanjkljivosti pravne ureditve v pravilniku in pripadajočih merilih. V prvem odstavku 5. 
člena pravilnika je potrebno dopolniti pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci na 
področju kulture za kandidaturo na javni razpis in sicer se doda pogoj:  
»- da imajo plačane zapadle obveznosti do Občine Ribnica,«. 
 
V delu Meril za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica, ki 
se nanašajo na A. redno dejavnost kulturnih društev, pa se izvedejo naslednje 
spremembe in dopolnitve:  
- V vseh programih je število točk za redno delovanje društva previsoko vrednoteno in 

se iz 5 točk na leto zmanjša na 3 točke na leto.  
- V vseh programih se črta točkovanje udeležbe na mednarodnem festivalu, ker v tem 

primeru ne gre za tekmovanje z ocenjevanjem znanja ampak za predstavitev 
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dejavnosti društva ter spoznavanju ljudi in kultur drugih narodov. V vseh programih se 
zato pod zap. št. 5 črta besedna zveza »ali festivalu«.  

- V vseh programih je število točk za sodelovanje na mednarodnem tekmovanju  
previsoko vrednoteno in se iz 300 točk/nastop zmanjša na 200 točk/na nastop. 

- PIHALNI ORKESTER/GODBA je v vseh kriterijih v zaporednih št. 1,2,3,4,6,7,8 premalo 
vrednotena in se zaradi specifike dejavnosti (specifičnih zvrsti muziciranja, številčnosti 
društva in drage programske opreme) v vsakem izmed prej navedenih kriterijev 
poveča za 100 točk/nastop,  

- Kriterij lX. Dodatno točkovanje glede na uspešnost se iz odstotkov spremeni v točke 
ter se dopolni z natančnejšo definicijo vrednotenja v primeru, ko društvo doseže 
sočasno več vrhunskih dosežkov. Zato se omenjeni kriterij spremeni tako, da glasi:  
»Skupno število točk se poveča za dosežke na regijskih, državnih in 
mednarodnih tekmovanjih (od 1. do 3. mesta):  
 - 100 točk za regijski nivo, 
 - 200 točk za državni in mednarodni nivo.  

 
V kolikor društvo doseže več vrhunskih dosežkov (istega ali različnih 
nivojev), se dodatno točkuje samo enkrat po kriteriju, ki je za prijavitelja 
najugodnejši.«   
 

- Ime kriterija X. Dodatno merilo glede omejitve števila sodelovanj se spremeni tako, da 
glasi: »X. DODATNA MERILA«. V navedenem kriteriju se doda nov drugi odstavek, 
ki glasi:»Za prireditve, ki jih izvede ali se jih udeleži manj kot polovica 
članov društva, se upošteva le polovica pripadajočih točk, razen pri 
dodatnem točkovanju glede na uspešnost (kriterij IX)«.  
Z omenjeno dikcijo se bo zagotovilo natančnejše merilo in s tem bolj pravično 
razdelitev proračunskih sredstev.  

 
V osnovi se namen in cilji pravilnika ne spreminjajo; s predloženo novelo pravilnika oz. 
meril želimo le izboljšati pravno formalno podlago za razdelitev proračunskih sredstev 
namenjenih ljubiteljski kulturi lokalnega pomena, ter odpraviti pomanjkljivosti, ki so se 
pokazale v dosedanjem sistemu točkovanja.  
 
Novela pravilnika je bila oblikovana v sodelovanju s Komisijo za ljubiteljsko kulturo in 
JSKD, Območno izpostavo Ribnica. Kulturna in druga društva, ki izvajajo ljubiteljsko 
kulturno dejavnost so imela možnost pri pripravi novele pravilnika dejavno sodelovati, saj 
je bil osnutek novele pravilnika objavljen na spletni strani občine in posredovan na spletne 
naslove društev. Odziv društev je bil skromen, saj so samo tri društva podala nekaj 
pripomb; do vseh se je komisija opredelila in jih delno upoštevala v noveli pravilnika.  
      
Sprejem pravilnika ne nalaga novih finančnih obveznosti za občinski proračun. Omogočal 
bo pravičnejšo razdelitev sredstev, ki jih Občinski svet vsako leto nameni v proračunu za 
ljubiteljsko kulturno dejavnost. 
 
 
Pripravila:                                                                                            Župan 
Metka Tramte                                                                                   Jože Levstek 
Svetovalka II za družbene dejavnosti   


