OBČINA CIRKULANE
Cirkulane 58
2282 Cirkulane
Telefon: 02/ 795 34 20
Telefax: 02/ 795 34 21
Email: tajnistvo@cirkulane.si
obcina.cirkulane@cirkulane.si

Na podlagi 57., 61., 62., in 100. do 120. 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), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov
in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16) in Pravilnika o sofinanciranju programov na
področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št 26/07
in 35/13), objavlja Občina Cirkulane

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU LJUBITELJSKIH
KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI CIRKULANE ZA LETO 2019
I. NAROČNIK: Občina Cirkulane, Cirkulane 58, 2282 Cirkulane
II. PREDMET RAZPISA: so programi in projekti na področju kulture, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja,
posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju glasbene (vokalne in instrumentalne glasbe),
plesne, gledališke in lutkovne, folklorne in etno dejavnosti, filmske, plesne, literarne, likovne in
fotografske ter knjižno založniške in več zvrstne dejavnosti, ki bodo izvedeni kot:













prireditve,
redna letna dejavnost kulturnega društva,
založniški projekti,
jubilejna slavnost ali jubilejna razstava,
novoletna ali božična prireditev (koncert, predstava…),
prireditve ob krajevnem, občinskem, državnem prazniku (proslava slovenskega
kulturnega praznika…),
gostovanja po Sloveniji ali tujini,
šola ali izobraževalna oblika za potrebe dviga kakovostne ravni društva,
udeležba na območnih, med območnih in državnih srečanjih,
kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske mladine ter
kulturna dejavnost študentov, v delu, ki presega vzgojno izobraževalne programe,
izdaja publikacij povezanih z delovanjem ljubiteljskih kulturnih društev,
druge programe, ki dokažejo vsebinsko upravičenost.

Predmet tega razpisa niso sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije v prostore za
izvajanje kulturnih programov in projektov.

III. PRAVICO DO SOFINANCIRANJA LJUBITELJSKIH KULTURNIH PROGRAMOV na tem razpisu
imajo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:






so registrirani za opravljanje kulturno umetniških dejavnosti ter posredovanju
kulturnih dobrin (obvezno dokazilo: kopija odločbe o vpisu v register društev),
imajo sedež v občini Cirkulane in delujejo na območju občine Cirkulane,
dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
imajo potrjen program s strani najvišjega organa društva,
imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini ter ostalo dokumentacijo, ki
jo določa zakon, ki ureja društva (velja za društva),
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imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske
pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
delujejo na področju ljubiteljske kulture najmanj eno leto,
vsako leto ob razpisu za tekoče leto oz. najkasneje do konca leta predložijo
poročilo o realizaciji programov ter poročilo o doseženih uspehih na tekmovanju
za preteklo leto,
da kulturni program ali njegov posamezen del, s katerim predlagatelj kandidira za
sofinanciranje po tem pravilniku ni financiran ali sofinanciran iz katerekoli druge
postavke proračuna občine Cirkulane,
skrbijo za izobraževanje strokovnega kadra,
posamezni izvajalci lahko konkurirajo samostojno ali v okviru zveze kulturnih
društev, vendar je odobritev programov omejena tako, da lahko za istovrstne
programe pridobijo sofinanciranje le enkrat.

IV. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV: Okvirna vrednost sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje
kulturnih programov v letu 2019 znaša 12.500,00 EUR. Naročnik bo z izbranimi izvajalci sklenil
pogodbo.
V. RAZPISNO DOKUMENTACIJO in podrobnejše informacije lahko dobite v času uradnih ur v
tajništvu občine Cirkulane, Cirkulane 58, 2282 Cirkulane, in sicer od dneva objave do izteka
prijavnega roka ali na spletni strani www.cirkulane.si.

VI. MERILA IN KRITERIJI ZA DODELITEV SREDSTEV
Za ocenjevanje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti bodo upoštevana
naslednja merila in kriteriji:
ZAP. PROGRAM
OPIS
ŠT.
ŠT.
TOČK
Redna dejavnost
mentorstvo in redna dejavnost
1.
300
Število sekcij
vrednost posamezne sekcije
2.
50
Število članov v sekcijah
število točk je odvisno od števila
3.
članov posamezne sekcije
od vključno 3 člani do 6 članov
20
od vključno 7 članov do 10 članov
40
od vključno 11 članov do 15 članov
60
od vključno 16 članov do 20 članov
80
nad 20 članov
100
Število samostojnih prireditev v
vrednost posamezne prireditve
4.
150
občini
Organizacija in soorganizacija
vrednost posamezne prireditve
5.
200
občinskih prireditev
Gostovanja doma (št. nastopov)
vrednost posameznega nastopa
6.
20
Gostovanja v tujini (št. nastopov)
vrednost posameznega nastopa
7.
30
Sodelovanje na območnih revijah
vrednost nastopa posamezne
8.
5
sekcije
Sodelovanje sekcij na medobmočnih
vrednost nastopa posamezne
9.
10
in državnih revijah
sekcije
Priznanja na medobmočni in državni
dobljeno priznanje posamezne
10.
15
reviji
sekcije

VII. ODDAJA PRIJAV: prijave morajo biti podane na razpisnih obrazcih skupaj z dokazili oz. prilogami,
ki jih zahtevajo obrazci, poslane pa morajo biti v zapečatenem ovitku na naslov:
Občina Cirkulane, Cirkulane 58, 2282 Cirkulane, s prilepljeno naslovnico iz zadnje strani
tega razpisa ali s pripisom »Javni razpis za sofinanciranje programov kulture 2019 - NE
ODPIRAJ« najpozneje do 15. 3. 2019, do 12. ure. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno,
če je prispela s pošto ali oddana do 12. ure, v prostorih občine Cirkulane.
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VIII. DATUM ODPIRANJA PRIJAV: Strokovna komisija, imenovana s sklepom županje, bo z odpiranjem
prijav začela 18. 3. 2019 v prostorih Občine Cirkulane. Odpiranje ne bo javno.
Pri odpiranju prijav bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse prijave:
 ki niso bile oddane v razpisanem roku,
 ki jih ni predložila upravičena oseba,
 ki niso popolne.
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog, bo komisija v roku 3 dni od njihovega odpiranja,
prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni svoje vloge dopolnijo. V primeru, da prijavitelj v
predpisanem roku ne bo dopolnil vloge, bo slednja izločena in s sklepom zavržena kot
nepopolna.

IX. SKLEP O IZIDU RAZPISA bodo prijavitelji prejeli v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav.
X. POGODBE O SOFINANCIRANJU bodo z izbranimi prijavitelji sklenjene v 30 dneh po končanem
postopku. Vzorec pogodbe se nahaja v prilogi tega razpisa.
XI. PORABA DODELJENIH SREDSTEV: izvajalci morajo dodeljena sredstva porabiti v proračunskem
letu, za katerega velja ta razpis.
ŽUPANJA OBČINE CIRKULANE
Antonija Žumbar, l. r.
Št.: 4101-3/2019-1
Datum: 26.2.2019
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PRILOGA – VZOREC POGODBE
Na podlagi 57., 61., 62., in 100. do 120. 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), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov
in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16) in Pravilnika o sofinanciranju programov na
področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št 26/07
in 35/13),
sklepata
Občina Cirkulane, davčna številka SI52739813, matična številka: 2242770, ki jo zastopa Antonija
Žumbar, Pristava 21 b, 2282 Cirkulane, županja občine (v nadaljevanju: občina)
in
__________________________, matična štev.: ___________, davčna štev.: ____________, ki ga
zastopa predsednik _______________ (v nadaljevanju: izvajalec)

POGODBO
o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Cirkulane v
letu 2019
1. člen
Predmet te pogodbe je sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini
Cirkulane, ki ga je izvajalec prijavil na javni razpis, objavljen dne 26. 2. 2019 na spletni strani občine
Cirkulane, in ga bo izvedel v času od 1.1.2019 do 31.12.2019.
2. člen
Za izvajanje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti iz prejšnjega člena se izvajalcu iz
proračuna občine Cirkulane dodelijo finančna sredstva v naslednje namene (programe):
- redna dejavnost,
- število sekcij,
- število članov v sekcijah,
- število samostojnih priredite v občini,
- organizacija in soorganizacija občinskih prireditev,
- gostovanja v domovini,
- sodelovanje na območnih revijah,
- sodelovanje sekcij na medobmočnih in državnih revijah.
Skupaj se financirajo programi v višini 12.500,00 EUR, in sicer:

PROGRAM
Redna dejavnost
Število sekcij
Število članov v sekcijah

OPIS
mentorstvo in redna
dejavnost
vrednost posamezne
sekcije
število točk je odvisno
od števila članov
posamezne sekcije

od vključno 3 člani do 6 članov
od vključno 7 članov do 10
članov
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od vključno 11 članov do 15
članov
od vključno 16 članov do 20
članov
nad 20 članov
Število samostojnih prireditev
v občini
Organizacija in soorganizacija
občinskih prireditev

Gostovanja v tujini (št.
nastopov )
Sodelovanje na območnih
revijah

vrednost posamezne
prireditve
vrednost posamezne
prireditve
vrednost
posameznega
nastopa
vrednost
posameznega
nastopa
vrednost nastopa
posamezne sekcije

Sodelovanje sekcij na
medobmočnih in državni
revijah

vrednost nastopa
posamezne sekcije

Gostovanja v domovini (št.
nastopov )

Skupaj
3. člen
Občina bo sredstva iz prejšnjega člena izvajalcu financirala po 1/12 v višini po ______ € na mesec na
transakcijski račun izvajalca TRR. št.: _________________, odprt pri __________.
4. člen
Višina odobrenih sredstev je odvisna od razpoložljivih proračunskih sredstev, ki so namenjena za
izvajanje ljubiteljskih kulturnih programov.
Občina si pridržuje pravico, da višino odobrenih sredstev korigira v primeru spremembe višine
proračunskih sredstev za izvajanje ljubiteljskih kulturnih programov, za kar pogodbeni stranki skleneta
dodatek k pogodbi, ki je osnova za nadaljnje sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih programov iz
proračunskih sredstev občine.
5. člen
Izvajalec je dolžan izvajati ljubiteljske kulturne programe, ki so predmet sofinanciranja po tej pogodbi v
skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini
Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 26/07 in 35/13).
Izvajalec je dolžan ločeno voditi finančno poslovanje o dodeljenih proračunskih sredstvih občine in jih
namensko koristiti za namen opredeljen s to pogodbo.
Izvajalec je dolžan občini Cirkulane predložiti letno poročilo o poteku programa, nalogah in porabi
sredstev, kot so mu bila dodeljena s sklepom o izboru vlog za sofinanciranje programov na področju
ljubiteljskih in kulturnih dejavnosti za leto 2019, najkasneje do 31.3.2020. Poročilo mora vsebovati tudi
dokazila o namenski porabi dodeljenih sredstev.
V kolikor izvajalec dodeljena sredstva nenamensko uporablja, lahko občina odstopi od pogodbe in
zahteva vrnitev že izplačanih sredstev po tej pogodbi s pripadajočimi obrestmi.
6. člen
Izvajalec mora na zahtevo občine omogočiti nadzor izvajanja določil te pogodbe, ki obsega:
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nadzor izvajanja ljubiteljskih kulturnih programov, ki so predmet sofinanciranja po tej pogodbi in
nadzor nad porabo proračunskih sredstev občine.
7. člen

Skrbnik pogodbe s strani občine je Milena Debeljak.
Skrbnik pogodbe s strani izvajalca je _____________________.
Občina lahko izvrši nadzor kadarkoli, vendar s poprejšnjo napovedjo, praviloma najmanj pet dni pred
izvedbo.
Nadzor, ki ga opravi pooblaščena oseba občine mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne
dejavnosti izvajalca. O opravljenem nadzoru se napiše zapisnik, ki ga podpišeta obe stranki.
8. člen
Izvajalec se obvezuje, da ne bo obljubil, ponudil ali dal kakšne nedovoljene koristi (darila ali plačila v
denarju, ali kakem drugem dragocenem predmetu), posredno ali neposredno kakemu funkcionarju,
uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu, oziroma katerikoli
politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega
funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali
k vplivanju na odločitev naročnika, da bi s tem:
- pridobil posel
- sklenil posel pod ugodnejšimi pogoji
- vplival na opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti
- vplival na drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je
omogočena pridobitev nedovoljene koristi županu, funkcionarju, zaposlenemu ali drugi
pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je že sklenjena pogodba nična.
Stranki bosta morebitne spore, ki bi nastali iz te pogodbe, reševali sporazumno. Če mirna rešitev
spora ne uspe, ga rešuje stvarno pristojno sodišče.
9. člen
Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
10. člen
Ta pogodba je sklenjena v petih izvodih, od katerih prejme občina tri izvode, izvajalec pa dva izvoda.
Številka: 4101-3/2019-

Datum:

Datum:
Občina Cirkulane
Županja občine Cirkulane
Antonija Žumbar

Izvajalec
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VLAGATELJ:
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..

Vlogo prevzel:
Datum in čas prejema kuverte:

NE ODPIRAJ-VLOGA!

PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU
LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI
CIRKULANE ZA LETO 2019
4101-3/2019-1

OBČINA CIRKULANE
CIRKULANE 58
2282 CIRKULANE

