OBČINA DOBRNA
Dobrna19, 3204 DOBRNA

Tel.: 03/ 780-10-50, fax: 03/ 780-10-60
www.dobrna.si

JAVNI RAZPIS
ZA ZBIRANJE PONUDB PROGRAMOV S PODROČJA
LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI DOBRNA
ZA LETO 2018

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

(Objava javnega razpisa v Glasilu Občine Dobrna, št. 77 in na spletni strani Občine
Dobrna, https://www.dobrna.si)

Dobrna, 22. 3. 2018
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1.) Pravico za pridobitev sredstev za letne programe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za leto 2018 imajo
upravičeni nosilci in izvajalci ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
•
imajo sedež v Občini Dobrna,
•
so registrirani najmanj eno leto,
•
njihova dejavnost je področje kulture,
•
delujejo v javnem interesu,
•
dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
•
imajo urejeno evidenco o članstvu,
•
pristojnim občinskim organom redno dostavljajo letna poročila o realizaciji programov iz
preteklega leta 2017 ter načrt aktivnosti za leto 2018,
•
predloženi program je namenjen čim večjemu številu uporabnikov.
2.) Praviloma se sofinancirajo naslednji programi:
•
osnovna dejavnost sekcij kulturnih društev in sekcij ostalih društev, ki se ukvarjajo s
kulturno dejavnostjo in je ta dejavnost registrirana v statutu društva, se sofinancira le
pod pogojem, da rezultate svojega dela predstavijo širši javnosti vsaj trikrat letno,
•
kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske populacije ter kulturna
dejavnost študentov – vse le v delu, ki presega šolske vzgojno-izobraževalne programe,
•
udeležba na območnih, medobmočnih in državnih srečanjih,
•
izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
•
kulturne prireditve in aktivnosti (navesti prireditve, ki jih namerava društvo organizirati),
•
drugi programi, ki dokažejo vsebinsko upravičenost.
Osnovna dejavnost sekcij ljubiteljskih kulturnih društev in skupin se sofinancira le pod pogojem, da
rezultate svojega dela predstavijo širši javnosti najmanj trikrat letno:
– enkrat brezplačno nastopijo, razstavijo za Občino Dobrna ali za Javni Zavod za turizem, šport in
kulturo Dobrna (ZTŠK Dobrna) ali v Občini Dobrna, če so pozvani k nastopu,
– pripravijo eno samostojno prireditev, razstavo ali projekt ali pa nastopijo kot gostje na eni od
prireditev v občini ali izven občine ali v tujini,
– udeležijo se vsaj enega strokovnega izobraževanja ali posveta s področja svojega delovanja.
Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostor za kulturno dejavnost in
spomeniško varstvo.
3.) V roku dospele prijave bodo ovrednotene v skladu s pogoji in merili Pravilnika za vrednotenje
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dobrna (Ur. l. RS, št. 32/05, 113/07, 22/2010, 105/2010,
92/2014) ter v skladu z Letnim programom kulture Občine Dobrna za leto 2018, sprejetim na 21. redni
seji Občinskega sveta Občine Dobrna, dne 12. 12. 2017 in objavljenim na spletni strani Občine Dobrna,
https:www.dobrna.si. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2018, za namene, za katere
so bila dodeljena. Poročila o izvedbi programov sofinanciranih na podlagi tega javnega razpisa za leto
2018 morajo izvajalci podati na enotnem obrazcu, v skladu s Pravilnikom za vrednotenje ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti v Občini Dobrna, Občini Dobrna v pisni obliki najkasneje do 31. 3. 2019.
4.) Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je 9.400,00 EUR, in sicer na proračunski postavki številka
18003, za redno dejavnost ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Občine Dobrna.
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5.) Predlagatelji programov podajo svoje prijave na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jim je
potrebno priložiti zahtevane priloge. Razpisna dokumentacija se lahko dvigne na sedežu Občine
Dobrna, Dobrna 19, Dobrna, v času uradnih ur, na voljo je tudi na spletni strani Občine Dobrna, na
naslovu: http://www.dobrna.si.
6.) Prijave se podajo neposredno ali pošljejo po pošti v zaprti kuverti na naslov: Občina Dobrna, Dobrna
19, 3204 Dobrna. Na kuverti mora biti vidno označeno: »NE ODPIRAJ - PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS
KULTURA 2018!«, s pripisanim naslovom pošiljatelja. Rok za prijavo na javni razpis je do 24. 4. 2018
do 12.00 ure. Za pravočasno predložene se štejejo prijave, ki bodo najkasneje 24. 4. 2018 do
12.00 ure predložene v tajništvu Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Nepravočasne prijave
ne bodo obravnavane in bodo s sklepom zavržene.
7.) O izboru in višini sredstev bodo predlagatelji programov obveščeni v roku 30 dni od izteka prijave na
javni razpis. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov. Komisija bo
prispele prijave na javni razpis odpirala dne 25. 4. 2018 ob 10.00 uri v prostorih Občine Dobrna, Dobrna
19, 3204 Dobrna. Odpiranje prijav bo javno. Komisija bo pravočasno prispele prijave odpirala po
vrstnem redu glede na čas prispetja k razpisovalcu Občini Dobrna.
8.) Vse dodatne informacije o razpisu dobijo zainteresirani na Občini Dobrna, po tel. 03/ 780 10 53, pri
Mateji Smrečnik v času uradnih ur ali na e-mail: mateja.smrecnik@dobrna.si.
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Obrazec 1
PODATKI O IZVAJALCU KULTURNEGA PROGRAMA
Naziv:
Naslov (sedež):
Matična številka:
Davčna številka:
Številka transakcijskega
računa, odprtega pri banki:
Odgovorna oseba:
Kontaktna oseba za javni
razpis:
Naslov:
Telefon:
Elektronski naslov:
IZJAVA
Odgovorna oseba izvajalca kulturnega programa v imenu zgoraj navedenega izvajalca kulturnega
programa izjavljam, da so zagotovljeni materialni, kadrovski in organizacijski pogoji za izvršitev
programov, ki jih prijavljamo na razpis za financiranje kulturnih programov v Občini Dobrna za leto 2018.
S to izjavo s polno odgovornostjo potrjujem, da vsi podatki, ki jih navajamo v tem razpisu ustrezajo
dejanskemu stanju in bomo na pisno zahtevo izvajalca razpisa o njih dostavili dokazila Komisiji za
kulturo v Občini Dobrna, Odboru za družbene dejavnosti Občine Dobrna, Nadzornemu odboru Občine
Dobrna ali Občinski upravi Občine Dobrna.
Smo nosilci vseh v razpisu prijavljenih programov. Z vsako skupino v posameznem programu
kandidiramo na razpisu le enkrat.
Žig
Podpis odgovorne osebe
____________________
Obvezne priloge tega obrazca so:
1. Poročilo o realizaciji programov društva za leto 2017– navedba datuma predložitve poročila Občini
Dobrna, v primeru, da je društvu v letu 2017 pridobilo sredstva iz naslova javnega razpisa za
sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Dobrna za l. 2017.
Poročilo Občini Dobrna za leto 2017 predloženo dne__________________________.
2. Fotokopijo potrdila o registraciji izvajalca kulturnega programa.1
1

Opomba: Razpisovalec bo registracijo preverjal iz javno dostopnih evidenc o društvih.
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Obrazec 2
I) REDNA DEJAVNOST KULTURNIH DRUŠTEV
Kandidat na razpisu za namenska sredstva iz tega naslova:
(ime in naslov društva, kluba….)
Vrsta
programa
(vpišite črko*)

Ime programa

Vrsta programa:
A (pevski zbori in vokalne skupine)
B (gledališke skupine in kulturne
animacije)

Število
vaj na
leto

Število članov
v programu
(skupini)

C (folklorna dejavnost, ljudsko
izročilo-ljudski pevci)

Žig
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Predviden
honorar
zborovodja,
mentorja letno v
EUR

Predviden
honorar
godcev letno
v EUR

Predvideni
materialni
stroški letno
v EUR
(stroški
najemnin,
not,
kopiranja,
papirja,
kilometrin,
odra, ipd.)

D (likovne, filmske in fotografske
skupine)
E
(instrumentalne
skupin

Podpis odgovorne osebe:
______________________________
5

Obvezne priloge obrazca št. 2:
1. Seznam članov v programu (ime in priimek).
2. Ime in priimek strokovnega vodje programa in njegova strokovna usposobljenost.
3. Seznam aktivnosti in nastopov v preteklem letu posameznega prijavitelja.
4. Letni plan aktivnosti in nastopov prijavljenega programa 2018.
5. Število let delovanja posameznega prijavljenega programa (društva, sekcije).
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Obrazec 3
VZOREC POGODBE
OBČINA DOBRNA, Dobrna 19, Dobrna, davčna številka: SI71772626, matična številka: SI1358570000,
ki jo zastopa župan Martin Brecl (v nadaljnjem besedilu: naročnik)
in
_______________________________, __________________________, _______________________,
davčna številka: ____________________, matična številka: ___________________,ki ga zastopa
predsednik/ca _________________________ v nadaljnjem besedilu: izvajalec)
skleneta na osnovi Proračuna Občine Dobrna za leto 2018 (Ur.l. RS, 75/2017) in Pravilnika za
vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dobrna (Ur.l. RS, št. 32/05, 113/07, 22/2010,
105/2010, 92/2010) naslednjo
POGODBO
O SOFINANCIRANJU IZVEDBE KULTURNIH PROGRAMOV V LETU 2018
1. člen
Izvajalec se je prijavil na Javni razpis za zbiranje ponudb programov s področja ljubiteljske kulturne
dejavnosti v Občini Dobrni za leto 2018, ki je bil objavljen v Glasilu Občine Dobrna: Dobrčan št. 77, dne
22. 3. 2018 ter na spletni strani Občine Dobrna.
2. člen
Predmet te pogodbe je sofinanciranje naslednjih programov področja ljubiteljske kulturne dejavnosti za
leto 2018, skupaj ________________ EUR, za redno dejavnost:
Finančna sredstva

VREDNOST V EUR

Skupaj:

EUR
3. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da ima naročnik za sofinanciranje izvedbe programa opredeljenega v 2.
členu te pogodbe, zagotovljena finančna sredstva v občinskem proračunu za leto 2018 na proračunski
postavki 18003.
4. člen
Naročnik bo sredstva iz 2. člena nakazoval na transakcijski račun izvajalca številka:
_______________________________, odprt pri____________________________.
Odobrena sredstva se nakažejo na transakcijski račun upravičenca v proračunskem letu 2018,
Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in
13/18 – ZJF-H). Dodeljena sredstva po programih so namenska.
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5. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo program s področja kulture, ki je predmet te pogodbe izvajal na način, kot
je opisan v prijavi na javni razpis, ki je sestavni del te pogodbe, ter v skladu s strokovno doktrino in v
smislu namenske in racionalne porabe proračunskih sredstev. Izvajalec se obvezuje predložiti naročniku
podati letno poročilo in dokazilo o izvedbi programa za financirano leto, in sicer najkasneje do 31. 3.
2019. Poročilo se poda na predpisanem obrazcu, ki je na voljo na spletni strani Občine Dobrna
(https://www.dobrna.si) o izvajanju projektov sofinanciranih skladno z odločbo in pogodbo, izdano ter
sklenjeno na podlagi prijave na javni razpis za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti za Občine
Dobrna za leto 2018.
6. člen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da lahko naročnik, v kolikor izvajalec ne ravna v skladu s pogodbo,
predvsem pa, če v poročilih navaja neresnične podatke ali če koristi sredstva v nasprotju z določili te
pogodbe, zadrži izplačilo še neizplačanih sredstev ali zahteva vračilo danih sredstev skupaj z
zamudnimi obrestmi po zakonski stopnji.
7. člen
Izvajalec je dolžan predstavniku naročnika omogočiti nadzor nad izvajanjem programov s področja
ljubiteljske kulture dejavnosti, opredeljenih s to pogodbo.
8. člen
Za izvedbo pogodbe je s strani Občine Dobrna zadolžena Mateja Smrečnik, s strani izvajalca pa
zakoniti zastopnik izvajalca predsednik/ca_______________________________________.
9. člen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da se bosta obojestransko obveščali o vseh dejstvih, ki so pomembna
za izvajanje te pogodbe.
10. člen
Protikorupcijska klavzula:
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
– pridobitev posla ali
– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena
škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku, je nična skladno s 14. členom Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) (Ur.l.
RS, št. 45/2010).
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11. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da bosta morebitne spore reševali sporazumno, v nasprotnem primeru pa
je za reševanje njunih sporov pristojno Okrajno sodišče v Celju.
12. člen
Ta pogodba se sestavljena v treh enakih izvodih od katerih prejme naročnik dva izvoda, en izvod pa
izvajalec in prične veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
Pogodba se uporablja od 1. 1. 2018 in prične veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
Datum podpisa:
Štev.:

Datum podpisa:
Štev.: ……………………………

NAROČNIK:
OBČINA DOBRNA
Martin Brecl, župan

IZVAJALEC:
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