
 

JAVNI RAZPIS 

za sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske 

kulturne dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji v letu 2011 

 

 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
 

 

 

Razpisno dokumentacijo sestavljajo: 

 

 

1. Besedilo javnega razpisa 

 

 2. Pravilnik o sofinanciranju programov in dejavnosti na 

področju ljubiteljske kulture v občini Šmartno pri Litiji (Ur.l. 

RS, št.86/2004) 

 

3. Obrazci:   

- podatki o prijavitelju (obr. 1) 

- kulturne prireditve (obr. 2) 

- kulturna srečanja (obr. 3) 

- izobraževanja (obr. 4) 

- redna dejavnost (obr. 5) 

- vzorec pogodbe 

 

 



 

 
Občina Šmartno pri Litiji objavlja na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 

96/02), Odloka o izvrševanju proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 (Ur.l. RS, št. 110/2010) in 4. člena 

Pravilnika o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Šmartno pri Litiji 

(Ur.l. RS, št. 86/04) 

 

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini 

Šmartno pri Litiji v letu 2011 

 

1. Naziv in sedeţ naročnika: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji 

 

2. Na razpis se lahko prijavijo posamezniki ali pravne osebe registrirane za izvajanje programov na področju 

kulture in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki: 

- imajo sedeţ oz. stalno prebivališče v občini Šmartno pri Litiji 

- imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje kulturnih aktivnosti 

- imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo kot to določa zakon o društvih 

- da vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in načrt aktivnosti za prihodnje leto. 

 

3. Sofinanciranje iz proračuna za leto 2011 je predvideno za naslednja področja kulturnih dejavnosti: 

- glasbena dejavnost, 

- plesna in folklorna dejavnost, 

- uprizoritvena dejavnost, 

- mladinska kultura. 

 

4. Vlagatelji morajo svoje vloge pripraviti in oddati v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je na voljo na občinski 

upravi Občine Šmartno pri Litiji. 

 

5. Okvirna višina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske 

dejavnosti iz točke 3. javnega razpisa je 20.000 EUR. 

 

6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011. 

 

7. Vloga mora prispeti na Občino Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji do 8.7.2011. Prijave 

je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – razpis Kultura 2011«. 

Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog, priporočeno po pošti. 

Komisija ne bo obravnavala vlog, ki bodo: 

- oddane po določenem roku za oddajo predlogov, 

- neustrezno naslovljene in 

- nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev 

predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.  

 

8. V roku prispele vloge bodo obravnavane na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in dejavnosti na 

področju ljubiteljske kulture v občini Šmartno pri Litiji, odpiranje ponudb ne bo javno. Vlagatelji bodo o izidu 

javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni od datuma odpiranja ponudb. Z vlagatelji, katerim bodo odobrena 

sredstva za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju 

programov. 

 

9. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na Občini Šmartno pri Litiji (soba 5) ali na 

spletnih straneh www.smartno-litija.si, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na Občini Šmartno pri 

Litiji, soba 5, tel.: 01/8962-770, e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si; 

 

Številka: 611-001/2011 

Datum: 24.5.2011 

 

                                                                                                                                      Ţupan 

                                                                                                                                       Milan Izlakar l.r. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.smartno-litija.si/
mailto:karmen.sadar@smartno-litija.si


 

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02) in 16. člena 

statuta Občine Šmartno pri Litiji (Ur. l. RS, št. 33/03, 106/03), je Občinski svet občine Šmartno pri 

Litiji na 14. redni seji dne 12.6.2004 sprejel 

 

 

PRAVILNIK 

o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Šmartno pri 

Litiji 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

S tem pravilnikom se določajo kriteriji, pogoji, postopki in merila za vrednotenje in razdelitev 

sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Šmartno 

pri Litiji. 

 

2. člen 

Izvajalci programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini so: 

- društva in zveze, registrirana za izvajanje programov na področju kulture 

- posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu za kulturo 

- neprofitne ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v kulturi. 

Kot koordinator ljubiteljske kulture na občinskem nivoju je določena Zveza kulturnih društev občine 

Šmartno pri Litiji. 

 

 

II. POGOJI IN POSTOPKI 

 

3. člen 

Izvajalci programov in projektov morajo za sofinanciranje dejavnosti na področju ljubiteljske kulture 

izpolnjevati naslednje pogoje: 

- imajo sedeţ oz. stalno prebivališče v občini Šmartno pri Litiji 

- imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje kulturnih aktivnosti 

- imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo kot to določa zakon o društvih 

- da vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in načrt aktivnosti za prihodnje leto. 

 

4. člen 

Sredstva za sofinanciranje programov se izvajalcem dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki ga vsako 

leto objavi Občina Šmartno pri Litiji. Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava ter strokovne 

komisije po postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list 

RS, št.6/03). Pri razdelitvi razpoloţljivih sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki v celoti 

izpolnjujejo pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. 

 

 

5. člen 

Izbor programov in postopek dodelitve finančnih sredstev na podlagi kriterijev tega pravilnika  izvede 

strokovna komisija, ki jo imenuje ţupan na predlog odbora za druţbene dejavnosti in ZKD občine 

Šmartno pri Litiji. 

Strokovna komisija šteje pet članov in je sestavljena iz ljudi, ki s svojim večletnim delovanjem aktivno 

soustvarjajo ljubiteljsko kulturo na posameznih področjih v občini Šmartno pri Litiji: 

- glasbena dejavnost  /vokalno, instrumentalno/ (1član), 

- plesna dejavnost (1 član), 

- gledališka, literarna, likovna, fotografska dejavnost ( 1 član), 

- ZKD občine Šmartno pri Litiji (1 član), 

- predstavnik občinske uprave  (1 član). 

 

6. člen 



Z izbranimi izvajalci, ki jim je bilo priznano sofinanciranje, občina Šmartno pri Litiji sklene pogodbo, 

s katero se uredijo vsa medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem občinskih sredstev za 

financiranje predmeta pogodbe. 

Pristojni občinski usluţbenec je praviloma tudi skrbnik pogodb. 

Izvajalci programov morajo vsako leto do konca februarja oddati letno poročilo o izvedbi programov z 

dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti za preteklo leto. 

Če izvajalec do roka, navedenega v prejšnjem odstavku ni dostavil celoletnega poročila se smatra, da 

programov ni izvajal in je dolţan vsa realizirana proračunska sredstva, vključno z zakonskimi 

zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun. 

 

 

III. MERILA 

 

7. člen 

Občina Šmartno pri Litiji zbira predloge za sofinanciranje naslednjih področij kulturnih dejavnosti: 

- glasbena dejavnost, 

- plesna in folklorna dejavnost, 

- uprizoritvena dejavnost, 

- likovna, fotografska, filmska dejavnost, 

- literarna dejavnost, 

- mladinska kultura, 

- novi mediji. 

Temeljna pravila za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti so: 

- kvalitetno in redno delo društva, zveze, ustanove ali posameznika, 

- mnoţičnost članstva in število nastopov, 

- udeleţba na predstavah, proslavah in prireditvah v občini Šmartno pri Litiji in izven nje. 

 

 

8. člen 

Programi se ovrednotijo s skupnim številom zbranih točk. Vrednost točke se izračuna vsako leto na 

osnovi razpoloţljivih proračunskih sredstev za dotacije kulturnim društvom in skupnega števila točk 

ovrednotenih programov. 

 

9. člen 
Izvajalcem se sofinancira program po naslednjih merilih: 

a) program (vsebina) redne dejavnosti (do 100% vsote, ki je določena v proračunu za sofinanciranje 

ljubiteljske kulturne dejavnosti), 

b) sofinanciranje kulturnih prireditev, srečanj in revij v občini Šmartno pri Litiji  (do 20% vsote, ki je 

določena v proračunu za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti), 

c) nabava in vzdrţevanje opreme za izvedbo programov ( do 10% vsote, ki je določena v proračunu za 

sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti), 

d) strokovno izobraţevanje (do 5% vsote, ki je določena v proračunu za sofinanciranje ljubiteljske 

kulturne dejavnosti), 

e) priznanja in nagrade ( do 3% vsote, ki je določena v proračunu za sofinanciranje ljubiteljske 

kulturne dejavnosti), 

f) sredstva za delovanje ZKD občine Šmartno pri Litiji kot koordinatorja dejavnosti ljubiteljske 

kulture (do 5% vsote, ki je določena v proračunu za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti), 

Sredstva za investicije in investicijsko vzdrţevanje niso predmet financiranja po tem pravilniku. 

 

 

10. člen 

(redna dejavnost) 

Pri vrednotenju redne dejavnosti se upoštevajo naslednja vsebinska merila: 

 

a) PRIPRAVA IN IZVEDBA PROGRAMA 

1.ODRASLI PEVSKI SESTAVI 

Pogoj:najmanj trije javni nastopi letno in samostojni letni koncert ter udeleţba na občinski reviji 

- prizna se maksimalno 50 vaj na sezono(maks. 500 točk) 

 



2.OTROŠKI IN MLADINSKI PEVSKI SESTAVI 

Pogoj:najmanj trije javni nastopi letno in udeleţba na občinski reviji. 

- prizna se maksimalno 40 vaj na sezono(maks.400 točk) 

 

3.GLEDALIŠKA SKUPINA 

Pogoj:najmanj ena celovečerno gledališko delo in najmanj tri predstave letno 

- prizna se maksimalno 50 vaj na sezono(maks. 500 točk) 

 

4.OTROŠKA IN MLADINSKA GLEDALIŠKA SKUPINA 

Pogoj:najmanj ena celovečerna gledališka uprizoritev 

- prizna se maksimalno 35 vaj na sezono (maks. 350 točk) 

 

5.LUTKOVNA SKUPINA 

Pogoj: najmanj ena celovečerna predstava in najmanj tri predstave letno 

- prizna se maksimalno 40 vaj na sezono (maks. 400 točk) 

6.FOLKLORNA SKUPINA, PLESNA SKUPINA 

Pogoj:najmanj  ena celovečerna prireditev in najmanj trije nastopi letno ter udeleţba na območni reviji 

- prizna se maksimalno 50 vaj na sezono (maks. 500 točk 

 

7.INSTRUMENTALA GLASBENA SKUPINA 

Pogoj:najmanj en celovečerni koncert in najmanj trije nastopi letno ter udeleţba na območni reviji 

- prizna se maksimalno 45 vaj (maks. 450 točk) 

 

8.LITERARNA SKUPINA 

Pogoj:najmanj trije javni  nastopi letno 

- prizna se maksimalno 25 delovnih srečanj na sezono (maks. 250 točk) 

 

9. LIKOVNA, FOTOGRAFSKA, FILMSKA SKUPINA 

Pogoj:najmanj tri razstave letno 

- prizna se maksimalno 35 mentorskih vaj na sezono (maks.350 točk) 

 

Kriteriji se uporabljajo za skupine, ki delujejo kontinuirano več sezon kot tudi za projektne skupine, 

pri katerih je običajno in logično plačevanje po projektih. 

 

 

b) VREDNOTENJE KAKOVOSTI IZVEDBE 

1.SKUPINA (točke za pripravo in izvedbo programa se povečajo za 75%) 

- je eden od nosilcev dejavnosti v svojem okolju 

- redno nastopa v občini,regiji in občasno tudi na drţavnih prireditvah 

- ima stalno pripravljen program za takojšnjo izvedbo(celovečerni nastop) 

- na občinskih,območnih in drţavnih srečanjih skupin dosega visoko kakovost 

- sodeluje na tekmovanjih skupin svoje zvrsti in je dosegel vsaj 75% točk 

 

2. SKUPINA (točke za pripravo in izvedbo programa se povečajo za 50%) 

- nastopa redno v občini in regiji 

- pomembno prispeva h kulturni dejavnosti v svojem okolju 

- na občinskih,območnih in regijskih srečanjih skupin dosega nadpovprečno kakovost 

 

3. SKUPINA (točke za pripravo in izvedbo programa se povečajo za 25%) 

- nastopa v občini in krajih izven občine 

- na občinskih in območnih srečanjih skupin dosega povprečno kakovost 

 

4. SKUPINA (točke za pripravo in izvedbo programa se povečajo za 0 %) 

- nastopa samo v občini  

- na občinskih srečanjih skupin dosega zadovoljivo kakovost 

 

5. SKUPINA (točke se jim zmanjšajo za 50% od maksimalnega števila točk za pripravo in izvedbo 

programa) 

- nastopa samo v domačem kraju 



 

V primeru, da je skupina ali društvo povabljeno na nastop v tujino v cilju medsebojnega sodelovanja 

in povezovanja z društvi in zdomci v tujini, se ji dodeli enkratno število točk v višini največ do 200. 

 

c) VELIKOST IN ŠTEVILO DELUJOČIH SKUPIN 

Velikost in število delujočih skupin bo ocenjeno na način: 

 

                                                   število aktivnih članov X 80 

ocena za velikost društva=------------------------------------------ 

                                                  število aktivnih članov društva 

                                                        z največ aktivnimi člani 

 

Predlagatelj z največ aktivnimi člani bo dobil 80 točk, ostali ustrezno število manj (glede na izračun). 

Predlagatelj, ki ima organizirane različne sekcije oziroma delujoče skupine, dobi dodatnih 20 točk. 

Maksimalno število  je 100 točk. 

 

d) OBISKANOST PRIREDITEV 

Obiskanost bo ocenjena glede na preteklo leto na način: 

- nad 1000 obiskovalcev  100 točk 

- od 600 do 1000 obiskovalcev 60 točk 

- od 200 do 600 obiskovalcev 30 točk 

- pod 200 obiskovalcev 10 točk 

 

e) JUBILEJI 

V letu, ko izvajalec kulturne dejavnosti praznuje visoko okroglo obletnico delovanja, mu ob pripravi 

slovesne slavnostne prireditve pripada dodatno število točk, in sicer: 

za 10.obletnico-10% 

za 15.obletnico - 15% 

za 20.obletnico - 20% 

za 25. obletnico - 25% 

za 30.obletnico - 30%,35. obletnico – 35%, za 40.obletnico - 40%, 

za 50.obletnico in naprej po 5 let – maksimalno 50% povečanje točk glede na pripravo in izvedbo 

programa.  

 

11.člen 

(prireditve,srečanja in revije) 

Za prireditve ob drţavnih, občinskih in krajevnih praznikih, ki jih organizirajo kulturna društva, ZKD, 

ustanove ali posamezniki se sofinancirajo materialni stroški za objekt, kjer se prireditev odvija. 

Pri organizaciji občinskih, območnih, med območnih in drţavnih prireditvah se sofinancirajo stroški 

organizacije, materialni stroški in stroški prehrane do dogovorjene višine. 

Enako kot v drugem odstavku tega člena, velja tudi za sofinanciranje srečanj in revij, na katerih 

sodelujejo društva, skupine in posamezniki iz občine Šmartno pri Litiji. 

 

12.člen 

(nabava in vzdrževanje opreme) 

Za nabavo in vzdrţevanje opreme in rekvizitov se prizna: 

-  za vzdrţevanje instrumentov se prizna po 10 točk na vsakega dejavnega instrumentalista 

- folklorni skupini se prizna po 10 točk na vsakega aktivnega plesalca za vzdrţevanje noš in 

instrumentov 

- gledališki in lutkovni skupini za vzdrţevanje kostumov od 5 do 10 točk na igralca glede na 

zahtevnost 

- vsem ostalim izvajalcem za vzdrţevanje in nabavo rekvizitov, potrebnih za izvajanje dejavnosti od 1-

5 točk na člana glede na zahtevnost. 

 

13. člen 

(strokovno izobraževanje) 

Pogoj za sofinanciranje strokovnega izobraţevanja je ustrezna pogodba ali dogovor med udeleţencem 

in društvom o delu v skupini najmanj še eno naslednje leto od sofinanciranja. 

Komisija bo predlagala v izbor kandidata po naslednjih kriterijih: 



- dosedanja strokovna usposobljenost 

- potrebna strokovna usposobljenost 

- število članov v društvu, kjer kandidat deluje 

- interes društva po izobraţevanju 

- lastni deleţ sredstev za sofinanciranje 

- strokovno mnenje JSKD ali ZKD občine Šmartno pri Litiji. 

 

14. člen 

(priznanja in nagrade) 

Sofinancirajo se stroški priznanj in nagrad, ki jih podeljuje ZKD in občina Šmartno pri Litiji. 

 

 

15. člen 

(financiranje ZKD občine Šmartno pri Litiji) 

Zveza kulturnih društev občine Šmartno pri Litiji je v skladu z razvojnimi dokumenti občine Šmartno 

pri Litiji določena kot koordinator ljubiteljske kulturne dejavnosti na lokalnem nivoju. 

Za opravljanje teh nalog in materialne stroške dobiva potrebna sredstva v višini maksimalno 5% od  

vsote, ki je določena v proračunu za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti. 

 

 

IV.KONČNE DOLOČBE 

 

16. člen 

Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavijo po enakem postopku, kot velja za njegov 

sprejem. 

 

17. člen 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne za 

sofinanciranje kulturnih programov v letu 2004. 

 

 

 

 

Št.: 611-10/2004 

Šmartno pri Litiji, dne 23.6.2004 

 

 

                                                                                                                           Ţupan: 

                                                                                                                                Milan Izlakar



Obrazec 1: Podatki o prijavitelju 

 
1. IME IZVAJALCA (društva, kluba, pravne osebe…):  
 
 
 
 

2. SEDEŢ (natančen naslov: ulica, kraj, pošta) :  
 
 
 

3. TELEFON:  FAX:  E-POŠTA:  
 
 
 

4. PREDSEDNIK / DIREKTOR:  ZAKONITI ZASTOPNIK: 
   
   
 TELEFON:  TELEFON:  
   
 E-POŠTA:  E-POŠTA:  
 
 5. DAVČNA ŠTEVILKA:   DAVČNI ZAVEZANEC ZA DDV (da / ne):  
 
 6. ŠTEVILKA TR –RAČUNA:  
  
 BANKA PRI KATERI JE RAČUN ODPRT:  
 
 7. DOKAZILO IZVAJALCA, DA OPRAVLJA DEJAVNOST S PODROČJA KULTURE (priloga 1-A) 

Društva priloţijo kopijo potrdila o vpisu v register društev, druge pravne osebe pa kopijo izpisa iz sodnega registra. 
 

8. PODATKI O ŠTEVILU ČLANSTVA DRUŠTVA (priloga 1-B) 
Priloţiti kopijo o številu članov s plačano članarino iz vaše evidence za minulo leto. 

 
9. (priloga 1-C) 

Društva, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje, priloţijo zapisnik zadnje redne letne skupščine, občnega zbora 
oz.ustreznega organa društva. 
Druge pravne osebe priloţijo ustrezno potrdilo pristojnega davčnega urada o poravnanih davčnih obveznostih in potrdilo banke o 
solventnosti v obdobju najmanj 6 zadnjih mesecev od prijave na ta razpis. 

10. (priloga 1-D) 
Priloţiti finančno in vsebinsko poročilo o realizaciji programov, ki so bili sofinancirani iz proračunskih sredstev občine Šmartno 
pri Litiji v letu 2009 
  
(priloga 1-E) 
11. Dokazila o doseţeni stopnji kakovosti na občinskih, medobčinskih ali drţavnih srečanjih. 
 
 

Kraj in datum:  Ime in priimek odgovorne osebe izvajalca: 
 

 ţig  
   

Podpis: 
   

 

 
I  Z  J  A  V  A  

 
Izjavljamo, da se strinjamo z razpisnimi pogoji iz razpisne dokumentacije na javni razpis za zbiranje 
predlogov za sofinanciranje programov / projektov v javnem interesu s področja ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti, ki jih bo Občina Šmartno pri Litiji  v letu 2011 sofinancirala iz občinskega proračuna ter da bomo 
svojo prijavo podali na priloţenih razpisnih obrazcih skupaj s potrebnimi dokazili o izpolnjevanju pogojev. 
 
Kraj in datum:  Ime in priimek odgovorne osebe izvajalca: 

 

 ţig  
   

Podpis: 
   
   



 

 

Obrazec 2: Kulturne prireditve/projekti 

IME KULTURNE PRIREDITVE / DOGODKA / PROJEKTA:   PREDVIDENA FINANČNA KONSTRUKCIJA PRIREDITVE: 

    

 Opis odhodkov / stroškov:  Znesek (v EUR): 

RANG / NIVO:  društveni  krajevni  občinski  območni  medobmočni  drţavni    

    

KRATEK VSEBINSKI OPIS (namen, cilji in pomen prireditve za širšo skupnost):    

    

    

    

    

    

    

    

DATUM, ČAS, TRAJANJE IZVEDBE: Datum:  Ura:  Trajanje (v min):  ODHODKI SKUPAJ:   

    

KRAJ / PROSTOR / OBJEKT IZVEDBE:  Opis prihodkov:  Znesek (v EUR): 

    

TRADICIONALNOST:  Organizacija in izvedba podobne prireditve v preteklih 3 letih (našteti najpomembnejše: ime, kraj in datum):    

      

V letih:       

      

      

    

ŠTEVILO DRUGIH VKLJUČENIH NASTOPAJOČIH IZVAJALCEV / DRUŠTEV / ORGANIZACIJ:     

Imenovati najpomembnejše:  Število članov izvajalca:    

   PRIHODKI SKUPAJ:   

      

   Razlika med odhodki in prihodki :   

   Deleţ lastnih sredstev:   

   Deleţ lastnih sredstev v odstotkih :   

  

PREDVIDENO ŠTEVILO OBISKOVALCEV PRIREDITVE / DOGODKA / PROJEKTA:  Način pridobitve lastnih sredstev: 

  

KADROVSKA IN ORGANIZACIJSKO TEHNIČNA STRUKTURA ZA IZVEDBO PRIREDITVE:  

 (Opišite po posameznih organizacijsko-tehniških sklopih (ozvočenje, varovanje, čiščenje…)  

 VIŠINA KANDIDATURE:   

  

 

 Kraj in datum:  

 Ime in priimek odgovorne osebe izvajalca: 

  

 Podpis in ţig: 



 

 

 

Obrazec 3: Kulturna  srečanja/revije 

IME PREGLEDNEGA KULTURNEGA SREČANJA / REVIJE:   PREDVIDENA FINANČNA KONSTRUKCIJA PRIREDITVE: 

    

 Opis odhodkov / stroškov:  Znesek (v EUR): 

RANG / NIVO:  društveni  krajevni  občinski  območni  medobmočni  drţavni    

    

KRATEK VSEBINSKI OPIS (namen, cilji in pomen):    

    

    

    

    

    

    

    

DATUM IN ČAS IZVEDBE:  ODHODKI SKUPAJ:   

    

KRAJ  IZVEDBE:  Opis prihodkov:  Znesek (v EUR): 

    

ORGANIZATOR PREGLEDNEGA KULTURNEGA SREČANJA / REVIJE:    

    

    

DOSEŢENA KVALITETA NASTOPA v pretekli sezoni, po strokovni oceni ţirije ali ocenjevalca :    

    

    

    

ŠTEVILO VKLJUČENIH ČLANOV DRUŠTVA / SKUPINE:    

 PRIHODKI SKUPAJ:   

    

 Razlika med odhodki in prihodki :   

 Deleţ lastnih sredstev:   

 Deleţ lastnih sredstev v odstotkih :   

  

 Način pridobitve lastnih sredstev: 

  

  

  

 VIŠINA KANDIDATURE:   

OSTALO / OPOMBE:  

 

 Kraj in datum:  

 Ime in priimek odgovorne osebe izvajalca: 

  

 Podpis in ţig: 



 

 

Obrazec 4: Izobraževanja  

IME IZOBRAŢEVANJA:   PREDVIDENA FINANČNA KONSTRUKCIJA PRIREDITVE: 

    

 Opis odhodkov / stroškov:  Znesek (v EUR): 

RANG / NIVO:  društveni  krajevni  občinski  območni  medobmočni  drţavni    

    

KRATEK VSEBINSKI OPIS (namen, cilji in pomen):    

    

    

    

    

    

    

    

DATUM IN ČAS IZVEDBE:  ODHODKI SKUPAJ:   

    

KRAJ  IZVEDBE:  Opis prihodkov:  Znesek (v EUR): 

    

ORGANIZATOR PREGLEDNEGA KULTURNEGA SREČANJA / REVIJE:    

    

    

VKLJUČENI ČLANI DRUŠTVA / SKUPINE:    

 Ime in priimek:  Dosedanja strokovna usposobljenost:  Potrebna strokovna usposobljenost:    

1.         

2.         

3.         

4.      PRIHODKI SKUPAJ:   

5.         

6.      Razlika med odhodki in prihodki :   

7.      Deleţ lastnih sredstev:   

8.      Deleţ lastnih sredstev v odstotkih :   

9.       

10.      Način pridobitve lastnih sredstev: 

  

Število članov društva / skupine na katere bo preneseno znanje:   

  

 VIŠINA KANDIDATURE:   

OSTALO / OPOMBE:  

 

 Kraj in datum:  

 Ime in priimek odgovorne osebe izvajalca: 

  

 Podpis in ţig: 



 

 

Obrazec 5: Redna dejavnost, program 

IME REDNE KULTURNE DEJAVNOSTI / PROGRAMA:  JAVNI NASTOPI: 
   Ime prireditve:  Predviden datum: 
  lastni nastop, koncert, 

razstava… 

   

KRATEK VSEBINSKI OPIS DEJAVNOSTI (glasba, petje, ples, folklora, gledališče, video…):     

     

     

     

      

  krajevni / občinski nivo    

     

NAMEN, CILJI IN POMEN DEJAVNOSTI:     

     

     

      

  območni / medobmočni / 
drţavni nivo 

   

ČAS IZVAJANJA DEJAVNOSTI:     

Skupno število ur vaj in priprav letno:      

Koliko mesecev letno poteka dejavnost?      

Predvideno število ur tedensko:      

   

Dan v tednu:  Od:  Do:   

      
I  Z  J  A  V  A   

 
 

 
Izjavljamo, da naša dejavnost poteka redno, vsaj 1 krat tedensko organizirano 

in ustrezno strokovno vodeno, poteka vsaj 9 mesecev na leto in obsega vsaj 30 vaj. 

Naša dejavnost se bo v tekočem letu predstavila vsaj na treh različnih javnih 

prireditvah v domačem kraju ali občini in na ustrezni pregledni reviji / srečanju / 

prireditvi. Organizirali bomo tudi lastni celovečerni nastop (ali ga dopolnili z gosti). 

 
 

 

     

     

     

  

KRAJ IZVAJANJA DEJAVNOSTI:   

Lastništvo objekta / prostora:   

Stroški najemnine:   

  

VODSTVO DEJAVNOSTI:  

Ime in priimek:  Področje:  Usposobljenost:  

      

      

      

  Kraj in datum:  Ime in priimek odgovorne osebe izvajalca: 
STROKOVNA OCENA KVALITETE (priloga 3-4-A: potrdilo z ustrezne območne revije / srečanja):     

   ţig  

    Podpis: 

     

   

RANG / NIVO:  občinski  območni  medobmočni  drţavni   

  Ostalo / opombe: 
ŠTEVILO IZVAJALCEV DEJAVNOSTI (priloga 3-4-B: poimenski seznam izvajalcev dejavnosti):   

   

Število vključenih aktivnih članov društva / skupine:  Starostna kategorija:   

     

     

     



 

 

STROŠKI ZA IZVAJANJE REDNE DEJAVNOSTI (preračunano na celo leto):  LASTNA SREDSTVA (opis: članarine, vstopnine, sponzorji…):  Znesek (v EUR): 
       

  Znesek (v EUR):     

Uporaba prostora:       

       

Uporaba tehnike:       

       

Honorarji (opis dela: mentor,zborovodja…):       

       

       

       

       

    Drugi viri:   

       

Potni stroški (opis):       

       

       

       

       

       

       

Obvezne kotizacije / izobraţevanja (opis):       

       

       

    LASTNA SREDSTVA IN DRUGI VIRI SKUPAJ:   

       

       

    RAZLIKA MED STROŠKI IN PRIHODKI (lastna sredstva in drugi viri):   

Drugi materialni stroški (kateri):       

    VIŠINA KANDIDATURE:    

       

     

    

    

    

    

    

Drugi nematerialni stroški (kateri):    

       

    Kraj in datum:  Ime in priimek odgovorne osebe izvajalca: 

       

     ţig  

      Podpis: 

       

       

STROŠKI SKUPAJ:       



 

 

Vzorec pogodbe 

 

 

 

Občina Šmartno pri Litiji, ki jo zastopa ţupan Milan Izlakar, (v nadaljevanju občina) 

 
in   
 

 
   ki ga zastopa  (v nadaljevanju: prejemnik proračunskih sredstev), 

 

skleneta na podlagi: 
- Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/2011-UPB4), 
- Odloka o proračunu občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 (Ur. l. RS, št. 110/2010, 40/2011), 
- Javnega razpisa za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju ljubiteljske kulture v občini 

Šmartno pri Litiji za leto 2011 (Martinov glas , junij 2011) 
- Poročila komisije, imenovane s sklepom ţupana (št. 611-0001/2011, dne 6.6.2010), z dne 

______________________________  
 
naslednjo 
 

POGODBO o sof inanciranju programov in  dejavnosti  na področju l jubitel jske kulture 
za leto  2011   

 
1. člen 

Predmet te pogodbe je sofinanciranje stroškov kulturnih programov/projektov iz proračunskih sredstev, ki jih v 
letu 2011 organizira in izvaja prejemnik proračunskih sredstev in sicer za naslednje namene: sofinanciranje 
strokovnih izobraţevanj, nabave in vzdrţevanja opreme, organizacije prireditev in redne dejavnosti. 
 

2. člen 
Na podlagi Odloka o proračunu občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 (Ur.l.RS, št. 110/10, 40/11) in v skladu s 

sprejetim Pravilnikom o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Šmartno 
pri Litiji (Ur.l. RS št. 86/2004) prejemniku proračunskih sredstev pripada  _________ € od tega 

 

  

  

  

  

 
3. člen 

Odobrena sredstva se prejemniku proračunskih sredstev nakaţejo na njegov račun št. _________________ 
odprt pri banki ___________ pod pogojem, da bo prejemnik izvedel svoje projekte, ki so predmet 
sofinanciranja v letu 2011, ter da ima prejemnik izpolnjene vse obveznosti v skladu z 99. členom Zakona o 
javnih financah, 51. členom Zakona o računovodstvu in 25. členom Zakona o društvih. 

 
4. člen 

Prejemnik proračunskih sredstev se zavezuje, da bo projekte, navedene iz 1.člena te pogodbe, izvedel v 
skladu z opisom vsebine in prijave na javni razpis ter da bo Občini Šmartno pri Litiji,  najkasneje do 31.3.2012, 
predloţil vsebinsko in finančno poročilo o realizaciji prejetih sredstev. 

Pristojni organ občine ima pravico in dolţnost, da tekoče spremlja in nadzira namensko porabo proračunskih 
sredstev ter od prejemnika proračunskih sredstev lahko zahteva posamezne podatke o realizaciji izvedbe 
posameznih programov in prireditev. 

Če prejemnik nenamensko porabi pridobljena sredstva, je dolţan nenamensko porabljena sredstva vrniti 
občini skupaj z zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do vračila. 



 

 

5. člen  
Prejemnik je dolţan pri objavah, programskih listih, vabilih na javne prireditve, ki so predmet sofinanciranja iz 

te pogodbe navesti, da je njegove programe sofinancirala občina Šmartno pri Litiji. Na poziv in za potrebe Občine 
Šmartno pri Litiji je prejemnik dolţan izvesti en brezplačni nastop.  

 
6. člen 

Prejemnik je dolţan občino med potekom izvajanja projekta pisno obvestiti, če nastopijo nepredvidene 
okoliščine, ki utegnejo vplivati na vsebinsko in časovno izvedbo projekta ter predlagati ustrezno spremembo ali 
dopolnitev pogodbe. 

 
7. člen 

Morebitne spore, ki bodo nastali iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V kolikor 
sporazum ne bo mogoč, je za reševanje sporov pristojno sodišče. 

 
8. člen 

Pogodba je napisana v treh enakih izvodih, od katerih prejme Občina Šmartno pri Litiji dva izvoda, prejemnik 
proračunskih sredstev pa en izvod. 

 
 
Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. 
Številka: 611-0001/2011 
Datum:  

 
 
 

Občina Šmartno pri Litiji  Prejemnik: 
Ţupan:  Zakoniti zastopnik: 

Milan Izlakar   

 

 


