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                                                                                       Dano na oglasno desko: 13.07.2016 

                                                                                       Vzeto iz oglasne deske:  16.08.2016 

 

Občina Dobje, objavlja na podlagi 24 in 101. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa 

na področju kulture (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) in 5. člena Pravilnika o izbiri in vrednotenju 

ljubiteljskih kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Dobje 

(Uradni list RS, št. 46/2016) 

 

 

 

JAVNI RAZPIS 

za sofinanciranje kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljskih dejavnosti v  

Občini Dobje v letu 2016 

 

 

 

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

 

Sofinancirajo se naslednje vsebine, ki so neprofitnega značaja: 

– dejavnost kulturnih društev in njihovih sekcij ter drugih organizacij, ki so registrirane za 

izvajanje kulturne dejavnosti, 

– kulturna dejavnost drugih društev, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno 

dejavnost, 

– izobraževanje strokovnih kadrov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, 

– sodelovanje na občinskih, regijskih, državnih prireditvah in na prireditvah v tujini, 

– kulturne prireditve, ki so vsakoletne oziroma tradicionalne, 

– enkratni projekti posebnega pomena za Občino Dobje, 

– kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije – izključno le v delu, ki 

presega šolske obvezne izbirne vsebine. 

Na osnovi tega pravilnika se ne sofinancira profesionalna kultura ter vzdrževanje in 

investicije v prostore in opremo za kulturno dejavnost. 

 

 

2. NAMEN IN VSEBINA SOFINANCIRANJA 

 

Sredstva se dodelijo za namene oz. vsebine,  opredeljene v spodnji preglednici, s prikazom 

višine razpoložljivih sredstev:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4066
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2344
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0129
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0822
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4130
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Sredstva v višini 3.700,00 EUR, ki so predmet tega javnega razpisa so zagotovljena v  

Proračunu Občine Dobje za leto 2016.  

 

Sredstva za vzdrževanje ter investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in 

spomeniško varstvene akcije niso predmet tega razpisa. 

 

 

3. POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS 

 

Pogoji za prijavo na javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov s področja 

ljubiteljskih dejavnosti v Občini Dobje v letu 2016: 

 

- da se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določenih rokih,  

- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za 

uresničevanje načrtovanih programov in projektov;  

- da so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti za sredstva prejeta iz 

občinskega proračuna,  

- imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za 

izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in delež sredstev, 

pridobljena iz drugih virov (občina, sponzorstva, donatorstva, volontersko delo....),  

PP Sofinanciranje za namen         Višina sredstev 
 
18007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19009 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMI IN DELOVANJE DRUŠTEV S 
PODROČJA KULTURE 
(Namen 1)  
 dejavnost kulturnih društev in njihovih sekcij ter 

drugih organizacij, ki so registrirane za izvajanje 

kulturne dejavnosti, 

 kulturna dejavnost drugih društev, ki imajo v svoji 

dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost, 

 izobraževanje strokovnih kadrov ljubiteljskih 

kulturnih dejavnosti,  

 sodelovanje na občinskih, regijskih, državnih 

prireditvah in na prireditvah v tujini,  

 kulturne prireditve, ki so vsakoletne, oziroma 

tradicionalne, 

 enkratni projekti posebnega pomena za Občino Dobje, 

 kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske 

populacije – izključno le v delu, ki presega šolske 

obvezne izbirne vsebine. 

 
 
KULTURNE DEJAVNOSTI V OŠ DOBJE 
(Namen 2)  
 
 kulturna dejavnost osnovnošolske mladine v delu, ki 

presega vzgojno izobraževalne programe. 

 
2.700,00 EUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.000,00 EUR 
 

 
 
 
 
                                          

 SKUPAJ 3.700,00 EUR 
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- da bodo sodelovali vsaj na eni prireditvi, ki jo bo organizirala občina, če bodo k temu 

pozvani,  

- da bodo Občinsko upravo občine Dobje z javnim vabilom obvestili o nameravani 

izvedbi vsake prireditve in bo vabilo nato objavljeno na uradnem delu oglasne deske 

občine Dobje, 

- da so prireditve, ki jih organizira društvo, javno dostopne, 

- za posameznike, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu za 

kulturo je pogoj, da imajo stalno prebivališče na območju občine Dobje 

– imajo sedež na območju Občine Dobje, 

– so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti in izvajajo dejavnost najmanj eno 

leto pred objavo razpisa, 

– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to 

določa Zakon o društvih, 

– da opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi, 

– poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom društva, 

– občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o realizaciji programov, 

poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih tekmovanjih, če so 

se jih udeležili ter načrt aktivnosti za prihodnje leto, 

- izvajalci so dolžni na primeren način v svojih promocijskih gradivih predstavljati 

Občino Dobje, 

 

 

Predlagatelji morajo posredovati natančen opis dejavnosti, projektov in programov s 

predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja, s finančno konstrukcijo stroškov in 

navedenimi viri sofinanciranja. Finančno mora biti ovrednoteno tudi prostovoljno delo. 

 

 

4. KRITERIJI IN MERILA ZA IZBOR PROJEKTOV IN PROGRAMOV TER ZA 

DODELITEV SREDSTEV 

 

Višina sofinanciranja izbranih programov ljubiteljske kulture in dejavnosti društev bodo 

opredeljeni na podlagi meril v obliki točkovnega sistema. Merila se uporabljajo kot izhodišče 

za financiranje v skladu z dejanskim obsegom in kakovostjo dejavnosti in z višino 

proračunskih sredstev za delovanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.  

 

Komisija za kulturo lahko v primeru, ko je na razpis prijavljenih več programov, kot je na 

razpolago proračunskih sredstev, določi prioriteto za vrednotenje programov ljubiteljske 

kulture. Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračunava vsako leto na podlagi 

razpoložljivih proračunskih sredstev, ki so predmet tega razpisa in skupnega števila točk 

prispelih ovrednotenih programov.   

 

5. OBDOBJE ZA PORABO DODELJENIH SREDSTEV 

 

Dodeljena proračunska sredstva za programe morajo biti porabljena v letu 2016.  

6. VSEBINA VLOG IN NAČIN POŠILJANJA 

 

Razpisna dokumentacija je na razpolago pri občinski upravi Občine Dobje, lahko pa jo 

naročite po elektronski pošti lidija.cadej@dobje.si. Prijava na razpis mora biti izdelana na 

obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki morajo biti v celoti izpolnjeni, vloga pa mora poleg 

razpisnih obrazcev vsebovati tudi vse zahtevane priloge. 

mailto:lidija.cadej@dobje.si
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Vloga mora vsebovati: 

- izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa interesenti dobijo na sedežu 

Občine Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini, na spletni strani občine 

ali jih naročijo v elektronski obliki, 

- dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v tem razpisu, 

- natančen opis programov s finančno konstrukcijo vsakega programa, 

- poročilo porabe sredstev za leto 2015, s priloženo kopijo bilance stanja ter izkaza 

poslovnega izida, potrjeno s strani zakonitega zastopnika, 

- plan dela za leto 2016,  

- posebna dokazila o delovanju društva na medobčinski, regijski, državni oz. 

meddržavni ravni. 

 

Če v okviru društva deluje več skupin, je potrebno za vsako skupino izpolniti poseben 

obrazec.  

 

 

7. RAZPISNI ROK 

 

Rok za oddajo prijav je od srede, 13.07.2016 do vključno do torka, 16.08.2016 do 14.00 

ure.  

 

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS 

KULTURA 2016«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja. 

 

Predlagatelji morajo prijave – vloge poslati po pošti ali jih oddati osebno na naslov: Občina 

Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini. Šteje se, da je prijava prispela 

pravočasno, če je zadnji dan roka do 14.00 ure prispela na naslov Občine Dobje. Prijave  

prispele  po tem  datumu oz. uri  se bodo štele kot prepozne in bodo zavržene.   

 

 

 

8. IZID RAZPISA 

 

Prejete vloge na podlagi razpisa sprejema občinska uprava. Vloge se pregledajo v roku 3 dni 

po zaključku javnega razpisa.   

 

Na podlagi določil pravilnika in pogojev razpisa, vse vloge obravnava 3-članska komisija za 

odpiranje ponudb, ki jo imenuje župan. Komisija nato uskladi in strokovno oceni prispele 

vloge ter ob sodelovanju občinske uprave pripravi predlog upravičencev za dodelitev 

finančnih sredstev in ga posreduje v  potrditev županu. 

  

Občinska uprava izda odločbo o številu doseženih točk in višini dodeljenih sredstev.  

 

Vse pravočasne in popolne vloge bodo ocenjevane na podlagi meril in kriterijev, ki jih je 

sprejel Občinski svet Občine Dobje. Nepopolne vloge bodo vlagatelji na podlagi poziva k 

dopolnitvi lahko dopolnili v roku, ki bo v pozivu določen. V nasprotnem primeru bodo 

zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev razpisa oz. bodo prispele po zaprtju javnega 

razpisa bodo kot prepozne zavržene. Odpiranje vlog ne bo javno. 
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Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 8 dni od potrditve predloga 

upravičencev.  Z upravičenci bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji 

koriščenja sredstev.  

 

Upravičencem (nosilcem in izvajalcem ljubiteljskih kulturnih dejavnosti) se sredstva iz 

proračuna občine izplačajo na transakcijski račun na podlagi zahtevka v skladu s podpisano 

pogodbo med županom in nosilcem programa. Odobrena sredstva se nakažejo na podlagi 

predloženega zahtevka, kateremu je predloženo poročilo in dokazilo o izvedbi programa, 

(računi oz. dokumentacija glede na posamezen namen, vsebina programa, ki je predmet 

sofinanciranja). Zahtevek  mora biti dostavljen na Občini Dobje do 30.11.2016. Izjema so 

programi, ki bodo izvedeni v mesecu decembru. Predmet sofinanciranja so programi, in 

aktivnosti ter dejavnost društva v letu 2016.    

 

Če sredstva po izvedbi javnega razpisa in sklenjenih pogodbah ostanejo neporabljena oziroma 

društva in ostali prijavitelji ne realizirajo prijavljenih programov, za katere imajo sklenjene 

pogodbe o sofinanciranju za tekoče leto, lahko odbor ta sredstva s posebnim sklepom 

razporedi med prijavljene programe, projekte ali izobraževanja, ki so jih društva dejansko 

izvedla. Občina Dobje z izvajalci kulturnih programov in projektov sklene aneks k pogodbi. 

 

9. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO PREDLAGATELJI DVIGNEJO RAZPISNO 

DOKUMENTACIJO 

 

Brezplačna razpisna dokumentacija je do izteka prijavnega roka v tiskani obliki na razpolago  

na Občinski upravi Občine Dobje, na spletni strani občine Dobje: www.dobje.si, 

zainteresirani jo lahko naročite tudi po elektronski pošti lidija.cadej@dobje.si. Prijava na 

razpis mora biti izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki morajo biti v celoti 

izpolnjeni, vloga pa mora poleg izpolnjenih razpisnih obrazcev vsebovati tudi vse zahtevane 

priloge. 

Dodatne informacije lahko prejmete na Občinski upravi Občine Dobje tel. (03) 746-60-30.  

 

Številka: 610-0006/2016                                 

Datum: 08.07.2016                           

 Župan: 

              Franc Leskovšek 

 

mailto:lidija.cadej@dobje.si

