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Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (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) 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 

ZSPDSLS-1 in 30/18)  ter 15. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS št. 93/2011) je 

Občinski svet Občine Poljčane na svoji 8. redni seji, dne 20. 11. 2019 sprejel 

 
 

P R A V I L N I K 

o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Poljčane 
 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 

 

(vsebina pravilnika) 

 
Ta pravilnik določa postopek dodeljevanja finančnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje 
programov s področja ljubiteljske kulture, upravičence, pogoje, merila in kriterije za izbiro in 
vrednotenje javnih kulturnih programov ter opredeljuje pogoje za sodelovanje v postopku 
javnega razpisa za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Poljčane. 

 
2. člen 

 
(program ljubiteljske kulture) 

 
Občinski svet Občine Poljčane po sprejemu vsakoletnega proračuna sprejme letni program 
ljubiteljske kulture občine Poljčane, v katerem se določi razdelitev proračunskih sredstev, 
namenjenih ljubiteljski kulturi. 

 

Program ljubiteljske kulture natančno določa obseg sredstev za: 

- sofinanciranje programov ljubiteljske kulture in delovanje društev; 

- sofinanciranje drugih materialnih stroškov programov ljubiteljske kulture. 

 

3. člen 

 
Za kulturne ljubiteljske dejavnosti se štejejo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja 
kulturnih vrednot na področju književne, glasbene, plesne, folklorne, gledališke, likovne, 
filmske in video dejavnosti, varstva kulturne in naravne dediščine, razstavne in knjižnične 
dejavnosti ter založništva, kinematografije, radia in televizije in na druga področja, ki se 
izvajajo neprofesionalno in neprofitno.   
 
 
II. POSTOPEK DODELJEVANJA FINANČNIH SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE 

LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI 

 

4. člen 

 
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev s področja ljubiteljske kulture, po sprejemu 
aktualnega programa ljubiteljske kulture občine Poljčane, poteka po naslednjem 
zaporedju: 

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
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2916
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=82259058-8c3b-40b2-bd0a-844de194b553
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- priprava in objava javnega razpisa za izvajanje programov s področja     
ljubiteljske kulture na območju občine Poljčane (v nadaljevanju: javni razpis);  
- zbiranje prijav prijaviteljev programov s področja ljubiteljske kulture;  
- vrednotenje programov/projektov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti skladno 
z merili;  
- priprava predloga razdelitve sredstev med prijavitelje, ki so oddali popolne prijave, 

- izdaja odločb; 

- obravnava pritožb prijaviteljev; 

- sklepanje pogodb; 

- spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna; 

- obravnava poročil o izvedenih programih s področja ljubiteljske kulture. 

 

 
III. UPRAVIČENCI IN POGOJI SOFINANCIRANJA 

 
5. člen 

 
(upravičenci sofinanciranja) 

 
 
Na javni razpis za pridobitev sredstev iz občinskega proračuna, namenjenih za sofinanciranje 
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti lahko kandidirajo kulturna društva in zveze kulturnih 
društev, ki so registrirana v skladu z določili Zakona o društvih.  

 
6. člen 

 
(pogoji sofinanciranja) 

 
Pravico do sofinanciranja programov ljubiteljske kulture imajo prijavitelji, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje: 

- prijaviti se morajo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določenih rokih, 

- imeti morajo sedež v občini Poljčane ali opravljajo ključno funkcijo na področju 

povezovanja kulturnih društev v občini  

- dejavnost opravljajo pretežno na neprofitni osnovi;  
- imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini ter ostalo dokumentacijo, ki jo 
določa zakon o društvih; 
- kandidati, ki se prijavljajo na razpis ne smejo imeti na dan prijave odprtih obveznosti 
do Občine Poljčane;  
- imeti morajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje;  
- imeti morajo organizacijske zmožnosti za izvedbo kulturnega programa oziroma 
dejavnosti;  
- delujejo na področju ljubiteljske kulture najmanj dvanajst mesecev;  
- vsako leto morajo v pogodbeno določenih rokih občinski upravi dostaviti poročilo o 
realizaciji programov in namenski porabi sredstev, ki so jih prejeli iz občinskega proračuna, 
sicer v prihodnjem letu kandidat prijavljen na razpis ni upravičen do sredstev;  
- kandidat, ki se prijavi na razpis za sredstva za sofinanciranje programov ljubiteljske 
kulture, mora minimalno enkrat letno sodelovati pri izvedbi prireditve v organizaciji Občine 
Poljčane in na primeren način izkazati sodelovanje;  
- 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 Poljčane in  
- da izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika. 
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Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene aktivnosti iz drugih proračunskih virov, ne 
more uveljavljati te pravice ponovno preko tega razpisa. Ravno tako ne sme društvo, ki so mu 
bila odobrena sredstva iz naslova tega razpisa, kandidirati z istimi aktivnostmi za druga 
sredstva proračuna občine. 

 
Dodatni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji, se določijo v javnem razpisu za 
posamično proračunsko leto. 

 
Izvajalci so dolžni v svojih promocijskih gradivih na primeren način predstavljati občino 
Poljčane. 

 

IV. POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA 

 

 
7. člen 

 
(javni razpis) 

 
Sredstva za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti se upravičencem dodelijo po 
sprejemu proračuna Občine Poljčane, na podlagi sprejetega letnega programa ljubiteljske 
kulture Občine Poljčane in na podlagi javnega razpisa. 

 
Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Poljčane. Obvestilo o javnem razpisu se objavi 
v enem javnem mediju. Rok za prijavo na javni razpis, ne sme biti krajši od 30 dni. 

 

8. člen 

 
(besedilo javnega razpisa) 

 
Besedilo objave javnega razpisa mora vsebovati:  

- naziv organizacije, ki objavlja javni razpis; 

- predmet javnega razpisa; 
- jasno navedbo, da gre za javni razpis za izbiro kulturnih programov ali projektov, pri 
katerem bodo financirani v okviru sredstev, ki so na razpolago, tisti programi, ki bodo 
prispeli pravočasno;  
- navedbo pogojev, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi programi/projekti;  
- navedbo okvirne višine razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega 
razpisa;  
- rok, do katerega morajo biti predložene vloge na javni razpis; 

- navedbo javnega uslužbenca občinske uprave, pristojnega za dajanje informacij v 

zvezi z javnim razpisom;  
- rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa; 

- način pošiljanja in vsebina vlog; 

- informacijo o morebitni razpisni dokumentaciji, ki je vlagateljem na razpolago. 

 

V besedilu javnega razpisa se določijo podrobnejši pogoji za prijavo programov in delovanja 

društev.  

 
Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena na način, ki bo omogočil zbiranje vseh 
potrebnih podatkov za vrednotenje programov in razdelitev sredstev. 
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9. člen 

 
(strokovna komisija) 

 
Župan ob objavi razpisa s sklepom imenuje tričlansko strokovno komisijo za odpiranje, 
ocenjevanje in vrednotenje prispelih vlog na javni razpis. Komisijo sestavljajo zaposleni v 
občinski upravi Občine Poljčane ter ostali strokovnjaki iz področja ljubiteljske kulture. Člani 
komisije ne smejo biti člani društev, ki sodelujejo na razpisu. Komisija je po ZUJIK edina 
pristojna za strokovno presojo in ocenjevanje vlog. Komisija obravnava pravilne, formalno 
popolne, čitljive in pravočasno prispele vloge. 

 

Naloge komisije so: 

- odpiranje in pregled prispelih vlog na javni razpis; 

- ugotavljanje izpolnjevanja formalnih pogojev vlog in vlagateljev;  
- ocenjevanje in vrednotenje programov in projektov v skladu z merili iz tega 
pravilnika;  
- sestava zapisnika o delu; 
- obravnava pritožbe prijaviteljev;  
- poročilo o ocenjevanju in vrednotenju vlog, skupaj s obrazložitvijo; 

- izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan. 

 
10. člen 

 
(nepopolne vloge) 

 
Po preteku razpisnega roka komisija odpre dostavljene in pravilno označene prijave po 
vrstnem redu, kot so bile predložene ter ugotovi njihovo popolnost. Vloga, ki ni pravočasna 
ali je ni vložila upravičena oseba, občinska uprava s sklepom zavrže. Prijavitelji, ki v 
predpisanem roku oddajo formalno nepopolne prijave, lahko le-te dopolnijo v roku petih 
delovnih dni od prejema pisnega poziva na dopolnitev prijave. Nepopolnih in prepozno 
prispelih prijav komisija po tem roku ne obravnava in jih občinska uprava zavrže s sklepom. 
Zoper sklep o zavrženju prijave je v roku osmih dni od vročitve sklepa možna pritožba na 
župana Občine Poljčane. Zoper odločitev župana ni pritožbe. Možno je sprožiti upravni spor 
pred pristojnim sodiščem. 

 

11. člen 

 
(vrednotenje vlog) 

 
Komisija opravi pregled popolnih prijav in jih vrednoti na podlagi pogojev, ki so navedeni v 
razpisni dokumentaciji in v skladu z merili in kriteriji za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti. 

 
Programe ljubiteljske kulture in delovanje društva komisija ovrednoti s točkami. Vrednost 
točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk in glede na višino 
namenskih sredstev za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture po sprejetem Odloku o 
proračunu za tekoče leto.  

 
Na podlagi ovrednotenja prijav, komisija pripravi poročilo, ki vsebuje ovrednotenje 
posameznih programov s področja ljubiteljske kulture v skladu z določbami meril. To 
poročilo podpišejo predsednik in člani komisije. 
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12. člen 

 
(odločba) 

 
Na podlagi zapisnika strokovne komisije občinska uprava izda ustrezno odločbo. Zoper 
odločbo je v roku petnajst dni od vročitve odločbe možna pritožba na župana Občine 
Poljčane. Zoper odločbo župana ni pritožbe. Možno je sprožiti upravni spor pred pristojnim 
sodiščem. 

 
13. člen 

 

(pogodba o sofinanciranju) 

 
Z vsakim izvajalcem, ki mu je bilo priznano sofinanciranje, sklene občina pogodbo o 
sofinanciranju, s katero se uredijo vsa medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem in 
koriščenjem proračunskih sredstev. 

 

Pogodba mora vsebovati naslednje sestavine: 
- pogodbene stranke (naziv oziroma ime, naslov, davčna številka, številka 
transakcijskega računa in naziv zakonitega zastopnika),  
- vrste, vsebine in obseg kulturnih dejavnosti, 

- trajanje pogodbe, 

- višino dodeljenih sredstev, 

- obseg, roke in način zagotavljanja sredstev občine,  
- rok in način predložitve poročil in dokazil o izvajanju programov in namenski porabi 
sredstev,  
- določbo, da mora izvajalec sproti obveščati občino o spremembah, ki lahko vplivajo 

na izpolnitev pogodbenih obveznosti, 
- določbo o dolžnosti sodelovanja izvajalca (izvajalec se je dolžan odzivati na poziv 
občine po posredovanju dokumentacije in pojasnilih, vezanih na programa),  
- pravico občine, da spremlja in nadzira izvajanje pogodbe ter namensko porabo 
proračunskih sredstev,  
- določbo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi dodeljenih sredstev ali ob 
neizpolnitvi predmeta pogodbe že izplačana sredstva vrniti občini, skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi,  
- določbe o sankcijah zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti, 

- podpis in datum podpisa pogodbenih strank ter 

- druge pravice in obveznosti izhajajoč iz tega pravilnika. 

 
Če izbrani izvajalec pogodbe ne podpiše ali ne vrne občinski upravi v roku 15 dni od izdaje 
pisnega poziva za podpis, se zadevo obravnava, kot da je odstopil od zahteve po 
sofinanciranju. 

 
Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem 
javnem razpisu občine. 

 
14. člen 

 
(sofinanciranje in nadzor nad porabo sredstev) 
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Pri sofinanciranju programov ljubiteljske kulture se upoštevajo le kandidature, ki so v celoti 
izpolnile pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Osnova za obseg sofinanciranja 
ljubiteljske kulture so merila, ki so opredeljena kot priloga k temu pravilniku.  

 
Občinska uprava lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev za tekoče in preteklo 

leto. 

 
15. člen 

 

(izvedba programov, prireditev, projektov) 

 
O izvedbi sofinanciranih programov morajo izvajalci do datuma, ki je določen v pogodbi, 
predložiti naslednja dokazila: 
- pisno poročilo o izvedbi programov, prireditev za preteklo leto,  
- dokazila o namenski porabi sredstev pridobljenih na podlagi javnega razpisa 
Občine Poljčane za preteklo leto.   
 
Načrt aktivnosti oz. plan dela za naslednje leto, ki je podlaga za pripravo letnega programa 
in javnega razpisa, se pošlje na Občino Poljčane vsako leto najkasneje do 31.12.. 
 
 
V. KONČNE DOLOČBE 

 
16. člen 

 
(veljavnost predpisa) 

 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju programov na 
področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Poljčane (Uradni glasilo slovenskih občin 
št. 38/2012, 13/2017). 

 
17. člen 

 
(uveljavitev) 

 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, 
uporabljati pa se začne s 1. 1. 2020. 
 
 
Številka: 900-0005/2019  

Datum: 20. 11. 2019 

 

 

Občina Poljčane 

Župan Stanislav Kovačič l.r. 
 
 
 
 
Priloga 1: Merila za sofinanciranje programov in delovanja društev na področju 
ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Poljčane 
Priloga 2: Vsebina meril in kriterijev  
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Priloga 1: Merila za sofinanciranje programov in delovanja društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Poljčane 
 

  Materialni stroški*      

PROGRAM 

ŠT. TOČK/ 
ČLANA 

Nakup in 
izposoja 
rekvizitov 

Nakup, 
popravilo in 

izposoja 
inštrumentov 

Nakup in 
izposoja  
obleke, 
maske 

Nastopi, 
razstave, 

sodelovanja 

Budnice,  
koledovanja 
in delavnice 

Območna 
revija 

Regijska 
revija 

Državna 
revija 

Mednarodna 
revija 

Samostojni koncerti ali 
organizacija prireditve**, 

razstave   

     

Na 
območju 
občine 

Poljčane  

Izven 
območja 
občine 

Poljčane      

Na območju 
občine 

Poljčane  

Izven območja 
občine 

Poljčane  
Pevski zbor, komorna 
skupina, 
vokalno instrumentalna 
skupina   x x 5 4  10 20 30 40 20 10 

Godbe na pihala 
brass skupina, 
tamburaška skupina   x x 5 4 

Budnice  
1 

 
10 20 

 
30 40 20 10 

Pevci ljudskih pesmi in 
godci ljudskih viž   x x 3 2  

 
10 20 30 40 20  10  

 Folklorna skupina 
 Koledniška skupina  x x x 5 4 

Koledovanja 
1 10 20 30 40 20 10 

Mažoretke in druge 
plesne skupine  x  x 3 2  10 20 30 40 20 10 

Gledališke skupine, 
Lutkovne skupine  x  x 5 4  10 20 30 40 20 10 

Recitatorske skupine, 
Literarne skupine     3 2      20 10 

Keramičarske skupine   x   3 2 Izvedba 
delavnic 

3 

10 20 30 40 20 10 

Likovne skupine  x   3 2 10 20 30 40 20 10 

Fotografske skupine  x   3 2     20 10 

Delovanje društev – 
članstvo  3             

Častni člani  1***            

 
OPOMBE: 

*Financira se 30% plačanih računov preteklega leta pri programu označenem z X 
**Prireditve, ki so organizirane na območju občine Poljčane in pritegnejo več kot 100 obiskovalcev (dokazilo s foto gradivom, upoštevajoč, da se ne prištevajo nastopajoči) prejmejo dodatnih 10 točk.  
***Število upoštevanih častnih članov je lahko max. do 5% vseh članov 
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Priloga 2: Vsebina meril in kriterijev  

 

 

1. PROGRAMI LJUBITELJSKE KULTURE: 
Komisija točkuje prijavljene programe skladno z merili in izpolnjenimi vsebinami meril in 
kriterijev. Sodelovanje posameznih sekcij na dogodku, ki je v organizaciji lastnega društva se 
ne točkuje, ter tako izključuje možnost dvojnega financiranja.  

 
– pevski zbori, komorne skupine in vokalno instrumentalne skupine, ki delujejo kot 
samostojna sekcija društva ali samostojno društvo in izvajajo program z najmanj 40 ur vaj 
letno (predložiti je potrebno datumsko listo vaj, podpisano s strani predsednika sekcije), ter so 
v preteklem letu izvedli najmanj en samostojni koncert ali vsaj tri krat javno nastopili. 
Sofinancirajo se: 

 nastopi na javnih prireditvah, kjer je sodelovalo najmanj 50% članov sekcije, 

 nastopi na območnih, regijskih, državnih in mednarodnih revijah iz programskega 
področja, 

 izvedba samostojnih koncertov ali celovečernih prireditev, 

 nakup, popravilo in izposoja inštrumentov ter nakup oblek (30% plačanih računov).  

 

– godbe na pihala, brass skupine in tamburaške skupine, ki delujejo kot samostojna 
sekcija društva ali samostojno društvo in izvajajo program z najmanj 40 ur vaj letno 
(predložiti je potrebno datumsko listo vaj, podpisano s strani predsednika sekcije), ter so v 
preteklem letu izvedli najmanj en samostojni koncert ali vsaj tri krat javno nastopili. 
Sofinancirajo se: 

 nastopi na javnih prireditvah, kjer je sodelovalo najmanj 50% članov sekcije, 

 nastopi na območnih, regijskih, državnih in mednarodnih revijah iz programskega 
področja, 

 izvedba samostojnih koncertov ali celovečernih prireditev, 

 nakup, popravilo in izposoja inštrumentov ter nakup oblek (30% plačanih računov), 

 obujanje starih običajev kot je igranje budnice in temu podobni običaji (točka se 
dodeli za vsak posamezen nastop na drugi lokaciji).  

 
 

– pevci ljudskih pesmi, godci ljudskih viž, ki delujejo kot samostojna sekcija društva ali 
samostojno društvo in izvajajo program z najmanj 20 ur vaj letno (predložiti je potrebno 
datumsko listo vaj, podpisano s strani predsednika sekcije), ter so v preteklem letu izvedli 
najmanj en samostojni koncert ali vsaj tri krat javno nastopili. Sofinancirajo se: 

 nastopi na javnih prireditvah, kjer je sodelovalo najmanj 50% članov sekcije, 

 nastopi na območnih, regijskih, državnih in mednarodnih revijah iz programskega 
področja, 

 izvedba samostojnih koncertov ali celovečernih prireditev, 

 nakup, popravilo in izposoja inštrumentov ter nakup oblek (30% plačanih računov).  

 

– folklorne skupine, ki delujejo kot samostojna sekcija društva ali samostojno društvo in 
izvajajo program z najmanj 40 ur vaj letno (predložiti je potrebno datumsko listo vaj, 
podpisano s strani predsednika sekcije), ter so v preteklem letu izvedli najmanj en samostojni 
koncert ali vsaj tri krat javno nastopili. Sofinancirajo se: 

 nastopi na javnih prireditvah, kjer je sodelovalo najmanj 50% članov sekcije, 

 nastopi na območnih, regijskih, državnih in mednarodnih revijah iz programskega 
področja, 
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 izvedba samostojnih koncertov ali celovečernih prireditev, 

 nakup, popravilo in izposoja inštrumentov, nakup in izposoja oblek ali mask ter nakup 
in izposoja rekvizitov (30% plačanih računov), 

 obujanje starih običajev kot je koledovanje, jurjevanje in temu podobni običaji (točka 
se dodeli za vsak posamezen nastop na drugi lokaciji). 

 

– mažoretke in druge plesne skupine, ki delujejo kot samostojna sekcija društva ali 
samostojno društvo in izvajajo program z najmanj 40 ur vaj letno (predložiti je potrebno 
datumsko listo vaj, podpisano s strani predsednika sekcije) ter so v preteklem letu izvedli 
najmanj eno celovečerno prireditev ali najmanj tri  krat javno nastopili. Sofinancirajo se: 

 nastopi na javnih prireditvah, kjer je sodelovalo najmanj 50% članov sekcije, 

 nastopi na območnih, regijskih, državnih in mednarodnih revijah iz programskega 
področja, 

 izvedba celovečernih predstav, 

 nakup in izposoja oblek ter nakup in izposoja rekvizitov (30% plačanih računov). 
 
– gledališke in lutkovne skupine, ki delujejo kot samostojna sekcija društva ali samostojno 
društvo in izvajajo program z najmanj 40 ur vaj letno (predložiti je potrebno datumsko listo 
vaj, podpisano s strani predsednika sekcije) ter so v preteklem letu izvedli vsaj eno 
samostojno predstavo ali vsaj tri krat javno nastopili.  
Sofinancirajo se: 

 nastopi na javnih prireditvah, kjer je sodelovalo najmanj 50% članov sekcije, 

 nastopi na območnih, regijskih, državnih in mednarodnih revijah iz programskega 
področja, 

 izvedba samostojnih celovečernih predstav, 

 nakup in izposoja oblek ter nakup in izposoja rekvizitov za gledališke skupine (30% 
plačanih računov) ter nakup in izposoja rekvizitov za lutkovne skupine (30% plačanih 
računov). 

 

– recitatorske skupine in literarne skupine, ki jih sestavlja najmanj 5 članov in delujejo kot 
samostojna sekcija društva ali samostojno društvo in izvajajo program z najmanj 20 ur vaj 
letno (predložiti je potrebno datumsko listo vaj, podpisano s strani predsednika sekcije) ter so 
v preteklem letu izvedli vsaj eno samostojno literarno predstavo ali najmanj tri krat javno 
nastopili. Sofinancirajo se: 

 nastopi na javnih prireditvah, kjer je sodelovalo najmanj 50% članov sekcije, 

 izvedba samostojne literarne predstave.  
 

 

– likovna, keramičarska, fotografska in video dejavnost, ki se izvaja v okviru samostojne 
sekcije društva ali samostojnega društva in vključuje najmanj 5 članov. Člani izvedejo vsaj 10 
srečanj letno (predložiti je potrebno datumsko listo srečanj, podpisano s strani predsednika 
sekcije) ter so v preteklem letu izvedli vsaj eno samostojno razstavo izdelkov oziroma del ali 
vsaj trikrat javno razstavljali. Sofinancira se: 

 izvedba samostojne razstave izdelkov, 

 sodelovanje na drugih javnih razstavah, javnih prireditvah ali tekmovanjih, kjer je 
sodelovalo najmanj 50% članov sekcije, 

 izvedba likovnih, keramičarskih in foto delavnic, ki so javno objavljene in na kateri 
lahko sodelujejo vsi zainteresirani, 

 udeležba na območnih, regijskih, državnih in mednarodnih razstavah iz programskega 
področja (zadošča sodelovanje enega člana) 

 nakup rekvizitov (30% plačanih računov).  
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2. DELOVANJE DRUŠTEV  
Delovanje društev (članstvo) se financira glede na število aktivnih članov društva na podlagi 
podpisanega seznama članov in ustreznega dokazila o plačilu članarine za preteklo koledarsko 
leto (fotokopija blagajniških prejemkov).  
 

 
3. MEDNARODNO DELOVANJE  

Program ljubiteljske kulture lahko določi, da se s sredstvi lokalne skupnosti sofinancirajo tudi 
sodelovanja z društvi ali tekmovanja na področju ljubiteljske kulture v tujini. Podrobnejši 
pogoji financiranja mednarodnega delovanja se določilo v razpisni dokumentaciji.  
 
 

4. OBLETNICE DRUŠTEV 
Lokalna skupnost posebej zagotavlja sredstva za sofinanciranje izvedbe prireditev ob 
obletnicah društev za 10, 20, 30 … let delovanja. 
 

 
Vsebine, določene v 3. in 4. točki se sofinancirajo v obsegu in na način, določen v 
vsakoletnem programu ljubiteljske kulture. Sredstva se društvom odobrijo na osnovi dokazil o 
nastanku obveznosti.  
 
Za sofinanciranje vsebin točk 3 in 4 se upoštevajo podatki za tekoče koledarsko leto.  

 

Za sofinanciranje programov in delovanja društev, točka 1 in 2, se upoštevajo podatki za 
preteklo koledarsko leto. 
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Na osnovi Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Poljčane 

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/2019) in na osnovi Odloka o proračunu občine 

Poljčane za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/2020), je Občinski svet Občine 

Poljčane na svoji 1. izredni seji, dne 19. 2. 2020 sprejel 

 

 

LETNI PROGRAM LJUBITELJSKE KULTURE  

OBČINE POLJČANE  

za leto 2020 
 

 

I. OBSEG SREDSTEV ZA LJUBITELJSKO KULTURO  

 

Občina Poljčane z Odlokom o proračunu občine Poljčane za leto 2020 na proračunski 

postavki 18331, Letni program ljubiteljske kulture zagotavlja proračunska sredstva, ki so 

namenjena ljubiteljski kulturni dejavnosti v občini Poljčane v znesku 16.000,00 EUR. 

 

Ljubiteljski kulturni dejavnosti, so namenjena tudi sredstva na postavki 18333, konto 412000 

v znesku 2.800,00 EUR. 

 

Upravičencem se sredstva razdelijo na način, kot ga opredeljuje Pravilnik o sofinanciranju 

ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 

53/2019) - priloga 1: Merila za sofinanciranje programov in delovanja društev ljubiteljske 

kulture in delovanja društev na področju ljubiteljske kulture v občini Poljčane ter priloga 2: 

Vsebina meril, kriterijev in obseg sofinanciranja ter Letni program ljubiteljske kulture Občine 

Poljčane za leto 2020. 

 

 

II. RAZDELITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK 18331 in 18333/412000 
 

1. Proračunska sredstva na postavki 18331, Letni program ljubiteljske kulture se namenijo 

za:  

 sofinanciranje programov ljubiteljske kulture in delovanje društev v znesku 14.500,00 

EUR 

 sofinanciranje drugih materialnih stroškov programov ljubiteljske kulture v znesku 

1.500,00 EUR. 
 

Proračunska sredstva postavke 18333 Sofinanciranje ZKD in prireditev JSKD, konto 

412000 (Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam) se namenijo za: 

 Sofinanciranje Zveze kulturnih društev (ZKD) v znesku 2.800,00 EUR. 

 

Vsi upravičenci morajo za pridobitev predvidenih sredstev iz te točke kandidirati na razpisu. 

Odobrena sredstva se bodo upravičencem nakazovala na osnovi podpisane pogodbe in 

pisnega zahtevka, kateremu bodo priložena ustrezna dokazila, ki izkazujejo nastanek 

obveznosti in dokazujejo namensko rabo sredstev.  

 

1.1. Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture in delovanje društev 

 

1.1.1. Točkujejo se udeležbe na območnih, regijskih, državnih in mednarodnih revijah 

in tekmovanjih iz programskega področja, katerih organizator oz. soorganizator 

je Javni sklad RS za kulturne dejavnosti v letu 2019.  
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1.1.2. Točkujejo se izvedbe samostojnih koncertov in organizacija celovečernih 

prireditev ali razstav v letu 2019, ki so bile organizirane na ali izven območja 

občine Poljčane.   

 

1.1.3. Točkujejo se nastopi in sodelovanja na javnih prireditvah ali razstavah v letu 

2019, ki so bile organizirane na ali izven območja občine Poljčane.   

 

1.1.4. Godbam na pihala, brass skupinam in tamburaškim skupinam se točkuje 

obujanje starih običajev (budnice) v letu 2019.  

 

1.1.5. Folklornim in koledniškim skupinam se točkuje obujanje starih običajev 

(koledovanja) v letu 2019. 

 

1.1.6. Keramičarskim, fotografskim in likovnim skupinam se točkuje izvedba delavnic 

namenjenih širši javnosti v letu 2019.  

 

1.1.7. Pevskim zborom, komornim skupinam, vokalno instrumentalnim skupinam, 

godbam na pihala, brass skupinam, tamburaškim skupinam, pevcem ljudskih 

pesmi in godcem ljudskih viž, folklornim in koledniškim skupinam, mažoretkam 

in drugim plesnim skupinam ter gledališkim in lutkovnim skupinam se 

sofinancira nakup in izposoja oblek ter mask (30% plačanih računov), če je bil 

izveden in plačan v letu 2019. Izvajalci programov morajo v prijavi na razpis 

nastanek obveznosti dokazati s plačanimi računi. 

 

1.1.8. Pevskim zborom, komornim skupinam, vokalno instrumentalnim skupinam, 

godbam na pihala, brass skupinam, tamburaškim skupinam, pevcem ljudskih 

pesmi in godcem ljudskih viž, folklornim in koledniškim skupinam se 

sofinancira nakup, izposoja in popravilo instrumentov (30% plačanih računov), 

če je bilo izvedeno v letu 2019. Izvajalci programov morajo v prijavi na razpis 

nastanek obveznosti dokazati s plačanimi računi. 

 

1.1.9. Folklornim, koledniškim skupinam, mažoretkam in drugim plesnim skupinam, 

gledališkim in lutkovnim skupinam ter keramičarskim, likovnim in fotografskim 

skupinam se sofinancirajo nakup in izposoja rekvizitov za izvedbo predstav oz. 

razstav (30% plačanih računov), če so bili kupljeni oz. izdelani v letu 2019. 

Izvajalci programov morajo v prijavi na razpis nastanek obveznosti dokazati s 

plačanimi računi. 

 

1.1.10. Društva pridobijo sredstva tudi za delovanje društva in sicer glede na število 

aktivnih članov z dokazilom o plačani članarini za preteklo leto. Posebej se 

točkuje članstvo častnih članov.   

 

 

1.2.  Sofinanciranje drugih materialnih stroškov programov ljubiteljske kulture  

 

1.2.1. Društvom se za mednarodno delovanje, torej za sodelovanje z društvi ali 

tekmovanja na področju ljubiteljske kulture v tujini, odobrijo proračunska sredstva v 

skupni višini do 1.500,00 EUR. Društvo lahko za vsako posamezno izvedeno 

mednarodno udejstvovanje prejme do največ 500,00 EUR. Med upravičence se 

sredstva razdelijo na podlagi načrta in plana aktivnosti za leto 2020, ki so ga društva 

že morala oddati do 31. 12. preteklega leta. Društva, ki so v načrtu in planu 

aktivnosti za leto 2020 opredelila slednjo aktivnost, morajo do najkasneje 15. 

decembra 2020 predložiti refundacijski zahtevek za izplačilo sredstev s predloženimi 
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računi upravičenih stroškov (datum računa, vsebina in orig. naslov) in dokazilih o 

plačilu le teh.  

 

Če društvo v letnem planu za leto 2020 napove izvedbo mednarodnega delovanja in 

do 15. 12. 2020 ne vloži refundacijskega zahtevka o izvedbi se v naslednjem 

proračunskem letu ni opravičeno prijaviti za rezervacijo sredstev mednarodnega 

delovanja.  

 
 

 

1.3.  Sofinanciranje Zveze kulturnih društev (ZKD)  

 

Sofinancira se Zveza kulturnih društev, katere člani so tudi kulturna društva Občine Poljčane. 

Sredstva se odobrijo na podlagi prijave na Javni razpis za sofinanciranje programov na 

področju ljubiteljske kulturne dejavnosti in podpisane pogodbe, ter se nakažejo na osnovi 

zahtevkov in priloženih pisnih dokazil o upravičenosti porabe sredstev v deležu 13,86 %.  

 

 

 

IV. VELJAVNOST IN UPORABA  

 

Ta program se objavi na spletni strani Občine Poljčane in se uporabi za izvedbo javnega 

razpisa in razdelitev proračunskih sredstev za leto 2020 iz proračunske postavke 18331, Letni 

program ljubiteljske kulture v letu 2020 in 18333 Sofinanciranje ZKD in prireditev JSKD. 

  
 

Številka: 900-0005/2019-4 (1. izredna-T3) 

 

 

 

Poljčane, dne 11. 2. 2020 

           

 

 

Stanislav Kovačič 

župan, Občine Poljčane 
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Številka: 410-0013/2020 
Datum: 25. 2. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAVNI RAZPIS  

ZA SOFINANCIRANJE  

LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI 
IZ PRORAČUNA OBČINE POLJČANE V LETU 2020  

 
 
 
 

 

Razpisna dokumentacija 
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Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (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) v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini 

Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/2019) in na osnovi Odloka o proračunu 

občine Poljčane za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/2020) ter na osnovi 

Letnega programa ljubiteljske kulture Občine Poljčane za leto 2020, ki ga je Občinski svet 

Občine Poljčane sprejel na svoji 1. izredni seji, dne 19. 2. 2020, Občina Poljčane objavlja 
 

 

JAVNI RAZPIS 

za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti iz proračuna 

Občine Poljčane v letu 2020 

 

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne 
dejavnosti. Izbrani kulturni programi ali projekti se bodo financirali v okviru sredstev, ki so 
na razpolago za tiste programe, ki bodo prispeli pravočasno. 

 
Za kulturne ljubiteljske dejavnosti se štejejo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja 
kulturnih vrednot na področju književne, glasbene, plesne, folklorne, gledališke, likovne, 
filmske in video dejavnosti, varstva kulturne in naravne dediščine, razstavne in knjižnične 
dejavnosti ter založništva, kinematografije, radia in televizije in na druga področja, ki se 
izvajajo neprofesionalno in neprofitno.   
 
 

2. UPRAVIČENCI ZA SODELOVANJE NA PREDMETNEM RAZPISU 

 
Na javni razpis za pridobitev sredstev iz občinskega proračuna, namenjenih za sofinanciranje 
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti lahko kandidirajo kulturna društva in zveze kulturnih 
društev, ki so registrirana v skladu z določili Zakona o društvih.  

 

3. POGOJI ZA SODELOVANJE NA PREDMETNEM RAZPISU 

 

Pravico do sofinanciranja programov ljubiteljske kulture imajo izvajalci in njihovi programi, 
ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

 

 prijaviti se morajo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določenih rokih; 

 imeti morajo sedež v občini Poljčane ali opravljajo ključno funkcijo na področju 

povezovanja kulturnih društev v občini; 

 dejavnost opravljajo pretežno na neprofitni osnovi;  
 imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini ter ostalo dokumentacijo, ki jo 

določa zakon o društvih;  
 kandidati, ki se prijavljajo na razpis ne smejo imeti na dan prijave odprtih obveznosti 

do Občine Poljčane;  
 imeti morajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje;  
 imeti morajo organizacijske zmožnosti za izvedbo kulturnega programa oziroma 

dejavnosti;  
 delujejo na področju ljubiteljske kulture najmanj dvanajst mesecev;

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
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2916
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887


 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA  
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti 
 iz proračuna Občine Poljčane v letu 2020 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 vsako leto morajo v pogodbeno določenih rokih občinski upravi dostaviti poročilo o 

realizaciji programov in namenski porabi sredstev, ki so jih prejeli iz občinskega 
proračuna, sicer v prihodnjem letu kandidat prijavljen na razpis ni upravičen do 

sredstev;  
 kandidat, ki se prijavi na razpis za sredstva za sofinanciranje programov ljubiteljske 

kulture, mora minimalno enkrat sodelovati pri organizaciji občinske prireditve in na 
primerni način izkazati sodelovanje;  

 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 Poljčane in  

 da izpolnjujejo druge pogoje predmetnega pravilnika. 

 

 

Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene aktivnosti iz drugih proračunskih virov, ne 

more uveljavljati te pravice ponovno preko tega razpisa. Ravno tako ne sme društvo, ki so mu 
bila odobrena sredstva iz naslova tega razpisa, kandidirati z istimi aktivnostmi za druga 

sredstva proračuna občine. 

 

Izvajalci so dolžni v svojih promocijskih gradivih in pri izvedbi programov, ki so predmet 
sofinanciranja po tem razpisu na primeren način predstavljati občino Poljčane. 

 

 

4. OBSEG SREDSTEV SOFINANCIRANJA PROGRAMOV 

LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI 

 

Občina Poljčane z Odlokom o proračunu občine Poljčane za leto 2020 na proračunski 
postavki 18331, Letni program ljubiteljske kulture, zagotavlja proračunska sredstva, ki so 
namenjena ljubiteljski kulturni dejavnosti v občini Poljčane v znesku 16.000,00 EUR. 

 

Proračunska sredstva na postavki 18331, Letni program ljubiteljske kulture se namenijo za:  
 programe ljubiteljske kulture in delovanje društev v znesku 14.500,00 EUR

 druge materialne stroške programov ljubiteljske kulture v znesku1.500,00 EUR.

 

Ljubiteljski kulturni dejavnosti so namenjena tudi sredstva na postavki 18333 (Sofinanciranje 
ZKD in prireditev JSKD) za sofinanciranje ZKD v višini 2.800,00 EUR. 
 

4.1 Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture in delovanje društev v znesku 

14.500,00 EUR 

 

Pri sofinanciranju programov ljubiteljske kulture se upoštevajo le kandidature, ki so v celoti 
izpolnile pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. 

 

S sredstvi občinskega proračuna Občine Poljčane se sofinancirajo programi na področju 
ljubiteljske kulturne dejavnosti, opredeljeni v Pravilniku o sofinanciranju programov na 
področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Poljčane - Priloga 2: Vsebina meril, 
kriterijev in obseg financiranja. 

 

Upravičencem se sredstva razdelijo na način, kot ga opredeljuje Pravilnik o sofinanciranju 

ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Poljčane – Priloga 1: Merila za sofinanciranje 

ljubiteljske kulture in delovanja društev na področju ljubiteljske kulture v občini Poljčane: 
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a. Točkujejo se udeležbe na območnih, regijskih, državnih in mednarodnih revijah in 

tekmovanjih iz programskega področja, katerih organizator oz. soorganizator je Javni 

sklad RS za kulturne dejavnosti v letu 2019.  

 

b. Točkujejo se izvedbe samostojnih koncertov in organizacija celovečernih prireditev ali 

razstav v letu 2019, ki so bile organizirane na ali izven območja občine Poljčane.   

 

c. Točkujejo se nastopi in sodelovanja na javnih prireditvah ali razstavah v letu 2019, ki 

so bile organizirane na ali izven območja občine Poljčane.   

 

d. Godbam na pihala, brass skupinam in tamburaškim skupinam se točkuje obujanje 

starih običajev (budnice) v letu 2019.  

 

e. Folklornim in koledniškim skupinam se točkuje obujanje starih običajev (koledovanja) 

v letu 2019. 

 

f. Keramičarskim, fotografskim in likovnim skupinam se točkuje izvedba delavnic 

namenjenih širši javnosti v letu 2019.  

 

g. Pevskim zborom, komornim skupinam, vokalno instrumentalnim skupinam, godbam 

na pihala, brass skupinam, tamburaškim skupinam, pevcem ljudskih pesmi in godcem 

ljudskih viž, folklornim in koledniškim skupinam, mažoretkam in drugim plesnim 

skupinam ter gledališkim in lutkovnim skupinam se sofinancira nakup in izposoja 

oblek ter mask (30% plačanih računov), če je bil izveden in plačan v letu 2019. 

Izvajalci programov morajo v prijavi na razpis nastanek obveznosti dokazati s 

plačanimi računi. 

 

h. Pevskim zborom, komornim skupinam, vokalno instrumentalnim skupinam, godbam 

na pihala, brass skupinam, tamburaškim skupinam, pevcem ljudskih pesmi in godcem 

ljudskih viž, folklornim in koledniškim skupinam se sofinancira nakup, izposoja in 

popravilo instrumentov (30% plačanih računov), če je bilo izvedeno v letu 2019. 

Izvajalci programov morajo v prijavi na razpis nastanek obveznosti dokazati s 

plačanimi računi. 

 

i. Folklornim, koledniškim skupinam, mažoretkam in drugim plesnim skupinam, 

gledališkim in lutkovnim skupinam ter keramičarskim, likovnim in fotografskim 

skupinam se sofinancirajo nakup in izposoja rekvizitov za izvedbo predstav oz. razstav 

(30% plačanih računov), če so bili kupljeni oz. izdelani v letu 2019. Izvajalci 

programov morajo v prijavi na razpis nastanek obveznosti dokazati s plačanimi računi. 

 

j. Društva pridobijo sredstva tudi za delovanje društva in sicer glede na število aktivnih 

članov z dokazilom o plačani članarini za preteklo leto. Posebej se točkuje članstvo 

častnih članov.   

 

Podatke pod točko a. lahko pridobi izvajalec razpisa pri Območni izpostavi Javnega sklada 
RS za kulturne dejavnosti. Podatke pod točko b., c., d., e., f. morajo izvajalci programov v 

prijavi na razpis ustrezno dokumentirati, nastanek obveznosti za materialne stroške pod točko 
g., h., i. pa dokazati z ustreznimi knjigovodskimi listinami (plačani računi). Članstvo pod 

točko j. se dokazuje s potrdilom o plačani članarini.  
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4.2. Sofinanciranje drugih materialnih stroškov programov ljubiteljske kulture v 

skupnem znesku 1.500,00 EUR 

 

Sredstva za sofinanciranje drugih materialnih stroškov programov ljubiteljske kulture, so 
namenjena tistim društvom, ki so svoje aktivnosti opredelili v letnem planu dela za 
prihajajoče leto in plan oddali do 31.12. preteklega leta. 

 

Društvom se za mednarodno delovanje, torej za sodelovanje z društvi ali tekmovanja na 

področju ljubiteljske kulture v tujini, odobrijo proračunska sredstva v skupni višini do 

1.500,00 EUR. Društvo lahko za vsako posamezno izvedeno mednarodno udejstvovanje 

prejme do največ 500,00 EUR. Med upravičence se sredstva razdelijo na podlagi načrta in 

plana aktivnosti za leto 2020, ki so ga društva že morala oddati do 31. 12. preteklega leta. 

Društva, ki so v načrtu in planu aktivnosti za leto 2020 opredelila slednjo aktivnost, morajo do 

najkasneje 15. decembra 2020 predložiti refundacijski zahtevek za izplačilo sredstev s 

predloženimi računi upravičenih stroškov (datum računa, vsebina in orig. naslov) in dokazilih 

o plačilu le teh.  

 

Če društvo v letnem planu za leto 2020 napove izvedbo mednarodnega delovanja in do 15. 12. 

2020 ne vloži refundacijskega zahtevka o izvedbi se v naslednjem proračunskem letu ni 

opravičeno prijaviti za rezervacijo sredstev mednarodnega delovanja.  

 
 

4.3 Sofinanciranje Zveze kulturnih društev (ZKD) v višini 2.800,00 EUR 

 

Sofinancira se ZKD, katere člani so tudi kulturna društva Občine Poljčane. Sredstva se 
odobrijo na podlagi prijave na Javni razpis za sofinanciranje programov na področju 
ljubiteljske kulturne dejavnosti in podpisane pogodbe, ter se nakažejo na podlagi zahtevkov in 
priloženih pisnih dokazil o upravičenosti porabe sredstev oziroma o opravljenih dejavnostih v 
deležu 13,86 %. 

 

5. OBDOBJE FINANCIRANJA IN PORABA SREDSTEV 

 

Občina bo sredstva nakazovala na transakcijski račun društva, številka katerega bo razvidna iz 
prijavne dokumentacije za predmetni razpis. 

 

Sredstva za programe ljubiteljske kulture in delovanje društev se bodo društvom 
nakazovala v dveh delih in sicer: 
 

 prvi del sredstev v obdobju od: 1. 1. 2020 do vključno 31. 9. 2020 in




 drugi del sredstev v obdobje od: 1. 10. 2020 do vključno z 31. 12. 2020.

 

Sredstva za druge materialne stroške programov se bodo društvu nakazovala na podlagi 
refundacijskih zahtevkov in predloženih računov, ki izkazujejo namensko porabo sredstev. 
Društvo mora zahtevke predložiti najkasneje do 15. decembra tekočega leta. 

 

Sredstva za sofinanciranje ZKD se bodo nakazovala na podlagi refundacijskih zahtevkov in 
predloženih računov, ki izkazujejo namensko porabo sredstev v deležu 13,86 %. Zadnji rok za 
oddajo zahtevka za leto 2020 je 15. 12. 2020. 

 

6. RAZPISNI ROK 

 

Razpisni rok se prične 25. 2. 2020 in se zaključi 27. 3. 2020. 
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7. RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

  
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Poljčane www.poljcane.si 
(Objave, javni razpisi). Natisnjeni obrazci s spletne strani veljajo kot originalni obrazci. 
 
 

8. ODDAJA IN DOSTAVA VLOG 
 
 

Vloga na razpis mora biti izpolnjena na originalnem prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse 
sestavine prijave ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Oddaja 
vloge pomeni, da se izvajalec strinja z vsemi pogoji razpisa in razpisne dokumentacije. 
 

Izvajalci pošljejo svoje vloge v zaprti ovojnici po pošti na naslov Občina Poljčane, 
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane z obveznim pripisom »NE ODPIRAJ – JR–KUL-2020« 
ter s polnim nazivom in naslovom izvajalca programa (društva) v levem zgornjem kotu 
ovojnice. Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne odpreme ovojnice za prijavo na 
javni razpis (obrazec C), ki ga je potrebno nalepiti na sprednjo stran ovojnice in izpolniti z 
zgornjimi podatki.  
 
Prijavo na razpis lahko izvajalci oddajo v času uradnih ur v tajništvo Občine Poljčane, 

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane, do izteka razpisnega roka, 27. 3. 2020 do 12.00. 
 

Za pravočasno oddano se šteje tudi vloga, ki je bila oddana na pošto s priporočeno 

pošiljko do vključno 27. 3. 2020. 

 

9. ODPIRANJE VLOG IN OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA RAZPISA 

 

Po preteku razpisnega roka komisija odpre dostavljene prijave po vrstnem redu, kot so bile 

predložene ter ugotovi njihovo popolnost. Vlogo, ki ni pravočasna, ali je ni vložila upravičena 

oseba, občinska uprava s sklepom zavrže. 

 

Prijavitelji, ki v predpisanem roku oddajo formalno nepopolne prijave, lahko le te dopolnijo v 

roku 5-ih delovnih dni od prejema pisnega poziva na dopolnitev prijave.  

 
Komisija opravi pregled popolnih prijav in jih vrednoti na podlagi pogojev, ki so navedeni v 
razpisni dokumentaciji in v skladu z merili in kriteriji za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti. 
 
Programe ljubiteljske kulture in delovanje društva komisija ovrednoti s točkami. Vrednost 
točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk in glede na višino 
namenskih sredstev za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture po sprejetem Odloku o 
proračunu za tekoče leto.  

 
Na podlagi ovrednotenja prijav, komisija pripravi poročilo, ki vsebuje ovrednotenje 
posameznih programov s področja ljubiteljske kulture v skladu z določbami meril. To 
poročilo podpišejo predsednik in člani komisije. 

 

Odpiranje vlog bo izvedla tričlanska Komisija za odpiranje, ocenjevanje in vrednotenje vlog, 

ki jo imenuje župan Občine Poljčane s sklepom. Komisija bo pričela s postopkom odpiranja 

prispelih vlog po preteku prijavnega roka na javni razpis in najkasneje v 60-ih dneh po 

preteku razpisnega roka izdala odločbo o višini dodeljenih sredstev. Zoper odločbo je v roku 

petnajst dni od vročitve odločbe možna pritožba na župana Občine Poljčane. Zoper odločbo 

župana ni pritožbe. Možno je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.      

http://www.poljcane/
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Z vsakim izvajalcem, ki mu bo priznano sofinanciranje, sklene občina pogodbo o 

sofinanciranju, s katero se uredijo vsa medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem in 

koriščenjem proračunskih sredstev. Občinska uprava lahko kadarkoli preveri namensko 

porabo sredstev za tekoče in preteklo leto. 

 

10. INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM 

 

Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko pridobite v času uradnih ur Občine Poljčane v 
Razvojnem centru narave, Bistriška 68, 2319 Poljčane (Jelka Hribernik) ali na tel. 02/ 8029-  
291 ali po e-pošti: jelka.hribernik@poljcane.si. 

 

Župan 

Stanislav Kovačič 

mailto:jelka.hribernik@poljcane.si.
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Številka: 410-0013/2020  
Datum: 25. 2. 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAVNI RAZPIS  

ZA SOFINANCIRANJE  

LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI 
IZ PRORAČUNA OBČINE POLJČANE V LETU 2020 

 
 
  
 
 
 
 

 

Prijavni obrazci k razpisni dokumentaciji 
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Prijavni obrazci so del razpisne dokumentacije, zato jih je potrebno čitljivo in pregledno 
izpolniti. Podlaga pri izpolnjevanju prijavnih obrazcev je Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljske 
kulturne dejavnosti v občini Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/2020), Letni 
program ljubiteljske kulture Občine Poljčane za leto 2020 in Javni razpis za sofinanciranje 
ljubiteljske kulturne dejavnosti iz Proračuna Občine Poljčane v letu 2020. 
 

Prijavni obrazci k razpisni dokumentaciji zajemajo: 
 

 prijavni obrazec A (obrazci od št. A1 do A11),  
 obrazec B – izjava izvajalca o izpolnjevanju pogojev,  
 obrazec C – oprema ovojnice. 

 

Vsi kandidati izpolnijo najmanj obrazec A1, B in C, ostale obrazce pa glede na svojo 
dejavnost. Izvajalec mora k izpolnjenim obrazcem predložiti ustrezne zahtevane priloge. 
 

Obrazec se izpolni za vsako posamezno skupino/sekcijo, npr. če delujeta moški in ženski zbor 
v društvu, se mora obrazec A2 izpolniti dvakrat in pri vsakem obrazcu priložiti potrebna 
dokazila. 
 

Neizpolnjenih obrazcev se ne prilaga prijavi na razpis. 
 
V kolikor tabele prostorsko ne zadostujejo je dodan obrazec s katerim dopolnite želen vnos 
podatkov (na koncu razpisne dokumentacije).  
 

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Poljčane www.poljcane.si 
(Javni natečaji, razpisi). Natisnjeni obrazci s spletne strani veljajo kot originalni obrazci. 
 
 

 

Razpisni rok se prične 25. 2. 2020 in se zaključi 27. 3. 2020.

http://www.poljcane/
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Obrazec A1: SPLOŠNI PODATKI 
 
1. PREDLAGATELJ – osnovni podatki 

 

 
Uradni naziv: 

 
Skrajšani naziv (za pošto, na ostalih prijavnih obrazcih): 

 
Naslov/sedež: 

 
MŠ/EMŠO:                                                                               ID št. za DDV: 

 
TRR in naziv banke: 

 
Telefon: 

 
Elektronska pošta: 

 
Društvo v letu 2020 praznuje ___________ (vpišite s številko) obletnico delovanja. 
 
 

2. ČLANSTVO IN SEKCIJE: 
 

Število članov s plačano članarino v letu 2019  
Obvezna priloga je  
IMENSKI SEZNAM ČLANOV in  
DOKAZILO O PLAČILU ČLANARINE. 

 

Število društev vključenih v zvezo društev v letu 2019  
 
Izpolnijo samo zveze društev.  

 

 
 
 

3. PODATKI O ODGOVORNI OSEBI PREDLAGATELJA 
 

Odgovorna oseba je pooblaščeni podpisnik predlagatelja, ki bo podpisal pogodbo o dodelitvi 
sredstev in nosil odgovornost v skladu s prevzetimi pogodbenimi obveznostmi. Podatek mora 
biti skladen z vpisom v registru AJPES.  
 

 

Ime in priimek: 

 
Funkcija: 
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4. SEKCIJE DRUŠTVA: 
 

Zap. št. IME SEKCIJE ŠTEVILO PREDSEDNIK/VODJA 
  ČLANOV SEKCIJE 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
5. SODELOVANJE NA PRIREDITVI  
 

Društvo je v preteklem letu sodelovalo pri organizaciji prireditve občinskega 
pomena (obkrožite):  

DA - NE 
 

V kolikor ste obkrožili DA, prosimo, da navedete naziv in datum prireditve: 
 

__________________________________________________________________________ 
 
6. PRILOGA OBRAZCU A1: 
 

 Veljaven Statut društva. 
V kolikor se statut društva ni spreminjal izpolnite: 
 

Ime in priimek, funkcija  Izjava  Podpis in žig  
  

V LETU 2019 NI BILO 
SPREMEMB V STATUTU 

 

  
 Podpisan in potrjen poimenski seznam članov s poravnano članarino za preteklo leto 

in dokazila o plačilu članarine. 
 Sklep ali zapisnik občnega zbora o višini letne članarine za leto 2019, podpisan iz strani 

predsednika. 
 Vsebinsko letno poročilo o izvedbi programov, prireditev preteklega leta.   
 Finančno poročilo za leto 2019, v katerem je razvidna poraba sredstev prejetih iz naslova 

sofinanciranja Občine Poljčane.
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7. OPREDELITE NAČRTOVAN NASTANEK DRUGIH MATERIALNIH STROŠKOV 
DRUŠTVA V LETU 2020: 
 

 

Društvo v letu 2020 načrtuje izvedbo MEDNARODNEGA UDEJSTVOVANJA:  

 

1. Člani društva/sekcije______________________________________________________ 

se bodo v letu 2020 udeležili dogodka ___________________________________________ 
 
(navedite naziv dogodka) v/na ___________________________ (navedite državo dogodka). 
 
 

 

2. Člani društva/sekcije______________________________________________________ 
 

se bodo v letu 2020 udeležili dogodka ___________________________________________ 
 

(navedite naziv dogodka) v/na ___________________________ (navedite državo dogodka). 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Žig                                                                 Podpis odgovorne osebe: 
 

_____________________ 
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Obrazec A2: PEVSKI ZBORI, KOMORNE SKUPINE in VOKALNO INSTRUMENTALNE SKUPINE  

 
1. Podatki se nanašajo na LETO 2019.  Obrazec se izpolni za vsako delujočo skupino: 
 

Naziv sekcije :  

Vodja sekcije:  

Število vaj v letu 2019:   

Število aktivnih članov sekcije:   

 
 
2. Udeležba na reviji/tekmovanju v organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
 

 območna  regijska  državna  mednarodna 

dne:  dne: dne: dne: 

 
3. Organizirali smo naslednje samostojne koncerte in celovečerne prireditve  
 
Št. Naziv prireditve Kraj Datum 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     
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4. Izvedli smo naslednje javne nastope, ki so bili neprofitnega značaja in za katere 
obstaja javni interes: 
 
Št. Naziv prireditve Kraj Datum 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

 
5. Materialni stroški  
 

Višina stroškov za nakup, popravilo in izposojo inštrumentov EUR 

Višina stroškov za nakup in izposojo obleke, maske EUR 

 
6. PRILOGA OBRAZCU A2: 
 

 Dokazilo o izvedbi samostojnega koncerta ali prireditve  
 Dokazila o izvedenem javnem nastopu. Za ustrezno dokazilo se šteje podpisano 

in žigosano potrdilo organizatorja prireditve (ORIGINAL) ali dokazilo iz objave v 
javnem mediju (časopis, javno objavljeno vabilo,…). 

 Plačani računi, ki izkazujejo nastanek obveznosti iz naslova materialnih stroškov  
(dokazilo o plačilu je obvezno, račun mora biti z orig. naslovom).  

 Datumska lista vaj, podpisana s strani predsednika sekcije.  
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Obrazec A3: GODBE NA PIHALA, BRASS SKUPINE in  TAMBURAŠKE SKUPINE  

1. Podatki se nanašajo na LETO 2019.  Obrazec se izpolni za vsako delujočo skupino: 
 

Naziv sekcije :  

Vodja sekcije:  

Število vaj v letu 2019:   

Število aktivnih članov sekcije:   

 
2. Udeležba na reviji/tekmovanju v organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 

 

 območna  regijska  državna  mednarodna 

dne:  dne: dne: dne: 

 
3. Organizirali smo naslednje samostojne koncerte in celovečerne prireditve  
 
Št. Naziv prireditve Kraj Datum 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

 
4. Izvedli smo naslednje javne nastope, ki so bili neprofitnega značaja in za katere 

obstaja javni interes: 
 
Št. Naziv prireditve Kraj Datum 

1.     

2.     

3.     

4.     
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5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

 
5. Izvajali smo obujanje starih običajev – budnice: 

 
Št. Naziv prireditve Kraj Datum 

1.     

2.     

3.     

4.     

 
6. Materialni stroški  
 

Višina stroškov za nakup, popravilo in izposojo inštrumentov EUR 

Višina stroškov za nakup in izposojo obleke, maske EUR 

 
7. PRILOGA OBRAZCU A3: 
 

 Dokazilo o izvedbi samostojnega koncerta ali prireditve  
 Dokazila o izvedenem javnem nastopu. Za ustrezno dokazilo se šteje podpisano 

in žigosano potrdilo organizatorja prireditve (ORIGINAL) ali dokazilo iz objave v 
javnem mediju (časopis, javno objavljeno vabilo,…). 

 Dokazila o izvedbi budnic – fotografije, seznam izvedb, termin,… 
 Plačani računi, ki izkazujejo nastanek obveznosti iz naslova materialnih stroškov  

(dokazilo o plačilu je obvezno, račun mora biti z orig. naslovom).  
 Datumska lista vaj, podpisana s strani predsednika sekcije.  
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Obrazec A4: PEVCI LJUDSKIH PESMI in GODCI LJUDSKIH VIŽ  

 
1. Podatki se nanašajo na LETO 2019.  Obrazec se izpolni za vsako delujočo skupino: 
 

Naziv sekcije :  

Vodja sekcije:  

Število vaj v letu 2019:   

Število aktivnih članov sekcije:   

 
 

2. Udeležba na reviji/tekmovanju v organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
 

 območna  regijska  državna  mednarodna 

dne:  dne: dne: dne: 

 
3. Organizirali smo naslednje samostojne koncerte in celovečerne prireditve  
 
Št. Naziv prireditve Kraj Datum 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     
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4. Izvedli smo naslednje javne nastope, ki so bili neprofitnega značaja in za katere 
obstaja javni interes: 
 
Št. Naziv prireditve Kraj Datum 

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

 
5. Materialni stroški  
 

Višina stroškov za nakup, popravilo in izposojo inštrumentov EUR 

Višina stroškov za nakup in izposojo obleke, maske EUR 

 
6. PRILOGA OBRAZCU A4: 
 

 Dokazilo o izvedbi samostojnega koncerta ali prireditve  
 Dokazila o izvedenem javnem nastopu. Za ustrezno dokazilo se šteje podpisano 

in žigosano potrdilo organizatorja prireditve (ORIGINAL) ali dokazilo iz objave v 
javnem mediju (časopis, javno objavljeno vabilo,…). 

 Plačani računi, ki izkazujejo nastanek obveznosti iz naslova materialnih stroškov 
(dokazilo o plačilu je obvezno, račun mora biti z orig. naslovom).  

 Datumska lista vaj, podpisana s strani predsednika sekcije.  
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Obrazec A5: FOLKLORNE in KOLEDNIŠKE SKUPINE   

 
1. Podatki se nanašajo na LETO 2019.  Obrazec se izpolni za vsako delujočo skupino: 
 

Naziv sekcije :  

Vodja sekcije:  

Število vaj v letu 2019:   

Število aktivnih članov sekcije:   

 
2. Udeležba na reviji/tekmovanju v organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 

 

 območna  regijska  državna  mednarodna 

dne:  dne: dne: dne: 

 
3. Organizirali smo naslednje samostojne koncerte in celovečerne prireditve  
 
Št. Naziv prireditve Kraj Datum 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

4. Izvedli smo naslednje javne nastope, ki so bili neprofitnega značaja in za katere 
obstaja javni interes: 
 
Št. Naziv prireditve Kraj Datum 

1.     

2.     

3.     

4.     
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5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

 
5. Izvajali smo obujanje starih običajev – koledovanje: 
 
Št. Naziv prireditve Kraj Datum 

1.     

2.     

3.     

4.     

 
6. Materialni stroški  

Višina stroškov za nakup, popravilo in izposojo inštrumentov EUR 

Višina stroškov za nakup in izposojo obleke, maske EUR 

Nakup in izposoja rekvizitov  EUR 

 
7. PRILOGA OBRAZCU A5: 
 

 Dokazilo o izvedbi samostojnega koncerta ali prireditve  
 Dokazila o izvedenem javnem nastopu. Za ustrezno dokazilo se šteje podpisano 

in žigosano potrdilo organizatorja prireditve (ORIGINAL) ali dokazilo iz objave v 
javnem mediju (časopis, javno objavljeno vabilo,…). 

 Dokazila o izvedbi koledovanj – fotografije, seznam izvedb, termin,… 
 Plačani računi, ki izkazujejo nastanek obveznosti iz naslova materialnih stroškov 

(dokazilo o plačilu je obvezno, račun mora biti z orig. naslovom).  
 Datumska lista vaj, podpisana s strani predsednika sekcije.  
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Obrazec A6: MAŽORETKE in DRUGE PLESNE SKUPINE  

 
1. Podatki se nanašajo na LETO 2019.  Obrazec se izpolni za vsako delujočo skupino: 
 

Naziv sekcije :  

Vodja sekcije:  

Število vaj v letu 2019:   

Število aktivnih članov sekcije:   

 
 

2. Udeležba na reviji/tekmovanju v organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
 

 območna  regijska  državna  mednarodna 

dne:  dne: dne: dne: 

 
3. Organizirali smo naslednje celovečerne prireditve  
 
Št. Naziv prireditve Kraj Datum 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     
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4. Izvedli smo naslednje javne nastope, ki so bili neprofitnega značaja in za katere 
obstaja javni interes: 
 
Št. Naziv prireditve Kraj Datum 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

 
5. Materialni stroški  
 

Višina stroškov za nakup in izposojo rekvizitov EUR 

Višina stroškov za nakup in izposojo obleke, maske EUR 

 
6. PRILOGA OBRAZCU A6: 
 

 Dokazilo o izvedbi samostojnega koncerta ali prireditve  
 Dokazila o izvedenem javnem nastopu. Za ustrezno dokazilo se šteje podpisano 

in žigosano potrdilo organizatorja prireditve (ORIGINAL) ali dokazilo iz objave v 
javnem mediju (časopis, javno objavljeno vabilo,…). 

 Plačani računi, ki izkazujejo nastanek obveznosti iz naslova materialnih stroškov 
(dokazilo o plačilu je obvezno, račun mora biti z orig. naslovom).  

 Datumska lista vaj, podpisana s strani predsednika sekcije.  
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Obrazec A7: GLEDALIŠKE in LUTKOVNE SKUPINE   

 
1. Podatki se nanašajo na LETO 2019.  Obrazec se izpolni za vsako delujočo skupino: 
 

Naziv sekcije :  

Vodja sekcije:  

Število vaj v letu 2019:   

Število aktivnih članov sekcije:   

 
2. Udeležba na reviji/tekmovanju v organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 

 

 območna  regijska  državna  mednarodna 

dne:  dne: dne: dne: 

 
3. Organizirali smo naslednje celovečerne prireditve  
 
Št. Naziv prireditve Kraj Datum 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     
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4. Izvedli smo naslednje javne nastope, ki so bili neprofitnega značaja in za katere 
obstaja javni interes: 

 
Št. Naziv prireditve Kraj Datum 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 
5. Materialni stroški  
 

Višina stroškov za nakup in izposojo rekvizitov EUR 

Višina stroškov za nakup in izposojo obleke, maske EUR 

 
6. PRILOGA OBRAZCU A7: 
 

 Dokazilo o izvedbi samostojnega koncerta ali prireditve  
 Dokazila o izvedenem javnem nastopu. Za ustrezno dokazilo se šteje podpisano 

in žigosano potrdilo organizatorja prireditve (ORIGINAL) ali dokazilo iz objave v 
javnem mediju (časopis, javno objavljeno vabilo,…). 

 Plačani računi, ki izkazujejo nastanek obveznosti iz naslova materialnih stroškov 
(dokazilo o plačilu je obvezno, račun mora biti z orig. naslovom).  

 Datumska lista vaj, podpisana s strani predsednika sekcije.  
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Obrazec A8: RECITATORSKE in LITERARNE SKUPINE   

 
1. Podatki se nanašajo na LETO 2019.  Obrazec se izpolni za vsako delujočo skupino: 
 

Naziv sekcije :  

Vodja sekcije:  

Število vaj v letu 2019:   

Število aktivnih članov sekcije:   

 
 
2. Organizirali smo naslednje samostojne celovečerne prireditve  
 
Št. Naziv prireditve Kraj Datum 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 
3. Izvedli smo naslednje javne nastope, ki so bili neprofitnega značaja in za katere 

obstaja javni interes: 
 
Št. Naziv prireditve Kraj Datum 

1.     

2.     

3.     

4.     
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5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

 
 
4. PRILOGA OBRAZCU A8: 
 

 Dokazilo o izvedbi samostojnega prireditve  
 Dokazila o izvedenem javnem nastopu. Za ustrezno dokazilo se šteje podpisano 

in žigosano potrdilo organizatorja prireditve (ORIGINAL) ali dokazilo iz objave v 
javnem mediju (časopis, javno objavljeno vabilo,…).  

 Datumska lista vaj, podpisana s strani predsednika sekcije.  
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Obrazec A9: KERAMIČARSKE, LIKOVNE in FOTOGRAFSKE SKUPINE  

1. Podatki se nanašajo na LETO 2019.  Obrazec se izpolni za vsako delujočo skupino: 

Naziv sekcije :  

Vodja sekcije:  

Število vaj v letu 2019:   

Število aktivnih članov sekcije:   

 
2. Udeležba na reviji/tekmovanju v organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 

 

 območna  regijska  državna  mednarodna 

dne:  dne: dne: dne: 

 
3. Organizirali smo naslednje samostojne razstave izdelkov  
 
Št. Naziv prireditve Kraj Datum 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 
4. Sodelovali smo na naslednjih javnih razstavah, prireditvah ali tekmovanjih 

 

Št. Naziv prireditve/razstave/tekmovanja Kraj Datum 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     
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9.     

10.     

 
5. Izvedba delavnic 
 
Št. Tematika delavnice in mentor Kraj Datum Število 

udeležencev 

1.     
 
 

   

2.   
 
 

   

3.   
 
 

   

4.   
 
 

   

5.   
 
 

   

6.   
 
 

   

 
6. Materialni stroški  
 

Višina stroškov za nakup in izposojo rekvizitov EUR 

 
7. PRILOGA OBRAZCU A9: 
 

 Dokazilo o izvedbi samostojne razstave. 
 Dokazila o sodelovanju na javnih razstavah, prireditvah, tekmovanjih. Za 

ustrezno dokazilo se šteje podpisano in žigosano potrdilo organizatorja 
prireditve (ORIGINAL) ali dokazilo iz objave v javnem mediju (časopis, javno 
objavljeno vabilo,…). 

 Dokazila o izvedbi delavnice, na katero je bila vabljena širša javnost in podpisna 
lista udeležencev.  

 Plačani računi, ki izkazujejo nastanek obveznosti iz naslova materialnih stroškov 
(dokazilo o plačilu je obvezno, račun mora biti z orig. naslovom).  

 Datumska lista vaj, podpisana s strani predsednika sekcije.  
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NADALJEVANJE POSAMEZNEGA OBRAZCA  
 
________________________________________________________________________  
Na črto navedite na katero sekcijo in  katero tabelo se nanaša nadaljevanje in obrazec ustrezno priložite.  

 

Št. Naziv prireditve Kraj Datum 
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Obrazec A10: SOFINANCIRANJE ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV 

Načrt in plan stroškov za leto 2020 
A. Specifikacija predvidenih funkcionalnih stroškov za REDNO 

DEJAVNOST za leto 2020: 

Vrednost v 

EUR 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Skupaj A 
 
 

 

 
 

B. 
Specifikacija predvidenih stroškov za SKUPNE NALOGE ZKD 
za leto 2020: 

Vrednost v 

EUR 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Skupaj B 
 
 

 

SKUPAJ v 

EUR A+B 
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OBRAZEC B - IZJAVA IZVAJALCA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV  
 

 

IZJAVA IZVAJALCA 
 

 

Izvajalec:  
 

 

(navedba naziva in naslova izvajalca prijavljenega programa, npr. društva) 
 

Izjavljam:  
 da sem se seznanil(a) razpisnimi pogoji ter kriteriji in merili za ocenjevanje oz. 
vrednotenje prijav, 
 
 da jamčim za resničnost navedenih podatkov in verodostojnost predloženih dokumentov, 
 
 da ima izvajalec (npr. društvo), ki ga predstavljam, potrebne prostore in opremo za 
izvajanje programa, 
 
 da izvajalec, ki ga predstavljam, nima neporavnanih obveznosti do Občine Poljčane ter da 
je pogodbene obveze iz predhodnih pogodb z Občino Poljčane o sofinanciranju kulturnih 
programov ali projektov izpolnil, 
 
 da odgovorna oseba izvajalca ni kaznovana ali v postopku zaradi kršenja določb Zakona o 
integriteti in preprečevanju korupcije, niti nima omejitve poslovanja na podlagi tega zakona, 
 
 da dovoljujem uporabo in objavo podatkov o društvu, ki ga zastopam, ter formalnih 
podatkov o prijavljenem programu za namene vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na 
spletni strani Občine Poljčane, skladno s predpisi o dostopnosti informacij javnega značaja in 
o varstvu osebnih podatkov, 
 

 da soglašam s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na 
podlagi tega razpisa 
 

 da posamezna opredeljena aktivnost, ki jo navajamo v prijavnih obrazcih, ni bila v 
preteklem letu sofinancirana iz katerekoli druge postavke iz proračuna Občine Poljčane, 

 

 s prijavo na ta javni razpis izvajalec soglaša, da lahko Občina Poljčane osebne podatke 
katere bo pridobila od izvajalca, obdeluje za namene organizacije in izvedbe tega javnega 
razpisa, v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in določili Splošne 
uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR) ter internimi akti občine. Več informacij o obdelavi 
vaših osebnih podatkov in o pravicah, ki iz nje izvirajo, si lahko preberete v Politiki varstva 
osebnih podatkov Občine Poljčane, objavljeni na: https://www.poljcane.si/obcina/varstvo-
osebnih-podatkov/ . 

 
Datum  

 

Žig 
 
 

 

 

 

 

 

Podpis odgovorne osebe
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OBRAZEC C 

 

NAZIV IN NASLOV VLAGATELJA: 
                                                                                                                                                                    Datum in čas prejema prijave na razpis (vpiše občinska uprava): 

 
………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS  
 
 

 

»JAVNI RAZPIS ZA SOFINACIRANJE  

KULTURNE DEJAVNOSTI V LETU 2020 (JR–KUL-2020)« 
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