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OBČINA SEVNICA 
Glavni trg 19a 
8290 SEVNICA 
 
Številka: 610-0001/2013 
Datum:   25.1.2013 
 
 
 

Izbor izvajalcev programov in projektov na področju 
kulture v občini Sevnica za leto 2013 

 

 

R A Z P I S N A 
 

D O K U M E N T A C I J A 
 

 

 
OBJAVA JAVNEGA RAZPISA: 

o Uradni list RS, št. 7/2013, z dne 25.01.2013 
o Axa d.o.o., 
o www.obcina-sevnica.si, 
o www.kstm.si, 
o oglasna deska KŠTM Sevnica, 
o oglasna deska Občine Sevnica, 
o pisno obvestilo vsem organizacijam, ki delujejo na področju 

kulture v občini Sevnica. 
 
VSEBINA: 
 
1. Povabilo k oddaji ponudbe 
2. Besedilo javnega razpisa 
3. Navodila izvajalcem/ponudnikom za izpolnjevanje obrazcev in prilog, 
4. Prijavni obrazci.  
5. Pravilnik o postopku in merilih za vrednotenje programov in projektov ljubiteljske 

kulturne dejavnosti, ki jih sofinancira Občina Sevnica 
6. Vzorec pogodbe. 
 
 
 

   Župan Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 
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OBČINA SEVNICA 
Glavni trg 19a 
8290 SEVNICA 
 
Številka: 610-0001/2013 
Datum:    25.1.2013 
 

 

Izbor izvajalcev programov in projektov na področju 
kulture v občini Sevnica za leto 2012 

 
 

 Okvirna vrednost sredstev za sofinanciranje programov znaša: 30.362,00 EUR. 
 
 

 

POVABILO  
 

K ODDAJI PONUDBE 
 

 

Dne 25.1.2013 je bil s strani Občine Sevnica objavljen javni razpis zbiranja predlogov za 
sofinanciranje programov in projektov izvajalcev na področju ljubiteljske kulturne 
dejavnosti v letu 2013.  
Vabimo Vas, da podate Vašo ponudbo na javni razpis v skladu z navodili za izdelavo 
ponudbe. 
 
Kontaktni osebi s strani naročnice sta: 
 
Andreja Ameršek, referentka (Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica) 
T: 07 81 61 262, e-naslov: andreja.amersek@obcina-sevnica.si 
 
Alenka Kozorog, referentka za turizem, KŠTM Sevnica 
tel. (07) 81 61 072 ali (051)680-288, e-mail: alenka.kozorog@kstm.si  
vsak delovni dan v času od 8.00 do 15.00 ure. 
 
Razpis in razpisna dokumentacija sta objavljena: 

o Uradni list RS, št. 7/2013, z dne 25.01.2013 
o Axa d.o.o., 
o www.obcina-sevnica.si, 
o www.kstm.si, 
o oglasna deska KŠTM Sevnica, 
o oglasna deska Občine Sevnica, 
o pisno obvestilo vsem organizacijam, ki delujejo na področju 

kulture v občini Sevnica. 
 

    Župan Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

mailto:andreja.amersek@obcina-sevnica.si
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Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 

št. 13/06, 50/07) in Pravilnika o postopku in merilih za vrednotenje kulturnih programov in 

projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna občine Sevnica (Uradni list RS, št. 9/11), Občina 
Sevnica objavlja 
 

JAVNI RAZPIS  
 

ZBIRANJA PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA 
PODROČJU LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI, KI JIH BO V LETU 2013 

SOFINANCIRALA OBČINA SEVNICA 
 
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica 

 
2. Predmet javnega razpisa so programi in projekti na področju kulture, ki zajemajo vse oblike 
ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju glasbene (vokalne in 
instrumentalne), plesne, gledališke in lutkovne, folklorne, literarne, likovne, fotografske, video in 
filmske dejavnosti. 
 
Po merilih pravilnika se ocenjuje tudi založništvo in izobraževanje prijaviteljev z vseh zgoraj 
naštetih področij. Predmet tega razpisa niso sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije 
v prostore za izvajanje kulturnih programov in projektov. 
 
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis: 
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti: 

- društva, registrirana za izvajanje programov na področju kulture, 
- resorne občinske zveze, če so izvajalci programa, 
- ustanove in zasebni zavodi, ki so ustanovljeni za opravljanje dejavnosti v kulturi in so 

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

 
Prijavitelji na razpis morajo izpolnjevati naslednje pogoje, da imajo: 

- sedež v Občini Sevnica, 
- zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za 

uresničevanje kulturnih aktivnosti, 
- zagotovljene redne vaje, 
- urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa 

zakon o društvih, 
- posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem 

za kulturo, stalno prebivališče v Občini Sevnica. 
 
Če je prijavitelj zveza, mora k prijavi priložiti sklep pristojnega organa resorne občinske zveze o 
prijavi projekta oziroma programa. 
 
S posameznim kulturnim programom oziroma projektom lahko posamezni izvajalci kandidirajo 
za sredstva iz občinskega proračuna le na enem javnem razpisu Občine Sevnica v tekočem 
letu. 

 
4. Okvirna vrednost razpisa: 30.362,00 EUR. 
 
5. Merilo za izbor programov in projektov je Pravilnik o postopku in merilih za vrednotenje 
programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih sofinancira Občina Sevnica (Uradni 
list RS, št. 9/11) in je sestavni del razpisne dokumentacije. 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200613&stevilka=500
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200750&stevilka=2694
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6. Posredovanje potrebne dokumentacije: 
- izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije  

(vsi prijavitelji), 
- s podpisom potrjen vzorec pogodbe (vsi prijavitelji), 
- kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji (vsi prijavitelji), 
- kopija odločbe o statusu (samo samostojni ustvarjalci na področju kulture), 
- sklep pristojnega organa resorne občinske zveze (samo zveze). 

Prijave na razpis morajo biti popolne. 
 
7. Rok izvedbe: Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2013. 
 
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve:  
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 28.2.2013 na naslov Občina Sevnica, 
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.  
Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti oddane obvezno s priporočeno pošto najpozneje 
28.2.2013 (datum poštnega žiga na dan 28.2.2013). 
 
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za 
kulturne programe in projekte 2013« na prednji strani. Na kuverti mora biti obvezno 
naveden naslov prijavitelja. Ponudbe, ki ne bodo oddane v skladu s temi navodili, bodo s 
sklepom zavržene. 
 
Če je vloga formalno nepopolna, se stranko pozove, da jo dopolni v roku petih (5) dni od poziva. 
Če stranka vloge ne dopolni v zahtevanem roku, se vloga zavrže s sklepom. 
 
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev:  
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem začela 6.03.2013 v sejni 
sobi Občine Sevnica. Odpiranje ne bo javno.  
 
OPOZORILO: Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, ali jih ne bo vložila upravičena 
oseba, bodo zavržene s sklepom v skladu s 117. členom Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 04/10). Pošiljatelji vlog, ki ne bodo popolne, bodo 
pozvani k dopolnitvi vlog. Vlogo mora pošiljatelj dopolniti v petih dneh. Če pošiljatelj 
vloge ne bo dopolnil v zahtevanem roku, bo vloga zavržena s sklepom. 
 
10. Izid razpisa 
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v 30 dneh od datuma 
odpiranja prijav. 
Občina Sevnica bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru 
sredstev zagotovljenih v sprejetem proračunu za leto 2013.  
Naročnik lahko do izdaje sklepov o dodelitvi sredstev prekine postopek predmetnega javnega 
razpisa. 
 
11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: 
Razpisna dokumentacija je od 25.1.2013 do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani 
Občine Sevnica www.obcina-sevnica.si, spletni strani KŠTM Sevnica www.kstm.si, ali jo 
zainteresirani v tem roku dvignejo na Zavodu KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica. 
 
12. Dodatne informacije in pojasnila: 
Alenka Kozorog, tel. (07) 81 61 072 ali 051 680 288, e-mail: alenka.kozorog@kstm.si v času od 
8.00 do 15.00 ure. 
 
Številka: 610-0001/2013      Župan Občine Sevnica 
Datum:    25.1.2013                       Srečko Ocvirk 

 

 
 

http://www.obcina-sevnica.si/
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OBČINA SEVNICA 
Glavni trg 19a 
8290 SEVNICA 
 
Številka: 610-0001/2013 
Datum:   25.1.2013 
 

Izbor izvajalcev programov in projektov na področju 
ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Sevnica  

za leto 2013 

 

NAVODILA  
ZA IZPOLNITEV OBRAZCEV 

I. SPLOŠNO: 

Javni razpis se izvaja po Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni 
list RS, št. 123/2006-ZFO-1, 7/2007 Odl.US: U-I-35/04-11, 53/2007, 65/2007 Odl.US: U-
I-276/05-11, 77/2007-UPB1, 56/2008, 94/2009 Odl.US: U-I-278/07-17, 4/2010 – ZUJIK-
C). 

Prijave morajo biti napisane v slovenskem jeziku. Izpisane morajo biti čitljivo (s tiskanimi 
črkami, tipkopis). 

Predlagatelji ocenijo vrednost svojih programov v eurih (EUR), pri čemer upoštevajo 
njihove vrednosti v januarju 2013. 

 
II. Obrazec A1  (Podatki o izvajalcu/predlagatelju) 

1. Predstavite se z uradnim nazivom, s katerim ste prijavljeni pri Zavodu za statistiko 
ali UE Sevnica, tam je tudi matična številka. Če ste davčni zavezanec, je Vaša 
davčna številka navedena na potrdilu DURS o registraciji. 

2. Navedite številko svojega bančnega transakcijskega računa in naziv banke. 

3. Navedite skrajšani naziv organizacije (za pošto, na ostalih prijavnih obrazcih) 

4. Navedite poštni naslov: ulica, številka, poštna številka, naslovna pošta. 

5. Navedite številko telefona ter faksa. 

6. Navedite številko mobilnega telefona. 

7. Navedite elektronsko pošto. 

8. Navedite aktivno spletno stran. 

9. Navedite imena posameznih sekcij, ki delujejo v vaši organizaciji. 

10. Navedite prostore, v katerih izvajate vaše dejavnosti. 

11. Navedite podatke odgovorne osebe vaše organizacije. 

12. Navedite kraj in datum, obrazec žigosajte in podpišite. 

13. Dokazalo izvajalca:  
1. Priloga 1: Podatki o številu članstva društva – priložiti kopijo o številu članov s 

plačano članarino iz vaše evidence za minulo leto.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006123&stevilka=5268
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20077&stevilka=249
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200753&stevilka=2830
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200765&stevilka=3565
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200777&stevilka=4066
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200856&stevilka=2344
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200994&stevilka=4052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20104&stevilka=129
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2. Če je prijavitelj zveza, mora k prijavi priložiti sklep pristojnega organa resorne 
občinske zveze o prijavi projekta oziroma programa.  

II. Obrazec A2 (Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji) 
Podpišite izjavo, v nasprotnem primeru bo prijava zavržena kot nepopolna in ne bo 
predmet obravnave za sofinanciranje. 

III. Obrazci B1-B5, C1-C2 ter D 

Sledite zahtevanim podatkom – ožigosajte in podpišite. 
 
Pomembno: Točko 4. v obrazcih B1-B5 IZPOLNITE SAMO V PRIMERU, DA STE 
ORGANIZATOR PRIREDITVE / PROJEKTA. V PRIMERU, DA STE ZGOLJ 
UDELEŽENEC / IZVAJALEC NA PRIREDITVI, NAVEDITE PRIREDITEV ZGOLJ V 
TOČKO 3. 
 
OPOZORILO! 
Čimbolj natančno in celovito navedite vse načrtovane stroške izvedbe (udeležbe), ne 
le tiste, ki jih nameravate predlagati v sofinanciranje. 
Če vam v kakšnem primeru obrazci ne omogočajo celovite predstavitve svojega načrta, 
lahko posamezno prireditev podrobneje predstavite v ustrezno pripravljeni prilogi (v 
formatu A4). Obvezujoče pravilo pa je, da mora biti vsak program predstavljen najprej 
na ustreznem obrazcu.  
OPOMBA: Če isti predlagatelj oz. izvajalec kandidira za več različnih kulturnih 
prireditev/ projektov ali programov dejavnosti, naj po potrebi obrazce fotokopira, 
medtem ko prilog in obrazcev A1 in A2 ni potrebno podvajati v prijavi.  
 

Izvajalci oz. ponudniki, ki kandidirajo na javni razpis, morajo izpolniti predložene 
obrazce in priložiti vse zahtevane priloge, vzorec pogodbe se samo podpiše in 
ožigosa, ne izpolnjujejo se ostali podatki, ampak se z žigom potrdi vsaka stran 
pogodbe, kar pomeni, da se izvajalec strinja s pogodbenimi obveznostmi.  
 

Svojo prijavo – sestavljeno po zaporedju obrazcev in prilog pošljite do v razpisu 
določenega datuma po pošti - priporočeno v zaprti ovojnici na naslov: Občina Sevnica, 
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. 
Na hrbtni strani ovojnice napišite vaš naziv in natančni naslov, na sprednji strani pa 
pripis: 
»Ne odpiraj – prijava na javni razpis za kulturne programe in projekte 2013« 
 
OPOZORILO: Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, ali jih ne bo vložila 
upravičena oseba, bodo zavržene s sklepom v skladu s 117. členom Zakona o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 04/10). Pošiljatelji 
vlog, ki ne bodo popolne, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge mora pošiljatelj 
dopolniti v petih dneh. Če pošiljatelj vloge ne bo dopolnil v zahtevanem roku, bo 
vloga zavržena s sklepom. 
 
Komisija prepozno prejetih vlog ne bo obravnavala, njihova kandidatura pa pri razdelitvi 
sredstev za sofinanciranje javnih kulturnih prireditev ne bo upoštevana. 
 
Sevnica, 25.1.2013 

   Župan Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 
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Obrazec A1 
 

SPLOŠNI PODATKI, IZJAVA 
 
1. Organizacija 

Uradni naziv:              

              

Matična številka:      Davčna številka:     

Št. transakcijskega računa:           

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

Poštni naslov:             

Telefon/faks:             

Mobilni telefon:             

Elektronska pošta:            

Spletna stran:             

Sekcije:              

Prostori:              

2. Odgovorna oseba 

Odgovorna oseba je pooblaščeni podpisnik predlagatelja (predsednik), ki bo podpisal pogodbo o 
dodelitvi sredstev in nosil odgovornost v skladu s prevzetimi pogodbenimi obveznostmi. S podpisom 
odgovarja za resničnost vseh navedenih podatkov v razpisnih obrazcih. 

Ime in priimek:      Funkcija:       

Poštni naslov:             

Telefon/faks             

Mobilni telefon             

Elektronska pošta            

     3. Izjava odgovorne osebe 

 
S podpisom odgovorne osebe in žigom potrjujemo resničnost vseh navedenih podatkov v vsej 
dokumentaciji javnega razpisa. 
 
Hkrati izjavljamo: 
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 Sevnica v letu 2013 sofinancirala iz proračuna 
Občine Sevnica ter da bomo svojo prijavo podali na priloženih razpisnih obrazcih skupaj s 
potrebnimi prilogami in dokazili o izpolnjevanju pogojev. 

(žig) 

 

Kraj in datum:               Podpis odgovorne osebe:      
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Obrazec A2 
 

 
____________________________________  
            (ime – naziv izvajalca/predlagatelja)  
 
 
____________________________________  
                              (sedež)  
 
 
 
 
 

 
I Z J A V A 

 
O STRINJANJU Z RAZPISNIMI POGOJI 

 
 
 
 
 
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 Sevnica v 
letu 2013 sofinancirala iz proračuna Občine Sevnica ter da bomo svojo prijavo 
podali na priloženih razpisnih obrazcih skupaj s potrebnimi prilogami in dokazili o 
izpolnjevanju pogojev. 

 

 
 
 
Datum: _____________ 

 
 
 
  Odgovorna oseba predlagatelja: 

                                          
                                                                             _________________________ 
                                                                                          (ime in priimek) 
 
                          Žig 
 
                                                                             _________________________ 
                                                                                                (podpis) 
 
 
 



  Povabilo k oddaji ponudbe 

 - 9 - Javni razpis 2013 - KULTURA 

 

Obrazec B1 
 

B1 VOKALNA GLASBENA DEJAVNOST (pevski zbori, vokalne skupine, ljudski pevci) 

1. Ime zbora/skupine, vodstvo 

Ime zbora/skupine             

KONTAKT:e-pošta:_______________________________________    tel.:____________________________ 

Število pevk    pevcev    skupaj     

Ime in priimek zborovodje/zborovodkinje          

Poštni naslov             

Stopnja glasbene izobrazbe:(obkroži):   nižja  srednja  višja  visoka 

2. Vaje (obkroži):  1x tedensko 2 x tedensko  več kot 2x tedensko Skupaj v letu 2013   

3. Glavni letni  koncert:   premierni / celovečerni / polovični / letni nastop  (USTREZNO PODČRTAJ!) 

Ime dogodka:             

Kraj in čas (mesec) izvedbe:           
 
Predvideni stroški:             

3.1. Ostali načrtovani koncerti in nastopi (lahko v prilogi): Naziv, kraj in čas (mesec) izvedbe ter predvidene stroške 

 

 Naziv koncerta / nastopa Kraj in čas izvedbe Predvideni stroški  
(v EUR) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

4. Organizacija projekta:  
Vpišite zgoraj naštete projekte, ki jih sami organizirate, zraven obvezno dopišite čas trajanja (koliko ur) in nivo projekta 
(društveni – krajevni, občinski – regijski, državni – mednarodni) 
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 Naziv projekta Čas trajanja Nivo projekta 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

5. Udeležba na tekmovanju: 
(Obkrožite primeren rang tekmovanja – samo v primeru, če se boste v letu 2013 udeležili katerega – ter dopišite datum in 
kraj tekmovanja). 

a) območno tekmovanje: 
_______________________________________________________________________________ 

b) regijsko tekmovanje: 
________________________________________________________________________________ 

c) državno tekmovanje: 
_________________________________________________________________________________ 

6. Izredni program –jubilejno leto: 
Če društvo v letu 2013 s posebnim programom slavi svojo okroglo obletnico, opišite jubilejni projekt in ga ustrezno utemeljite 
(lahko v prilogi).  

              

              

              

7. Vzdrževanje opreme: 
Predvidena investicija in stroški v letu 2013 (obvezna priloga Obrazec C1 – finančna konstrukcija in predračun):   

              

8. Izobraževanje: 
Vpišite člana in izobraževanje, ki se ga bo udeležil (obvezna priloga Obrazec C2 - finančna konstrukcija): 

1.              

2.              

3.              

4.              

9. Vključenost v Zvezo kulturnih društev Sevnica (obkroži):  da  ne 

 

(žig) 

Zborovodja:   ___________    Predsednik društva:     
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Obrazec B2 
 

B2 INSTRUMENTALNA GLASBENA DEJAVNOST (pihalne godbe, manjše glasbene zasedbe) 

1. Ime orkestra/skupine, vodstvo 

Ime orkestra             

KONTAKT:e-pošta:_______________________________________    tel.:____________________________ 

Število instrumentalistov  moški  ženske    skupaj     

Ime in priimek dirigenta            

Poštni naslov             

Stopnja glasbene izobrazbe dirigenta:(obkroži):  nižja  srednja  višja  visoka 

2. Vaje (obkroži): 1x tedensko 2 x tedensko  več kot 2x tedensko Skupaj v letu 2013   

3. Glavni letni  koncert:   premierni/ celovečerni/polovični/letni nastop  (USTREZNO PODČRTAJ!) 

Ime dogodka:             

Kraj in čas (mesec) izvedbe:         _______ 
 
Predvideni stroški:             

 
3.1. Ostali načrtovani koncerti in nastopi (lahko v prilogi): Naziv, kraj in čas (mesec) izvedbe 
 

 Naziv koncerta / nastopa Kraj in čas izvedbe Predvideni stroški  
(v EUR) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 
4. Organizacija projekta:  

Vpišite zgoraj naštete projekte, ki jih sami organizirate, zraven obvezno dopišite čas trajanja (koliko ur) in nivo projekta 
(društveni – krajevni, občinski – regijski, državni – mednarodni) 
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 Naziv projekta Čas trajanja Nivo projekta 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 
5. Udeležba na tekmovanju: 

(Obkrožite primeren rang tekmovanja – samo v primeru, če se boste v letu 2013 udeležili katerega – ter dopišite datum in 
kraj tekmovanja.) 
 

a) območno tekmovanje: 
_______________________________________________________________________________ 

b) regijsko tekmovanje: 
________________________________________________________________________________ 

c) državno tekmovanje: 
_________________________________________________________________________________ 

6. Izredni program – jubilejno leto 
Če društvo v letu 2013 s posebnim programom slavi svojo okroglo obletnico, opišite jubilejni projekt in ga ustrezno 
utemeljite.  

              

              

              

7. Vzdrževanje opreme: 
Predvidena investicija in stroški v letu 2013 (obvezna priloga Obrazec C1 – finančna konstrukcija in predračun):   

              

8. Izobraževanje: 
Vpišite člana in izobraževanje, ki se ga bo udeležil (obvezna priloga Obrazec C2 - finančna konstrukcija): 

1.              

2.              

3.              

4.              

 

9. Vključenost v Zvezo kulturnih društev Sevnica (obkroži):  da  ne 

 

(žig) 

Dirigent:   ______  _____    Predsednik društva:     
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Obrazec B3 

B3 GLEDALIŠKA IN LUTKOVNA DEJAVNOST 

1. Ime skupine, vodstvo 

Ime skupine             

KONTAKT: e-pošta:_______________________________________    tel.:____________________________ 

Število igralcev    moški  ženske    skupaj    

Število ostalih sodelujočih   moški  ženske    skupaj    

Ime in priimek mentorja            

Poštni naslov             
 

Gledališka izobrazba vodje:(obkroži):        končan tečaj;   1-5 let izkušenj;   6-10 let izkušenj;  nad 10 let izkušenj 
                                                                    
                                                                  srednja izobrazba               višja izobrazba                 visoka izobrazba 

2. Vaje (obkroži): 1x tedensko  2 x tedensko  več kot 2x tedensko Skupaj v letu 2013   

3. Premierni program 

Celovečerno gledališko oz. lutkovno delo/enodejanka oz. daljše lutkovno delo/ krajše gledališko oz. 
lutkovno delo /recitali  (Ustrezno obkroži) 

Navedite naslov in avtorje projekta – npr. pisca besedila, dramaturga, režiserja, scenografa, kostumografa, avtorja glasbe… 

              

              

              

3.1. Število predvidenih ponovitev in drugih nastopov: Naziv, kraj in čas (mesec) izvedbe ter predvideni stroški 

 

 Naziv koncerta / nastopa Kraj in čas izvedbe Predvideni stroški  
(v EUR) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    
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4. Organizacija projekta:  
Vpišite zgoraj naštete projekte, ki jih sami organizirate, zraven obvezno dopišite čas trajanja (koliko ur) in nivo projekta 
(društveni – krajevni, občinski – regijski, državni – mednarodni) 

 Naziv projekta Čas trajanja Nivo projekta 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

 

5. Udeležba na tekmovanju: 
(Obkrožite primeren rang tekmovanja – samo v primeru, če se boste v letu 2013 udeležili kakšnega – ter dopišite datum in 
kraj tekmovanja.) 

a) območno tekmovanje: 
_______________________________________________________________________________ 

b) regijsko tekmovanje: 
________________________________________________________________________________ 

c) državno tekmovanje: 
_________________________________________________________________________________ 

6. Izredni program – jubilejno leto 
Če društvo v letu 2013 s posebnim programom slavi svojo okroglo obletnico, opišite jubilejni projekt in ga ustrezno utemeljite 
(lahko v prilogi).  

              

              

              

7. Vzdrževanje opreme: 
Predvidena investicija in  stroški v letu 2013 (obvezna priloga Obrazec C1 – finančna konstrukcija in predračun):   

              

8. Izobraževanje: 
Vpišite člana in izobraževanje, ki se ga bo udeležil (obvezna Priloga 2 - finančna konstrukcija): 

1.              

2.              

3.              

4.              

9. Vključenost v Zvezo kulturnih društev Sevnica (obkroži):  da  ne 

 

(žig) 

Vodja skupine:        Predsednik društva:     

 
 
 



  Povabilo k oddaji ponudbe 

 - 15 - Javni razpis 2013 - KULTURA 

Obrazec B4 

B4 FOLKLORNE, PLESNE, MAŽORETNE SKUPINE 

1. Ime skupine, vodstvo 

Ime skupine             

KONTAKT: e-mail:_______________________________________    tel.:____________________________ 

Število plesalcev    moški  ženske    skupaj    

Število godcev/instrumentalistov  moški  ženske    skupaj    

Ime in priimek umetniškega vodje           

Poštni naslov             

Plesna izobrazba vodje: (obkroži)  končan tečaj;     4-6 let izkušenj;   6-10 let izkušenj;      nad 10 let izkušenj 
                                                           
                                                               srednja izobrazba               višja izobrazba            visoka izobrazba 

2. Vaje (obkroži): 1x tedensko  2 x tedensko  več kot 2x tedensko Skupaj v letu 2013   

3. Glavni letni nastop:   premierni/celovečerni/polovični/letni nastop  (USTREZNO PODČRTAJ!) 
Navedite naslov in avtorje projekta – npr. avtorja raziskave, koreografa, skladatelja/prirejevalca, kostumografa, režiserja 

              

              

Kraj in čas (mesec) izvedbe          _______ 

 

3.1. Število predvidenih ponovitev in drugih nastopov: Naziv, kraj in čas (mesec) izvedbe ter predvideni stroški 

 

 Naziv koncerta / nastopa Kraj in čas izvedbe Predvideni stroški  
(v EUR) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    
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4. Organizacija projekta:  
Vpišite zgoraj naštete projekte, ki jih sami organizirate, zraven obvezno dopišite čas trajanja (koliko ur) in nivo projekta 
(društveni – krajevni, občinski – regijski, državni – mednarodni) 

 Naziv projekta Čas trajanja Nivo projekta 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

 

5. Udeležba na tekmovanju: 
(Obkrožite primeren rang tekmovanja – samo v primeru, če se boste v letu 2013 udeležili kakšnega – ter dopišite datum in 
kraj tekmovanja.) 
 

a) območno tekmovanje: 
_______________________________________________________________________________ 

b) regijsko tekmovanje: 
________________________________________________________________________________ 

c) državno tekmovanje: 
_________________________________________________________________________________ 

6. Izredni program – jubilejno leto 
Če društvo v letu 2013 s posebnim programom slavi svojo okroglo obletnico, opišite jubilejni projekt in ga ustrezno utemeljite 
(lahko v prilogi).  

              

              

              

7. Vzdrževanje opreme: 
Predvidena investicija in  stroški v letu 2013 (obvezna priloga Obrazec C1 – finančna konstrukcija in predračun):   

              

8. Izobraževanje: 
Vpišite člana in izobraževanje, ki se ga bo udeležil (obvezna priloga Obrazec C2 - finančna konstrukcija): 

1.              

2.              

3.              

4.              

9. Vključenost v Zvezo kulturnih društev Sevnica (obkroži):  da  ne 

 

 

(žig) 

Vodja skupine:  ______ _____    Predsednik društva:     
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Obrazec B5 

 
B5 LIKOVNA, LITERARNA, FOTO, VIDEO IN FILMSKA DEJAVNOST 

1. Ime skupine, vodstvo 

Ime skupine             

              

KONTAKT: e-pošta:_______________________________________    tel.:____________________________ 

Število članov    moški  ženske    skupaj    

Ime in priimek mentorja            

Poštni naslov             

 
Stopnja strokovne izobrazbe vodje: (obkroži):  končan tečaj;   1-5 let izkušenj;   6-10 let izkušenj;  nad 10 let izkušenj 
                                                                   
                                                                 srednja izobrazba               višja izobrazba                 visoka izobrazba 

2. Vaje/študijska srečanja (obkroži):  1x tedensko 2 x tedensko  več kot 2x tedensko  

        Skupaj v letu 2013  

 
3. Premierni program: samostojna razstava/samostojni literarni večer/samostojna celovečerna projekcija: 

Navedite naslov/temo in druge avtorje projekta – npr. selektor, moderator, oblikovalec, kraj in čas izvedbe…) 

              

              

3.1. Sodelovanje na drugih razstavah, srečanjih, projekcijah (lahko v prilogi) Naziv, kraj in čas (mesec) izvedbe 
ter predvideni stroški 

 Naziv koncerta / nastopa Kraj in čas izvedbe Predvideni stroški  
(v EUR) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    
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4. Organizacija projekta:  
Vpišite zgoraj naštete projekte, ki jih sami organizirate, zraven obvezno dopišite čas trajanja (koliko ur) in nivo projekta 
(društveni – krajevni, občinski – regijski, državni – mednarodni) 

 Naziv projekta Čas trajanja Nivo projekta 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

 

 

5. Udeležba na tekmovanju: 
(Obkrožite primeren rang tekmovanja – samo v primeru, če se boste v letu 2013 udeležili kakšnega – ter dopišite datum in 
kraj tekmovanja.) 
 

a) območno tekmovanje: 
_______________________________________________________________________________ 

b) regijsko tekmovanje: 
________________________________________________________________________________ 

c) državno tekmovanje: 
_________________________________________________________________________________ 

6. Izredni program – jubilejno leto 
Če društvo v letu 2013 s posebnim programom slavi svojo okroglo obletnico, opišite jubilejni projekt in ga ustrezno utemeljite 
(lahko v prilogi).  

              

              

              

7. Vzdrževanje opreme: 
Predvidena investicija in  stroški v letu 2013 (obvezna priloga Obrazec C1 – finančna konstrukcija in predračun):   

              

8. Izobraževanje: 
Vpišite člana in izobraževanje, ki se ga bo udeležil (obvezna priloga Obrazec C2 - finančna konstrukcija): 

1.              

2.              

3.              

4.              

9. Vključenost v Zvezo kulturnih društev Sevnica (obkroži):  da  ne 

 

       (žig) 

Vodja skupine:   ______ _____       Predsednik društva:      
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Obrazec C1 

C1 – VZDRŽEVANJE OPREME (FINANČNA KONSTRUKCIJA) 

1. Ime skupine 

Ime društva             

Ime skupine             

Število članov skupine            

Poštni naslov             

KONTAKT: e-mail:_______________________________________    tel.:____________________________ 

2. Vzdrževanje opreme v letu 2013 
Navedite, kakšno investicijo nakupa oz. vzdrževanja opreme boste izvedli: 

              

              

              

              

              

              

              

3. Finančna konstrukcija (obvezna priloga predračun!) 

1. P R I H O D K I V  EUR DELEŽ  V  % 

Pričakovana sredstva Občine Sevnica    

Sponzorstvo   

Donacije   

Lastni prihodki   

Drugi viri   

PRIHODKI SKUPAJ:   

2. O D H O D K I   

Investicija 1   

Investicija 2   

Investicija 3   

ODHODKI SKUPAJ:   

 

(žig) 

Predsednik društva:     
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Obrazec C2 
 

C2 – IZOBRAŽEVANJE (FINANČNA KONSTRUKCIJA) 

1. Ime skupine 

Ime društva             

Ime skupine             

Ime umetniškega vodje            

Poštni naslov             

KONTAKT: e-mail:_______________________________________    tel.:____________________________ 

2. Izobraževanja v letu 2013 
Navedite, kdo se bo udeležil posameznega izobraževanja: 

1. Oseba:             

Naziv izobraževanja:            

2. Oseba:             

Naziv izobraževanja:            

3. Oseba:             

Naziv izobraževanja:            

4. Oseba:             

Naziv izobraževanja:            

3. Finančna konstrukcija (obvezna priloga predračun!) 

1. P R I H O D K I V  EUR DELEŽ  V  % 

Pričakovana sredstva Občine Sevnica    

Sponzorstvo   

Donacije   

Lastni prihodki   

Drugi viri   

PRIHODKI SKUPAJ:   

2. O D H O D K I    

 

(žig) 

Predsednik društva:     
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Obrazec D 
 

D - ZALOŽNIŠTVO 

1. Ime skupine, avtorjev 

Ime organizacije             

Ime in priimek avtorja/ev            

              

              

              

              

Poštni naslov             

KONTAKT: e-pošta:_______________________________________    tel.:____________________________ 

2. Vsebina izdaje/ciljni uporabniki 
 
Obkrožite, na kaj se nanaša vsebina izdaje: 

1. vsebina se nanaša na občino Sevnica ali širše 

2. vsebina se nanaša na posamezno krajevno skupnost ali kraj v občini Sevnica 

3. vsebina se nanaša na posamezno organizacijo 

4. avtorsko delo (pesniška zbirka, prozno delo…) 

Kratko povzemite vsebino dela, namen izdaje, komu bo delo namenjeno, vaše opombe …: 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



  Povabilo k oddaji ponudbe 

 - 22 - Javni razpis 2013 - KULTURA 

3. Finančna konstrukcija 

 
Sofinancira se največ 30% upravičenih stroškov! 

 

1. P R I H O D K I V  EUR DELEŽ  V  % 

Pričakovana sredstva Občine Sevnica    

Sponzorstvo   

Donacije   

Lastni prihodki   

Prispevki uporabnikov (prodaja)   

Drugi viri   

PRIHODKI SKUPAJ:   

2. O D H O D K I   

Avtorski honorar   

Uredniški honorar   

Stroški tiska oz. snemanja   

Drugi materialni stroški,(telefon, pisarniški material, 
potni stroški, dnevnice, drugo) 

  

ODHODKI SKUPAJ:   

 

 

 

(žig) 

Avtor/urednik:  ______ _____    Predsednik društva:     
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POROČILO O IZVEDENI prireditvi, projektu,…. 
 
(ime izvajalca - društva, kluba, pravne osebe…) 
______________________________________________________________________ 
(sedež, natančen naslov – ulica , kraj, pošta)   
______________________________________________________________________ 
Tel / fax / e- mail odgovorne osebe 
______________________________________________________________________ 

 
v obdobju (čas): 
____________________________________________________________________________ 
 
kraj izvedbe: 
____________________________________________________________________________ 
 
število udeležencev/izvajalcev: 
____________________________________________________________________________ 
 
število opravljenih ur /nastopov/ vaj: 
____________________________________________________________________________ 
 
strokovni vodja dejavnosti /mentor: 
____________________________________________________________________________ 
 
Kratek vsebinski opis projekta/prireditve/dejavnosti:  
 
 
 
 
 
 
Okvirni stroški izvedbe projekta/prireditve: __________________________________________ 
 
Opombe izvajalca : ____________________________________________________________ 
 

* za izvedeno prireditev je potrebno priložiti programski list ali vabilo 
organizatorja na prireditev ! 
 
 
Spodaj podpisani z vso odgovornostjo jamčim za resničnost in točnost navedenih 
podatkov v predloženem poročilu ter v primeru nenamenske porabe pridobljenih 
sredstev na podlagi tega poročila izjavljam in odgovarjam, da jih bo 
_______________________ vrnilo v proračun Občine Sevnica v roku 30 dni od prejete 
zahteve s strani Občine Sevnica.  
 
 

 
Kraj in datum:                                                   Ime in priimek odgovorne osebe izvajalca: 
 
               Žig 
        ________________________ 
                        (podpis) 
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Številka: 610-0001/2013 
Datum: _____________ 
 

 V Z O R E C     P O G O D B E 

(potrebno parafirati na vsaki strani) 

 
P O G O D B A  

o sofinanciranju programa oz. projekta na področju kulture za leto 2013, 
 
ki je sklenjena in dogovorjena med strankama: 
 
1. Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, matična številka 5883088, davčna 
številka SI99767392, ki jo zastopa Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica  
 
kot naročnik in 
 
ime in naziv organizacije: _________________________________________________ 

naslov_______________________________________________________, 
matična številka:____________, davčna številka ____________________________, 

ki ga zastopa ________________________ kot predsednik/ca oziroma direktor/ica 

 
kot izvajalcem 
 
 
kakor sledi 
 

1. člen 
S to pogodbo se Občina Sevnica zavezuje za sofinanciranje, izvajalec pa za izvajanje 
programa/ov oz. projekta/ov: 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
___________________________________________________________, 
ki je bil/so bili izbran/i na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje programov oz. 
projektov v občini Sevnica za leto 2013. 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo program oz. projekt izvedel v skladu z opisom vsebine iz 
ob prijavi na javni razpis oddane razpisne dokumentacije in to najkasneje do 
31.12.2013. 
 

2. člen 
Občina Sevnica in izvajalec se dogovorita, da bo program/me oz. projekt/e iz 1. člena te 
pogodbe v skladu s sprejetim programom sofinanciranja programov oz. projektov, 
prispevek Občine Sevnica za programe oz. projekte te pogodbe znašal v letu 2013: 
 
- program oz. projekt ____________________________________________________ 
sofinanciran v znesku EUR ___________________. 
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- program oz. projekt ____________________________________________________ 
sofinanciran v znesku EUR ___________________. 
 
-program oz. projekt _____________________________________________________ 
sofinanciran v znesku  EUR ___________________. 

 

-program oz. projekt _____________________________________________________ 
sofinanciran v znesku EUR ___________________. 
 
torej skupaj ______________   EUR , (z besedo:________________________EUR). 
 
Pogodbeni znesek v navedeni višini se uporablja od 1.1.2013 do 31.12.2013. 
 

3. člen 
Občina Sevnica bo v letu 2013 sredstva za sofinanciranje programa/ov oz. projekta/ov, 
ki je/so predmet te pogodbe, v dogovorjeni višini nakazoval na račun izvajalca številka: 
_____________________ pri banki _________________________ in sicer mesečno 
po dvanajstinah, oziroma po dogovoru o izvedbi programa ali projekta. 
 
Izvajalec bo program oz. projekt v letu 2013 izvajal v skladu s predložnim planom dela 
in bo najkasneje do 31.01.2014 tudi oddal vsebinsko in finančno letno poročilo, ki mora 
vsebovati kopije računov in dokazila o plačilu le teh (kopija položnice ali kopija o plačilu 
iz spletne banke -  proklik).  
 
V primeru, da izvajalec pridobi javna sredstva za isti program oziroma projekt od 
drugega financerja, mora o tem obvestiti Občino Sevnica. 
 

4. člen 
Če izvajalec ne predloži poročil o opravljenem delu oziroma porabi sredstev v 
zahtevanih rokih, ali nenamensko uporabi odobrena proračunska sredstva, lahko 
Občina Sevnica odstopi od pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan povrniti Občini 
Sevnica vsa prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi (od dneva prejetja 
sredstev do dneva vračila). 
 
Če Občina Sevnica smatra, da je potrebno poročilo za posamezni program oz. projekt 
vsebinsko ali finančno dopolniti oz. spremeniti, določi izvajalcu primeren rok, v katerem 
mora le-ta predložiti dopolnjeno ali spremenjeno poročilo. 
 

5. člen 
Občina Sevnica in izvajalec se dogovorita, da bosta izvajanje programov oz. projektov 
spremljala: 
- s strani Občine Sevnica, Mojca Sešlar, vodja oddelka za družbene dejavnosti 
- s strani izvajalca pa __________________________________________________. 
 
Občina Sevnica ima pravico nadzora nad potekom programa/ov oz. projekta/ov in nad 
porabo dodeljenih sredstev iz proračuna Občine Sevnica.  
 

6. člen 
Izvajalec je dolžan med potekom izvajanja posameznega programa oz. projekta takoj 
pisno obvestiti Občino Sevnica o okoliščinah, ki utegnejo vplivati na vsebinsko in/oz. 
terminsko izvedbo programa oz. projekta ter predlagati ustrezno spremembo oz. 
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dopolnitev pogodbe. Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se dogovorijo v pisni 
obliki. 
 

7. člen 
Izvajalec je dolžan pri objavah, programskih listih, vabilih na javne prireditve, ki so 
predmet sofinanciranja iz te pogodbe, navesti, da je njegove programe sofinancirala 
Občina Sevnica. 
 

8.člen 
Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če 
sporazumne rešitve ne bi mogli doseči, je za rešitev pristojno Okrajno sodišče v Sevnici. 
 

9.člen 
Ta pogodba je veljavna z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in je sestavljena 
v štirih (4) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) izvoda. 
 
 
 
   Datum podpisa:            Datum podpisa: 

_______________     ________________ 
 
 
Izvajalec:       Naročnik: 

________________________   Občina Sevnica 

________________________    Glavni trg 19a, 8290 Sevnica 

 
               Župan Občine Sevnica 

________________________   Srečko Ocvirk 
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Na podlagi 1., 8. in 25. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
(Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 94/09 Odl. US in 4/10), 21. člena Zakona o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. 
US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10 in 84/2010 Odl.US) in 16. člena Statuta Občine 
Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05) je Občinski svet občine Sevnica na 3. redni seji dne 
26. 1. 2011 sprejel 
 

 
 

P R A V I L N I K 
o postopku in merilih za vrednotenje programov in projektov ljubiteljske kulturne 

dejavnosti, ki jih sofinancira Občina Sevnica 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
S tem pravilnikom se določijo pogoji, kriteriji, merila in postopki za razdelitev 
proračunskih sredstev, ki so namenjeni sofinanciranju programov in projektov 
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sevnica. 
 

2. člen 
 
Opredelitev pojmov: 

- Javna kulturna dejavnost je tista dejavnost izvajalcev na področju ljubiteljske kulture, ki 
je v javnem interesu in jo lokalna skupnost sofinancira za spodbujanje kulturne 
ustvarjalnosti in uresničevanje javnega interesa za kulturo. 

- Javni kulturni program je kulturna dejavnost, ki je po vsebini in obsegu zaključena celota 
in jo izvaja kulturni izvajalec, katerega ustanovitelj ni lokalna skupnost, je pa njegovo 
delovanje v javnem interesu do te mere, da ga lokalna skupnost financira na primerljiv 
način kot javni zavod.  

- Kulturni projekti so posamični zaključeni kulturni dogodki izvajalca (npr. likovna 
razstava, glasbeni koncert, gledališka, video, filmska, plesna predstava ipd.) na 
posameznem kulturnem področju, ki so namenjeni širši javnosti in izkažejo nek 
širši javni interes. 

 
3. člen 

 
Izvajalci programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini so: 

- društva, registrirana za izvajanje programov na področju kulture, 
- resorne občinske zveze, če so izvajalci programa, 
- ustanove in zasebni zavodi, ki so ustanovljeni za opravljanje dejavnosti v kulturi 

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

kulturo. 
 

4. člen 
 

Po teh merilih se ocenjujejo programi in projekti izvajalcev, ki delujejo na naslednjih področjih:  
- glasbena (vokalna, instrumentalna) dejavnost, 
- gledališka in lutkovna dejavnost, 
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- folklorna dejavnost, 
- plesna dejavnost, 
- likovna dejavnost, 
- literarna dejavnost, 
- foto, video in filmska dejavnost.  

 
Po teh merilih se ocenjuje tudi založništvo in izobraževanje prijaviteljev z vseh zgoraj 
naštetih področij. 
 

5. člen 
 
Izvajalci programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti ter ostalih kulturnih 
projektov v občini morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

- da imajo sedež v Občini Sevnica, 
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje 

za uresničevanje kulturnih aktivnosti, 
- da imajo zagotovljene redne vaje, 
- da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, 

kot to določa zakon o društvih, 
- za posameznike, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu, 

pristojnem za kulturo, je pogoj, da imajo stalno prebivališče v Občini Sevnica, 
- s posameznim kulturnim programom oziroma projektom lahko posamezni 

izvajalci kandidirajo za sredstva iz občinskega proračuna le na enem javnem 
razpisu Občine Sevnica v tekočem letu, 

- če je prijavitelj zveza, mora k prijavi priložiti sklep pristojnega organa resorne 
občinske zveze o prijavi projekta oziroma programa. 

 
6. člen 

 
Po tem pravilniku lahko prijavitelj pridobi sredstva za: 

- redno, sistematično in kontinuirano delovanje  
- organizacijo in izvedbo kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, 

projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, 
ki ga pripravlja in izvaja prijavitelj na nepridobiten način in je v interesu širše 
družbene skupnosti 

- udeležbo na tekmovanju 
- obletnico delovanja 
- vzdrževanje opreme 
- članstvo v resorni zvezi 
- založništvo  
- izobraževanje in strokovno usposabljanje 

 
Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov, kjer se izvajajo kulturne 
dejavnosti, niso predmet financiranja po tem pravilniku. 
 

II. POSTOPEK 
 

7. člen 
 
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem programov in projektov ljubiteljske 
kulturne dejavnosti ter nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev poteka po 
naslednjem zaporedju: 
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1. Župan imenuje strokovno komisijo za vodenje postopka javnega razpisa v sestavi: 
- 2 predstavnika občinske uprave (1 pravnik), 
- 1 predstavnik KŠTM Sevnica, 
- 1 predstavnika Javnega sklada za kulturne dejavnosti, 
- 1 predstavnik resorne občinske zveze. 

 
2. Objava razpisa: 
Javni zavod KŠTM Sevnica vodi celoten postopek izvedbe razpisa, Občina Sevnica pa 
je dolžna objaviti javni razpis v Uradnem listu RS, na spletni strani Občine Sevnica in 
ostalih javnih občilih ter skleniti pogodbo z izbranimi izvajalci. 
 
Rok za prijavo na razpis ne sme biti krajši od 30 dni. 
 

Besedilo objave javnega razpisa mora vsebovati:  

- navedbo naročnika (naziv, sedež), 
- področja kulturnih programov ali projektov, ki so predmet javnega razpisa,  
- subjekte, ki se lahko prijavijo na razpis, 
- kriterije, po katerih se bo posamezen prijavljeni kulturni program ali projekt ocenjeval 

oziroma vrednotil,  
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,  
- okvirno vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa,  
- obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,  
- razpisni rok,  
- način pošiljanja in vsebina vlog,  
- kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in dvignejo razpisno 

dokumentacijo, 
- datum odpiranja vlog, 
- rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa. 

 
3. Zbiranje vlog. 
 
4. Po preteku roka za oddajo vlog komisija izvede odpiranje vlog po vrstnem redu 

prispelih vlog in ugotovi njihovo popolnost. Vloge, ki niso prispele v določenem roku, 
se zapečatene vrnejo vlagatelju. 

 
Vlagatelji, katerih vloge niso bile popolne, lahko le te dopolnijo v roku 5 dni od prejema 
pisnega obvestila. Nepopolnih vlog komisija po tem roku ne obravnava in jih s sklepom 
zavrže. 

 
Komisija o svojem delu sestavi zapisnik, ki mora vsebovati: 

- število prispelih vlog, 
- seznam prijaviteljev, 
- število formalno nepopolnih vlog in navedbo posameznih nepopolnih vlog 

vlagateljev, 
- število popolnih vlog. 

 
5. Strokovna komisija v skladu z merili tega pravilnika točkuje programe prispelih vlog, 

ki v celoti izpolnjujejo pogoje, določene s tem pravilnikom, in pripravi predlog sklepa 
o izbiri in sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti. 

 
Na podlagi predloga strokovne komisije Občinska uprava izda o vsaki ustrezni vlogi, 
prispeli na javni razpis, posamično odločbo, s katero odloči o odobritvi ter deležu 
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sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega kulturnega projekta oziroma 
kulturnega programa. 
 
V roku 8 dni od prejema odločbe o sofinanciranju je možno zoper odločbo vložiti pisno 
pritožbo na oddelku za družbene dejavnosti Občine Sevnica. Pritožba vlagatelja se 
obravnava v roku 30 dni. Župan preveri utemeljenost pritožbe in izda končno odločbo, 
zoper katere ni pritožbe.  
 
6. Župan z vsemi izvajalci sklene pogodbo, v kateri se določi:  

- pogodbene stranke (naziv, naslov, davčna številka, številka računa ...), 
- naziv programov in projektov, ki bodo sofinancirani, 
- trajanje pogodbe, 
- način izplačila dodeljenih sredstev, 
- rok, do katerega lahko izvajalec črpa finančna sredstva, 
- navedbo skrbnikov pogodbe za vsako stranko, 
- obveznost navajanja Občine Sevnica kot financerja, 
- obveznost poročanja izvajalca Občini Sevnica, 
- način nadzora nad zakonito in namensko porabo sredstev, 
- določilo o sankcijah, če izvajalec nenamensko porabi dodeljena sredstva ali ne 

izpolni predmeta pogodbe, 
- določilo, da mora izvajalec sproti obveščati Občino Sevnica o spremembah, ki 

lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti, 
- datum podpisa, podpis in če je izvajalec pravna oseba, tudi žig. 

 
Če izvajalec pogodbe ne podpiše in ne vrne občinski upravi v roku 30 dni od izdaje 
pisnega poziva za podpis, se šteje, da je odstopil od zahteve po sofinanciranju kulturnih 
programov in projektov. 
 
7. Spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna: 
Občina Sevnica izvaja nadzor nad izvajanjem programov po sklenjenih pogodbah ter 
vodi evidence o izvedenih kulturnih programih. 
 
V kolikor se ugotovi nenamenska poraba sredstev s strani izbranih izvajalcev kulturnih 
programov in projektov, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa je dolžan 
izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Če sredstva 
niso vrnjena v določenem roku, se izvede postopek izterjave.  

 
8.  O izvedbi sofinanciranih kulturnih programov in projektov morajo izvajalci občinski 

upravi, oddelku za družbene dejavnosti, v pogodbenem roku predložiti: 
- vsebinsko poročilo o izvedbi kulturnih programov in projektov; 
- dokazila o namenski porabi sredstev, pridobljenih na podlagi javnega razpisa. 

 
Če izvajalec do rokov, določenih v pogodbi, ne odda poročila, se smatra, da programov 
ni izvajal in je dolžan vsa realizirana proračunska sredstva, vključno z zamudnimi 
obrestmi, vrniti v občinski proračun. Občinska uprava ali po njej pooblaščeni organ, 
lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev. 

 
 

III. MERILA 
 

8. člen 
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Programe in projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti strokovna komisija 
ocenjuje na podlagi meril in kriterijev za sofinanciranje programov in projektov 
ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki so navedeni v 10. členu tega pravilnika. 
 
Vrednost posameznih programov in projektov po merilih in kriterijih je izražena v točkah. 
Vrednost točke po posameznih programih in projektih se izračuna kot razmerje med 
obsegom sredstev, predvidenih za ljubiteljske kulturne dejavnosti, in skupnim številom 
točk vseh programov in projektov, prijavljenih na javni razpis. 
 

9. člen 
 

Strokovna komisija za presojo in ocenjevanje vlog ovrednoti kulturne programe in 
projekte, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa. Osnovni elementi, ki jih strokovna 
komisija vrednoti, so: 

- redni programski načrti prijavitelja (redne vaje ter izvedba programov), 
- število članov prijavljene skupine, 
- dodatki za udeležbo na tekmovanjih, obletnico delovanja, vzdrževanje opreme in 

članstvo v resorni občinski zvezi 
- organizacija kulturnega projekta 
- založništvo 
- izobraževanje  

 

10. člen 
 
1. Programska dejavnost 
 
I. VOKALNA GLASBENA DEJAVNOST (pevski zbori, manjše vokalne skupine, ljudski 
pevci, solisti) 
a) redne vaje: 

- 71-90 vaj na leto: do 1800 točk 
- 51-70 vaj na leto: do 1350 točk 
- 30-50 vaj na leto: do 900 točk 

 
b) samostojni koncerti: 

- 2 samostojna (premierna) koncerta na leto: do 600 točk 
- 1 samostojni (premierni) koncert na leto:  do 300 točk 

 
c) priložnostni nastopi: 

- več kot 10 priložnostnih nastopov na leto: do 600 točk 
- 5-9 priložnostnih nastopov na leto:  do 400 točk 
- 2-4 priložnostni nastopi na leto:  do 200 točk 

 
II. INSTRUMENTALNA GLASBENA DEJAVNOST (pihalne godbe, manjše glasbene 
zasedbe, solisti) 
a) redne vaje: 

- 71-90 vaj na leto: do 1800 točk 
- 51-70 vaj na leto: do 1350 točk 
- 30-50 vaj na leto: do 900 točk 

 
b) samostojni koncerti: 

- 2 samostojna (premierna) koncerta na leto: do 600 točk 
- 1 samostojni (premierni) koncert na leto:  do 300 točk 

 
c) priložnostni nastopi: 

- več kot 10 priložnostnih nastopov na leto: do 600 točk 
- 5-9 priložnostnih nastopov na leto:  do 400 točk 
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- 2-4 priložnostni nastopi na leto:  do 200 točk 
 
III. GLEDALIŠKA IN LUTKOVNA DEJAVNOST (gledališke in lutkovne skupine) 
a) redne vaje: 

- 46-60 vaj na leto: do 1800 točk 
- 31-45 vaj na leto: do 1350 točk 
- 15-30 vaj na leto: do 900 točk 

 
b) premierne predstave: 

- 2 premierni predstavi na leto:  do 600 točk 
- 1 premierna predstava na leto:  do 300 točk 

 
c) ponovitve in priložnostni nastopi: 

- 6 ali več priložnostnih nastopov (vključno s ponovitvami) na leto:  do 600 točk 
- 3-5 priložnostnih nastopov (vključno s ponovitvami) na leto:  do 400 točk 
- 1-2 priložnostna nastopa (vključno s ponovitvami) na leto:  do 200 točk 

 
IV. FOLKLORNA DEJAVNOST (folklorne skupine) 
a) redne vaje: 

- 71-90 vaj na leto: do 1800 točk 
- 51-70 vaj na leto: do 1350 točk 
- 30-50 vaj na leto: do 900 točk 

 
b) samostojni celovečerni nastopi: 

- 2 samostojna celovečerna nastopa na leto: do 600 točk 
- 1 samostojni celovečerni nastop na leto:  do 300 točk 

 
c) priložnostni nastopi: 

- več kot 10 priložnostnih nastopov na leto: do 600 točk 
- 5-9 priložnostnih nastopov na leto:  do 400 točk 
- 2-4 priložnostni nastopi na leto:  do 200 točk 

 
V. PLESNA IN MAŽORETNA DEJAVNOST (plesne in mažoretne skupine) 
a) redne vaje: 

- 71-90 vaj na leto: do 1800 točk 
- 51-70 vaj na leto: do 1350 točk 
- 30-50 vaj na leto: do 900 točk 

 
b) samostojni celovečerni nastopi: 

- 2 samostojna celovečerna nastopa na leto: do 600 točk 
- 1 samostojni celovečerni nastop na leto:  do 300 točk 

 
c) priložnostni nastopi: 

- več kot 10 priložnostnih nastopov na leto: do 600 točk 
- 5-9 priložnostnih nastopov na leto:  do 400 točk 
- 2-4 priložnostni nastopi na leto:  do 200 točk 

 
VI. FILMSKA IN VIDEO DEJAVNOST  
a) redna srečanja: 

- 31-40 srečanj na leto: do 900 točk 
- 21-30 srečanj na leto: do 675 točk 
- 10-20 srečanj na leto: do 450 točk 

 
b) samostojni projekcije: 

- 2 samostojni celovečerni projekciji na leto:   do 300 točk 
- 1 samostojna celovečerna projekcija na leto:  do 150 točk 
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c) sodelovanje na drugih projekcijah: 
- 6 ali več sodelovanj na drugih projekcijah na leto:  do 300 točk 
- 3-5 sodelovanj na drugih projekcijah na leto:  do 200 točk 
- 1-2 sodelovanji na drugih projekcijah na leto:  do 100 točk 

 
VII. LIKOVNA IN FOTO DEJAVNOST  
a) redna srečanja: 

- 31-40 srečanj na leto: do 900 točk 
- 21-30 srečanj na leto: do 675 točk 
- 10-20 srečanj na leto: do 450 točk 

 
b) samostojne razstave: 

- 2 samostojni razstavi na leto:  do 300 točk 
- 1 samostojna razstava na leto:  do 150 točk 

 
c) sodelovanje na drugih razstavah: 

- 6 ali več sodelovanj na drugih razstavah na leto:  do 300 točk 
- 3-5 sodelovanj na drugih razstavah na leto:  do 200 točk 
- 1-2 sodelovanji na drugih razstavah na leto:  do 100 točk 

 
 
VIII. LITERARNA DEJAVNOST 
a) redna srečanja: 

- 31-40 srečanj na leto: do 900 točk 
- 21-30 srečanj na leto: do 675 točk 
- 10-20 srečanj na leto: do 450 točk 

 
b) samostojni literarni večeri: 

- 2 samostojna literarna večera na leto:  do 300 točk 
- 1 samostojni literarni večer na leto:   do 150 točk 

 
c) sodelovanje na drugih literarnih srečanjih: 

- 6 ali več sodelovanj na drugih literarnih srečanjih na leto:  do 300 točk 
- 3-5 sodelovanj na drugih literarnih srečanjih na leto:  do 200 točk 
- 1-2 sodelovanji na drugih literarnih srečanjih na leto:  do 100 točk 

 
2. Velikost skupine  
 
Skupina prejme dodatne točke za število članov - za vsakega člana 1% od dodeljenih točk v 
1. a poglavju teh meril (točke, ki jih je skupina zbrala za redne vaje). 
 
Skupina lahko prejme največ 50% dodatnih točk. 
 
3. Dodatek za udeležbo na tekmovanjih 
 
Če se skupina udeleži tekmovanja, prejme dodatne točke: 

- državno tekmovanje:   do 500 točk 
- regijsko tekmovanje:   do 300 točk 
- območno tekmovanje:  do 100 točk 

 
4. Dodatek za obletnico delovanja 
 
V letu, ko skupina praznuje visoko obletnico delovanja, mu pripada dodatno število točk - v 
odstotku od dodeljenih točk, ki jih je zbral pod točko 1. (programska dejavnost), vendar pod 
pogojem, da za to priložnost pripravi in izvede zahtevnejši jubilejni program. 

- za 10. obletnico delovanja 10% 
- za 15. obletnico delovanja 15% 
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- za 20. obletnico delovanja 20% 
- za 25. obletnico delovanja 25% 
- za 30. obletnico delovanja 30% 
- za 35. obletnico delovanja 35% 
- za 40. obletnico delovanja 40% 
- za 45. obletnico delovanja 45% 
- za 50. obletnico in več let delovanja 50% 

 
 
 
5. Dodatek za vzdrževanje opreme 
 
Vokalne in instrumentalne skupine, gledališke in lutkovne skupine, folklorne skupine, plesne in 
mažoretne skupine, likovne, literarne, foto, video in filmske skupine (v nadaljevanju: skupine) 
glede na število rednih članov prejmejo dodatek za stroške dejavnosti, t.j. za vzdrževanje oblek, 
instrumentov, za nakup drobnega potrošnega materiala, vzdrževanje kostumov in scene, pranje 
in likanje ljudskih noš, plesnih kostimov in druga gradiva, potrebna za delovanje skupin - do 50 
točk na člana skupine. 
 
Skupina mora ob prijavi na razpis obvezno izpolniti Prijavni obrazec C1 oz. priložiti predračun 
za nakup opreme! 
 
6. Dodatek za članstvo v resorni zvezi 
 
Društvom, ki so vključena v resorno občinsko zvezo, pripada 100 točk. 
 
7. Dodatek za organizacijo projekta 
 
V primeru, da je društvo organizator projekta in obenem tudi izvajalec (lahko tudi samo kot 
soizvajalec), pridobi dodatne točke za organizacijo projekta: 
 
a) čas trajanja prireditve: 

- do 3 ure:  do 50 točk 
- do 12 ur:  do 150 točk 
- več kot 12 ur: do 300 točk 

 
b) nivo prireditve: 

- društveni, krajevni nivo:   do 50 točk 
- občinski nivo:     do 150 točk 
- regijski, državni, mednarodni nivo:  do 300 točk 

 
Organizacija projekta, pri katerem društvo hkrati ni tudi (so)izvajalec, se ne sofinancira! 
 
V primeru, da komisija presodi, da je prijavljen projekt v širšem javnem interesu ter predstavlja 
edinstven fenomen tudi v smislu promocije občine in povezovanja različnih kulturnih vsebin, 
lahko skupini podeli dvojno število točk za prijavljeno organizacijo projekta. 
 
8. Založništvo 
 
Po tem pravilniku Občina Sevnica financira tudi založništvo. Sofinancira se izdaja knjig, 
literarnih revij, almanahov, zgoščenk, … Vlogo za sofinanciranje poda posameznik oziroma 
društvo, ki bo izdajatelj edicije, vendar mora izpolnjevati tudi ostale pogoje tega pravilnika. 
Prednost pri sofinanciranju bodo imele edicije, ki so povezane z zgodovinsko in kulturno 
dediščino društva, kraja ali občine Sevnica, tiste, ki so namenjene čim večjemu številu 
uporabnikov, in tiste, ki imajo zagotovljen delež lastnih sredstev. Edicije, ki se ne nanašajo na 
zgoraj opredeljeno vsebino, se ne sofinancirajo. 
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Točkujejo se naslednji elementi: 
 
a) Ciljni uporabniki – glede na vsebino edicije: 

- vsebina se nanaša na občino Sevnico ali širše: do 800 točk 
- vsebina se nanaša na posamezno krajevno skupnost ali kraj v občini Sevnica: do 

700 točk 
- vsebina se nanaša na posamezno društvo: do 600 točk 
- avtorsko delo (pesniška zbirka, prozno delo): do 500 točk 

 
b) Zagotovljen lastni delež sredstev: 

- več kot 90% lastnih sredstev: do 800 točk 
- več kot 80% lastnih sredstev: do 700 točk 
- več kot 70% lastnih sredstev: do 600 točk 

 
Sofinancira se največ 30% upravičenih stroškov! 
 
9. Izobraževanje 
 
Po tem pravilniku Občina Sevnica financira tudi izobraževanje. 
 
Občina sofinancira izobraževanje mentorjev in ostalih članov društva, vendar največ 
dva člana za posamezno izobraževanje. Posamezni udeleženec lahko pridobi največ 
do 100 točk na osnovi predložene finančne konstrukcije. Prijavitelj mora obvezno 
priložiti izpolnjen Obrazec C2. 
 
 

IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
 

11. člen 
 

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o postopku in merilih za 
vrednotenje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine 
Sevnica (Uradni list RS, št. 61/05, 14/07 in 119/07). 

 
12. člen 

 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
 
 
Št. 610-0010/2008 
Sevnica, dne 1.2.2011 
 
 
 
 

Župan 
    Občine Sevnica 

        Srečko Ocvirk l. r. 
 

 


