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oBčlNA voDlcE Kopitariev trg 1,1217 Vodice
tel: oí - 833 26 ío
fax: O{ - 833 26 30

www.vodice.si
obcina@vodice.si

Na podlagi Pravilnika o Vrednotenju kulturnih programov V občini Vodice (Uradno glasilo
občine Vodice št.2115,7ĺ15 in 9/16)' občina Vodice objavlja:

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov v občini Vodice za leto 2019

1 Naročnik javnega razpisa:
občina Vodice, Kopitarjev trg 1 , 'ĺ217 Vodice' matična številka 5874637 , davčna
številka 61 3481 39' TRR 01 338-01 00000609.

Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa:
odlok o proračunu občine Vodice za leto 2019 (Uradno glasilo občine Vodice, št.
3ĺ19),
Pravilnik o vrednotenju kulturnih programov v občini Vodice (Uradno glasilo občine
Vodice št. 2115, 7l15 in 9/16)'
Letni program kulture v občini Vodice za leto 2019 (Uradno glasilo občine Vodice, št.
3/1 9).

Predmet javnega razpisa:
lz proračuna občine Vodice se financira.
. dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij, skupin in

posameznikov, za:
o glasbeno dejavnost,
o plesno in folklorno dejavnost,
o gledališko in lutkovno dejavnost,
o likovno dejavnost,
o literarno dejavnost in zaloŽništvo,
o filmsko, video produkcijo ter fotografijo,
o izobraŽevalno in raziskovalno dejavnost s področja kulture,
o dejavnost širjenja kulture med občane,
o nove medije;

. sodelovanje na občinskih, regijskih, drŽavnih srečanjih in na srečanjih v tujini,

. kulturne prireditve in akcije,

. druge programe, ki dokaŽejo vsebinsko učinkovitost.

Osnovni pogoji, kijih morajo izpolnjevati izvajalci:
Pravico do sofinanciranja kulturnih programov imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:r so društva, registrirana za izvajanje kulturne dejavnosti in s svojim dosedanjim

delom izkazujejo pričakovano kakovost, oz. v okviru svojega društva izvď1Ąo
kulturno dejavnost, primerljivo dejavnosti kulturnih druŠtev in imajo urejeno
evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa
Zakon o društvih - dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi ali

r so zasebniki na področju kulture, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev
pri ministrstvu, pristojn em za kulturo alil so zavodi, registrirani za opravljanje dejavnosti s podroÖja kulture,

. imajo sedeŽ na območju občine Vodice in zagotovljene osnovne materialne,
prostorske, kadrovske in organizacijske moŽnosti za uresnicitev načrtovanih
aktivnosti na področju kulture,. občinski upravi vsako leto redno predloŽijo poročilo o realizaciji programov,
poročila o doseŽenih uspehih na občinskih' regionalnih in drŽavnih tekmovanjih,
ce so se jih udeleŽili ter načrt aktivnosti za prihodnje leto'
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Merila in kriteriji po katerih se bo posamezen program oziroma projekt točkoval:
1. sedeŽ društva,
2. število vaj in nastopov,
3. izobraŽevanje,
4. organizacija prireditev, projektov,
5. število članov in čas delovanja društva'

okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa:
Višina razpĺsanih sredstev v okviru javnega razpisa znaša 22.000 ę,.

Rok za porabo sredstev:
Dodeljena sredstva za namen izvĄanja kulturnih programov morajo biti v celoti
porabljena najkasneje do vkljuöno 31' 12.2019.

Rok, do katerega moĘo biti predložene vloge za dodelitev sredstev in način
dostave vlog:
Rok za oddajo vloge prične teči s 29.3.2019 in se zaključi 29.4.2019'

Vlogo za sofinanciranje kulturnih programov za ĺeto 2019 mora predlagatelj izpolniti
na prijavnih obrazcih in zraven predloŽiti vsa pripadajoča ĺn zahtevana dokazila.

Vlogo je potrebno v zapńi ovojnici poslati ali osebno oddati na naslov: občina Vodice,
Kopitarjev trg 1, 1217 Yodice' Vloga mora biti pravilno označena (qlei priloqo v
razpisni dokumentaciii) , in sicer mora vsebovati naslednje sestavine

. polni naslov pošiljatelja

. pripis DJAVNI RAZPIS - KULTURA2Ol9 - NE ODPIRAJ(

. polni naslov prejemnika (OBCINA VODICE, Kopitarjev trg 1,1217
voDrcE).

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za
oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali osebno v sprejemni pisarni občine
Vodice zadnji dan roka do zaključka poslovnega časa.

Odpiranje in obravnava prispelih vlog:
odpiranje prispelih vlog bo komisija opravi|a dne 30.4.20'ĺ9.

Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščenl o izidu javnega razpisa:
Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom naročnika razpisa v roku 30 dni
od zaključka razpisnega roka.

Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dobijo dodatne informacije |n

dvignejo razpisno dokumentacijo:
lnformacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo kandidati na občini Vodice.
Kontaktna oseba. Rado Čuk - višji svetovalec, V delovnem času na tel. 01/833-26-24
ali na elektronski naslov. rado.cuk@vodice.si.

lnformacije o razpisni dokumentaciji:
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani občine Vodice. www.vodice.si.
Kandidati lahko razpisno dokumentacijo dvignejo tudi v sprejemni pisarni občine
Vodice, v poslovnem času oziroma pri zgoraj navedeni kontaktni osebi.
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Številka: 61 101 -1 ĺ201 9-03
Datum: 28.3.2019
Żupan občĺne Vodice
Aco Franc Suštar
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