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Javni razpis kultura 2018 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
 

ZA JAVNI RAZPIS  
O SOFINANCIRANJU KULTURNIH PROGRAMOV V OBČINI VODICE ZA LETO 2018 

 
1. Podatki o nalogi oziroma projektu, ki je predmet sredstev: 
Predmet in cilji tega javnega razpisa je sofinanciranje sledečih kulturnih programov: 

–– glasbena dejavnost, 
–– plesna in folklorna dejavnost, 
–– gledališka in lutkovna dejavnost, 
–– likovna dejavnost, 
–– literarna dejavnost in založništvo, 
–– filmska, video produkcija ter fotografija, 
–– izobraževalna in raziskovalna dejavnost s področja kulture, 
–– dejavnost širjenja kulture med občane, 
–– novi mediji, 
–– sodelovanje na občinskih, regijskih, državnih srečanjih in na srečanjih v tujini, 
–– kulturne prireditve, projekti in akcije, 
–– drugi programi, ki dosežejo vsebinsko učinkovitost. 

 
2. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: 
Višina razpisanih sredstev znaša 21.000 €. 
 
3. Način določanja deleža, ki ga prejme posamezni prejemnik: 
Merila in kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje kulturnih  programov in projektov 
 

      
VRSTA PROGRAMA ŠTEVILO TOČK 

 
 

     1. GODBA NA PIHALA  
Pogoj: najmanj 8 nastopov letno. 
Priznano je maksimalno 90 vaj letno. 

 

 
PROGRAMSKI STROŠKI NA VAJO 

 
12 točk 

DODATNO POUČEVANJE MLADIH GODBENIKOV NA 
TROBILIH IN PIHALIH (NOVI ČLANI) 

20 točk /instrument 

STROŠKI NA NASTOP:  

- do 12 nastopov na območju Občine Vodice 15 točk/nastop 

- do 10 nastopov na območju regije oz. države 50 točk/nastop 

- do 3 nastopi na mednarodni prireditvi ali prireditvi v tujini  60 točk/nastop 

 
 

     2.  PEVSKI ZBOR 
Pogoj: najmanj 4 nastopi letno. 
Priznano je maksimalno 45 vaj letno. 

 

PROGRAMSKI STROŠKI NA VAJO: 6 točk/vajo 

STROŠKI NA NASTOP:  

- do 5 nastopov na območju občine              15 točk /nastop 
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- do 3 nastopi na območju regije oz. države 50 točk /nastop 

- do 2 nastopa na  mednarodni prireditvi ali prireditvi v 
tujini 

60 točk/nastop 

 

3. DRAMSKA, GLEDALIŠKA, LUTKOVNA SKUPINA 
Pogoj: najmanj 1 predstava letno. 
Prizna se največ 30 vaj (po 2 šolski uri) na predstavo. 

 

PROGRAMSKI STROŠKI NA VAJO: 6 točk/vajo 

STROŠKI NA PREDSTAVO, NASTOP:  

- do 3 nastopi na območju Občine Vodice      15 točk/nastop 

- do 2 nastopa na območju regije oz. države      50 točk/nastop 

- do 1 nastop na mednarodni prireditvi ali prireditvi v tujini  60 točk/nastop 

 

4. LIKOVNA, LITERARNA, MULTIMEDIA SKUPINA OZ. 
DEJAVNOST 
Pogoj: najmanj 1 razstava, projekcija letno. 

 

STROŠKI NA RAZSTAVO, PROJEKCIJO:  

- do 6 razstav, projekcij na območju Občine Vodice 15 točk/izvedbo 

- do 4 razstave, projekcije na območju regije oz. države 50 točk/izvedbo 

- do 2 razstavi, na mednarodni prireditvi ali prireditvi v tujini  60 točk/izvedbo 

- Izdaja knjige, CD, DVD.   80 točk/izdajo 

 

5. DRUGI PROGRAMI 
 

Drugi programi, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost, se 
ovrednotijo v skladu in sorazmerju z merili, ki veljajo za 
podobne zvrsti kulturnih programov. 
Pogoj: najmanj 4 projekti oz. prireditve letno. 
Prizna se največ 8 projektov, prireditev letno. 

 
 

80 točk/projekt 

 

    6. SKUPNI  KRITERIJI IN  MERILA  

IZOBRAŽEVANJE  
(maksimalno 3 programi izpopolnjevanja;           
1 program pomeni 1 dan) 
Stroški na 1 izpopolnjevanje: 

 
 

                       20 točk 

ORGANIZACIJA LETNEGA KONCERTA, PREMIERE;                      100 točk 

ORGANIZACIJA PRIREDITVE, PROJEKTA:* 
(koncert, festival, tekmovanje in druge podobne prireditve) 
(prizna se maksimalno 8 prireditev/projektov)  

 
      80 točk/projekt 

MATERIALNI STROŠKI NA SEZONO: (potni stroški, 
najemnina opreme, računovodske storitve, nabava 
inštrumentov in uniform, honorar solistom, SAZAS, najem 
prostorov ipd.) 

 

- do 9 članov 20 točk 

- od 10 do 18 članov 50 točk 

- od 19 članov naprej 80 točk 

DELOVANJE DRUŠTVA                                
/za vsako začeto desetletje delovanja 10 točk/ 
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od 1 do 10 let                                                             
od 11 do 20 let… 
                                                  
od 91 do 100 let… 

10 točk 
            20 točk 
 

 100 točk 
 
*Prireditve ali projekti, ki so bili točkovani  in za katere so izvajalci prejeli določena sredstva 

pa niso bili izvedeni, se v naslednjem letu ne financirajo oz. se odštejejo od števila odobrenih 

projektov oz. programov. 

Vrednost točke se izračuna za vsako proračunsko leto posebej in je odvisna od višine 
sredstev, ki so v proračunu Občine Vodice določena za sofinanciranje izvajanja kulturnih 
dejavnosti. Vrednost točke se določi s seštevkom točk vseh ocenjenih programov oziroma 
projektov. Tako dobljena vrednost točke se pomnoži s skupnim številom zbranih točk za 
program oziroma posamezen projekt. Na ta način dobimo višino sredstev sofinanciranja 
posameznega programa oziroma projekta. Vrednost točke za tekoče proračunsko leto s 
sklepom določi župan Občine Vodice. 
 
4. Prijavni obrazec: 
Prijavni obrazec predstavlja prilogo št. 1, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije. Vsak 
vlagatelj izpolni obrazec priloga št. 1, ki vsebuje: 

 osnovne podatke o izvajalcu kulturnih programov in 

 izjavo o sprejemanju in izpolnjevanju pogojev javnega razpisa. 
K prijavnemu obrazcu je potrebno priložiti dokazilo o registraciji društva/zasebnika/zavoda. 
 
Vsak vlagatelj izpolni obrazec št. 1 v katerem navede število izvedenih vaj, programov, 
projektov, izobraževanj ipd. in opis posameznih planiranih programov, projektov, 
izobraževanj ipd., ki mu priloži izpolnjen obrazec št. 2 (posebej za vsak navedek programa, 
projekta izobraževanja ipd.).   
 
Vlagatelj na obrazcu št. 3  navede finančno konstrukcijo za vse programe skupaj. 
Vlagatelj na obrazcu št. 4   navede seznam članov društva ali priloži svoj seznam. 
 
 
5. Vzorec pogodbe: 
Vzorec pogodbe predstavlja prilogo št. 2, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije. 
 
6. S sklepom bo o dodelitvi sredstev odločil župan Občine Vodice. Sklep župana je 
dokončen. Zoper odločitev župana je možno sprožiti upravni spor, in sicer v roku 30 
dni od vročitve sklepa.  
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