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Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov v ljubiteljski kulturi v občini Zagorje ob Savi
(Uradni list RS, štev. 41/04), Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, štev. 30/15), ter
Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2020 (Uradni list RS, štev. 82/19),
Občina Zagorje ob Savi objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROGRAMOV
DRUŠTEV IN SKUPIN, KI DELUJEJO NA PODROČJU LJUBITELJSKE KULTURNE
DEJAVNOSTI ZA LETO 2020
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob
Savi
2.Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti in programov zveze kulturnih društev,
društev in skupin, ki delujejo na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Zagorje ob
Savi. V skladu z določili pravilnika bo občina iz sredstev razpisa izbranim kandidatom
sofinancirala:
 program redne dejavnosti,
 udeležbo na gostovanjih, tekmovanjih in prireditvah ter izvedbo samostojnih
nastopov,
 stroške opreme, založništva in materialne stroške,
 ob upoštevanju rezultatov društva oz. skupine tudi dodatke za kakovost.
3.Pogoji za sodelovanje na razpisu:
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
 imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi in so registrirani za opravljanje kulturne
dejavnosti,
 imajo urejeno dokumentacijo o članstvu in ostalo dokumentacijo, ki jo določa zakon o
društvih,
 imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za
uresničitev načrtovanih kulturnih aktivnosti,
 vodijo evidenco o opravljenih vajah in nastopih,
 imajo potrjen program dela s strani upravnega organa društva, namenjen čim
večjemu številu uporabnikov in finančni načrt,
 izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje programov,
 da aktivno delujejo najmanj eno leto.
4.Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje razpisanih programov v letu 2020 znaša
40.000,00 EUR.
5.Rok za porabo sredstev: Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020.
6.Vsebina prijave: Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila,
ki so navedena v razpisnih obrazcih. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
7.Informacija o obrazcih za prijavo: Razpisno dokumentacijo lahko izvajalci od dneva
objave do izteka prijavnega roka dobijo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Zagorje
ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Dokumentacija je dostopna tudi na
internetni strani Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.si.
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8.Razpisni rok in način dostave prijave: Vlogo, izpolnjeno na obrazcih, ki so del razpisne
dokumentacije, z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite ali oddajte po pošti (priporočeno) na
naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, z oznako : NE
ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS – KULTURA 2020. Na hrbtni strani kuverte mora biti
obvezno navedeno ime in naslov pošiljatelja. Upoštevane bodo prijave, ki bodo na naslov
naročnika prispele do SREDE, 19. FEBRUARJA 2020 do 10.ure. Nepravočasne prijave ne
bodo obravnavane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.
9.Navedba osebe pooblaščene za dajanje informacij: Dodatne informacije v zvezi z
javnim razpisom lahko zainteresirani prejmete na Oddelku za družbene dejavnosti in
gospodarstvo občine Zagorje ob Savi (na tel. štev. 03 56 55 730 – Blanka Šmit ali na enaslovu: blanka.smit@zagorje.si).
10.Rezultati javnega razpisa: Odpiranje vlog prispelih na javni razpis ne bo javno. O izidu
razpisa bodo izvajalci z odločbo obveščeni najkasneje v roku 30-ih dni po izteku roka za
oddajo prijav na ta razpis. O morebitni pritožbi vlagatelja zoper odločbo o dodelitvi sredstev
odloči župan. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo
podrobneje opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.

Številka: 430 - 7/2020-2
Datum: 15. 1. 2020

ŽUPAN
Matjaž Švagan
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Na podlagi določil Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, štev.
96/02), 16.člena Statuta občine Zagorje ob Savi (Uradni Vestnik Zasavja,štev.13/2003) in
85.člena Poslovnika občinskega sveta občine Zagorje ob Savi (Uradni Vestnik Zasavja, štev.
13/2003) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 13.seji, dne 30.3.2004, sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju programov v ljubiteljski kulturi v občini Zagorje ob Savi

I.POGOJI IN POSTOPEK
1. člen
S tem pravilnikom se določa postopek in merila za sofinanciranje dejavnosti in programov
društev in skupin, ki delujejo na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Zagorje ob
Savi in jih sofinancira Občina Zagorje ob Savi.
2.člen
Za navedena sredstva lahko kandidirajo občinska Zveza kulturnih društev, ter vsa kulturna
društva in skupine, ki izpolnjujejo naslednje pogoje :
 da imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi in so registrirani za opravljanje kulturne
dejavnosti;to dokažejo s kopijo odločbe upravne enote o registraciji društva,
 da imajo urejeno dokumentacijo o članstvu in ostalo dokumentacijo, ki jo določa
zakon o društvih,
 da imajo zagotovljene materialne ,prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti
za uresničitev načrtovanih kulturnih aktivnosti,
 da vodijo evidenco o opravljenih vajah in nastopih,
 da imajo potrjen program dela s strani upravnega organa društva, namenjen čim
večjemu številu uporabnikov in finančni načrt,
 da izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje programov,
 da aktivno delujejo najmanj eno leto.
3.člen
Pravico do sofinanciranja programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti
imajo izvajalci iz 2. člena tega pravilnika, ki so izbrani na osnovi vsakoletnega razpisa.
Razpis se izvede najkasneje mesec dni po obravnavi proračuna občine v prvi obravnavi.
Višina sofinanciranja programov je odvisna od zagotovljenih sredstev v vsakoletnem
občinskem proračunu.
Postopek javnega razpisa in vrednotenje programov ljubiteljske kulture v skladu s tem
pravilnikom opravi strokovna komisija, ki jo imenuje župan in jo sestavljajo predstavnik
občine, predstavnik Javnega sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti in predstavnik Zveze
kulturnih društev Zagorje.
Komisija za vrednotenje programov ljubiteljske kulture določi vsebino in postopek javnega
razpisa v skladu z določbami tega pravilnika in veljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna.
4.člen
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh občine
Zagorje ob Savi.
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5.člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati :
 predmet javnega razpisa,
 pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
 okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
 določitev obdobja v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena,
 rok do katerega morajo biti vloge oddane,
 datum odpiranja vlog,
 rok v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
 kraj in čas, kjer lahko vsi zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
Razpis mora trajati najmanj en mesec.
Izvajalci se prijavijo na razpis na razpisnih obrazcih, ki so priloženi razpisni dokumentaciji.
6.člen
Pravočasne prispele prijave na razpis zbira občinska uprava. Stranka lahko vlogo dopolnjuje
do preteka razpisnega roka.
Po preteku roka za prijavo, komisija odpre predloge in na podlagi pogojev in meril pripravi
predlog izbora in razdelitve razpoložljivih sredstev in ga predloži v potrditev županu.
7.člen
Z odločbo se obvesti vse prijavljene na razpis o izidu razpisa. Zoper odločbo je možno podati
ugovor županu občine najkasneje v roku 8 dni od prejetja odločbe.Odločitev župana o
ugovoru je dokončna.
8.člen
Občina Zagorje ob Savi sklene po sprejetju proračuna z izbranimi izvajalci programov
ljubiteljske kulturne dejavnosti pogodbo. Pogodba o sofinanciranju se sklene na podlagi
veljavnega proračuna. V pogodbi se opredeli vsebina in obseg programa, ter višina in namen
sofinanciranja, roke za zagotovitev sredstev in nadzor nad namensko porabo sredstev. Če
izbrani izvajalec pogodbe ne podpiše v roku 15 dni od prejema pogodbe se šteje, da je
odstopil od svoje zahteve za sofinanciranje.
9.člen
Osnovna dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev in skupin se sofinancira le pod pogojem, da
rezultate svojega dela predstavijo širši publiki vsaj enkrat letno. Vrednotenje se opravi tako,
da se točkujejo naslednji elementi :
 program redne dejavnosti,
 udeležba na gostovanjih, tekmovanjih in prireditvah in izvedba samostojnega
nastopa,
 dodatki za opremo, založništvo in materialne stroške skupin,
 dodatki za kakovost.
Sredstva za investicije niso predmet tega pravilnika.
10.člen
Merila za vrednotenje kulturnih programov so določena v točkah, pri čemer se vrednost točke
vsako leto določi na podlagi zagotovljenih sredstev za sofinanciranje programov za
ljubiteljsko kulturo.
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11.člen
Merila za sofinanciranje
A)Program redne dejavnosti
-število članov
 do 15 članov
 od 16 do 30 članov
 od 31 do 50 članov
 od 51 do 70 članov
 nad 70 članov

10 točk
15 točk
20 točk
25 točk
30 točk

B)udeležba na gostovanjih, tekmovanjih in prireditvah
in izvedba samostojnega nastopa
-udeležba na gostovanjih,tekmovanjih in srečanjih
 na občinski in medobčinski ravni
5 točk
 na vsakem višjem nivoju
(državno, meddržavno)
+10 točk
-sodelovanje na proslavah,revijah,otvoritvah
in drugih prireditvah, kjer je več sodelujočih
 na občinski ravni
 na vsakem višjem nivoju

5 točk
+10 točk

-izvedba samostojnega koncerta
 predstavitveni ali letni samostojni koncert,
prireditev ali predstava
- na občinskem nivoju
- na vsakem višjem nivoju

15 točk
+ 10 točk



koncert, prireditev ali predstava ob obletnici
-za skupino do 15 članov
15 točk
-za skupino od 16 do 30 članov
20 točk
-za skupino od 31 do 50 članov
25 točk
-za skupino od 51 do 70 članov
30 točk
-za skupino nad 70 članov
35 točk

C) Dodatki za opremo, založništvo in materialne stroške skupine
Z vsakoletnim razpisom se razpišejo tudi sredstva za nabavo in vzdrževanje instrumentov,
uniform in ostale opreme; za založništvo; ter za materialne stroške prostorov, v katerih se
odvija dejavnost (stroški ogrevanja, elektrike, komunalnih storitev, najema prostorov…) in,
ki so nujna za izvajanje dejavnosti zveze, društev in skupin. Delež sofinanciranja nabave in
vzdrževanja opreme, založništva in stroškov prostora določi komisija na podlagi dejanskih
potreb in utemeljenosti za navedena sredstva.
Č) Dodatki za kakovost
Na dodatna sredstva za kakovost lahko kandidirajo društva in skupine, ki dosežejo rezultate
na tekmovanjih v preteklem letu:


na regionalnem nivoju
(3.mesto)

6 točk(1.mesto),5 točk (2.mesto), 4 točke
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na državnem nivoju
(3.mesto)
na mednarodnem nivoju
točk(3.mesto)

15 točk (1.mesto),11 točk (2.mesto), 7 točk
20 točk (1.mesto),18 točk(2.mesto), 16

12.člen
Izvajalci programov morajo po opravljenih prevzetih nalogah najkasneje do 31.3.
naslednjega leta oddati letno poročilo o izvedbi programa z dokazili. Izvajanje pogodbenih
obveznosti spremlja in preverja občinska uprava.
Če izvajalci ne izpolnijo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim preveč prejeta sredstva
odštejejo od sredstev, ki bodo izvajalcu odobrena na razpisu prihodnjega leta.
13. člen
Izjemoma sme župan skleniti pogodbo o sofinanciranju posameznega programa tudi brez
razpisa, vendar le v primeru, da ugotovi potrebno pomembnost programa oz. projekta, ki ga
ni bilo mogoče vnaprej načrtovati. Višina tako imenovanih »interventnih sredstev« za
sofinanciranje navedenih projektov iz tega člena se določi z letnim proračunom.
Iz občinskega proračuna se lahko financirajo tudi drugi kulturni projekti, če pomenijo bistveno
popestritev kulturne dejavnosti v občini z novostmi in kvaliteto. Tovrstne programe lahko
prijavijo poleg v tem pravilniku navedenih izvajalcev tudi drugi izvajalci, ki imajo sedež izven
občine Zagorje ob Savi, v primeru,da se program izvaja na območju Občine Zagorje ob Savi
ali se projekt nanaša na občino Zagorje ob Savi.
14.člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo po enakem postopku kot pravilnik.
15.člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Številka: 012 - 5/2004
Datum: 30.3.2004
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan
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OBRAZEC št. 1

URADNI NAZIV IN SEDEŽ DRUŠTVA:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

MATIČNA ŠTEVILKA: ____________________________________________________________
DAVČNA ŠTEVILKA: _____________________________________________________________
ŠT. TRR: ______________________________________________________________________
TELEFON: _____________________________________________________________________
ELEKTRONSKA POŠTA: __________________________________________________________
ODGOVORNA OSEBA (ime in priimek, tel. št., e-mail):
_______________________________________________________________________________
KONTAKTNA OSEBA (ime in priimek, tel. št., e-mail):
_______________________________________________________________________________

OBVEZNA PRILOGA K OBRAZCU št. 1:
 POTRJEN PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020

ZAGORJE OB SAVI,_____________

ŽIG IN PODPIS
ODGOVORNE OSEBE
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OBRAZEC št. 2
IZJAVA O ČLANSTVU IN ZAGOTOVLJENIH MATERIALNIH, PROSTORSKIH,
KADROVSKIH IN ORGANIZACIJSKIH POGOJIH ZA URESNIČEVANJE NAČRTOVANIH
PROGRAMOV

1.

I Z J A V A

PODPISANI, …………………………………, ZASTOPNIK DRUŠTVA, POD KAZENSKO IN
MATERIALNO ODGOVORNOSTJO IZJAVLJAM, DA SMO IMELI NA DAN 31. 12. 2019
SKUPNO ……….. ČLANOV S PLAČANO ČLANARINO IN IMAMO UREJENO EVIDENCO
O ČLANSTVU.

ZAGORJE OB SAVI, …………………..
ŽIG IN PODPIS
ODGOVORNE OSEBE

2.

I Z J A V A

PODPISANI, ……………………………, ZASTOPNIK DRUŠTVA, POD KAZENSKO IN
MATERIALNO ODGOVORNOSTJO IZJAVLJAM, DA SMO IMELI NA DAN 31. 12. 2019
ZAGOTOVLJENE MATERIALNE, PROSTORSKE, KADROVSKE IN ORGANIZACIJSKE
POGOJE ZA URESNIČEVANJE NAČRTOVANIH PROGRAMOV.

ZAGORJE OB SAVI, …………………
ŽIG IN PODPIS
ODGOVORNE OSEBE:
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OBRAZEC št. 3

REDNA DEJAVNOST DRUŠTEV

I Z J A V A

PODPISANI, ………………………………… ZASTOPNIK DRUŠTVA, POD KAZENSKO IN
MATERIALNO ODGOVORNOSTJO IZJAVLJAM, DA JE V ČASU PRIJAVE NA RAZPIS V
DRUŠTVU OZ. SKUPINI AKTIVNO DELUJOČIH ……….. ČLANOV, KI SODELUJEJO V
PROGRAMIH, KI JIH SKUPINA OZ. DRUŠTVO PRIJAVLJA NA TA RAZPIS.

OBVEZNA PRILOGA K OBRAZCU 3:


SEZNAM AKTIVNIH ČLANOV

ZAGORJE OB SAVI, …………………..

ŽIG IN PODPIS
ODGOVORNE OSEBE
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OBRAZEC št. 4

UDELEŽBA NA GOSTOVANJIH, TEKMOVANJIH IN PRIREDITVAH IN IZVEDBA
SAMOSTOJNEGA NASTOPA
V LETU 2020

NA TA DEL RAZPISA SODIJO SLEDEČE PRIJAVE:



UDELEŽBA NA GOSTOVANJIH, TEKMOVANJIH IN SREČANJIH
(OBRAZEC A)



SODELOVANJE NA PROSLAVAH, REVIJAH, OTVORITVAH IN DRUGIH
PRIREDITVAH, KJER JE VEČ SODELUJOČIH
(OBRAZEC B)



IZVEDBA SAMOSTOJNEGA KONCERTA, PREDSTAVITVE ALI NASTOPA
(OBRAZEC C)

OPOMBA :
 ČE JE PRIJAV VEČ, OBRAZCE ZA TA DEL PRIJAVE SKUPINA PO POTREBI
FOTOKOPIRA ALI RAZŠIRI STOLPEC!
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OBRAZEC A K OBRAZCU ŠT. 4

UDELEŽBA NA GOSTOVANJIH, TEKMOVANJIH IN SREČANJIH
V LETU 2020

NAZIV PRIREDITVE

KRAJ IN ČAS

* NIVO PRIREDITVEO, MO, D, MD

TOČKE
(izpolni komisija)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
* VPIŠITE ALI GRE ZA OBČINSKO, MEDOBČINSKO, DRŽAVNO ALI MEDDRŽAVNO
PRIREDITEV!

ŽIG IN PODPIS
ODGOVORNE OSEBE
OPOMBA:
 NA TA RAZPISNI OBRAZEC VPIŠITE VSA NAČRTOVANA GOSTOVANJA,
TEKMOVANJA IN SREČANJA V LETU 2020
ŠTEVILO TOČK ( VPIŠE KOMISIJA !) :__________
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OBRAZEC B K OBRAZCU ŠT.4

SODELOVANJE NA PROSLAVAH, REVIJAH, OTVORITVAH IN DRUGIH PRIREDITVAH,
KJER JE VEČ SODELUJOČIH V LETU 2020

NAZIV PRIREDITVE

KRAJ IN ČAS

* NIVO PRIREDITVEO, MO, D, MD

TOČKE
(izpolni komisija)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
* VPIŠITE ALI GRE ZA OBČINSKO, MEDOBČINSKO, DRŽAVNO ALI MEDDRŽAVNO
PRIREDITEV!
ŽIG IN PODPIS
ODGOVORNE OSEB

OPOMBA:
 NA TA RAZPISNI OBRAZEC VPIŠITE VSE NAČRTOVANE PROSLAVE, REVIJE,
OTVORITVE IN DRUGE PRIREDITVE, KJER JE VEČ SODELUJOČIH
ŠTEVILO TOČK ( VPIŠE KOMISIJA !) :__________
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OBRAZEC C K OBRAZCU ŠT.4

IZVEDBA SAMOSTOJNEGA KONCERTA, PREDSTAVITVE ALI NASTOPA V LETU 2020

NAZIV PRIREDITVE
(PREDSTAVITVENI,
LETNI
SAMOSTOJNI, OB
OBLETNICI)

KRAJ IN ČAS

* NIVO PRIREDITVEO, MO, D, MD

TOČKE
(izpolni komisija)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
* VPIŠITE ALI GRE ZA OBČINSKO, MEDOBČINSKO, DRŽAVNO ALI MEDDRŽAVNO
PRIREDITEV!
ŽIG IN PODPIS
ODGOVORNE OSEBE
OPOMBA:


NA TA RAZPISNI OBRAZEC VPIŠITE VSE NAČRTOVANE IZVEDBE
SAMOSTOJNIH KONCERTOV, PREDSTAVITEV ALI NASTOPOV V LETU 2020

ŠTEVILO TOČK ( VPIŠE KOMISIJA !) :_______
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi
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OBRAZEC št. 5
MATERIALNI STROŠKI, ZALOŽNIŠTVO IN OPREMA
A) MATERIALNI STROŠKI PRIJAVITELJA V LETU 2019 – SKUPAJ
SEŠTEVEK PRILOŽENIH RAČUNOV!)

(VPISATI

OBVEZNA PRILOGA :


FOTOKOPIJE RAČUNOV ZA PRETEKLO LETO, IZ KATERIH SO RAZVIDNI
STROŠKI OGREVANJA, ELEKTRIKE IN KOMUNALNIH STORITEV (V PRIMERU,
DA TE STROŠKE KRIJE SKUPINA OZ. DRUŠTVO).



ČE JE SKUPINA NAJEMNIK PROSTOROV IN PLAČUJE NAJEMNINO,
PRILOŽITE FOTOKOPIJO NAJEMNE POGODBE IN RAČUNE ZA PLAČILO
NAJEMNINE V PRETEKLEM LETU.

B) ZALOŽNIŠTVO
DRUŠTVO OZ. SKUPINA V LETU 2020 PLANIRA NASLEDNJE PROJEKTE NA
PODROČJU ZALOŽNIŠTVA:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(KRATKA UTEMELJITEV!)
PLANIRANI STROŠKI, KI SE VEŽEJO NA ZALOŽNIŠTVO
SKUPAJ:
__________________________________________________________________________
(VPISATI SEŠTEVEK PRILOŽENIH PREDRAČUNOV!)
OBVEZNA PRILOGA :
 PREDRAČUNI ZA IZVEDBO PLANIRANIH PROJEKTOV!

C) OPREMA
DRUŠTVO OZ. SKUPINA V LETU 2020 NAČRTUJE NASLEDNJE POSODOBITVE
OZ. NAKUP OPREME:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(KRATKA UTEMELJITEV!)
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PLANIRANI STROŠKI, KI SE VEŽEJO NA POSODOBITEV OZ. NAKUP OPREME V LETU
2020 SKUPAJ:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(VPISATI SEŠTEVEK PRILOŽENIH PREDRAČUNOV!)

OBVEZNA PRILOGA:
 PREDRAČUNI ZA IZVEDBO PLANIRANE POSODOBITVE OZ. NAKUPA OPREME
!

ŽIG IN PODPIS
ODGOVORNE OSEBE
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OBRAZEC št.6
DODATKI ZA KAKOVOST
SKUPINA OZ. DRUŠTVO JE V PRETEKLEM LETU TOREJ V LETU 2019 DOSEGLA
NASLEDNJE REZULTATE NA TEKMOVANJIH:

1. NAZIV TEKMOVANJA
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2. DOSEŽENO MESTO/REZULTAT
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3. NIVO TEKMOVANJA
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(MEDNARODNI, DRŽAVNI, REGIONALNI)

OBVEZNA PRILOGA :
 DOKAZILO O UVRSTITVI NA TEKMOVANJU !

ŽIG IN PODPIS
ODGOVORNE OSEBE

ŠTEVILO TOČK (VPIŠE KOMISIJA !) :___________
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OSNUTEK
OBČINA ZAGORJE OB SAVI, CESTA 9. AVGUSTA 5, 1410 ZAGORJE OB SAVI, KI JO
ZASTOPA ŽUPAN MATJAŽ ŠVAGAN (V NADALJEVANJU NAROČNIK), DŠ 25643444,
TRANSAKCIJSKI RAČUN 01342-01000-18358 PRI BANKI SLOVENIJE, UJP LJUBLJANA
in
____________________________________________________________________, KI GA
ZASTOPA_________________________________________________________________
_________________________ (V NADALJEVANJU IZVAJALEC), (DŠ ________________,
TRANSAKCIJSKI RAČUN_____________________________________________________
PRI______________________________________________________________________.

skleneta na podlagi 8.člena Pravilnika o sofinanciranju programov v ljubiteljski kulturi v občini
Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 38/2004), sprejetega Odloka o proračunu Občine Zagorje
ob Savi za leto 2020 (Uradni list RS, štev. 82/2019) in odločbe štev…………., z dne…………

POGODBO ŠT. 430-7/2020
o sofinanciranju dejavnosti in programov v letu 2020

1.člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
- da je naročnik dne _____ v Uradnem listu RS, štev. …… in na spletni strani Občine
Zagorje ob Savi objavil Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev
in skupin, ki delujejo na področju ljubiteljske kulture in, ki bodo v letu 2020
sofinancirani iz proračuna občine Zagorje ob Savi;
- da se je na ta javni razpis s pravočasno in popolno vlogo prijavil tudi izvajalec;
- da je vlogo pregledala Komisija, imenovana s strani župana, s sklepom
št.___________ z dne _________;
- da je Občina z odločbo št. ___________ z dne ________ , izvajalcu odobrila sredstva
v višini ________ EUR.
2.člen
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bo izvajalec na osnovi te pogodbe izvedel, naročnik
pa iz sredstev občinskega proračuna za leto 2020, sofinanciral naslednje programe in
dejavnost, ter materialne stroške društva oz. skupine in sledeče naložbe v opremo in
založništvo:
 _________________, v višini ____________EUR,
 _________________, v višini ___________ EUR,
 _________________, v višini ___________ EUR,
 _________________, v višini ___________ EUR.
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3. člen
Naročnik bo odobrena sredstva izvajalcu nakazal na transakcijski račun izvajalca in sicer iz
PP 03510 »Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture« proračuna Občine Zagorje ob
Savi za leto 2020.

4.člen
Naročnik bo izvajalcu sredstva za dejavnosti in program, ter materialne stroške nakazal
najkasneje do konca meseca marca 2020. Izjemoma se lahko na pisno zaprosilo društva
izplačilo izvrši tudi pred potekom opredeljenega roka, če društvo dokazuje, da je zaradi
dinamike prireditev, predhodno nakazilo sredstev potrebno izvesti. Sredstva za opremo in
založništvo bo naročnik izvajalcu v odobreni višini, izplačal 30. dan po prejetju zahtevka za
izplačilo, katerega obvezna priloga mora biti račun o realizaciji projekta, za katerega so bila
društvu oz. skupini odobrena sredstva. Najkasneje v roku 30. dni po plačilu računa, mora
izvajalec naročniku posredovati tudi dokazilo o plačilu računa.
5.člen
Izvajalec mora sofinancirano dejavnost, programe, projekte in druge naložbe izvesti
najkasneje do 31. 12. 2020.
6.člen
Naročnik lahko kot plačnik izvedbe kulturnih programov, projektov in dejavnosti društva oz.
skupine opravlja med letom kvalitativni, kvantitativni in finančni nadzor nad opravljanjem
storitev izvajalca.

7.člen
Pogodbeni stranki kot skrbnika te pogodbe določata:
-

za naročnika ga. Blanko Šmit
za izvajalca …………………..
8.člen

Izvajalec lahko prejeta sredstva uporablja le za izvedbo programa, dejavnosti in projektov,
plačilo materialnih stroškov, ter za posodobitev ali nakup opreme, ter stroške založništva,
določene s to pogodbo in je dolžan naročniku do konca meseca februarja 2021, na
priloženem obrazcu posredovati vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi sofinanciranega
programa in projektov v letu 2020.
V primeru, da izvajalec ugotovi, da v pogodbenem roku ne bo mogel izvesti dogovorjenega
obsega dejavnosti, kulturnih projektov in programov, je dolžan o razlogih za zamudo oziroma
nezmožnosti izpolnitve pogodbenih obveznosti nemudoma obvestiti naročnika. V tem
primeru, bo naročnik izvajalcu posredoval zahtevek za vračilo sredstev, ki jih je izvajalec
pridobil za neizvedeni program in projekte.
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9. člen
Naročnik lahko odstopi od te pogodbe in zahteva vrnitev že izplačanih sredstev z zakonskimi
zamudnimi obrestmi vred od dneva prejema sredstev, v primeru, če ugotovi, da izvajalec
uporabi javna sredstva v druge namene, kot je opredeljeno s to pogodbo.
10. člen
Izvajalec se zaveže, da bo v slovenski in mednarodni javnosti navajal naročnika kot
sofinancerja kulturnih programov, dejavnosti in projektov društva oz. skupine in, da bo brez
dodatnega plačila za naročnika izvedel vsaj eno prireditev, koncert oz. nastop, katerega
organizator ali soorganizator bo naročnik torej občina.
11. člen
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge stranke pogodbe, predstavniku ali
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno
nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za
opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz pogodbe ali za drugo ravnanje ali
opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je
omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali
organizacije iz javnega sektorja, drugi stranki pogodbe ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku, je nična.
12. člen
Vsa morebitna nesoglasja iz predmeta te pogodbe bosta naročnik in izvajalec reševala
sporazumno, v nasprotnem primeru pa pristojno sodišče.
13. člen
Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in je sklenjena za določen
čas do 31.12.2020.
14. člen
Pogodba je sestavljena v treh izvodih, od katerih prejme naročnik dva izvoda, izvajalec pa en
izvod.

Datum:
IZVAJALEC:

Številka: 430-7/2020
Datum:
NAROČNIK:
OBČINA ZAGORJE OB SAVI
MATJAŽ ŠVAGAN
Župan

PARAFIRAJTE OSNUTEK POGODBE !
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OBRAZEC št. 8

IZJAVA
O SPREJEMANJU POGOJEV
RAZPISNE DOKUMENTACIJE

PRIJAVITELJ:
_________________________
_________________________
_________________________

IZJAVLJAMO, DA SPREJEMAMO VSE POGOJE IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
JAVNEGA RAZPISA »SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROGRAMOV DRUŠTEV IN
SKUPIN, KI DELUJEJO NA PODROČJU LJUBITELJSKE KULTURE« ZA LETO 2020 IN
DA BOMO V PRIMERU IZBORA SKLENILI POGODBO V SKLADU Z DANIMI
RAZPISNIMI POGOJI.

TA IZJAVA JE SESTAVNI DEL IN PRILOGA PRIJAVE, S KATERO SE PRIJAVLJAMO
NA JAVNI RAZPIS.

DATUM:________________
ŽIG IN PODPIS
ODGOVORNE OSEBE
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OBRAZEC št. 9
VSEBINSKO IN FINANČNO POROČILO

o porabi sredstev dodeljenih na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje
sofinanciranje dejavnosti in programov društev in skupin, ki delujejo na področju
ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Zagorje ob Savi za leto 2020
Na Občino Zagorje ob Savi potrebno posredovati do konca meseca februarja 2021!

SPLOŠNI PODATKI:

1.

URADNI NAZIV DRUŠTVA:_______________________________________________________
SEDEŽ DRUŠTVA: _____________________________________________________________
MATIČNA ŠTEVILKA: ___________________________________________________________
DAVČNA ŠTEVILKA: ___________________________________________________________
PODATKI ODGOVORNE OSEBE:__________________________________________________
IME IN PRIIMEK: _______________________________________________________________
TELEFON IN ELEKTRONSKI NASLOV: _____________________________________________

VSEBINSKO POROČILO:

2.
a.

Udeležba na gostovanjih, tekmovanjih in prireditvah v letu 2020

(vpišete prireditve za katere so vam bila dodeljena sredstva na razpisu v letu 2020)
ZAP. ŠT.

NAZIV PRIREDITVE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

IZVEDENA

NEIZVEDENA

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

b. Sodelovanje na proslavah, revijah, otvoritvah in drugih prireditvah
(vpišete sodelovanje na prireditvah za katera so vam bila dodeljena sredstva na razpisu v
letu 2020)
ZAP. ŠT.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

NAZIV PRIREDITVE

IZVEDENO

NEIZVEDENO

☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
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☐
☐
☐
☐

7.
8.
9.
10.

☐
☐
☐
☐

c. Izvedba samostojnega koncerta
(vpišete koncerte za katere so vam bila dodeljena sredstva na razpisu v letu 2020)
ZAP. ŠT.

NAZIV PRIREDITVE

OBČINSKI NIVO

VIŠJI NIVO

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
FINANČNO POROČILO ZA LETO 2020:

3.

PRIHODKI (društva):
Sredstva Občine Zagorje ob Savi:

________________ EUR

Sredstva drugih sponzorjev in donatorjev:

________________ EUR

Lastna sredstva:

________________ EUR

Drugi viri (navesti vire):

________________ EUR

___________________________________________________________________
SKUPAJ:

________________ EUR

ODHODKI (društva):
Stroški materiala:

________________ EUR

Stroški dela:

________________ EUR

Stroški storitev:

________________ EUR

Drugi stroški (navesti stroške):

________________ EUR

___________________________________________________________________
SKUPAJ:

________________ EUR

Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi
Telefon: 03/56-55-700, fax: 03/56-64-011, e-mail: obcina.zagorje@zagorje.si, URL: www.zagorje.si

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in skupin,
ki delujejo na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2020

IZJAVA
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so vse navedbe v poročilu resnične in
ustrezajo dejanskemu stanju, vse fotokopije pa ustrezajo originalom.
V skladu z razpisnimi pogoji soglašamo s preverjanjem resničnosti navedb v poročilu in namenske
porabe proračunskih sredstev.
Žig

Kraj in datum:
_____________________

Podpis odgovorne osebe:
______________________
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