Na podlagi 2. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS št. 96/02) in
11. člena Statuta občine Naklo (UVG št. 29/03) je Občinski svet občine Naklo na svoji 22.
redni seji dne 14.12.2005 sprejel

PRAVILNIK
o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljski kulturnih dejavnosti,
ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Naklo

1.
S tem pravilnikom so določeni pogoji, merila in postopki za izbiro in vrednotenje ter
razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih društev,
skupin in kulturnih projektov, ki so lokalnega pomena in se sofinancirajo iz proračuna Občine
Naklo.
2.
Iz proračuna se sofinancira naslednje vsebine:
- dejavnost registriranih kulturnih društev, sekcij in skupin;
- kulturna dejavnost drugih društev, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi
kulturno dejavnost,
- kulturne prireditve.
Sredstva za investicije v prostor in opremo za izvajanje kulturne dejavnosti niso zajeta v
vrednosti kulturnih programov.
3.
Izvajalci programov na področju kulture morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- sedež na območju Občine Naklo
- registracija za izvajanje kulturnih dejavnosti ter preko dosedanjega dela izkazovanje
pričakovane kakovosti,
- zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za
uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture,
- urejena evidenca o članstvu, plačani članarini in ostala dokumentacijo (kot jo določa
Zakon o društvih),
- opravljanje dejavnosti na neprofitni osnovi in najmanj že eno leto po registraciji,
- vsakoletna predložitev poročila o realizaciji programov ter načrta aktivnosti za
prihodnje leto občinski upravi.
4.
Pravico do sofinanciranja programov in dejavnosti imajo izvajalci iz prejšnjega člena
pravilnika, ki so bili izbrani na osnovi vsakoletnega razpisa.
Višina sofinanciranja programov je odvisna od zagotovljenih sredstev v vsakoletnem
občinskem proračunu.
5.
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev poteka po naslednjem zaporedju:
- komisija za kulturo in občinska uprava pripravita predlog besedila javnega razpisa za
sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
- po sprejetju letnega proračuna občinska uprava javno objavi razpis,
- občinska uprava zbira prijave 30 dni po objavi razpisa,
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komisija oceni prispele predloge, ki jih potrdi župan v roku 30 dni,
občinska uprava v 15 dneh po oceni komisije obvesti predlagatelje o odločitvi,
župan z izvajalci sklene pogodbe,
komisija ob pomoči občinske uprave spremlja izvajanje pogodb,
komisija letno obravnava poročila o izvedbi programov in projektov ter oceni
skladnost s pogodbenimi obveznostmi in o tem obvesti župana.
6.

Objava javnega razpisa mora vsebovati:
- podatke o naročniku,
- področja kulturnih dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja,
- pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi kulturni programi in projekti,
- določitev obdobja za izvedbo programa ali projekta in porabo sredstev,
- razpisni rok,
- način dostave prijav,
- navedbo osebe, pooblaščene za dajanje informacij v zvezi z razpisom,
- informacijo o razpisni dokumentaciji,
- rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
7.
Prijave na javni razpis zbira občinska uprava in jih po izteku roka odda komisiji za kulturo v
obravnavo.
Če komisija ugotovi, da prijava katerega od ponudnikov ni popolna, ga o tem obvesti in
povabi, da jo v 7 dneh ustrezno dopolni. Po tem roku se vse nepopolne prijave in prijave, ki
niso v skladu z določili tega pravilnika, izločijo iz nadaljnje obravnave.
Odbor za družbene dejavnosti na predlog Komisije za kulturo na podlagi pogojev in meril za
vrednotenje programov pripravi predlog razdelitve sredstev, ki ga potrdi župan.
8.
S sklepom občinska uprava obvesti vse prijavljene na razpis o izidu razpisa. Zoper sklep je
možno podati ugovor županu najkasneje v roku 8 dni od prejetja sklepa. Odločitev župana o
ugovoru je dokončna.
9.
Z izvajalci kulturnih programov, izbranimi na javnem razpisu, se sklenejo pogodbe o
sofinanciranju programov, ki jih v imenu občine podpiše župan.
V pogodbi se opredeli vsebina in obseg programa ter višina in namen sofinanciranja, roke za
zagotovitev sredstev in nadzor nad namensko porabo sredstev.
10.
Merila, ki so priloga tega pravilnika, se uporabljajo kot izhodišče za financiranje v skladu z
dejanskim obsegom in kakovostjo dejavnosti in z višino proračunskih sredstev za delovanje
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Merila so določena v točkah: število točk s izračuna na podlagi točkovnika, ki je priloga tega
pravilnika.
Vrednost točke se izračuna za vsako proračunsko leto posebej in je odvisna od višine sredstev,
ki so v proračunu določena za izvajanje kulturnih dejavnosti in skupne točkovne vrednosti
programov.
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11.
Izvajalci programov morajo po opravljenih prevzetih nalogah najkasneje do 31.03.
naslednjega leta oddati letno poročilo o izvedbi programa. Izvajanje pogodbenih obveznosti
spremlja in preverja občinska uprava.
Če izvajalci ne izpolnijo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim zadrži izplačilo še ne
izplačanih sredstev ali zahteva vrnitev v ta namen že izplačanih sredstev.
12.
Župan sme skleniti pogodbo o sofinanciranju kulturnega programa ali projekta brez javnega
razpisa, če gre za program ali projekt, ki je za občino posebno pomemben in ga ni bilo
mogoče prijaviti na javni razpis.
13.
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske, uporabljati
pa se začne s 01.01.2006.

Številka:12/39-103 / 2005
Datum: 14.12.2005
ŽUPAN JANEZ ŠTULAR

3

PRILOGA :

MERILA

PEVSKI ZBORI, FOLKLORNE SKUPINE, PLESNE SKUPINE
(pogoj najmanj 4 nastopi letno)
celovečerni koncert (najmanj 16 pesmi)
15 T
sodelovanje na medobčinski reviji
10 T
sodelovanja na medobmočni reviji
15 T
sodelovanje na najvišji državni reviji
30 T
srednji nastopi (polovica koncerta-najmanj 6 pesmi)
8T
sodelovanje na občinskih prireditvah
5T
manjši nastopi (3-5 pesmi)
2T
celovečerni nastop (celovečerna predstava ali splet plesov)
sodelovanje na medobčinski reviji
sodelovanje na medobmočni reviji
sodelovanje na občinskih prireditvah
srednji nastopi (pet ali več parov)
manjši nastopi (par + inštrument)

15 T
10 T
30 T
5T
3T
2T

GLEDALIŠKE SKUPINE, DRAMSKE SKUPINE
premierna uprizoritev (celovečerna predstava ali recital)
sodelovanje na medobčinski reviji
sodelovanje na medobmočni reviji
ponovitev ali gostovanje
sodelovanje na občinskih prireditvah
srednji nastopi
manjši nastopi

15 T
10 T
30 T
7T
5T
3T
1T

LIKOVNE SKUPINE
slikarska kolonija

20 T

DRUŠTVA, KI IMAJO REGISTRIRANO KULTURNO DEJAVNOST
organizacija prireditev
15 T
sodelovanje na občinskih prireditvah
5T
VSE ZGORAJ OMENJENE SKUPINE
za vsako leto od registracije
število članov: do 10
od 10 do 15
od 15 do 20
nad 20
nad 30
nad 40
nad 60
obujanje običajev (koledovanje, miklavževanje, pustovanje,…)
so-organizacija prireditev
so-organizacija prireditev in lastni nastop

1T
1T
2T
3T
4T
5T
6T
8T
15 T
2T
4T
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