Na podlagi Letnega programe kulture v občini Naklo za leto 2013 in Pravilnika o sofinanciranju
programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti(Ur. l. RS, št.t07/1't) občina Naklo objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UUBITEUSKE KULTURNE DEJAVNOSTT IN
UUBITEUSK|H KULTURNIH PRoJEKToV V oBčlNt NAKLo zA LETo 2oL3

|.
I!.

NARočN|K JAVNEGA RAZPISA: občĺnaNaklo, Stara cesta 6t,4202 Naklo
UUBITEUSKA KULTURNA DEJAVNOST

1.

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, kiso predmet razpisa:

o
o
o
o
o
o
o

zborovska dejavnost
dejavnost gledaliških in lutkovnih skupin
folklorna in plesna dejavnost
dejavnost likovnih, fotografskih ĺn filmskih skupin
založniškadejavnost
dejavnost ohranjanja kulturne dedĺščĺne
in obĺčajev
dejavnost recĺtacijskih in literarnih skupin

2.

o
o
.
.

Na razpis se lahko prljavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
imajo sedež na območju občine Naklo
dejavnost izvajajo na območju občine Naklo
so registriranĺ v skladu z Zakonom o društvih (za izvajanje kulturnih dejavnosti ozĺroma imajo
V statutu opredeljeno tudi dejavnost s področja kulture)
so registrĺrani v skladu z Zakonom o zavodih(za ĺzvajanje predšolske oziroma osnovnošolske
dejavnosti)

3.

Merila za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti

A.

Odrasli pevskizbori

Merilo
Udeležba na občinskĺprireditvĺ
Udeležba na regijski (Gorenjska) prireditvi
Udeležba na državnĺpriredĺtvi
Udeležba na mednarodni prĺredĺtviv tujĺnĺ
Samostojno organiziran koncert v občini
Samostoĺno organizĺran koncert izven občine

Vaje (prizna se največ 60 vaj v sezoni, ena vaja se šteje kot

2 šolski urí)
Honorar za zborovodja na vajo (prizna se največ 60 vaj v sezoni, ena vaja se
šteje kot 2 šolskĺuri)
Dodatne točke (pavšal) za število članov: zbor do vključno 10 članov
Dodatne točke (pavšal) za število članov: zbor več kot 10 članov
Dodatne točke (pavšal) za števĺločlanov: zbor več kot 20 članov

JR

St. točk
30
50

70
100
100

r20
T

4
100

1s0
2s0

- KULTUM 2013 - besedilo razpisa
Stran

1

B.

otroški in mladinski pevskizbori
Merilo

Št.točk

Udeležba na občinski prĺreditvi
Udeležba na regijskĺ (Gorenjska) prireditvi
Udeležba na državni prireditvĺ
Udeležba na mednarodnĺ prĺreditvĺv tuiini
Samostojno organiziran koncert v občini
Samostojno organiziran koncert ĺzven občine

Vaje (prizna se največ 40 vaj v sezonĺ, ena vaja se šteje kot
Honorar za zborovodja na
šteje kot 2 šolskĺuri)
Dodatne točke (pavšal) za
Dodatne točke (pavšal) za
Dodatne točke (pavšal) za

c.

20
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2 šolski uri)

vajo (prizna se največ 40 vaj v sezoni, ena vaja se
število članov: zbor do vkliučno 10 članov
števĺločlanov: zbor več kot 10 članov
število članov: zbor več kot 20 članov

0,5
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L70

Gledališke skupine*

Merilo
Samostojno organizirana in izvedena predstava v občini
Samostojno organizirana in ĺzvedena predstava izven občine
Vaje (prizna se največ 30 vaj za eno predstavo, ena vaja se šteje kot 2 šolski

Št.točk

100

r20
7

urĺ)

Honorar umetniškega vodja na vajo (prizna se največ 30 vaj za eno predstavo,
4
ena vaja se šteje kot 2 šolskĺuri)
Dodatne točke (pavšal) za število igralcev: igra do vključno 5 igralcev
100
Dodatne točke (pavšal) za števĺloigralcev: igra več kot 5 isralcev
150
Dodatne točke (pavšal)za število igralcev: igra več kot 10 igralcev
250
* če gĺedališkaskupĺna izvede dve ali več gledaliških predstav
se točkujejo vse predstave

D.

Lutkovne eledališke skuoine*

Merilo
samostojno organizirana in izvedena predstava v občini
Samostoino organizĺrana in izvedena predstava izven občine
Vaje (prĺzna se največ 30 vaj za eno predstavo, ena vaja se šteje kot 2 šolski

St. točk
65

80
0,5

uri)

Honorar za umetniškega vodja na vajo (prizna se največ 30 vaj za eno
predstavo, ena vaia se šteie kot 2 šolski uri)

2

Dodatne točke (pavšal) za število igralcev: igra do vključno 5 igralcev
100
(oavšal)
Dodatne točke
za število ĺsralcev: isra več kot 5 isralcev
150
25O
Dodatne točke (pavšal)za število igralcev: igra več kot 10 ĺgralcev
* če gledalĺškaskupina izvede dve ali več gledaliških predstav se točkujejo vse predstave
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E.

Recitaciiske in literarne skupine

.

Merilo
Sodelovanje - udeležba na priredĺtvah (občinskih, regÜskih, državnĺh)
Samostojno organizirana ĺn izvedena priredĺtev v občini
Samostojno organizirana in ĺzvedena prĺreditev ĺzven občine
Vaje (prizna se največ 10 vaj za eno priredĺtev, ena vaja se šteje kot 2 šolskĺ

St. točk

30
100

L20
T

urĺ)

Honorar za umetniškega vodja na vajo (prizna se največ L0 vaj za eno
prireditev, ena vaja se šteje kot 2 šolski uri)
Dodatne točke (pavšal) za število članov: do vkliučno 5 članov
Dodatne točke (pavšal) za število članov: več kot 5 članov
Dodatne točke (pavšal) za število članov: več kot 10 članov

F.

Folklorne in olesne skupine - odrasli
Merilo
Udeležba na občinski prireditvi
Udeležba na regijski (Goreniska) prireditvĺ
Udeležba na državni prireditvi
Udeležba na mednarodni prireditvi V tuiini
Samostojno organĺzirana priredĺtev v občini
Samostojno organizirana prireditev ĺzven občine
Vaje (prizna se največ 60 vaj v sezoni, ena vaja se šteje kot 2 šolski urĺ)
Honorar za strokovnega vodjo na vajo (prĺzna se največ 60 vaj v sezonĺ, ena
vaja se šteje kot 2 šolskĺuri)
Dodatne točke (pavša|) za število članov: skupina do vključno 10 članov
Dodatne točke (pavšal) za števĺločlanov: skupina več kot 10 članov
Dodatne točke (pavšal) za število članov: skupina več kot 20 č|anov
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G.

Merilo
Udeležba na občinski priredĺtvi
Udeležba na regijskĺ (Goreniska) prireditvi
Udeležba na državni prireditvi
Udeležba na mednarodnĺ prireditvĺ v tuiinĺ
Samostojno organizirana prireditev v občini
Samostojno organĺzirana prireditev izven občine

Vaje (prizna se največ 60 vaj v sezonĺ, ena vaja se šteje kot 2 šolski urĺ)
Honorar za strokovnega vodjo na vajo (prizna se največ 60 vaj v sezonĺ, ena
vaja se šteje kot 2 šolski uri)
Dodatne točke (pavšal) za števĺločlanov: skupina do vključno 10 članov
Dodatne točke (pavšal) za število članov: skupina več kot 10 članov
Dodatne točke (pavšal) za število članov: skupina več kot 20 članov
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H.

Likovne, fotosrafske In filmske skupine*

Merilo

St. točk

- udeležba na

prireditvah (občinskih, reg'ljskĺh, državnih)
Samostojno organizirana in izvedena prireditev, razstava, .... v občini
Samostojno organĺzĺranain izvedena prĺredĺtev,razstava, .... izven občĺne
orga nizira na n izvedena slika rska, fotografska a i fi mska kolonĺja
Honorar za strokovnega vodjo za izvedeno prireditev, kolonijo, ....
Dodatne točke (pavšal) za število članov: do vključno 10 članov
Dodatne točke (pavšal) za število članov: več kot 10 članov
Dodatne točke (pavšal) za število članov: več kot 20 članov
Razstave, kĺ trajajo več dnĺ zaporedoma: za vsak dodatnĺ dan traiania
*razstave, ki trajajo več dnĺ se štejejo kot en dogodek
Sodelovanje

i

l.

l

l

Samostojno organizĺrana aktivnost za ohranianie kulturne dediščine
Samostojno organiziran dogodek ali prireditev izven občĺne(evropski projekti)
Prijava in sodelovanje v mednarodnem projektu (brez sofinancĺranja)
Vaje (prizna se največ L0vajza en dogodek, ena vaja se šteje kot 2 šolski uri)
Honorar za strokovnega vodjo na vajo (prizna se največ 10 vaj za en dogodek,
ena vaja se šteje kot 2 šolskĺuri)
Dodatne točke (pavšal) za število članov: skupina do vključno 10 članov
Dodatne točke (pavšal) za števĺločĺanov:skupĺna več kot 10 članov
Dodatne točke (pavšaĺ)za števĺločlanov: skupina več kot 20 članov
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Založniškadeiavnost

Merilo
lzdaja brošure, zloženke, ..'. (brez CĺP)
lzdaia publikaciie, kniĺge' .... (z ClP)
lzdaia plakata za oriredĺtev*
lzdaja pisnega vabĺla za prireditev*
lzdelava zahvale ali priznania*
*obvezna slikovna priloga k vlogi
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!II.
1.

2.

3.

Področja ljubiteljskih kulturnih projektov, kiso predmet razpisa:
zborovska dejavnost
dejavnost gledaliških in lutkovnih skupin
folklorne in plesne dejavnost
dejavnost likovnih, fotografskĺh in fĺlmskih skupin
založniškadejavnost
dejavnost ohranjanja kulturne dediščineĺn običajev
dejavnost recitacĺjskih in lĺterarnih skupin

o
o
o
o
o
o
o

Na razpis se lahko prijav'ljo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
ĺmajo sedež na območju občine Naklo
dejavnost ĺzvajajo na območju občine Naklo
so registrirani v skladu z Zakonom o društvih (za izvajanje kulturnih dejavnosti oziroma
imajo v statutu opredeljeno tudi dejavnost s področja kulture)

o
o
.

Vlagatelji lahko prijavijo projekt, ki izpolnjujejo naslednje pogoje :
o projekt je zaokrožena programska enota dostopna javnosti (npr' koncert, likovna kolonija
s sklepno razstavo, plesna predstava, publikacija, kulturni dogodek)
o izveden mora biti na neprofiten načĺn(člani izvajalske skupĺne za izvedbo ne prejmejo

o
o
o
.
4.

UUBITEUSKI KULTURNI PROJEKTI

plačila),

projekt mora ĺmeti realno fĺnančnokonstrukcijo
projekt mora bitĺ v celoti realĺzirani v letu 2012
projekt mora biti premierno izveden na območju občĺneNaklo
Vlagatelj se z isto vsebino projekta na razpĺs prijavĺ samo enkrat.

Merila za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih projektov

celovĺtost, aktualnost, nova ustvarjalnost, inovativnost v pristopu in
izvedbi,dopolnjevanje kulturne ponudbe na območju občine Naklo oz. pomen
mednarodne promocije (za gostovanja v tujinĺ),
- kakovost predstavitve, utemeljitve in obrazložitve projekta (cilji, oblĺka, vsebina,
- izvirnost,

do 60
točk

učinki)
- pričakovani učinki projekta glede na dostopnost (števiĺo obiskovalcev, udeležencev)
- pričakovani učinkĺdodane vrednosti programa v smislu kulturne vzgoje ter povečanja

raznoĺikosti ku|turnih dogodkov in izvedba programa tudi v času počitnic
- izvedljivost projekta glede na finančno konstrukcijo (delež predlagatelja, partnerjev)
in nekomercialna naravnanost projekta

do 30

točk
do10
točk

Največje možno število točk je 100.
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tV.
1.

osTALE DoLočBE RAzPlsA

Vrednost razpisa

V Proračunu občine Naklo za leto 2013 je za namen razpisa predvĺdenih 37.o78,oo EUR'
Sredstva se po izvedenem točkovanju razdelijo v razmerju70o/o za ljubiteljsko kulturno dejavnost in
30 % za ljubiteljske kulturne projekte. V primeru, da sredstva za ljubĺteljske kulturne projekte na
podlagi prejetih vlog ne bodo v celoti izkoriščenase ostanek sredstev nameni za ljubiteljske kulturne
dejavnosti.

2.

Obdobje za porabo dodeljenih sredstev

Dode|jena proračunska sredstva morajo bitĺ porabljena v proračunskem letu 2013 oziroma v plačilnih
rokih, kot jih določa Zakon o ĺzvrševanju proračuna RS za leto 2013.

3.

Razpisn! rok

Razpis prične tečĺ29.01.2013in se zaključi 28'02'20L3.

4.

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentac'lja obsega
besedilo razpĺsa

_
-

-

:

splošniprijavniobrazec
prijavnĺ obrazec po področjĺhdejavnostĺ( A- zborovska dejavnost-odraslĺ pevskĺ zbori, Bzborovska dejavnost-mladĺnski pevskĺ zbori, C-gledalĺška dejavnost, D_lutkovne gledališka
dejavnost, E-recitacijska ĺn literarna dejavnost, F-dejavnost folklornih in plesnih skupin_
odrasli, G -dejavnost folklornih in plesnih skupin-otroške in mladinske, H_lĺkovna,fotografska
in fĺlmska dejavnost, l- dejavnost ohranjanja kulturne dediščine in običajev, J_založniška
dejavnost
prijavni obrazec za ljubiteljske kulturne projekte
obrazec - vsebinsko in finančno poročilo ljubĺteljske kulturne dejavnosti
obrazec - vsebĺnsko ĺn finančno poročilo ljubiteljski kulturni projekti

Razpisna dokumentacija se v razpisnem roku lahko dvigne v tajništvu občĺneNaklo v času uradnih ur
oziroma jo je mogoče natisniti s spletne stranĺ http://naklo.si/

Vloga mora biti najkasneje do 28.02.20t3 predložena na naslov občina Naklo, Stara cesta 67, 4202
Naklo, ozĺroma na ta dan priporočeno oddana na pošti v zaprti kuverti z ĺzpisom na prednjĺ strani: NE
ODP|RAJ - JR - KULTURA, z obvezno navedbo KULTURNA DEJAVNOST - ustrezno področje ozĺroma
KULTURN| PROJEKT| - ustrezno področje. (npr. KULTURNA DEJAVNOST - zBoRoVsKA DEJAVNOST
ozĺroma KULTURNl PROJEKT|- FoLKLoRNo PLESNA DEJAVNOST). Na hrbtnĺstranĺ mora bitĺ naveden
naziv vlagatelja.

Dodatne informacĺje: Jana Mihelič,, tel.277-71-15, e-mail: iana.mĺhelic@obcĺna-naklo.si
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5.

Obvestilo o izboru

Vlagatelji bodo v 15 dneh po zaključenem delu Komlsije za obravnavo in vrednotenje prispelih vlog z
odločbo obveščeni o višini in namenu odobrenih fĺnančnihsredstev. Zoper odločbo Je v roku 15 dni
po prejemu možno pri Županu Občine Naklo vložiti pritožbo. Po dokončnosti odločbe župan z
vlagatelji sklene ustrezno pogodbo. V primeru, da vlagatelj podpisane pogodbe ne Vrne občinski
upravi v roku 30 dni od izdaje pisnega poziva za podpis, se šteje, da je vlagatelj odstopil od prijave na
razpis.

števi ka : 43o-ooo2l 2oL3
l

Datum: 22.0L.20L3

IR- KUTTUM 2013 - besedilo razpisa

Stľan 7

