OBČINA BRDA
Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih, tel.: +386 (0)5 335 10 30, fax: +386 (0)5 335 10 39, e-pošta: info@obcina-brda.si

Na podlagi Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov kulture (Ur. glasilo slovenskih občin št.
12/2018) in Odloka o proračunu Občine Brda za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin št.
56/2019), Občina Brda objavlja
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje kulturnih programov oz. projektov v Občini Brda v letu 2020
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov na področju kulture:
• Spodbujanje kulturnih društev in njihovih programov oz. projektov in sodelovanje med
društvi.
• Spodbujanje kulturnih društev in njihovih programov oz. projektov za kulturno izražanje,
kreativno ustvarjanje ter učinkovito izrabo prostega časa.
• Vključevanje v kulturne prireditve, ki se izvajajo v občini Brda.
• Prirejanje nekomercialnih kulturnih prireditev.
• Produkcija avtorskih izdelkov literarnih, likovnih, glasbenih in podobnih skupin.
2. Upravičenci do sofinanciranja in pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci programov na področju kulture, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
• so ustrezno registrirani za opravljanje dejavnosti, imajo sedež na območju Občine Brda in
delujejo več kot eno leto na področju dejavnosti v katero sodi program, ki ga prijavljajo na
razpis;
• jih ne financira Zveza kulturnih društev Brda;
• izpolnjujejo vse pogodbene obveznosti do Občine Brda in ZTKMŠ Brda;
• imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo
delovanje;
• da ima prijavitelj zagotovljene materialne, kadrovske (izvajalce z ustrezno strokovno
izobrazbo ali strokovno usposobljene za opravljanje posamezne dejavnosti), prostorske
pogoje in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanega programa, kar prijavitelj jamči
s podpisano izjavo v prijavi na javni razpis;
• da imajo urejeno evidenco o članstvu za programe oziroma projekte za katere kandidirajo na
javnem razpisu;
• da imajo izdelan vsebinski plan dela in finančno konstrukcijo za tekoče leto, v kateri so
predvideni prihodki in odhodki za izvedbo programa;
• da pristojnemu občinskemu organu, določenemu s pogodbo, redno dostavljajo vsa zahtevana
poročila in programe, v kolikor na javni razpis ne kandidirajo prvič;
• da prijavljajo neprofitne programe, ki imajo zagotovljeno soudeležbo drugih financerjev;
• da za prijavljeni program oziroma projekt niso prejeli sredstev drugih razpisih Občine,
oziroma njihov program ni bil kakor koli že financiran iz proračuna Občine;
• da niso posredni uporabniki proračuna Občine Brda;
• da prijavljajo neprofitne programe oz. projekte, ki bodo izvedeni na območju Občine, ali v
sodelovanju z Občino Brda ali Zavodom za turizem, kulturo, mlade in šport Brda;
• posamezni izvajalec lahko na razpis odda le eno prijavo za sofinanciranje istega programa.

3. Merila in kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje programov na področju kulture
1. kriterij delovanja v javnem interesu, po katerem bo:
ocenjevano dejstvo

utež

izvajalec ima veljavno odločbo pristojnega organa, da deluje v
javnem interesu
izvajalec nima veljavne odločbe pristojnega organa, da deluje v
javnem interesu

20 točk
0 točk

2. kriterij lokacije izvajanja programa/projekta, po katerem bo:
ocenjevano dejstvo

utež

več kot 75% aktivnosti se izvaja na območju Občine

150 točk

manj kot 75% aktivnosti se izvaja na območju Občine

50 točk

3. kriterij – število članov društva, ki imajo stalno prebivališče v Občini Brda
Do 5 članov društva
20 točk
Od 6 do 10 članov društva

30 točk

Od 11 do 40 članov društva

40 točk

Od 41 do 90 članov društva

50 točk

Nad 90 članov društva

100 točk

4. kriterij vsebine in ocene programa/projekta:
4.1. Nivo izvajanja programa oz. projekta:
Krajevni nivo (ožje od občinskega)
Občinski nivo
Širši nivo (regionalno ali širše)

10 točk
20 točk
40 točk

4.2. Izvedba/organizacija prireditve:
ocenjevano dejstvo
(so)organizacija
prireditve
občinskem/regijskem nivoju
sodelovanje na
organizatorja

prireditvi

dodaten kriterij
na v občini
izven občine
drugega v občini
Izven občine

4.3. Založniška dejavnost in promocijske aktivnosti:
Izdaja publikacije z vsebinami preventivno-informativnega
značaja (do 20 strani)
Obsežnejše
publikacije
z
vsebinami
preventivnoinformativnega značaja
4.4. Vpliv na prepoznavnost Občine:
Promocija – programi oz. projekti prispevajo k prepoznavnosti
občine

utež
100 točk
30 točk
50 točk
20 točk

20 točk
40 točk

70 točk

4.5. Sodelovanje:
- če v programu sodeluje več kot dve društvi iz lokalnega okolja, taka vloga prejme 20 točk,
- prijavitelj, ki redno sodeluje pri aktivnostih katerih organizator je Občina Brda po tem
kriteriju prejme 50 točk;
3. Višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev za financiranje programov na področju kulture znaša 26.500,00 EUR
- Sofinanciranje programa zveze kulturnih društev – 24.000,00 EUR
- Akcije v kulturi – 2.500,00 EUR
Sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2020.
4. Oddaja prijave
Obrazci za prijavo na razpis so dostopni na spletni strani Občine Brda www.obcina-brda.si in na
Občini Brda, Trg 25. maja 2, Dobrovo, v glavni pisarni v času uradnih ur. Za razpisno
dokumentacijo lahko zainteresirani zaprosijo tudi preko e-pošte na naslov: info@obcina-brda.si.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo na Občini Brda, Trg 25.
maja 2, 5212 Dobrovo, v času uradnih ur (Mateja Ambrožič, tel: 05/ 335-10-32).
5. Rok za oddajo prijav
Rok za oddajo prijave na javni razpis je 6. 3. 2020.
Na ta dan mora biti pošiljka oddana na pošti (poštni žig) ali osebno do 12. ure tega dne oddana v
glavno pisarno Občine Brda.
Pisne prijave morajo biti poslane na naslov:
Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo, v zaprtih ovojnicah, opremljene z nazivom in
naslovom pošiljatelja na hrbtni strani ovojnice in na sprednji strani ovojnice označeno z oznako
»NE ODPIRAJ – prijava na Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov oz. projektov v
letu 2020«.
6. Obravnava prijav
Upravičenost, izbor programov in višino sofinanciranja programov bo, na podlagi meril in
kriterijev za ocenjevanje in vrednotenje programov s področja kulture, obravnavala komisija.
Komisija bo prispele vloge obravnavala na seji, ki bo v petek, dne 13. 3. 2020 ob 8.30. uri.
7. Izid javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije bo občinska uprava Občine Brda izdala sklep o izbiri ter obsegu
sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja programa. Sklep o izbiri je podlaga za sklenitev
pogodb o sofinanciranju izvajanja programa.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v tridesetih dneh po zaključeni obravnavi
pristojne komisije.
Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila javnega razpisa in da mu razpisana sredstva
neopravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih dni od vročitve sklepa vloži ugovor pri
županu Občine Brda. Ugovor se vroči pisno, in sicer priporočeno po pošti, ali ustno na zapisnik.
Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
Predmet ugovora je lahko samo kršitev postopka izbire ali očitna napaka. Predmet ugovora ne
morejo biti merila in kriteriji za ocenjevanje prijav.
Župan Občine Brda o ugovoru odloči v roku 30 dni od njegovega prejema. Zoper županovo
odločitev pritožba ni mogoča, s čimer je odločitev dokončna. Možno je sprožiti upravni spor pred
pristojnim sodiščem.
Številka: 6100-02/2020-02
Datum: 14. 2. 2020

ŽUPAN
Franc Mužič

