OBČINA DOMŽALE
JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE JAVNIH KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V OBČINI
DOMŽALE V LETU 2019
I.
Na podlagi Pravilnika za vrednotenje kulturnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz
proračuna Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 9/13, 11/15) Občina Domžale
v letu 2019 načrtuje sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov v Občini Domžale.
II.
Predmet javnega razpisa:
Predmet sofinanciranja so javni kulturni programi in projekti, ki se izvajajo na območju občine
Domžale in pomenijo prispevek k zadovoljevanju kulturnih potreb občanov občine Domžale.
Posamični kulturni projekti, povezani z založništvom, infrastrukturo in opremo za kulturne
domove, ohranjanjem kulturne dediščine ter miklavževanjem, božično novoletnimi
prireditvami ter silvestrovanjem se ne sofinancirajo v okviru tega javnega razpisa.
III.
Pogoji za sofinanciranje:
 prijavitelj javnega kulturnega programa je pravna oseba, ki izvaja prijavljeni javni
kulturni program na območju občine Domžale,
 prijavitelj kulturnega projekta je pravna ali fizična oseba, ki izvaja prijavljeni kulturni
projekt na območju občine Domžale,
 prijavitelj ima registrirano dejavnost za izvajanje programa oziroma projekta, ki je
predmet prijave,
 prijavitelj ni subjekt, katerega program ali projekt je že financiran ali sofinanciran
oziroma bi lahko bil financiran ali sofinanciran iz drugih občinskih proračunskih postavk,
 prijavitelj ni neposredni ali posredni proračunski uporabnik.
Pri postopku dodeljevanju sredstev se bodo upoštevale določbe Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) ali drugega
zakona o dolžnosti izogibanja nasprotju interesov.
IV.
Merila:
 načrtovano število samostojnih prireditev (nastopov) oziroma prireditev v lastni
produkciji in število prireditev v soorganizaciji na območju občine Domžale (število
prireditev, delež lastne produkcije in lastne organizacije),
 število sodelujočih izvajalcev občanov občine Domžale po posameznih projektih
oziroma programih in skupno,
 pričakovano število obiskovalcev, občanov občine Domžale,









izvirnost, inovativnost, kakovost programov (vsebinska zaokroženost programa v
smiselno celoto, aktualnost in inovativnost, reference),
doseganje izjemnih individualnih ali skupinskih rezultatov v preteklem koledarskem letu
(priznanja in nagrade na lokalnem/državnem/mednarodnem nivoju, pohvale v
lokalnih/nacionalnih medijih),
delež zagotovljenih lastnih neproračunskih sredstev (program ima stroške,
namembnost in vire natančno opredeljene, delež sofinanciranja),
delež programa, realiziran s prostovoljnim delom,
že izkazana kvaliteta oziroma pomen za promocijo Občine Domžale (kontinuiteta
delovanja, dosežki, odmevnost in prepoznavnost, gostovanja),
jasno opredeljeni cilji in nameni kulturnih programov oziroma projektov.

V.
Višina proračunskih sredstev, ki jih bo Občina Domžale dodelila na podlagi tega razpisa
posameznemu upravičencu, ne bo presegala 80% načrtovanih stroškov, povezanih z izvedbo
prijavljenega kulturnega programa oziroma projekta.
Prijavitelj mora vlogi priložiti tudi natančen načrt stroškov po vrstah za izvajanje prijavljenega
kulturnega programa oziroma projekta in zapisnik zadnje seje zbora članov, v kolikor je
prijavitelj društvo, oziroma zapisnik zadnje seje organa upravljanja, ki ne sme biti starejši od 1
leta.
Občina Domžale ne bo sofinancirala stroškov reprezentance (pogostitev ipd.), obdaritev,
stroškov izletov oziroma ekskurzij, stroškov zdravilišč, stroškov telefonije in stroškov prevozov,
ki niso v neposredni povezanosti z izvajanjem kulturnega programa oziroma projekta.
Najnižji znesek sofinanciranja, ki ga mora v skladu s pogoji in merili doseči prijavljen kulturni
program oziroma projekt, ki je predmet tega javnega razpisa, je 200,00 evrov.
VI.
Sredstva bodo dodeljena za kulturne programe oziroma projekte v letu 2019. Dodeljena
proračunska sredstva za izbrane kulturne programe oziroma projekte morajo biti porabljena v
proračunskem letu 2019, skrajni rok za predložitev zahtevka za izplačilo je 29.11.2019.
VII.
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša v letu 2019 do 114.000,00 evrov,
ki pa se lahko spremeni v primeru, da bi bil obseg sredstev v proračunu za leto 2019 za te
namene nižji. Odločbe bodo izdane po sprejemu proračuna za leto 2019 in sredstva razdeljena
največ do višine sredstev v sprejetem proračunu za te namene oziroma največ do vrednosti
114.000,00 evrov, v kolikor bi bila sredstva proračuna zagotovljena najmanj v tej vrednosti.

VIII.
Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija obsega:
 besedilo razpisa,
 obrazec prijave.
Obrazci za prijavo na javni razpis:
Obrazec za prijavo na javni razpis lahko dobite v vložišču Občine Domžale ali na občinski spletni
strani www.domzale.si v zavihku »Objave«.
IX.
Obrazec za prijavo oddate v zaprti kuverti, s pripisom »za javni razpis št. 610-3/2018– NE
ODPIRAJ«, v vložišču Občine Domžale, soba št. 4 ali pošljete priporočeno na naslov: OBČINA
DOMŽALE, Oddelek za družbene dejavnosti, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale.
Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisnega roka na način, kot
je opredeljen v prejšnjem odstavku, z obvezno navedbo, na katero vlogo se dopolnitev oziroma
sprememba nanaša.
Rok za oddajo prijave je 4.2.2019.
Odpiranje vlog bo potekalo dne 7.2.2019 ob 12. uri v sejni sobi v 1. nadstropju Občine Domžale,
Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale. Odpiranju vlog sme prisostvovati zastopnik društva ali
zveze društev, ki kandidira na razpisu oziroma mora imeti pooblaščenec pisno pooblastilo za
zastopanje za ta primer.
Za dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko pokličete na telefonsko številko 01/
724 13 05.
X.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni predvidoma v 60 dneh po sprejemu
proračuna za leto 2019.
Številka: 610-3/2018
Datum: 27.12.2018
Župan
Toni DRAGAR

