Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg),
Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2019 (Ur. l. RS, št. 11/2019) in
Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Gorenja vas Poljane (Uradni list RS, št. 18/16) Občina Gorenja vas - Poljane objavlja

Javni razpis za izbor kulturnih programov
na področjih ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v letu 2019
sofinancirala Občina Gorenja vas - Poljane
(v nadaljevanju: razpis)
1. Naziv in sedež naročnika:
Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, DŠ: SI 63943026.
2. Predmet razpisa, področja kulturnih dejavnosti in vsebina sofinanciranja:
Predmet razpisa je sofinanciranje programov na področjih ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki
jih bo v letu 2019 sofinancirala Občina Gorenja vas - Poljane.
Občina bo sofinancirala programe na področjih kulture: glasbeno področje, folklora, plesno,
dramsko, gledališko, lutkovno, likovno, etnološko – zgodovinsko področje, ročna dela iz
ljudskega izročila, fotografsko, video, filmsko, literarno področje ter programe iz drugih
področij, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost.
Sofinancirala se bo naslednja vsebina:
- dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij ter posameznikov,
- kulturna dejavnost drugih društev, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno
dejavnost,
- izobraževanje strokovnih kadrov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
- sodelovanje na občinskih, regijskih, državnih srečanjih in na srečanjih v tujini,
- kulturne prireditve in akcije,
- kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije – vse le v delu, ki presega
šolske vzgojno izobraževalne programe,
- pomembnejše obletnice delovanja,
- drugi programi, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost.
Sredstva za investicije v prostor in opremo za izvajanje kulturne dejavnosti niso zajeta v
vrednosti kulturnih programov.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
- imajo sedež na območju Občine Gorenja vas - Poljane,
- so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti in s svojim dosedanjim delom
izkazujejo pričakovano kakovost ter izvajajo dejavnost najmanj pol leta pred objavo
razpisa,
- imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih
aktivnosti na področju kulture,
- imajo urejeno evidenco o članstvu (vsaj 2/3 občanov Občine Gorenja vas - Poljane),
- poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi ter temeljnim aktom društva,
- občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o realizaciji programov, poročila o
doseženih uspehih na občinskih, območnih, regijskih in državnih tekmovanjih,
- s posameznim programom, projektom oziroma prireditvijo s področja kulture lahko
posamezni izvajalci kandidirajo za sredstva iz občinskega proračuna le na enem
javnem razpisu Občine Gorenja vas - Poljane v tekočem letu.
4. Vsebina prijave:
Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem
obrazcu. Če prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti
ločen obrazec.

Programi društva, ki so predmet prijave, se lahko nanašajo na obdobje od 1. 10. 2018 do 30.
9. 2019.
Upoštevajo se le prijave, ki so oddane na obrazcih razpisne dokumentacije za leto 2019,
objavljenih na spletni strani občine sočasno s tem razpisom za sofinanciranje kulturnih
programov v letu 2019.
Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
5. Uporaba kriterijev:
Izbrani bodo tisti programi, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega razpisa. Komisija za kulturo
Občine Gorenja vas - Poljane bo ustreznost vloge preverjala iz podatkov, ki bodo navedeni
na prijavnih obrazcih, v obveznih prilogah in drugem priloženem materialu. Merila, pogoji in
kriteriji za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih programov v občini Gorenja vas Poljane so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki je sestavni del tega razpisa, in v prilogi 1
Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Gorenja vas Poljane (Uradni list RS, št. 18/16).
6. Višina razpisanih sredstev:
Višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje programov na področjih ljubiteljske
kulturne dejavnosti v letu 2019 je 28.500,00 evrov.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2019, v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
8. Razpisni rok:
Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 15. aprila 2019.
9. Dokumentacija javnega razpisa vsebuje:
- besedilo javnega razpisa,
- razpisno dokumentacijo 2019 za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljske
kulturne dejavnosti, ki jih občina Gorenja vas - Poljane sofinancira iz proračuna
občine v letu 2019,
- Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Gorenja
vas - Poljane (Uradni list RS, št. 18/16).
Razpisno dokumentacijo javnega razpisa za leto 2019 lahko predlagatelji v razpisnem roku
dvignejo na sedežu Občine Gorenja vas - Poljane ali na spletni strani: http://www.obcinagvp.si, pod rubriko Razpisi in objave.
10. Oddaja in dostava vlog:
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije,
vsebovati mora vse zahtevane podatke in priloge in mora biti na ustreznih mestih podpisana
in žigosana.
Vloga mora biti poslana ali dostavljena na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska
cesta 87, 4224 Gorenja vas, najkasneje do 15. 4. 2019, oziroma najpozneje ta dan oddana
na pošti kot priporočena pošiljka. Drugače vročene prijave se ne upoštevajo.
Vloga mora biti ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano:
»NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA KULTURO 2019«.
Na zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja (polni naslov pošiljatelja).
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa.

11. Izločitev vlog po odpiranju:
Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba ali vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo izločene
iz nadaljnjega postopka. Prav tako bodo izločene tudi vloge, ki ne bodo oddane skladno z 10.
točko tega razpisa.
Če komisija ugotovi, da je vloga nepopolna, obvesti vlagatelja, ki mora vlogo v 5-ih dneh
dopolniti, drugače se izloči iz postopka kot nepopolna.
12. Dodatne informacije:
Informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na Občini Gorenja vas - Poljane, pri Marjeti
Šifrar, telefon 04/51-83-120 ali e-naslov marjeta.sifrar@obcina-gvp.si.
13. Obveščanje o izidu razpisa:
O izidu razpisa bodo vlagatelji pisno obveščeni najpozneje v 30-ih dneh od datuma, ko se
zaključi razpisni rok.
Občina Gorenja vas - Poljane bo z izbranimi izvajalci kulturnih programov in projektov
sklenila pogodbo o sofinanciranju programov, skladno s katero se drugi del subvencije
upravičenemu izvajalcu nakaže le pod pogojem, da društvo na predpisanih obrazcih za
poročanje v letu 2019 in pravočasno, to je v roku do 14. 10. 2019, poroča o izvedbi
prijavljenih programov, sicer se šteje, da prijavljeni programi niso izvedeni.
Rok za realizacijo aktivnosti je 30. 9. 2019.
Sredstva nerealiziranih aktivnosti ostanejo neporabljena.
Štev.: 617-01/2019-001
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