
 
Na podlagi Pravilnika o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih programov, ki se 
sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) in Odloka o proračunu Občine 
Cerkno za leto 2012 (Uradni list RS, št. 16/12), Občina Cerkno objavlja  
 

Javni razpis za izbor kulturnih programov 

na področjih ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v letu 2012 

sofinancirala Občina Cerkno  
(v nadaljevanju: razpis)  

 
1. Naziv in sedež naročnika:  
Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, ID št. za DDV:  SI54677696. 
 
2. Predmet razpisa, programi kulturnih dejavnosti in vsebina sofinanciranja:  
 
Predmet razpisa je sofinanciranje  programov na področjih ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v 
letu 2012 sofinancirala Občina Cerkno.  
Občina bo sofinancirala programe pevskih zborov; vokalnih in instrumentalnih skupin; ljudskih 
pevcev; folklornih skupin, mažoretk; dramskih, gledaliških in lutkovnih skupin; likovnih, fotografskih, 
video in filmskih skupin, recitacijskih, literarnih skupin in založništva; programe ohranjanja kulturne 
dediščine, orkestrov ter javnih radijskih in TV nastopov ter prireditve. 
Sofinancirala se bodo naslednje vsebine, ki so nekomercialnega značaja: 
- dejavnost društev in njihovih sekcij ter drugih organizacij, ki so registrirani za izvajanje kulturne 

dejavnosti, 
- dejavnost drugih organizacij, ki imajo registrirano tudi kulturno dejavnost, 
- izobraževanje vodstvenih kadrov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, 
- sodelovanje na občinskih, regijskih, državnih prireditvah in na prireditvah v tujini,  
- kulturne prireditve, ki so vsakoletne, bienalne oz. tradicionalne, 
- kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije – izključno le v delu, ki presega šolske 

obvezne izbirne vsebine. 
Sofinanciranje profesionalne kulture ter vzdrževanje in investicije v prostore in opremo za kulturno 
dejavnost niso predmet tega razpisa.  
 

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:  

- imajo sedež na območju Občine Cerkno, 
- so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti in s svojim dosedanjim delom izkazujejo 

pričakovano kakovost, 
- imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih 

aktivnosti na področju kulture, 
- za članske organizacije: da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo 

dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,  
- dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi, kar izkažejo s finančnim poročilom, 
- poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom, 
- občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o realizaciji programov, poročila o doseženih 

uspehih na občinskih, regionalnih in državnih tekmovanjih, če so se jih udeležili, ter načrt 
aktivnosti za prihodnje leto, 

- imajo izpolnjene pogoje iz meril in kriterijev, ki so sestavni del Pravilnika o izbiri in vrednotenju 
programov ljubiteljskih kulturnih programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno 
(Uradni list RS, št. 112/07), v nadaljevanju: pravilnik. 

 
 
 



4. Merila in kriteriji: 
Izbrani bodo tisti programi, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega razpisa ter merila in kriterije iz 
pravilnika. Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. 
Če prijavitelj prijavlja več podobnih ali različnih programov, mora za vsak posamični program 
izpolniti svoj obrazec. Kot popolna vloga se bo upoštevala prijava, ki bo vsebovala vse potrebne 
podatke, zahtevane na prijavnih obrazcih ter ustrezne priloge, na osnovi katerih bo mogoče opraviti 
točkovanje. Sestavni del prijave na razpis je tudi poročilo o realiziranih programih v letu 2011. 
 

5. Višina razpisanih sredstev:  
Višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2012 je: 
- za programe ljubiteljske kulturne dejavnosti: 16.301 EUR,  
- za prireditve: 6.986 EUR. 
 

6.  Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:  
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2012, v skladu s predpisi, 
ki določajo izvrševanje proračuna.  
 

7. Razpisni rok:  
Razpisni rok prične teči 24.04.2012 in se zaključi 23.05.2012. V skladu z 7. členom pravilnika se  
razpisni rok podaljša do 01.06.2012. 
 
8. Razpisna dokumentacija: 
Razpisna dokumentacija obsega besedilo javnega razpisa in prijavne obrazce. Celotno besedilo razpisa 
se objavi na spletni strani Občine Cerkno, povzetek razpisa pa na Radiu Odmev in v časopisu 
Ukopditi. Kandidati lahko dokumentacijo v razpisnem roku dobijo na sedežu Občine Cerkno ali na 
spletni strani: http://www.cerkno.si/. 
 

9. Oddaja in dostava vlog: 
Podpisana in žigosana vloga mora biti predložena na naslov: Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 
Cerkno do 01.06.2012 do 12. ure oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. 
Na prednji strani zaprte ovojnice mora biti izpisano: »NE ODPIRAJ – RAZPIS KULTURA«. 
Na zadnji strani ovojnice mora biti navedba vlagatelja (polni naslov pošiljatelja).  
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa.  
 
10.Obravnava vlog:  
O odpiranju vlog bo strokovna komisija vodila zapisnik. 
Vloga, ki je ne bo vložila upravičena oseba ali vloga, ki ne bo pravočasna, bo zavržena.  
Če vloga ni popolna, občinska uprava obvesti predlagatelja, ki mora vlogo v 5-ih dneh dopolniti, v 
nasprotnem primeru bo vloga zavržena.  
 
11. Dodatne informacije:  
Informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na Občini Cerkno, kontaktna oseba je Jožica Lapajne, 
telefon: 05/ 373 46 47, e-naslov: jozica.lapajne@cerkno.si 
 
12. Obveščanje o izboru:  
O izidu razpisa bodo prijavljeni kandidati obveščeni z odločbo v 30 dneh od potrditve predloga 
razdelitve sredstev. 
Župan bo z izbranimi izvajalci sklenil pogodbo o sofinanciranju programov v letu 2012. 
 
 
Številka: 410-0020/2012-03 
Datum:   23.05.2012 
            ŽUPAN  
        Miran Ciglič l.r.  


