
 
Na podlagi Pravilnika o izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna 
Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 49/15 in 31/16), Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2020 
(Uradni list RS, št. 75/20 ) in Letnega programa za kulturo Občina Cerkno objavlja  
 
 

Javni razpis za izbor kulturnih dejavnosti 
ki jih bo v letu 2020 

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 kulturnih dejavnosti s področja: 

 ljubiteljske dejavnosti kulturnih društev, 
 premične in nesnovne kulturne dediščine, 

ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Občina Cerkno.  
 
Občina Cerkno bo sofinancirala programe pevskih zborov in instrumentalnih skupin, gledaliških in 
lutkovnih skupin, baleta, sodobnega plesa in folklornih skupin, recitacijskih in literarnih skupin, 
likovne, intermedijske in fotografske dejavnosti, avdio, video in filmske dejavnosti in založništva in 
programe s področja nesnovne kulturne dediščine. 
 
Sofinancirale se bodo naslednje vsebine, ki so nekomercialnega značaja: 
- dejavnost kulturnih društev in njihovih sekcij ter drugih organizacij, ki so registrirane za izvajanje 

kulturne dejavnosti, 
- kulturna dejavnost drugih društev, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost, 
- izobraževanje strokovnih kadrov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, 
- založništvo, 
- sodelovanje na občinskih, regijskih, državnih prireditvah in na prireditvah v tujini,  
- 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 oziroma stalno bivališče na območju občine Cerkno, 
- so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti; izjema je založništvo, kjer imajo pravico do 

prijave tudi posamezniki, ki z dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost.  
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev 

načrtovanih aktivnosti na področju kulture, 
- imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon 

o društvih (velja za društva),  
- poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi:  

 prijavitelj nima omejitve poslovanja na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11), 

 dovoli objavo osebnih podatkov z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani 
Občine  Cerkno, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja in Zakona o 
varstvu osebnih podatkov (priloga Izjava), 

 da s prijavljenim programom ne kandidira na druge občinske vire. 



- 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 - (v kolikor so 
bili sofinancirani iz občinskega proračuna), 

- imajo izpolnjene pogoje iz meril in kriterijev, ki so sestavni del Pravilnika o izbiri in vrednotenju 
kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 49/15 in 
31/16), v nadaljevanju: pravilnik. 

 
4. Merila in kriteriji: 
Izbrani bodo tisti programi, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega razpisa ter merila in kriterije iz 
pravilnika. Glede na izredne razmere zaradi koronavirusa – COVID 19 in omejitev aktivnosti, se pri 
točkovniku za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih programov izjemoma za leto 2020 za 20 % zniža 
minimalno število vaj za posamezno dejavnost oz. za prijavljene programe. Izvajalca se za leto 2020 
uvrsti v isto kakovostno skupino, kot je uvrščen na podlagi kvalitativnih programskih dosežkov iz 1. 
člena točkovnika. 
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.  
 
5. Višina razpisanih sredstev:  
Višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v letu 2020 je: 
- PP 131892 - Ljubiteljska kulturna dejavnost:                                            8.330 EUR,  
- PP 131891 - Premična in nesnovna kulturna dediščina:                            4.830 EUR. 

 
6. Določitev višine sofinanciranja: 
Višina odobrenih sredstev za program je odvisna od: 
- skupne višine prejetih točk za posamezni program, 
- obsega in zahtevnosti programa. 
Pri predlogu višine odobrenih sredstev sofinanciranja za posamezen program upošteva strokovna 
komisija tudi stroškovno ustreznost prijavljenega programa glede na pričakovano kakovost, zahtevnost 
in obseg programa. Strokovna komisija lahko oceni finančno vrednost programa drugače, kot je 
načrtovana v prijavi (pri čemer lahko izhaja iz vrednosti primerljivih programov, sprejemljive 
vrednosti stroškov dela, avtorskih honorarjev, materialnih stroškov ipd.). 
Strokovna komisija pri določitvi višine zneska sofinanciranja izbranih programov upošteva tudi: 
- (oziroma določi) upravičene stroške programa, 
- v prijavi naveden pričakovan delež sofinanciranja iz Občine Cerkno, oziroma omejen zgornji 

možen delež sofinanciranja (70 % ), če bi v prijavi pričakovan znesek sofinanciranja ta delež 
presegel. 

V kolikor Komisija za izvedbo javnega razpisa v postopku trajanja razpisa ugotovi, da je na 
posameznih področjih višina zaprošenih sredstev posameznih prosilcev nižja od višine sredstev 
dodeljenih glede na točkovanje oziroma je število prijav manjše od pričakovanega, lahko sredstva 
prerazporedi med ostale prosilce znotraj programa in/ali na tista razpisana področja kulturnih 
dejavnosti, kjer je število prijav oz. potreba po sredstvih večja od pričakovanj. 
 
7. Upravičeni stroški sofinanciranja 
Občina Cerkno sofinancira samo upravičene stroške! 
Upravičeni stroški so stroški: 
- ki so povezani z redno, kontinuirano dejavnostjo prijavitelja, (so s programom, projektom 
neposredno povezani in so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji programa); 
- jih je  prijavitelj napovedal v prijavi, 
- so dejansko nastali, 
- so prepoznavni in preverljivi na osnovi izvirnih dokazil, 
- so evidentirani v ustreznih knjigovodskih in računovodskih evidencah, 
- niso in ne bodo sofinancirani iz drugih virov občine. 
Vrsta upravičenih stroškov: 
- stroški dela oseb, ki izvajajo program (avtorske, podjemne pogodbe, študentsko delo), 
- potni stroški, če prijavitelj dokazuje, da so bili nujno potrebni za izvedbo programa,  



- materialni stroški in stroški storitev, ki so neposredno povezani z izvajanjem prijavljenega programa, 
- delo prostovoljcev v maksimalnem deležu 20 % vrednosti programa, 
- stroški reprezentance (stroški pogostitev ob poslovnih in družabnih stikih),  
- posredni stroški, ki so namenjeni kritju splošnih stroškov poslovanja in izvajanja programa 
telekomunikacije, elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, računovodske storitve, pisarniški 
material), 
- nakup opreme za izvajanje programa (kostumi, instrumenti, drugi rekviziti…).  
 
Maksimalni delež posrednih stroškov, stroškov reprezentance in stroškov nakupa opreme je 50 
% vrednosti programa. 
 
Kot upravičen strošek se upošteva tudi vrednost DDV, če prijavitelj nima pravice do odbitnega DDV. 
 
Neupravičeni stroški: 
- investicije in investicijsko vzdrževanje, 
- amortizacija nepremičnin in opreme, 
- zamudne obresti, 
- stroški alkohola. 
Neupravičene stroške vedno nosi prijavitelj. 
 
Pri oddaji zahtevka oziroma poročila o izvedenih aktivnostih bo prijavitelj moral predložiti 
verodostojne računovodske listine (račune, pogodbe, potne naloge, dokazila o plačilu…), ki 
prikazujejo realizirane  stroške v višini zneska, opredeljenega v pogodbi o sofinanciranju. 
Pri uveljavljanju prostovoljskega dela kot upravičenega stroška bo izvajalec moral poročilu priložiti 
evidenčni list dela prostovoljca, podpisan s strani  prostovoljca in zakonitega zastopnika izvajalca. Pri 
vrednotenju prostovoljske ure se upošteva ocenjena vrednost ure, kot jo določa 21. člen Pravilnika o 
področjih prostovoljskega dela in vpisniku  (Ur. l. RS, št. 48/11). 
Prostovoljno delo se ovrednoti kot strošek, ki ni izplačan. 
 
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:  
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2020, v skladu s predpisi, 
ki določajo izvrševanje proračuna.  
 
9. Razpisni rok:  
Razpisni rok prične teči 29. 5. 2020 in se zaključi 29. 6. 2020.  
 
10. Dokumentacija javnega razpisa vsebuje: 

 besedilo javnega razpisa, 
 Pravilnik o izbiri in vrednotenju ljubiteljskih programov, ki se sofinancirajo iz proračuna 

Občine Cerkno, 
 prijavni obrazec, 
 vzorec pogodbe. 

Celotno besedilo razpisa se objavi na spletni strani Občine Cerkno, povzetek razpisa pa na Radiu 
Odmev. Kandidati lahko dokumentacijo v razpisnem roku dobijo na sedežu Občine Cerkno ali na 
spletni strani: http://www.cerkno.si/. 
 
 
11. Oddaja in dostava vlog: 
Podpisana in žigosana vloga mora biti predložena na naslov: Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 
Cerkno do 29. 6. 2020 do 15. ure oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.  
Na prednji strani zaprte ovojnice mora biti izpisano: »NE ODPIRAJ –  JAVNI RAZPIS KULTURA«. 
Na ovojnici mora biti navedba vlagatelja (polni naslov pošiljatelja).  
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa.  
 
Prijava v nepravilno opremljeni kuverti bo s sklepom zavržena. 
 
 



12. Obravnava vlog:  
Odpiranje vlog bo izvedla Komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed uslužbencev Občine Cerkno 
imenuje župan. Komisija za odpiranje vlog bo odpiranje prispelih vlog izvedla 1. 7. 2020. Odpiranje 
ne bo javno.  
O odpiranju vlog bo komisija za odpiranje vlog 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.  
 
13. 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. 
 
14. Obveščanje o izboru:  
O izidu razpisa bodo prijavljeni kandidati obveščeni z odločbo, ki jo izda občinska uprava v 30 dneh 
od potrditve predloga razdelitve sredstev. Župan bo z izbranimi izvajalci sklenil pogodbo o 
sofinanciranju programov v letu 2020. Zoper odločbo je dopustno vložiti pritožbo, o kateri odloča 
župan. Predmet  pritožbe ne morejo biti vnaprej določena merila za vrednotenje vlog. 
 
15. Ostale določbe 
Izvajalec programov je dolžan na naslov občine najkasneje do 15. 11. 2020 dostaviti zahtevek za 
izplačilo drugega obroka sredstev z delnim poročilom o realiziranem programu, do 31. 1. 2021 pa 
končno finančno in vsebinsko poročilo o izvedbi kulturnih dejavnosti v letu 2020. 
 
Številka: 410-0009/2020-2 
Datum:  27. 5. 2020 
 
                                    ŽUPAN  
                            Gašper Uršič l. r. 


