Na podlagi 2. člena Zakona o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (ZSLKD –
Uradni list RS, št. 1/1996) ter na podlagi Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2015 (Uradni list
RS št. 9/15), Občina Kamnik objavlja

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje »folklornih dejavnosti« v občini Kamnik za leto 2015
201

IME OZIROMA NAZIV IN SEDEŽ SOFINANCERJA
SOFINANCERJ
Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1241 Kamnik.
PODATKI O JAVNEM RAZPISU
Predmet javnega razpisa
Folklora je ljudska duhovna kultura, sem pa sodi tudi ljudska pesem, pripovedništvo, glasba, ples,
šege in tudi ljudsko gledališče in ljudska umetnost. Folklorna dejavnost je področje ljubiteljskega
udejstvovanja, ki je povezano z ohranjanjem ali poustvarjanjem našega plesnega, glasbenega in
drugega izročila . S folklorno dejavnostjo se ukvarjajo folklorne skupine z namenom ohranjati in
poustvarjati ljudsko izročilo in ga v kar se da nespremenjeni obliki prenašati v sodobnost. Folklora
Folkl
je
kulturno izjemno pomembna, ima
ma pomembno mesto v zgodovini naroda in je zato tudi pomemben
predmet znanstvenega raziskovanja. Prvine folklore tičijo globoko v narodovi strukturi, so del
pretekle kulture naroda in njegove kulturne dediščine.
dediščine S poustvarjanjem
arjanjem v okviru folklorne
dejavnosti doživlja tudi različna nova življenja. Folklora je še vedno v najožjem smislu del vsakdanjega
in prazničnega življenja ljudi. Zavedanje pomena folklorne dejavnosti je zato še toliko bolj
pomembno, saj moramo skrbeti, da se bo slovensko ljudsko izročilo ohranjalo.
Občina Kamnik na podlagi 2. člena Zakona o skladu Republike za ljubiteljske kulturne dejavnosti
(ZSLKD – Uradni list RS, št. 1/1996) ter na podlagi Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2015
201
(Uradni list RS št. 9/15) iz zgoraj navedenih razlogov, zagotavlja namenska sredstva za sofinanciranje
»folklornih dejavnosti v občini Kamnik« v višini 5.000 € na p.p. 8260 – Sof. folklornih dejavnosti v
občini Kamnik.
Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je sofinanciranje folklornih dejavnosti in s tem povezano ohranjanje ljudskih
običajev in izročila, spodbujanje društev k raziskovanju folklornega področja zaradi zgodovinskega
pomena te dejavnosti, promocijskih ter pestrosti vsebine - kulturne dediščine v občini
ob
Kamnik.
Upravičeni prijavitelji in pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:
1. So registrirani za opravljanje kulturno-umetniških
kulturno umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih
dobrin na področju folklorne dejavnosti (obvezno dokazilo: kopija odločbe o vpisu v register
r
društev),
2. Imajo sedež v občini Kamnik in delujejo na območju občine Kamnik, (obvezno
obvezno dokazilo: kopija
odločbe o vpisu register društev)Reference (obvezno
(
dokazilo: potrdilo o udeležbi na
različnih festivalih, revijah, tekmovanjih in podobnih dogodkih)
dogodk

3. redno sodelujejo na območnih preglednih prireditvah JSKD (obvezna udeležba na pregledih
revijah s strani JSKD OI Kamnik – dokazilo o udeležbi)
4. Projekti, ki so sofinancirani iz drugih virov proračuna Občine Kamnik, ne morejo biti

financirani na podlagi tega razpisa.
IZVAJALCEM SE SOFINANCIRA:
• Osnovno in redno dejavnost,
• Samostojne projekte, izvedene na območju občine Kamnik,
• programske stroške.
Pomembna opozorila:
1. Javni razpis je na razpolago na spletni strani občine Kamnik (www.kamnik.si), in sicer od
datuma objave razpisa.
2. Po preteku prijavnega roka, komisija pregleda prispele prijave ter ugotovi njihovo
pravočasnost, popolnost in upravičenost prijavitelja.
3. Če je prijava formalno nepopolna, se stranko pozove, da jo dopolni v roku petih dni po
prejemu tega poziva na dopolnitev vloge; če prijava ni dopolnjena v predpisanem roku, se
zavrže kot nepopolna.
4. Za pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo do roka prispele na sedež sofinancerja oz.
bodo oddane na pošto kot priporočene pošiljke še zadnji dan za oddajo vloge.
5. Vlog poslanih z navadno pošto, ki bodo prispele na vložišče Občine Kamnik (pisarna št. 1) po
navedenem datumu in/ali uri, in nepravilno označenih vlog, komisija ne bo obravnavala in jih
bo neodprte vrnila pošiljatelju.
6. Prijavo dostavite v vložišče Občine Kamnik ali pošljite na naslov: Občina Kamnik, Oddelek za
družbene dejavnosti, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, v zaprti kuverti s pripisom: »javni razpisSOFINANCIRANJE FOLKLORNIH DEJAVNOSTI V LETU 2015 – ne odpiraj«.
7. Zadnji rok za predložitev prijave na razpis je: 3. marec 2015 do 10. ure.
8. Z izbranimi izvajalci za sofinanciranje folklornih dejavnosti, bo župan Občine Kamnik za leto
2015 sklenil pogodbe o sofinanciranju, v katerih bodo podrobneje urejene medsebojne
pravice in obveznosti.
9. Pogodbeni stranki se s podpisom pogodbe strinjata, da je le ta vezana na proračunske
možnosti občine. V primeru, da pride do sprememb v občinskem proračunu, ki bi utegnile
kakorkoli vplivati na to pogodbo, stranki s sklenitvijo pisnega dodatka k tej pogodbi, to
pogodbo spremenita tako, da jo prilagodita sorazmerno spremembam v občinskem
proračunu.
10. Prijavljen program predmetnega razpisa in sredstva pridobljena zanj, morajo biti realizirana v
letu 2015.

Prijavitelj mora poleg obveznih dokazil za sodelovanje na javnem razpisu, k prijavi priložiti
še naslednjo dokumentacijo:
1. v celoti izpolnjen (podpisan, ustrezno potrjen oz. žigosan) prijavni obrazec s
podrobno opisanim programom,
2. na vsaki strani parafiran osnutek pogodbe.
Za dodatne informacije pokličite tel št.: 01 8318-111 (ga. Liljana Juhart Mastikosa) ali na e-mail:
Liljana.juhart@kamnik.si

Številka: 410-0030/2015
Datum: 16.2.2015

Marjan Šarec, l.r.
Župan

1. OSNOVNI PODATKI O STATUSU VLAGATELJA

Davčna številka:_______________
Matična številka:__________________
Naziv organizacije:___________________________________________________
Kratek naziv organizacije:______________________________________________
Naslov:_____________________________________________________________
Telefon:____________________________________________________________
TRR:_______________________________________________________________

2. ODGOVORNA OSEBA

Ime in priimek: ____________________________________________________________
Naslov:_________________________________________________________________
Telefon:__________________________________________________________________
E-mail:_________________________________________________________________

3. KONTAKTNA OSEBA

Ime in priimek:______________________________________________________________
Naslov:____________________________________________________________________
Telefon:_____________________________________________________________________
E-mail:______________________________________________________________________

4.
•
•
•

STATUS VLAGATELJA (podčrtaj/obkroži)
Društvo
Zasebno zavod
Javni zavod

PROGRAMI
Opišite realiziran program v letu 2014 (vaje, nastopi na občinskem, regijskem,
mednarodnem nivoju, sodelovanje z drugimi društvi, ki delujejo na področju folklorne
dejavnosti):

Podpis odgovorne osebe:

Žig:

VRSTA IN OBSEG PROGRAMA V LETU 2015 (vaje, nastopi na občinskem, regijskem, mednarodnem
nivoju, sodelovanje z drugimi društvi, ki delujejo na področju folklorne dejavnosti):

Podpis odgovorne osebe:

Žig:

FINANČNA SREDSTVA

Navedite vire prihodkov v letu 2014 in 2015
Viri

Eur 2014

Delež 2014 v %

Eur 2015

Delež 2015 v %

Občina Kamnik
JSKD RS
Ministrstvo
kulturo

za

Lastni prihodki

Donacije

Drugo

Podpis odgovorne osebe:

Žig:

