Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 - ZNOrg), Odloka o proračunu Občine
Kamnik za leto 2020 (Ur. list RS, št. 79/19) in Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na
področju kulture v Občini Kamnik (Uradni list RS, št 8/12, 19/14 in 29/16) Občina Kamnik objavlja
naslednji

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture v Občini Kamnik v letu 2020
1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA
Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1241 Kamnik
2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Občina Kamnik bo v skladu s 5. členom Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na
področju kulture v Občini Kamnik (v nadaljevanju: pravilnik) sofinancirala oblike ustvarjanja, ki so
temelj zagotavljanja javnih kulturnih dobrin in so v javnem interesu na področju kulture za
ustvarjanje in posredovanje ljubiteljske kulturne dejavnosti kot so: glasbena, plesna, gledališka,
lutkovna, likovna, literarna, založniška, filmska in video, fotografska, izobraževalna, raziskovalna,
dejavnost širjenja kulture med občane, nove medije ter druge vsebine s področja kulture, ki bodo na
območju občine Kamnik izvedene v letu 2020 oziroma bodo izvedene na regijskem, državnem ali
mednarodnem nivoju in bodo pomenile prispevek z zadovoljevanju kulturnih potreb in
prepoznavnosti občine.
3. CILJI JAVNEGA RAZPISA
Občina Kamnik bo na podlagi veljavnih zakonskih in podzakonskih aktov, z namenom zagotavljanja
kulturnih dobrin, s katerimi se uresničuje kulturni razvoj, podpirala najrazličnejše programe in
projekte v občini Kamnik z naslednjimi cilji;
- spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, vizualne, multimedijske, literarne
in kulturno-vzgojne produkcije ustvarjalcev,
- podpora kulturnim organizacijam, skupinam in posameznim ustvarjalcem, ki delujejo na
območju občine Kamnik in ki pomembno prispevajo k razvoju občine na področju kulture,
- povečanje dostopnosti javnih kulturnih dobrin občanom,
- povečanje raznolikosti javnih kulturnih dogodkov,
- spodbujanje bralne kulture.
4. POMEN IZRAZOV IN UPRAVIČENOST STROŠKOV
Na razpisu lahko sodelujejo prijavitelji programov in projektov, ki izpolnjujejo splošne in posebne
pogoje za sodelovanje na razpisu.
Pomen izrazov:
- Posamezniki so avtorji kulturnih projektov na posameznih razpisnih področjih in niso
samostojni podjetniki ali samozaposleni v kulturi.

-

-

-

Samozaposleni v kulturi (v nadaljevanju: samostojni kulturni ustvarjalci) so fizične osebe (ne
pravne), ki so na dan oddaje vloge na javni razpis ter v času trajanja prijavljenega projekta
vpisane v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo RS.
Nevladne kulturne organizacije so pravne osebe, ki so ustanovljene kot društva, zasebni
zavodi, ustanove in druge nevladne organizacije in so registrirane za opravljanje kulturnoumetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji. Izpolnjujejo naslednje
pogoje: niso ustanovljene z namenom pridobivanja dobička, morebitnega presežka
prihodkov nad odhodki pa ne delijo med svoje člane ali uporabnike, temveč ga uporabijo za
uresničevanje svojega namena; niso ustanovljene z namenom pridobivanja gospodarske
koristi svojih članov ali ustanoviteljev; med njihovimi ustanovitelji ni več kot polovica pravnih
oseb javnega prava; so ustanovljene prostovoljno; so pri upravljanju neodvisne od organov
oblasti, politike ali gospodarstva.
Javni kulturni program je kulturna dejavnost prijaviteljev, ki niso zavodi, pa jo Občina Kamnik
sofinancira na primerljiv način kot javne zavode v skladu s 56., 57. in 58. členom ZUJIK;
Kulturni projekt je posamična aktivnost kulturnih prijaviteljev, ki je po vsebini, zasnovi in
obsegu zaključena celota (izdaja knjige, gledališka predstava, likovna razstava, foto razstava,
koncert …), ki jo sofinancira Občina Kamnik.

Neupravičeni stroški projekta vedno bremenijo prijavitelja. Upravičeni stroški, ki jih sofinancira
Občina Kamnik, morajo biti navedeni v razpisni prijavi prijavitelja in so:
- nujno potrebni za uspešno izvedbo programa oziroma projekta in so vezani izključno na
izvedbo programa oziroma projekta,
- opredeljeni v prijavi prijavitelja,
- skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in
stroškovne učinkovitosti,
- dejansko nastali,
- prepoznavni in preverljivi,
- podprti z izvirnimi dokazili,
- niso in jih ne bodo istočasno financirali drugi sofinancerji projekta.


5. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU
Upravičeni prijavitelji:
a) na področju programov:
- društva oz. nevladne organizacije,
- združenje društev v lastnem imenu in v imenu tistih društev, ki ga za to pooblastijo,
- posamezniki, samostojni kulturni ustvarjalci, ki delujejo na področju ustvarjanja,
posredovanja in varovanja kulturnih dobrin, ter so njihovi programi v javnem interesu Občine
Kamnik,
- pravne osebe, katerih dejavnost se praviloma ne zagotavlja v javnih zavodih, so pa njihovi
kulturni programi v javnem interesu.
b) na področju projektov:
- društva oz. nevladne organizacije,
- združenje društev v lastnem imenu in v imenu tistih društev, ki ga za to pooblastijo,
- posamezniki, samostojni kulturni ustvarjalci, ki delujejo na področju ustvarjanja,
posredovanja in varovanja kulturnih dobrin, ter so njihovi projekti v javnem interesu Občine
Kamnik,
- javni zavodi, ki delujejo pod okriljem ZUJIK-a, Zakona o knjižničarstvu ter Zakona o skladu RS
za ljubiteljske kulturne dejavnosti, in sicer za posebne projekte, ki niso njihovo redno
delovanje, so pa projekti s katerimi se uresničuje kulturni razvoj lokalne skupnosti in širše,
- pravne osebe, ki niso javni zavodi, oziroma se njihovi kulturni programi ne financirajo kot
javni kulturni programi in posamezniki.

Prijavitelji (razen posamezniki) morajo prijavi obvezno priložiti kopijo izpisa iz poslovnega registra
Ajpes.
Samostojni kulturni ustvarjalci morajo prijavi priložiti kopijo odločbe o vpisu v razvid
samozaposlenih v kulturi.


Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
- So registrirani za opravljanje dejavnosti, s katero se prijavljajo na razpis (razen posamezniki;
dokazilo – odločba o vpisu v register/razvid/izpis iz sodnega registra oziroma kopija
ustanovitvenega akta);
- Prijavljeni programi in projekti na področju kulture se bodo odvijali na območju občine
Kamnik (oziroma na drugih nivojih, določenimi s pravilnikom), v letu 2020, in sicer morajo biti
realizirani najkasneje do 30. 11. 2020, razen v primeru programov in projektov, povezanih z
miklavževanjem in prednovoletnimi (decembrskimi) prireditvami, ki morajo biti realizirani
najkasneje do 26. 12. 2020;
- So v preteklem letu v celoti in v predpisanih rokih izpolnili pogodbene obveznosti do Občine
Kamnik;
- Prijavljeni programi in projekti, sofinancirani iz drugih proračunskih postavk, ne morejo biti
predmet sofinanciranja na podlagi tega razpisa;
- V primeru, da je prijavitelj posameznik oziroma samozaposleni v kulturi mora v finančnem
načrtu predvideti najmanj 60 % sredstev kot materialne stroške in honorarje ostalih
sodelujočih ter največ 40 % kot lasten honorar;
- V primeru, da predlagatelj v projektu prijavlja izdajo knjige, mora obvezno: predložiti k prijavi
na javni razpis tudi osnutek besedila knjige, biti pripravljen knjigo izdati najkasneje do 30. 11.
2020 in jo najkasneje do tega dne, vključno z zaključnim poročilom, dostaviti na Oddelek za
družbene dejavnosti Občine Kamnik;
- Bodo v primeru doseženega dogovora z Občino Kamnik brezplačno izvedli ponovitev
izbranega projekta na eni izmed javnih prireditev Občine Kamnik, pri čemer bo Občina
Kamnik krila morebitne dodatne materialne stroške, ki bi pri tem nastali;
- Je prijavljeni program oziroma projekt finančno uravnotežen, kar pomeni, da so odhodki
enaki prihodkom;
- Se strinjajo s pogoji, kriteriji in razpisno dokumentacijo.

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.
6. MERILA OZIROMA KRITERIJI ZA VREDNOTENJE PRIJAVLJENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV
Občina Kamnik bo program oziroma projekt/e prijavitelja na področju kulture sofinancirala na
podlagi meril in kriterijev, zapisanih v 7. členu Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na
področju kulture v Občini Kamnik, in sicer:
– kontinuitete delovanja prijavitelja (do 10 točk);
– vsebine in kakovosti programa oziroma projekta (do 50 točk);
– poslovanja (do 10 točk).
Prijavitelj mora vlogi priložiti dokumentacijo, s katero izkazuje verodostojnost navedb in morebitne
reference.
Najvišje število točk, ki jih lahko prijavitelj prejme za prijavljeni program oziroma posamezni projekt
je 70. Sofinancirani bodo tisti programi oziroma projekti prijaviteljev, ki bodo prejeli najmanj 30 točk
in, ki bodo, glede na razpoložljiva sredstva, namenjena javnemu razpisu, v postopku izbire

ovrednoteni višje. Posamezni prijavitelj lahko prejme sredstva za program in največ štiri (4)
prijavljene projekte oziroma za največ en projekt, če je prijavitelj posameznik.
Višina odobrenih sredstev je odvisna od dodeljene skupne višine točk za programe oziroma projekte.
Dodeljena finančna sredstva morajo biti porabljena v letu 2020.
Odpiranje, strokovno presojo in ocenjevanje, na podlagi kriterijev in ob upoštevanju specifičnosti
posameznih programov in projektov opravi petčlanska komisija, ki jo imenuje župan.
Strokovna komisija bo pregledala prispele vloge ter ugotovila njihovo pravočasnost, popolnost in
upravičenost prijavitelja. Vloga, vložena po izteku prijavnega roka ali vloga, ki je ne vloži upravičena
oseba, se zavrže. Če je vloga formalno nepopolna, se prijavitelja pozove, da jo dopolni v roku petih
dni. Če vloga v navedenem roku ni dopolnjena, se zavrže.
Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo obravnavane in bodo na zahtevo vrnjene pošiljatelju.
V izbirni postopek bodo uvrščene zgolj pravočasne vloge, oddane na pravilno opremljenih ovojnicah.
Nepravočasno vložene vloge bodo s sklepom zavržene.
Z izbranimi izvajalci javnih kulturnih programov in projektov bo župan Občine Kamnik za leto 2020
sklenil pogodbe o sofinanciranju, v katerih bodo podrobneje urejene medsebojne pravice in
obveznosti.
Izbrani prijavitelj (izvajalec) je dolžan najpozneje v osmih (8) dneh po prejemu pogodbe v podpis
naročniku vrniti podpisano pogodbo, sicer naročnik lahko sklepa, da izvajalec od podpisa pogodbe
odstopa. Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
7. OKVIRNA VREDNOST RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV
Proračunska sredstva so zagotovljena na proračunski postavki »8241 – kult. društva, posamezniki –
(so)financiranje kulturnih programov«.
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na
področju kulture v Občini Kamnik v letu 2020 znaša 115.000,00 €.
Dodeljena proračunska sredstva za izbrane programe in projekte morajo biti porabljena v
proračunskem letu 2020, skladno z razpisnimi pogoji.
8. ROK PRIJAVE
Rok za predložitev prijave na razpis je: 23. 3. 2020 do 10.00 ure.
9. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija obsega:
a) besedilo razpisa;
b) prijavni obrazec A za kulturni program;
c) prijavni obrazec B za kulturni projekt;
d) izjavo prijavitelja;
e) vzorec pogodbe o sofinanciranju;
f) obrazec – vsebinsko in finančno poročilo o izvedenem kulturnem programu oziroma
projektu.
Razpisna dokumentacija z navodili in obrazci je na razpolago na uradni spletni strani Občine Kamnik
(www.kamnik.si), in sicer od datuma objave razpisa.

Prijavitelj mora vlogi priložiti tudi vsa obvezna dokazila, navedena v razpisni dokumentaciji.
10. NAČIN PRIJAVE, ROK ZA ODDAJO VLOG IN DATUM ODPIRANJA VLOG
Vloga mora biti oddana na ustreznem obrazcu (A-program, B-projekt), ki mu morajo biti priložena vsa
potrebna dokazila (izjava prijavitelja; kopija izpisa iz poslovnega registra Ajpes; reference, s katerimi
se dokazuje kontinuiteta delovanja in kakovost poslovanja prijavitelja; za društva dokazilo o
urejenem članstvu in plačani članarini izpolnjena izjava prejemnika plačila (za posameznike oziroma
samostojne kulturne ustvarjalce)).
Prijavitelj mora program in projekt/e, ki jih namerava izvesti, poslati v eni (1) kuverti. Program in
posamezni projekti morajo biti med seboj jasno ločeni; pri čemer naj bodo posamezni projekti
razvrščeni po prioritetah: od najpomembnejšega (OZNAČITE ga z zaporedno št. 1) do najmanj
pomembnega.
Vlogo z vsemi prilogami 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 razpis
– SOFINANCIRANJE JAVNIH KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V LETU 2020 – ne odpiraj«. V
levem zgornjem kotu kuverte mora biti obvezno naveden naziv in naslov prijavitelja.
Prijava na javni razpis se šteje za pravočasno, če je le-ta prispela po pošti ali bila osebno oddana na
vložišču Občine Kamnik do roka, zapisanega v 8. točki.
Za pravočasne bodo štele vloge, ki bodo do roka prispele na sedež sofinancerja oz. bodo posredovane
kot priporočene pošiljke do roka za oddajo vloge. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za prijavo poslana po pošti s priporočeno pošiljko ali do 10. ure osebno oddana na
vložišču Občine Kamnik. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan in uro, ko jo naročnik
prejme, štejeta dan in ura oddaje na pošto. Če se vloga odda priporočeno pri drugem izvajalcu te
storitve, mora prijavitelj ob oddaji pošiljke pred zaprtjem kuverte vanjo priložiti kopijo računa ali
potrdila o oddani pošiljki, iz katerega bosta razvidna dan in ura oddaje priporočene pošiljke.
Zavržene bodo:
- nepravočasne vloge ali vloge, ki jih bodo vložile neupravičene osebe;
- vloge, ki ne bodo poslane na način, določen v tej točki javnega razpisa;
- vloge, za katere se bo izkazalo, da je vlagatelj v njih navajal neresnične podatke;
- nepopolne vloge, katerih vlagatelji bodo pozvani k dopolnitvi in ne bodo dopolnjene v roku za
dopolnitev ter na način, določen v pozivu za dopolnitev vloge.
Zavrnjene bodo:
- vloge vlagateljev, ki ne bodo dosegle minimalnega števila točk;
- ki jih bo komisija na podlagi razpisnih kriterijev ocenila kot neustrezne.
Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo obravnavane in bodo na zahtevo vrnjene pošiljatelju.
Datum odpiranja vlog: 26. 3. 2020 ob 10.00 uri.
V izbirni postopek bodo uvrščene zgolj pravočasne vloge, oddane na pravilno opremljenih ovojnicah.
Nepravočasno vložene vloge bodo s sklepom zavržene.
Odpiranje prispelih vlog bo opravila Komisija za kulturo. V primeru nepopolnih vlog oziroma vlog s
pomanjkljivo dokumentacijo bo občinska uprava v roku petih (5) delovnih dni od odpiranja vlog
vlagatelje pozvala, da vlogo v roku osmih (8) dni po prejemu zahteve za dopolnitev dopolnijo.

11. INFORMACIJE O RAZPISNI DOKUMENTACIJI
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko prijavitelji prejmejo na naslovu Občina
Kamnik, Oddelek za družbene dejavnosti, Glavni trg 24, 1241 Kamnik, v času uradnih ur, pri Liljani
Juhart Mastikosa, telefon 01 8318 100, elektronska pošta: liljana.juhart@kamnik.si.
Številka: 610-0001/2020
Datum: 21. 2. 2020
Matej Slapar
ŽUPAN

