OBČINA LOŠKA DOLINA

Številka 142

URADNO GLASILO OBČINE LOŠKA DOLINA

Stari trg pri Ložu, 16. 1. 2020

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007-UPB1, 56/2008, 4/2010, 20/2011,
111/2013, 68/2016 in 61/2017) in 6. člena in 9. člena Pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje programov ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina, št. 39 z dne 17. 10. 2006
in št. 98 z dne 27. 01. 2015), Občina Loška dolina objavlja

JAVNI RAZPIS
za izbor programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu
2020 sofinancirala Občina Loška dolina
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega
odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
I. Javni kulturni programi
II. Kulturni projekti
III. Delovanje društev, zvez ter ostalih izvajalcev kulturnih dejavnosti
3. Na javni razpis lahko oddajo vloge:
- društva, zveze, ustanove, skladi, zavodi, klubi, gospodarske družbe
in druge organizacije, registrirane oz. ustanovljene za izvajanje kulturne dejavnosti; posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih
v kulturi pri ministrstvu za kulturo; javni zavodi s področja vzgoje in
izobraževanja za obseg dejavnosti na področju kulture, ki ne sodi v
osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda,
4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:
Na javni razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
- da se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določenih
rokih,
- da izkažejo na predpisanih obrazcih zaprto finančno konstrukcijo za
prijavljen kulturni projekt,
- da imajo sedež oz. stalno prebivališče v Občini Loška dolina (izjemoma se lahko sofinancira tudi kulturne projekte izvajalca, ki nima sedeža v Občini Loška dolina, če so kulturni projekti v javnem interesu
Občine Loška dolina),
- delujejo na področju kulture najmanj eno leto,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programov ljubiteljske kulturne dejavnosti,
- da so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti, če so
prejeli sredstva iz proračuna Občine Loška dolina,
- za posameznike, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri
ministrstvu za kulturo je pogoj, da imajo stalno prebivališče v Občini
Loška dolina,
- da izkažejo nepridobitni značaj programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz javnih sredstev.
5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje javnih kulturnih programov bodo upoštevana
naslednja merila in kriteriji: vrednotenje kulturnih izvajalcev glede na
posamezno vrsto kulturne dejavnosti, glede na kakovost izvedbe programa, glede na število sekcij, število aktivnih članov in glede na število
nastopov na javnih prireditvah.

Za ocenjevanje javnih kulturnih prireditev bodo upoštevani naslednji elementi točkovanja: raven prireditve, število nastopajočih,
tradicionalnost, pomen prireditve za širši kulturni prostor, vzpostavitev
sodelovanja z ostalimi subjekti.
Na področju založništva bodo upoštevani naslednji elementi točkovanja: vsebinska tematika, število izvodov, obseg edicije, delež zagotovljenih lastnih sredstev, izvirnost avtorskega dela, umetniška in kakovostna vrednost.
Pri izobraževanju bodo upoštevani naslednji elementi točkovanja: stroški projekta ter delež zagotovljenih lastnih (neproračunskih
sredstev).
Pri projektih s področja nakup opreme in osnovnih sredstev
bodo upoštevani naslednji elementi točkovanja: povezanost projekta
z zgodovinsko, kulturno-umetniško ter ljubiteljsko kulturno dediščino
kraja in delež zagotovljenih lastnih (neproračunskih sredstev).
Del sredstev se zagotavlja tudi za usklajeno in koordinirano delovanje društev, zvez ter ostalih izvajalcev kulturnih dejavnosti.
Elementi točkovanja za delovanje so: letni stroški delovanja ter delež
zagotovljenih lastnih (neproračunskih sredstev).
Podrobnejše ocenjevanje po navedenih merilih in kriterijih je določeno
s Pravilnikom o postopkih in merilih za vrednotenje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Loška
dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 39 z dne 17. 10. 2006 in
št. 98 z dne 27. 01. 2015), ki ga bodo prijavitelji prejeli kot sestavni del
razpisne dokumentacije.
6. Okvirna višina sredstev, ki bo zagotovljena v proračunu Občine Loška dolina za leto 2020 za sofinanciranje posameznih vsebin javnega
razpisa:
- javni kulturni programi sredstva v višini 14.800,00 EUR,
- javne kulturne prireditve sredstva v višini 4.500,00 EUR,
- založništvo v višini 500,00 EUR,
- izobraževanje v višini 1.000,00 EUR,
- nakup opreme in osnovnih sredstev v višini 3.200,00 EUR,
- delovanje društev, zvez ter ostalih izvajalcev kulturnih dejavnosti
sredstva v višini 1.400,00 EUR.
Dokončna višina sredstev bo določena s sprejetim proračunom Občine Loška dolina za leto 2020.
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7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena:
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.
8. Prevzem razpisne dokumentacije:
Razpisna dokumentacije je na voljo takoj po objavi tega razpisa.
Prevzame se jo lahko osebno na sedežu občine Loška dolina, Cesta
Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu vsak dan v času od
08.00 do 14.00 ure in na spletni strani občine na naslovu http://
www.loskadolina.si/ do roka za oddajo vlog.
9. Rok in način predložitve vlog:
Vloge na javni razpis morajo biti predložene osebno na sedež občine
Loška dolina najkasneje do 20. 02. 2020 oz. najkasneje zadnji dan
tega roka oddane na pošti kot priporočene pošiljke. Za pravočasne se
bodo štele vse vloge, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.
Vloge, izpolnjene na razpisnih obrazcih morajo biti z vsemi zahtevanimi
prilogami, dostavljene v zaprti kuverti, s pripisom »NE ODPIRAJ – VLOGA
NA JAVNI RAZPIS KULTURA 2020«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki ne bodo prispele v roku, bodo s
sklepom zavržene. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji
ter kriteriji razpisa.
10. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa:
Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi.
Vloge, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev razpisa bodo zavrnjene.
S strani strokovne komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog
po merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Strokovna komisija bo v 30
dneh po zaključku javnega razpisa izdelala poročilo in predlog
razdelitve sredstev, ki ga bo predložila županu. Župan bo izdal odločbo
o izboru z višino sofinanciranja oz. o zavrnitvi posameznih programov
ljubiteljske kulturne dejavnosti. Na odločbo pritožbe ni, dovoljen pa
je upravni spor. Z izbranimi izvajalci programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe programov ter glede sofinanciranja izbranega programa v skladu s predpisi, ki urejajo porabo
proračunskih sredstev.
11. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Danica Zrim, tel:
01-70-50-670, e-mail: danica.zrim@loskadolina.si .

Stari trg, dne 15.01.2020
Št.: 610-1/2020

Občina Loška dolina
Župan
Janez Komidar l.r.

Stari trg pri Ložu, 16. 1. 2020
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Na podlagi Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov iz
proračuna Občine Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina, št. 50 z dne 22. 02. 2008 in št. 80 z dne 21. 12. 2012), občina Loška dolina objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter stroškov
delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov
v Občini Loška dolina za leto 2020
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega
odreda 2, 1386 Loška dolina, telefon 01/ 7050 670, faks 01/ 7050 680.
2. Predmet razpisa:
Predmet sofinanciranja so sledeče vsebine:
- mladinski programi (dejavnost) -kontinuirano izvajanje in koordiniranje mladinskih aktivnosti skozi celo leto – vsaj enkrat tedensko devet
mesecev v letu, ob zaključku obvezna predstavitev dejavnosti širši javnosti (prireditev, razstava, delavnica, življenje z naravo, ipd.)
- mladinski projekti (posamična aktivnost izvajalca) – posamični zaključen enkratni dogodek (predavanje, okrogla miza, ipd.),
- stroški delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov -neprogramski stalni stroški za izvedbo njihove dejavnosti (stroški najemnine, telekomunikacij, komunalnih storitev, energije, vode, pisarniškega
materiala, stroški dela).
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
Na razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo oz. so
njihovi programi in projekti po presoji strokovne komisije v javnem interesu občine Loška dolina,
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske
možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
- programi in projekti se izvajajo za mladino v Občini Loška dolina (mladi
do 29 let),
- imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in
odhodki izvajanja mladinskih programov in projektov, delež lastnih
sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež
sredstev iz drugih virov,
- vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji programov in projektov za preteklo leto ter redno izpolnjujejo pogodbene
obveznosti.
Pravico do sofinanciranja mladinskih programov in projektov po tem
pravilniku imajo neprofitne organizacije, zavodi, društva in zveze, ki so
nosilci programov in projektov, namenjenim predvsem mladim (mladi do
29 let). Pravico do sofinanciranja stroškov delovanja mladinskih programov in projektov pa imajo tisti izvajalci, ki izvajajo izključno programe
in projekte za mlade, njihovo delovanje pa je širšega javnega pomena
v občini.
4. Vrednost razpisanih sredstev:
Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter za sofinanciranje delovanja izvajalcev mladinskih
programov in projektov za leto 2020 znaša 7.000,00 EUR. Dokončna
višina sredstev bo določena s sprejetim proračunom Občine Loška
dolina za leto 2020.
5. Merila in kriteriji za vrednotenje:
Za vrednotenje vlog za sofinanciranje mladinskih programov in projektov
bodo upoštevana naslednja merila in kriteriji: preglednost, število vključenih
članov v mladinskih programih in projektih, delež drugih sredstev za izvedbo
mladinskih programov in projektov, ciljna populacija, ekonomičnost, primer-

ljivost in preventivnost. Podrobnejše ocenjevanje vlog po navedenih merilih
in kriterijih je določeno s Pravilnikom za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih
programov in projektov iz proračuna Občine Loška dolina, ki ga bodo prijavitelji prejeli kot sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena:
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020 v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.
7. Prevzem razpisne dokumentacije:
Razpisna dokumentacije je na voljo takoj po objavi tega razpisa. Prevzame se jo lahko osebno, kontaktna oseba Danica Zrim ali na spletni strani
Občine Loška dolina: http://www.loskadolina.si, do roka za oddajo vlog.
Rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način oddaje vlog: 20. 02. 2020, oziroma zadnji dan tega roka oddane na
pošti kot priporočene pošiljke. Za pravočasne se bodo štele vse vloge,
ki bodo do roka prispele na sedež naročnika (oziroma imele odtisnjen
žig 20. 02. 2020): Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2,
1386 Stari trg pri Ložu. Vloge, izpolnjene na razpisnih obrazcih morajo
bili z vsemi zahtevanimi prilogami, dostavljene v zaprti kuverti, s pripisom »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – MLADINSKI PROGRAMI
2020«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku, se ne bodo odpirale in bodo vrnjene naslovniku. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter
kriteriji razpisa.
8. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa:
Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi.
Vloge, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene.
S strani strokovne komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po
merilih in kriterijih iz javnega razpisa.
Občinska uprava Občine Loška dolina bo v 45 dneh po zaključku javnega razpisa izdala sklep o izboru, višini in namenu odobrenih sredstev
izvajalcem mladinskih programov in projektov. V 8 dneh od prejema
sklepa bodo prijavitelji lahko vložili pritožbo pri županu Občine Loška
dolina. Po pravnomočnosti sklepa bodo z izbranimi izvajalci programov
in projektov sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe programov in projektov ter glede
sofinanciranja izbranega programa v skladu s predpisi, ki urejajo porabo
proračunskih sredstev.
9. Kontaktne osebe za dodatne informacije:
Danica Zrim, telefon 01/70-50-679, fax:01/70-50-680,
email: danica.zrim@loskadolina.si

Številka: 690-1/2020
Datum: 14. 01. 2020

Občina Loška dolina
Župan
Janez Komidar l.r.

