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UVOD
Občina Makole 2. marca 2017, v tedniku Panorama in na spletni strani Občine Makole objavlja
javni razpis za sofinanciranje ljubiteljske kulture iz proračuna Občine Makole v letu 2017.
Osnova za objavo javnega razpisa je Pravilnik o sofinanciranju programov in dejavnosti na
področju ljubiteljske kulture v občini Makole (Uradno glasilo slovenskih občin, štev. 9/2008) in
Program ljubiteljske kulture občine Makole za leto 2017, ki ga je Občinski svet Občine Makole
sprejel na svoji 14. redni seji, dne 16. februarja 2017.
UPRAVIČENCI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
Za kulturne ljubiteljske dejavnosti se štejejo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja
kulturnih vrednot na področju književne, glasbene, plesne, gledališke in likovne dejavnosti, varstva
kulturne in naravne dediščine, razstavne dejavnosti in dejavnosti na drugih področjih, ki se izvajajo
neprofesionalno in neprofitno.
Za sofinanciranje ljubiteljske kulture lahko kandidirajo naslednji nosilci in izvajalci kulturne
dejavnosti:
 kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki so registrirani v skladu z določili Zakona o
društvih,
 skladi in agencije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti
na področju ljubiteljske kulture.
Izvajalci morajo za kandidaturo za sofinanciranje ljubiteljske kulture izpolnjevati še naslednje
pogoje:
 imajo sedež oz. organizacijsko enoto v občini Makole,
 imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje dejavnosti na področju
ljubiteljske kulture,
 delujejo najmanj eno leto.
Izvajalci programov ljubiteljske kulture, ki zgornje pogoje izpolnjujejo, vendar se na razpis ne
prijavijo ali se ne prijavijo skladno z razpisno dokumentacijo, v letu 2017 ne bodo upravičeni do
namenskih sredstev proračuna Občine Makole.
ZAGOTOVLJEN OBSEG IN NAMEN PRORAČUNSKIH SREDSTEV V LETU 2017
Občina Makole z Odlokom o proračunu Občine Makole za leto 2017, v proračunski postavki
18.3.3.1. - Letni program ljubiteljske kulture, zagotavlja proračunska sredstva Občine Makole, ki so
namenjena ljubiteljski kulturi v Občini Makole, v višini 12.000,00 EUR.
Ta sredstva se namenijo za:
 sofinanciranje programov ljubiteljske kulture v višini 8.000,00 EUR
 sofinanciranje drugih materialnih stroškov programov ljubiteljske kulture, v višini 3.500,00 EUR,
 sofinanciranje prostorov za izvajanje dejavnosti, v višini 500,00 EUR.
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Namenska proračunska sredstva postavke 18.3.3.2 Ostale naloge - festival FORMA VIVA, v višini
4.000,00 EUR se namenijo za:
 Organizacija revij in srečanj – Organizacija simpozija Forma Viva Makole 2017
Namenska proračunska sredstva postavke 18.3.3.3 Sofinanciranje ZKD in prireditev JSKD, v višini
2.400,00 EUR se namenijo za:
 Sofinanciranje zveze kulturnih društev - ZKD
 Sofinanciranje Javnega sklada za kulturne dejavnosti - JSKD
S sredstvi občinskega proračuna Občine Makole se sofinancirajo programi, ki jih izvajajo:
1. Programi ljubiteljske kulture:
 Pevski zbori in komorne skupine, ki delujejo kot samostojna sekcija društva ali
samostojno društvo in izvajajo program z najmanj 40 ur vaj letno (predložiti je potrebno
datumsko listo vaj, podpisano s strani predsednika sekcije in društva), ter so v
preteklem letu 2016 izvedli najmanj tri javne nastope (dokazila). Sofinancira se izvedba
programa glede na število udeležencev v programu in nastope v preteklem letu na
programskem področju. Dodatno se lahko sofinancira nakup oblek (do 30% plačanih
računov),
 ljudski pevci in godci, ki delujejo kot društvo ali samostojna sekcija društva in izvajajo
program z najmanj 20 ur vaj letno (predložiti je potrebno datumsko listo vaj, podpisano s
strani predsednika sekcije in društva) in so v preteklem letu 2016 najmanj tri krat javno
nastopili (dokazila) ter raziskujejo izvirne ljudske pesmi iz svojega lokalnega področja.
Sofinancira se izvedba programa glede na število udeležencev v programu in nastopov
v preteklem letu na določenih revijah iz programskega področja. Dodatno se lahko
sofinancira nakup oblek (do 30% plačanih računov),
 folklorne in plesne skupine, ki delujejo kot društvo ali sekcija društva, izvajajo program z
najmanj 40 ur vaj letno (predložiti je potrebno datumsko listo vaj, podpisano s strani
predsednika sekcije in društva) ter so v preteklem letu 2016 najmanj tri krat javno
nastopili (dokazila). Sofinancira se izvedba programa glede na število udeležencev in
nastopov v preteklem letu na revijah iz programskega področja. Dodatno se lahko
sofinancira nakup oblek, rekvizitov in instrumentov (do 30% plačanih računov),
 gledališke in lutkovne skupine, ki delujejo kot društvo ali sekcija društva in izvajajo
program z najmanj 30 ur vaj letno (predložiti je potrebno datumsko listo vaj, podpisano s
strani predsednika sekcije in društva) ter so v preteklem letu 2016 izvedli vsaj eno
samostojno predstavo ali vsaj dva krat javno nastopili (dokazila). Sofinancira se izvedba
programa glede na število udeležencev v programu in nastopov v preteklem letu na
revijah. Dodatno se lahko sofinancira nakup oblek in rekvizitov za gledališke skupine
(do 30% plačanih računov) in rekvizitov za lutkovne skupine (do 30% plačanih računov),
 recitatorske skupine, ki jih sestavlja najmanj 5 članov in delujejo kot društvo ali sekcija
društva in izvajajo program z najmanj 20 ur vaj letno (predložiti je potrebno datumsko
listo vaj, podpisano s strani predsednika sekcije in društva) ter so v preteklem letu 2016
najmanj dva krat javno nastopili (dokazila). Sofinancira se izvedba programa glede na
število udeležencev v programu in število posameznih nastopov v preteklem letu,
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 likovna in fotografska dejavnost, ki se izvajata v okviru društva ali sekcije društva, ki
vključuje najmanj 5 članov. Člani se redno, vsaj enkrat mesečno srečujejo ob
nastajajočih in končanih delih (predložiti je potrebno datumsko listo srečanj, podpisano s
strani predsednika sekcije in društva) in so v preteklem letu 2016 izvedli vsaj eno
samostojno razstavo ali vsaj trikrat javno razstavljali (dokazila). Sofinancira se izvedba
programa glede na število udeležencev in nastopov v preteklem letu na določenih
razstavah iz programskega področja. Dodatno se lahko sofinancirajo stroški rekvizitov
(do 30% plačanih računov), ne financira pa se potrošeni material (barva, čopiči,
platna,…) in
 drugi programi, v skladu z vsakoletnim programom ljubiteljske kulture.

Delovanje društev
Delovanje društev se sofinancira glede na število aktivnih članov in aktivnih sekcij društva, na
podlagi dokazila o plačilu članarine v preteklem letu 2016 (fotokopija blagajniških prejemkov ali
fotokopija pologa na transakcijski račun).
 Društvom se za mednarodno delovanje v letu 2017 odobrijo proračunska sredstva v skupni
višini do 500,00 EUR, med upravičence pa se razdelijo glede na predvidene stroške v prijavi na
razpis.
Vsi upravičenci morajo za pridobitev zgoraj predvidenih sredstev kandidirati na razpisu. Za
mednarodno sodelovanje ali tekmovanje je potrebno, po predhodni prijavi na razpis o
sofinanciranju ljubiteljske kulture na področju občine Makole, do 1. decembra 2017 predložiti
tudi potrdila in že plačane račune tekočega leta.
Sofinanciranje prostorov za izvajanje dejavnosti
Društvom se za izvajanje programov sofinancirajo tudi stroški vezani na objekte, v katerih izvajajo
dejavnost. Pri tem se upoštevajo dejanski funkcionalni stroški, stroški najema oziroma stroški
tekočega vzdrževanja lastnih prostorov v preteklem koledarskem letu 2016. Med upravičence se
sredstva delijo v enakem odstotkovnem deležu glede na dejanske stroške, dokumentirane v prijavi
na razpis.
PRIJAVA NA RAZPIS
Kandidati na razpisu svojo prijavo podajo na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije in z
vsemi potrebnimi prilogami. Vsi kandidati izpolnijo najmanj obrazec 1, ostale obrazce pa glede na
svojo dejavnost. Obrazec izpolnijo za vsako posamezno skupino in pri vsakem obrazcu
priložijo po vrsti, kot je navedeno v obrazcu, tudi potrebna dokazila. Neizpolnjenih obrazcev
se ne prilaga prijavi na razpis.
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Obrazec 1: SPLOŠNI PODATKI
Naziv kandidata:
Sedež/naslov:
Telefon:
E-mail:

Faks:

Davčna številka:
Transakcijski račun:

odprt pri banki:

Odgovorna oseba:
 društvo
 zveza
 sklad
Opomba: ustrezno označi: 

 agencija

 drugo:

Izpolnijo društva in zveze:
Število članov:
Število aktivnih članov*:
Število aktivnih sekcij*:
* Opomba: PRETEKLO LETO 2016
V letu 2017 društvo praznuje okroglo obletnico delovanja ______ let.
V letu 2017 društvo načrtuje mednarodno delovanje v naslednjem obsegu:

IZJAVA
Izjavljam, da imamo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje dejavnosti na
področju ljubiteljske kulture.
S to izjavo s polno odgovornostjo potrjujem, da vsi podatki, ki jih navajamo v tem razpisu ustrezajo
dejanskemu stanju in bomo na pisno zahtevo izvajalca razpisa o njih dostavili ustrezna dokazila.
Smo nosilci vseh v razpisu prijavljenih programov. Z vsako skupino v posameznem programu
kandidiramo na razpisu le enkrat.

Žig

_________________________
(podpis odgovorne osebe)

OBVEZNA priloga obrazcu 1:
 fotokopija registracije v uradnem registru,
 evidenca o članstvu in plačani članarini za preteklo leto 2016.
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Obrazec 2: PEVSKI ZBORI IN KOMORNE SKUPINE
Podatki se nanašajo na PRETEKLO LETO 2016.
Obrazec se izpolni za vsako delujočo skupino:
Naziv sekcije:
Mentor:
Število vaj (v urah)*:
Število aktivnih članov sekcije:
*predložiti je potrebno datumsko listo vaj, podpisano s strani predsednika sekcije in društva
Udeležba na reviji/tekmovanju v (so)organizaciji Sklada RS za kulturne ljubiteljske dejavnosti oz.
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti:
 območna
 med območna
 republiška
 mednarodna
dne:
dne:
dne:
dne:
Izvedli smo naslednje samostojne koncerte:
Št. Kraj
1.

Datum

2.
3.
Izvedli smo naslednje javne nastope, ki so bili neprofitnega značaja in za katere obstaja javni
interes:
Št.
Naziv prireditve
Kraj
Datum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Višina stroškov za nakup oblek:

€

Žig

_________________________
(podpis odgovorne osebe)

OBVEZNA priloga obrazcu 2:
 vabila za koncert/nastop oz. dokazila o izvedbi koncertov oz. nastopov,
 plačani računi, ki izkazujejo nastanek obveznosti iz naslova nakupa oblek.
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Obrazec 3: LJUDSKI PEVCI IN GODCI
Podatki se nanašajo na PRETEKLO LETO 2016. Obrazec se izpolni za vsako delujočo skupino:
Naziv sekcije:
Mentor:
Število vaj (v urah)*:
Število aktivnih članov sekcije:
*predložiti je potrebno datumsko listo vaj, podpisano s strani predsednika sekcije in društva
Udeležba na reviji v organizaciji Sklada RS za kulturne ljubiteljske dejavnosti oz. Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti:
 območna
 med območna
 republiška
 mednarodna
dne:
dne:
dne:
dne:
Izvedli smo naslednje samostojne nastope:
Št. Kraj
1.

Datum

2.
3.
Izvedli smo naslednje javne nastope, ki so bili neprofitnega značaja in za katere obstaja javni
interes:
Št. Naziv prireditve
Kraj
Datum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
V letu 2016 smo raziskovali in zapisali naslednje izvirne ljudske pesmi iz svojega lokalnega
področja:

Višina stroškov za nakup oblek:

€
Žig

_________________________
(podpis odgovorne osebe)

OBVEZNA priloga obrazcu 3:
 vabila za nastope oz. druga dokazila o izvedbi nastopov,
 plačani računi, ki izkazujejo nastanek obveznosti iz naslova nakupa oblek.
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Obrazec 4: FOLKLORNE SKUPINE
Podatki se nanašajo na PRETEKLO LETO 2016. Obrazec se izpolni za vsako delujočo skupino:
Naziv sekcije:
Mentor:
Število vaj (v urah)*:
Število aktivnih članov sekcije:
*predložiti je potrebno datumsko listo vaj, podpisano s strani predsednika sekcije in društva
Udeležba na reviji/tekmovanju v (so)organizaciji Sklada RS za kulturne ljubiteljske dejavnosti oz.
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti:
 območna
 med območna
 republiška
 mednarodna
dne:
dne:
dne:
dne:
Izvedli smo naslednje samostojne nastope:
Št. Kraj
1.

Datum

2.
3.
Izvedli smo naslednje javne nastope, ki so bili neprofitnega značaja in za katere obstaja javni
interes:
Št. Naziv prireditve
Kraj
Datum
1.
2.
3.
4.
5.
V letu 2016 smo raziskovali običaje in plese iz svojega avtentičnega okolja:

Višina stroškov za nakup oblek:
Višina stroškov za nakup instrumentov:

€
€
Žig

_________________________
(podpis odgovorne osebe)

OBVEZNA priloga obrazcu 4:
 vabila za nastope oz. druga dokazila o izvedbi nastopov,
 plačani računi, ki izkazujejo nastanek obveznosti iz naslova nakupa oblek,
 plačani računi, ki izkazujejo nastanek obveznosti iz naslova nakupa instrumentov.
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Obrazec 5: GLEDALIŠKE IN LUTKOVNE SKUPINE
Podatki se nanašajo na PRETEKLO LETO 2016. Obrazec se izpolni za vsako delujočo skupino:
Naziv sekcije:
Mentor:
Število vaj (v urah)*:
Število aktivnih članov sekcije:
*predložiti je potrebno datumsko listo vaj, podpisano s strani predsednika sekcije in društva
Udeležba na reviji/tekmovanju v (so)organizaciji Sklada RS za kulturne ljubiteljske dejavnosti oz.
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti:
 območna
 med območna
 republiška
 mednarodna
dne:
dne:
dne:
dne:
Izvedli smo naslednje premierne predstave:
Št. Naslov predstave
1.

Kraj

Datum

2.
3.
Izvedli smo naslednje javne predstave oz. nastope, ki so bili neprofitnega značaja in za katere
obstaja javni interes:
Št. Naziv prireditve
Kraj
Datum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Višina stroškov za nakup oblek:
Višina stroškov za rekvizite:

€
€

Žig

_________________________
(podpis odgovorne osebe)

OBVEZNA priloga obrazcu 5:
 vabila za predstave oz. druga dokazila o izvedbi predstav in nastopov,
 plačani računi, ki izkazujejo nastanek obveznosti iz naslova nakupa oblek,
 plačani računi, ki izkazujejo nastanek obveznosti iz naslova rekvizitov.
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Obrazec 6: RECITATORSKE SKUPINE
Podatki se nanašajo na PRETEKLO LETO 2016.
Obrazec se izpolni za vsako delujočo skupino.
Naziv sekcije:
Mentor:
Število vaj (v urah)*:
Število aktivnih članov sekcije:
*predložiti je potrebno datumsko listo vaj, podpisano s strani predsednika sekcije in društva
Izvedli smo naslednje javne nastope:
Št.
1.

Naziv prireditve

Kraj

Datum

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Žig

_________________________
(podpis odgovorne osebe)

OBVEZNA priloga obrazcu 6:
 vabila za predstave/proslave oz. druga dokazila o izvedbi nastopov.
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Obrazec 7: LIKOVNA IN FOTOGRAFSKA DEJAVNOST
Podatki se nanašajo na PRETEKLO LETO 2016. Obrazec se izpolni za vsako delujočo skupino:
Naziv sekcije:
Mentor:
Število srečanj na mesec*:
Število aktivnih članov sekcije:
*predložiti je potrebno datumsko listo srečanj, podpisano s strani predsednika sekcije in društva
Izvedli smo naslednje samostojne skupne razstave:
Št. Naslov razstave
Kraj
1.

Datum

2.
3.
4.
5.
Člani društva so sodelovali na ostalih javnih razstavah, ki so bile neprofitnega značaja:
Št. Naziv razstave
Kraj
Ocenjevalec
Datum
1.
2.
3.
4.
5.
Sodelovali smo na naslednjih območnih, med območnih, republiških in mednarodnih razstavah iz
programskega področja:
Št. Naslov razstave
Kraj
Datum
1.
2.
3.
4.
5.
Višina stroškov za rekvizite:

€
Žig

_________________________
(podpis odgovorne osebe)

OBVEZNA priloga obrazcu 7:
 vabila za razstave oz. druga dokazila o izvedbi razstav,
 plačani računi, ki izkazujejo nastanek obveznosti iz naslova rekvizitov.
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Obrazec 8: ETNOLOŠKA DEJAVNOST
Podatki se nanašajo na PRETEKLO LETO 2016.
Obrazec se izpolni za vsak posamezen program etnološkega društva.
Naziv programa:
Mentor:
Število članov, sodelujočih v izvajanju programa
Izvedli smo naslednje samostojne prireditve:
Št. Naslov prireditve
1.

Kraj

Datum

2.
3.
4.
5.
Sodelovali smo na naslednjih skupnih oziroma območnih, med območnih, republiških in
mednarodnih prireditvah iz programskega področja:
Št. Naslov razstave
Kraj
Datum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Specifikacija stalnih stroškov programa v letu 2016:

Vrednost v
EUR

SKUPAJ v EUR
Žig

_________________________
(podpis odgovorne osebe)

OBVEZNA priloga obrazcu 8:
 dokazila o izvedbi razstav,
 plačani računi, ki izkazujejo nastanek obveznosti iz naslova stalnih stroškov programa.
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Obrazec 9: FORMA VIVA MAKOLE za leto 2017
Trajanje projekta:
Predvideno število udeležencev (kiparjev oz. rezbarjev):
Predvideno število udeležencev (slikarjev):
Vodja projekta:
Specifikacija predvidenih stroškov projekta v letu 2017:

Vrednost v
EUR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Skupaj v EUR

Žig

_________________________
(podpis odgovorne osebe)

OBVEZNA priloga obrazcu 9:
 kopija razpisa kiparjem/slikarjem.
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Obrazec 10: SOFINANCIRANJE PROSTOROV ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI
Društvo/ZKD/JSKD (obkroži dejavnost) za izvajanje svoje dejavnosti uporablja (prekrižaj kvadrat):
 lastne prostore

 najete prostore

 prostore, s katerimi
razpolaga brezplačno

V preteklem letu 2016 so nastali naslednji funkcionalni stroški prostorov, stroški najema oz. stroški
tekočega vzdrževanja lastnih prostorov:
Št.

Opis stroška

Plačan račun
št.

Vrednost v EUR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
SKUPAJ v EUR

Žig

_________________________
(podpis odgovorne osebe)

OBVEZNA priloga obrazca 10:
 fotokopije vseh plačanih navedenih računov.
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Obrazec 11: SOFINANCIRANJE ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV OBČIN MAKOLE,
POLJČANE, SLOVENSKA BISTRICA za leto 2017

A

Specifikacija predvidenih funkcionalnih stroškov za
REDNO DEJAVNOST za leto 2017:

Vrednost v
EUR

Specifikacija predvidenih stroškov za SKUPNE
NALOGE ZKD za leto 2017:

Vrednost v
EUR

Skupaj A

B.

Skupaj B
SKUPAJ v EUR
A+B
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Žig

_________________________
(podpis odgovorne osebe)

Obrazec 12: SOFINANCIRANJE JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
KULTURNE DEJAVNOSTI – Območna izpostava Slovenska Bistrica za leto 2017
IME PROJEKTA
Območne prireditve

DATUM

KRAJ

VREDNOST V EUR

Regijske prireditve

Mednarodne prireditve
Državne prireditve

SKUPAJ v EUR
Žig

_________________________
(podpis odgovorne osebe)
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