JAVNA OBRAVNAVA : OD 18. 10. 2019 DO 18. 11. 2019
Pisne predloge in pripombe lahko pošljete na naslov Občina Borovnica, Paplerjeva ulica
22, Borovnica, ali na obcina@borovnica.si, do vključno 18. 11. 2019 do 12. ure.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-UPB1, Ur.l. RS št.
77/07, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in
76/16 – odl. US), ter 15. člena Statuta Občine Borovnica (Ur.l.RS št. 67/16) je Občinski svet
Občine Borovnica na …. redni seji dne ……. sprejel
PRAVILNIK IN MERILA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA KULTURE V
OBČINI BOROVNICA
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se določajo pogoji in merila za vrednotenje in razdelitev proračunskih
sredstev za sofinanciranje programov in projektov s področja kulture v občini Borovnica, ki jih
za te namene določa letni program kulture in so v javnem interesu občine Borovnica.
2. člen
(izvajalci)
Izvajalci javnih kulturnih programov in projektov na področju kulture so:
- društva, registrirana na področju kulture,
- društva, registrirana na drugih področjih, ki imajo v svojem statutu določeno, da
opravljajo tudi naloge s področja kulture,
- zavodi in druge pravne osebe, registrirane za opravljanje kulturne dejavnosti.
3. člen
(opredelitev pojmov)
Opredelitev pojmov po tem pravilniku:
- Javni kulturni program je redna kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso javni zavodi, je
pa njihovo delovanje v javnem interesu na področju kulture. Javni kulturni program po
vsebini predstavlja zaključeno celoto in traja nepretrgoma najmanj eno leto.
- Projekt s področja kulture je posamična kulturna aktivnost izvajalca.
- Društvo v javnem interesu občine na področju kulture v Občini Borovnica je društvo,
registrirano po zakonu o društvih, ki več kot eno leto deluje na območju Občine
Borovnica in katerega redna dejavnost je namenjena tudi nečlanom društva in širši
javnosti in prispeva k razvoju kulturnih dejavnosti in dvigu kulturne zavesti.
4. člen
(pogoji za sofinanciranje)
(1) Izvajalci javnih kulturnih programov in projektov morajo za sofinanciranje dejavnosti
izpolnjevati naslednje pogoje:
- imajo sedež v občini Borovnica,
- so registrirani in delujejo na področju kulture najmanj eno leto,
- so njihovi programi v javnem interesu,

- imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa
Zakon o društvih,
- so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do občine na podlagi razpisa
predhodnega leta,
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničitev načrtovane dejavnosti.
(2) Za sofinanciranje javnih kulturnih programov lahko kandidirajo le izvajalci iz prve alineje
2. člena tega pravilnika.
II. MERILA IN KRITERIJI
5. člen
(ocenjevanje)
Programe in projekte ocenjuje strokovna komisija na podlagi meril in kriterijev iz tega
pravilnika. Vrednost posameznih meril in kriterijev je izražena v točkah, vrednost točke se
določi na osnovi skupnega števila točk in višine proračunskih sredstev za posamezen
namen.
6. člen
(začasno financiranje)
(1) Do sklenitve pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa kulture se lahko
določena področja kulture sofinancirajo na osnovi sklepa o začasnem sofinanciranju.
Dokument se lahko sklene samo z izvajalci letnega programa kulture, ki so imeli enake
dejavnosti sofinancirane že v preteklem koledarskem letu in je izvajalec podal pisno zahtevo
po začasnem sofinanciranju. O začasnem sofinanciranju odloči župan s sklepom.
(2) V sklepu o začasnem sofinanciranju se določi način in višino sofinanciranja dejavnosti.
Višina začasnega sofinanciranja skupaj ne sme preseči ene tretjine pogodbenega zneska, ki
ga je izvajalec prejel za svoje dejavnosti iz prvega odstavka tega člena v preteklem letu.
(3) Po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa kulture se že nakazana
sredstva poračunajo.
A: Javni kulturni program
7. člen
(sofinanciranje dejavnosti)
(1) Izvajalcu, ki izvaja javni kulturni program, se lahko sofinancira po sledečih kriterijih
1. Program redne dejavnosti društva:
- število vaj,
- število članov društva, sekcije, skupine,
- predstavitvene predstave, koncerte, razstave, prireditve,
- nastope na prireditvah izven občine in v tujini,
- sodelovanje na preglednih prireditvah (revijah oz. srečanjih z ocenjevalcem),
- strokovne sodelavce.
Izvajalca, ki se v letu pred razpisom ne udeležuje preglednih prireditev, se uvrsti v zadnjo
kakovostno skupino.
2. Dosežene rezultate na preglednih prireditvah.
3. Obletnice delovanja kulturnih društev oziroma skupin.
(2) Za posamezno vrsto dejavnosti se upošteva maksimalno število vaj in srečanj na sezono:
- pevski zbori, instrumentalne skupine, 45 vaj, otroške skupine 35 vaj

- gledališke, lutkovne, plesne skupine, 35 vaj, otroške skupine 30 vaj
- recitacijske, literarne skupine, 20 srečanj,
- likovne, fotografske in druge skupine, 20 srečanj.
(3) Društvu se lahko glede na dejavnost in kakovostno skupino sofinancira stroške strokovnih
sodelavcev (zborovodje, mentorji), v kolikor so v ta namen zagotovljena sredstva z letnim
programom kulture. Višino sofinanciranja določi strokovna komisija glede na rezultate
skupine na preglednih prireditvah in izkazano aktivnost v preteklem letu.
B: Kulturni projekti
8. člen
(sofinanciranje kulturnih projektov)
(1) Za podporo kulturnim projektom lahko konkurirajo pravne osebe, ki niso javni zavodi,
oziroma se njihovi kulturni programi ne financirajo kot javni kulturni programi.
(2) Kriteriji za vrednotenje kulturnih projektov so:
- pomembnost projekta za občino,
- inovativnost projekta,
- raznolikost projektov,
- delež sredstev iz lastnih virov,
- da je finančna konstrukcija realna.
Sprememba prijavljenega projekta po preteku roka za prijavo na razpis ni mogoča.
9. člen
(posredovanje predstav drugih izvajalcev)
(1) Za podporo projektom posredovanja predstav drugih izvajalcev lahko konkurirajo vse
pravne osebe s sedežem v Občini Borovnica, ki organizirajo izvedbo predstave drugega
izvajalca v Občini Borovnica.
(2) Javni kulturni programi posredovanja gledaliških, glasbenih in drugih prireditev se
ocenjujejo po naslednjih kriterijih:
- pomembnost predstave za občino,
- kvaliteta programa,
- število obiskovalcev.
Višino sofinanciranja se določi v povprečnem znesku na predstavo.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
(predplačila)
Predplačila so mogoča pod pogoji, ki jih določa proračunska zakonodaja.
11. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o sofinanciranju programov na
področju kulture v občini Borovnica (Uradni list RS št. 18/2010).
12. člen
(veljavnost pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka:
Datum:

ŽUPAN
OBČINE BOROVNICA
Bojan Čebela

Priloga I: MERILA ZA VREDNOTENJE JAVNIH KULTURNIH PROGRAMOV
Po merilih za dejavnost skupin se ne točkuje izvajalcev in skupin, ki delujejo prvo leto.
I/1 DEJAVNOST DRUŠTVA
Merilo
Višina plačanih članarin v preteklem letu

Točke
3 točke/na vsakih 10 evrov plačane
članarine

I/2 DEJAVNOST SKUPIN
Izvedba letnega koncerta, nastopa oziroma premiere ter prireditev ob obletnici društva ali
skupine se ne točkuje med nastopi na območju Občine Borovnica.
Letni koncert je samostojni letni nastop skupine, na katerem se skupina predstavi z najmanj
12 skladbami.
Nastop izven občine pomeni nastop na lastni prireditvi drugega organizatorja, izvedba
najmanj 4 skladb, v to skupino ne štejejo nastopi na dogodkih v domovih za starejše in
drugih zavodskih dogodkih.
1. VSE SKUPINE : Obletnice društev ali skupin: programi prireditev ob okrogli obletnici
društva ali posamezne skupine znotraj društva se ovrednotijo v višini 40 točk.
2. ODRASLI PEVSKI ZBOR
Pogoj: najmanj 3 nastopi v preteklem koledarskem letu, obvezna udeležba na občinski reviji
pevskih zborov, če je organizirana
Kriterij: prizna se največ 45 vaj letno
Merilo
Programski stroški
Do 6 nastopov na območju Občine Borovnica
Do 3 nastopi izven občine (SLO)
Do 2 nastopa na pregledni prireditvi (z oceno)
1 nastop na prireditvi v tujini
Izvedba letnega koncerta
Materialni stroški na sezono:
- do 9 članov
- od 10 do 18 članov
- nad 18 članov
Izobraževanje, 1 izobraževanje

Točke
3 točke na vajo
15 točk na nastop
10 točk na nastop
20 točk na nastop
40 točk na nastop
30 točk
50 točk
80 točk
100 točk
10 točk/izobraževanje

3. OTROŠKI PEVSKI ZBOR
Pogoj: najmanj 3 nastopi v preteklem koledarskem letu, obvezna udeležba na občinski reviji
pevskih zborov, če je organizirana
Kriterij: prizna se največ 35 vaj letno
Merilo
Programski stroški
Do 4 nastope na območju Občine Borovnica
Do 2 nastopa na prireditvi izven občine
Do 2 nastopa na pregledni prireditvi(z oceno)
Izvedba letnega koncerta
Materialni stroški na sezono
- do 9 članov
- od 10 do 18 članov
- nad 18 članov
1 izobraževanje

Točke
3 točke na vajo
15 točk na nastop
10 točk na nastop
20 točk na nastop
20 točk
40 točk
70 točk
90 točk
10 točk/izobraževanje

4. INSTRUMENTALNA ALI VOKALNO INSTRUMENTALNA SKUPINA IN LJUDSKI
PEVCI IN GODCI
Pogoj: najmanj 3 nastopi v preteklem koledarskem letu
Kriterij: prizna se največ 45 vaj letno
Merilo
Točke
Programski stroški
3 točke na vajo
Do 6 nastopov na območju Občine Borovnica
15 točk na nastop
Do 3 nastopi na izven občine (SLO)
10 točk na nastop
Do 2 nastopa na pregledni prireditvi (z oceno)
20 točk na nastop
1 nastop na prireditvi v tujini
40 točk na nastop
Izvedba letnega koncerta
30 točk
Materialni stroški na sezono
- do 5 članov
50 točk
- od 6 članov
80 točk
1 izobraževanje
5. PLESNA, FOLKLORNA SKUPINA, MAŽORETKE
Pogoj: najmanj 3 nastopi v preteklem koledarskem letu
Kriterij: prizna se največ 35 vaj letno
Merilo
Programski stroški
Do 6 nastopov na območju Občine Borovnica
Do 3 nastopi izven občine (SLO)
Do 2 nastopa na pregledni prireditvi (z oceno)
1 nastop na prireditvi v tujini
Izvedba letnega nastopa
Materialni stroški na sezono
- do 10 članov
- od 11 do 20 članov
- nad 20 članov
1 izobraževanje

10 točk/izobraževanje

Točke
3 točke na vajo
15 točk na nastop
10 točk na nastop
20 točk na nastop
40 točk na nastop
30 točk
50 točk
80 točk
100 točk
10 točk/izobraževanje

6. OTROŠKA PLESNA, FOLKLORNA SKUPINA, MAŽORETKE
Pogoj: najmanj 3 nastopi v preteklem koledarskem letu
Kriterij: prizna se največ 30 vaj letno
Merilo
Programski stroški
Do 4 nastope na območju Občine Borovnica
Do 2 nastopa izven občine (SLO)
Do 2 nastopa na pregledni prireditvi (z oceno)
Materialni stroški na sezono
- do 10 članov
- od 11 do 20 članov
- nad 20 članov
1 izobraževanje

Točke
2 točki na vajo
15 točk na nastop
10 točk na nastop
20 točk na nastop
30 točk
50 točk
70 točk
10 točk/izobraževanje

7. DRAMSKA, GLEDALIŠKA, LUTKOVNA SKUPINA
Pogoj: najmanj 1 premiera in 2 ponovitvi v preteklem koledarskem letu
Kriterij: prizna se največ 35 vaj letno
Merilo
Programski stroški
Do 3 nastopi na območju Občine Borovnica
Do 2 nastopa izven občine (SLO)
Do 2 nastopa na pregledni prireditvi (z oceno)
1 nastop na prireditvi v tujini
Izvedba premiere
Materialni stroški na sezono
- do 15 članov
- nad 15 članov
Izobraževanje, 1 izobraževanje

Točke
3 točke na vajo
15 točk na nastop
10 točk na nastop
20 točk na nastop
40 točk na nastop
30 točk
80 točk
100 točk
10 točk/izobraževanje

8. OTROŠKA DRAMSKA, GLEDALIŠKA, LUTKOVNA SKUPINA
Pogoj: najmanj 1 premiera in 1 ponovitev v preteklem koledarskem letu
Kriterij: prizna se največ 30 vaj letno
Merilo
Programski stroški
Do 2 nastopa na območju Občine Borovnica
Do 1 nastop izven občine (SLO)
1 nastop na pregledni prireditvi (z oceno)
Izvedba premiere
Materialni stroški na sezono
- do 10 članov
- nad 10 članov
Izobraževanje, 1 izobraževanje

Točke
2 točki na vajo
15 točk na nastop
10 točk na nastop
20 točk na nastop
30 točk
60 točk
80 točk
10 točk/izobraževanje

9. RECITACIJSKA, LITERARNA SKUPINA
Pogoj: najmanj 3 programi v preteklem koledarskem letu
Kriterij: prizna se največ 20 delovnih terminov letno
Merilo
Programski stroški
Do 3 programi na območju Občine Borovnica
Do 1 program izven občine (SLO)
Materialni stroški na sezono
- do 10 članov
- nad 10 članov
Izobraževanje, 1 izobraževanje

Točke
2 točki na termin
10 točk na nastop
10 točk na nastop
30 točk
40 točk
10 točk/izobraževanje

10. LIKOVNA, FOTOGRAFSKA SKUPINA
Pogoj: najmanj 2 razstavi v preteklem koledarskem letu
Kriterij: prizna se največ 20 delovnih terminov letno
Merilo
Programski stroški
Do 3 razstave na območju Občine Borovnica
Do 2 razstavi izven občine
Materialni stroški na sezono
- do 10 članov
- nad 10 članov
Izobraževanje, 1 izobraževanje

Točke
2 točki na termin
15 točk na razstavo
10 točk na razstavo
60 točk
80 točk
10 točk/izobraževanje

11. ZALOŽNIŠTVO
Merilo
Izid knjige, CD plošče, kasete
Izid časopisa in drugih publikacij

Točke
100 točk na izdajo
20 točk na naslov

12. OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
Pogoj: najmanj 2 programa v preteklem koledarskem letu
Kriterij: prizna se največ 20 delovnih terminov letno
Merilo
Programski stroški
Do 3 programi na območju Občine Borovnica
Do 1 program izven občine
Materialni stroški na sezono
- do 20 članov
- nad 20 članov
Izobraževanje, 1 izobraževanje

Točke
2 točki na termin
15 točk na program
10 točk na program
50 točk
80 točk
10 točk/izobraževanje

I/3 KAKOVOST SKUPIN
Izvajalci javnih kulturnih programov se glede na kvalitativne programske dosežke v
preteklem letu razvrščajo v 3 kakovostne skupine. Oceno razvrstitve poda strokovna
komisija na podlagi opravljenega letnega programa dela in dosežene ravni skupine glede na
oceno strokovnega spremljanja. Pogoji so razvidni za vsako dejavnost posebej pri
točkovanju za vaje oziroma srečanja.
1. kakovostna skupina
200 točk
2. kakovostna skupina
100 točk
3. kakovostna skupina
0 točk
V tretjo kakovostno skupino se uvrstijo izvajalci, ki jim strokovna komisija zaradi neudeležbe
na preglednih prireditvah ali nezadostnega delovanja ocene ni podala.

II. KULTURNI PROJEKTI
Sofinanciranje projektov (8. člen pravilnika)
Merilo
Točke
Pomembnost projekta za občino
1 2
3 4
5
Inovativnost projekta
1 2
3 4
5
Raznolikost projekta
1 2
3 4
5
Delež sredstev iz lastnih virov:
Do 50%
1
Nad 50 do 60 %
2
Nad 60 do 70 %
3
Nad 70 do 80%
4
Nad 80 %
5
Realnost finančne konstrukcije
1 2
3 4
5
Sprememba prijavljenega projekta po preteku roka za prijavo na razpis ni mogoča.
Število projektov, ki se sofinancira, določi komisija na podlagi sredstev, zagotovljenih z letnim
programom kulture, in točkovanja.
Posredovanje predstav drugih izvajalcev (9. člen pravilnika)
Merilo
Točke
Pomembnost predstave za občino
1 2
3 4
5
Kvaliteta programa
1 2
3 4
5
Število obiskovalcev
1 2
3 4
5
Število predstav, ki se sofinancira, določi komisija na podlagi zagotovljenih sredstev z letnim
programom kulture.
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