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OBCINSKEMU SVETU

ZADEVA: Pogoji in merila za vrednotenje programov kulturnih druStev in
kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proraiuna Obiine Vransko

Obdinskemu svetu posredujem v potrditev Pogoje in merila za vrednotenje programov
kulturnih dru5tev in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proraduna Obdine Vransko
za leto 2018.

Pravilnik o sofinanciranju kultumih dejavnosti v Obdini Vransko v 7. dlenu doloda, da
Merila in kriteriji dolodajo razmerja financiranja v skladu z vi5ino proradunskih sredstev,
namenjenih kulturnim dejavnostim, ki jo vsako leto dolodi obdinski svet v proradunu in
letnem programu kulture v Obdini Vransko za tekode leto ter da Merila in kriterije pred
vsakim razpisom potrdi obdinski svet.
Obdinskemu setu zato predlagam, da sprejme Pogoje in merila za vrednotenje
programov kultumih dru5tev in kultumih projektov, ki se sofinancirajo iz proraduna
Obdine Vransko v predloZenem besedilu.

Predlog sklepa:
Potrdijo se Pogoji in merila za vrednotenje programov kultumih dru5tev in kultumih
projektov, ki se sofinancirajo iz proraduna obdine Vransko za leto 2018 v predloZenem
besedilu.

AVR4

ZupaN
Franc SuSnik l.r.

lu P
1

Predlog

OB.INA VRANSKO
Vransko 59, 3305 VRANSKO
Tel: 03 /703 28 00 nc. . fax: 03 /703 28 16. e-mail: obcina.vransko@vransko.si

POGOJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV KULTURNIH DRUSTEV
IN KULTURNIH PROJEKTOV, KI SE SOFINANCIRAJO IZ PRORAEUNA
OBdINE VRANSKO ZA, LETO 2OI8
Obdina Vransko sofinancira redno dejavnost, programe in projekte, ki se sofinancirajo in
investicije, ki so sofinancirane s sredstvi obdinskega proraduna. Vi3ina sredstev in nadin
sofinanciranja sta opredeljena v letnem proradunu in letnem programu kulture.
1.

Pogoji za sofinanciranje programov kulturnih dru5tev in kulturnih projektov

Pravico za pridobitev sredstev za letr,e programe kultumih dejavnosti imajo izvajalci
kultumih dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo sedeZ v Obdini Vransko;
- so registrirani za opravljanje programov na podrodju kulture in s svojim dosedanjim delom
izkazujejo pridakovano kakovost;

-

in organizacijske moZnosti za uresniditev
podrodju
kulture;
aktivnosti na
- so druStva, ki imajo urejeno evidenco o dlanstvu, pladano dlanarino in ostalo dokumentacijo.
kot to doloda zakon o druSwih, ter so registrirana vsaj eno leto;
- obdinski upravi vsako leto redno dostavljajo porodila o realizaciji programov;
sodelujejo na obdinskih prireditvah, predvson na proslavah ob kultumem prazniku,
obdinskem prazniku, dneru drZavnosti, komemoraciji na Gorici, dnevu samostojnosti;
- posamezni araorji, ki v predlaganern projektu zagotavljajo ustrezno kakovost.
imajo zagotovljene materialne, kadrovske

-

2. Merila za sofinanciranje programov kulturnih dru5tev

Pri izbiri programov druStev, ki se sofinancirajo iz obdinskega proraduna, se upoStevajo
i osnovni kriteriji :
- redno in kakovostno delo druStva oziroma sekcije, ki je namenjeno SirSemu Stevilu
uporabnikov;
- vedina dlanov dru5tva ima stalno ali zadasno bivaliSde v Obdini Vransko;
- za obdinske prireditve se Stejejo vse prireditve, katere organizator, soorganizator ali
sofinancer je Obdina Vransko.
naslednj

Predlog

I.

Merila za dejavnost ali programe kulturnih dru5tev

l.Pizna

se max. 40

vaj letno

(l

vaja je max. 10

toik)

do 13 vaj (5 toik)
od 14 do 26 vaj (7 tolk)
od 27 do 40 vaj (10 toik)
2. Honorar mentorju na vajo (5 toik)
3. Stevilo dlanov v druStvu; (1 toika/ilana)
4. Stevilo dlanov na vajo:
- do 20 dlanov (2 toiki)
- od 21 do 30 dlanov (3 tolke)
- od 31 do 50 dlanov (5 toik)
5. Pav5al za materialne stro5ke na leto (250 toik)
6. Izvedene samostojne prireditve v preteklem letu
- za vsak nastop (200 toik)
7. Sodelovanje na prireditvah drugih organizatorjev
- za vsak nastop (50 toik)
8. Sodelovanje na obdinskih prireditvah
- za vsak nastop (100 toik)
9. Mednarodno sodelovanje (100 toik)
10. V primeru, da ima kultumo druStvo ved sekcij
- vsaki sekciji se priznajo materialni stroski (100 toik)

II.

Merila za sofinanciranje kulturnih projektov

1. PredloZeni projektje namenjen dim vedjemu Stevilu uporabnikov (1 do 10 toik)
2. Usklajenost projekta s strategijo razvoja Obdine Vransko na tem podrodju (1 do 10 toik)
3. Kakovost predloZenega projekta in njegova usklajenost s programsko usmeritvijo zavoda,
dru3tva, sklada, ... (1 do 10 toik)
4. Inovativnost prcjekta (1 do 10 toik)
5. Pomembnost projekta za promocijo Obdine Vransko (l do 10 totk)
6. Delei,lastnih sredstev (1 do 10 todk)
T.Delei sredstev iz drugih virov (1 do 10 toik)
8. Realnost finandne konstrukcije oz., deje projekt s sofinanciranjem s strani obdine izvedljiv
(1 do 10 toik)

9. Predlagatelj je Ze izvedel projekte in programe, ki so imeli ugoden odziv s

strani
obiskovalcev in so bili ugodno ocenjeni s strani domade ali tuje strokovne javnosti (1 do 10

toik)
10. Predlagatelj predloZi osnutek projekta, ki zagotavlja ustrezno kakovost (1 do 10
11. Uveljavljenost predlagatelja doma in v tujini (l do 10 todk)

toik)

Prednostno bodo obravnavani projekti, ki so sofinancirani s strani Ministrstva za kulturo ali
Sklada RS za kulturne dejavnosti.
Sofinancirajo se samo tisti projekti, ki doseZejo najmanj 50 o/o moZnih todk.

III. Metodologija izraiuna:
Merila so dolodena v todkah. Vrednost todke se izraduna vsako leto na osnovi razpoloZljivih
proradunskih sredstev za sofinanciranje kultumih dru5tev oz. izvajalcev kultumih programov,
ki so predmet razpisa in skupnega Stevila todk vseh tako ovrednotenih programov.

