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I. BESEDILO JAVNEGA RAZPISA 

 

 

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo  (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 

77/07-uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11,  111/13, 68/16, 61/17, 21/18-ZNOrg, 

3/22-ZDeb in 105/22-ZZNŠPP), Odloka o proračunu občine Divača za leto 2023 (Uradno 

glasilo slovenskih občin, št. 53/22), Statuta občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, 

št. 4/14, 24/14, 9/15, 55/17, 4/19), Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju 

kulture v občini Divača (Uradni list RS, št. 34/2012, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 

11/16), Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Divača (Uradno glasilo 

slovenskih občin, št. 20/16, 22/21) (v nadaljevanju: Pravilnik), Lokalnega programa za  

kulturo  Občine Divača za obdobje 2021-2024 (sprejetega na 12. redni seji Občinskega sveta 

občine Divača, dne 30.9.2020),Občina Divača objavlja 

 

 

JAVNI RAZPIS ZA LETO 2023 

 

ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI DIVAČA 

(v nadaljevanju: razpis) 

 

 

1. Ime, naziv in sedež naročnika javnega razpisa 

 

 Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača. 

 

2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa 

 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo  (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 77/07-uradno 

prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11,  111/13, 68/16, 61/17, 21/18-ZNOrg, 3/22-ZDeb in 

105/22-ZZNŠPP), Odlok o proračunu občine Divača za leto 2023 (Uradno glasilo slovenskih 

občin, št. 53/22), Statut občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15, 

55/17, 4/19), Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju kulture v občini Divača 

(Uradni list RS, št. 34/2012, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/16), Pravilnik o 

sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 

20/16, 22/21) (v nadaljevanju: Pravilnik), Lokalni program za kulturo Občine Divača za 

obdobje 2021-2024 (sprejet na 12. redni seji Občinskega sveta občine Divača, dne 30.9.2020). 

 

 

3. Predmet javnega razpisa  

 

Občina Divača razpisuje finančna sredstva, zagotovljena v  proračunu občine Divača za leto 

2023 na proračunski postavki 18030304, Sredstva za delovanje ljubiteljskih društev  in 

nevladnih organizacij s področja kulture in sicer za sofinanciranje naslednjih vsebin: 

I. sofinanciranje programov ljubiteljskih društev in nevladnih organizacij, ki v občini 

Divača delujejo na področju kulture,  

II. sofinanciranje organizacije in izvedbe kulturnih prireditev/dogodkov v občini Divača, 

III. sofinanciranje nakupa opreme za potrebe delovanja ljubiteljskih društev in nevladnih 

organizacij, ki  v občini Divača delujejo na   področju kulture, 

IV. sofinanciranje neprogramskih stroškov.  
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4. Osnovni pogoji in merila 

 

Upravičenci za sofinanciranje po tem pravilniku so kulturna društva oz. kulturne sekcije 

znotraj sestavljenih društev in nevladne organizacije, ki delujejo na področju kulture. 

Upravičenec za pridobitev finančnih sredstev za sofinanciranje programov izvajalcev 

kulturnih dejavnosti, ki v občini Divača delujejo na področju kulture ter sofinanciranje 

neprogramskih stroškov mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

- ima sedež v občini Divača in deluje na območju občine Divača, 

- ima registrirano kulturno dejavnost najmanj eno leto, pri čemer se upošteva čas 

registracije, ki je minil do objave javnega razpisa v tekočem letu, 

- je registriran skladno s predpisi o društvih ali nevladnih organizacijah ter ima 

dejavnost s področja kulture opredeljeno v ustanovitvenem aktu, 

- na območju občine Divača v tekočem letu izvede najmanj 3 nastope ali organizira 

najmanj 3 kulturne dogodke,  razen, če prijavitelj v tekočem letu iz objektivnih 

razlogov ne more izvesti 3 nastopov ali organizirati 3 dogodkov, 

- ima v tekočem letu organizirano redno kulturno dejavnost kot osnovno dejavnost ali 

dejavnost v okviru posamezne sekcije, skupine in se ta dejavnost izvaja redno, preko 

celega leta,  

- ima urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to 

določa Zakon o društvih ali ima urejeno delovanje organizacije v skladu z Zakonom o 

nevladnih organizacijah, 

- dejavnost opravlja na neprofitni in nepridobitni osnovi, 

- občini redno letno predloži dokumentacijo o planih in realizaciji, skladno z določbami 

opredeljenimi v pogodbi o sofinanciranju dejavnosti. 

 

Upravičenec, ki na javni razpis prijavlja sofinanciranje organizacije in izvedbe kulturnih 

prireditev oz. dogodkov v občini Divača in sofinanciranje nakupa opreme za potrebe 

delovanja ljubiteljskih društev in nevladnih organizacij, ki  v občini Divača delujejo na   

področju kulture mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

- ima sedež v občini Divača in deluje na območju občine Divača, 

- ima registrirano kulturno dejavnost najmanj eno leto, pri čemer se upošteva čas 

registracije, ki je minil do objave javnega razpisa v tekočem letu, 

- ima urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to 

določa Zakon o društvih ali ima urejeno delovanje organizacije v skladu z Zakonom o 

nevladnih organizacijah, 

- dejavnost opravljajo na neprofitni in nepridobitni osnovi, 

- občini redno letno predloži dokumentacijo o planih in realizaciji, skladno z določbami 

opredeljenimi v pogodbi o sofinanciranju dejavnosti. 

 

Merila in kriteriji, na podlagi katerih bodo vrednoteni upravičeni programi, prijavljeni na 

razpis so sestavni del razpisne dokumentacije, ki je objavljena na spletni strani občine Divača  

http://www.divaca.si in so sestavni del Pravilnika.  

 

5. Višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa 

 

Višina sredstev za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v občini Divača za leto 2023 je 

zagotovljena na proračunski postavki 18030304  - Sredstva za delovanje ljubiteljskih 

društev in nevladnih organizacij s področja kulture.  Za izvedbo Javnega razpisa za leto 

2023 za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v občini Divača se nameni 35.000,00 EUR, od 

tega se nameni za: 

http://www.divaca.si/
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I. sofinanciranje programov ljubiteljskih društev in nevladnih organizacij, ki v občini 

Divača delujejo na področju kulture - 20.000,00 EUR, 

II. sofinanciranje organizacije in izvedbe kulturnih prireditev/dogodkov v občini Divača - 

7.000,00 EUR, 

III. sofinanciranje nakupa opreme za potrebe delovanja ljubiteljskih društev in nevladnih 

organizacij, ki  v občini Divača delujejo na   področju kulture - 5.000,00 EUR, 

IV. sofinanciranje neprogramskih stroškov - 3.000,00 EUR. 

 

6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva 

 

Sredstva, dodeljena na podlagi tega razpisa, morajo biti za odobrene namene na kateremkoli 

področju, ki je predmet tega razpisa,  porabljena v proračunskem letu 2023 oziroma v skladu s 

predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.  

 

7. Razpisni rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev 

 

Razpis se prične z dnevom objave razpisa  v Uradnem listu Republike Slovenije in zaključi  

30. dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

8. Razpisna dokumentacija 

 

Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa, prijavne obrazce, vzorec zahtevanih izjav, 

vzorec pogodbe, pogoje in merila. 

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni  strani  Občine Divača http://www.divaca.si 

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku dvignejo na Občini 

Divača, Kolodvorska ulica 3a, Divača, v času uradnih ur.  

Občina  Divača lahko  zainteresiranim prijaviteljem na osnovi njihove izražene pisne zahteve 

v času razpisnega roka pošlje razpisno dokumentacijo v tiskani  in/ali v elektronski obliki. 

 

9. Način pošiljanja in vsebina vlog 

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse zahtevane  

priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.  

Vloga mora biti predložena osebno ali poslana po pošti v zaprtem ovitku na naslov: OBČINA 

DIVAČA, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača. Ovitek mora biti označen z navedbo: »NE 

ODPIRAJ -  JAVNI RAZPIS - KULTURA 2023«.  

Na ovitku mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež). 

Kot pravočasne vloge se štejejo vloge oddane do vključno zadnjega dne roka za predložitev 

vlog osebno v sprejemni pisarni občine Divača v poslovnem času ali  oddane priporočeno po 

pošti najkasneje zadnji dan roka za predložitev vlog.  

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj  strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. 

 

10.  Odpiranje vlog 

 

Odpiranje vlog se izvede v roku 5 dni od izteka roka za predložitev vlog, vodi ga Komisija, 

odpirajo se ovojnice, ki so na razpis prispele pravočasno in pravilno izpolnjene in sicer v 

vrstnem redu v katerem so bile predložene. Vloga, ki ni pravočasna ali je ni vložila 

http://www.divaca.si/
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upravičena oseba se s sklepom zavrže. Komisija vlagatelje nepopolnih vlog pisno pozove k 

dopolnitvi. V kolikor v roku 5 dni vlog ne dopolnijo, se le te zavržejo s sklepom.  

Odpiranju vlog smejo prisostvovati prijavitelji oz. od njih pooblaščene osebe, ki so člani 

prijavitelja. 

 

11.   Obveščanje o izidu javnega razpisa 

Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od dneva sprejete 

odločitve o sofinanciranju.  Upravičencem bodo  izdane posamične odločbe, ki bodo osnova 

za sklenitev pogodbe o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Divača za leto 2023.  

 

12. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil 

 

Občinska uprava Občine Divača, Suzana Škrlj;  tel.št.: 05/7310-930. 

Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Divača. 

Postopek javnega razpisa poteka skladno s Pravilnikom o sofinanciranju kulturnih dejavnosti 

v občini Divača (Uradno glasilo slovenskih občin št. 20/16, 22/21) in Merili, ki so sestavni del 

Pravilnika. Merila so sestavni del razpisne dokumentacije, ki je objavljena na spletni strani 

občine Divača http://www.divaca.si 

 

Številka: 410-0007/2023-3     Županja občine Divača   

Divača: 20.2.2023      Alenka Štrucl Dovgan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.divaca.si/
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II. NAVODILA ZA IZDELAVO PRIJAVE 

 

1. Prijava na javni razpis se izdela v skladu z Javnim razpisom za leto 2023 za 

sofinanciranje kulturnih dejavnosti v občini Divača, objavljenem v Uradnem listu 

Republike Slovenije št. 25/23, z dne 24.2.2023 ter Pravilnikom o sofinanciranju 

kulturnih dejavnosti v občini Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/16, 

22/21).  

2. Prijava mora biti izdelana v slovenskem jeziku. 

3. Veljavna prijava je prijava, ki jo prijavitelj v skladu z navodili naročnika pravilno 

opremljeno in pravočasno predloži naročniku v razpisnem roku. 

4. Na podlagi Javnega razpisa prijavitelj ob izpolnjevanju predpisanih pogojev na Javni 

razpis lahko prijavi: 
I. sofinanciranje programov ljubiteljskih društev in nevladnih organizacij, ki v občini 

Divača delujejo na področju kulture,  

II. sofinanciranje organizacije in izvedbe kulturnih prireditev/dogodkov v občini Divača, 

III. sofinanciranje nakupa opreme za potrebe delovanja ljubiteljskih društev in nevladnih 

organizacij, ki  v občini Divača delujejo na   področju kulture, 

IV. sofinanciranje neprogramskih stroškov.  

5. Glede na vsebine, ki jih posameznih prijavitelj prijavlja (IZJAVA 4) temu ustrezno 

izpolni prijavne obrazce za vsebine, ki jih prijavlja na javni razpis.  

6. Prijavitelji, ki na javni razpis prijavljajo sofinanciranje programov ljubiteljskih društev 

in nevladnih organizacij, ki v občini Divača delujejo na področju kulture, obkrožijo 

zaporedno  št. merila, ki ga prijavljajo ter izpolnijo obrazec v skladu z navodili, ki so 

zapisana pod vsakim merilom.  

7. Prijavitelji, ki na javni razpis prijavljajo sofinanciranje organizacije in izvedbe 

kulturnih prireditev/dogodkov v občini Divača izpolnijo prijavni obrazec v skladu z 

navodilom, ki je navedeno pri posameznem merilu. 

8. Prijavitelji so glede na obseg prijave obvezni izpolniti IZJAVE 1, 2, 3 in 4. 

9. Obvezne priloge, ki jih morajo priložiti vsi prijavitelji so: 

• izpolnjen obrazec osnovni podatki prijavitelja, 

• vsebinska obrazložitev dela prijaviteljev za leto 2023, 

• program dela za leto 2023, 

• finančni načrt za leto 2023 po priloženem obrazcu, 

• fotokopija odločbe o vpisu v register društev/nevladnih organizacij, statut  

 društva/nevladne organizacije, izpis iz AJPES-a  
           (velja za prijavitelje pri katerih je prišlo do sprememb v primerjavi z lanskim letom ter za               

           prijavitelje, ki se prvič prijavljajo na javni razpis in Občini Divača še niso predložili navedene   

           dokumentacije).  

10. Prijavitelji morajo ob prijavi na javni razpis pri posameznih merilih obvezno priložiti 

dokazila, pri posameznih pa lahko za realizirani del prijave dostavijo dokazila ob 

prijavi na javni razpis ali v roku, ki bo določen v pogodbi o sofinanciranju kulturnih 

dejavnosti v letu 2023 (podrobneje so navodila napisana pri posameznih merilih). 
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III.   OSNOVNI PODATKI  PRIJAVITELJA 

 
 

Ime oz. naziv 

prijavitelja: 
 

Naslov (sedež):  

Pošta:  

Leto ustanovitve:  

Elektronska pošta:  

Matična številka:    

Davčna številka:  

Davčni zavezanec  

(ustrezno obkrožite): 
DA                                    NE 

Transakcijski račun:  

Naziv banke:  

Predsednik  

(ime, priimek, naslov, 

tel.št., e-pošta) 
 

Umetniški vodja  

(ime in priimek): 
 

Odgovorna oseba   
(ime, priimek, naslov, 

tel.št., e-pošta) 
 

Kontaktna oseba  

(ime, priimek, naslov, 

tel. št., e-pošta) 
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IV.  IZJAVE 

 
 

IZJAVA 1 

velja za vse prijavitelje na javni razpis za leto 2023 za sofinanciranje kulturnih 

dejavnosti v občini Divača 

 

 

Spodaj podpisani _______________________________, zakoniti zastopnik  
(ime in priimek) 

 

prijavitelja_____________________________________________________________, 
(naziv in naslov prijavitelja) 

 

 

v imenu navedenega prijavitelja podajam naslednjo  

 

 

IZJAVO 
(ustrezno obkrožite) 

 

➢ da ima prijavitelj sedež v občini Divača in deluje na območju občine Divača, 

➢ da  ima prijavitelj registrirano kulturno društveno dejavnost najmanj eno leto, pri čemer 

se upošteva čas registracije, ki je minil do objave javnega razpisa v tekočem letu, 

➢ da ima prijavitelj urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, 

kot to določa Zakon o društvih ali ima urejeno delovanje organizacije v skladu z 

Zakonom o nevladnih organizacijah, 

➢ da prijavitelj dejavnost opravlja na neprofitni in nepridobitni osnovi, 

➢ da prijavitelj posluje v skladu z zakonskimi predpisi, statutom,…, 

➢ da se prijavitelj strinja, da Občina Divača od prijavitelja lahko kadarkoli zahteva dodatne 

podatke, obrazložitve, pojasnila, dokumentacijo, dokazila,…, 

➢ da se z oddajo vloge prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa, 

➢ da s posamezno vsebino, ki je predmet tega javnega razpisa prijavitelj kandidira samo na 

tem razpisu Občine Divača, 

➢ da je v letu 2022 prijavitelj pridobil finančna sredstva iz naslova Javnega razpisa za 

sofinanciranje programov ljubiteljskih društev, ki v občini Divača delujejo na področju 

kulture, (ustrezno obkrožite): 

 

DA   NE 

 

        in izpolnil vse pogodbene obveznosti (ustrezno obkrožite): 

 

  DA   NE 

 

➢ da so vsi podatki, navedeni v prijavi na razpis resnični, popolni in nezavajujoči, za kar 

prijavitelj prevzema popolno odgovornost, 
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➢ da ima prijavitelj na dan prijave na razpis skupno število članov (društva) ali 

prostovoljcev (nevladne organizacije)_________ (vnesite število)   

in plačano članarino v skupni višini ______________ EUR (vnesite znesek) za leto 2023.  

Višina  članarine za posameznega člana (društvo) ali prostovoljca (nevladne 

organizacije) je _____________EUR, v primeru, da je različna  

za posamezne člane (društva) ali prostovoljce (nevladne organizacije) – navedite vse 

višine po skupinah:  

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________. 

 

 

 

Datum: Žig: Odgovorna oseba: 

 

_____________________ 

 

 

 

Ime in priimek 

 

 

Podpis:  
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IZJAVA 2 

velja za prijavitelje, ki na javni razpis prijavljajo  

sofinanciranje programov ljubiteljskih društev in nevladnih organizacij,  

ki v občini Divača delujejo na področju kulture  
 

 

 

Spodaj podpisani _______________________________, zakoniti zastopnik  
(ime in priimek) 

 

prijavitelja_____________________________________________________________, 
(naziv in naslov prijavitelja) 

 

 

v imenu navedenega prijavitelja podajam naslednjo  

 

 

IZJAVO 
(ustrezno obkrožite) 

 

 

 

➢ da je oz. bo prijavitelj na območju občine Divača v tekočem letu izvedel najmanj 3  

nastope ali organiziral najmanj 3 kulturne dogodke, razen, če prijavitelj v tekočem letu iz 

objektivnih razlogov ne more izvesti 3 nastopov ali organizirati 3 dogodkov, 

 

➢ da ima prijavitelj v tekočem letu organizirano redno kulturno dejavnost kot osnovno 

dejavnost ali dejavnost v okviru  posamezne sekcije, skupine in se ta dejavnost izvaja 

redno, preko celega leta. 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: Žig: Odgovorna oseba: 

 

_____________________ 

 

 

 

Ime in priimek 

 

 

Podpis:  
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IZJAVA 3  

velja za vse prijavitelje na javni razpis za leto 2023  

za sofinanciranje kulturnih dejavnosti  

v občini Divača 
 

 

 

 

Izjavljamo, da se strinjamo z vzorcem pogodbe o sofinanciranju kulturne dejavnosti v 

letu 2023, ki je priložena razpisni dokumentaciji javnega razpisa za leto 2023 za 

sofinanciranje kulturnih dejavnosti v občini Divača. 

 

Strinjamo se, da jo Občina Divača smiselno prilagodi glede na prijavljene in odobrene 

programe skladno z vsemi pogoji in kriteriji navedenega razpisa in vrednotenjem 

prijavljenega programa in jo predloži v podpis prijavitelju, ki bo izbran v postopku 

navedenega razpisa. 

 

 

 

 

 

 

Datum: Žig: Odgovorna oseba: 

 

_____________________ 

 

 

 

Ime in priimek 

 

 

Podpis:  
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IZJAVA 4  

velja za vse prijavitelje na javni razpis za leto 2023  

za sofinanciranje kulturnih dejavnosti  

v občini Divača  
 

 

 

Na javni razpis za leto 2023 za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v občini Divača 

prijavljamo (ustrezno obkrožite): 

 

 

➢ sofinanciranje programov ljubiteljskih društev in nevladnih organizacij, ki v občini 

Divača delujejo na področju kulture, 

 

➢ sofinanciranje organizacije in izvedbe kulturnih prireditev/dogodkov v občini Divača, 

 

➢ sofinanciranje nakupa opreme za potrebe delovanja ljubiteljskih društev in nevladnih 

organizacij, ki v občini Divača delujejo na področju kulture, 

 

➢ sofinanciranje neprogramskih stroškov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: Žig: Odgovorna oseba: 

 

____________________ 

 

 

 

Ime in priimek 

 

 

Podpis:  
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V. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023 

 
 
 
 

PRIHODKI VREDNOST V EUR 

Prejeta sredstva iz občinskega proračuna  

Druga javnofinančna sredstva  

(iz državnega proračuna, javni skladi,…) 
 

Donacije pravnih in fizičnih oseb  

Sponzorska sredstva  

Članarine  

Prihodki od prodaje  

Drugi prihodki (navedite)  

  

  

  

SKUPAJ PRIHODKI  

 
 

ODHODKI VREDNOST V EUR 

Stroški materiala  

Stroški storitev  

Stroški amortizacije  

Drugi odhodki (navedite)  

  

  

  

  

SKUPAJ  ODHODKI  
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VI.    RAZPISNI OBRAZCI ZA PRIJAVO SOFINANCIRANJA          

PROGRAMOV LJUBITELJSKIH DRUŠTEV IN NEVLADNIH 

ORGANIZACIJ,  KI V OBČINI DIVAČA DELUJEJO NA 

PODROČJU KULTURE 
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1. Kulturni nastopi/dogodki v tekočem letu 

 

 
 

Zaporedna 

št.  

kulturnega 

nastopa/ 

dogodka 

Datum  

kulturnega 

nastopa/ 

dogodka 

Kulturni 

nastopi/ 

dogodki na 

območju občine 

Divača 

(navedite kraj) 

15 točk/nastop, 

dogodek 

Kulturni 

nastopi/ 

dogodki izven 

občine Divača – 

na območju RS 
(navedite kraj) 

20 točk/nastop, 

dogodek 

Kulturni 

nastopi/dogodki 

izven meja 

Republike 

Slovenije 
(navedite kraj) 

50 točk/nastop, 

dogodek 

Realizacija 

kulturnega 

nastopa/dogodka 
(nastope/dogodke, ki 

so bili realizirani do 

dneva prijave na javni 

razpis označi z X) 

DOKAZILO 
(ustrezno obkroži) 

NAVEDI 

DOKAZILO v 

skladu z Merili 

ŠTEVILO 

TOČK 
(izpolni 

komisija) 

      DA     NE 
 

 

      DA     NE 
 

 

      DA     NE 
 

 

      DA     NE 
 

 

      DA     NE 
 

 

      DA     NE 
 

 

      DA     NE 
 

 

      DA     NE 
 

 

      DA     NE 
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Zaporedna 

št.  

kulturnega 

nastopa/ 

dogodka 

Datum  

kulturnega 

nastopa/ 

dogodka 

Kulturni 

nastopi/ 

dogodki na 

območju občine 

Divača 

(navedite kraj) 

15 točk/nastop, 

dogodek 

Kulturni 

nastopi/ 

dogodki izven 

občine Divača – 

na območju RS 
(navedite kraj) 

20 točk/nastop, 

dogodek 

Kulturni 

nastopi/dogodki 

izven meja 

Republike 

Slovenije 
(navedite kraj) 

50 točk/nastop, 

dogodek 

Realizacija 

kulturnega 

nastopa/dogodka 
(nastope/dogodke, ki 

so bili realizirani do 

dneva prijave na javni 

razpis označi z X) 

DOKAZILO 
(ustrezno obkroži) 

NAVEDI 

DOKAZILO v 

skladu z Merili 

ŠTEVILO 

TOČK 
(izpolni 

komisija) 

      DA     NE 
 

 

      DA     NE 
 

 

      DA     NE 
 

 

      DA     NE 
 

 

      DA     NE 
 

 

      DA     NE 
 

 

      DA     NE 
 

 

      DA     NE 
 

 

      DA     NE 
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Navodilo: V tabelo vpišite predvidene nastope/dogodke v letu 2023. Za nastope/dogodke, ki so bili realizirani do dneva prijave na javni razpis lahko že ob 

prijavi dostavite ali navedete eno izmed dokazil v skladu z Merili. 

Dokazila lahko dostavite tudi v roku, ki bo določen v pogodbi o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v letu 2023. 

Zaporedna 

št.  

kulturnega 

nastopa/ 

dogodka 

Datum  

kulturnega 

nastopa/ 

dogodka 

Kulturni 

nastopi/ 

dogodki na 

območju občine 

Divača 

(navedite kraj) 

15 točk/nastop, 

dogodek 

Kulturni 

nastopi/ 

dogodki izven 

občine Divača – 

na območju RS 
(navedite kraj) 

20 točk/nastop, 

dogodek 

Kulturni 

nastopi/dogodki 

izven meja 

Republike 

Slovenije 
(navedite kraj) 

50 točk/nastop, 

dogodek 

Realizacija 

kulturnega 

nastopa/dogodka 
(nastope/dogodke, ki 

so bili realizirani do 

dneva prijave na javni 

razpis označi z X) 

DOKAZILO 
(ustrezno obkroži) 

NAVEDI 

DOKAZILO v 

skladu z Merili 

ŠTEVILO 

TOČK 
(izpolni 

komisija) 

      DA     NE 
 

 

      DA     NE 
 

 

      DA     NE 
 

 

      DA     NE 
 

 

      DA     NE 
 

 

      DA     NE 
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2. Sodelovanje na prireditvi, ki jo v tekočem letu organizira  

oz. soorganizira občina Divača ali ožji deli občine Divača   

(Krajevne skupnosti) – 50 točk/nastop, dogodek 

 
Zaporedna 

št. nastopa/ 

dogodka 

Datum 

nastopa/ 

dogodka 

Navedba prireditve Realizacija 

nastopa/ 

dogodka in 

navedba dokazila 

v skladu z Merili 
(nastope/dogodke, ki 

so bili realizirani do 

dneva prijave na javni 

razpis označi z X) 

ŠT. TOČK 
(izpolni 

komisija) 

     

     

     

     

     

 
Navodilo: V tabelo vpišite predvidene nastope/dogodke v letu 2023. Tu bodo upoštevana dokazila, ki 

jih boste priložili pod Merilo 1. 

 

3. Organizacija kulturne prireditve/dogodka v občini Divača v tekočem 

letu  - 100 točk/prireditev, dogodek 

 

 
Zaporedna št. 

prireditve/dogodka 

Datum 

prireditve/dogodka 

Naziv 

prireditve/dogodka 

Realizacija 

organizacije 

prireditve 

/dogodka 

(prireditve, 

dogodke, 

realizirane do 

dneva prijave 

na javni 

razpis 

označite z X) 

DOKAZILO 

(ustrezno 

obkroži) 

ŠT. 

TOČK 

(izpolni 

komisija) 

    DA     NE  

      DA     NE  

    DA     NE  

    DA     NE  

    DA     NE  
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    DA     NE  

    DA     NE  

    DA     NE  

 
Navodilo: Ne upošteva se kulturna prireditev, ki jo prijavitelj  prijavi na javni razpis v sklopu 

sofinanciranja organizacije in izvedbe kulturnih prireditev/dogodkov. Za prireditve/dogodke, 

realizirane do dneva prijave na javni razpis, lahko že ob prijavi dostavite ali navedete eno izmed 

dokazil v skladu z Merili. Dokazila lahko dostavite tudi v roku, ki bo določen v pogodbi o 

sofinanciranju kulturnih dejavnosti v letu 2023. 

 

4. Prejete nagrade na srečanjih, ki so tekmovalnega značaja  

     (ZA PRETEKLO LETO)  

 
 Prijava DOKAZILO ŠT. TOČK 

(izpolni komisija) 

4.1. Dosežena nagrada na 

medobčinskem, območnem, 

regijskem nivoju – za 

doseženo 1., 2., ali 3. mesto 

oz. zlato, srebrno ali bronasto 

priznanje oz. ustrezno 

primerljivo nagrado.-40 točk 

   

4.2. Dosežena nagrada na 

državnem nivoju – za 

doseženo 1., 2., ali 3. mesto 

oz. zlato, srebrno ali bronasto 

priznanje oz. ustrezno 

primerljivo nagrado. – 60 točk 

   

4.3. Dosežena nagrada na 

mednarodnem nivoju -  za 

doseženo 1., 2., ali 3. mesto 

oz. zlato, srebrno ali bronasto 

priznanje oz. ustrezno 

primerljivo nagrado. - 80 točk 

   

 
 
Navodilo: v ustrezni stolpec prijava z oznako X označite nagrado, ki ste jo prejeli v letu 2022.  

Ustrezni stolpec dokazilo označite z X in dokazilo o prejeti nagradi, iz katerega mora biti razvidno 

doseženo mesto, nagrajenec, nivo prejete nagrade in podatki o tekmovanju ustrezno označite (4.1., 4.2, 

4.3) in priložite k prijavi na javni razpis. 
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5. Promocija (za tekoče leto) 

 
 Prijava ŠT. TOČK  

(izpolni komisija) 

Promocija za tekoče leto, 

sprotno objavljanje aktivnosti 

prijavitelja na svoji  spletni 

strani ali profilu na spletnem 

družbenem omrežju 50 točk 

  

 
Navodilo: v stolpec prijava navedite spletno stran ali profil na spletnem družbenem omrežju, kjer 

sprotno objavljate aktivnosti društva/nevladne organizacije. 

 
 

6. Število aktivnih članov prijavitelja ali prostovoljcev prijavitelja  

 

 Število aktivnih članov 

prijavitelja ali 

prostovoljcev prijavitelja 
(na dan prijave na javni razpis) 

 

ŠT. TOČK 
(izpolni komisija) 

Število aktivnih 

članov 

prijavitelja ali 

prostovoljcev 

prijavitelja 

 

Število članov ali 

prostovoljcev 

prijavitelja 

do 25/100 točk 

od 26 do 50/200 točk 

od 51 do 75/300 točk 

več kot 75/400 točk  

 

 
Navodilo: Vpišite skupno število aktivnih članov ali prostovoljcev na dan prijave na javni razpis. K 

prilogi na javni razpis priložite seznam aktivnih članov ali prostovoljcev prijavitelja na dan prijave na 

javni razpis, ki mora vsebovati: Ime in priimek, datum rojstva ter stalno prebivališče člana ali 

prostovoljca prijavitelja. Priloga naj bo označena z oznako 6. V kolikor bo  seznam narejen po 

datumih rojstva od najmlajših do najstarejših se upošteva tudi kot priloga merila 7 in 8.  

 

 

7. Delo z otroci in mladimi – upošteva se število otrok in mladih aktivnih članov na 

dan prijave na javni razpis 

 

 Število članov 
(vpišite število 

članov)  

ŠT. TOČK 
(izpolni komisija) 

7.1. člani do   dopolnjenega 

14 leta starosti (aktivni člani, ki v 

tekočem letu dopolnijo 14 let in 

manj) -15 točk/člana 

  

7.2. člani od dopolnjenega 15 

do 29 leta starosti – (aktivni 

člani, ki v tekočem letu 

dopolnijo 15 do vključno 29 let) 
10 točk/člana 
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Navodilo: V stolpec število članov vpišite  število članov  v skladu z Merili. V kolikor ste pri merilu 6 

priložili seznam narejen po datumih rojstva od najmlajših do najstarejših se upošteva tudi pri tem 

merilu, v nasprotnem  primeru priložite seznam članov pod meriloma 7.1. in 7.2. ločeno in priloge 

označite z  oznakama 7.1. oz. 7.2. 

 

 

8. Delo s starejšo populacijo – 15 točk/člana 
 

 
Število članov 

(vpišite število članov) 

ŠT. TOČK 
(izpolni komisija) 

8.1. člani od 

dopolnjenega 65 leta 

dalje 

  

 
Navodilo: V stolpec število članov vpišite število članov, ki v tekočem letu dopolnijo 65 let in več. V 

kolikor ste pri merilu 6 priložili seznam narejen po datumih rojstva od najmlajših do najstarejših se 

upošteva tudi pri tem merilu, v nasprotnem primeru priložite seznam članov pod merilo 8.1. ločeno in 

prilogo označite z oznako 8.1. 

 

9. Status nevladne organizacije v javnem interesu – 25 % od seštevka točk 

programa prijavitelja, ki je prejel najvišje število točk v tem sklopu 
 

 Prijava DOKAZILO ŠT. TOČK  
(izpolni komisija) 

Status nevladne 

organizacije v javnem 

interesu 

   

 

Navodilo: v stolpec z oznako prijava vpišite oznako X. V stolpec dokazilo vpišite oznako X in k 

prijavi priložite dokazilo-fotokopijo odločbe pristojnega ministrstva  o statusu nevladne organizacije  v 

javnem interesu in ga označite z oznako 9. 
 

 

10.   Jubileji  izvajalcev kulturnih dejavnosti – 50 točk/za vsakih dopolnjenih 10 let 

delovanja izvajalca kulturne dejavnosti 
 

 Prijava 
(vpišite ustrezno 10 letnico 

delovanja izvajalca 

kulturne dejavnosti) 

DOKAZILO ŠT. TOČK 
 (izpolni komisija) 

10 letnica delovanja 

izvajalca kulturne 

dejavnosti, dopolnjena v 

letu prijave na javni razpis 

   

 

Navodilo: v stolpec prijava vpišite ustrezno 10 letnico delovanja društva, dopolnjeno v letu prijave na 

javni razpis. Stolpec dokazilo označite z X in ustrezno dokazilo: izpis o registraciji iz AJPES-a oz. 

ustrezni dokazni pisni material označite z oznako 10 in ga priložite ob prijavi na javni razpis. 
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11.  Izobraževanje mentorjev oz. umetniških vodij – 50 točk/izobraževanje 
 

 
Prijava 

(vpišite datum 

izobraževanja) 

Realizacija 
(ustrezno obkroži) 

DOKAZILO 
(ustrezno obkroži) 

ŠT. TOČK 
(izpolni komisija) 

Izobraževanje 

mentorjev, umetniških 

vodij, članov ali 

prostovoljcev prijavitelja 

 DA       NE DA      NE  

 

 
 DA      NE DA      NE  

 

Navodilo: v stolpec prijava vpišite datum izobraževanja. Priznata se največ dve izobraževanji v 

tekočem letu. Ustrezna dokazila – potrdila o udeležbi na izobraževanju označite z oznako 11 in jih 

lahko v kolikor so bila izvedena do dneva prijave na javni razpis dostavite že ob prijavi oz. v roku, ki 

bo določen v pogodbi o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v letu 2023. 

 

12.  Izvajanje kulturnih projektov v tujini v tekočem letu – 350 točk/gostovanje 
 

 Prijava 
Datum in kraj 

gostovanja 

Realizacija 
(ustrezno 

obkroži) 

DOKAZILO 
(ustrezno obkroži) 

ŠT. TOČK 
(izpolni komisija) 

Izvajanje kulturnih 

projektov v tujini  

v tekočem letu v 

skladu z Merili 

  DA     NE DA     NE  

  

Navodilo: v stolpec prijava označite X, v stolpec datum in kraj gostovanja vpišite navedene podatke. V 

kolikor je bilo do dneva prijave na javni razpis gostovanje že realizirano, lahko priložite ustrezna 

dokazila: račun za prevozne stroške in stroške nastanitve ob prijavi in jih označite z oznako 12. 

Dokazila lahko dostavite tudi v roku, ki bo določen v pogodbi o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v  

letu 2023.  

 

 

Dokazila   k posameznemu    merilu  označite z  VI  in številko merila  (npr.  VI/1, VI/2,…).
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VII. RAZPISNI OBRAZCI ZA PRIJAVO SOFINANCIRANJA 

ORGANIZACIJE IN IZVEDBE  KULTURNIH 

PRIREDITEV/DOGODKOV V OBČINI DIVAČA 
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Vrsta prireditve/dogodka, ki je vsebina prijave na javni razpis (ustrezno 

obkrožite): 

 

 

➢ enovita kulturna prireditev/dogodek 

 

➢ sestavljena kulturna prireditev/dogodek 

 

 

Naziv prireditve/dogodka  

 

________________________________________________________________ 

 

Datum, kraj in lokacija izvedbe prireditve/dogodka: 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

VSEBINSKI OPIS PRIREDITVE / DOGODKA 

 

Datum Vrsta prireditve/dogodka Opis prireditve/dogodka 
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MERILO 
ŠTEVILO 

TOČK 

DOKAZILO 

PRILOGE 

PRIJAVA 

PRIREDITVE 

REALIZACIJA 

PRIREDITVE/DOGODKA 
(ustrezno obkroži) 

PRILOGE 
(ustrezno obkroži) 

1. Prireditev/dogodek v 

samostojni organizaciji 

prijavitelja 
(označite z X pod prijava) 

250 Vabilo na prireditev  DA     NE DA     NE 

2. Prireditev/dogodek v 

soorganizaciji  

(označite z X pod prijava) 
100 Vabilo na prireditev  DA     NE DA     NE 

3. Prireditev/dogodek na 

območju občine Divača 

(označite z X pod prijava) 
150 Vabilo na prireditev  DA     NE DA     NE 

4. Prireditev/dogodek izven 

občine Divača 

(označite z X pod prijava) 

100 Vabilo na prireditev  DA     NE DA     NE 

 

5. Na prireditvi z nastopom ali 

drugo aktivnostjo sodelujejo 

člani društva ali prostovoljci 

prijavitelja 

(označite z X pod prijava) 

100 Vabilo na prireditev  DA     NE DA     NE 

6. Na prireditvi/dogodku 

sodelujejo gostujoče  

skupine oz. posamezniki 
(pod prijava vpišite število 

gostujočih nastopajočih skupin 

oz. posameznikov) 

25 točk/ 

gostujočo 

skupino/ 

posameznika 

Vabilo na prireditev iz 

katerega je razviden 

program prireditve-

nastopajoči, objava v 

tiskanih medijih, 

spletnih družbenih 

omrežjih, spletni strani 

 DA     NE DA     NE 
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MERILO 
ŠTEVILO 

TOČK 

DOKAZILO 

PRILOGE 

PRIJAVA 

PRIREDITVE 

REALIZACIJA 

PRIREDITVE/DOGODKA 
(ustrezno obkroži) 

PRILOGE 
(ustrezno obkroži) 

7. Organizator prireditve je 

društvo oz. organizacija s 

statusom nevladne 

organizacije v javnem 

interesu 
(označite z X pod prijava) 

 

 

25% od 

seštevka točk 

programa 

prijavitelja, ki 

je prejel 

najvišje 

število točk v 

tem sklopu 

Odločba pristojnega 

ministrstva – 

dokument o priznanju 

statusa nevladne 

organizacije v javnem 

interesu 

 DA     NE DA     NE 

8. Prireditev je organizirana 

ob 10 letnicah delovanja 

prijavitelja 
             (označite z X pod prijava) 

100 

Vabilo iz katerega je 

razvidno, da je 

prireditev organizirana 

ob 10 letnicah 

delovanja prijavitelja 

ter izpis o registraciji  

iz AJPESA oz. 

ustrezni dokazni pisni 

material 

 DA     NE DA     NE 

 

9. Materialni stroški 

prireditve 

     

9.1. Tehnična oprema 

prireditve (osvetlitev, 

ozvočenje, oder…) 
              (označite z X pod prijava pod     

                  ustrezno vrsto prireditve) 

 

     

 

9.1.1. Enovita prireditev 
60 Račun  DA     NE DA     NE 

9.1.2. Sestavljena prireditev 

 
80 Račun  DA     NE DA     NE 



JAVNI  RAZPIS  ZA  LETO  2023  ZA  SOFINANCIRANJE  KULTURNIH  DEJAVNOSTI  V  OBČINI DIVAČA 

 
 

26 | S t r a n  

 

MERILO 
ŠTEVILO 

TOČK 

DOKAZILO 

PRILOGE 

PRIJAVA 

PRIREDITVE 

REALIZACIJA 

PRIREDITVE/DOGODKA 
(ustrezno obkroži) 

PRILOGE 
(ustrezno obkroži) 

9.2. Stroški pogostitve 
(označite z X pod prijava pod 

ustrezno vrsto prireditve) 
     

9.2.1. Enovita prireditev 100 Račun  DA     NE DA     NE 

9.2.2. Sestavljena prireditev 200 Račun  DA     NE DA     NE 

9.3. Promocija prireditve 

(stroški vabil, plakatov, 

objav v medijih) 
  (označite z X pod prijava) 

100 Račun  DA     NE DA     NE 

9.4. Zapis izvedene prireditve – 

upošteva se CD/DVD/USB, 

objava na You Tube kanalu 

ali 3 objave v tiskanih 

medijih, spletni strani, na 

spletnih družbenih omrežjih 
       (označite z X pod prijava) 

50 

CD/DVD/USB, 

navedba You Tube 

kanala, fotokopije 

objav v tiskanih 

medijih, navedbe 

profilov spletnih 

družbenih omrežij  

 

DA     NE DA     NE 

9.5. Stroški SAZAS-u, IPF 
        (označite z X pod prijava) 

80 Račun 
 

DA     NE DA     NE 

9.6. Stroški najema dvorane v 

občini Divača 
        (označite z X pod prijava) 

50 Račun 

 
DA     NE DA     NE 

9.7. Stroški najema dvorane 

izven občine Divača 
       (označite z X pod prijava) 

200 Račun 

 
DA     NE DA     NE 

10. Profesionalna redarska ekipa 
       (označite z X pod prijava) 

200 Račun 

 
DA     NE DA     NE 
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MERILO 
ŠTEVILO 

TOČK 

DOKAZILO 

PRILOGE 

PRIJAVA 

PRIREDITVE 

REALIZACIJA 

PRIREDITVE/DOGODKA 
(ustrezno obkroži) 

PRILOGE 
(ustrezno obkroži) 

11. Profesionalna medicinska 

ekipa 
       (označite z X pod prijava) 

200 Račun 

 
DA     NE DA     NE 

12. Lastno delo 
       (označite z X pod prijava pod 

ustrezno vrsto prireditve) 
 

 

Natančen opis 

prostovoljnega dela za 

izvedbo prireditve po 

urah 

 

  

12.1. Enovita prireditev 100   DA     NE DA     NE 

12.2. Sestavljena prireditev 150   DA     NE DA     NE 

 
Navodilo: V primeru, da je do dneva prijave na javni razpis prireditev/dogodek že realizirana in prijavitelj razpolaga z vsemi dokazili lahko odda poročilo o 

realizaciji prireditve z ustreznimi prilogami že ob prijavi prireditve, sicer pa v roku, ki bo določen v pogodbi o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v letu 2023.  

Priloge k posameznemu merilu označite z VII in številko merila (npr. VII/1; VII/2). Priloge k merilu 7 priložite ob prijavi. 
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VIII. RAZPISNI OBRAZCI ZA PRIJAVO SOFINANCIRANJA NAKUPA OPREME ZA POTREBE 

DELOVANJA LJUBITELJSKIH DRUŠTEV IN NEVLADNIH ORGANIZACIJ, KI V OBČINI DIVAČA 

DELUJEJO NA PODROČJU KULTURE 

 
TABELA 1 

 

Zaporedna 

številka 

Datum in št. 

računa 
Dobavitelj Vrsta opreme Vrednost z DDV Priloga - račun 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 
Navodilo: v tabelo 1 vpišite seznam nabavljene opreme do dneva prijave na javni razpis.  

                  K prijavi priložite fotokopije računov in jih označite z oznako VIII/1, VIII/2,… 



JAVNI  RAZPIS  ZA  LETO  2023  ZA  SOFINANCIRANJE  KULTURNIH  DEJAVNOSTI  V  OBČINI DIVAČA 

 
 

29 | S t r a n  

 

TABELA 2 

 

Zaporedna 

številka 
Vrsta opreme 

Vrednost z DDV po 

predračunu oz. ponudbi 

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 
Navodilo:  v tabelo 2 vpišite predvidene nabave opreme od dneva prijave na javni razpis do konca leta 2023. Ob roku za dostavo poročila za   leto 2023, ki bo 

določen v Pogodbi o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v letu 2023 boste izpolnili tabelo 1 z nabavami opreme, ki bodo realizirane po oddaji prijave na javni 

razpis ter priložili ustrezna dokazila. V primeru nabave opreme po oddaji končnega poročila, vendar najkasneje do 31.12.2023, se zahtevek št. 2 – oprema in 

poročilo odda v roku 20 dni po realizaciji nakupa opreme. 
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IX. RAZPISNI OBRAZCI ZA PRIJAVO SOFINANCIRANJA NEPROGRAMSKIH STROŠKOV 

 

TABELA 1 

 

Zaporedna 

številka 

Številka in datum 

računa 
Izdajatelj računa 

Vrsta 

neprogramskega 

stroška 

Vrednost računa               

z DDV 

Ocenjena vrednost  

z DDV 
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Navodilo: Ustrezno izpolnite tabelo. Za dejanske (že znane) stroške  vpišite vse potrebne podatke v tabeli in priložite fotokopije dokazil. Za prihodnje mesece 

tekočega leta vpišite ocene stroškov, dejanske stroške boste posredovali v roku, ki bo določen v pogodbi o sofinanciranju kulturnih dejavnosti z. Dokazila, ki 

jih boste dostavili ob prijavi označite z IX/1, IX/2,… 
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X. VZOREC POGODBE 
 

OBČINA DIVAČA, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, (v nadaljevanju: Občina), 

ki jo zastopa županja Alenka Štrucl Dovgan, 

matična številka:  5882974,  ID št. za DDV: SI48502502 

 

in 

 

PRIJAVITELJ______________________________, (naziv, sedež)(v nadaljevanju izvajalec), 

ki ga zastopa___________________________, 

davčna številka: ___________, transakcijski račun:_________ 

 

sklepata naslednjo 

 

 

POGODBO 

o sofinanciranju programov kulturne dejavnosti v letu 2023 
 

1. člen 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata sledeče: 

• da so v proračunu Občine Divača za leto 2023  zagotovljena sredstva za izvedbo 

Javnega razpisa za leto 2023 za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Divača, 

• da je Občina Divača v Uradnem listu Republike Slovenije št. 25/23 dne 24.2.2023  

objavila Javni razpis za leto 2023 za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini 

Divača, 

• da so bila izvajalcu v okviru Javnega razpisa s posamično odločbo št. ________  z 

dne_________                     (v nadaljevanju: Odločba) odobrena  finančna sredstva za 

sofinanciranje izvedbe programov na področju kulture v letu 2023. 

 

2. člen 

Predmet te pogodbe je sofinanciranje izvedbe programa kulturne dejavnosti izvajalca v letu 

2023  skladno z vlogo, ki jo je izvajalec posredoval na Javni razpis in izračunom števila točk, 

ki jih je v postopku vrednotenja  dosegel prijavljeni kulturni program po posameznih prijavnih 

področjih in skladno z vrednostjo točke po posameznih prijavnih področjih v letu 2023. 

 

Društvu/Nevladni organizaciji se dodelijo finančna sredstva  v skupni višini največ do  

_______ EUR  in sicer za sofinanciranje izvajanja naslednjih programov, izvedenih v letu 

2023: 

 

I. SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LJUBITELJSKIH 

DRUŠTEV/NEVLADNIH ORGANIZACIJ, KI V OBČINI DIVAČA 

DELUJEJO NA PODROČJU KULTURE; 

• dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev/nevladnih organizacij, ki v občini Divača 

delujejo na področju kulture in kulturnih sekcij znotraj sestavljenih društev, ki imajo v 

okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,  ki se izvaja redno, preko 

celega leta v okviru posamezne sekcije, skupine; 

obseg  sofinancerskih sredstev: največ do višine ________ EUR. 
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II. SOFINANCIRANJE ORGANIZACIJE IN IZVEDBE KULTURNIH 

PRIREDITEV/DOGODKOV V OBČINI DIVAČA 

 

• organizacija kulturne prireditve/dogodka, ki jo organizira prijavitelj v tekočem letu 

naziv prireditve:_______________________    

vrsta prireditve:  ______________________ 

obseg  sofinancerskih sredstev: največ do višine ________ EUR. 

 

Rok za izvedbo navedene prireditve je termin, skladno z navedbo v vlogi, prispeli na Javni 

razpis, oziroma  najkasneje  do  31.12 2023.  

 

 

III. SOFINANCIRANJE NAKUPA OPREME ZA POTREBE DELOVANJA 

LJUBITELJSKIH DRUŠTEV/ NEVLADNIH ORGANIZACIJ,  KI  V OBČINI 

DIVAČA DELUJEJO NA PODROČJU KULTURE 

 

• sofinanciranje nakupa opreme za potrebe delovanja ljubiteljskih društev in nevladnih 

organizacij, ki v občini Divača delujejo na področju kulture in izpolnjujejo pogoje 

skladno z  razpisom in Pravilnikom. 

obseg  sofinancerskih sredstev: največ do višine _________ EUR. 

 

IV. SOFINANCIRANJE NEPROGRAMSKIH STROŠKOV 

 

• sofinanciranje neprogramskih stroškov, obseg sofinancerskih sredstev največ do višine 

_____________ EUR.  

 

3. člen 

 

I. SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LJUBITELJSKIH DRUŠTEV/NEVLADNIH 

ORGANIZACIJ, KI V OBČINI DIVAČA DELUJEJO NA PODROČJU 

KULTURE; 

 

1. IZPLAČILO: 70% višine pogodbenega zneska, namenjenega izvajanju programa 

izvajalca  na področju kulture, kar znaša ______ EUR, v roku 30. dni po obojestranskem 

podpisu te pogodbe in sicer na podlagi ustrezno in pravilno urejenega zahtevka »št. 1- 

PROGRAM«  izvajalca za izplačilo pogodbenih finančnih sredstev, ki ga izvajalec predloži 

strokovnim službam Občine; 

 

2. IZPLAČILO: 30% višine pogodbenega zneska, namenjenega izvajanju programov 

kulture, kar znaša ________ EUR, v roku 30. dni od prejema ustrezno in pravilno urejenega 

zahtevka »št. 2 – PROGRAM« izvajalca za izplačilo pogodbenih finančnih sredstev in 

pravilno urejenega končnega poročila izvajalca o realizaciji programa, ki je predmet te 

pogodbe,  z vsemi prilogami, ki so sestavni del poročila, kar izvajalec predloži strokovnim 

službam Občine.  

 

Navedeno dokumentacijo mora izvajalec posredovati strokovnim službam Občine najkasneje 

do 15.11.2023.  
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II. SOFINANCIRANJE ORGANIZACIJE IN IZVEDBE KULTURNIH 

PRIREDITEV/DOGODKOV V OBČINI DIVAČA; 

 

1. IZPLAČILO: 70% višine pogodbenega zneska, namenjenega organizaciji in izvedbi 

v 2. členu navedene prireditve/dogodka,  kar znaša ______ EUR, v roku 30. dni po 

obojestranskem podpisu te pogodbe in sicer na podlagi ustrezno in pravilno urejenega 

zahtevka »št. 1 – PRIREDITEV« izvajalca za izplačilo pogodbenih finančnih sredstev, ki 

ga izvajalec predloži strokovnim službam Občine; 

 

2. IZPLAČILO: 30% višine pogodbenega zneska, namenjenega organizaciji in izvedbi 

v 2. členu navedene prireditve/dogodka, kar znaša ______ EUR, v roku 30. dni od 

prejema ustrezno in pravilno urejenega zahtevka »št. 2 – PRIREDITEV«  izvajalca za 

izplačilo pogodbenih finančnih sredstev, in končnega poročila izvajalca  o realizaciji 

prireditve/dogodka, ki je predmet te pogodbe, vključno z vsemi prilogami, ki so sestavni 

del poročila, kar izvajalec predloži strokovnim službam Občine.  

 

V primeru, da je prireditev/dogodek, ki je predmet te pogodbe, realiziran/a po 15.11.2023 

je izvajalec dolžan navedeno dokumentacijo posredovati strokovnim službam Občine 

najkasneje v  20. dneh po realizaciji prireditve, ki je predmet te pogodbe.   

 

 

III.  SOFINANCIRANJE NAKUPA OPREME ZA POTREBE DELOVANJA 

LJUBITELJSKIH DRUŠTEV/NEVLADNIH ORGANIZACIJ,  KI  V OBČINI 

DIVAČA DELUJEJO NA PODROČJU KULTURE 

 

1. IZPLAČILO: 70 % pogodbeno določenega zneska iz 2. člena te pogodbe, 

namenjen sofinanciranju nakupa opreme za potrebe delovanja društva/nevladne 

organizacije,  kar znaša ______  EUR, v roku 30.  dni po obojestranskem podpisu te 

pogodbe in sicer na podlagi ustrezno in pravilno urejenega zahtevka » št. 1 - 

OPREMA«  izvajalca za izplačilo pogodbenih finančnih sredstev, ki ga izvajalec 

predloži strokovnim službam Občine. 

 

2. IZPLAČILO: 30 % pogodbeno določenega zneska iz 2. člena te pogodbe, 

namenjen sofinanciranju nakupa opreme za potrebe delovanja društva/nevladne 

organizacije,  kar znaša ______  EUR, v roku 30.  dni od prejema ustrezno in pravilno 

izpolnjenega zahtevka »št. 2- OPREMA«  izvajalca za izplačilo pogodbenih finančnih 

sredstev in končnega poročila o realizaciji nakupa opreme, ki ga izvajalec predloži 

strokovnim službam Občine. 

 

V primeru nabave opreme po oddaji končnega poročila vendar najkasneje do 31.12.2023 se 

zahtevek št. 2 –oprema in poročilo o nabavi opreme odda v roku 20 dni po realizaciji nakupa 

opreme.  
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IV. SOFINANCIRANJE NEPROGRAMSKIH STROŠKOV 

 

70 % pogodbeno določenega zneska iz 2. člena te pogodbe, namenjen sofinanciranju 

neprogramskih stroškov za potrebe delovanja društva,  kar znaša ______  EUR, v roku 30.  

dni po obojestranskem podpisu te pogodbe in sicer na podlagi ustrezno in pravilno urejenega 

zahtevka » št. 1 - NEPROGRAMSKI STROŠKI«  izvajalca za izplačilo pogodbenih finančnih 

sredstev, ki ga izvajalec predloži strokovnim službam Občine. 

 

30 % pogodbeno določenega zneska iz 2. člena te pogodbe, namenjen sofinanciranju 

neprogramskih stroškov,  kar znaša _________  EUR, v roku 30.  dni od prejema ustrezno in 

pravilno izpolnjenega zahtevka »št. 2 – NEPROGRAMSKI STROŠKI«  izvajalca za izplačilo 

pogodbenih finančnih sredstev in končnega poročila o realizaciji neprogramskih stroškov, ki 

ga izvajalec predloži strokovnim službam Občine. 

 

4. člen 

Izvajalec se zavezuje, da bo v slovenski in mednarodni javnosti vselej na ustrezen način 

navedel, da je bil  program, ki je predmet te pogodbe,  uresničen s pomočjo Občine  Divača 

ter, da bo na vabilih in promocijskih gradivih navedel logotip občine s pripisom »kulturi 

prijazna občina«. 

 

5. člen 

Izvajalec se zavezuje: 

• da bo izvajal program kulturne dejavnosti v občini Divača v obsegu in vsebini, 

skladno z vlogo,  ki jo je posredoval na Javni razpis, 

• da bo izvedel prireditev/dogodek, ki je predmet te pogodbe,  v letu 2023 v obsegu in 

vsebini, skladno z vlogo,  ki jo je posredoval na Javni razpis, 

• da bo spoštoval določila te  pogodbe, 

• da bo pogodbena finančna sredstva porabil racionalno in gospodarno, 

• da bo pogodbena finančna  sredstva porabil izključno za namen, za katerega so mu 

dodeljena,  

• da bo v zvezi s predmetom pogodbe  sodeloval z Občino in se odzival na njene 

zahteve po predložitvi dokumentacije, pojasnil, ipd., 

• da bo v primeru, da se ugotovi nenamenska raba sredstev, v roku, ki ga bo določila 

Občina, sredstva vrnil v proračun, skupaj z zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do 

dneva vračila, 

• da bo obvestil Občino o vsaki spremembi izvajanja s to pogodbo opredeljenega 

programa,  pomembni za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, 

• da bo omogočil Občini nadzor nad izvajanjem  programov na področju kulture, ki so 

predmet te pogodbe, 

• da bo do 15.11.2023 podal strokovnim službam Občine končno poročilo o realizaciji 

programa, ki je predmet te pogodbe, z vsemi prilogami, ki so sestavni del poročila. 

 

 

6. člen 

Dodeljena sredstva so strogo namenska in jih sme izvajalec uporabljati izključno za namen, 

določen s to pogodbo. 

V primeru, da se ugotovi, da izvajalec pogodbenih  sredstev ne porabi namensko, Občina 

lahko prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev. 
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7. člen 

Izvajalec s podpisom te pogodbe prevzame tudi odgovornost do podizvajalcev, s katerimi 

vstopi v pravno razmerje v zvezi z izvedbo programov.  

  

8. člen 

Občina lahko opravlja kvalitativni, kvantitativni in finančni nadzor nad namensko porabo 

pogodbenih sredstev  za izvedbo programov, izvajalec pa ji je dolžan to omogočiti.   

Občina ima pravico preverjati resničnost navedb v prijavi izvajalca na Javni razpis ter navedb  

v vsej ostali dokumentaciji izvajalca, ki  je vezana na naveden Javni razpis. 

 

9. člen 

Pogodbeni stranki sta soglasni, da v kolikor Občina ugotovi, da izvajalec ne ravna  v skladu z 

določili te pogodbe, Občina izvajalca opozori s pisnim opominom za  odpravo 

pomanjkljivosti. Če izvajalec ne opravi pomanjkljivosti ali jih ne more v primeru neizvajanja 

prijavljenih programov, lahko  Občina enostransko odstopi od pogodbe oziroma zmanjša 

sredstva  glede na naravo kršitve. V primeru odstopa od pogodbe se izvajalec zavezuje, da bo 

Občini vrnil prejeta sredstva iz te pogodbe, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi 

obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. 

 

V primeru, da se ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje oziroma ni izpolnil pogodbenih določil, 

mu Občina lahko zadrži izplačilo še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev v ta namen že 

dodeljenih sredstev, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do 

dneva vračila. 

 

V primeru, da se ugotovi, da izvajalec ni upravičen do števila točk, ki mu jih je v odločbi na 

podlagi meril odmerila Komisija, se mu število točk in posledično obseg sredstev zniža 

sorazmerno z doseženim obsegom dejavnosti, ki je predmet  te pogodbe. 

 

V primeru, da je bilo izvajalcu na podlagi meril dodeljenih več sredstev za prireditev, kot je to 

podano v končnem finančnem poročilu o realizaciji prireditve, se izvajalcu izplača znesek, 

naveden v finančnem poročilu, razliko pa se zadrži. 

 

10. člen 

Za skrbnika te pogodbe se določita: 

• na strani Občine:  Suzana Škrlj  

• na strani izvajalca:  _____________________. 

 

11. člen 

Pogodbeni stranki soglašata, da se bosta obojestransko obveščali o vseh dejstvih, ki so 

pomembna za izvajanje te pogodbe. 
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12. člen 

(Protikorupcijska klavzula) 

Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku 

ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno 

nedovoljeno korist za:  

− pridobitev posla ali  

− za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali  

− za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali  

− za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku 

organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni 

stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku. 

 

13. člen 

Pogodbeni stranki soglašata, da se morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe uredijo 

pisno, v obliki aneksov k tej pogodbi.  

 

14. člen 

Pogodbeni stranki bosta reševali morebitne spore, ki bi nastali pri izvrševanju te pogodbe, 

sporazumno, v nasprotnem primeru je za reševanje njunih sporov pristojno sodišče. 

 

15. člen 

Ta pogodba stopi v veljavo ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, uporablja pa se v letu 

2023.  

16. člen 

Pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme Občina en (1) izvod, 

izvajalec pa  en (1) izvod. 

 

 

Številka: ______________ 

 

Datum:  _______________ 

 

 

 

IZVAJALEC  OBČINA DIVAČA  

ŽUPANJA 

  ALENKA ŠTRUCL DOVGAN 

 

 


