Občina Divača – prijavni obrazec PRIREDITVE 2006
Upravičenci do sredstev so: neposredni in posredni proračunski uporabniki Občine Divača ter društva in klubi s sedežem na območju občine Divača,
ki organizirajo prireditve na območju občine Divača v letu 2006.
Do sredstev so upravičena tudi društva in klubi v primeru, da organizirajo prireditev/ve izven območja Občine Divača, ker jim občina Divača za
izvedbo prijavljene prireditve/ev ni mogla zagotoviti ustreznih prostorov.
Do sredstev so upravičene tudi dizlocirane enote, ki organizirano delujejo na območju Občine Divača, katerih matično društvo je registrirano izven
občine Divača, vendar organizirajo prireditve na območju Občine Divača za občane Občine Divača.

PRIJAVNI OBRAZEC
O sofinanciranju prireditev na območju občine Divača v letu 2006
1. Podatki o organizatorju prireditve
Polni naziv prijavitelja /
organizatorja
Naslov (sedež):
Pošta:
Telefon, mobilni telefon:
Faks:
Naslov internetne strani (če ta
obstaja)
Elektronska pošta:
Davčna številka:
Transakcijski račun:
Naziv banke:
Ime in priimek vodje
prireditve/odgovorne osebe za
prijavljeno prireditev:
Telefon/GSM vodja prireditve:

Kraj in datum:

Prijavni obrazec

Podpis odgovorne osebe in žig:
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2. Podatki o prireditvi

Naziv prijavitelja/organizatorja _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(naziv pravne/fizične osebe, naslov, pošta in poštna številka)

Naziv prireditve__________________________________________________________________,
(naziv prireditve)

Kraj in (okviren) datum odvijanja prireditve____________________________________________,
(navedite ime kraja, kjer se prireditev odvija in datum v kolikor je že določen)

Dovoljenja potrebna za organizacijo prireditve:
______________________________________________________________________________,
(navedite potrebna dovoljenja in pristojnega za izdajo dovoljenj če so ta potrebna za izvedbo prireditve)

Tabele z merili je potrebno v celoti izpolniti, bodisi s podatki oz znakom (x) ali s poševno črto (/),
da z navedenimi podatki v letu 2006 ne razpolagate.
Merilo št. 1)
TRAJANJE PRIREDITVE
1 dan
2 dni ali več

Označi (x)

Število točk

obkrožite število dni trajanja prireditve. Čas ko prireditev traja pomeni sodelovanje tekmovalcev, nastopajočih, stojnic na prireditvi. Npr. čas
trajanja fotografske razstave je 1 dan (čeprav je razstava postavljena več dni) se slovesnost ob otvoritvi razstave odvija le en dan.

Merilo št. 2)
OBISK PRIREDITVE
Do 50 obiskovalcev
Do 100 obiskovalcev
Do 500 obiskovalcev
Nad 501 obiskovalcev

Označi (x)

Število točk

obkrožite predvideno število obiskovalcev planirane prireditve (za obiskovalce se šteje ljudi). Število obiskovalcev poda organizator prireditve na
podlagi lastne realne ocene, bodisi na podlagi izkušenj iz preteklega leta oz. če je bila prireditev že realizirana na podlagi sedanje ocene.
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Merilo št. 3)
NAČIN SODELOVANJA
S stojnicami
S stojnicami domačih izdelkov
Kot tekmovalci
Kot nastopajoči
Na zgornji način je sodelovalo več kot 10
mladih

Napiši število

DA

Število točk

NE
(obkroži)

Merilo številka 3 vam omogoča, da izberete način sodelovanja na prireditvi.
Upoštevajo se štirje načini sodelovanja in sicer:
Prva dva načina sodelovanja predstavljata sodelovanje s stojnicami. Način sodelovanja s stojnicami pomeni postavitev kakršnekoli stojnice (s hrano,
pijačo, domačimi izdelki……) ne glede na to, kdo jo postavi, vendar s pogojem, da je ta sestavni del prijavljene prireditve.
Tretji način sodelovanja predstavljajo tekmovalci, ki med seboj tekmujejo, njihovo tekmovanje pa spremlja občinstvo oz. navijači (obisk prireditve).
Poudarek pri načinu sodelovanja »kot tekmovalci« je v tem, da le ti med seboj tekmujejo.
Četrti način sodelovanja pomeni sodelovanje kot nastopajoči (igralci, pevci, recitatorji, povezovalci programov, fotografi, slikarji,
predavatelji,…….), ki jih spremlja občinstvo (obisk prireditve).
V eni prireditvi imamo lahko več načinov sodelovanja (kompleksne prireditve), s tem, da ena oseba lahko sodeluje le na en zgoraj naveden način oz.
bo le ta samo enkrat točkovana. Ne pozabite napisati števila nastopajočih (upoštevajo se arabske številke, ne pa tudi enote kot so: meter,
kilogram….) in podatka ali v prireditvi na zgoraj opisani način sodeluje več kot 10 mladih (do vključno 18 leta starosti).

Poimensko navedi sodelujoče:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Merilo št. 4)
NARAVA PRIREDITVE
Kulturna prireditev na kateri sodeluje samo
organizator
Kulturna prireditev s povabljenimi gosti s
področja kulture
Športna prireditev na ravni občine
Športna prireditev na kateri sodelujejo tudi
športna društva iz ostalih občin
Kompleksna prireditev (ustrezajo merilu
pestrosti prireditve)
Izključno turistična prireditev v okviru občine
Divača
Manjše vaške prireditve (opasila, kresovanja,
manjše vaške veselice…)
Prireditve kot so: fotografske razstave,
extempore, potopisna predavanja….

Označi (x)

Število točk

Označite vrsto prireditve. Označi se lahko samo ena vrsta prireditve, tista, ki najbolj ustreza naravi vaše prireditve. Pri kompleksnih prireditvah se
upoštevajo tiste prireditve na katerih je prisotno sodelovanje različnih področij (šport, kultura, stojnice……) in tiste na katerih je prisotno
sodelovanje v eni panogi – več sodelujočih iz iste panoge (npr. kulturna prireditev na kateri sodelujejo različna kulturna društva – pevski zbor,
orkester, recitator, manjši orkester, krajša dramska predstavitev…). Kompleksne prireditve se smatrajo kot pestre prireditve, bodisi v eni dejavnosti
ali različnih dejavnostih.

Merilo št. 5)
ORGANIZACIJA
Redarji
Medicinska ekipa
Gasilska ekipa
Prijavni obrazec

Napiši število

Obstaja račun
(obkroži)
DA
NE
DA
NE
DA
NE

Število točk
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Označite ali ste oz. boste za izvedbo vaše prireditve potrebovali redarje, gasilsko ali medicinsko ekipo, ter navedite število! Pri poročilu o izvedeni /
realizirani prireditvi bo potrebno predložiti fotokopije računov.

Merilo št. 6)
TRADICIJA - INOVACIJA
1 leto
2-5 let
6-10 let
11 let in več

Napiši število let

Število točk

Napisati je potrebno koliko let po vrsti se omenjena prireditev že izvaja. Če se je prireditev že izvajala v preteklosti, pa se je izvajanje le te za določen
čas prekinilo in ste jo letos ponovno organizirali upoštevajte pri določitvi števila let tudi prejšnja leta, ko se je prireditev izvajala, če se sedaj
prijavljena prireditev bistveno ne razlikuje (po vsebini) od prejšnjih. V kolikor se sedaj prijavljena prireditev v veliki meri razlikuje od prejšnjih tako,
da bi jo lahko smatrali kot novo prireditev, predstavlja prijavljena prireditev inovacijo. Podatek ali je prireditev inovacija ali tradicija poda
organizator prireditve.

Merilo št. 7)
VSTOPNINA
DA
NE

Označi (x)

Število točk

Označiti je potrebno ali se je/se bo za omenjeno prireditev plačala vstopnina, kotizacija, prijavnina, štartnina….. Če gre za kompleksno prireditev in
se samo v enem delu plača vstopnina ali kakršen koli zgoraj naveden način plačila, potem celotna prireditev ni upravičena do dodatnih točk.

Merilo št. 8)
A:
MERILO TEHNIČNE NARAVE –
POSTAVITEV ODRA
Zahtevnejša postavitev odra na podlagi računa
Oder je v lasti organizatorja ali si ga je
organizator za namen prireditve brezplačno
izposodil in sam postavil
Postavitev pevskih stopnic
Ureditev obstoječega betonskega…odra

Obkroži DA ali NE
DA
DA

NE
NE

DA
DA

NE
NE

Število točk

Fotokopijo računa za postavitev zahtevnejšega odra bo potrebno dostaviti v poročilu o realizaciji prireditve.

B:
MERILO TEHNIČNE NARAVE –
OZVOČENJE
Zahtevnejša postavitev ozvočenja na podlagi
računa
Ozvočenje v lasti organizatorja ali si ga je
organizator za namen prireditve brezplačno
izposodil in sam postavil
Ansambel poskrbi za ozvočenje

Obkroži DA ali NE
DA

NE

DA

NE

DA

NE

Število točk

Fotokopijo računa za postavitve zahtevnejšega ozvočenja bo potrebno dostaviti v poročilu o realizaciji prireditve.
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C:
MERILO TEHNIČNE NARAVE –
OSVETLITEV
Zahtevnejša postavitev osvetlitve na podlagi
računa
Reflektorji v lasti organizatorja ali si jih je
organizator za namen prireditve brezplačno
izposodil in sam postavil

Obkroži DA ali NE
DA

NE

DA

NE

Število točk

Fotokopijo računa za postavitev zahtevnejše osvetlitve bo potrebno dostaviti v poročilu o realizaciji prireditve.

D:
MERILO TEHNIČNE NARAVE –
OGREVANJE
Organizator mora poskrbeti za ogrevanje

Obkroži DA ali NE
in navedi
DA
NE

Število točk

Datum prireditve:
Za ta del ni potrebno dostavljati računov, ker se predpostavlja, da je v zimskem času potrebno zagotoviti ustrezno ogrevanje za prireditve, ki se
odvijajo v notranjih prostorih. Prireditve kot so: zimski pohod na Vremščico, prednovoletno sankanje……niso upravičene do dodatnih točk iz naslova
stroški ogrevanja.

E:
MERILO TEHNIČNE NARAVE – SODNIKI
Število sodnikov
Razpolagate z računom za sodnike

Obkroži DA ali NE
in napiši
DA

Število točk

NE

Navedite ali so za realizacijo prireditve potrebni sodniki, njihovo število in podatek, če razpolagate z računom. Fotokopijo računa bo potrebno
dostaviti v poročilu o realizaciji prireditve.

F:
MERILO TEHNIČNE NARAVE –
PRIZNANJA
Število medalj
Razpolagate z računom za medalje
Število pokalov
Razpolagate z računom za pokale
Simbolične nagrade – vrsta

Obkroži DA ali NE
in napiši
DA

NE

DA

NE

Število točk

Število simboličnih nagrad
Navedite ali za prireditev potrebujete pokale, medalje ali simbolične nagrade in njivo število. Simbolične nagrade predstavljajo razni spominki
(značke, majice, nogavice…) s čimer organizator obdari (kot simbolično darilo/nagrade) sodelujoče. Za simbolične nagrade se ne štejejo zadetki na
srečelovu, če je ta sestavni del prijavljene prireditve. Za vse tri ukrepe (medalje, pokali, simbolične nagrade) bo potrebno k poročilu o realizaciji
dostaviti fotokopije račune.

Merilo št. 9)
PROMOCIJA

Število točk

Merilo št. 9 »promocija« predstavlja objavo članka s sliko o izvedeni prireditvi v medijih. Pod merilo promocija se ne štejejo: obvestila o prireditvah,
napovedniki, letaki, plakati, koncertni listi……..
Ko boste izpolnjevali to merilo bodite realni, ker bo k poročilu o realizaciji prireditve potrebno priložiti članke s slikami o izvedeni prireditvi oz. v
primeru intervjuja potrdilo uredništva radia o izvedenem intervjuju. Navedite medij v katerim je bil članek objavljen in datum objave.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Prijavni obrazec
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Merilo št. 10)
VELIKE PRIREDITVE
TRADICIJA
TRAJANJE PRIREDITVE
PESTROST PRIREDITVE
ŠTEVILO OBISKOVALCEV
RAZPRŠENOST PRIREDITVE
GOSTOBANJE

Obkroži DA ali NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE

Število točk

Pod velike prireditve se štejejo prireditve, ki izpolnjujejo minimalno 3 od zgoraj navedenih pogojev.
TRADICIJA:
-prireditev se neprekinjeno izvaja 10 let ali več,
-prireditev se je izvajala v preteklosti pa se je zaradi različnih vzrokov njeno izvajanje prekinilo in se je sedaj ponovno obudilo, na enak način (z
enako vsebino) kot se je le ta izvajala v preteklosti.
TRAJANJE PRIREDITVE:
-minimalno 2 dni ali več.
PESTROST PRIREDITVE:
-pestrost v eni dejavnosti ali pestrost v različnih dejavnostih (kompleksnost).
ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
-celotno število obiskovalcev v času trajanja prireditve mora preseči številko 501.
RAZPRŠENOST PRIREDITVE:
-prireditev zajema širše območje občine Divača,
-prireditev sega preko meja občine Divača.
GOSTOVANJE:
-gostovanje skupin, društev iz Slovenije, ki so oddaljeni min. 50 km od kraja izvajanja prireditve,
-gostovanja iz tujine.

Kraj in datum:

Prijavni obrazec

Podpis odgovorne osebe in žig:
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3. IZJAVA
Spodaj podpisani vodja prireditve _______________________________________, ki zastopam
Društvo/KS….____________________________________________________________________
IZJAVLJAM,
a. da poslujemo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom,
b. da se strinjamo, da naročnik od nas lahko zahteva dodatne podatke ali določena
dokazila,
c. da so vsi podatki, navedeni v prijavi resnični in popolni, za kar prevzamem vso
odgovornost,
d. da se z oddajo vloge strinjamo z vsemi pogoji javnega razpisa
e. da za omenjeno prireditev nismo pridobili sredstev iz drugih postavk občinskega
proračuna in, da ne bomo vložili zahtevka za pridobitev dodatnih sredstev za
prijavljeno prireditev.

Datum,_______________________________

Podpis in žig:________________________________
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