Javni programski razpis za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
v Občini Renče-Vogrsko v letu 2020

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

PRIJAVA NA JAVNI PROGRAMSKI RAZPIS ZA IZBOR KULTURNIH
PROGRAMOV NA PODROČJU LJUBITELJSKIH KULTURNIH
DEJAVNOSTI V OBČINI RENČE-VOGRSKO V LETU 2020
na področju izobraževanja in strokovnega usposabljanja
za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti

PRIJAVITELJ:

___________________________________________________________________
(Točen naziv prijavitelja)

___________________________________________________________________
(Naslov/sedež prijavitelja)
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PRIJAVNI OBRAZEC ŠT. 1: Podatki o prijavitelju in prijavljenih programih
A) Splošni podatki o prijavitelju:
Točen naziv prijavitelja

_____________________________________________

Naslov/sedež (točna navedba
sedeža prijavitelja)
Telefon in mobilni telefon

_____________________________________________

Elektronska pošta in spletna stran

_____________________________________________

Identifikacijska številka za DDV

_____________________________________________

_____________________________________________

Banka, pri kateri je odprt transakcijski _____________________________________________
račun
Številka transakcijskega računa
_____________________________________________
Ime in priimek zakonitega zastopnika _____________________________________________
ali pooblaščene osebe
Naslov zakonitega zastopnika ali
_____________________________________________
odgovorne osebe
Telefon, mobilni telefon in elektronska _____________________________________________
pošta zakonitega zastopnika ali
odgovorne osebe
Vsi podatki so obvezni!
B) Splošni podatki o prijavljenem/ih programu/ih:
B1) Podatki o strokovnem vodstvu (mentorji, zunanji sodelavci):
Naziv sekcije

_____________________________________________

Ime in priimek

_____________________________________________

Strokovni naziv

_____________________________________________

Funkcija

_____________________________________________

V primeru, da prijavljate programe za več sekcij, navedite podatke o strokovnem vodstvu za
vsako posamezno sekcijo posebej.
B2) Navedite pomembnejše izvedene samostojne projekte v preteklih treh letih:
Projekt

Termin izvedbe

Kraj izvedbe

Št. sodelujočih
članov društva

Za vsak projekt posebej priložite kratek opis projekta (do 300 znakov).
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B3) Navedite pomembnejše udeležbe društva na strokovno spremljanih prireditvah in
izobraževanjih (regijskih, državnih, mednarodnih) v preteklih treh letih:
Prireditev/izobraževanje

Termin izvedbe

Kraj izvedbe

Št. sodelujočih
članov društva

Za vsako prireditev oz. izobraževanje posebej priložite kratek opis projekta (do 300 znakov).
B4) Navedite pomembnejše medijske objave o društvu ali sekciji v preteklih treh letih:
Naziv medija

Naslov prispevka

Projekt, o katerem je bilo
poročano

Datum
objave

B5) Vlagatelj ima status društva v javnem interesu na področju kulture (ustrezno označite):
O DA
O NE
Navedite številko in datum odločbe o dodelitvi statusa društva v javnem interesu:
_____________________________________________________________________________
C) DOKAZILA
Strokovna komisija bo kot dokazila o statusu in zakonitosti poslovanja društva ter izpolnjevanju
pogodbenih obveznosti za preteklo leto upoštevala obvezne priloge, ki jih društvo priložilo prijavi na
Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov in prireditev na področju kulture v Občini
Renče-Vogrsko v letu 2020.
IZJAVE
zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe prijavitelja
pod kazensko in materialno odgovornostjo:
1. vsi podatki v prijavi so resnični in točni,
2. vse obvezne priloge v prijavi ustrezajo originalom in dejanskemu stanju,
3. seznanjeni smo z razpisnimi pogoji in predpisanimi merili za vrednotenje prijav in jih
sprejemamo,
4. zagotavljamo dostopnost programskih sklopov javnosti,
5. v kolikor smo bili v letu 2019 pogodbena stranka iz naslova javnih razpisov na področju kulture,
razpisanih v Občini Renče-Vogrsko in/ali preko JSKD OI Nova Gorica, smo izpolnili vse svoje
pogodbene obveznosti do Občine Renče-Vogrsko in JSKD OI Nova Gorica.

Podpis zakonitega zastopnika: _______________________________
ali pooblaščene osebe:

_______________________________

Datum: ___________________

Žig:
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PRIJAVNI OBRAZEC št. 2: Podatki o delovanju v izbrani dejavnosti
PEVSKI ZBORI IN VOKALNE SKUPINE
1. NAZIV DRUŠTVA OZ. SEKCIJE: ______________________________________________
2. KONTAKTNA OSEBA ZA DRUŠTVO OZ. SEKCIJO:
Ime in priimek:
___________________________________________________________
E-mail:
___________________________________________________________
Telefon:
___________________________________________________________
3. Predvideno število vaj na teden glede na sprejeti plan dela: mesec: _______, leto: _______
Navedite število vaj po mesecih, ki jih je oz. jih bo društvo oz. sekcija dejansko izvedla zaradi
ukrepov omejevanja epidemije:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Ena vaja traja _____ ur.
4. DOSEŽENA RAVEN NA OBMOČNI REVIJI V ZADNJIH TREH LETIH:
LETO 2018
O lokalna
O območna
O medobmočna
O državna

LETO 2019
O lokalna
O območna
O medobmočna
O državna

LETO 2020
O lokalna
O območna
O medobmočna
O državna

5. KONCERTI:
Navedite samostojne celovečerne koncerte v letu 2020:
Naziv koncerta

Kraj izvedbe

Termin izvedbe

Št. sodelujočih društev

Za vsak koncert posebej priložite kratek opis načina in oblike koncerta (do 1000 znakov za
koncert).
6. DRUGI KONCERTI IN PRILOŽNOSTNI NASTOPI
Naziv dogodka

Kraj izvedbe

Termin izvedbe

Št. sodelujočih društev
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Za vsak dogodek posebej priložite kratek opis načina in oblike koncerta (do 1000 znakov za
dogodek).
7. STROKOVNO VODSTVO (PEVOVODJE, DRUGI MENTORJI)
IME IN PRIIMEK

STROKOVNI NAZIV

FUNKCIJA

8. ŠTEVILO SODELUJOČIH ČLANOV DRUŠTVA OZ. SEKCIJE: __________

9. OBLETNICA DELOVANJA
Če društvo oz. sekcija v letošnjem letu slavi svojo okroglo obletnico, opišite jubilejni projekt (do 1000
znakov).
10. FINANČNA KONSTRUKCIJA
1. Celotna (predvidena) vrednost izvedbe izobraževanja in strokovnega usposabljanja v letu 2020
znaša: _____________________ EUR
2. Na podlagi prijave na Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov in prireditev na
področju kulture v Občini Renče-Vogrsko v letu 2020 so bila društvu oz. sekciji dodeljena sredstva v
višini: _____________________ EUR
3. Pričakovani odhodki
Struktura odhodkov
Stroški dela mentorjev:
honorarji
potni stroški
udeležba na izobraževanjih in delavnicah
drug stroški dela (ob uveljavljanju obvezno navedite, kateri):

Znesek v EUR

Stroški obveščanja, vabil
Stroški najema dvorane, opreme in tehnike
Potni stroški, dnevnice
Tiskana gradiva (vabila, plakati, publikacije,…)
Stroški avtorskih pravic
Kotizacije, prijavnine, članarine
Stroški originalnega oz. plačljivega notnega gradiva
Vzdrževanje koncertnih oblačil
Drugi stroški (ob uveljavljanju obvezno navedite, kateri):
SKUPAJ:
Opomba 1: stroški prehrane, pijače in pogostitev, neupravičeni potni stroški članov društev, hotelski
stroški in drugi stroški prenočevanj, stroški dela članov društev, formalnega izobraževanja, potovanj,
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izletov, letovanj, ne smejo biti vključeni v stroškovno kalkulacijo programa, niti ne smejo biti kriti iz
dodeljenih razpisnih sredstev!
4. Pričakovani prihodki
Vrsta prihodka
Lastna sredstva (članarine, donacije, pridobljena sredstva iz
dejavnosti, …)
Lastni prihodki iz naslova vstopnin
Pričakovana sredstva iz razpisa
Druga javna sredstva (dotacije iz državnega proračuna, sredstva
EU,…)
Sredstva sponzorjev
Drugi prihodki (naštejte):
SKUPAJ:

Znesek v EUR

Opomba 2: Finančna konstrukcija mora biti uravnotežena, skupni znesek odhodkov in prihodkov se
morata ujemati.
Opomba 3: V znesku pričakovanih sredstev iz tega razpisa je potrebno upoštevati odbitek sredstev,
ki so bila društvu oz. sekciji dodeljena na podlagi prijave na Javni razpis za sofinanciranje
programov, projektov in prireditev na področju kulture v Občini Renče-Vogrsko v letu 2020. Dokazila
o namenski porabi sredstev, ki bodo društvu oz. sekciji dodeljena na podlagi prijave na ta razpis, ne
smejo biti ista kot dokazila, ki jih bo društvo oz. sekcija uveljavljala kot dokazila o namenski porabi
sredstev, ki so bila društvu oz. sekciji dodeljena na podlagi prijave na Javni razpis za sofinanciranje
programov, projektov in prireditev na področju kulture v Občini Renče-Vogrsko v letu 2020.
Opomba 4: Dokazila o namenski porabi sredstev se lahko nanašajo le na programe društva ali
sekcij, ki so nekomercialne narave, kar pomeni, da jim ni moč pripisati pretežno komercialnega
namena.

IV. IZJAVA
Potrjujemo, da so vsi navedeni podatki točni.

Kraj in datum:

Žig:

Podpis zakonitega zastopnika
ali pooblaščene osebe

Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, tel.: (05) 338-4500, fax.: (05) 338-4510,
www.rence-vogrsko.si, info@rence-vogrsko.si.

Javni programski razpis za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
v Občini Renče-Vogrsko v letu 2020
PRIJAVNI OBRAZEC št. 2: Podatki o delovanju v izbrani dejavnosti
ORKESTRI, INŠTRUMENTALNE SKUPINE
1. NAZIV DRUŠTVA OZ. SEKCIJE: ______________________________________________
2. KONTAKTNA OSEBA ZA DRUŠTVO OZ. SEKCIJO:
Ime in priimek:
___________________________________________________________
E-mail:
___________________________________________________________
Telefon:
___________________________________________________________
3. Predvideno število vaj na teden glede na sprejeti plan dela: mesec: _______, leto: _______
Navedite število vaj po mesecih, ki jih je oz. jih bo društvo oz. sekcija dejansko izvedla zaradi
ukrepov omejevanja epidemije:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Ena vaja traja _____ ur.
4. DOSEŽENA RAVEN NA OBMOČNI REVIJI V ZADNJIH TREH LETIH:
LETO 2018
O lokalna
O območna
O medobmočna
O državna

LETO 2019
O lokalna
O območna
O medobmočna
O državna

LETO 2020
O lokalna
O območna
O medobmočna
O državna

5. KONCERTI:
Navedite samostojne celovečerne koncerte v letu 2020:
Naziv koncerta

Kraj izvedbe

Termin izvedbe

Št. sodelujočih društev

Za vsak koncert posebej priložite kratek opis načina in oblike koncerta (do 1000 znakov za
koncert).
6. DRUGI KONCERTI IN PRILOŽNOSTNI NASTOPI
Naziv dogodka

Kraj izvedbe

Termin izvedbe

Št. sodelujočih društev
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Za vsak dogodek posebej priložite kratek opis načina in oblike koncerta (do 1000 znakov za
dogodek).

7. STROKOVNO VODSTVO (DIRIGENTI, DRUGI MENTORJI)
IME IN PRIIMEK

STROKOVNI NAZIV

FUNKCIJA

8. ŠTEVILO SODELUJOČIH ČLANOV DRUŠTVA OZ. SEKCIJE: __________

9. OBLETNICA DELOVANJA
Če društvo oz. sekcija v letošnjem letu slavi svojo okroglo obletnico, opišite jubilejni projekt (do 1000
znakov).
10. FINANČNA KONSTRUKCIJA
1. Celotna (predvidena) vrednost izvedbe izobraževanja in strokovnega usposabljanja v letu 2020
znaša: _____________________ EUR
2. Na podlagi prijave na Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov in prireditev na
področju kulture v Občini Renče-Vogrsko v letu 2020 so bila društvu oz. sekciji dodeljena sredstva v
višini: _____________________ EUR
3. Pričakovani odhodki
Struktura odhodkov
Stroški dela mentorjev:
honorarji
potni stroški
udeležba na izobraževanjih in delavnicah
drug stroški dela (ob uveljavljanju obvezno navedite, kateri):

Znesek v EUR

Stroški obveščanja, vabil
Stroški najema dvorane, opreme in tehnike
Potni stroški, dnevnice
Tiskana gradiva (vabila, plakati, publikacije,…)
Stroški avtorskih pravic
Kotizacije, prijavnine, članarine
Stroški originalnega oz. plačljivega notnega gradiva
Vzdrževanje koncertnih oblačil
Vzdrževanje inštrumentov
Stroški scenografije in rekvizitov (večji koncertni dogodki)
Drugi stroški (ob uveljavljanju obvezno navedite, kateri):
SKUPAJ:
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Opomba 1: stroški prehrane, pijače in pogostitev, neupravičeni potni stroški članov društev, hotelski
stroški in drugi stroški prenočevanj, stroški dela članov društev, formalnega izobraževanja, potovanj,
izletov, letovanj, ne smejo biti vključeni v stroškovno kalkulacijo programa, niti ne smejo biti kriti iz
dodeljenih razpisnih sredstev!
4. Pričakovani prihodki
Vrsta prihodka
Lastna sredstva (članarine, donacije, pridobljena sredstva iz
dejavnosti, …)
Lastni prihodki iz naslova vstopnin
Pričakovana sredstva iz razpisa
Druga javna sredstva (dotacije iz državnega proračuna, sredstva
EU,…)
Sredstva sponzorjev
Drugi prihodki (naštejte):
SKUPAJ:

Znesek v EUR

Opomba 2: Finančna konstrukcija mora biti uravnotežena, skupni znesek odhodkov in prihodkov se
morata ujemati.
Opomba 3: V znesku pričakovanih sredstev iz tega razpisa je potrebno upoštevati odbitek sredstev,
ki so bila društvu oz. sekciji dodeljena na podlagi prijave na Javni razpis za sofinanciranje
programov, projektov in prireditev na področju kulture v Občini Renče-Vogrsko v letu 2020. Dokazila
o namenski porabi sredstev, ki bodo društvu oz. sekciji dodeljena na podlagi prijave na ta razpis, ne
smejo biti ista kot dokazila, ki jih bo društvo oz. sekcija uveljavljala kot dokazila o namenski porabi
sredstev, ki so bila društvu oz. sekciji dodeljena na podlagi prijave na Javni razpis za sofinanciranje
programov, projektov in prireditev na področju kulture v Občini Renče-Vogrsko v letu 2020.
Opomba 4: Dokazila o namenski porabi sredstev se lahko nanašajo le na programe društva ali
sekcij, ki so nekomercialne narave, kar pomeni, da jim ni moč pripisati pretežno komercialnega
namena.

IV. IZJAVA
Potrjujemo, da so vsi navedeni podatki točni.

Kraj in datum:

Žig:

Podpis zakonitega zastopnika
ali pooblaščene osebe
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PRIJAVNI OBRAZEC št. 2: Podatki o delovanju v izbrani dejavnosti
LIKOVNE SKUPINE
1. NAZIV DRUŠTVA OZ. SEKCIJE: ______________________________________________
2. KONTAKTNA OSEBA ZA DRUŠTVO OZ. SEKCIJO:
Ime in priimek:
___________________________________________________________
E-mail:
___________________________________________________________
Telefon:
___________________________________________________________
3. Predvideno število študijskih terminov na teden glede na sprejeti plan dela:
mesec: _______, leto: _______
Navedite število vaj po mesecih, ki jih je oz. jih bo društvo oz. sekcija dejansko izvedla zaradi
ukrepov omejevanja epidemije:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
En študijski termin traja _____ ur.
4. DOSEŽENA RAVEN NA SREČANJIH V ZADNJIH TREH LETIH:
LETO 2018
O lokalna
O območna
O medobmočna
O državna

LETO 2019
O lokalna
O območna
O medobmočna
O državna

LETO 2020
O lokalna
O območna
O medobmočna
O državna

NAVEDITE NAJPOMEMBNEJŠE UDELEŽBE NA STROKOVNO SPREMLJANIH RAZSTAVAH
IN IZOBRAŽEVANJIH V ZADNJIH TREH LETIH:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5. PREGLED IZVEDENIH IN NAČRTOVANIH RAZSTAV SKUPINE:
Navedite samostojne celovečerne koncerte v letu 2020:
Naziv koncerta

Kraj izvedbe

Termin izvedbe

Št. sodelujočih društev

Za vsak dogodek posebej priložite kratek opis načina in oblike dogodka (do 1000 znakov za
dogodek).
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6. SODELOVANJE SKUPINE NA DRUGIH SREČANJIH (razstave, ex tempori,…)
Naziv dogodka

Kraj izvedbe

Termin izvedbe

Št. sodelujočih društev

Za vsak dogodek posebej priložite kratek opis načina in oblike koncerta (do 1000 znakov za
dogodek).
7. STROKOVNO VODSTVO (mentorji, …)
IME IN PRIIMEK

STROKOVNI NAZIV

FUNKCIJA

8. ŠTEVILO SODELUJOČIH ČLANOV DRUŠTVA OZ. SEKCIJE: __________

9. OBLETNICA DELOVANJA
Če društvo oz. sekcija v letošnjem letu slavi svojo okroglo obletnico, opišite jubilejni projekt (do 1000
znakov).
10. FINANČNA KONSTRUKCIJA
1. Celotna (predvidena) vrednost izvedbe izobraževanja in strokovnega usposabljanja v letu 2020
znaša: _____________________ EUR
2. Na podlagi prijave na Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov in prireditev na
področju kulture v Občini Renče-Vogrsko v letu 2020 so bila društvu oz. sekciji dodeljena sredstva v
višini: _____________________ EUR
3. Pričakovani odhodki
Struktura odhodkov
Stroški dela mentorjev:
honorarji
potni stroški
udeležba na izobraževanjih in delavnicah
drug stroški dela (ob uveljavljanju obvezno navedite, kateri):

Znesek v EUR

Stroški obveščanja, vabil
Stroški najema dvorane, opreme in tehnike
Potni stroški, dnevnice
Tiskana gradiva (vabila, plakati, publikacije,…)
Stroški avtorskih pravic
Kotizacije, prijavnine, članarine
Drugi stroški (ob uveljavljanju obvezno navedite, kateri):
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SKUPAJ:
Opomba 1: stroški prehrane, pijače in pogostitev, neupravičeni potni stroški članov društev, hotelski
stroški in drugi stroški prenočevanj, stroški dela članov društev, formalnega izobraževanja, potovanj,
izletov, letovanj, ne smejo biti vključeni v stroškovno kalkulacijo programa, niti ne smejo biti kriti iz
dodeljenih razpisnih sredstev!
4. Pričakovani prihodki
Vrsta prihodka
Lastna sredstva (članarine, donacije, pridobljena sredstva iz
dejavnosti, …)
Lastni prihodki iz naslova vstopnin
Pričakovana sredstva iz razpisa
Druga javna sredstva (dotacije iz državnega proračuna, sredstva
EU,…)
Sredstva sponzorjev
Drugi prihodki (naštejte):
SKUPAJ:

Znesek v EUR

Opomba 2: Finančna konstrukcija mora biti uravnotežena, skupni znesek odhodkov in prihodkov se
morata ujemati.
Opomba 3: V znesku pričakovanih sredstev iz tega razpisa je potrebno upoštevati odbitek sredstev,
ki so bila društvu oz. sekciji dodeljena na podlagi prijave na Javni razpis za sofinanciranje
programov, projektov in prireditev na področju kulture v Občini Renče-Vogrsko v letu 2020. Dokazila
o namenski porabi sredstev, ki bodo društvu oz. sekciji dodeljena na podlagi prijave na ta razpis, ne
smejo biti ista kot dokazila, ki jih bo društvo oz. sekcija uveljavljala kot dokazila o namenski porabi
sredstev, ki so bila društvu oz. sekciji dodeljena na podlagi prijave na Javni razpis za sofinanciranje
programov, projektov in prireditev na področju kulture v Občini Renče-Vogrsko v letu 2020.
Opomba 4: Dokazila o namenski porabi sredstev se lahko nanašajo le na programe društva ali
sekcij, ki so nekomercialne narave, kar pomeni, da jim ni moč pripisati pretežno komercialnega
namena.

IV. IZJAVA
Potrjujemo, da so vsi navedeni podatki točni.

Kraj in datum:

Žig:

Podpis zakonitega zastopnika
ali pooblaščene osebe
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PREDLOG POGODBE
OBČINA RENČE-VOGRSKO, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, ki jo zastopa župan Tarik Žigon, v
nadaljevanju financer,
in
NAZIV IZVAJALCA, naslov izvajalca, davčna številka izvajalca, zakoniti zastopnik ali pooblaščena
oseba izvajalca, v nadaljevanju izvajalec,
skleneta naslednjo

POGODBO
O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA IN STROKOVNEGA
USPOSABLJANJA ZA POTREBE LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI
V OBČINI RENČE-VOGRSKO V LETU 2020

1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da:
- je Občina Renče-Vogrsko dne 16. 11. 2020 objavila Javni programski razpis za izbor kulturnih
programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko v letu 2020,
- se izvajalcu za sofinanciranje skladno z dokončnim sklepom o izbiri in razdelitvi sredstev
Strokovne komisije z dne ______ odobri proračunska sredstva v skupni višini _______ EUR.
2. člen
Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bo:
- izvajalec na osnovi te pogodbe programe, navedene v 3. členu te pogodbe, izvedel v letu
2020,
- financer programe iz 3. člena te pogodbe sofinanciral s proračunske postavke 18004011 –
Financiranje dejavnosti umetniških vodij.
Rok za izvedbo pogodbe je do 31. 12. 2020.
3. člen
Program izvajalca se bo na podlagi ovrednotenja prijavljenih programov v skladu s 4., 5. in 6. točko
Javnega razpisa, predpisanih meril za izbor in vrednotenje programov in dokončne odločbe o dodelitvi
proračunskih sredstev za sofinanciranje izbranih in ovrednotenih programov, prijavljenih na javni
razpis, sofinanciral na naslednji način:
SEKCIJE

Točke

Sredstva v EUR

1.
2.
3.
4.
5.
Skupaj

Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, tel.: (05) 338-4500, fax.: (05) 338-4510,
www.rence-vogrsko.si, info@rence-vogrsko.si.

Javni programski razpis za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
v Občini Renče-Vogrsko v letu 2020
4. člen
Financer bo odobrena sredstva izvajalcu nakazoval na njegov transakcijski račun št.
___________________, odprt pri banki ____________________ na naslednji način:
Odobrena sredstva bodo nakazana v roku osmih delovnih dni po podpisu zadnje pogodbene stranke.
Izvajalec ob podpisu pogodbe dostavi obračune stroškov s priloženimi fotokopijami verodostojnih
knjigovodskih listin (računov in potrdil o plačanih računih, avtorskih in drugih pogodb s potrdili o
nakazilih, ali izstavljene naročilnice, pogodbe ali druga dokazila za programe, projekte in redne
dejavnosti, iz katerih bo razvidno, da je finančna konstrukcija odobrenega programa realizirana
najmanj v višini odobrenih sredstev na javnem razpisu, in sicer po posameznih odobrenih programih
oz. sekcijah.
Dokazila iz prejšnje alineje niso ista kot dokazila, ki jih društvo oz. sekcija uveljavlja kot dokazila o
namenski porabi sredstev, ki so bila društvu oz. sekciji dodeljena na podlagi prijave na Javni razpis
za sofinanciranje programov, projektov in prireditev na področju kulture v Občini Renče-Vogrsko v
letu 2020.
Izvajalec je dolžan nemudoma obvestiti Oddelek za družbene dejavnosti o morebitnih statusnih in
drugih spremembah, ki vplivajo na pravico do proračunskega financiranja.
Izvajalec lahko porabi pogodbena proračunska sredstva samo za odobrene programe po stroškovnih
namenih, kot jih je najavil v prijavni dokumentaciji za vsak posamezen odobreni program.
5. člen
Izvajalec je dolžan financerju posredovati končno poročilo o izvedenem programu v letu 2020 in
namenski porabi proračunskih sredstev, ki je predmet te pogodbe, ki mora vsebovati vsebinski in
finančni del o izvedbi posamičnih odobrenih programov; prihodke in odhodke posamičnih programov
opredeli tako, kot jih je najavil v prijavni dokumentaciji za vsak posamezen odobreni program.
Končno poročilo se pošlje Oddelku za družbene dejavnosti najkasneje do 31. decembra 2020.
Šteje se, da poročilo ni oddano, če ne prispe do financerja do roka, določenega s to pogodbo, ali če
nepopolno poročilo ni dopolnjeno v naknadno določenem roku.
6. člen
Izvajalec mora financerju na njegovo izrecno zahtevo nemudoma posredovati vso dokumentacijo, ki
se nanaša na posamezne programe (finančno, pravno, vsebinsko-programsko). Izvajalec mora
sodelovati s financerjem in se odzivati na njegove zahteve po dokumentaciji ali pojasnilih.
7. člen
Financer bo kot plačnik izvedbe programov opravljal kvalitativni, kvantitativni in finančni nadzor nad
opravljanjem storitev izvajalca v okviru sprejetih programov.
8. člen
Skrbnik te pogodbe s strani financerja je Višji svetovalec za družbene dejavnosti, s strani izvajalca pa
zakoniti zastopnik_________________ ali pooblaščena oseba ____________________.
9. člen
Izvajalec lahko uporabi prejeta sredstva le za namen, določen s to pogodbo.
Izvajalec s to pogodbo prevzame tudi odgovornost za podizvajalce, s katerimi vstopi v pravno
razmerje v zvezi z izvedbo programov.
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10. člen
Če izvajalec ne odda poročila o namenski porabi proračunskih sredstev do roka, določenega v 4. in
5. členu, ali če se ugotovi, da so bila dodeljena sredstva nenamensko uporabljena, se zahteva vračilo
izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
Financer v tem primeru in v primeru, če naknadno ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje pogojev iz
javnega razpisa in ne izpolnjuje drugih obveznosti iz te pogodbe, odstopi od pogodbe in zahteva
vračilo izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva
vračila. Rok vračila določi financer.
11. člen
Morebitna nesoglasja iz te pogodbe bosta stranki reševali sporazumno. Če sporazum ne bo možen,
bo o sporu odločalo pristojno sodišče v Novi Gorici.
12. člen
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,
je nična.
13. člen
Ta pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
14. člen
Pogodba je napisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.

Številka: ___________

Številka: __________

Datum:

Bukovica,__________

___________

NAZIV IZVAJALCA
Zakoniti zastopnik

Občina Renče-Vogrsko
Župan
Tarik Žigon

____________
ali
pooblaščena oseba
_______________
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SPLOŠNA NAVODILA
ZA IZPOLNJEVANJE PREDPISANIH PRIJAVNIH OBRAZCEV

I. Obrazci za prijavo programov
Prijavitelji morajo prijavo na javni razpis oddati na predpisanih in ustreznih prijavnih obrazcih št. 1 in
2, ki so predpisani za vsako sekcijo posebej.
II. Vložitev prijave
Prijava na javni razpis mora biti vložena izključno na predpisanih razpisnih obrazcih iz točke I. teh
navodil, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija (prijavni obrazci z
navodili in merili) je od 23. 11. 2020 do izteka prijavnega roka dosegljiva:
- na spletni strani Občine Renče-Vogrsko: www.rence-vogrsko.si,
- v vložišču Občine Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, v poslovnem času
Občine.
Na prednji strani kuverte mora biti obvezno navedeno:
- v zgornjem levem kotu naziv in naslov prijavitelja,
- v spodnjem levem kotu besedilo " Javni programski razpis za izbor kulturnih programov na
področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko v letu 2020 – ne odpiraj",
- na desni strani naslov Občine.
Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo.
III. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Prijavitelji bodo morali v poročilih o namenski porabi proračunskih sredstev za odobrene programe
stroškovno kalkulacijo pripraviti v okviru najavljene stroškovne kalkulacije po odhodkovnih
elementih, kot so bili najavljeni v prijavni dokumentaciji za posamezne programe.
Stroški prehrane, pijače in pogostitev, neupravičeni potni stroški članov društev, stroški prenočevanj,
stroški dela članov društev plač, formalnega izobraževanja, potovanj, izletov, letovanj, nakupa
opreme ne smejo biti vključeni v stroškovno kalkulacijo programa, niti ne smejo biti kriti iz dodeljenih
razpisnih sredstev!
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani pri Vladki Gal Janeš v času uradnih
ur po telefonu na št. 051 647 004 in po elektronski pošti: vladka.gal@rence-vogrsko.si.
Občinska uprava
OSNOVNA MERILA:
ŠTEVILO TOČK
I. VREDNOTENJE PROGRAMOV – redne vadbene dejavnosti
1. Pomen programa
- Program je pomemben za Občino Renče-Vogrsko – 4 točke
- Program pripomore k večji prepoznavnosti Občine RenčeVogrsko v širšem prostoru – 4 točke
- program omogoča udeležbo širše javnosti – 2 točki
2. Vsebina programa
- Program ima jasno opredeljene cilje in ciljne skupine, metode
dela – 5 točk
- Skupina je v preteklem letu dosegla priznanje na tekmovanjih
ali srečanjih na področju svoje dejavnosti – 5 točk

do 10 točk

do 10 točk
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3. Članstvo
- Izvedba programa omogoča udeležbo in sodelovanje članov in
prostovoljcev – 3 točke
- Organizacija in izvedba programa določa sodelovanje
strokovnega kadra – 2 točki
Število članov s stalnim prebivališčem v Občini Renče-Vogrsko:
- do 10 članov (0,5 točke za vsakega člana)
- od 11 do 30 članov (dodeli se 10 točk)
- nad 30 članov (dodeli se 20 točk)
4. Finančna konstrukcija programa
Izvajalec ima zagotovljenih do 50 % lastnih (neproračunskih) sredstev
za izvedbo programa
Izvajalec ima zagotovljenih nad 50 % lastnih (neproračunskih) sredstev
za izvedbo programa
II. PRIREDITVE
Organizacija prireditve v Občini Renče-Vogrsko (10 točk za vsako
samostojno organizirano in izvedeno prireditev – odobrijo se največ 3
prireditve)
Soorganizacija prireditve (7 točk za vsako soorganizacijo)
oziroma udeležba z lastnim programom na prireditvi v Občini RenčeVogrsko (5 točk za vsako udeležbo) – skupno se odobrijo največ 3
prireditve)
III. DODATNE TOČKE
1. Redne vadbene dejavnosti
Do 100 ur letno
Nad 100 ur letno
2. Sodelovanje na prireditvah izven področja občine
Sodelovanje na prireditvah regionalnega pomena (10 točk za prireditev
– odobrijo se največ 3 prireditve)
Sodelovanje na prireditvah državnega pomena (15 točk za prireditev –
odobrijo se največ 3 prireditve)
Sodelovanje na prireditvah mednarodnega pomena (20 točk za
prireditev – odobrijo se največ 3 prireditve)
3. Izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti
lokalnega in širšega pomena:
Predstavitev občine na raznih prireditvah in sejmih v državi
Predstavitev občine na raznih prireditvah in sejmih v tujini
4. Šolanje in izpopolnjevanje kadrov za namene pospeševanja
kulture
5. Ohranjanje kulturne dediščine
6. Večje nagrade in priznanja za dosežke državnega pomena
7. Večje nagrade in priznanja za dosežke mednarodnega pomena

do 5 točk

do 20 točk

5 točk
10 točk

do 30 točk
do 21 točk

10 točk
20 točk
do 30 točk
do 45 točk
do 60 točk

4 točke
6 točk
10 točk
10 točk
10 točk/1 nagrada
20 točk/1 nagrada
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POSEBNA MERILA ZA POSAMEZNE SEKCIJE
VOKALNA GLASBENA DEJAVNOST
1. Programska dejavnost
1.1. Merila za kategorizacijo
I. kategorija: do 3.000 točk
Pogoji (letni program dela): 90 vaj, nov koncertni program (z izvedbo del, ki jih zbor izvaja prvič ali
dela, ki jih minula tri leta ni izvajal), 6 samostojnih koncertov, 12 koncertnih in priložnostnih
nastopov, udeležba na državnih in mednarodnih tekmovanjih in festivalih, dosežena raven zbora
glede na oceno strokovnega spremljanja;
II. kategorija: do 2.000 točk
Pogoji (letni program dela): 75 vaj, več kot pol novega koncertnega programa, 3 samostojni
koncerti, 6 koncertnih in priložnostnih nastopov, dosežena raven zbora glede na oceno strokovnega
spremljanja;
III. kategorija: do 1.200 točk
Pogoji (letni program dela): 60 vaj, najmanj tretjina programa novih skladb, 2 koncerta(lahko v
sodelovanju z drugim društvom), 4 koncertni in priložnostni nastopi, dosežena raven zbora glede na
oceno strokovnega spremljanja;
IV. kategorija: do 750 točk
pogoji (letni program dela): vsaj 30 vaj, 3-4 nove skladbe, 4 koncertni in priložnostni nastopi,
dosežena raven zbora glede na oceno strokovnega spremljanja.
2. Študijsko delo
2.1. Zborovodja
Sofinanciranje vaj je odvisno od kategorije zbora (glej gornje pogoje):
I.kategorija: do 450 točk
II.kategorija: do 360 točk
III.kategorija: do 270 točk
IV.kategorija: do 180 točk
2.2 Korepetitor
• Zborom I. kategorije, ki imajo več kot 35 dejavnih pevk/pevcev ter prejemajo dodatek za dosežene
uspehe in dejavnost širšega pomena, se sofinancira tudi korepetitorja, do 360 točk;
• Zborom II. kategorije, ki imajo več kot 28 dejavnih pevk/pevcev ter prejemajo dodatek za
dosežene uspehe in dejavnost širšega pomena, se sofinancira tudi korepetitorja, do 270 točk.
• Zborom, ki imajo do vključno 27 dejavnih pevk/pevcev, se sofinancira tudi korepetitorja, do 100
točk.
2.3 Velikost zbora
Dodatek glede na število članov –v odstotku od vsote točk, dodeljene v 2.1. poglavju teh meril –
prejmejo zbori:
•ki štejejo več kot 10 pevk/pevcev, 10 %
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•ki štejejo več kot 15 pevk/pevcev, 20 %
•ki štejejo več kot 20 pevk/pevcev, 30 %
•ki štejejo več kot 25 pevk/pevcev, 40 %
•ki štejejo več kot 30 pevk/pevcev, 50 %
•ki štejejo več kot 35 pevk/pevcev, 60%
•ki štejejo več kot 40 pevk/pevcev, 70 %
•ki štejejo več kot 45 pevk/pevcev, 80 %
•ki štejejo več kot 50 pevk/pevcev, 90 %
•ki štejejo več kot 55 pevk/pevcev, 100 %
3. Akcije
3.1 Akcije
Dodatek za sodelovanje v skupnih projektih predstavljanja, primerjanja in vrednotenja dosežkov
ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti -ne glede na kategorizacijo -prejmejo zbori:
•do 150 točk, če nastopijo na območnem srečanju »Revija pevskih zborov Goriške«;
•do 150 točk, če sodelujejo na reviji Primorska poje;
•do 500 točk, če sodelujejo v drugih akcijah in skupno dogovorjenih programih društev, ZKD in
JSKD in za nastop ne prejmejo plačila;
•do 100 točk, za nastop na Taboru slovenskih pevskih zborov;
•do 250 točk, če nastopijo na medobmočnih (regijskih) srečanjih/tekmovanjih;
•do 500 točk, če nastopijo na državnih tekmovanjih ali mednarodnih tekmovanjih, ki se odvijajo v
Sloveniji;
•do 1.000 točk, če nastopijo na mednarodnih tekmovanjih v tujini.
II. INSTRUMENTALNA GLASBENA DEJAVNOST
1 Programska dejavnost
1.1 Merila za kategorizacijo
I. kategorija: do 3.000 točk
Pogoji (letni program dela): 90 vaj, nov koncertni program, 4 samostojni koncerti, 10 koncertnih in
priložnostnih nastopov, udeležba na državnih in mednarodnih tekmovanjih in festivalih, dosežena
raven orkestra glede na oceno strokovnega spremljanja;
II. kategorija: do 2.000 točk
Pogoji (letni program dela): 75 vaj, več kot pol novega koncertnega programa, 3 samostojni
koncerti, 4 koncertni in priložnostni nastopi, dosežena raven orkestra glede na oceno strokovnega
spremljanja;
III. kategorija: do 1.200 točk
Pogoji (letni program dela): 60 vaj, vsaj tretjina programa novih skladb, 2 koncerta (lahko v
sodelovanju z drugim društvom), 4 koncertni in priložnostni nastopi, dosežena raven orkestra glede
na oceno strokovnega spremljanja;
IV. kategorija: do 750 točk
Pogoji (letni program dela): vsaj 30 vaj v sezoni, 3-4 nove skladbe, 4 koncertni in priložnostni
nastopi, dosežena raven orkestra glede na oceno strokovnega spremljanja.
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2. Študijsko delo
2.1. Dirigent
Sofinanciranje vaj je odvisno od kategorije orkestra (glej gornje pogoje):
I. kategorija: do 540 točk
II.kategorija: do 450 točk
III.kategorija: do 360 točk
IV.kategorija: do 270 točk
2.2. Sekcijske vaje
•Orkestrom I. kategorije, ki imajo več kot 32 dejavnih godbenic/godbenikov ter prejemajo dodatek
za dosežene uspehe in dejavnost širšega pomena, se sofinancira tudi sekcijske vaje, do 540 točk;
•Orkestrom II. kategorije, ki imajo več kot 32 dejavnih godbenic/godbenikov ter prejemajo dodatek
za dosežene uspehe in dejavnost širšega pomena, se sofinancira tudi sekcijske vaje, do 450 točk.
2.3. Dodatek glede na velikost orkestra
Dodatek glede na število članov –v odstotku od vsote točk, dodeljene v 2.1. poglavju teh meril –
prejmejo orkestri:
•ki štejejo več kot 12 godbenic/godbenikov, 10 %
•ki štejejo več kot 17 godbenic/godbenikov, 20 %
•ki štejejo več kot 22 godbenic/godbenikov, 30 %
•ki štejejo več kot 27 godbenic/godbenikov, 40 %
•ki štejejo več kot 32 godbenic/godbenikov, 50 %
•ki štejejo več kot 37 godbenic/godbenikov, 60 %
•ki štejejo več kot 42 godbenic/godbenikov, 70 %
•ki štejejo več kot 47 godbenic/godbenikov, 80 %
•ki štejejo več kot 52 godbenic/godbenikov, 90 %
•ki štejejo več kot 57 godbenic/godbenikov, 100%
3. Akcije
3.1. Akcije
Dodatek za sodelovanje v skupnih projektih predstavljanja, primerjanja in vrednotenja dosežkov
ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti -ne glede na kategorizacijo -prejmejo orkestri:
•do 150 točk, če nastopijo na območnem srečanju pihalnih orkestrov;
•do 500točk, če sodelujejo v drugih akcijah in skupno dogovorjenih programih društev, ZKD in
JSKD in za nastop ne prejmejo plačila;
•do 300 točk, če nastopijo na medobmočnih (regijskih) srečanjih/tekmovanjih;
•do 500 točk, če nastopijo na državnih tekmovanjih ali mednarodnih tekmovanjih, ki se odvijajo v
Sloveniji;
•do 1.000 točk, če nastopijo na mednarodnih tekmovanjih v tujini.
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III. LIKOVNA DEJAVNOST
1. Programska dejavnost
1.1. Merila za kategorizacijo
I.kategorija: do 1.600 točk
Pogoji (letni program dela): 40 študijskih srečanj, 4 samostojne razstave skupine, več kot 12
sodelovanj na drugih razstavah, udeležba na državnih in mednarodnih razstavah;
II.kategorija: do 1.000 točk
Pogoji (letni program dela): 20 do 30 študijskih srečanj, 2 samostojni razstavi skupine, več kot 6
sodelovanj na drugih razstavah;
III.kategorija: do 650 točk
Pogoji (letni program dela): 15 do 20 študijskih srečanj, 1 samostojna razstava skupine, vsaj 4
sodelovanja na drugih razstavah;
IV.kategorija: do 400 točk
Pogoji (letni program dela): vsaj 10 študijskih srečanj, vsaj 4 sodelovanja na drugih razstavah.
2. Študijsko delo
2.1. Mentor
Sofinanciranje študijskega dela je odvisno od kategorije skupine (glej gornje pogoje):
I.kategorija: do 300 točk
II.kategorija: do 270 točk
III.kategorija: do 240 točk
IV.kategorija: do 180 točk
2.2. Dodatek glede na velikost skupine
Dodatek za vaje glede na število članov –v odstotku od vsote točk, dodeljene v 2.1. poglavju teh
meril – prejmejo skupine:
•če štejejo več kot 9 neposrednih udeležencev, 10 %
•če štejejo več kot 13 neposrednih udeležencev, 20 %
•če štejejo več kot 17 neposrednih udeležencev, 30 %
•če štejejo več kot 21 neposrednih udeležencev, 40 %
•če štejejo več kot 25 neposrednih udeležencev, 50 %
•če štejejo več kot 29 neposrednih udeležencev, 60 %
•če štejejo več kot 33 neposrednih udeležencev, 70 %
•če štejejo več kot 37 neposrednih udeležencev, 80 %
•če štejejo več kot 41 neposrednih udeležencev, 90 %
•če štejejo več kot 45 neposrednih udeležencev, 100 %
3. Akcije
3.1. Akcije
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Dodatek za sodelovanje v skupnih projektih predstavljanja, primerjanja in vrednotenja dosežkov
ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti, prejmejo skupine:
•do 100 točk, če nastopijo na območnem srečanju;
•do 500 točk, če sodelujejo v drugih akcijah in skupno dogovorjenih programih društev, ZKD in
JSKD in za to ne prejmejo plačila;
•do 100 točk, če nastopijo na medobmočnem (regijskem) srečanju tovrstnih skupin;
•do 300 točk, če nastopijo na državnem srečanju tovrstnih skupin;
•do 500 točk, če nastopijo na mednarodnem tekmovanju ali festivalu.
DODATNA MERILA – ZA VSA PODROČJA DEJAVNOSTI
1. Vrhunski dosežki – Programske posebnosti – Izjemen obseg dejavnosti – Zahtevnost
premiernega dogodka – Obletnica delovanja – Status društva v javnem interesu
1.1. Dodatek za vrhunske dosežke
Pevski zbori, vokalne skupine, pihalni orkestri, komorni orkestri, male instrumentalne skupine in
likovne skupine (v nadaljevanju: skupine), ki so prejele najvišja državna priznanja in odlikovanja
in/ali so se širše uveljavile na državnih in mednarodnih tekmovanjih z ustrezno strokovno referenco
in/ali so v preteklih dveh sezonah izvedle tehtnejše programske projekte in/ali so se na kakšen drug
način širše kakovostno uveljavile, prejmejo dodatek za kakovostno raven dejavnosti:
•do 100 % od skupne vsote točk, ki je bila dodeljena skupini po 1. in 2. poglavju posebnih meril, ki
se nanašajo na področje dejavnosti te skupine
1.2. Programske posebnosti
Skupine, ki v tekočem letu – glede na svoje področje dejavnosti - pripravljajo posebej zahteven in/ali
programsko inovativen projekt (npr. krstne izvedbe slovenskih novitet, prve izvedbe tehtnih tujih del,
izvedba posebnih tematskih in slogovnih dogodkov, ipd.) prejmejo poseben dodatek:
•do 75 % od skupne vsote točk, ki je bila dodeljena skupini po 1. in 2. poglavju posebnih meril, ki se
nanašajo na področje dejavnosti te skupine.
1.3. Izjemen obseg dejavnosti
Skupine, ki v tekočem letu načrtujejo izjemno velik obseg dejavnosti (več kot šest celovečernih
programskih dogodkov, od tega najmanj dva s premiernim programom), lahko prejmejo še poseben
dodatek:
•do 50 % od skupne vsote točk, ki je bila dodeljena skupini po 1. in 2. poglavju posebnih meril, ki se
nanašajo na področje dejavnosti te skupine.
1.4. Zahtevnost premiernega dogodka
Skupine, ki v tekočem letu pripravljajo svoj premierni dogodek, katerega izvedba je povezana s
posebnimi tehničnimi zahtevami, ki niso običajne za temeljno področje dejavnosti skupine, lahko
prejmejo poseben dodatek za izvedbo premiernega dogodka:
•do 25 % od skupne vsote točk, ki je bila dodeljena skupini po 1. in 2. poglavju posebnih meril, ki se
nanašajo na področje dejavnosti te skupine.
1.5. Obletnica delovanja
Če v letu, ko skupina praznuje »okroglo« obletnico (vsakih 10 let in 25 let kot srebrni jubilej) svojega
delovanja, lahko dobi poseben dodatek:
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•do 75 % od skupne vsote točk, ki je bila dodeljena skupini po 1. in 2. poglavju posebnih meril, ki se
nanašajo na področje dejavnosti te skupine.
1.6. Dodatek za status društva v javnem interesu
Društvom, ki imajo status društva v javnem interesu, se prizna dodatek k dejavnosti v višini 150
točk.
2. Obračun
2.1. Zmanjšana ali pomanjkljiva realizacija programa
V primeru, da je skupina iz kakršnegakoli razloga svoj letni program uresničila v skromnejšem
obsegu od načrtovanega, se sofinancira le tisti del programa, ki ga je skupina dejansko uresničila.

Župan
Tarik Žigon, l. r.
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