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1. MERILA ZA OCENJEVANJE 

1. Stalni del za obstoj društva s področja kulturne dejavnosti, brez programa v načrtovanem 

letu (stroški provizij za vodenje transakcijskega računa, priprava in oddaja bilanc in podatkov 

na davčno upravo) skupno največ 200 EUR. 

MERILO OPREDELJENO OPISNO IN ŠTEVILČNO MAX. ŠT. TOČK 

2. STIMULATIVNI DEL glede na društveno dejavnost (št. članov, 
leta dejavnosti) 

225 

2.1 Število članov v društveni dejavnosti  15 

Število članov od 3 do 10 3 

Število članov od 11 do 20 6 

Število članov od 21 do 30 9 

Število članov od 31 do 40 12 

Število članov 41 in več 15 

2.2 Jubilejna leta delovanja  110 

10 let 10 

20 let 20 

30 let 30 

40 let 40 

50 let 50 

60 let 60 

70 let 70 

80 let 80 

90 let 90 

100 let 100 

110 let 110 

2.3 Število članov za izobraževanje  100 

število članov do 10  20 

število članov od 11 do 20 40 

število članov od 21 do 30 60 

število članov od 31 do 40 80 

število članov 41 in več 100 
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3. PROMOCIJSKI DEL (podpora pri izdaji knjige, Tv spota, zgoščenke) 
 

 Knjižna 
publikacija 

Zgoščenka/DVD Tv spot/dok. 
posnetek 

Pevski zbor 80 t 120 t 120 t 

Mala vokalna skupina 80 t 120 t 90 t 

Instrumentalna skupina nad  30 
članov 

80 t 140 t 180 t 

Instrumentalna skupina od  10 
do 30 članov 

80 t 130 t 160 t 

Instrumentalna skupina pod  10 
članov 

80 t 70 t 90 t 

Literarna, izobraževalna skupina 80 t 70 t 120 t 

Likovna skupina 100 t 70 t 90 t 

Gledališka skupina 80 t 130 t 120 t 

Folklorna, plesna skupina 80 t 130 t 100 t 

4. VARIABILNI DEL (glede na oddani programsko projektni plan) 
 

Pevske skupine nad 12 članov 

Prizna se največ 60 vaj na sezono 

Letni koncert skupine 120 t 

Gostovanja v tujini 70 t 

Samostojni nastop 40 t 

Sodelovanje na prireditvah 25 t 

Male vokalne skupine do 12 članov, ljudski pevci in/ali godci 

Prizna se največ 60 vaj na sezono 

Letni koncert vokalne skupine 80 t 

Koncert ljudskih godcev in pevcev 80 t 

Gostovanja v tujini 50 t 

Samostojni nastop 30 t 

Sodelovanje na prireditvah 15 t 

Instrumentalne skupine nad 30 članov 

Prizna se največ 90 vaj na sezono 

Letni koncert skupine 180 t 

Dan Godbe 700 t 

Gostovanja v tujini 110 t 

Samostojni nastop   70 t 

Sodelovanja na prireditvah   40 t 
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Instrumentalne skupine od 10 do  30 članov 

Prizna se največ 70 vaj na sezono 

Letni koncert skupine  160 t 

Gostovanja v tujini   90 t 

Samostojni nastop   70 t 

Sodelovanja na prireditvah   30 t 

Instrumentalne skupine do 10 članov 

Prizna se 0 vaj na sezono 

Letni koncert skupine   80 t 

Gostovanja v tujini   80 t 

Samostojni nastop   50 t 

Sodelovanja na prireditvah   30 t 

Sodelovanja na prireditvah   15 t 

Gledališke in lutkovne skupine 

Prizna se največ 60 vaj na sezono (ena vaja traja 3-4 šolske ure) 

Premiera celovečerne predstave   180 t 

Repriza celovečerne predstave     50 t 

Krajša predstava do 1 ure     60 t 

Krajša predstavitev - skeč     30 t 

Gostovanja   120 t 

Predstava na prostem   400 t 

Literarne, izobraževalne skupine 

Za srečanje oz. dogodek (potopisni večer, literarni večer, večer poezije »beremo skupaj«…) 
se prizna največ 30 vaj na sezono (ena vaja traja 3-4 šolske ure). 

Premiera celovečernega dogodka    30 t 

Repriza celovečernega dogodka    20 t 

Krajša predstavitev – recital, razstava    15 t 

Sodelovanje    10 t 

Likovne, foto, filmske in video produkcijske skupine 

Za srečanje se prizna največ 30 vaj na sezono  

Organizacija likovne, fotografske, kiparske 
razstave 

 180 t 

Extempore  400 t 

Gostovanja    50 t 

Krajša predstavitev  - avdio/video/www 
inštalacija do 15 min 

   70 t 
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Folklorne, plesne skupine 

Za folklorno skupino se prizna največ 60 vaj na sezono, za plesno skupino se prizna največ 
40 vaj na sezono. 

Premiera celovečerne predstave  120  t 

Repriza celovečerne predstave    50 t 

Krajša predstavitev  - venček plesov do 15 min    40 t 

Krajša predstavitev – 1 ples    20 t 

Gostovanja folklorne skupine    70 t 

Gostovanja plesne skupine    50 t 
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2. VZORCI 

2.1. VZOREC POGODBE 

1. Vlagatelj mora k prijavljenemu obrazcu priložiti s strani odgovorne osebe 
parafiran vzorec pogodbe, ki se šteje kot obvezna dokumentacija. 

 
2.2. VZOREC ZAHTEVKA ZA NAKAZILO 

1. Upravičenec potrebuje zahtevek za nakazilo za namen črpanja sredstev. 

2. Zahtevek za nakazilo, ki je izdelan v elektronski obliki bo dosegljiv na spletni 
strani občine http://www.dobrepolje.si/razpisi. Ustrezno izpolnjen zahtevek mora 
upravičenec natisniti in podpisanega ter žigosanega posredovati na občino z ostalo 
dokumentacijo potrebno za črpanje odobrenih sredstev. 

 
2.3. VZOREC ZA OVOJNICO 

1. Vlagatelj mora vlogo do objavljenega roka za oddajo posredovati na naslov 
občine, v pravilno zapečateni in opremljeni ovojnici, iz katere je razvidno 

• datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge označeno ali s strani pošte, v kolikor se 
vloga odda priporočeno po pošti, ali občine, v kolikor se vloga odda osebno na 
sedežu občine, 

• naslov prejemnika, 

• jasno razviden naziv in naslov vlagatelja, 

• oznaka »ne odpiraj«, s pripisom »KULTURA 2018«. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dobrepolje.si/razpisi
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Občina Dobrepolje  

Videm 35 

1312 Videm-Dobrepolje 

davčna številka 

ki jo zastopa župan Janez Pavlin 
 
In 
 
Upravičenec 

     , naslov:       

matična številka:       

ID za DDV:       

ki ga zastopa ime in priimek 

Transakcijski račun       
 
Sklepata 
 

Pogodba o sofinanciranju št.       

I. Uvodne ugotovitve 
 

1. člen 

Pogodbeni stranki ugotavljata: 

• upravičenec se je prijavil na Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov 
ljubiteljske kulture v Občini Dobrepolje v letu 2018, ki je bil objavljen na spletni 
strani občine ter v občinskem glasilu Naš kraj št.        , z vlogo št.      ; 

• da je občina dne       izdala sklep št.      o sofinanciranju; 
 

II. Znesek in namen sredstev 
III.  

 
2. člen 

S to pogodbo se občina zavezuje nakazati upravičencu dodeljena sredstva  v skupnem 

znesku       EUR (z besedo:       evrov 00/100), upravičenec pa se zavezuje 

pridobljena sredstva namensko porabiti. 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje redne dejavnosti v letu 2018 pri čemer so 

upravičeni naslednji stroški: 

•       
 
V znesku       
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Sredstva se lahko porabijo za upravičene stroške po predloženem terminskem planu 
upravičenca. 
 
Za stalni del vrednotenja po pravilniku pripada društvu 200 EUR. 

III. Črpanje sredstev 
 

3. člen 

Črpanje odobrenih sredstev je dokumentarno z nakazilom sredstev na transakcijski 

račun upravičenca       . 

Upravičenec bo črpal sredstva po podpisu pogodbe. Dodeljena sredstva morajo biti 

porabljena v letu odobritve le teh. Skrajni rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev, 

skupaj z ustreznimi dokazili za izplačilo je 30.11.2018. 

Občina bo črpanje odobrenih sredstev izvedla po pridobitvi zahtevka in ostale 

dokumentacije iz katere bo razviden namen črpanja. 

V kolikor upravičenec občini ne bo predložil ustrezne dokumentacije za črpanje v roku in 

na dogovorjeni način, se črpanje sredstev ne bo izvedlo. 

 
IV. Obveznosti upravičenca 

 
4. člen 

Upravičenec izjavlja in jamči: 

• da izpolnjuje vse pogoje, navedene v javnem razpisu in pripadajoči razpisni 
dokumentaciji; 

• da so vsi podatki in dejstva, ki jih je upravičenec posredoval občini zaradi 
sofinanciranja  in sklenitve te pogodbe, resnični in popolni; 

• da bodo sredstva uporabil izključno za namen, določen v 2. členu te pogodbe. 
 

Upravičenec se zavezuje, da bo sredstva, namenjena za kulturno dejavnost, ki je  

predmet te pogodbe porabilo namensko in racionalno. O celotnem opravljenem delu 

in porabi sredstev, mora upravičenec najkasneje do 01.03.2019 oddati poročilo na 

obrazcu, ki je priloga razpisne dokumentacije. Poročilo mora vsebovati podrobno 

vsebinsko in finančno poročilo (posebej za vsako sekcijo). 

 

V skladu z Odlokom o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2019 je društvo dolžno 

predložiti  finančni načrt za naslednje proračunsko obdobje do 15.09.2018. 
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V kolikor je bilo ugotovljeno, da upravičenec ni porabil vseh pridobljenih sredstev, ni 

realiziral prijavljenega programa, sredstva je porabil v nasprotju z določili te pogodbe, je 

dolžan vrniti neporabljena ali nenamensko porabljena sredstva občini, skupaj z 

zakonitimi zamudnimi obrestmi , in sicer od dneva prejetja do dneva vračila sredstev. 

Vračilo se izvrši na način, da se znesek vračila odšteje od dodeljenih sredstev v tekočem 

letu. 

 
Upoštevajo se samo upravičeni stroški, ki so bili opredeljeni v javnem razpisu.  
 

V. Druga pogodbena določila 
 

1.  člen 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da se bosta medsebojno obveščali o vseh dejstvih, ki so 
pomembna za izvajanje pogodbe. Za vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se 
sklenejo aneksi k pogodbi. 

2.  člen 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da bosta morebitne spore reševali sporazumno, v 
nasprotnem primeru pa je za reševanje njihovih sporov pristojno sodišče v Grosupljem. 
 

3. člen 

Ta pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejmeta obe stranki po 

dva izvoda. 

4. člen 

S to pogodbo se občina zavezuje, da sofinancira ter nadzira realizacijo sofinancirane 

redne dejavnosti društva. Društvo pa se zavezuje izvajati dejavnost v skladu z določili 

javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture v letu 

2018. 

Skrbnik pogodbe s strani občine je Jana Zajec, s strani društva __________________                     

. 

5. člen 

Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. 

Številka:       

Videm,       

Upravičenec:                                                                       OBČINA DOBREPOLJE 

                                        župan, Janez Pavlin  
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Datum prevzema zahtevka 

ZAHTEVEK ZA NAKAZILO zap. št. 

v EUR-ih  

obarvana polja izpolni upravičenec 

Naziv upravičenca 

Številka pogodbe 

Odobrena  sredstva 0,00 

0,00 

Črpanje po tem zahtevku (višina) 0,00 

Ostane še za črpanje sredstev 0,00 

Predviden datum plačila zahtevka (30 dni po prejetju) 

obarvana polja izpolni upravičenec 

Zap. št. Naziv prejemika 
Prejemnikov račun/IBAN  
št. Znesek 

0,00 

skupaj 0,00 

Zahtevek pregledal in potrdil skrbnik razpisa za sofinanciranje programov in projektov ljubiteljske kulture  

v Občini Dobrepolje v letu 2018 

 

. 
Opombe skrbnika: 

Sredstva se nakažejo iz proračunske postavke 0418013 

Datum: 

 

Višina predhodnih črpanj  

 

NAZIV UPRAVIČENCA 



 

Vlagatelj: 

 

Izpolni občina 

 

Datum in čas (ura, minuta) prejema: 

______________________ 

Zaporedna številka :________ 

 

Poštni žig oddane priporočene pošiljke, iz katerega je razviden 

datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge 

Prejemnik: 

 

OBČINA DOBREPOLJE 

VIDEM 35 

 

1312 VIDEM-DOBREPOLJE 

Oznaka vloge: 

 

 

 

»NE ODPIRAJ – KULTURA 2018« 

 

 



 


