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Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in  Pravilnika o 
sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini 
Podlehnik (Uradni list RS, št. 13/11), Občina Podlehnik objavlja 

 
Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju ljubiteljske 

kulturne dejavnosti v Občini Podlehnik za leto 2018 
 

1. Naročnik: Občina Podlehnik, Podlehnik 9, 2286 Podlehnik 
 

2. Orientacijska vrednost razpisa: 
 Vrednost razpisa za področje kulture za leto 2018  je  =12.000,00 €.  
 

3. Predmet javnega razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje programov s 
področja ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, 
poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju knjižne, 
glasbene, plesne, folklorne, gledališke, likovne, lutkovne in literarne dejavnost. 
Upravičeni stroški za redno delovanje društva, ki jih sofinancira Občina 
Podlehnik so tudi: 

- stroški pogostitve največ v deležu 10 % sredstev, prejetih na javnem 
razpisu za redno delovanje društva, 

- drugi stroški največ v deležu 5 % sredstev, prejetih na javnem razpisu za 
redno delovanje društva. 

 
Upravičeni materialni stroški za delovanje društva, ki jih sofinancira Občina 
Podlehnik, so: 

 pisarniški material, 
 stroški plačilnega prometa, 
 stroški povezani z delovanjem spletnih strani, 
 elektrika, voda, ogrevanje, 
 stroški telefonskih storitev, 
 računovodske storitve, 
 stroški najemnine prostorov. 

 
4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:  

 
4.1.  Na razpis se lahko prijavijo: 

 kulturna in druga društva v občini, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano 
tudi kulturno dejavnost, 

 
Do sredstev niso upravičena društva, ki so za isto prireditev že pridobila sredstva na 
drugih razpisih, ki jih objavlja Občina Podlehnik, oziroma,  so z vsebino programa 
kandidirali na ostalih državnih oz. mednarodnih razpisih. 
 
4.2.  Izvajalci kulturnih prireditev morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 
- imajo sedež v Občini Podlehnik, 
- so registrirana za opravljanje programov na področju kulture, 
- imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o 
društvih, 
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- imajo zagotovljene pogoje za izvajanje določene kulturne dejavnosti, 
- vodijo evidenco o opravljenih vajah in nastopih, 
- imajo potrjen program s strani upravnega organa društva in 
- da imajo najmanj 80% članov, ki so občani Občine Podlehnik. 
 
5.  Uporaba kriterijev:  
Komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila posamezno vlogo ter 
izločila morebitne vloge, ki niso v skladu z razpisanim področjem. Prijave na razpis bodo 
ovrednotene po Pravilniku o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske 
kulturne dejavnosti v Občini Podlehnik. 
 
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: 
Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2018. 
Upravičenec do sredstev bo 20 % sredstev prejel 30. dan po podpisu pogodbe, preostali 
znesek pa po predložitvi potrebnih dokazil o porabi sredstev. 
 
7. Rok za predložitev prijav in način predložitve: 
Prijave morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na 
naslov: Občina Podlehnik, Podlehnik 9, 2286 Podlehnik,  do vključno 29.6. 2018.   
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav 
oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12:00 ure oddana v sprejemni pisarni 
Občine Podlehnik.  
Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na razpisnih obrazcih 
razpisne dokumentacije naročnika (Občine Podlehnik). Nepravočasno oddanih prijav 
komisija ne bo upoštevala.  
 
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Za sofinanciranje kulturnih 
dejavnosti – ne odpiraj«. Na kuverti mora biti napisan naziv in naslov prijavitelja. 
Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala.  
 
8. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: 
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do 
konca razpisnega roka, vsak delovni dan med 8.00  in 14.00 uro na Občini Podlehnik, 
Podlehnik 9, 2286 Podlehnik ali na spletni strani Občine Podlehnik (www.podlehnik.si).  
 
Pooblaščena oseba za posredovanje informacij o razpisni dokumentaciji je: 
Miran Krajnc, tajnik občinske uprave; telefon: 02 788 40 67 
e-naslov: miran.krajnc@podlehnik.si 
 
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev: 
Postopek javnega razpisa in odpiranje prijav vodi komisija, ki jo imenuje župan Občine 
Podlehnik. Za postopek se smiselno uporabljajo določbe Pravilnik o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16). Pripravljen predlog razdelitve sredstev komisija predloži 
županu, na podlagi predloga pa občinska uprava izda sklepe o izboru prejemnikov 
sredstev, zoper katere je mogoča pritožba na župana občine v roku 8 dni od prejema 
sklepa. Odpiranje prijav ni javno. 
 
 

http://www.podlehnik.si/
mailto:miran.krajnc@podlehnik.si
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10. Izid razpisa: 
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od 
datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati na razpis bodo sklenjene pogodbe, kjer 
bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.  
 
Številka: 41010-6/2018 
Datum: 1. 6. 2018 
  
 
          ŽUPAN 
                          Marko MAUČIČ
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OBČINA PODLEHNIK 

 

NAVODILA VLAGATELJEM ZA PRIPRAVO VLOG 

 
 
Izpolnjena prijava na javni razpis mora vsebovati naslednje sestavine: 
 
           

a) Obrazec št. 1- Prijava na javni razpis 
 

b) Obrazec št. 2 – Izjava 
 

c)                                   Vzorec pogodbe (parafiran) 
 

d) Program  dela za leto 2018 
 

e) Kopija zapisnika  zadnjega zbora članov 
 

f) Kopija odločbe o vpisu v register društev (velja samo za novoustanovljena 
društva oziroma društva, ki se na javni razpis za sofinanciranje programov in 
projektov kulturnih društev Občine PODLEHNIK prijavljajo prvič). 
 

g) Zaključno vsebinsko in finančno poročilo o izvajanju programa v letu 2017 
(društvo priloži poročilo zgolj v primeru, da  do datuma oddaje vloge na javni 
razpis, poročila za leto 2017 še ni predložilo občinski upravi). 
 

 
Obrazci in izjave morajo biti podpisani s strani odgovorne osebe prijavitelja in ožigosani. 
K posameznim programom oziroma projektom morajo prijavitelji priložiti tudi ustrezne 
druge priloge, če je tako zahtevano v razpisni dokumentaciji. 
 
Prijave, ki ne bodo izpolnjene na obrazcih razpisne dokumentacije, bodo s sklepom 
zavržene. 
 
 
 

POMEMBNO OPOZORILO! 
 

 
Točkovani in vrednoteni bodo izključno programi in projekti, vpisani na obrazce, 
ki so priloženi razpisni dokumentaciji. 
 
 
 
 

Obrazec 3 

mailto:obcina.podlehnik@podlehnik.si
http://www.podlehnik.si/
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OBČINA PODLEHNIK 

 

OBRAZEC ŠT. 1 

 

PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV KULTURNIH DRUŠTEV OBČINE 

PODLEHNIK ZA LETO 2018 
 
A) PODATKI O IZVAJALCU KULTURNEGA PROGRAMA /PROJEKTA 
 
A. OSNOVNI PODATKI 
 
Ime oz. naziv izvajalca:  

Naslov oz. sedež:  

Matična številka:  

Davčna številka:  

Številka transakcijskega 
računa: 

 

Telefon  

Telefaks  

Elektronska pošta:  
Pošto pošiljati na naslov:  

 
B. PODATKI O ODGOVORNI OSEBI 
 
Ime in priimek:  
Naslov  

Telefon/fax:  

Elektronska pošta:  

funkcija  

 
C. PODATKI O KONTAKTNI OSEBI 
 
Ime in priimek:  
Naslov  

Telefon/fax:  

Elektronska pošta:  

funkcija  

 
Kraj in datum:        Podpis odgovorne osebe: 
              ______   (žig)                              ________________________ 

                                                                        

mailto:obcina.podlehnik@podlehnik.si
http://www.podlehnik.si/
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OBČINA PODLEHNIK 

 
 
 

 
1. Število vseh članov društva  _______________________________ in 

 
število delujočih sekcij društva___________________ 
(upošteva se število članov na dan oddaje vloge) 

 
2.  Število članov posamezne delujoče skupine-sekcije društva v letu 2018: 

 
Področje ustvarjanja Število  skupin društva v 

okviru posamezne 
dejavnosti 

Povprečno število članov 
po skupinah 

Vokalno glasbena dejavnost 
 

  

Instrumentalno glasbena 
dejavnost 
 

  

Dejavnost gledaliških in 
lutkovnih skupin 
 

  

Folklorne dejavnosti 
 

  

Dejavnosti plesnih skupin 
 

  

Dejavnost likovnih, 
fotografskih, filmskih in 
multimedijskih skupin 
 

  

Literarna in recitacijska 
dejavnost 
 

  

Dejavnost ohranjanja 
kulturne dediščine 
 

  

Druge vsebine s področja 
kulture(navedi) 
 

  

 
 *Priloga: ( evidenca o članstvu in plačani članarini). 

 

I. PODATKI O REDNI DEJAVNOSTI KULTURNEGA DRUŠTVA V LETU 2018 

mailto:obcina.podlehnik@podlehnik.si
http://www.podlehnik.si/
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OBČINA PODLEHNIK 

 
 
 
 
Vpisati prireditve v letu 2018, katerih organizator prireditve bo vaše društvo: 

 
 
 
 

Zap. 
štev. 

Naziv prireditve, katere organizator  
bo vaše društvo na območju občine 
Podlehnik 

Datum 
prireditve 

Lokacija 
prireditve 

Vsebina stroškov prireditve 
(navedite opisno, katere 
stroške predvidevate za to 
prireditev) 

Vrednost 
stroškov 
prireditve v € 

Predvideno število 
sodelujočih članov 
društva na tej prireditvi 

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

     
 

 
 

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:obcina.podlehnik@podlehnik.si
http://www.podlehnik.si/
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OBČINA PODLEHNIK 

 
 
 

Vpisati udeležbo na tekmovanjih in preglednih javnih prireditvah v letu 2018, katerih 

organizator je/bo  drugo društvo, zavod, javni sklad, itd., pa se je boste kot društvo 

udeležili: 

 

Zap. 

štev. 

Naziv 

prireditve, 

ki se je 

boste 

udeležili 

Organizator 

prireditve 
Rang/nivo* 

prireditve, 

proslave, 

razstave 

(občinski, 

medobčinski, 

državni ali 

mednarodni 

pomen). 

 

Predvideni 

datum 

prireditve 

Vsebina stroškov, ki jih boste imeli z 

udeležbo na tej prireditvi (navedite 

opisno, katere stroške predvidevate)  

Vrednost 

stroškov 

prireditve v € 

Predvidena 

obiskanost 

prireditve 

(vpišite 

približno 

število 

obiskovalcev 

te prireditve) 

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

 

       

 
 
 

mailto:obcina.podlehnik@podlehnik.si
http://www.podlehnik.si/
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OBČINA PODLEHNIK 

 
 

3. Stroški izobraževanja  v letu 2018 (15. člen) 
 
Ime in priimek 

slušatelja 
izobraževanja 

Število izobraževanj 
Strošek 

izobraževanja 
 

   
   
   
   
   
 
Vključevanje v izobraževalne programe bo ocenjeno le na podlagi predloženih potrdil o 
udeležbi. 
 
 
 

4. Nabava in vzdrževanje opreme za izvedbo programov v letu 2018 (17. člen 
pravilnika) 

 
Izdajatelj 
računa - 

predračuna 

Številka računa - 
predračuna 

Vrednost računa-
predračuna  

 
   
   
   
   
   
 
 
 

5. Strokovno izpopolnjevanje  v letu 2018 (18. člen pravilnika) 
 
Ime in priimek 

strokovnega 
vodje in članov 

društev - 
slušateljev 

izpopolnjevanja 

Število 
izpopolnjevanj 

Strošek  strokovnega 
izpopolnjevanja 

 

   
   
   
 

mailto:obcina.podlehnik@podlehnik.si
http://www.podlehnik.si/
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OBČINA PODLEHNIK 

6. Finančna konstrukcija: 
FINANČNI PLAN ZA LETO 2018 
 

PRIHODKI Plan 2018 
Prenos iz preteklih let  
Članarina  
Občina PODLEHNIK   
Druge občine  
Pristojno ministrstvo   
Sponzorska sredstva, donacije  
Lastna sredstva (vstopnine, tržna 
dejavnost,…) 

 

Drugo (navedi):  
  
  
  
SKUPAJ  
  

ODHODKI Plan 2018 
Tiskana gradiva (vabila, plakati, 
fotokopiranje) 

 

Materialni (neprogramski) stroški 
(elektrika, voda, ogrevanje,…) 

 

Stroški storitev  
Stroški opreme (nakup in vzdrževanje)  
Stroški dela:  
- strokovnega vodje  
- ostalih  
Kotizacije (udeležbe na seminarjih)  
Donacije, članarine  
Stroški financiranja (krediti,…)  
Drugi odhodki (navedi):  
  
  
  

SKUPAJ  

  OPOMBA: Predvideni prihodki in odhodki za leto 2018 morajo biti izenačeni. 
 
Načrtovani delež sofinanciranja Občine PODLEHNIK v letu 2018 znaša 
________________%. 
 
Kraj in datum:       Podpis odgovorne osebe:             
 ______   (žig)                              __________ 

mailto:obcina.podlehnik@podlehnik.si
http://www.podlehnik.si/
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OBČINA PODLEHNIK 

 
 

OBRAZEC ŠT. 2 
 

IZJAVA 
 
IZJAVLJAMO, DA: 

- smo registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljamo, in sicer 
dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v register društev pri Upravni enoti 
    odločba številka   , oz. na podlagi vpisa v  
Sodni  register, pod  vložno  številko      oz. vpisa pri  
   pod številko             ; 

 
- zadnja skupščina oziroma zbor članov društva oz. zveze je bil/a:   

   (datum); 
- imamo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje 

za uresničitev načrtovanih aktivnosti; 
- delujemo v skladu z veljavnimi predpisi; 
- soglašamo, da Občina PODLEHNIK, za namene javnega razpisa za sofinanciranje 

programov oz. projektov kulturnih društev za leto 2018, iz uradnih evidenc 
državnih nosilcev javnega pooblastila pridobi podatke o izvajalcu ter odgovorni 
osebi izvajalca; 

- da za prijavitelja ne veljajo določbe o omejitvah poslovanja, določene v Zakonu o 
integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.: 69/11 – UPB2 - v 
nadaljevanju: ZInPK). 

TER DA: 
- sprejemamo pogoje javnega razpisa; 
- so podatki navedeni v prijavi resnični, kar zagotavljamo pod materialno in 

kazensko odgovornostjo ter smo seznanjeni z dejstvom, da je navedba 
neresničnih podatkov osnova za prekinitev pogodbe in vračilo že prejetih 
sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi; 

- bomo zagotovili dostopnost programa oz. projekta javnosti; 
- imamo do Občine PODLEHNIK poravnane vse obveznosti iz naslova 

sofinanciranih projektov oz. programov iz preteklih let; 
- bomo oglaševali Občino PODLEHNIK kot sofinancerja izbranega programa oz. 

projekta; 
- se strinjamo z javno objavo podatkov o izbranih programih ter odobrenih in 

izplačanih sredstvih. 
 
 
Kraj in datum:               Podpis odgovorne osebe: 
 
              ______   (žig)                              __________ 
 

mailto:obcina.podlehnik@podlehnik.si
http://www.podlehnik.si/
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OBČINA PODLEHNIK 

 
 
 

VZOREC POGODBE 
 
Občina Podlehnik si pridržuje pravico dopolnitve priloženega vzorca pogodbe 
pred podpisom pogodbe. Končna verzija pogodbe bo vsebovala vse pogoje in 
obveznosti prejemnika, ki so zavezujoči v okviru slovenske zakonodaje. 
 
 
OBČINA PODLEHNIK, Podlehnik 9, 2286 Podlehnik, matična št: 1358278000, ID za DDV: 
30569320, ki jo zastopa župan Marko MAUČIČ (v nadaljevanju: naročnik) 
 
in 
 
IZVAJALEC 
___________________________________________________________________________________________________ 
(ulica, poštna številka, kraj, kdo jo zastopa, matična številka, ID številka, številka 
transakcijskega računa), (v nadaljevanju: izvajalec) 
 
sklepata  
 
 

POGODBO O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU 
V LETU 2018 

 
1. člen 

 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 

- upravičenec se je prijavil na javni razpis za izbiro kulturnih programov, ki jih 
bo v letu 2018 sofinancirala Občina Podlehnik, 

- da ima Občina Podlehnik za ta namen zagotovljena sredstva na proračunski 
postavki 1801, 

- da je društvo upravičeno do sofinanciranja kulturnih programov za leto 2018 
v vrednosti _______________ €.  

 
2. člen 

 
Na osnovi skupnega interesa se izvajalec obvezuje, da bo za potrebe Občine Podlehnik 
brezplačno izvedel naslednje nastope: 
  
 sodelovanje na vseh prireditvah, katerih organizator ali soorganizator je Občina 

Podlehnik, 

OBRAZEC ŠT. 3 

mailto:obcina.podlehnik@podlehnik.si
http://www.podlehnik.si/
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 organizacija lastnih prireditev (koncert, revija, gledališka ali lutkovna predstava, 
razstava, itd.) 

 javni nastopi in udeležba na srečanjih izven občine 
 da bo za potrebe Občine Podlehnik izvedel tudi druge nastope, 
 da bodo pravočasna naročila za nastop za potrebe Občine Podlehnik imela vedno 

prednost pred nastopi ostalih naročnikov, pri čemer se za pravočasno naročilo 
šteje naročilo vsaj 14 dni pred nastopom. 

 
3. člen 

 
Sredstva za namene iz 2. člena bo naročnik v višini 20 % nakazal na TRR izvajalca št. 
__________________________________ v 30 dneh po podpisu pogodbe, preostali znesek pa po 
predložitvi potrebnih dokazil o porabi sredstev. 
Zadnji rok za predložitev Zahtevka za izplačilo je 01. 12. 2018. 
 
 
 

4. člen 
Izvajalec mora naročniku najpozneje do 28. 2. 2019 na predpisanem obrazcu za 
posamezno področje financiranja posredovati vsebinsko in finančno poročilo. 
Izvajalec mora naročniku najpozneje do 31. 3. 2019 posredovati kopijo AJPES-u 
predloženega Letnega poročila za leto 2018 s pripadajočimi prilogami. 
 
 

5. člen 
 
Izvajalec se obvezuje pogodbena sredstva porabiti za program (vsebino) redne 
dejavnosti društva, udeležbo na tekmovanjih in preglednih prireditvah doma in v tujini, 
nabavo in vzdrževanje opreme za izvedbo programov in strokovno izpopolnjevanje.  
 

6. člen 
 
Izvajalec si pridržuje pravico, da poleg nastopov, dogovorjenih s to pogodbo, organizira 
in nastopa tudi na drugih prireditvah, s tem, da imajo nastopi navedeni v 2. členu te 
pogodbe, prednost. 
 

7. člen 
 
V primeru, da izvajalec ne bo izpolnjeval svojih obveznosti po tej pogodbi kljub 
predhodnemu opozorilu Občine Podlehnik, lahko naročnik odstopi od te pogodbe. 
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8. člen 
 
Skrbnik te pogodbe od strani Občine Podlehnik lahko kadarkoli preverja namensko 
porabo sredstev. V primeru, da prejemnik sredstev ni porabil namensko, jih mora takoj 
vrniti na račun proračuna, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 
 

9. člen 
 
Skrbnika pogodbe sta: 
 s strani Občine Podlehnik: Miran Krajnc, direktor občinske uprave, tel.: 02/788 40 67 
 s strani izvajalca: ______________________________________________ 
 

10. člen 
 
Pogodba je napisana v 2 izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po en 
izvod.  
 
 
 
 
  
Številka:  
Datum: 

                               Številka: 41010-6/2018 
                               Datum: 

 
 
 
Izvajalec: ________________________   

 
 
 
                               OBČINA PODLEHNIK 
                               župan Marko MAUČIČ 
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