Številka: 410-0009/2021
Datum: 16. 3. 2021

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROMOCIJSKIH PRIREDITEV
IN SPONZORSTEV
IZ PRORAČUNA OBČINE POLJČANE V LETU 2021

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija obsega:
➢ Pravilnik o sofinanciranju promocijskih prireditev in sponzorstev v občini
Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 19/2017)
➢ Javni razpis za sofinanciranje promocijskih prireditev in sponzorstev iz
proračuna Občine Poljčane v letu 2021
➢ Prijavne obrazce k razpisni dokumentaciji za Javni razpis za sofinanciranje
promocijskih prireditev in sponzorstev iz proračuna Občine Poljčane v letu
2021

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl.
US) ter 15. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS št. 93/2011) je Občinski svet
Občine Poljčane na svoji 16. redni seji, dne 11. 4. 2017 sprejel
PRAVILNIK
O SOFINANCIRANJU PROMOCIJSKIH PRIREDITEV IN SPONZORSTEV
V OBČINI POLJČANE
1. člen
S tem pravilnikom so določeni pogoji, merila in postopki za izbiro in vrednotenje za
sofinanciranje promocijskih prireditev na območju Občine Poljčane in za sponzorstvo
Občine Poljčane.

Prireditve
2. člen
Predmet sofinanciranja po tem pravilniku so promocijske in drug prireditve, ki se izvajajo
na območju Občine Poljčane in imajo značaj:
− tradicionalne prireditve lokalnega pomena;
− mednarodne prireditve;
− prireditev ob visokih jubilejih;
− druge posebne prireditve.
Tradicionalna prireditev je prireditev, ki je bila organizirana na območju občine Poljčane
vsaj tri leta zaporedoma v zadnjih štirih letih.
Celovečerna tradicionalna prireditev mora trajati vsaj 4 ure.
Celodnevni tradicionalni pohodi morajo trajati vsaj 6 ur.
Za mednarodno prireditev se šteje prireditev na kateri sodelujejo vsaj tri države.
Sofinancira se prireditev ob visokem jubileju (50, 55, 60, 65,…).
Prireditve, ki so predmet sofinanciranja morajo imeti širši promocijski značaj in se z njeno
izvedbo promovira Občino Poljčane na širšem lokalnem nivoju ali na nivoju regije, države
oziroma mednarodnem nivoju ter niso sofinancirane preko drugih javnih razpisov občine.
3. člen
Izvajalci, ki se lahko prijavijo na razpis za sofinanciranje prireditev so društva, ki imajo
sedež na območju občine.
4. člen
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
− morajo organizirati prireditev na območju občine Poljčane, ki promovira Občino
Poljčane,
− so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo,
− imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za
izvedbo,
− imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden delež lastnih sredstev,
delež javnih sredstev, delež sredstev izvajalca in delež sredstev iz drugih virov,
− niso prejeli drugih sredstev v ta namen iz občinskega proračuna,
− prireditev mora biti javna, kar prijavitelj dokazuje s podpisano in ožigosano izjavo,
− prijavitelj mora imeti izpolnjene vse morebitne pogodbene ali druge obveznosti do

Občine Poljčane, kar dokazuje s podpisano in ožigosano izjavo.
Merila za dodelitev sredstev izvajalcu promocijske in druge javne prireditve na območju
občine Poljčane so sestavni del tega pravilnika. Merila se med seboj ne seštevajo.
5. člen
Sredstva za promocijske in druge javne prireditve so planirana na proračunski postavki, ki
se objavi v javnem razpisu.
Sofinanciranje ne sme presegati 70 % neto stroškov izvedbe prireditve.

Sponzorstvo
6. člen
Predmet sofinanciranja po tem pravilniku so tudi sponzorstva različnih dejavnosti občanov
s stalnim prebivališčem na območju občine Poljčane, neprofitnih organizacij, zavodov,
društev, zvez in klubov na športnih, kulturnih ali drugih področjih, ki pomenijo prispevek k
prepoznavnosti občine ter niso sofinancirana preko drugih javnih razpisov občine.
Župan po sprejemu proračuna vsako leto določi višino razpisanih sredstev postavke, ki se
objavi v javnem razpisu.
Oddaja vlog
7. člen
Vloge na javni razpis je potrebno oddati pisno.
Vloge se obravnavajo do porabe razpisanih sredstev.
Vloge je potrebno oddati najkasneje do 15. novembra za tekoče leto.

Pregled in vrednotenje
8. člen
Za pregled in vrednotenje prijavljenih prireditev imenuje župan tričlansko komisijo.
O poteku dela komisija vodi zapisnik.
Komisija se praviloma sestane ob koncu vsakega meseca in obravnava prejete vloge. Če
vloga ob vložitvi ni popolna, občinska uprava prosilca pozove, naj vlogo v roku 8 dni
dopolni. Če tega ne stori oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se z
odločbo zavrže.
Občinska uprava na predlog komisije izda predlagateljem programov odločbo o
sofinanciranju.
Na odločbo o sofinanciranju je v roku 15 dni od prejema odločbe možna pritožba. Za
odločitev o pritožbi je pristojen župan. Odločba, ki jo na podlagi pritožbe izda župan, je
dokončna.
9. člen
Za sofinanciranje promocijskih prireditev in sponzorstva se z izbranimi izvajalci sklene

pogodba, ki jo v imenu Občine Poljčane podpiše župan.
Namenska poraba in nadzor
10. člen
Dodeljena proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so
dodeljena.
Upravičenci morajo namensko porabo dokazati občinski upravi v roku 30 dni od dogodka.
V primeru, da se ugotovi nenamenska poraba sredstev, mora upravičenec že prejeta
sredstva vrniti v občinski proračun v roku 8 dni od prejema pisnega poziva.
Izvajalec, ki krši pogodbena določila ne more kandidirati za sredstva na podlagi tega
pravilnika v tekočem in v naslednjem proračunskem obdobju.
11. člen
Nadzor nad izvajanjem namenske porabe sredstev za Občino Poljčane izvajata Občinska
uprava in Nadzorni odbor občine.
Končna določba
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Številka: 900-1/2017 (16-T5)
Datum: 11. 4. 2017
Občina Poljčane
Stanislav Kovačič, župan

Priloga 1: Merila za dodelitev sredstev izvajalcu promocijske in druge javne prireditve na
območju občine Poljčane

Priloga 1: Merila za dodelitev sredstev izvajalcu promocijske in druge javne prireditve na območju občine Poljčane

ORGANIZACIJA JAVNIH PRIREDITEV

VIŠINA SOFINANCIRANJA

Večdnevna tradicionalna prireditev.

Sofinanciranje v višini 70 % neto stroškov oz. največ 1.200,00 €.

Etnološka tradicionalna prireditev.

Sofinanciranje v višini 70 % neto stroškov oz. največ 350,00 €.

Tradicionalna prireditev, na kateri sodeluje vsaj ena glasbena
skupina.

Sofinanciranje v višini 70 % neto stroškov oz. največ 800,00 €.

Celovečerna tradicionalna prireditev, na kateri sodeluje več
glasbenih skupini.

Sofinanciranje v višini 70 % neto stroškov oz. največ 1.500,00 €.

Celodnevni tradicionalni pohodi s spremljajočim etnološkim
programom.

Sofinanciranje v višini 70 % neto stroškov oz. največ 200,00 €.

Medobčinska ocenjevanja, na katerih sodeluje zunanji ocenjevalec. Sofinanciranje v višini 70 % neto stroškov oz. največ 1.000,00 €.
Prireditve ob visokih jubilejih.

Sofinanciranje v višini 70 % neto stroškov oz. največ 200,00 €.

Mednarodne prireditve, na kateri sodelujejo vsaj tri države.

Sofinanciranje v višini 70 % neto stroškov oz. največ 800,00 €.

Prijavitelj pridobi sredstva za posamezno prireditev na podlagi meril, ki se med seboj ne seštevajo.

Na podlagi Odloka o Proračunu Občine Poljčane za leto 2021 (Uradno glasilo slovenskih
občin št. 3/2021) in Pravilnika o sofinanciranju promocijskih prireditev in sponzorstev v
občini Poljčane (Uradni list RS, št. 19/2017) objavlja Občina Poljčane

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje promocijskih prireditev in sponzorstev
v občini Poljčane v letu 2021

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
a.) Sofinanciranje promocijskih in drugih prireditev v letu 2021 (sklop »A«)
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje promocijskih in drugih prireditev, ki se izvajajo
na območju občine Poljčane in imajo značaj:
- tradicionalne prireditve lokalnega pomena;
- mednarodne prireditve;
- prireditve ob visokih jubilejih;
- druge posebne prireditve.
Tradicionalna prireditev je prireditev, ki je bila organizirana na območju občine Poljčane vsaj
tri leta zaporedoma v zadnjih štirih letih.
Celovečerna tradicionalna prireditev mora trajati vsaj 4 ure.
Celodnevni tradicionalni pohodi morajo trajati vsaj 6 ur.
Za mednarodno prireditev se šteje prireditev na kateri sodelujejo vsaj tri države.
Sofinancira se prireditev ob visokem jubileju (50, 55, 60, 65,…).
Prireditve, ki so predmet sofinanciranja morajo imeti širši promocijski značaj in se z njeno
izvedbo promovira Občino Poljčane na širšem lokalnem nivoju ali na nivoju regije, države
oziroma mednarodnem nivoju ter niso sofinancirane preko drugih javnih razpisov občine.
b.) Sofinanciranje sponzorstev v letu 2021 (sklop »B«)
Predmet javnega razpisa je tudi sofinanciranje drugih prireditev, dogodkov, projektov in
aktivnosti občanov s stalnim prebivališčem na območju občine Poljčane, neprofitnih
organizacij, zavodov, društev, zvez in klubov na športnih, kulturnih ali drugih področjih, ki
pomenijo prispevek k prepoznavnosti občine ter niso sofinancirana preko drugih javnih
razpisov Občine Poljčane.
1. UPRAVIČENCI, MERILA IN POGOJI ZA SODELOVANJE
2.1. Upravičenci in pogoji:
Na predmetni javni razpis se lahko prijavijo za sklop:
a) Promocijske in druge prireditve (sklop »A«) - društva, ki imajo sedež na območju
občine Poljčane in izpolnjujejo naslednje pogoje:
− organizirati morajo prireditev na območju občine Poljčane, ki promovira Občino
Poljčane,
− so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo,

− imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za
izvedbo,
− imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden delež lastnih sredstev,
delež javnih sredstev, delež sredstev izvajalca in delež sredstev iz drugih virov,
− niso prejeli drugih sredstev v ta namen iz občinskega proračuna,
− prireditev mora biti javna, kar se dokazuje s podpisano in ožigosano izjavo,
− imeti mora izpolnjene vse morebitne pogodbene ali druge obveznosti do Občine
Poljčane, kar dokazuje s podpisano in ožigosano izjavo.
b) Sponzorstvo (sklop »B«) - občani Občine Poljčane, neprofitne organizacije, zavodi,
društva, zveze, klubi.
Prijavitelj se lahko na predmetni razpis za sklop »B« prijavi največ enkrat v tekočem letu.
Prejemnik sredstev iz naslova tega javnega razpisa (promocijske prireditve in
sponzorstva) se zaveže, da bo pri vseh aktivnostih, ki bodo nastale po podpisu pogodbe in
so predmet te pogodbe smiselno in korektno uporabljal celostno grafično podobo Občine
Poljčane v promocijskih materialih, oglasih, predstavitvah, ipd.
2.2. Merila:
Sklop A (Promocijske in druge prireditve):
ORGANIZACIJA JAVNIH
PRIREDITEV

VIŠINA SOFINANCIRANJA

Večdnevna tradicionalna prireditev.

Sofinanciranje v višini 70 % neto stroškov
oz. največ 1.200,00 €.

Etnološka tradicionalna prireditev.

Sofinanciranje v višini 70 % neto stroškov
oz. največ 350,00 €.

Tradicionalna prireditev, na kateri sodeluje
vsaj ena glasbena skupina.

Sofinanciranje v višini 70 % neto stroškov
oz. največ 800,00 €.

Celovečerna tradicionalna prireditev, na
kateri sodeluje več glasbenih skupin.

Sofinanciranje v višini 70 % neto stroškov
oz. največ 1.500,00 €.

Celodnevni tradicionalni pohodi s
spremljajočim etnološkim programom.

Sofinanciranje v višini 70 % neto stroškov
oz. največ 200,00 €.

Medobčinska ocenjevanja, na katerih
sodeluje zunanji ocenjevalec.

Sofinanciranje v višini 70 % neto stroškov
oz. največ 1.000,00 €.

Prireditve ob visokih jubilejih.

Sofinanciranje v višini 70 % neto stroškov
oz. največ 200,00 €.

Mednarodne prireditve, na kateri sodelujejo
vsaj tri države.

Sofinanciranje v višini 70 % neto stroškov
oz. največ 800,00 €.

Prijavitelj pridobi sredstva za posamezno prireditev na podlagi meril, ki se med seboj ne
seštevajo.

Sklop B Sponzorstvo (Sofinanciranje drugih prireditev, dogodkov, projektov in
aktivnosti):
STROŠKI PROJEKTA

VIŠINA SOFINANCIRANJA

Vrednost projekta do 1.000,00 EUR
upravičenih stroškov.

Sofinanciranje v višini 15%.

Vrednost projekta od 1.001,00 EUR do
2.000,00 EUR upravičenih stroškov.

Sofinanciranje v višini 13%, vendar ne manj
kot 150,00 EUR.

Vrednost projekta nad 2.001,00 EUR
upravičenih stroškov.

Sofinanciranje v višini 11%, vendar ne manj
kot 260,00 EUR in ne več kot 350,00 EUR.

Upravičen strošek je strošek, ki se nesporno veže na vsebino prijavljene prireditve, dogodka,
projekta ali aktivnosti in je dokazan z računom, naslovljenim na izvajalca oz. prijavitelja
projekta.
Med upravičene stroške se ne priznava strošek dela članov ali zaposlenih v organizaciji, ki
projekt prijavlja.
RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA SOFINANCIRANJA

2.

Občina Poljčane z Odlokom o proračunu občine Poljčane za leto 2021, za sofinanciranje
promocijskih prireditev in sponzorstev zagotavlja:

3.

-

Sredstva za sklop »A« (promocijske in druge prireditve) so zagotovljena na
proračunski postavki 18332 (ostale naloge) v skupni višini 6.400,00 EUR.

-

Sredstva za sklop »B« (sponzorstvo) so zagotovljena na proračunski postavki 04322
(drugi odhodki in transferi), v skupni višini 2.000,00 EUR.

OBDOBJE FINANCIRANJA IN PORABA SREDSTEV

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu 2021 in se lahko porabijo samo
za namen, za katerega so dodeljena.

4.

RAZPISNI ROK

Razpisni rok prične teči 17. 3. 2021 in se zaključi, ko se porabijo razpisana sredstva.
Zadnji rok za oddajo vloge je 15. 11. 2021.

5.

ODDAJA, DOSTAVA VLOG

Vloga na razpis mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih v originalu in mora vsebovati vse
sestavine prijave ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Oddaja
vloge pomeni, da se izvajalec strinja z vsemi pogoji razpisa iz razpisne dokumentacije.
Izvajalci dostavijo izpolnjene vloge osebno ali preko priporočene pošte v zaprti ovojnici na
naslov Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane, z obveznim pripisom »NE
ODPIRAJ – JR– PPS 2021« ter s polnim nazivom in naslovom izvajalca programa.
Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec za pravilno odpremo ovojnice (Obrazec D), ki ga
izvajalec prilepi na zaprto ovojnico. Rok za oddajo vlog je do 15. 11. 2021, oziroma do
porabe razpisanih proračunskih sredstev.
Vloge, ki ne bodo posredovane pravočasno, oz. bodo razpisana sredstva na prijavljen
sklop že porabljena, ne bodo obravnavane in ne bodo upravičene do dodelitve sredstev
iz tega javnega razpisa.

6.

ODPIRANJE VLOG IN OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Za pregled in vrednotenje prijavljenih prireditev imenuje župan tričlansko komisijo. O poteku
dela komisija vodi zapisnik. Komisija bo obravnavala vloge po vrstnem redu, kot bodo
prispele.
Komisija se praviloma sestane ob koncu vsakega meseca in obravnava prejete vloge. Če vloga
ob vložitvi ni popolna, občinska uprava vlagatelja pozove, naj vlogo v roku 8 dni dopolni. Če
tega ne stori oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se z odločbo zavrže.
Občinska uprava na predlog komisije izda predlagateljem programov odločbo o
sofinanciranju. Na odločbo o sofinanciranju je v roku 15 dni od prejema odločbe možna
pritožba. Za odločitev o pritožbi je pristojen župan. Odločba, ki jo na podlagi pritožbe izda
župan, je dokončna.
Za sofinanciranje promocijskih prireditev in sponzorstva se z izbranimi izvajalci sklene
pogodba, ki jo v imenu Občine Poljčane podpiše župan.

7.

PORABA SREDSTEV IN NADZOR

Upravičenci morajo občinski upravi dokazati namensko porabo sredstev v roku 30 dni
od dogodka. Poraba se dokazuje s predloženimi računi in dokazili o plačilu, na katerih
je jasno razviden naziv prejemnika računa in upravičen strošek.
V primeru, da bo znesek upravičenih stroškov manjši kot je bil opredeljen v prijavi na
javni razpis bo upravičenec prejel le upravičen delež sredstev iz predloženih računov.
Občina bo sredstva nakazovala na transakcijski račun upravičenca, številka katerega bo
razvidna iz prijavne dokumentacije za predmetni razpis. Sredstva bodo nakazana na
transakcijski račun najkasneje v roku 30 dni po predložitvi računov in dokazil o plačilu, ki
dokazujejo upravičeno porabo sredstev.

V primeru, da se ugotovi nenamenska poraba sredstev, mora upravičenec že prejeta sredstva
vrniti v občinski proračun v roku 8 dni od prejema pisnega poziva.

8.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM

Razpisna dokumentacija obsega:
- Pravilnik o sofinanciranju promocijskih prireditev in sponzorstev v občini Poljčane;
- besedilo javnega razpisa;
- prijavni obrazec.
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Poljčane www.poljcane.si
(Objave / Javni razpisi). Natisnjeni obrazci s spletne strani veljajo kot originalni obrazci.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko pridobite v času uradnih ur na Občini Poljčane
pri Jelki Hribernik – Razvojni center narave, Bistriška cesta 68, 2319 Poljčane na tel. št. 02 80
29 291 ali po e-pošti: jelka.hribernik@poljcane.si.
Župan
Stanislav Kovačič

OBČINA POLJČANE
Občinska uprava
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane
telefon: 02 8029 220
fax: 02 8029 226
e-mail: obcina@poljcane.si

PRIJAVNI OBRAZCI

k razpisni dokumentaciji za Javni razpis za sofinanciranje
promocijskih prireditev in sponzorstev
iz proračuna Občine Poljčane v letu 2021

Prijavni obrazci so del razpisne dokumentacije, zato jih je potrebno čitljivo in pregledno
izpolniti. Podlaga pri izpolnjevanju prijavnih obrazcev je Pravilnik o sofinanciranju
promocijskih prireditev in sponzorstev v občini Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
19/2017), in Javni razpis za sofinanciranje promocijskih prireditev in sponzorstev iz
proračuna Občine Poljčane v letu 2021.
Razpisna dokumentacija obsega:
Obrazec A:
- PODATKI O VLAGATELJU
- PODATKI O PRIREDITVI
- ZNAČAJ PRIREDITVE
- FINANČNI NAČRT,
ki ga izpolnijo prijavitelji, ki na javni razpis prijavljajo promocijsko prireditev.
Obrazec B:
- PODATKI O VLAGATELJU
- VSEBINA
- FINANČNI NAČRT,
ki ga izpolnijo prijavitelji, ki na javni razpis prijavljajo sofinanciranje sponzorstva.
Obrazec C:
- IZJAVA IZVAJALCA,
ki ga izpolnijo vsi prijavitelji.
Obrazec D:
- ODPREMA OVOJNICE,
ki ga izpolnijo vsi prijavitelji.
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Poljčane www.poljcane.si
(Objave, javni razpisi) ali v pisarni Razvojnega centra narave. Natisnjeni obrazci s spletne
strani veljajo kot originalni obrazci.

Obrazec sklop »A«: SOFINANCIRANJE PROMOCIJSKIH
PRIREDITEV
PODATKI O VLAGATELJU
(izpolnijo prijavitelji promocijske prireditve - sklop »A«)

VLAGATELJ (ORGANIZATOR PRIREDITVE) – osnovni podatki
NAZIV
NASLOV oz. SEDEŽ
DAVČNA ŠTEVILKA
MŠ/EMŠO
TRR in
NAZIV BANKE
TELEFON
ELEKTRONSKA POŠTA
PRAVNOORGANIZACIJSKA
OBLIKA

-

društvo

-

drugo______________________________________

- zavod

PODATKI O ZASTOPNIKU
IME IN PRIIMEK
FUNKCIJA
NASLOV
TELEFON
E. POŠTA
(Zastopnik je pooblaščeni podpisnik vlagatelja, ki bo podpisal pogodbo o dodelitvi sredstev in
nosil odgovornost v skladu s prevzetimi pogodbenimi obveznostmi)

PODATKI O PRIREDITVI
(izpolnijo prijavitelji promocijske prireditve - sklop »A«)

PRIREDITEV
NAZIV
PRIREDITVE

PODATKI O PRIREDITVI
DATUM IZVEDBE
KRAJ IZVEDBE
PREDVIDENO ŠTEVILO
SODELUJOČIH (NASTOPAJOČIH)
PREDVIDENO ŠTEVILO
OBISKOVALCEV IZ OBČINE
POLJČANE
PREDVIDENO ŠTEVILO
OBISKOVALCEV OD DRUGOD
VSEBINA
Opišite predlagano prireditev, ki ustreza kriterijem tega poziva.

ZNAČAJ PRIREDITVE
(izpolnijo prijavitelji promocijske prireditve sklop »A«)
OBKROŽITE VRSTO JAVNE PRIREDITVE, KI JO ORGANIZIRATE
(obkrožite eno črko):
A.

Večdnevna tradicionalna prireditev.

B.

Etnološka tradicionalna prireditev.

C.

Tradicionalna prireditev, na kateri sodeluje vsaj ena glasbena skupina.

D.

Celovečerna tradicionalna prireditev, na kateri sodeluje več glasbenih skupin.

E.

Celodnevni tradicionalni pohodi s spremljajočim etnološkim programom.

F.

Medobčinska ocenjevanja, na katerih sodeluje zunanji ocenjevalec.

G.

Prireditve ob visokih jubilejih.

H.

Mednarodne prireditve, na kateri sodelujejo vsaj tri države.

Tradicionalna prireditev je prireditev, ki je bila organizirana na območju občine Poljčane vsaj
tri leta zaporedoma v zadnjih štirih letih.
Celovečerna tradicionalna prireditev mora trajati vsaj 4 ure.
Celodnevni tradicionalni pohodi morajo trajati vsaj 6 ur.
Za mednarodno prireditev se šteje prireditev na kateri sodelujejo vsaj tri države.
Sofinancira se prireditev ob visokem jubileju (50, 55, 60, 65,…).
Prireditev je bila organizirana (obkrožite letnice):
a) 2017
b) 2018
c) 2019
d) 2020
Na prireditvi sodelujejo naslednje glasbene skupine / zunanji ocenjevalec / tuje države:
GLASBENE SKUPINE

ZUNANJI OCENJEVALCI
TUJE DRŽAVE

FINANČNI NAČRT
(izpolnijo prijavitelji promocijske prireditve sklop »A«)

PREDVIDENI STROŠKI PRIREDITVE

ZNESEK V EUR

OCENJENA VREDNOST SKUPAJ

PREDVIDENI VIRI PRIHODKOV

ZNESEK V EUR

PRIHODKI SKUPAJ
Žig

Podpis odgovorne osebe:
_____________________

Obrazec sklop »B«: SOFINANCIRANJE SPONZORSTEV
drugih prireditev, dogodkov, projektov in aktivnosti
(v nadaljevanju projekt)

PODATKI O VLAGATELJU
(izpolnijo prijavitelji drugih prireditev, dogodkov, projektov, aktivnosti - sklop »B«)

PODATKI O VLAGATELJU
URADNI NAZIV
NASLOV/SEDEŽ
DAVČNA ŠTEVILKA
MŠ/EMŠO
TRR IN NAZIV BANKE
TELEFON
ELEKTRONSKA POŠTA
ODGOVORNA OSEBA
(Odgovorna oseba je pooblaščeni podpisnik vlagatelja, ki bo podpisal pogodbo o dodelitvi
sredstev in nosil odgovornost v skladu s prevzetimi pogodbenimi obveznostmi)

PODATKI O UDELEŽENCU-ih (posameznik, ekipa, društvo…), izpolnite v primeru
če gre za udeležbo na športnem, kulturnem ali drugem dogodku.
IME IN PRIIMEK /
NAZIV
ODGOVORNA
OSEBA

VSEBINA
(izpolnijo prijavitelji drugih prireditev, dogodkov, projektov, aktivnosti - sklop »B«)

PODATKI O PROJEKTU/DOGODKU
VRSTA PROJEKTA / DOGODKA

KRAJ IZVEDBE
DATUM DOGODKA/IZVEDBE
PROJEKTA
ORGANIZATOR

OPIS DOGODKA/PROJEKTA Opišite predlagan dogodek/projekt, ki ustreza
kriterijem tega poziva.

FINANČNI NAČRT
(izpolnijo prijavitelji drugih prireditev, dogodkov, projektov, aktivnosti - sklop »B«)

PODATKI O PREDVIDENIH STROŠKIH
VRSTA STROŠKA

ZNESEK V EUR

OCENJENA VREDNOST SKUPAJ
Predviden strošek se upošteva za informativni izračun višine upravičenih sredstev. V primeru,
da bodo realni stroški izvedbe nižji od predvidenih bo temu primerno tudi znižanje
upravičenega deleža sredstev sofinanciranja.

PREDVIDENI VIRI PRIHODKOV

ZNESEK V EUR

PRIHODKI SKUPAJ
Žig

Podpis odgovorne osebe:
_____________________

Obrazec C: IZJAVA IZVAJALCA
(izpolnijo prijavitelji sklopa »A« in »B«)
IZJAVA IZVAJALCA

Izvajalec:

(navedba naziva in naslova izvajalca)
Izjavljam:
− da sem se seznanil(a) razpisnimi pogoji ter kriteriji in merili za ocenjevanje oz.
vrednotenje prijav,
− da jamčim za resničnost navedenih podatkov in verodostojnost predloženih dokumentov,
− da ima izvajalec (npr. društvo), ki ga predstavljam, potrebne prostore in opremo za
izvajanje programa,
− da izvajalec, ki ga predstavljam, nima neporavnanih obveznosti do Občine Poljčane ter da
je pogodbene obveze iz predhodnih pogodb z Občino Poljčane o sofinanciranju kulturnih
programov ali projektov izpolnil,
− da odgovorna oseba izvajalca ni kaznovana ali v postopku zaradi kršenja določb Zakona o
integriteti in preprečevanju korupcije, niti nima omejitve poslovanja na podlagi tega
zakona,
− da dovoljujem uporabo in objavo podatkov o društvu, ki ga zastopam, ter formalnih
podatkov o prijavljenem programu za namene vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa
na spletni strani Občine Poljčane, skladno s predpisi o dostopnosti informacij javnega
značaja in o varstvu osebnih podatkov,
− da soglašam s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na
podlagi tega razpisa
− da posamezna opredeljena aktivnost, ki jo navajamo v prijavnih obrazcih, ni bila v
preteklem letu sofinancirana iz katerekoli druge postavke iz proračuna Občine Poljčane,
− s prijavo na ta javni razpis izvajalec soglaša, da lahko Občina Poljčane osebne podatke
katere bo pridobila od izvajalca, obdeluje za namene organizacije in izvedbe tega javnega
razpisa, v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in določili Splošne
uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR) ter internimi akti občine. Več informacij o
obdelavi vaših osebnih podatkov in o pravicah, ki iz nje izvirajo, si lahko preberete v
Politiki
varstva
osebnih
podatkov
Občine
Poljčane,
objavljeni
na:
https://www.poljcane.si/obcina/varstvo-osebnih-podatkov/ .

Datum
________________

Žig

Podpis odgovorne osebe:
_____________________

0

OBRAZEC D
NAZIV IN NASLOV VLAGATELJA:
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
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