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I. MERILA
MERILA
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LJUBITELJSKIH DRUŠTEV, KI V OBČINI
DIVAČA DELUJEJO NA PODROČJU KULTURE

SPLOŠNA DOLOČILA
Upravičena oseba je ljubiteljsko kulturno društvo / klub, ki v občini Divača delujejo na področju kulture

ali je sestavljeno ljubiteljsko društvo, ki ima v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost, ki se izvaja
redno, preko celega leta v okviru posamezne sekcije, skupine.

Pogoj za prijavo na javni razpis:
 Upravičena oseba izpolnjuje pogoje za prijavo, navedene v Pravilniku o sofinanciranju kulturnih
dejavnosti v občini Divača;
 Upravičena oseba je izvedla najmanj 3 nastope v preteklem letu (upošteva se skupno število nastopov
ne glede na to ali so izvedeni na območju občine Divača ali izven občine Divača) in deluje najmanj 1 leto
– pri čemer se šteje čas delovanja od ustanovitve društva do dneva prijave na javni razpis.
Pri društvih, kjer se izvaja dejavnost v več različnih skupinah (sekcijah), se za eno skupino (sekcijo) upošteva, da
je to funkcionalna zaokrožena celota, ki samostojno deluje in samostojno izvaja vaje pod umetniškim vodstvom in
jih istočasno ne združuje z drugimi skupinami; lahko pa izvaja skupne nastope. V primeru izvedbe skupnih vaj,
se upošteva vaja za eno skupino.
Društva, v okviru katerih deluje več sekcij oz. podskupin, na javnem razpisu sodelujejo z eno prijavo.
Število priznanih vaj je najmanj 90 v tekočem letu na skupino; šteje se, da vaja traja 60 min.
Vsak element v prijavi je pri posamezni upravičeni osebi (prijavitelju na javni razpis) pri vrednotenju lahko le
enkrat upoštevan.

Šteje se, da je sofinanciranje = financiranje.
Šteje se, da je društvo = klub.
MERILO

ŠTEVILO TOČK

DOKAZILO

1. NASTOPI
(v tekočem letu)
Število nastopov društva NA OBMOČJU OBČINE
DIVAČA
 do 3
 več kot 3
Število nastopov društva IZVEN OBMOČJA OBČINE
DIVAČA
 do 3

navedba nastopov
200
400
navedba nastopov
100
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 od 4 do 10
 več kot 10
Sodelovanje na prireditvi, ki jo organizira Občina Divača

200
300
30

navedba nastopov

100

izjava

3. 1 Dosežena nagrada na medobčinskem, območnem,
REGIJSKEM nivoju za doseženo 1., 2., ali 3. mesto oz.
zlato, srebrno ali bronasto priznanje oz. ustrezno
primerljivo nagrado

40

3. 2 Dosežena nagrada DRŽAVNEM nivoju
za doseženo za doseženo 1., 2., ali 3. mesto oz. zlato,
srebrno ali bronasto priznanje oz. ustrezno primerljivo
nagrado

60

3. 3 Dosežena nagrada MEDNARODNEM nivoju
za doseženo za doseženo 1., 2., ali 3. mesto oz. zlato,
srebrno ali bronasto priznanje oz. ustrezno primerljivo
nagrado

80

dokazilo o prejeti
nagradi, iz katerega
mora biti razvidno
doseženo mesto/nivo
prejete nagrade in
podatki o tekmovanju
dokazilo o prejeti
nagradi, iz katerega
mora biti razvidno
doseženo mesto/nivo
prejete nagrade in
podatki o tekmovanju
dokazilo o prejeti
nagradi, iz katerega
mora biti razvidno
doseženo mesto/nivo
prejete nagrade in
podatki o tekmovanju

Upravičeni osebi se dodelijo točke ZA VSAKO UDELEŽBO

2. DRUŠTVO, KI SE VSEH NASTOPOV UDELEŽUJE Z
MNOŽIČNO PRISOTNOSTJO ČLANOV, KER BREZ
VEČINE ČLANOV NE MORE IZVAJATI KULTURNEGA
PROGRAMA
Društvu se dodelijo točke ZA TEKOČE LETO

3. PREJETE NAGRADE NA SREČANJIH, KI SO
TEKMOVALNEGA ZNAČAJA
(za preteklo leto)
Za vsako tekmovanje se upoštevajo nagrade, ki jih prejme
upravičena oseba ne glede na to ali jih prejme društvo kot
celota ali posameznik, če jih prejme kot član društva.

4. UMETNIŠKO VODSTVO

(za tekoče leto)

Društvu se dodelijo točke NA LETO
Pogoj: skupine izvajajo vaje ločeno po skupinah

4. 1 Društvo z eno ali dvema skupinama

400

seznam aktivnih članov
po posameznih
skupinah
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seznam aktivnih članov
po posameznih
skupinah
seznam aktivnih članov
po posameznih
skupinah

5. PROMOCIJA

(za tekoče leto)

Društvu se dodelijo točke NA LETO

5.1 Sprotno promoviranje društva na svoji spletni
strani – ažurna objava dogodkov

50 točk

dokazila o objavah na
spletni strani

5.2 Zapis izvedenega dogodka društva:
upošteva se CD, DVD (za promocijske namene
društva) ali 3 objave o dogodkih društva v
medijih)

50 točk

predložitev CD, DVD
oz. dokazila o objavah v
medijih

15
(na člana)

seznam aktivnih članov

100
(na leto)

seznam aktivnih članov
z navedbo rojstnih
podatkov

Ne upoštevajo se zapisi na CD, DVD, za katere upravičena oseba
posebej prejme proračunska finančna sredstva iz posebne
postavke ali iz postavke nakupa opreme ali investicij.

6. PROGRAMSKI STROŠKI
(za tekoče leto)
Programski stroški so vezani na izvedbo programa. Pri vrednotenju
se upošteva št. aktivnih članov.
Društvu se dodelijo točke NA LETO
Društvu se dodelijo točke ZA POSAMEZNEGA ČLANA

ŠTEVILO aktivnih članov društva v tekočem letu
(na člana)
Upošteva se število članov na dan prijave na javni razpis

7. DELO Z MLADIMI ČLANI
Društvu se dodelijo točke NA LETO

Vključitev članov v starosti od 3 do 18 let – min. 5 mladih
(Društvu se dodelijo točke, če vključuje v tekočem letu min. 5
aktivnih mladih članov navedene starosti  ne glede na
max. št. mladih )

8. IZOBRAŽEVANJE
(za preteklo leto)
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8. 1 Enodnevno izobraževanje

50

dokazilo o udeležbi

8. 2 Dvodnevno ali večdnevno izobraževanje

100

dokazilo o udeležbi

300

dokument o priznanju
javnega interesa

300

dokument, iz katerega
je razvidna višina
plačila stroškov za
uporabo prostorov
(pogodba, računi,…)

Predvidi se
posebna postavka
v proračunu.
Obseg sredstev se
določi vsako leto
posebej, odvisno
od razpoložljivih
proračunskih
možnosti.

Upravičeni stroški:
prevoz in/ali nastanitev;
dokazilo z računi

9. DELOVANJE DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU
(potrditev pristojnega ministrstva)
Društva, ki delujejo v javnem interesu

10. KRITJE STROŠKOV UPORABE PROSTORA
(za preteklo leto)
Upošteva se pri društvih, ki same pokrivajo stroške uporabe
prostora oz. jih ne pokriva Občina direktno iz proračuna.
Najem dvorane

11. IZVAJANJE KULTURNIH PROJEKTOV V TUJINI
Društvu se dodelijo točke NA LETO

(Upošteva se izvedba DVODNEVNIH ALI
VEČDNEVNIH PROJEKTOV)
Upravičena oseba lahko v tekočem letu prijavi en (1)
projekt

Ta kriterij se
upošteva le v
primeru, ko so v
proračunu občine
za tekoče leto
zagotovljena
namenska sredstva
za to postavko.

prevozni stroški
nastanitev

250
250

računi
računi
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GODBENIŠKA DEJAVNOST V OBČINI DIVAČA
Obseg finančnih sredstev, ki so namenjena sofinanciranju izvajanja godbeniške dejavnosti, se določi vsako leto
posebej, odvisno od razpoložljivih proračunskih možnosti.
Obseg sredstev določi župan.

DOKAZILO
Izvedba letnega programa dela

Poročilo o delu,
dokazila o nakupu opreme,
računi,..

LJUBITELJSKA KULTURNA DRUŠTVA, KI DELUJEJEO V OBČINI DIVAČA
PRETEŽNO NA PROFITNI OSNOVI
MERILO
Ljubiteljska kulturna društva, ki delujejo pretežno na
profitni osnovi

ŠTEVILO TOČK

DOKAZILO

300

program dela
poročilo o delu

Društvu se dodelijo točke NA LETO

SOFINANCIRANJE NAKUPA OPREME ZA POTREBE DELOVANJA LJUBITELJSKIH
DRUŠTEV, KI V OBČINI DIVAČA DELUJEJO NA PODROČJU KULTURE
sredstva se dodelijo za preteklo leto
Obseg finančnih sredstev, ki so namenjena sofinanciranju nakupa opreme in/ali popravilu opreme za potrebe
društvene dejavnosti, se določi vsako leto posebej, odvisno od razpoložljivih proračunskih možnosti.
Ta kriterij se upošteva le v primeru, ko so v proračunu občine za tekoče leto zagotovljena namenska sredstva za
to postavko.
Predvidi se posebna postavka v proračunu. Obseg sredstev se določi vsako leto posebej, odvisno od
razpoložljivih proračunskih možnosti.
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Nakup opreme ali popravilo opreme za potrebe društvene
dejavnosti  v tekočem letu.
Društvu se dodelijo točke NA LETO
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VREDNOTENJE

DOKAZILO

Nakup opreme v
vrednosti do
100,00 EUR (eden
ali več računov v
znesku do 100, 00
EUR) se krije v
celoti,
višji zneski pa
proporcionalno
glede na prejete
račune po izračunu
koeficienta –
razmerje med
proračunsko vsoto
na postavki in
vsoto računov

dokazila o izvedenem
nakupu, popravilih
(računi)

