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Na podlagi sklepa Sveta Krajevne skupnosti Nova Gorica z dne 27. 5. 2013 
Krajevna skupnost Nova Gorica objavlja 

 
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV IN PROJEKTOV DRUŠTEV S 

SEDEŽEM V KRAJEVNI SKUPNOSTI NOVA GORICA V LETU 2013 
 
I. PREDMET RAZPISA je sofinanciranje projektov in prireditev društev Krajevne skupnosti 
Nova Gorica, ki pomenijo prispevek k pospeševanju in organizaciji ter zadovoljevanju javnih 
potreb in prepoznavnosti KS Nova Gorica. 
 
II. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU: 
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- imajo sedež v KS Nova Gorica 
- neposredno prispevajo k zadovoljevanju interesov krajanov Nove Gorice 
- da so vlogi priložili vsa potrebna dokazila, na podlagi katerih bo mogoče ugotavljati 

izpolnjevanje meril, ki so določena v razpisni dokumentaciji. 
 
III. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV za sofinanciranje projektov in prireditev društev znaša 
5.000,00 EUR (pet tisoč eurov) 
 
IV. NAČIN DOLOČANJA DELEŽA SOFINANCIRANJA 
Višina sofinanciranja določenega projekta oziroma prireditve bo odvisna od izpolnjevanja 
meril. Največji možni odstotek financiranja znaša (ne glede na število doseženih točk) do 
največ 20 % od vrednosti celotnega projekta oziroma prireditve, vendar v nobenem primeru 
ne več kot 500,00 €.  
 
V. MERILA ZA IZBOR 
 
  št. točk 
1. Splošno vsebinsko vrednotenje do 50 točk 
 - Splošna vsebinska ocena prireditve/projekta do 30 točk 
 - Obsežnost in zahtevnost prireditve/projekta do 10 točk 
 - Utemeljenost in pomen prireditve/projekta za KS Nova Gorica do 5 točk 
 - Prireditev/ Projekt primerno predstavlja KS Nova Gorica  do 5 točk 
   
2. Podrobno vsebinsko vrednotenje glede na vsebino prijave do 30 točk 
A Otroške in mladinske dejavnosti  
 - Prireditev/Projekt vključuje večje število aktivnih udeležencev 

otrok/mladih 
do 10 točk 

 - V izvedbo Prireditve/projekta so v večjem obsegu vključeni  
mladi z manj priložnostmi 

do 10 točk 

 - Prireditev/Projekt temelji na osnovi ugotovitev potreb po izvedbi 
programa s strani prijavitelja 

do 10 točk 

B Kulturne dejavnosti  
 - Prireditev/Projekt pripomore k večji raznovrstnosti in 

prepoznavnosti kulturne ponudbe v KS Nova Gorica 
do 10 točk 

 - Prireditev/Projekt spodbuja participacijo krajanov in povečuje 
njihov interes za kulturo 

do 10 točk 

 - Prireditev/Projekt izkazuje izvirno zasnovo in ustvarjalni pristop do 10 točk 
C Humanitarna in socialno varstvene dejavnosti  
 - Prireditev/Projekti spodbujajo socialno vključenost, vključno z 

ranljivimi družbenimi skupinami   
do 10 točk 

 - Prireditev/Projekti zagotavlja dodatno ponudbo storitev za večjo do 10 točk 
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kvaliteto življenja ljudi in bivanja v našem okolju. 
 - Prijavitelj ima reference iz projektov primerljivih vsebin in 

izkušnje glede izvajanja primerljivih dejavnosti. 
do 10 točk 

   
3. Dostopnost do 20 točk 
 - Prireditev/Projekt je namenjena širši javnosti ne zgolj članom 

društva oz. določeni ciljni skupini krajanov 
do 15 točk 

 - Prireditev/Projekt izkazuje široko dostopnost informacij in 
obveščanje javnosti ter primerno cenovno dostopnost  

do 5 točk 

   
4. Sodelovanje s krajani in drugimi organizacijami do 10 točk 
 - Prireditev/Projekt spodbuja krajane k sodelovanju pri aktivnostih do 5 točk 
 - Prireditev/Projekt spodbuja sodelovanje in povezovanje z 

drugimi društvi oz. organizacijami 
do 5 točk 

   
5. Realnost izvedbe do 10 točk 
 Realnost in ekonomičnost finančne konstrukcije do 10 točk 
 
Merila so določena v točkah. Prireditve/Projekti se točkujejo v skladu z merili, ob upoštevanju 
specifičnosti posameznega društva oz. prireditve/projekta.  
 
Člani komisije vloge ocenjuje posamično, na osnovi zgoraj navedenih meril. Končno število 
točk za posamezen prireditev/projekt se izračuna kot povprečna ocena prisotnih članov 
komisije. 
 
Najvišje možno število točk za posamezno prireditev/projekt je 120 točk. Posamezna 
prireditev/projekt mora zbrati minimalno 40 točk. Vrednost točke je odvisna od števila točk, ki 
jih dosežejo vsi izbrani prijavitelji in od višine razpoložljivosti sredstev, namenjenih 
sofinanciranju programov.  
 
VI. VSEBINA PRIJAVE 
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne 
dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so 
navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. 
Nepopolne prijave ne bodo obravnavane. 
 
VII. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE 
Rok za oddajo prijav je 15 dni od dneva objave razpisa na spletni strani MONG in 
spletni strani KS Nova Gorica (Datum: 30. 5. 2013) - do vključno s (Datum: 14. 6. 2013).  
 
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dobijo:  
- v času uradnih ur v sprejemni pisarni KS Nova Gorica, Erjavčeva ul. 4, 5000 Nova Gorica 
- na spletni strani MONG: http://www.nova-gorica.si 
- na spletni strani KS Nova Gorica: http://novagorica-ks.si  
 
Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije z vsemi zahtevanimi 
prilogami dostavite v sprejemno pisarno v času uradnih ur ali oddajte po pošti kot 
priporočeno pošiljko na naslov: Krajevna skupnost Nova Gorica, Erjavčeva ulica 4 , 5000 
Nova Gorica z oznako: »NE ODPIRAJ –JAVNI RAZPIS KS NOVA GORICA V LETU 2013«. 
Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj. Nepravilno označene vloge ne bodo 
obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju. 
Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis, predloži eno vlogo za sofinanciranje.  
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VIII. KONTAKTNE OSEBE: 
Pristojna kontaktna oseba za dajanje informacij:  
ga. Melanija Kerševan 
tel.: 05/302-27-56  
e-mail: melanija-krajevnang@siol.net  
 
IX. DATUM ODPIRANJA 
Odpiranje pravočasno prispelih in popolnih vlog bo izvedeno na seji Sveta KS Nova Gorica. 
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo 
vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. 
 
X. IZID RAZPISA 
Na podlagi preverjanja izpolnjevanja razpisanih pogojev in meril bo Svet Krajevne skupnosti 
pripravil shemo razdelitve sredstev in razdelitev realiziral na podlagi sklepa Sveta KS Nova 
Gorica. 
 
 
Datum: 29. 5. 2013                                                     PREDSEDNICA SVETA KS 
                                                                                                Boža Mozetič 
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- Prijavni obrazec - 

 
 

PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV IN PRIREDITEV 
DRUŠTEV S SEDEŽEM V KRAJEVNI SKUPNOSTI NOVA GORICA V LETU 2013 

 
 

 
1. OSNOVNI PODATKI 

Naziv društva: ______________________________________________________________ 
Naslov društva: _____________________________________________________________ 
Odgovorna oseba:___________________________________________________________ 
Kontaktna oseba:____________________________________________________________ 
Telefon kontaktne osebe: _____________________________________________________ 
e-mail: __________________________________________________________________ 
Številka transakcijskega računa: ________________________, odprt pri: _______________ 
Davčna številka: ________________________ 
 
 
2. KRATEK OPIS OSNOVNE DEJAVNOSTI DRUŠTVA 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

3. POROČILO O DELU DRUŠTVA V PRETEKLIH LETIH (poročilo mora vključevati 
izvedene dejavnosti, prireditve, projekte, humanitarne aktivnosti s kratkim opisom) 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

4. PODROBEN OPIS ALI SCENARIJ PRIREDITVE OZ. PROJEKTA 

Naziv prireditve/projekta:  
 
__________________________________________________________________________ 
 
Datum, kraj in trajanje prireditve/projekta: 
 
__________________________________________________________________________ 
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Opis ali scenarij prireditve/projekta: 
(POZOR: pri podrobnem opisu upoštevajte kriterije za ocenjevanje po katerem bodo vloge točkovane -  V. 
MERILA ZA IZBOR) 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
5. FINANČNA KONSTRUKCIJA 

Zap. št. Naziv stroška Predvidena višina 
stroška v EUR 

Lastna sredstva 
DA / NE 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    

POZOR: Največji možni odstotek financiranja znaša (ne glede na število doseženih točk) do največ 20 % od 
vrednosti celotnega projekta oziroma prireditve. 

Pričakovana višina zneska sofinanciranja Krajevne skupnosti je _________________ €. 

 
 
 
 
Kraj in datum: 
 
............................................ 

 
 
 

Žig: 

Podpis odgovorne osebe 
 

..................................................... 
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-  VZOREC POGODBE - 
 

POGODBA O SOFINANCIRANJU  
 
 
ki jo skleneta  
 
KRAJEVNA SKUPNOST NOVA GORICA, ki jo zastopa predsednica Sveta KS Boža 
Mozetič 
identifikacijska davčna številka: 84832541 
matična številka: 53657750000 
(v nadaljevanju: krajevna skupnost) 
 
in 
 
______________________________________________________ ki ga zastopa 
_______________________________ , 
identifikacijska davčna številka:  
matična številka: 
(v nadaljevanju: prejemnik sredstev) 

 
 

1. člen 
 
Predmet te pogodbe je sofinanciranje prireditve / projekta (v nadaljevanju: projekta)  
________________________________. 
 
Sredstva v višini ____________ so namenjena za izvedbo projekta 
_______________________________. 
 
 

 2. člen 
 

Krajevna skupnost se zaveže, da bo na transakcijski račun prejemnika sredstev, št. računa: 
_______________________________, nakazala znesek iz 1. člena te pogodbe najkasneje 
30. dan  po prejemu poročila o izvedbi projekta. 
 
 

3. člen 
 
Prejemnik sredstev se zavezuje, da bo dobljena sredstva uporabil izključno za izvedbo 
projekta iz 1. člena te pogodbe. 
 
V primeru kršitev tega člena, je prejemnik sredstev dolžan sredstva vrniti z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do dneva vračila. Krajevna skupnost si 
pridržuje pravico zahtevati odškodnino za škodo, ki ji lahko nastane zaradi uporabe sredstev 
v nedovoljen namen. 
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4. člen 
 
V roku 15. dni po končanem projektu je prejemnik sredstev dolžan krajevni skupnosti 
posredovati poročilo o izvedbi projekta in predložiti dokazila o uporabi sredstev v obliki 
finančnega poročila. 
 
Krajevna skupnost si pridržuje pravico, da v 30. dneh od prejema poročil iz prejšnjega 
odstavka, ob morebitni ugotovitvi njihove nezadostnosti ali neustreznosti, zahteva dodatna 
dokazila, s katerimi bo prejemnik sredstev izkazal porabo celotnih sredstev skladno s to 
pogodbo. Za predložitev dodatnih dokazil postavi krajevna skupnost prejemniku sredstev 
ustrezen rok, ki ne sme biti krajši od 8 dni in ne daljši od 30 dni. 
 
V primeru, da prejemnik sredstev ne predloži  zahtevanih poročil in dodatnih dokazil v danem 
roku, ki je določen v 1. oz. 2 odstavku tega člena, je dolžan povrniti celotna sredstva z 
zakonitimi zamudnimi obrestmi  od dneva prejema le-teh do dneva vračila.  
 
 

5. člen 
 
Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, je za 
reševanje sporov stvarno pristojno sodišče v Novi Gorici. 

 
 

6. člen 
 
Pogodba je nična, kadar 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.  
 
 
 

7. člen 
 
Pogodba je sklenjena v dveh enakih izvodih. Vsaka pogodbena stranka prejme en izvod. 
 
Pogodba prične veljati, ko jo podpišeta obe stranki. 
 
 
 
Številka:____________                               
Nova Gorica ___________ 
 
 
 
Krajevna skupnost:       Prejemnik sredstev: 
 
Krajevna skupnost Nova Gorica 
 
Predsednica KS Nova Gorica 
Boža Mozetič  


