
 

DODATNA POJASNILA 
k razpisni dokumentaciji za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Mestni občini 

Nova Gorica v letu 2011 
 
 
1. Razpisna dokumentacija za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v letu 2011 
obsega: 

1. Besedilo javnega razpisa 
2. Dodatna pojasnila 
3. Razpisni obrazec – prijava kultura 2011 
4. Pravilnik 
5. Sprememba pravilnika št. 1 
6. Sprememba pravilnika št. 2 
7. Merila 
8. Vzorec pogodbe 

 
2. Prijavitelj mora v 8 dneh po prejemu poziva za podpis pogodbe, vse podpisane 
izvode vrniti financerju, sicer se šteje, da pogodba ni sklenjena in da izvajalec odstopa 
od sklenitve pogodbe. 
 
3. Opozorilo! 

- prijavitelj mora v okviru finančne konstrukcije za izvedbo programa/projekta  zagotoviti 
lastno udeležbo oz. udeležbo drugih sofinancerjev najmanj v višini 50% potrebnih 
sredstev za izvedbo programa/projekta; 

- vse stroške za izvedbo programa/projekta mora tudi materialno dokazati z računi, 
kopijami pogodb ipd., tudi za del sredstev, ki jih prijavitelj zagotavlja sam; 

- strošek lastnega dela prijavitelja oz. prostovoljnega dela prijavitelja se prizna največ v 
višini 10% od vrednosti odobrenih sredstev iz razpisa; 

- znesek materialnih stroškov za pogostitve (hrana, pijača) se prizna največ v višini 
10% od vrednosti odobrenih sredstev iz razpisa; 

- skupen znesek prihodkov se mora ujemati s skupnim zneskom odhodkov. 
 
 
3. Prijavnemu obrazcu je potrebno priložiti naslednje priloge: 
 
1. Za društva, zveze društev 
 

• Kopijo temeljnega akta prijavitelja (statut, pravila) 
• Kopijo zadnje odločbe Upravne enote Nova Gorica o vpisu v register društev 
• Obvestilo o vpisu v poslovni register Slovenije – standardna klasifikacija dejavnosti (AJPES) 

 
2. Za zavode 

• Kopijo ustanovitvenega akta prijavitelja (statut, pravila) 
• Potrdilo o vpisu v sodni register sodišča 

 
3. Za druge pravne osebe, ki izvajajo kulturne programe in projekte (d.o.o.) 

• Kopijo rednega izpiska iz sodnega registra iz katerega je razvidna registracija dejavnosti 
 
4. Za samozaposlene na področju kulture 

• Odločba o vpisu v razvid samostojnih ustvarjalcev na področju kulture, ki jo izda 
Ministrstvo za kulturo 

 


