Občina Divača

Navodilo za izpolnjevanje prijavnega obrazca
Prijavni obrazec je sestavljen iz štirih delov:
1. del vsebuje splošne podatke društva in podatke o predsedniku društva.
2. del predstavlja izjava, s katero društvo potrjuje, da je seznanjeno z pogoji
razpisa in, da so podatki navedeni v prijavi resnični in točni.
3. del obrazca je sestavljen iz dveh tabel. Prva tabela vsebuje podatke o poteku
dela društva, prevozih, vajah,…., ki so podlaga za izpeljavo planiranega
programa društva v tekočem letu – planirani nastopi v tekočem letu, ki so
predmet druge tabele.
4. del obravnava obvezne priloge, ki jih mora društvo priložiti k prijavi in pa del
o točkovanju, katerega izpolni pristojna komisija Občine Divače.
V drugem delu prijavnega obrazca je potrebno izpolniti vse prazne kvadratke, bodisi
s podatki oz poševno črto (/), da z navedenimi podatki v letu 2006 ne razpolagate.
Točka »predvideno št. vaj«in interno izobraževanje: vpišite število planiranih vaj v
tekočem letu (redne in izredne vaje) in število planiranih vaj za interno
izobraževanje.
Točka »izobraževanje«: vpišite vrsto/nazive izobraževanj in število dni trajanja
posameznih izobraževanj (maksimalno 3). Vpišite nazive izobraževanj, katerih ste se
v letu 2006 že udeležili in za katere imate v planu, da se jih boste v tekočem letu
udeležili. Celoletno šolanje se ne smatra kot izobraževanje. Po tem pravilniku se pod
izobraževanje smatra krajši seminar namenjen izpopolnjevanju bodisi dirigenta,
zborovodje, korepetitorja ali izpopolnjevanju člana društva, katerega članstvo
prispeva k boljši kvaliteti društva. Ne pozabite priložiti potrdilo o udeležbi na
izobraževanju oz. če se le tega še niste udeležili boste potrdilo dostavili naknadno ob poročilu o realizaciji programa.
Točka »Stroški za prevoze na nastope«: vpišite kraj nastopa, oddaljenost nastopa od
sedeža društva. Ne spreglejte, da se sofinanciranje stroškov nanaša na kraje, ki so od
sedeža društva oddaljeni minimalno 20 km v eno stran. Ne pozabite priložiti
fotokopije računa/ov za prevoz/e oz. v kolikor prevozov še niste realizirali, pa jih
imate v planu za leto 2006 boste račune dostavili naknadno – ob poročilu o realizaciji
programa.
Točka »Udeležba na tekmovanjih« in Dosežena posebna priznanja na tekmovanjih«:
vpiše se naziv tekmovanj, katerih se je društvo udeležilo in dosežena priznanja za
preteklo leto (2005). Udeležba in priznanje se morata nanašati na društvo in ne na
posamezne člane društva. Ne pozabite priložiti fotokopije potrdil o udeležbi oz.
fotokopije priznanja (plaket….).
Točka »Promocija« je sestavljena iz več delov. Internetna stran – vpišite ali imate
internetno stran oz. ali jo boste v letu 2006 naredili. Promocija občine na
gostovanju v tujini – je povezana z gostovanjem društva v tujini. Promocija pa
pomeni predstavitev društva in s tem občine v tujini preko propagandnega materiala
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…Objava v časopisu s člankom: priložiti je potrebno fotokopije člankov s sliko o
nastopu. Tiste nastope, ki ste jih v letu 2006 že realizirali in izredne nastope v letu
2005 za katere obstajajo članki jih je potrebno priložiti k prijavi. Za ostale nastope
(planirani program) pa navedite kje nameravate objaviti članek o nastopu. Pri tem
bodite realni, ker bo potrebno vse članke naknadno dostaviti ob poročilu o realizaciji
programa. Televizija-društvo omenjeno v reportaži in reportaža o društvu:
potrebno je dostaviti potrdilo uredništva s katerim se potrjuje, da je bilo v letu 2006
društvo omenjeno v reportaži oz. če imate omenjeno reportažo v planu bo potrebno
potrdilo dostaviti naknadno, enako velja za objave po radiu – ob poročilu o realizaciji
programa.
Točka »Izdelava CD, KASETE«: navedite ob kakšni priložnosti boste v letu 2006
izdali CD/KASETO in naklado.
Točka »Izdelava promocijskega materiala«: pomeni izdelavo brošure ali zloženke s
katero se predstavi društvo. Zloženka/brošura je material trajnejše narave (navadno
izdelana tudi v več tujih jezikih) primerna za promocijo društva in občine v Sloveniji
in tujini.
Točka »Materialni stroški na sezono«: predstavlja sofinanciranje dela stroškov, ki so
vezani na število članov posameznega društva. Potrebno je vpisati število članov
društva in število mladih članov društva (od vključno 6-13 leta starosti).
Točka »plan nastopov v letu 2006«: potrebno je napisati planirane koncerte in
nastope, ki jih nameravate v letu 2006 izvesti na: območju občine Divača, območju
regije ali države ali v tujini. V tej točki je potrebno navesti tudi izredne nastope (to so
nastopi, ki ste jih realizirali v letu 2005 in niso bili vključeni v plan društva za leto
2005) glede na vrsto nastopa (koncert/nastop) in glede na območje nastopa (območje
občine Divača/območje regije ali države/v tujini). Pri koncertih je potrebno priložiti
tudi fotokopije koncertnih listov oz. boste le te dostavili naknadno.
Prijava o sofinanciranju programov kulturnih društev temelji na planu društva, ki ga
društvo planira realizirati v letu 2006. Finančna sredstva se društvu nakazujejo preko
pogodbe in temeljijo na realizaciji programa. Sredstva, ki jih občina sofinancira za
izvedbo programov kulturnih društev morajo izvajalci programov namensko
uporabiti, zato vas opozarjamo, da bodite realni, ko boste izpolnjevali prijavni
obrazec. Deli programov, ki bodo samo planirani in ne tudi realizirani občina ne bo
sofinancirala.
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PRIJAVNI OBRAZEC
O sofinanciranju programov kulturnih društev na območju občine Divača v letu 2006
1. Osnovni podatki:
Polni naziv predlagatelja:
Naslov (sedež):
Pošta in poštna številka:
Matična številka:
Davčna številka:
Transakcijski račun:
Naziv banke:
Telefon, mobilni telefon:
Faks:
Elektronska pošta:
Predsednik in tel. št./GSM:

Kraj, datum:

Podpis in žig:
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2. IZJAVA
Spodaj podpisani predsednik (ime in priimek) ___________________________________, ki
zastopam društvo_____________________________________________________________
IZJAVLJAM,
-

da ima naše društvo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot
to določa zakon o društvih;

-

da dejavnost opravljamo na neprofitni osnovi;

-

da poslujemo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom;

-

da smo seznanjeni, da je pogoj za sofinanciranje kulturnih programov s strani občine Divača:
• za pevske zbore najmanj 4 nastopi letno,
• za dejavnost baleta najmanj 2 nastopa letno,
• kulturna društva sestavljena iz več skupin najmanj 4 nastopi letno,
• za dramsko, gledališko ali lutkovno skupino najmanj 1 predstava letno,
• za pihalni orkester najmanj 4 nastopi letno,
• za likovno, fotografsko, video in filmsko skupino najmanj 1 razstava, projekcija letno.

-

da se strinjamo, da naročnik od nas lahko zahteva dodatne podatke ali določena dokazila,

-

da so vsi podatki, navedeni v prijavi, resnični in popolni, za kar prevzemam vso odgovornost.

-

da se z oddajo vloge strinjamo z vsemi pogoji javnega razpisa.

Datum:_____________________________

Podpis in žig:________________________
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PROGRAM DRUŠTVA ZA LETO 2006
3. Dejavnost pihalnih orkestrov
Naziv pihalnega orkestra:
Pogoj: najmanj 4 nastopi letno. Priznano je maksimalno 90 vaj letno.
PREDVIDENO ŠTEVILO VAJ
INTERNO IZOBRAŽEVANJE
(za posameznike v okviru šole)
IZOBRAŽEVANJE
Maksimalno 3 programi izpopolnjevanja

Št. skupaj:
Št. skupaj:
Nazivi programov izobraževanja in število dni
trajanja posameznega izobraževanja:
1.
2.
3.

STROŠKI ZA PREVOZE NA NASTOPE
(max. 3 prevoze nad 20 km v eno smer)

1.
2.
3.

UDELEŽBA NA TEKMOVANJIH za
orkester (vpiše se udeležba v letu 2005)

Datum in kraj ter naziv tekmovanja:

Naziv tekmovanja, datum, kraj, dosežen rezultat:
DOSEŽENA POSEBNA PRIZNANJA NA
TEKMOVANIH (plakete za priznanje
orkestra ne pa tudi posameznika – vpišejo se
dosežena priznanja za leto 2005)
PROMOCIJA :
Internetna stran:

Izpolni:
Obkroži DA
NE
Naslov internetne strani:

Promocija občine na gostovanju v tujini:

Obkroži DA
NE
Kje, kdaj in na kakšen način:

Objava v časopisu (slika+članek):

Navedi ob kakšni prireditvi:
1.
2.
3.
4.
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Televizija- društvo omenjeno v reportaži:

Televizija- reportaža o društvu:
Izdelava CD, KASETE:

Izdelava promocijskega materiala
(zloženke):
MATERIALNI STROŠKI NA SEZONO:
Glede na število članov.

5.
6.
7.
8.
Navedi ob kakšni priliki:
1.
2.
3.
4.
5.
Navedi ob kakšni priliki:
1.
2.
Navedi količino in namen izdaja DC/KASETE:

Navedi količino in namen:

število članov:
Mladi člani (od vključno 6-13 let starosti)
število:

Kraj, datum:

Podpis, žig:
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PLAN NASTOPOV V LETU 2006
Na območju občine
Divače

Na območju regije ali
države

V tujini

KONCERTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
NASTOPI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
IZREDNI NASTOPI
(ne planirano
izvedeni nastopi v
letu 2005)
1.
2.
3.
4.

Kraj, datum:

Podpis:
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Obvezne priloge:
• vsebinska obrazložitev dela pihalnega orkestra (kdaj so vaje, kje so vaje, fotokopija
potrjenega programa dela),
• Fotokopija predvidene finančne konstrukcije dela pihalnega orkestra za tekoče leto,
• Dokazila o doseženih rezultatih (fotokopija plaket, priznanj..),
• Potrdilo oz. dokazilo o udeležbi na tekmovanjih (fotokopije),
• Fotokopije računov za prevoze,
• Fotokopije računov za izdelavo zloženke oz. DC/KASETE (snemanje, montaža…),
• Fotokopija potrdil o udeležbi na izobraževanjih in fotokopije računov,
• Priloga člankov, za tiste nastope, ki so bile že izvedene v letu 2006 in za ne planirane in
izvedene izredne nastope v letu 2005.
Če ste se v letu 2004 prijavili na razpis, ki ga je objavila občina Divača za sofinanciranje
programov kulturnih društev v letu 2004 in ste kot obvezne priloge priložili spodaj navedene
dokumente in se ti dokumenti do sedaj niso spremenili jih ni potrebno ponovno prilagati k prijavi:
• Fotokopija odločbe o vpisu v register društev pri UE Sežana,
• Dokazilo o identifikaciji in razvrstitvi dejavnosti Statističnega urada RS (fotokopija),
• Fotokopija veljavnega statuta,
• Seznam članov potrjen s strani društva (fotokopija),
IZPOLNI OBČINA
Št. vloge: _____________
Komisija za izvedbo javnega razpisa predlaga odobritev sredstev v višini ___________________
SIT za sofinanciranje programov kulturnih društev v letu 2006 na območju občine Divača.
Obrazložitev:
Društvu se je na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov kulturnih društev na območju
občine Divača dodelilo ___________točk. Vrednost ene točke znaša ______________ SIT.
Pripombe komisije:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Komisija v sestavi:
Podpis:
1.____________________________________________________________
2.____________________________________________________________
3.____________________________________________________________
4._____________________________________________________________
5._____________________________________________________________
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