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Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Odloka o proračunu
Občine Kobarid za leto 2018 (Uradni list RS, št. 11/17 in 75/17) Občina Kobarid objavlja

Javni poziv za izbor javnih kulturnih programov na področju kulturno
zgodovinske dediščine, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Občina Kobarid
Naziv in sedež naročnika: Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid.
1. Predmet in področje programskega poziva
Predmet poziva je sofinanciranje javnega kulturnega programa izvajalca v letu 2018, katerega
ustanoviteljica ni država ali lokalna skupnost, na področju zgodovinsko kulturne dediščine.
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo opredeljuje javni kulturni program v 56.
členu: »Javni kulturni program je določen s cilji kulturnega izvajalca, ki morajo upoštevati
cilje in prioritete kulturne politike in biti relevantni, merljivi, uresničljivi in časovno
opredeljeni«.
2. Namen in cilji poziva
Programski poziv je namenjen letnemu sofinanciranju javnih kulturnih programov tistih
izvajalcev v občini Kobarid, katerih dosedanje delovanje je bilo po kvalitativnih in
kvantitativnih merilih v javnosti ovrednoteno kot strokovno, uspešno in javno dostopno,
njihovi programi dela pa odražajo cilje in prioritete kulturne politike. Poziv je namenjen
izvajalcem, ki so v Letnem programu kulture v občini Kobarid za leto 2018 določeni kot
izvajalci, ki opravljajo funkcijo promoviranja občine Kobarid, tako doma kot na tujem, in ki s
svojo dejavnostjo, upravljanjem z muzeji v naravi, kot tudi z dejavnostjo TIC-a, skrbijo za
dodaten pritok turistov v občino Kobarid ter spodbujanje čezmejnega sodelovanja.
3. Področje poziva
Kulturno zgodovinska dediščina
Program obsega naslednje možne programske sklope:
1) promocijske dejavnosti iz področja zgodovinsko kulturnega turizma doma in v tujini
ob predhodni uskladitvi z zavodom LTO Sotočje;
2) izdajanje publikacij in drugega gradiva s področja zgodovinsko-kulturne dediščine, ki
dopolnjujejo turistično ponudbo Občine Kobarid;
3) organizacija javnega dogodka v občini Kobarid;
4) organizacija in izvedba izobraževalnih vsebin (vodniška služba, sodelovanje z
vzgojno-izobraževalnimi institucijami, novinarji, tour operaterji itd);
5) upravljanje s tistimi projekti na območju občine Kobarid, ki imajo podporo Občine
Kobarid.
Vloga se upošteva kot program, če so predlagani najmanj štirje sklopi, izmed katerih je
vključitev programskega sklopa pod št. 3 (organizacija javnega dogodka v občini Kobarid)
obvezna.
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4. Vrednost poziva
Obseg sredstev, namenjenih iz Proračuna Občine Kobarid za leto 2018 za področje tega
poziva znaša: 4.000,00 EUR. Priporočljivo je, da se razpoložljiva sredstva poziva
enakomerno razporedijo na posamezne prijavljene sklope.
5. Dokumentacija poziva
Prijavni obrazec 1
Prijavni obrazec 2
Prijavni obrazec 2.1
Prijavni obrazec 2.2
Prijavni obrazec 2.3
Prijavni obrazec 2.4
Prijavni obrazec 2.5
Kontrolni seznam
6. Namen porabe sredstev in upravičeni stroški
Sredstva se dodelijo na podlagi izstavljenih e-zahtevkov s strani upravičenca. Vlagatelj lahko
prejeta sredstva porabi za enote/posamezne aktivnosti, ki jih prijavi v okviru sklopov.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 15. novembra 2018. Prejemniki
sredstev morajo predložiti poročilo o porabi sredstev z ustreznimi dokazili o izdatkih.
8. Rok za prijavo na poziv: 5. marec 2018 (v primeru priporočeno poslane pošiljke velja datum
poštnega žiga).

9. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih obrazcih poziva in mora vsebovati vse sestavine
vloge določene v razpisni dokumentaciji poziva.
Vloga mora biti predložena na naslov: Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid z
oznako »Prijava na poziv – kulturno zgodovinska dediščina«. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti naveden naslov (sedež) predlagatelja.
10. Dodatne informacije
Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo pri
Urški Lazar Živec, na telefonski številki 05/38 99 200, vsak dan v poslovnem času ali
elektronskem naslovu urska.lazar-zivec@kobarid.si.
Občina Kobarid
Robert Kavčič l.r
Župan
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Prijavni obrazec 1

Identifikacijski obrazec
Polni naziv predlagatelja:
Naslov (sedež):
Statusno-organizacijska oblika predlagatelja:
Davčna številka:
Transakcijski račun, naziv banke in enote:
Telefon, mobilni telefon:
Faks:
Elektronska pošta:

Osnovni podatki o prijavi
2015
Prijavljeni programski
sklopi (označite):

1) promocijske dejavnosti doma in tujini;
izdajanje publikacij s področja zgodovinsko-kulturne
dediščine;
3) organizacija javnega dogodka v občini Kobarid;
4) organizacija in izvedba izobraževalnih vsebin (vodniška
služba);
5) upravljanje s projekti na območju Občine Kobarid.
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Prijavni obrazec 2

Zbirni obrazec vseh programskih sklopov v letu 2018
Št. enot/
posameznih
aktivnosti

SKLOPI

Celotna
vrednost

Zaprošena
sredstva iz
drugih virov

1. promocijske dejavnosti iz področja
zgodovinsko kulturnega turizma doma in v
tujini ob predhodni uskladitvi z zavodom LTO
Sotočje;
2. izdajanje publikacij in drugega gradiva s
področja zgodovinsko-kulturne dediščine, ki
dopolnjujejo turistično ponudbo Občine
Kobarid;
3. organizacija javnega dogodka v občini
Kobarid (obvezna prijava);
4. organizacija in izvedba izobraževalnih
vsebin (vodniška služba, sodelovanje z
vzgojno-izobraževalnimi institucijami);
5. upravljanje s projekti na območju občine
Kobarid, ki imajo podporo Občine Kobarid.
Skupaj
Kratka vsebinska obrazložitev in utemeljitev okvirnega programa in poslovne vizije
za leto 2018

Okvirni program

Vizija

Podrobnejša obrazložitev večjih vsebinskih
sprememb ali odklonov

V nadaljevanju izpolnjujete le obrazce za sklope, katere prijavljate v okviru poziva.
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Prijavni obrazec 2.1

Promocijske dejavnosti iz področja zgodovinsko kulturnega turizma ob
predhodni uskladitvi z LTO Sotočje
Programski sklop je namenjen sofinanciranju promocijske dejavnosti doma in v tujini na
področju kulturno zgodovinskega turizma, pri tem da se vsebine predhodno uskladijo z LTO
Sotočje. Cilj je namreč, da se promocija občine Kobarid z enakimi vsebinami ne podvaja.
Programski sklop promocijske dejavnosti vključuje razstave, dejavnosti na mednarodnih
konferencah iz področja kulturno zgodovinske dediščine in druge promocijske aktivnosti ter
organizacijo promocijskih prireditev.
Kratek opis predvidene realizacije sklopa v letu 2018

Zbirni obrazec za leto 2018

Datum
izvedbe

Predvidena sredstva s
strani Občine Kobarid

Celotna vrednost
enote

Enota št.1
1.
2.
3.
4.
Skupaj
Odhodki za vse programske enote skupaj 2018
Potni stroški
Stroški prenočišča
Dnevnice
Materialni stroški
Avtorski honorarji
Stroški transporta
Stroški storitev
Stroški promocije in tiska
Drugo
Skupaj:
1

Sklop ne sme presegati 4 enot/posameznih aktivnosti.
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Višina
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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Predvideni prihodki za vse programske enote skupaj 2018
Občina Kobarid
Druge občine
Sredstva ministrstev
Sredstva EU
Lastna sredstva
Drugo
Skupaj

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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Prijavni obrazec 2.2

Izdajanje publikacij in drugega gradiva s področja zgodovinsko kulturne
dediščine, ki dopolnjujejo turistično ponudbo Občine Kobarid
Programski sklop je namenjen sofinanciranju izdajanja publikacij in drugega gradiva na
področju kulturno zgodovinske dediščine. Programski sklop izdajanje publikacij in drugega
gradiva s področja kulturno zgodovinske dediščine vključuje izdajo strokovnih publikacij,
predvsem strokovnih revij, zbornikov z objavami referatov predstavljenih na strokovnih
konferencah in priročnikov ter drugega gradiva, s čimer izkazuje višjo stopnjo informacij o
strokovni dejavnosti.

Kratek opis predvidene realizacije sklopa v letu 2018

Zbirni obrazec za leto 2018

Datum
izvedbe

Predvidena sredstva s
strani Občine Kobarid

Enota št.2
1.
2.
3.
4.
Skupaj

2

Sklop ne sme presegati 4 enot/posameznih aktivnosti.
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Celotna vrednost
enote
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Odhodki za vse programske enote skupaj 2018
Avtorski honorarji za besedila
Avtorske pravice
Jezikovni pregled
Prevod
Tehnično urejanje
Avtorski honorarji za fotografije
Avtorski honorarji za ilustracije
Stroški papirja in tiska
Stroki promocije
Študentski servis
Drugo
Skupaj:

Višina
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Predvideni prihodki za vse programske enote skupaj 2018
Občina Kobarid
Druge občine
Sredstva ministrstev
Sredstva EU
Lastna sredstva
Drugo
Skupaj

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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Prijavni obrazec 2.3

Organizacija javnega dogodka v občini Kobarid
Programski sklop je namenjen sofinanciranju organizacije javnega dogodka v občini Kobarid.
Vsebina in termin dogodka se predhodno uskladi z Občino Kobarid.
Kratek opis dogodka v letu 2018:

Zbirni obrazec za leto 2018

Datum
izvedbe

Predvidena sredstva s
strani Občine Kobarid

Celotna vrednost
enote

Dogodek:
1.
Skupaj

Odhodki za vse programske enote skupaj 2018
Materialni stroški
Stroški storitev
Stroški tiska in promocije
Drugo
Skupaj:

Višina
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Predvideni prihodki za vse programske enote skupaj 2018
Občina Kobarid
Druge občine
Sredstva ministrstev
Sredstva EU
Lastna sredstva
Drugo
Skupaj

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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Prijavni obrazec 2.4

Organizacija in izvedba izobraževalnih vsebin (vodniška služba,
sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi institucijami, novinarji, tour
operaterji itd.)
Programski sklop je namenjen sofinanciranju organizacije in izvedbe izobraževalnih vsebin
na področju kulturno zgodovinske dediščine. Sklop obsega izvedbo izobraževanj in tečajev ter
predavanj, posvetov, delavnic ipd. z vzgojno-izobraževalnimi institucijami na temo
zgodovinsko kulturne dediščine v Sloveniji.
Kratek opis predvidene realizacije sklopa v letu 2018

Zbirni obrazec za leto 2018

Datum
izvedbe

Predvidena sredstva s
strani Občine Kobarid

Celotna vrednost
enote

Enota št.3
1.
2.
3.
4.
Skupaj
Odhodki za vse programske enote skupaj 2018
Potni stroški
Stroški dela organizatorja
Stroški dela zunanjih izvajalcev
Stroški transporta
Študentski servis
Stroški promocije
Stroški reprezentance
Drugo
Skupaj:
3

Sklop ne sme presegati 4 enot/posameznih aktivnosti.
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Višina
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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Predvideni prihodki za vse programske enote skupaj 2018

Občina Kobarid
Druge občine
Sredstva ministrstev
Sredstva EU
Lastna sredstva
Drugo
Skupaj

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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Prijavni obrazec 2.5

Upravljanje s projekti na območju občine Kobarid, ki imajo podporo
Občine Kobarid
Programski sklop je namenjen sofinanciranju lastnega deleža pri evropskih projektih in
projektih na ravni Republike Slovenije. Upoštevajo se le projekti, ki se odvijajo na območju
občine Kobarid in imajo podporo Občine Kobarid.
Kratek opis predvidene realizacije sklopa v letu 2018

Zbirni obrazec za leto 2018

Datum
izvedbe

Predvidena sredstva s
strani Občine Kobarid

Celotna vrednost
enote

Enota št.4
1.
2.
3.
4.
Skupaj
Odhodki za vse programske enote skupaj 2018
Predvideni viri zagotavljanja lastnega deleža:
Skupaj:

4

Sklop ne sme presegati 4 enot/posameznih aktivnosti.
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Višina
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Kontrolni seznam
Sestavine vloge za področje:
Označi predlagatelj

Označi Občina Kobarid

Prijavni obrazec 1
Prijavni obrazec 2
Prijavni obrazec 2.1
Prijavni obrazec 2.2
Prijavni obrazec 2.3
Prijavni obrazec 2.4
Prijavni obrazec 2.5
Kontrolni seznam

Odgovorna oseba in funkcija:

Podpis odgovorne osebe in žig:

Datum:
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Uradni zaznamek Občine Kobarid (izpolni Občina Kobarid):
Vloga prejeta dne:
Datum in ura odpiranja vloge:
Datum poziva k dopolnitvi:
Datum in ura predložene dopolnitve:
Vloga je popolna:

Da

Ne

Vloga se zavrže zaradi:
Vloga neupravičene osebe
Prepozna vloga
Nepopolna vloga
Manjkajoče obvezne sestavine :

Opomba:

Ime in priimek pristojnega uslužbenca:

Datum:

Podpis :
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