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JAVNI RAZPIS 
 

ZA DODELJEVANJE PRISPEVKOV KULTURNIM USTANOVAM ZA DEJAVNOSTI, 
OPRAVLJENE V OBRAČUNSKEM LETU PRED LETOM PREDLOŽITVE VLOGE 

 
Odgovorna oseba Službe Tajništvo, splošne zadeve in demografske službe 

 
 

 skladno s 118. členom Ustave; 

 skladno z 12. odstavkom člena DZ 241/1990 z n.s.d.; 

 ob upoštevanju Pravilnika za podeljevanje pokroviteljstev in odobritev prispevkov 

kulturnim, vzgojnim in športnim organizacijam, ki je bil sprejet s sklepom občinskega sveta št. 31 z 

dne  30. 12. 2020; 

 skladno s sklepom občinskega odbora št. 27 z dne 28. 4. 2021 v zadevi »Dodeljevanje  

prispevkov kulturnim, vzgojnim in športnim organizacijam za dejavnosti izvedene v obračunskem 

letu pred letom vložitve vloge«; 

 na podlagi  svoje odločbe št. 84  z dne 23. 6. 2021; 

 
OBVEŠČA, 

 
da je objavljen javni razpis za predložitev vlog za prispevke nepridobitnim kulturnim ustanovam 

za dejavnosti, izvedene v letu 2020. 

 

 

1. Vrsta prispevka 
 

 Finančna sredstva za dejavnosti, izvedene v obračunskem letu pred letom vložitve vloge 

spadajo v skupino s prihodkom povezanih oblik podpore in so v prvi vrsti namenjena 
institucionalnem namenu vlagatelja, zato finansirajo v statutu določene dejavnosti in druge z njim 

povezane pobude; 

 

 

2. Upravičeni prejemniki - pogoji 
 

 Skladno s Pravilnikom za podeljevanje pokroviteljstev in odobritev prispevkov kulturnim, 

vzgojnim in športnim organizacijam, ki je bil sprejet s sklepom občinskega sveta št. 31 z dne  30. 

12. 2020, so prejemniki pomoči kulturna združenja, in sicer:  

• združenja, fundacije in druge zasebne ustanove s statusom pravne osebe, ki imajo sedež ali 
opravljajo svoje dejavnosti na občinskem ozemlju; 
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• nepridobitna združenja, združenja brez priznanega statusa pravne osebe in odbori, ki imajo 
svoj sedež ali opravljajo svoje dejavnosti na občinskem ozemlju; 

• drugi nepridobitni zasebnopravni subjekti, ki imajo sedež ali opravljajo svoje dejavnosti na 
občinskem ozemlju. 

 

 V vsakršnem primeru mora vsaka ekonomska korist, namenjena podjetjem spoštovati 

evropske in državne predpise s področja državnih pomoči. 

 

 

3. Predložitev vloge 
 
 Združenja, ki želijo sodelovati pri postopku, morajo predložiti vlogo, skladno z obrazcem v 
prilogi A. Pri tem velja pojasniti, da morajo biti vse vloge za podelitev prispevka  kolkovane s 

kolkom v vrednosti 16,00 EUR, razen za primere oprostitve plačila upravne takse, ki jih predvideva 

Zakon o upravni taksi UPR 26 št. 642 z dne 26. oktobra 1972, priloga B. Če je vlagatelj oproščen 
plačila upravne takse, mora navesti primer oprostitve. 
 Skladno s Pravilnikom za podeljevanje pokroviteljstev in odobritev prispevkov kulturnim, 

vzgojnim in športnim organizacijam, ki je bil sprejet s sklepom občinskega sveta št. 31 z dne  30. 

12. 2020  morajo vloge na kolkovanem papirju vsebovati davčno številko zainteresirane osebe in 

identifikacijsko številko za DDV, če to zahteva zakon. Vlogi je potrebno priložiti: 

 

 

• poročilo o dejavnosti, opravljeni v prejšnjem obračunskem letu; 

• izkaz poslovnega izida za prejšnje leto; 

• dokazilo o pravnem statusu subjekta ter o pooblastilih za zastopanje; 

• seznam priložene dokumentacije; 

• veljavni osebni dokument vlagatelja. 
 

 Vloga mora biti lastnoročno podpisana v primeru osebne predložitve oziroma digitalno 

podpisana v primeru, da se posreduje na elektronski način. Dokumentacija se lahko odda v 

občinskemu vložišču po predhodnem dogovoru (skladno s predpisi za preprečevanje in 

obvladovanje širjenja virusa SARS-CoV-2) oz. se posreduje s priporočenim pismom s povratnico ali 

po varni elektronski pošti na naslov comune.monrupino@certgov.fvg.it najkasneje do 12. ure dne 
30. 7. 2021.  

 Kot datum predložitve vloge ne velja datum odpreme pošiljke. Upoštevane bodo le vloge, 

prispele do zgoraj navedenega roka. 

 Vlagatelj je izključno in popolno odgovoren za predložitev vloge; naslovna občina ne bo v 

nikakršnem primeru odgovorna za neprejem ali pozen prejem vloge. 
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 Občina bo lahko vlagatelja ali upravičenca kadarkoli zaprosila za morebitno dopolnilno 

dokumentacijo, potrebno za vodenje ugotovitvenega postopka ali priznanje zaprošenega prispevka, 

razen za tisto dokumentacijo, iz katere je mogoče razbrati potrebne podatke za točkovanje. 

 Vloge, ki niso prispele v predvidenem roku oz. jih vlagatelj ni podpisal, se ne 
obravnavajo. 
 
4. Višina razpoložljivih sredstev 
 
 S sklepom občinskega odbora št. 27 z dne 28. 4. 2021 je bilo določeno, da se za prispevke 

po tem javnem razpisu za leto 2021 skupno dodeli 4.500,00 evrov. 

 

 

5. Merila za dodelitev prispevka 
 

 Skladno s 4. členom Pravilnika za podeljevanje pokroviteljstev in odobritev prispevkov 

kulturnim, vzgojnim in športnim organizacijam, ki je bil sprejet s sklepom občinskega sveta št. 31 z 

dne  30. 12. 2020, bo občinska uprava pri dodelitvi prispevka upoštevala naslednja merila: 

a) pomen dejavnosti s področja kulture, ki se lahko izvajajo na občinskem, pokrajinskem, 

deželnem, državnem in mednarodnem nivoju; 
b) interes lokalne skupnosti v tem, da se pobuda izvede, in njeno vključevanje. 

V primeru enakega pomena in interesa bodo imele prednost pred ostalimi: 

• tiste dejavnosti, ki se nanašajo na pobude, ki so že predvidene v programu občinske uprave, 
ter dejavnosti, ki spodbujajo ovrednotenje in zaščito interesov območja ter prebivalstva, ki 

jih občinska uprava upravlja; 

• pobude združenj, ki s svojo kontinuirano dejavnostjo na občinskem ozemlju prispevajo k 
civilnemu, kulturnemu, športnemu, vzgojnemu in družbenemu razvoju lokalne skupnosti na 

področju svojega delovanja. 

 

 

6. Dodelitev prispevkov 
 
 Skladno z 10. členom Pravilnika za podeljevanje pokroviteljstev in odobritev prispevkov 

kulturnim, vzgojnim in športnim organizacijam, ki je bil sprejet s sklepom občinskega sveta št. 31 z 
dne  30. 12. 2020, bodo prejete vloge posredovane pristojnemu uradu, ki jih bo preučil in preveril 

njihovo ustreznost.  Vsaka posamezna vloga bo skupaj s pripadajočim poročilom posredovana v 

obravnavo občinskemu odboru, ki bo za upravičene vloge izdal sklep o odobritvi prispevka.  

 Znesek posameznega prispevka se odmeri ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih 

sredstev glede na število vlog, kakovost opravljene dejavnosti in stroške, nastale  za njeno izvedbo. 

 Prispevki bodo dodeljeni z odločbo odgovorne osebe Službe Tajništvo, splošne zadeve in 

demografske službe. 
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 O vsebini odločbe o dodelitvi prispevka bodo  prejemniki obveščeni najkasneje 30 dni po 

njeni odobritvi. 

 V primeru, da bi prejemnik prispevka imel dolgove do Občine Repentabor, bo plačilo 

prispevka zamrznjeno do njihove poravnave. 

 Potem, ko so bili obveščeni o dodelitvi prispevka, morajo vlagatelji v enem mesecu po dnem 

prejetja obvestila o dodelitvi poslati občini izjavo o sprejetju ali zavrnitvi prispevka. Če do zgoraj 
navedenega roka občina ne prejme izjave o sprejemu prispevka in pripadajočih dokumentov, 
se šteje, da je bil dodeljeni prispevek zavrnjen. 
 

 

7. Izguba pravice do prispevka 
 
 Pristojni urad odloča o izgubi pravice do prispevka v naslednjih primerih: 

• ob morebitni odpovedi ali nesporočanju sprejema prispevka; 

• v primeru neresničnih izjav o izvedenih dejavnosti. 
 

 

8. Odgovornosti 
 

 Na tem področju se uporabljata 28. in 29. člen Pravilnika za dodelitev finančnih sredstev 

skladno z 12. členom Zakona št. 241 z dne 7. 8. 1990. Pojasnjuje se tudi, da Občina v primeru 

dodelitve prispevka ne bo vezana na morebitna razmerja ali obveznosti, ki bi nastale med 

upravičencem in tretjimi osebami z namenom nudenja blaga in storitev, zagotavljanja poklicnega 
sodelovanja ali kakršnekoli druge storitve. 

Občina v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za organizacijo ali izvedbo prireditev, pobud 

in projektov, za katere je odobrila finančna sredstva.  

 

 

9. Preverjanja in kontrole upravičenih vlog 
 
 Občinska uprava lahko izvaja preverjanja na podlagi UPR št. 445/2000. Za namene 

navedenih kontrol lahko občinska uprava neposredno pridobi podatke, ki jih hranijo drugi subjekti 

javne uprave, ali prosi za dostop do dokumentacije, ki dokazuje verodostojnost izjav. Lažne izjave 
se kaznujejo. O njih bo občinska uprava obvestila sodni organ in posledično preklicala pravico do 

prispevka. 

 

 

10. Obdelava osebnih podatkov 
 

 Kot upravljavec podatkov bo Občina Repentabor obdelala osebne podatke, pridobljene tako 

v papirnati obliki kot z informacijskimi in elektronskimi sredstvi izključno za namene nudenja 
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zahtevanih storitev, opravljanja nalog javnega interesa oz. tistih, vezanih z izvajanjem javnih oblasti 

same občine v skladu z načeli Uredbe EU 2016/679. Podatki bodo ustrezno obdelani tako, da bosta 

zagotovljena varnost in zaupnost samih podatkov, z uporabo papirnatih, informacijskih in/ali 

elektronskih sredstev, z namenom omogočanja izvajanja dejavnosti same občinske uprave.  Osebni 

podatki bodo obdelani zakonito, pošteno in na pregleden način ob upoštevanju načela »najmanjšega 

obsega podatkov«. Posameznik lahko uveljavlja posebne pravice, ki jih določajo členi od 15 do 22 

Uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR), in sicer: 

- pravico dostopa do osebnih podatkov - 15. člen GDPR; 
- pravica do popravka -16. člen GDPR; 

- pravica do omejitve obdelave - 18. člen GDPR; 

- pravica do prenosljivosti podatkov - 20. člen GDPR; 

- pravica do ugovora - 21. člen GDPR. 

 Sporočamo tudi, da je upravljavec podatkov Občina Repentabor, ki jo zastopa župan. 

Odgovorna oseba za obdelavo podatkov je vodja Upravne službe dr. Mitja Rupel. Za dodatne 

informacije ali pojasnila o razlagi vsebine tega razpisa se lahko obrnete na  uradno osebo za vodenje 

postopka Fabia Vizintina na tel. številko  040/327122 ali po elektronski pošti na naslov: 

fabio.vizintin@com-monrupino.regione.fvg.it PEC comune.monrupino@certgov.fvg.it  

 

 
 

Col, 23. 6. 2021 

 

 

        Odgovorna oseba službe 

          dr. Mitja Rupel l.p. 

 
 


