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PRAVILNIK O DODELJEVANJU SREDSTEV ZA PRIREDITVE IN DRUGE AKTIVNOSTI, KI
HRASTNIK
1.

Hrastnik

ranje

turist
vabili.

i enkratni dogodki,

Mednje spada organizacija in izvedba javnih prireditev, zlasti:
- kulturnih aktivnosti ( koncerti, predstave, razstave, proslave, okrogle mize,
delavnice in druge prireditve, ki prispevajo k obogatitvi kulturnih dejavnosti na
-

-rekreativnih aktivnosti,
ravni (festivali, sejmi, delavnice, pohodi, tekmovanja).

nje.

Prijavitelj za posamezno aktivnost je lahko le eden izmed organizatorjev, ki za isto
aktivnost lahko pridobi sredstva samo iz ene

2.

-

3.

odlok
glasilu.
ed

aktivnosti
- ovrednoteno prostovoljno delo.
Sredstva na podlagi tega pravilnika niso namenjena za sofinanciranje:
- redne dejavnosti
- investicij.

Up
razpis.
to.

Postopek javnega razpisa in dodelitev f
zaporedju:
- priprava razpisne dokumentacije
, spletna
)
- imenovanje strokovne - pristojne - odpiranje prejetih vlog pristojne komisije
- strokovno ocenjevanje komisije prispelih vlog na javni razpis in priprava predloga
-

izdaja sklepov
sklepanje pogodb.

Javni razpis za dodelitev sredstev mora vsebovati:
- predmet javnega razpisa
- pogoje in merila, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
- predvideni rok, v katerem bodo znani rezultati javnega razpisa.

Postopke jav
strokovne komisije ne smejo biti predsedniki ali namestniki predsednika oz. zakoniti

v pr

Naloge strokovne komisije so:
- odpiranje in pregled na javni razpis prispelih vlog
- ugotavljanje izpolnjevanja formalnih pogojev vlog in prijaviteljev
- ocenjevanje in vrednotenje aktivnosti v skladu z merili iz tega pravilnika oz.
javnega razpisa
- sestava zapisnika o delu
- priprava predloga razdelitve sredstev.

popolne vloge. Odpiranje vlog ne poteka javno.

dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev vloge je pet dni od prejema poziva za dopolnitev vloge.
se tudi vloge, ki so na javni razpis prispele prepozno.
Komisija o svojem delu vodi zapisnik, katerega sestavni del je ocenjevalni list. Komisija
n
in

sklene pogodbo s sofinanciranju aktivnosti.

Obvezne sestavine pogodbe so:
- navedba pogodbenih strank
- navedba sofinancirane aktivnosti
- obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena
-

zamudnimi obrestmi
-

-

skrbnike pogodb s strani obeh pogodbenih strank
tve, ki je
sofinancirana po tem pravilniku za prihodnje koledarsko leto najkasneje do 10.
januarja prihodnje leto
ter druge medsebojen pravice in obveznosti.

prejema po
4. MERILA
15
na primer:
tradicionalna kreativnost, trajanje aktivnosti, raven aktivnosti, obseg aktivnosti,

5. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
16

(v 30 dneh po
prir
-

dokazila o namenski porabi sredstev pridobljenih na podlagi javnega razpisa

organ lahko kadarkoli preveri namensko porabo
sredstev.
17

namenski por

skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

6
18
Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju prireditev

19.
Uradnem
vestniku Zasavja.
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ripravila predlog pravilnika za

, na

n druge posebne prireditve, ker je tekom
izvajanja
dogodkov in prireditev ta oblika postala zastarela in s tem neprilagojena novim
prireditvam in dogodkom.
ani,
da delujejo najmanj eno leto, lahko pa

jih uporabljajo, plakati, letaki,..)
Postopek javnega razpisa poteka preko javnega razpisa
sredstev.
primeroma opredeljena v pravilniku in se lahko
sproti prilagajamo spremembam.
V poglavju
nadzora
pogodbenem roku.
prenehan
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