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1. OBRAZEC PRIJAVE 
  

ZA JAVNO POVABILO ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV/DOGODKOV V OKVIRU 
SPODBUJANJA OBISKA IN UTRIPA V MESTNEM JEDRU KAMNIKA 2019. 

 
1. SPLOŠNI PODATKI 

 
NAZIV VLAGATELJA: _________________________________________________ 
NASLOV:____________________________________________________________ 
STATUS (društvo, zavod, s. p., d. o. o., z. o. o …)____________________________ 
ID za DDV/Davčna številka:_____________________________________________ 
MATIČNA ŠTEVILKA: _________________________________________________ 
ŠTEVILKA TRR RAČUNA:______________________________________________ 
NAZIV BANKE PRI KATERI JE TRR ODPRT:_______________________________ 
KONTAKTNA OSEBA:_________________________________________________ 
KONTAKT (e-naslov, tel. št.):___________________________________________ 
 

 
2. NAZIV PROJEKTA ŠT. 1,  

ki ga prijavljate na Javno povabilo za sofinanciranje projektov/dogodkov v okviru 
spodbujanja obiska in utripa v mestnem jedru Kamnika 2019. 
_________________________________________________________________________  
 
Predvideni kraj, datum in ura izvedbe:  
___________________________________________ 
 
Opis:_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Namen: 
Pričakovano število obiskovalcev: ______________________________________________ 
Realna ocena vrednosti projekta: ______________________________________________ 
Pričakovani prihodki s strani sofinancerja (ZTŠKK):_________________________________ 
Lastna promocija dogodka: NE / DA.  Kateri kanali lastne promocije?: Radio, internet, FB 
(socialna omrežja), tiskani mediji, drugo _________________ (obkroži/dopiši) 
Imamo lastno FB stran ali drugo socialno omrežje NE / DA  
Število sledilcev na predstavitvenem socialnem omrežju pred dogodkom________________ 
Željeni doseg novih sledilcev preko dogodka 
______________________________________ 
Partnerji v projektu DA / NE – kateri:___________________________________________ 
Vstopnina: NE / DA Višina: 
____________________________________________________ 
V decembru 2017 smo že organizirali dogodke DA / NE. Če da, koliko je bilo obiskovalcev 
na vseh organiziranih dogodkih skupaj? _________________. 
Sodelovali smo v projektu Barvita jesen v Kamniku 2018 DA / NE. Če da, koliko je bilo 
obiskovalcev na vseh organiziranih dogodkih skupaj? _________________. 
Sodelovali smo v projektu Spodbujanje utripa v mestnem jedru v decembru 2018 DA / NE. 
Če da, koliko je bilo obiskovalcev na vseh organiziranih dogodkih skupaj? ______________. 



 

 

www.visitkamnik.com      I      info@visitkamnik.com  

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik 
Glavni trg 2, Kamnik, Slovenija 
t. +386 (0)1 831 82 50, m. +386 (0)31 388 324 

ID za DDV: SI80971423 
Matična št. 1511181000 
IBAN: SI56 01100-6000057835 (UJP) 

 

3. NAZIV PROJEKTA ŠT. 2,  
ki ga prijavljate na Javno povabilo za sofinanciranje projektov/dogodkov v okviru 
spodbujanja obiska in utripa v mestnem jedru Kamnika 2019.    
_________________________________________________________________________  
 
Predvideni kraj, datum in ura izvedbe:  
___________________________________________ 
 
Opis: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Namen: 
Pričakovano število obiskovalcev: ______________________________________________ 
Realna ocena vrednosti projekta: ______________________________________________ 
Pričakovani prihodki s strani sofinancerja (ZTŠKK):_________________________________ 
Lastna promocija dogodka: NE / DA.  Kateri kanali lastne promocije?: Radio, internet, FB 
(socialna omrežja), tiskani mediji, drugo _________________ (obkroži/dopiši) 
Imamo lastno FB stran ali drugo socialno omrežje NE / DA  
Število sledilcev na predstavitvenem socialnem omrežju pred dogodkom________________ 
Željeni doseg novih sledilcev preko dogodka 
______________________________________ 
Partnerji v projektu DA / NE – 
kateri:_____________________________________________ 
Vstopnina: NE / DA Višina: 
____________________________________________________ 
V decembru 2017 smo že organizirali dogodke DA / NE. Če da, koliko je bilo obiskovalcev 
na vseh organiziranih dogodkih skupaj? _________________. 
Sodelovali smo v projektu Barvita jesen v Kamniku 2018 DA / NE. Če da, koliko je bilo 
obiskovalcev na vseh organiziranih dogodkih skupaj? _________________. 
Sodelovali smo v projektu Spodbujanje utripa v mestnem jedru v decembru 2018 DA / NE. 
Če da, koliko je bilo obiskovalcev na vseh organiziranih dogodkih skupaj? ______________. 
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4. NAZIV PROJEKTA ŠT. 3,  
ki ga prijavljate na Javno povabilo za sofinanciranje projektov/dogodkov v okviru 
spodbujanja obiska in utripa v mestnem jedru Kamnika 2019. 
_________________________________________________________________________  
 
Predvideni kraj, datum in ura izvedbe:  ____________________________________ 
Opis: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Namen: 
Pričakovano število obiskovalcev: ______________________________________________ 
Realna ocena vrednosti projekta: ______________________________________________ 
Pričakovani prihodki s strani sofinancerja (ZTŠKK):_________________________________ 
Lastna promocija dogodka: NE / DA.  Kateri kanali lastne promocije?: Radio, internet, FB 
(socialna omrežja), tiskani mediji, drugo _________________ (obkroži/dopiši) 
Imamo lastno FB stran ali drugo socialno omrežje NE / DA  
Število sledilcev na predstavitvenem socialnem omrežju pred dogodkom________________ 
Željeni doseg novih sledilcev preko dogodka 
______________________________________ 
Partnerji v projektu DA / NE – 
kateri:_____________________________________________ 
Vstopnina: NE / DA Višina: 
____________________________________________________ 
V decembru 2017 smo že organizirali dogodke DA / NE. Če da, koliko je bilo obiskovalcev 
na vseh organiziranih dogodkih skupaj? _________________. 
Sodelovali smo v projektu Barvita jesen v Kamniku 2018 DA / NE. Če da, koliko je bilo 
obiskovalcev na vseh organiziranih dogodkih skupaj? _________________. 
Sodelovali smo v projektu Spodbujanje utripa v mestnem jedru v decembru 2018 DA / NE. 
Če da, koliko je bilo obiskovalcev na vseh organiziranih dogodkih skupaj?______________. 
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IZJAVA PRIJAVITELJA 
 

S podpisom odgovorne osebe in žigom prijavitelja potrjujemo resničnost vseh 
navedenih podatkov v celotni dokumentaciji javnega povabila. 
 
Hkrati izjavljamo: 

• da smo seznanjeni s pogoji in merili povabila in jih sprejemamo; 

• imamo sedež ali podružnico v mestnem jedru Kamnika; 

• imamo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo projekta/prireditve; 

• če bomo upravičeni do sofinanciranja prireditev, se zavežemo, da bomo na 
promocijskem materialu z objavo logotipa oz. kako drugače navedli, da Zavod za 
turizem, šport in kulturo Kamnik sofinancira sklop prireditev in prireditev sodi v okvir 
decembrskih prireditev v mestnem jedru Kamnika; 

• da dovoljujemo objavo osebnih podatkov z namenom vodenja povabila in objave 
rezultatov povabila na spletni strani Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik 
skladno z Zakonom o dostopnosti informacij javnega značaja in Zakona o varstvu 
osebnih podatkov; 

• da s strani Občine Kamnik in/ali Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik za 
upravičene stroške in projekte, ki so predmet tega Javnega povabila nismo prejeli 
sredstev; 

• da zakoniti zastopniki, predsedniki, ravnatelji, direktorji ali člani poslovodstva oz. 
osebe, ki so neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % udeležene pri 
ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu prijavitelja ne zasedajo 
funkcijske položaje v organih Občine Kamnik (župan, podžupani, svetniki, člani 
Nadzornega odbora Občine Kamnik) in v organih Zavoda za turizem, šport in kulturo 
Kamnik; 

• da bo projekt v celoti realiziran v obdobju od 1. 12. 2019 do 25. 12. 2019;  

• da imamo v celoti poravnane zapadle pogodbene obveznosti do Občine Kamnik in 
Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik. 
 
 
 
Datum: 
 
 
Podpis odgovorne osebe: 
 
 
Žig: 
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VZOREC POGODBE 
 

1. ZTŠK Kamnik, Glavni trg 2, 1240 Kamnik, ki ga zastopa direktor dr. Tomaž 
Simetinger, identifikacijska št. za DDV: SI80971423, matična številka: 1511181000 
(v nadaljevanju: sofinancer)  
 
In 
 
2. _________________________________________________________________, 
ki ga zastopa ______________________________, davčna številka: 
____________________ (v nadaljevanju: prejemnik sredstev)  
 
Sklenejo naslednjo: 
 
POGODBO O SOFINANCIRANJU DOGODKA/OV OZ. PROJEKTA/OV, V OKVIRU 

PRIREDITEV V MESTNEM JEDRU KAMNIKA V OBDOBJU OD 1.12.2019 DO  
25.12.2019 . 

 
1. člen 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 
- da je sofinancer dne 15. 10. 2019 objavil Javno povabilo za sofinanciranje 
projektov/dogodkov v okviru projekta spodbujanja obiska in utripa v mestnem jedru 
Kamnika, ki se bodo izvajali v središču mesta Kamnik; 
- da so bila na podlagi Javnega povabila za sofinanciranje dogodkov/projektov, ki bodo 
del prireditev v mestnem jedru Kamnika, objavljenega na spletni strani 
www.visitkamnik.si, z odločbo št. _______________, z dne __________________, 
prejemniku dodeljena sredstva; 
- da imata skupni interes pri oživitvi mestnega jedra v okviru spodbujanja obiska in 
utripa v mestnem jedru Kamnika,  
- da so sredstva v višini __________________ prijavitelju dodeljena za naslednje 
projekte: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
  

2. člen 
Dodeljena finančna sredstva se prejemniku nakaže po prejemu vseh finančnih 
podatkov in dokazil, ki jih prijavitelj predloži na sedež sofinancerja najkasneje do 27. 
12. 2019 do 10. ure. 
 

3. člen  
Sredstva se prejemniku nakažejo pod pogojem kakovostne in celostne izvedbe 

prireditve/projekta, ki je predmet te pogodbe. Sofinancer bo nakazal finančna sredstva 

iz četrte alineje prvega člena te pogodbe na transakcijski račun prejemnika sredstev 

št. _________________________________________________________ pri banki 

________________________________________, v osmih (8) dneh po predložitvi in 

potrditvi končnega vsebinskega in finančnega poročila o opravljenih prireditvah in 

http://www.visitkamnik.si/
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zahtevka za izplačilo sredstev. Do sredstev ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki h 

končnemu poročilu ne bodo predložili vseh v javnem povabilu zapisanih oz. potrebnih 

dokumentov/dokazil. Dokazila in poročila morajo biti na sedež Zavod za turizem, šport 

in kulturo Kamnik dostavljena najkasneje do 27. decembra 2019 do 10. ure. V kolikor 

predloženi dokazila/dokumenti ne bodo ustrezni si sofinancer pridružuje pravico 

zahtevati dopolnitev v naprej določenem roku. V kolikor tudi ta dopolnitev ne bo 

ustrezna, sofinancer ne bo dodelil oz. bo le delno dodelil sredstva.  

 
4. člen 

Prejemnik sredstev poskrbi za: 

• racionalno porabo dodeljenih sredstev, pri čemer ne bo zahteval dodatnih sredstev 
za izvajanje programa; 

• uporabo sredstev izključno za namene, za katere so mu dodeljena. V primeru, da se 
ugotovi nenamenska raba sredstev, je prejemnik dolžan v roku, ki ga bo določil 
sofinancer, sredstva vrniti na račun sofinancerja, skupaj z zamudnimi obrestmi od 
dneva nakazila do dneva vračila; 

• predložitev finančnega in vsebinskega poročila sofinancerju o opravljenih 
prireditvah, najkasneje do 27. 12. 2019 do 10. ure na sedež Zavoda za turizem, šport 
in kulturo Kamnik; 

• pravočasno prijavo prireditev pri ustreznih organih (če je potrebno); 

• pridobitev ustreznih dovoljenj, ki so potrebna oz. obvezna za izvedbo prireditev; 

• pravočasno prijavo in pridobitev dovoljenj s strani SAZAS-a (če je potrebno); 

• zavarovanje splošne civilne odgovornosti organizatorja prireditve (če je potrebno); 

• primerno uporabo zvočnih in drugih naprav, ki povzročajo hrup, v skladu z Uredbo o 
mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/2005 in dopolnitev 
34/2008), ki določa tudi najvišjo dovoljeno stopnjo hrupa v okolju. Na prireditvah se 
izvaja meritve hrupa; če je treba, je dolžan pravočasno pridobiti dovoljenje za začasno 
ali občasno obremenitev okolja s hrupom;  

• potek prireditev prilagojenih okolju, v katerem potekajo koncerti; 

• dobro sodelovanje s koordinatorjem prireditev v  mestnem jedru Kamnika;  

• oglaševanje blagovne znamke in promocije mestnega jedra Kamnika; 

• dober končen izgled dogodkov v skupnem cilju po promociji mestnega jedra. 
 

5. člen 
Sofinancer ima pravico nadzora nad potekom prireditve in nad namensko porabo 
dodeljenih sredstev z vpogledom v dokumentacijo in obračun stroškov prejemnika 
sredstev v zvezi z izvedbo prireditev, ki so predmet te pogodbe, prejemnik sredstev 
pa mu je dolžan to omogočiti. 
 

6. člen 
Prejemnik sredstev je dolžan med potekom izvedbe prireditev takoj pisno obvestiti 
sofinancerja, če nastopijo okoliščine, ki utegnejo vplivati na spremembo vsebinske ali 
časovne izvedbe prireditev. 
 

7. člen 
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Pogodba, pri kateri kdo v imenu in na račun druge pogodbene stranke, predstavniku 
ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno 
nedovoljeno korist za:  

1. pridobitev posla ali  
2. za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali  
3. za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali  
4. za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega 

sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi 
predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi 
pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,  
je nična. 
 
___________________________________ (spodaj podpisani zastopnik prejemnika 
sredstev) s svojim podpisom pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ni 
funkcionar Občine Kamnik ali njegovi družinski člani niso člani poslovodstva niti niso 
neposredno oziroma preko drugih pravnih oseb z več kot 5 % deležem udeleženi pri 
ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu pri nas, kakor opredeljuje ZIntPK 
(Ur.l.RS, 45/10). 
 

8. člen 
Nesporazume v zvezi z izpolnjevanjem določil te pogodbe bosta pogodbeni stranki 
reševali odgovorno in na miren način, v primeru neuspeha pa je za reševanje sporov 
pristojno sodišče v Kamniku. 
 

9. člen 
Ta pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih prejme sofinancer dva 
izvoda, prejemnik sredstev pa enega. Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo 
podpišeta obe pogodbeni stranki. 
 
Številka: 
 
Datum:        Datum: 
PREJEMNIK SREDSTEV:     SOFINANCER:  

Zavod za turizem, šport in 
kulturo Kamnik 
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VZOREC POROČILA 
 

POROČILO O IZVEDENI PRIREDITVI, DOGODKU, PROJEKTU 

1. Naziv izvajalca: 
 

2. Naziv prireditve/dogodka/projekta: 
 
 

3. Odgovorna oseba, telefon: 
 

4. Kraj izvedbe prireditve/dogodka/projekta: 
 

5. Datum izvedbe prireditve/dogodka/projekta: 
 

6. Število udeležencev: 
 

7. Stroški izvedbe prireditve: 
 

8. Dodeljena sredstva:  
 

9. Vsebinsko poročilo o izvedeni prireditvi, dogodku, projektu (vključuje 
tudi slikovno poročilo): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Datum:     žig   Podpis odgovorne osebe:  

Priloge: 

 
 

 


