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Št.: I-10/2021 

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UMETNIŠKIH PROGRAMOV IN/ALI PROJEKTOV 

FIZIČNIH OSEB V MESTNI OBČINI KOPER, KI DELUJEJO NA PODORČJU UMETNOSTI V 

LETU 2021  

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

1. Podatki o javnem razpisu 

2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji na javni razpis 

3. Področja javnega razpisa in kategorije 

4. Merila za dodelitev sredstev 

5. Podpora pri pripravi razpisne dokumentacije in izvedbi projektov 

6. Obdobje, v katerem bodo porabljena sredstva sofinanciranja 

7. Rok za predložitev vlog in način predložitve 

8. Datum odpiranja prijav in obveščanje o izidu 

9. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani vlagatelji dvignejo razpisno 

dokumentacijo  

 

1. PODATKI O JAVNEM RAZPISU 

 

1.1 Namen  

Namen javnega razpisa je spodbuditi fizične1 osebe2, tako posameznike kot skupine, ki 

delujejo na različnih področjih umetnosti k aktivnejšemu umetniškemu izražanju ter jih 

podpreti pri izvedbi njihovih avtorskih umetniških projektov v Mestni občini Koper (v 

nadaljevanju MOK). Na ta način se jim omogoči aktivnejši prispevek k dvigu kakovosti 

kulturno-umetniškega utripa v MOK. 

 

1.2 Predmet in upravičenci razpisanih sredstev  

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje avtorskih umetniških programov in/ali 

projektov fizičnih oseb, ki se bodo izvajali na območju MOK. Na razpis se lahko prijavijo 

zgolj fizične osebe ali skupina fizičnih oseb, katere imajo stalno ali začasno bivališče v 

MOK in delujejo na področju umetnosti.  

 

1.3 Vrednost razpisa  

Skupna vrednost celotnega razpisa je 10.000,00 EUR.  

 

 

                                                
1Kot fizične osebe se smatrajo osebe, ki nimajo svoje gospodarske družbe, zavoda, društva, organov in 

organizacij, ki z vpisom v konstitutivni register, ustrezno evidenco, razvid ali z zakonom pridobijo status 

pravne osebe.  
2 Izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moško in žensko slovnično obliko. 
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2. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI PRIJAVITELJI NA JAVNI RAZPIS  

 

2.1. Formalni pogoji, ki veljajo za vse vloge na ta razpis:  

 vloga na javni razpis mora biti izdelana izključno na predloženem razpisnem 

obrazcu; 

 vloga mora biti popolna, pravočasna in pravilno odpremljena;  

 prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati z določili 

javnega razpisa in pripadajoče razpisne dokumentacije ter potrditi resničnost 

oziroma točnost navedb v vlogi; 

 prijavitelj mora s podpisom izjave zagotavljati avtorstvo prijavljenih umetniških 

vsebin; 

 prijavitelj, ki se prijavi na pričujoči razpis se NE MORE z istimi umetniškimi 

vsebinami prijaviti hkrati tudi na razpis za Javni razpis za sofinanciranje 

mladinskih programov ali projektov v letu 2021 Zavoda za mladino, kulturo in 

turizem Koper. 

 

2.2 Splošni pogoji, ki veljajo za vse vloge na ta razpis:  

 vloga se mora nanašati na eno izmed področij in kategorij umetniškega 

delovanja navedenih v razpisni dokumentaciji; 

 prijavljeni umetniški programi in/ali projekti na ta razpis morajo biti vsebinsko in 

terminsko ter finančno realni;  

 prijavitelj mora v 20 dneh po zaključku programa in/ali projekta oddati poročilo 

o izvedenem projektu ali programu oziroma najkasneje do 31. 12. 2021.  

 

3. PODROČJA JAVNEGA RAZPISA IN KATEGORIJE  

 

V področje javnega razpisa spadajo umetniški programi in/ali projekti iz ene izmed 

kategorij: 

 glasbena umetnost - sem sodijo prijavitelji, ki glasbo uporabljajo kot umetniški 

izraz3, 

 likovna umetnost, 

 gledališče, 

 film, 

 plesna umetnost, 

 literatura, 

 intermedijska umetnost, 

 uporabna umetnost. 

 

 

                                                
3 Kot avtorski umetniški program ali projekt ne spadajo projekti kot je npr. organizacija koncerta npr. 

metal ali pop glasbene skupine/ustvarjalca. Slednje sodi v razpis za mladino (v kolikor stari do 29) oz. 

razpise namenjenim prireditvam.  
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Upravičeni stroški: 

- stroški materiala in storitev, ki ga umetnik potrebuje za izvedbo svojega 

programa in/ali izdelavo umetniškega dela (platna, barve, glina, kamen, 

fotografski filmi, digitalni print, print na platno, itd.),  

- stroški potrebni za izvedbo zaključne predstavitve izdelanega umetniškega dela 

po izvedenem programu oziroma izvedbi umetniškega projekta (stroški 

avtorskih pravic – SAZAS …, tehnična oprema in tehnik, promocija, najem 

opreme, prevoza, razvijanje, ipd.), 

- morebitnim drugim stroškom, ki so potrebni za izvedbo programa in/ali projekta, 

za katere mora umetnik pripraviti utemeljitev njihovega nastanka in upravičiti 

dejansko potrebo (npr. potni stroški-vozovnica (vlak, avtobus, letalo) za 

prijavitelja, najem kombija za potovanje, prevoz del, ipd.). 

 

Podrobnejša opredelitev stroškov prijavitelj navede v prijavnih obrazcih (Obrazec 3). 

 

Neupravičeni stroški: 

- honorar prijavitelja  

- potni stroški z lastnim osebnim vozilom 

- avtorske/podjemne pogodbe morebitnih zunanjih izvajalcev potrebnih za 

izvedbo programa prijaviteljev 

 

4. POGOJI in KRITERIJI ZA DODELITEV SREDSTEV  

 

4.1 Pogoji za prijavo na javni razpis: 

- Vlagatelj mora imeti stalno ali začasno prebivališče v MOK, kar umetnik dokazuje 

z dokazilom o stalnem ali začasnem prebivališču – prijavni obrazec.  

- Vlagatelj mora biti fizična oseba ali skupina fizičnih oseb, ki deluje/je aktivna na 

področjih navedenih v poglavju 3, kar izkazuje s podpisom izjave (Obrazec 2), ki 

je sestavni del projektne dokumentacije.  

- Vlagatelj lahko na javni razpis prijavi izključno avtorski umetniški program in/ali 

projekt in NE programa ali projektov institucije/NVO, katere npr. član je (npr.: 

član društva ne more prijaviti na ta razpis kot avtorski projekt dogodka, ki je 

program društva). Avtorstvo prijavljenih vsebin se izkazuje s podpisom izjave, ki 

je priloga razpisne dokumentacije. 

 

Merila za dodelitev sredstev iz javnega razpisa se nanašajo na celovito utemeljitev 

potrebe po izvedbi projekta ali programa. Vloge, ki ne bodo dosegle minimalnega 

števila zahtevanih točk bodo izločene iz nadaljnje obravnave.  

 

Prednost bodo imele vloge, ki bodo omogočale izvedbo programa in/ali projekta z 

upoštevanjem priporočil NIJZ.  
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KRITERIJI:  

1. Vsebina programa ali projekta: kakovost in inovativnost projekta. Jasno zastavljeni 

cilj, ki pripomorejo k razvoju kulturne dejavnosti v MOK: do 20 točk.  

2. Finančna konstrukcija: projekt ima realno finančno konstrukcijo in smiselno 

uporabo sredstev ter ima tudi druge vire financiranja: do 20 točk.   

3. Izvedbeni načrt programa in/ali projekta: jasno naveden časovni načrt izvedbe 

prijavljenih vsebin: do 10 točk  

4. Utemeljitev potrebe po izvedbi programa in/ali projekta v MOK, ki temelji na 

ugotovljenih potrebah umetnikov pri aktivnemu delovanju, ustvarjalnosti in 

participaciji v lokalnem okolju: do 10 točk.  

5. Vidnost predstavitve umetnikovega dela ob zaključku lastnega programa ali izvedbi 

projekta: jasno zastavljena struktura promocije: do 5 točk.  

6. Vidnost podpore Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper in Mestne občine 

Koper: do 5 točk. 

 

Maksimalno število točk, ki jih prijavitelj lahko doseže je 70 točk.  

Minimalno število točk, ki jih mora prijavitelj doseči za nadaljnjo obravnavo 

sofinanciranja, je 42 točk.  

 

Dodatne točke prijavitelju prineseta: 

1. Izvedba programa ali projekta v prostorih ZMKT: do 10 dodatnih točk.  

2. Projekt ali program, ki ima možnost biti izveden tudi v primeru dodatnih COVID-19 

omejitev (npr. po spletu): do 20 dodatnih točk. 

 

Smernice finančnih sredstev: 

 Višina sredstev na posameznega prijavitelja je do 1.000,00 EUR.  

 

O dodelitvi sredstev bo odločala komisija. Višina sredstev bo odvisna od števila točk 

dodeljenih projektu. Odločitev komisije bo dokončna in na njo ne bo možna pritožba.  

 

Nosilci umetniških programov in/ali projektov, ki bodo izbrani s strani komisije, bodo z 

ZMKT podpisali pogodbo o sofinanciranju projektov, v kateri bodo opredeljeni pogoji 

in način uporabe dodeljenih sredstev. V njej se bodo izvajalci projekta zavezali, da bodo 

projekt izvedli v zastavljenem obsegu. 

 

ZMKT bo kril stroške prijavljenega umetniškega programa in/ali projekta do višine 

odobrenih sredstev na razpisu. ZMKT bo stroške (za stroške navedene v Obrazcu 3) 

prijavitelja kril direktno dobaviteljem/zunanjim izvajalcem/itd., pri katerih bo strošek 

nastal preko e-računa le-tega. Odobrena sredstva NE bodo nakazana direktno 

prijavitelju. Stroške bančnih storitev nosi ZMKT.  
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V primeru da na razpisu ne bodo dodeljena sredstva v celoti, bo ostanek namenjen 

izvedbi programov ZMKT za podporo in krepitev kulturnega delovanja. 

 

ZAGOTOVITEV VIDNOSTI RAZPISNIKA  

 

Do sredstev ne bodo upravičeni prijavitelji, ki na promocijskih materialih prijavljenega 

programa ne bodo objavili logotipa ZMKT in MOK oz. ne bodo navedli, da sta izvedbo 

programa in/ali projekta sofinancirala Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper in 

Mestna občina Koper. Le-to morajo prijavitelji ustrezno dokazati v končnem poročilu.  

 

5. PODPORA PRI PRIPRAVI RAZPISNE DOKUMENTACIJE IN IZVEDBI PROJEKTOV  

 

Informacije in podporo pri pripravi razpisne dokumentacije lahko zainteresirani dobijo 

na elektronskem naslovu kultura@visitkoper.si ali emilija.kastelic@visitkoper.si .  

 

6. OBDOBJE, V KATEREM BODO PORABLJENA SREDSTVA SOFINANCIRANJA  

1. Razpisno obdobje: 1. 3. 2021 do 31. 12. 2021  

2. Razpisno obdobje: 1. 6. 2021 do 31. 12. 2021 

 

7. ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG IN NAČIN PREDLOŽITVE  

 

1. Prijavni rok za razpisno obdobje: 15. 3. 2021  

2. Prijavni rok za razpisno obdobje: 15. 6. 2021 

 

2. prijavni rok velja samo v primeru, da v prvem ne bodo razdeljena vsa sredstva.  

 

8. ODDAJA VLOG 

 

Vloga (izpolnjena in podpisana) mora biti poslana: 

-  s priporočeno pošto na naslov: Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper, 

Titov trg 3, 6000 Koper s pripisom »Prijava na javni razpis za fizične osebe 

KULTURA ZMKT 2021 – ne odpiraj!«, ali  

- na elektronski naslov kultura@visitkoper.si z navedbo v Zadevi »Prijava na javni 

razpis za fizične osebe KULTURA ZMKT 2021«,  

najpozneje do roka prijave razpisnega obdobja, v katero spada projekt in/ali program.  

 

V primeru pošiljanja po pošti se šteje, da je vloga predložena pravočasno, če je 

najkasneje zadnji dan roka, oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Neveljavne vloge 

(nepravilno opremljene in nepravočasno prispele) bodo vrnjene vlagateljem in ne bodo 

predmet nadaljnjega ocenjevanja.  

 

mailto:kultura@visitkoper.si
mailto:emilija.kastelic@visitkoper.si
mailto:kultura@visitkoper.si
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ZMKT vloge, ki gredo v nadaljnje ocenjevanje zadrži in jih po izteku razpisnega roka 

vlagateljem ne vrača. ZMKT bo vse podatke obravnaval skladno z GDPR in jih uporabljal 

zgolj v namene Javnega razpisa. 

 

8. DATUM ODPIRANJA PRIJAV IN OBVEŠČANJE O IZIDU  

Odpiranje prijav bo najkasneje v roku 5 delovnih dni po poteku roka za prijavo. Komisija 

bo pri odpiranju prijav ugotavljala njihovo popolnost glede na zahtevane pogoje. Če 

komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 8 dni od odpiranja prijav prijavitelja 

pozove pisno ali ustno, naj prijavo v določenem roku 5 delovnih dni dopolni. Če 

prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se prijavo prijavitelja zavrže kot nepopolna. Vse 

popolne prijave nato komisija obravnava na način, da dodeli višino sofinanciranja za 

posamezni prijavljen program in/ali projekt. Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene 

pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način uporabe dodeljenih sredstev.  

 

10. KRAJ, ČAS IN NASLOV KJER LAHKO ZAINTERESIRANI VLAGATELJI DVIGNEJO 

RAZPISNO DOKUMENTACIJO  

Razpisno dokumentacijo zainteresirani vlagatelji dobijo na Gregorčičevi 4, Koper vsak 

delovnik v času med 8.00 in 16.00 uro po predhodni najavi.  

 

Ta razpis prične veljati dne 12. 2. 2021. 

 


