
ZAVOD IVANA CANKARJA ZA KULTURO, ŠPORT IN TURIZEM VRHNIKA  
 
 
 

VABILO 
 
 
 

ZA PROGRAMSKO OŽIVITEV KULTURNEGA, ŠPORTNEGA IN 
TURISTIČNEGA UTRIPA VRHNIKE  

 
V JULIJU IN AVGUSTU 2022 

 
 
 
 

K sodelovanju vabimo vse, ki ste zainteresirani za sodelovanje pri enem ali več sklopih 
dogajanja: 

 
 

A. SODELOVANJE V KULTURNEM PROGRAMU 
B. SODELOVANJE PRI ŠPORTNIH VSEBINAH 

 
 
 
 
Lokacija:   Športni park Vrhnika in  

  dodatne lokacije po dogovoru z Zavodom Ivana Cankarja Vrhnika 
 

Obdobje:   julij in avgust 2022 
 

 
 
 
 
 
 

 



1. Naziv in sedež organizatorja 

Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika (v nadaljevanju 
ZIC). 

2. Predmet vabila 

ZIC objavlja povabilo vsem zainteresiranim za sodelovanje v okviru oživitve poletnega utripa na Vrhniki. 
Predmet vabila so dogodki, ki so v javnem interesu in pospešujejo promocijo Občine Vrhnika ter se 
bodo zvrstili v sklopu projekta Poletje na Vrhniki 2022. 

S tem vabilom podpiramo poletne javne prireditve s področja kulture in športa, ki se bodo izvajale v 
sklopu Poletja na Vrhniki med 1. 7. in 31. 8. 2022. 

Predmet vabila je priprava in izvedba posameznega dogodka, ki bo del programa Poletje na Vrhniki 
2022, kot primer: 

koncerti kakovostnih glasbenih skupin različnih zvrsti glasbe (kakovostni avtorski pop, rock, jazz, soul, 
blues, etno ...), gledališke predstave, stand up, predavanja, otroški koncerti, otroške gledališke 
predstave, otroške lutkovne predstave, ustvarjalne delavnice, ure pravljic, video animacija, itd. 

3. Cilj vabila 

Področje kulture 

ZIC s tem povabilom spodbuja glasbene, gledališke in plesne vsebine, ki jih prijavijo društva ali druge 
pravne osebe s področja kulture. Cilj je pridobiti čimbolj raznolike prireditve, namenjene najširšemu 
krogu obiskovalcev. 

Področje športa 

ZIC s tem povabilom spodbuja športne programe in prireditve, ki jih prijavijo društva ali druge pravne 
osebe s področja športa. Cilj je pridobiti čimbolj raznolike prireditve, namenjene najširšemu krogu 
obiskovalcev. Možno je prijaviti tudi programe, ki bi se ponavljali ali odvijali dalj časa.  

S tem povabilom želita ZIC in Občina Vrhnika omogočiti brezplačne kulturne in športne aktivnosti 
domačinom v poletnem obdobju ter spodbuditi dolgoročen razvoj turistične ponudbe. 

4. Splošni pogoji - upravičenci 

Izvajalci morajo biti športna društva ali druge pravne osebe in organizacije, ki so na podlagi zakonskih 
predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa/kulture in morajo izpolnjevati 
naslednje pogoje: 

• da imajo sedež v občini Vrhnika ali imajo vsaj dva dokazljiva referenčna projekta v občini Vrhnika, 

• da so registrirani za izvajanje dejavnosti na področju športa, 

• da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev 
načrtovanih aktivnosti, 

• da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon 
o društvih. 
 



5. Merila vabila 

Pri izboru programov predlagateljev bodo upoštevana naslednja merila: 

Kakovost vsebine: Kakovost prireditve (cilji, oblika, vsebina, učinki). Izvirnost in vsebinska tehtnost, 
celovitost, zaokroženost, aktualnost, inovativnost v pristopu in izvedbi.  

Načrt obiskanosti prireditev: Pričakovano število obiskovalcev, udeležencev, starostna struktura, 
ciljne skupine. 

Vstopnina: Nekomercialna naravnanost projekta. 

Finančna konstrukcija projekta: Izvedljivost projekta glede na finančno konstrukcijo (realna ocena 
vrednosti projekta, preglednost). 

Lastna sredstva: Delež predlagatelja, partnerjev in sponzorjev. 

6. Zagotovljena oprema  

Celotno poletje bo v Športnem parku postavljen prireditveni šotor (predvidoma 10x20m) ter pokrit 
oder (6x8m). Po predhodnem dogovoru lahko ZIC zagotovi tudi: osnovno ozvočenje dogodka, 20 
kompletov gasilskih miz in klopi, 20 stojnic in pet velikih senčnikov (premera 3,5m), kar mora prijavitelj 
navesti ob prijavi, kasnejših popravkov ne bomo upoštevali. 

7. Promocija 

Projekt Poletje na Vrhniki bo oglaševan v tiskanih in spletnih medijih ter v tiskovinah. Posamezen 
organizator mora dodatno oglaševati dogodek, vendar mora poskrbeti, da je na oglaševalskem 
materialu jasno označeno, da sodi projekt/dogodek v okvir Poletja na Vrhniki 2021.  

8. Merila za izbiro in način ocenjevanja prijav 

a) KAKOVOST VSEBINE 

Vsebina je izvirna, celovita, aktualna in 
namenjena širšemu občinstvu - obrazložitev in 
utemeljitev projekta (kratka strnjena in celovita 
predstavitev), datum in lokacija izvedbe 
prireditve, projekta, dogodka 

do 10 točk 

9.  

b) SAMOSTOJNOST IZVAJALCA PROGRAMA 

Izvajalec potrebuje dodatno tehnično opremo, 
prostor pripravi in pospravi ZIC, dodatna pomoč 
zaposlenih ZIC-a 

1 točka 

Izvajalec potrebuje dodatno tehnično opremo, 
prostor pripravi in pospravi ZIC 

2 točki 

Izvajalec v celoti pripravi in pospravi prostor in 
potrebuje dodatno tehnično opremo 

3 točke 

Izvajalec v celoti pripravi in pospravi prostor ter 
ne potrebuje dodatne tehnične opreme 

4 točke 

 

 



c) ŠTEVILO TEKMOVALCEV/UDELEŽENCEV  

ŠPORT KULTURA TOČKE 
do 10 tekmovalcev do 10 udeležencev 1 točka 
25 tekmovalcev 50 udeležencev 2 točki 
50 tekmovalcev 100 udeležencev 3 točke 
100+ tekmovalcev 200+ udeležencev 4 točke 

 

ZIC lahko za dogodke izjemnega pomena za Občino Vrhnika in njeno promocijo, prepoznavnost, 
razvojne potenciale ter so namenjeni širokemu krogu gledalcev oz. obiskovalcev, doseženemu številu 
točk po zgoraj navedenih kriterijih dodeli dodatnih od 0 do 5 točk. 

Prijaviteljem bo višina sredstev določena in dodeljena na podlagi dodeljenih točk in glede na razmerje 
med prihodki in odhodki, ki jih je prijavitelj navedel v prijavnem obrazcu. 

9. Način financiranja 

Denarna sredstva bodo izplačana po predložitvi finančnega in vsebinskega zaključnega poročila z 
dokazili o izvedbi, ki mora biti posredovano ZIC-u v roku 15 dni po zaključku prireditve, projekta, 
dogodka. Če zaključno poročilo ni dostavljeno v roku, se pogodba razveljavi. 

Vsebinski del poročila mora predstaviti dejanski potek prireditve z navedbo nastopajočih ali izvajalcev 
in predstavitvijo doseganja ciljev projekta. Vsebovati mora informacijo o številu obiskovalcev in 
priložene morajo biti fotografije dejanske izvedbe. Finančno poročilo mora vključevati fotokopije 
računov. 

Po prejetem in potrjenem finančnem in vsebinskem poročilu s strani ZIC-a, prijavitelj izstavi e-račun, ki 
ga ZIC poravna v roku 30 dni po prejetem računu. 

V kolikor gre za komercialne programe (na primer plezalna šola, ipd.), tovrstni programi ne bodo 
sofinancirani, izvedba pa je možna izključno po dogovoru z upravljavcem, torej ZIC-em. ZIC bo v tem 
primeru nudil pomoč pri promociji teh aktivnosti. 

10. Rok vabila in način oddajanja predlogov 

Zainteresirani naj izpolnijo elektrinsko prijavnico, ki je dostopna na spletni strani www.visitvrhnika.si,  
najkasneje do petka, 16. 5. 2021, do 12. ure. Prelogov po tem roku ne bomo sprejemali. 


