
 
 
 

 
 
___________________________________________________________________________ 
Številka:405-05/2016-1541 
Datum:17.10.2016 
 

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 

v občini Križevci za leto 2016 
 

1) Naročnik:Občina Križevci 
 

2) Predmet javnega razpisa: Zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture 
iz proračuna občine Križevci za leto 2016. 
(Na podlagi zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.. RS, št. 77/07 UPB1, 
56/08, 4/10, 20/11) ter Pravilnika o sofinanciranju programov v ljubiteljski kulturi v Občini 
Križevci (Ur.l. RS, št. 130/2004). 

 
3) Pravico do sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih programov imajo društva, ki izpolnjujejo 

naslednje pogoje: 
o da imajo sedež v občini Križevci in so registrirana za opravljanje kulturne dejavnosti, 
o da imajo urejeno dokumentacijo o članstvu in ostalo dokumentacijo, ki jo določa 

Zakon o društvih 
o da vodijo evidenco o opravljenih vajah in nastopih, 
o da imajo potrjen program dela s strani upravnega organa društva, namenjen čim 

večjemu številu uporabnikov in finančni načrt, 
o da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi, 
o da izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje programov, 
o da aktivno delujejo najmanj eno leto. 

 
4) Vrednost proračunskih sredstev, ki so predmet tega razpisa je 7.840,00 EUR. Od tega se 

nameni za dejavnost 7.340,00 EUR, za izobraževanje pa 500,00 EUR. 
 

5) Izbrani programi se bodo financirali v skladu z določili meril za vrednotenje programov. 
 

6) Oddaja vlog: Vloge morajo biti oddane na razpisnih obrazcih skupaj z dokazili oz. prilogami, ki 
jih zahteva razpis.  
Rok za oddajo vlog je sreda, 02 . november  2016. Vloge lahko pošljete po pošti ali osebno 
vložite v tajništvo občine Križevci. Na ovojnici navedite pripis »Javni razpis – kultura 2016«. 

 
 

Župan občine Križevci 
mag. Branko Belec,l.r.  

 
 
 



Priloge: 
1. Urejena dokumentacija o članstvu in ostala dokumentacija, ki jo določa Zakon o društvih. 
2. V skladu s predpisano društveno zakonodajo priložiti kopijo zapisnika zadnje redne letne 

skupščine oz. občnega zbora s finančnim poročilom in zaključnim računom ter poročilom 
nadzornega odbora društva. 

3. Program dela za leto 2016 potrjen s strani upravnega organa društva. 
4. Finančni načrt društva za leto 2016 potrjen s strani upravnega organa društva. 
5. Sklep upravnega odbora, da se dejavnost opravlja na neprofitni osnovi. 
6. Izpolnjene priloge, ki so del razpisne dokumentacije. 
7. Poročilo o realizaciji programa od 01.10.2015 do 30.09.2016. 

 
 


