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Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov in dejavnosti v Občini Preddvor 
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 02/2008) in Odloka o proračunu Občine Preddvor za leto 2018 
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 1/2018) Občina Preddvor objavlja 

 
 

JAVNI RAZPIS 
za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov in dejavnosti  

v Občini Preddvor v letu 2018 
 
 
1. Naziv in sedež naročnika je Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor. 

 
2. Predmet javnega razpisa so programi in dejavnosti s področja kulture, ki bodo v letu 2018 

sofinancirani iz proračuna Občine Preddvor. 
 
3. Iz proračuna Občine Preddvor bodo v letu 2018 sofinancirani kulturni programi in dejavnosti, ki 

imajo naslednje vsebine: 
- dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij oziroma skupin, 
- kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno 

dejavnost, 
- kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske populacije ter kulturna dejavnost 

študentov, in sicer vse le v delu, ki presega šolske vzgojno-izobraževalne programe, 
- udeležba na območnih, medobmočnih, državnih in meddržavnih srečanjih, 
- kulturne prireditve, 
- drugi programi, ki dokažejo vsebinsko upravičenost, pod pogojem, da ima društvo registrirano 

tudi kulturno dejavnost 
- dodatne točke pridobi za sofinanciranje dobi tudi društvo, ki izvede delavnico v okviru projekta 

Medgeneracijski projekt prostovoljstva (kontakt: Darja Delavec). 
Programi in dejavnosti, sofinancirani na podlagi tega razpisa, morajo biti realizirani v letu 2018, 
dodeljena sredstva pa porabljena v proračunskem letu 2018. V kolikor predlagatelji predlagajo za 
sofinanciranje večletne programe, morajo natančno opredeliti del programa, ki bo realiziran v 
letošnjem letu. 
Sredstva za vzdrževanje in investicije v prostor in opremo za izvajanje kulturne dejavnosti in sredstva 
za vzdrževanje in obnovo kulturno-zgodovinskih objektov niso predmet tega javnega razpisa. 

 
4. Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci in nosilci kulturnih programov in dejavnosti, ki izpolnjujejo 

naslednje pogoje: 
- imajo sedež v Občini Preddvor; 
- so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti; 
- imajo v Občini Preddvor organizirano redno dejavnost, za katero so registrirani; 
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev 

načrtovanih aktivnosti na področju kulture; 
- imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon 

o društvih; 
- opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi; 
- poslujejo v skladu s temeljnim aktom in zakonskimi predpisi. 

 
5. Rok za prijavo na razpis je 30. 3. 2018. Prijava mora ustrezati zahtevam, ki so navedene v tem razpisu 

in v razpisni dokumentaciji, izpolnjena mora biti na ustreznem obrazcu, vsebovati mora vse zahtevane 
podatke in priloge ter mora biti na ustreznih mestih podpisana in žigosana. 
 



Predlagatelji morajo prijavo oddati v zaprtih ovojnicah z oznako »ne odpiraj – razpis kultura 2018« 
osebno ali po pošti na naslov: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor. Na hrbtni strani 
ovojnice mora biti naveden naslov prijavitelja. 
Vloge, ki ne bodo vložene pravočasno oziroma do izteka razpisnega roka, bodo izločene iz nadaljnje 
obravnave ter neodprte vrnjene vlagateljem. 
 

6. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani predlagatelji dvignejo v sprejemni pisarni Občine 
Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, v času uradnih ur oziroma je dostopna na spletni strani 
Občine Preddvor www.preddvor.si.  

 
7. Občina Preddvor bo glede sofinanciranja izbrala predloge kulturnih programov in dejavnosti, ki bodo 

zadostili pogojem, navedenim v tem razpisu in razpisni dokumentaciji, po postopku in v skladu z 
merili, kot jih določa Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov in dejavnosti v Občini Preddvor. 

 
8. Izbrani predlagatelji bodo o izbiri obveščeni v roku 60 dni po izteku roka za prijavo na javni razpis. Z 

izbranimi predlagatelji bo sklenjena pogodba o sofinanciranju v letu 2018. 
 
9. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko interesenti dobijo pri Katji Pernuš, telefon 

04/275 10 00, elektronski naslov: katja.pernus@preddvor.si. 
 

 
 
 
 

Občina Preddvor 
 župan Miran Zadnikar 
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