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POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

 
  

1.  Sofinancer: OBČINA PREDDVOR 
  Dvorski trg 10, 4205 PREDDVOR 
 

telefon: 04/275 10 00 
telefaks: 04/275 10 20 
elektronska pošta: obcina.preddvor@siol.net 

 
2.  Predlagatelj: 
 
Na javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov in dejavnosti v 
Občini Preddvor v letu 2018 se lahko prijavijo nosilci in izvajalci kulturnih programov in 
dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

 imajo sedež v občini; 
 so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti; 
 imajo v občini organizirano redno dejavnost, za katero so registrirani; 
 imajo zagotovljene, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za 

uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture; 
 da 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. 
 

 
3.  Podatki o razpisu: 
 
Občina Preddvor bo iz sredstev proračuna za leto 2018 sofinancirala kulturne programe 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 občinskih, regijskih, državnih srečanjih in srečanjih v tujini; 
 kulturne prireditve; 
 drugi programi, ki dokažejo vsebinsko upravičenost, pod pogojem, da ima društvo 

registrirano tudi kulturno dejavnost 
 dodatne točke za sredstva pridobi društvo, ki izvede delavnico v okviru projekta 

Medgeneracijski projekt prostovoljstva (kontakt: Darja Delavec). 



Prijavljeni kulturni programi in dejavnosti, sofinancirani na podlagi javnega razpisa, morajo 
biti izvedbeno in finančno realizirani najpozneje do 31. decembra 2018. 
V kolikor predlagatelji predlagajo za sofinanciranje večletne programe, morajo natančno 
opredeliti del programa oziroma dejavnosti, ki bo realiziran v letošnjem letu. 

 
Prijavljeni predlogi za sofinanciranje kulturnih programov in dejavnosti morajo imeti 
izkazano realno finančno in organizacijsko strukturo. Višina sredstev za sofinanciranje 
posameznega predloga bo odvisna od njegove ocene in glede na višino razpoložljivih 
sredstev. Programi se bodo sofinancirali do višine razpisanih sredstev tako, da se bo vrednost 
točke določila glede na višino razpoložljivih sredstev in glede na število točk, ki jih bodo 
prejeli vsi predlogi skupaj. 
 
Predmet tega javnega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostor in opremo 
za izvajanje kulturne dejavnosti in obnovo kulturno-zgodovinskih objektov. 
 
Prav tako na podlagi tega javnega razpisa ne bodo sofinancirani predlogi za kulturne 
programe in dejavnosti, ki po vsebini ne sodijo na zgoraj navedena področja, kot tudi ne 
predlogi, katerih finančna konstrukcija ne bo realna ali bo ocenjena tako visoko, da s 
sofinanciranjem s strani Občine Preddvor kulturnega programa oziroma dejavnosti ne bo 
mogoče realizirati. Na podlagi tega javnega razpisa tudi ne bodo sofinancirani programi, ki so 
izrazito komercialne narave in pri katerih izvajalci za nastop prejmejo plačilo.  

 
4.  Povabilo k oddaji predloga 
 
Občina Preddvor vabi izvajalce kulturnih programov in dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje iz 2. 
in 3. točke javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in dejavnosti, da se 
prijavijo na javni razpis in oddajo svoje predloge v skladu z razpisnimi pogoji in navodili iz te 
razpisne dokumentacije. 
 
 
 
 Miran ZADNIKAR 
 Župan 
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NAVODILO ZA PRIPRAVO PREDLOGA 
 
 
1. Predpisi, na podlagi katerih se izvaja javni razpis: 
 
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov in dejavnosti v 
Občini Preddvor v letu 2018 se izvaja na podlagi Pravilnika o sofinanciranju kulturnih 
programov in dejavnosti v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/2008) in v 
povezavi z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007).  
 
 
2.  Navedba vseh dokumentov potrebnih za veljavnost predloga: 
 
Predlog bo pravilen, primeren in sprejemljiv, če predlagatelj do predpisanega roka za oddajo 
predloga predloži vlogo, ki vsebuje naslednje izjave, obrazce in dokumente:  
 OBRAZEC št. 1 - prijava na javni razpis – obvezno za vse vlagatelje; 
 OBRAZEC št. 2 - podatki o predlagatelju – obvezno za vse vlagatelje; 
 OBRAZEC št. 3 - program dela – obvezno za vse vlagatelje; 
 OBRAZEC št. 4 – izjave, komentarji, mnenja – obvezno za vse vlagatelje; 
 OBRAZEC št. 5 – kriteriji in merila za vrednotenje kulturnih programov in dejavnosti, ki 

mora biti izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan s strani odgovorne osebe vlagatelja; 
 OBRAZEC št. 6 – predlog programa oziroma dejavnosti, s katerim se kandidira za 

sredstva; 
 OBRAZEC št. 7 – financiranje programa oziroma dejavnosti, ki mora biti izpolnjen, 

datiran, žigosan in podpisan s strani odgovorne osebe – obrazec izpolniti za vsak 
prijavljen program oziroma dejavnost; 

 OBRAZEC št. 8 - vzorec pogodbe, ki mora biti parafiran na vsaki strani in žigosan, s 
čimer predlagatelj jamči, da se s pogodbo strinja. 

 
Predlagatelji kulturnih programov in dejavnosti se na razpis lahko prijavijo izključno in samo 
na obrazcih, določenih v razpisni dokumentaciji. Vsi zahtevani obrazci morajo biti datirani, 
žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe predlagatelja oziroma izpolnjeni skladno z 
zahtevami.  
 

Vsak predlagatelj lahko predlaga največ tri programe ali dejavnosti, kar mora natančno 
navesti v obrazcu št. 1 – prijava na javni razpis in za vsak prijavljen program oziroma 
dejavnost priložiti svoj obrazec št. 7 – financiranje programa oziroma dejavnosti. Glede na 
število predlogov naveden obrazec lahko za potrebe priprave svojega predloga fotokopira. 
 
3. Način, mesto in rok za prevzem razpisne dokumentacije: 
 
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji dvignejo v tajništvu Občine Preddvor, Dvorski 
trg 10, 4205 Preddvor, v času uradnih ur oziroma je dostopna na spletni strani Občine 
Preddvor www.preddvor.si.  

http://www.preddvor.si/


4. Dodatna pojasnila / informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo: 
 
Dodatna pojasnila in informacije v zvezi z razpisom za sofinanciranje kulturnih programov in 
dejavnosti predlagatelji dobijo pri Občinski upravi, Katja Pernuš, telefon 04/275 10 00, 
elektronski naslov: katja.pernus@preddvor.si.  

 
 

5.  Način, mesto in rok oddaje predlogov: 
 
Predlagatelji morajo oddati svoje predloge v zaprtih ovojnicah, ki morajo biti na naslovni 
strani opremljene z naslovom: OBČINA PREDDVOR, Dvorski trg 10, 4205  PREDDVOR. 

 

V spodnjem levem kotu mora biti oznaka: »ne odpiraj – razpis kultura 2018«. Na hrbtni strani 
ovojnice mora biti naziv in naslov predlagatelja. 
 

Upoštevani bodo vsi predlogi, ki bodo v pravilno opremljenih ovojnicah prispeli na zgoraj 
navedeni naslov najpozneje do 30. 03. 2018. 
 

Predlagatelji lahko oddajo predloge osebno ali priporočeno po pošti na zgornji naslov. 
 

Predlagatelj lahko do zaključka roka za oddajo predloga predlog umakne, spremeni ali 
dopolni, kar mora na ovojnici označiti na sledeči način: »ne odpiraj – razpis kultura 2018 – 
dopolnitev/umik/sprememba« (glede na to ali gre za dopolnitev, umik ali spremembo že 
oddanega predloga). 
 

Vloge, ki ne bodo vložene pravočasno, ne bodo opremljene in pripravljene skladno z 
zahtevami razpisa in razpisne dokumentacije, bodo izločene in nadaljnje obravnave takoj, ko 
bo evidentirano odstopanje, ter neodprte vrnjene vlagateljem. 
 
 
7. Način, mesto in rok odpiranja predlogov: 
 
Odpiranje predlogov ne bo javno.  

 
 

8.  Način ocenjevanja predlogov: 
 
Predlogi bodo ocenjeni v skladu s kriteriji in merili, ki so opredeljeni v obrazcu št. 5 in ki jih 
je, obenem s Pravilnikom o sofinanciranju kulturnih programov in dejavnosti v Občini 
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, 2/2008) sprejel Občinski svet Občine Preddvor. 
 

Kriteriji in merila za vrednotenje programov, ki so sestavni del tega pravilnika, se uporabljajo 
kot izhodišče za sofinanciranje v skladu z dejanskim obsegom in kakovostjo programov in 
dejavnosti in z višino sredstev, določenih v občinskem proračunu za izvajanje kulturnih 
programov. 
 
Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna za vsako proračunsko leto posebej in 
je odvisna od višine sredstev, ki so v proračunu določena za izvajanje kulturnih programov, in 
skupnega števila točk ovrednotenih programov. 
 

Ne bodo se sofinancirali programi in dejavnost, ki po vsebini ne sodijo na področje kulture, 
kar je navedeno v povabilu, prav tako tudi ne programi, katerih finančna konstrukcija ne bo 
realna ali bo ocenjena tako visoko, da s sofinanciranjem s strani Občine Preddvor predloga 
oziroma dejavnosti ne bo mogoče realizirati. Na podlagi tega razpisa tudi ne bodo 

mailto:katja.pernus@preddvor.si


sofinancirani predlogi, ki so izrazito komercialne narave in pri katerih izvajalci za nastop 
prejmejo plačilo.  
 
9. Obveze, ki jih mora predlagatelj upoštevati pri pripravi predloga: 
 
Predlagatelj mora pri pripravi predloga upoštevati zahteve iz te razpisne dokumentacije.   
 
 
10. Predviden rok za odločitev o izboru predlogov, ki bodo sofinancirani in 

predviden rok za podpis pogodbe: 
 

Predviden rok odločitve o izboru predlogov, ki bodo sofinancirani, je 60 dni po izteku roka za 
prijavo na razpis. Z izbranimi izvajalci bo sofinancer sklenil pogodbo o sofinanciranju v letu 
2018.  

 
 

11.  Navedba in opis postopkov po izboru predlogov: 
 
Po izboru predlogov, ki bodo sofinancirani, bo Občina Preddvor obvestila vse predlagatelje o 
odločitvi in z izvajalci izbranih predlogov sklenila pogodbo o sofinanciranju kulturnih 
programov in dejavnosti v letu 2018. 

 
 

 
 Miran ZADNIKAR 
 Župan 
 

   
    
  


