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 Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 
77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Pravil-
nika za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dobrna (Ur. 
l. RS, št. 32/05, 113/07, 22/2010, 105/2010, 92/2014) in v skladu z Odlokom o 
Proračunu Občine Dobrna za leto 2020 (Uradni list RS, št. 79/2019), Občina 
Dobrna objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje ponudb programov s področja ljubiteljske kulturne 

dejavnosti v Občini Dobrna za leto 2020

1.) Pravico za pridobitev sredstev za letne programe ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti za leto 2020 imajo upravičeni nosilci in izvajalci ljubiteljskih kul-
turnih dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• imajo sedež v Občini Dobrna,
• so registrirani najmanj eno leto,
•         njihova dejavnost je področje kulture,
•         delujejo v javnem interesu,
• dejavnost opravljajo na nepro� tni osnovi, 
• imajo urejeno evidenco o članstvu,
• pristojnim občinskim organom redno dostavljajo letna poročila o reali-

zaciji programov iz preteklega leta 2019 ter načrt aktivnosti za leto 2020,
• predloženi program je namenjen čim večjemu številu uporabnikov.

2.) Praviloma se so� nancirajo naslednji programi:
• osnovna dejavnost sekcij kulturnih društev in sekcij ostalih društev, ki 

se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo in je ta dejavnost registrirana v sta-
tutu društva, se so� nancira le pod pogojem, da rezultate svojega dela 
predstavijo širši javnosti vsaj trikrat letno,

• kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske popu-
lacije ter kulturna dejavnost študentov – vse le v delu, ki presega šolske 
vzgojno-izobraževalne programe,

• udeležba na območnih, medobmočnih in državnih srečanjih, 
• izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih de-

javnosti, 
• kulturne prireditve in aktivnosti (navesti prireditve, ki jih namerava dru-

štvo organizirati), 
• drugi programi, ki dokažejo vsebinsko upravičenost. 

Osnovna dejavnost sekcij ljubiteljskih kulturnih društev in skupin se so� nan-
cira le pod pogojem, da rezultate svojega dela predstavijo širši javnosti naj-
manj trikrat letno: 
–  enkrat brezplačno nastopijo, razstavijo za Občino Dobrna ali za Javni Za-

vod za turizem, šport in kulturo Dobrna (ZTŠK Dobrna) ali v Občini Dobr-
na, če so pozvani k nastopu, 

–  pripravijo eno samostojno prireditev, razstavo ali projekt ali pa nastopijo 
kot gostje na eni od prireditev v občini ali izven občine ali v tujini, 

–  udeležijo se vsaj enega strokovnega izobraževanja ali posveta s področja 
svojega delovanja.

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostor za 

kulturno dejavnost in spomeniško varstvo.

3.) Programi bodo so� nancirani v skladu s pogoji in merili Pravilnika za 
vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dobrna (Ur. l. RS, št. 
32/05, 113/07, 22/2010, 105/2010, 92/2014) ter v skladu z Letnim programom 
kulture Občine Dobrna za leto 2020, sprejetim na 10. redni seji Občinskega 
sveta Občine Dobrna, dne 11. 12. 2019.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2020. Poročila o izved-
bi programov so� nanciranih na podlagi tega javnega razpisa za leto 2020 
morajo izvajalci podati na enotnem obrazcu, v skladu s Pravilnikom za vre-
dnotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dobrna, Občini Dobrna v 
pisni obliki najkasneje do 31. 3. 2021.

4.) Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je 9.400,00 EUR, in sicer na pro-
računski postavki številka 18003, za redno dejavnost ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti na območju Občine Dobrna. Za nabavo opreme za ljubiteljsko 
kulturno dejavnost je na proračunski postavki številka 18020 namenjenih 
skupaj 11.000,00 EUR, za namene določene in skladne s sprejetim Letnim 
programom kulture Občine Dobrna za leto 2020 (nabava opreme).

5.) Predlagatelji programov podajo svoje prijave na obrazcih iz razpisne do-
kumentacije, ki jim je potrebno priložiti zahtevane priloge. Razpisna doku-
mentacija se lahko dvigne na sedežu Občine Dobrna, Dobrna 19, Dobrna, v 
času uradnih ur, na voljo je tudi na spletni strani Občine Dobrna, na naslovu: 
www.dobrna.si. 

6.) Prijave se podajo osebno ali pošljejo po pošti v zaprti kuverti na naslov: 
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Na kuverti mora biti vidno ozna-
čeno: »JAVNI RAZPIS KULTURA 2020 - NE ODPIRAJ!« Rok za prijavo na javni 
razpis je do 15. 5. 2020 do 12.00 ure. Za pravočasno predložene se šte-
jejo prijave, ki bodo najkasneje 15. 5. 2020 do 12.00 ure predložene v 
tajništvu Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Nepravočasne prijave 
ne bodo obravnavane in bodo s sklepom zavržene.

7.) O izboru in  višini sredstev bodo predlagatelji programov obveščeni v roku 
30 dni od izteka prijave na javni razpis. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene 
pogodbe o so� nanciranju programov.     
     
8.) V primeru sprememb okoliščin, na katere razpisovalec nima in ne more 
imeti vpliva, se s strani razpisovalca pridružuje pravica javni razpis neizpeljati 
v razpisanem obsegu sredstev. Občina si do roka za oddajo vlog pridržuje 
pravico kadarkoli ustaviti oziroma razveljaviti javni razpis. Vse spremembe 
javnega razpisa bo razpisovalec objavil na spletni strani Občine Dobrna, 
http://www.dobrna.si. 
Vse dodatne informacije o razpisu dobijo zainteresirani na Občini Dobrna, po 
tel. 03/ 780 10 53, pri Mateji Smrečnik v času uradnih ur ali na e-mail: mateja.
smrecnik@dobrna.si.

Župan Občine Dobrna,
Martin Brecl

JAVNI RAZPISI


