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Na podlagi 22. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, Ur.l. RS, št. 
77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13), Lokalnega programa kulture v Občini Jezersko za obdobje 
2019 – 2022 (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 03/2019), Pravilnika o sofinanciranju programov na 
področju kulturne dejavnosti v Občini Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 05/2013) in 
Odloka o proračunu Občine Jezersko za leto 2019 (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 01/2019) 
Občina Jezersko objavlja 
 

 

J A V N I  R A Z P I S  

za sofinanciranje programov na področju kulturne dejavnosti v Občini Jezersko v letu 2019 

 

 

1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: 
Občina Jezersko, Zg. Jezersko 65, 4206 Zg. Jezersko 
Telefon: 04 25 45 110 
E-pošta: obcina@jezersko.si 
 

2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin: 
1. Javni kulturni programi 
2. Javni kulturni projekti 

a. Javne kulturne prireditve 
b. Nakup opreme in osnovnih sredstev 
c. Izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov 
d. Delovanje društev  

 

3. Na javni razpis se lahko prijavijo: 

- društva in skupine, registrirane v skladu z Zakonom o društvih (ZDru-1) (Uradni list RS, št. 

64/2011-UPB2) oziroma ustanovljene za izvajanje kulturne dejavnosti s sedežem v Občini 

Jezersko ter imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini; 

- izjemoma tudi druga društva, ki niso registrirana za opravljanje kulturne dejavnosti, če so 

njihovi kulturni projekti v javnem interesu Občine Jezersko. 

 

Prijavljeni kulturni programi in projekti ne smejo biti sofinancirani iz drugih proračunskih virov 

Občine Jezersko. 

 

4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji: 

- na javni razpis se morajo prijaviti na ustreznih obrazcih in v določenih rokih; 

- kot pravne osebe so urejeni in registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa 

(razen izjem iz 2. alineje 3. točke tega razpisa); 

- imajo sedež v Občini Jezersko; 

- imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini; 

- imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje ter organizacijske 

zmožnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih programov; 

- v preteklih letih so redno izpolnjevali pogodbene obveznosti za sredstva prejeta iz občinskega 

proračuna; 

- sodelovali bodo na prireditvah, ki jih bo organizirala občina, če bodo k temu pozvani; 

- opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200777&stevilka=4066
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200856&stevilka=2344
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20104&stevilka=129
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201120&stevilka=822
mailto:obcina@jezersko.si
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5. Občina Jezersko ima sredstva za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov 

po tem razpisu zagotovljena v proračunu za leto 2019, in sicer v vrednosti 7.000,00 EUR na 

proračunski postavki 4042 - Projekti ljubiteljske kulture. 

Po posameznih vsebinah javnega razpisa so sredstva razporejena sledeče: 
1. Javni kulturni programi     2.300,00 EUR 
2. Javni kulturni projekti      

a. Javne kulturne prireditve    3.500,00 EUR 
b. Nakup opreme in osnovnih sredstev      500,00 EUR 
c. Izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov     500,00 EUR 
d. Delovanje društev             200,00 EUR 

 
Sredstva, ki po posameznih vsebinah ne bodo izkoriščena, so lahko v skladu s predlogom pristojne 
komisije prenesena na ostale vsebine tega razpisa. 

 
6. V okviru tega javnega razpisa bodo sofinancirani izključno programi kulture izvedeni v letu 2019, 

kot upravičeni pa se štejejo stroški od 1.1.2019 dalje. Odobrena finančna sredstva morajo biti 

porabljena v proračunskem letu 2019. 

 

7. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Jezersko, in sicer na 

http://jezersko.si/objave/58. 

 
8. Vlagatelji morajo vloge oddati na prijavnih obrazcih, ki morajo biti izpolnjeni v skladu z navodili iz 

razpisne dokumentacije. 

 

9. Rok za oddajo vlog je petek, 24.5.2019. 

 

Vlagatelji morajo vloge z vsemi prilogami oddati v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina Jezersko, 

Zgornje Jezersko 65, 4206 Zgornje Jezersko, z oznako »ne odpiraj - kultura 2019«.  

Na hrbtni strani mora biti naveden naziv (ime) in naslov vlagatelja. 

 

Za pravočasno prispele se bodo štele vloge, ki bodo osebno oddane na sedež naročnika, Občina 
Jezersko, Zg. Jezersko 65, 4206 Zg. Jezersko najkasneje do 24.5.2019 do 12.00 ure oziroma vloge, 
ki bodo oddane priporočeno po pošti najpozneje 24.5.2019.  
 

10. Vlagatelji bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 30 dneh od dneva odpiranja prispelih vlog. Z 

izbranimi vlagatelji bo sklenjena pogodba o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih 

projektov v letu 2019. 

 

11. Dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri g. Marku Meško, telefon 04/2545 110 v času 

uradnih ur Občine Jezersko oziroma po elektronski pošti obcina@jezersko.si. 

 

 

Številka: 610-0002/2019-3 
Datum: 25.4.2019 

 
Občina Jezersko 
Andrej Karničar, 
župan 




