
Občina Kranjska Gora na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spr.) in 

Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Občini Kranjska Gora (UVG, štev. 

11/06) objavlja  

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov 

v Občini Kranjska Gora za leto 2019 

 
 

1. Naročnik javnega razpisa: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora.  

2. Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin: 

• dejavnost registriranih kulturnih društev; 

• kulturna dejavnost drugih društev, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost; 

• izobraževanje strokovnih kadrov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti; 

• sodelovanje na občinskih, regijskih, državnih srečanjih in srečanjih v tujini; 

• kulturne prireditve in akcije; 

• kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije–vse le v delu, ki presega šolske 

vzgojno izobraževalne programe; 

• sofinanciranje drugih materialnih stroškov programov ljubiteljske kulture; 

• sofinanciranje vzdrževanja opreme in prostorov; 

• drugi programi, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost. 

3. Vrednost sredstev razpisa: 

- dejavnost kulturnih društev: 14.905,00 EUR;  

- materialni stroški kulturnih društev: 3.550,00 EUR. 

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2019. 

4. Pogoji sofinanciranja:  

Izvajalci programov na področju kulture morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

• imajo sedež na območju Občine Kranjska Gora; 

• so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti in s svojim dosedanjim delom izkazujejo 

pričakovano kakovost; 

• 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; 

• dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi; 

• poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in splošnimi akti; 

• občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o realizaciji programov, poročila o 

doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih tekmovanjih, če so se jih udeležili, ter 

načrt aktivnosti za prihodnje leto. 

5. Vsebina vloge: Predlogi morajo biti podani na ustreznih prijavnih obrazcih iz razpisne 

dokumentacije, ki jo je mogoče dobiti na Občini Kranjska Gora ali na spletni strani: 

http://obcina.kranjska-gora.si.  

6. Rok in način prijave: Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali 

oddati osebno na naslov Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, Kranjska Gora, do vključno  

1.4.2019. Na ovojnici mora biti napisan naslovnik, naslov prosilca in pripis »ne odpiraj- Vloga na 

javni razpis za sofinanciranju kulturnih programov in projektov v občini Kranjska Gora za leto 2019«. 

Vloge, ki bodo oddane po roku za prijavo, ne bodo obravnavane.  

7. Obravnava vlog: Pravočasno prispele in popolne prijave bodo vrednotene na osnovi Meril in 

kriterijev za razdelitev sredstev po Pravilniku o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v 

Občini Kranjska Gora. Odpiranje vlog ne bo javno. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 

30 dni po sprejeti odločitvi. Z izbranimi vlagatelji bo župan Občine Kranjska Gora sklenil pogodbe o 

sofinanciranju.  

8. Informacije lahko dobite pri Vlasti Skumavc-Rabič, tel.: 04 5 809 809, lahko pa nam pišete tudi na 

el. naslov: vlasta.skumavc@kranjska-gora.si. 

 

Datum: 21.2.2019                                                                                                 župan  

Številka: 610-7/2019-4                                                                                    Janez Hrovat                                                          
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