
 
 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV 

LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI ŽALEC V LETU 2018 

 

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 77/07-UPB1, 

56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17), Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov 

ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 28/18), Letnega programa kulture v 

Občini Žalec za leto 2018 (Uradni list RS, št. 14/18) in Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2018 

(Uradni list RS, št. 87/16, 12/18), Občina Žalec objavlja  

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV LJUBITELJSKE KULTURNE 

DEJAVNOSTI V OBČINI ŽALEC V LETU 2018 

 

1. Predmet javnega razpisa 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje javnih kulturnih programov društev s področja ljubiteljske 

kulture, in sicer: 

- redna dejavnost društev oz. njihovih sekcij, ki zajemajo naslednje dejavnosti: 

a) vokalna glasbena dejavnost, 

b) instrumentalna glasbena dejavnost, 

c) vokalno instrumentalna glasbena dejavnost, 

d) dejavnost gledaliških in lutkovnih skupin, 

e) literarna dejavnost, 

f) dejavnost folklornih skupin, 

g) dejavnost plesnih skupin in mažorete, 

h) dejavnost likovnih skupin, 

i) dejavnost šolskih kulturnih društev, 

j) jubileji društev in skupin, 

k) organizacija in izvedba prireditev ali projektov krajevnega pomena, 

l) posebni dosežki skupin; 

- status pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu na področju kulture, 

- redna dejavnost Zveze, 

- redno vzdrževanje društvenih prostorov, 

- investicijsko vzdrževanje društvenih prostorov in opreme. 

 

2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji 

Pravico do prijave na javni razpis za sofinanciranje imajo kulturna društva, ki so člani Zveze in so 

registrirana za izvajanje dejavnosti, opredeljenih v javnem razpisu, in Zveza. 

 

Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

- imajo sedež v občini, 



- opravljajo dejavnost s področja kulture in imajo ustrezno registracijo v skladu z veljavno 

zakonodajo, 

- imajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino (izjema so šolska kulturna društva, 

katerih člani ne plačujejo članarine in Zveza) in ostalo dokumentacijo, kot jo določa ZUJIK, 

- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za 

uresničitev načrtovanih aktivnosti, 

- vsako leto strokovni službi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov z zahtevanimi 

dokazili in plan aktivnosti za prihodnje leto, 

- izvajajo ljubiteljsko kulturno dejavnost na neprofitni osnovi, 

- izpolnjujejo merila in kriterije iz Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov ljubiteljske 

kulturne dejavnosti v Občini Žalec 

- izvedba občnega zbora društva (priloga: zapisnik). 

 

3. Kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje predlogov kulturnih programov 

Ocenjevanje in vrednotenje kulturnih programov bo izvedeno v skladu z merili in kriteriji, ki so 

opredeljeni v pravilniku. Višina odobrenih sredstev je odvisna od števila prejetih točk ter razpoložljivih 

sredstev, ki so namenjena razpisu. 

 

4. Višina razpisanih sredstev 

 - redna dejavnost društev in redno vzdrževanje društvenih prostorov: 58.900,00 € in 

 - investicijsko vzdrževanje društvenih prostorov in opreme: 20.900,00 €. 

 

5. Razpis 

Razpis se prične 25. 04. 2018 in zaključi 25. 05. 2018. Objavi se na spletnih straneh Občine Žalec in ZKŠT 

Žalec ter v časopisu UTRIP Savinjske doline. 

 

6. Razpisna dokumentacija in vsebina vloge 

Razpisna dokumentacija obsega:  
- besedilo javnega razpisa, 
- prijavni obrazec, 
- vzorec pogodbe, 
- vzorec ovojnice. 

 
Obrazce za prijavo lahko prijavitelji dvignejo na sedežu Občine Žalec v času uradnih ur ali jih 

posredujemo po pošti na pisno zahtevo predlagatelja oz. po e-mailu. Obrazci so na voljo tudi na 

spletnih straneh www.zalec.si in www.zkst-zalec.si. 

 

Prijava na javni razpis mora biti podana izključno na prijavnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne 

dokumentacije. Vloga, ki ni vložena na predpisanih prijavnih obrazcih, se šteje kot neustrezna in bo s 

sklepom zavržena.  

 

7. Način prijave, rok za oddajo vlog in datum odpiranja vlog 

Izvajalci, ki se javijo na razpis za dodelitev proračunskih sredstev, pošljejo svoje prijave v zaprti kuverti 

z oznako »Za sofinanciranje društev – NE ODPIRAJ!« na naslov: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 

3310 Žalec. 

 

http://www.zkst-zalec.si/


Rok za oddajo vlog je 25. 05. 2018. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je oddana zadnji dan roka na 

pošto kot priporočena pošiljka. Po tem roku oddane ali prejete vloge se v postopku točkovanja in 

razdelitve sredstev ne upoštevajo. Odpiranje vlog bo predvidoma v začetku junija.   

 

V primeru, da prijavitelji ne bodo oddali popolnih prijav, bodo pozvani k dopolnitvi. Rok za dopolnitev 

je 15 dni od poziva za dopolnitev. Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno ali jih ne bodo vložile 

upravičene osebe ali bodo nepopolne po roku, določenem za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene. 

 

8. Obravnava vlog in obvestilo o izboru 

Odpiranje vlog ter ocenjevanje in vrednotenje kulturnih programov bo opravila komisija, ki jo imenuje 

župan. Komisija bo na podlagi prejetih vlog pripravila predlog za sofinanciranje kulturnih programov v 

Občini Žalec za leto 2018. 

 

Na podlagi predloga komisije direktor občinske uprave oz. od njega pooblaščena oseba izda odločbo, 

s katero odloči o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega 

programa. Zoper odločbo lahko prijavitelj v roku 15 dni po prejemu vloži pritožbo, o kateri odloči župan 

Občine Žalec. 

 

O izidih razpisa bodo prijavitelji obveščeni najkasneje v roku 60 dni po zaključenem roku razpisa. 

 

Na podlagi dokončne odločbe bo s prijavitelji, katerim bo priznano sofinanciranje, sklenjena pogodba 

o izvajanju kulturnega programa ter višini in načinu sofinanciranja v letu 2018. Prijavitelj mora 

podpisano pogodbo vrniti občini najpozneje v 15 dneh od prejema, sicer se šteje, da prijavitelj odstopa 

od vloge, da pogodba ni sklenjena in da je občina prosta obveznosti, ki bi zanjo izhajale iz odločbe o 

sofinanciranju. Rok za podpis pogodbe se lahko podaljša, če prijavitelj občini pisno sporoči objektivne 

razloge za podaljšanje roka, vendar ne več kot 8 delovnih dni. 

 

9 Rok porabe dodeljenih sredstev 

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu 2018. 

 

10. Informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo 

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dobijo 

na naslovu Občina Žalec, Urad za negospodarske javne službe, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, pri Jasmini 

Peklar, tel. 03 71 36 433 ali prek e-mail naslova jasmina.peklar@zalec.si. 

 

 

                                                                                                                                           Janko Kos, 

                                                                                                                                  župan Občine Žalec 

mailto:jasmina.peklar@zalec.si

