
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – 

uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in 

Pravilnika o merilih in načinu izbire projektov, programov in dejavnosti na področju kulture, ki 

se sofinancirajo iz proračuna Občine Dol pri Ljubljani (Ur. list RS, št. 68/03), ter proračuna 

Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 (Ur.l.RS, št. 97/2021), objavlja Občina Dol pri Ljubljani 

naslednji 

J A V N I   R A Z P I S 

za sofinanciranje kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2021 

 
1. Naročnik javnega razpisa 

Naročnik javnega razpisa je Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani. 
 

2. Predmet javnega razpisa 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljske 
kulturne dejavnosti v letu 2021. Društva s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti lahko 
predlagajo za sofinanciranje programe in projekte, pod pogojem, da imajo zagotovljene 
materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo prijavljenih 
programov in projektov in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki 
in odhodki, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež uporabnikov in delež sredstev 
iz drugih virov.  
 

3. Višina razpisanih sredstev 
 

Proračunska sredstva v višini 20.000,00 EUR so zagotovljena na proračunski postavki 
40091/412000- Delovanje kulturnih društev, skladno s sprejetim Odlokom o proračunu Občine 
Dol pri Ljubljani za leto 2021 (Uradni list RS, št. 97/2021). 
 

4. Razpisni pogoji 
 
Na javni razpis se lahko prijavijo društva, organizacije, zavodi in posamezniki, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje: 

-  imajo sedež v Občini Dol pri Ljubljani, 
-  izvajajo dejavnost v Občini Dol pri Ljubljani, da imajo določeno število članov iz Občine  

Dol pri Ljubljani ali da je njihovo delovanje oziroma so njihovi projekti drugače povezani 
z Občino Dol pri Ljubljani, 

- so registrirani v skladu z zakonom o društvih oziroma da soustanovljeni v skladu s 
predpisi, ki urejajo njihov status in delovanje, 

- da imajo materialne, kadrovske in druge pogoje za delovanje, 
- da imajo urejeno evidenco o članstvu, velja za društva, 
- da predložijo ustrezen program dela in 
- letni načrt. 

 
5. Obdobje za izvedbo in porabo dodeljenih sredstev 

Prijavljeni programi oz. projekti morajo biti realizirani v letu 2021, zahtevki za izplačila pa 
vloženi do najkasneje 30.11.2021. 
 
 
 
 



6. Način dostave vloge za sofinanciranje programov 
 

Vlogo za sofinanciranje posameznih programov mora predlagatelj izpolniti na prijavnih 
obrazcih (razpisna dokumentacija) in zraven predložiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila. 
Vlogo je potrebno poslati na naslov: Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri 
Ljubljani, v zaprti ovojnici s svojim naslovom in s pripisom »JR KULTURNE DEJAVNOSTI  – 
NE ODPIRAJ«. 
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo vlog na 
pošti s priporočeno pošiljko, ali če je bila oddana v sprejemni pisarni Občine Dol pri Ljubljani, 
Dol pri Ljubljani 1, Dol pri Ljubljani, do zaključka uradnega časa občine na zadnji dan roka za 
oddajo vlog. 
 
Rok za prijavo na javni razpis je 31.8.2021. 
 

7. Odpiranje in obravnava prispelih vlog, ter obveščanje o izidu javnega razpisa 
 
Stranka lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do poteka roka za prijavo. Vloga, ki jo je 
stranka poslala po poteku razpisnega roka, je prepozna. 
 
Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava. 
Župan s sklepom imenuje strokovno komisijo, ki odpre vse vloge, pripravi poročilo, opravi 
strokovni pregled popolnih vlog in pripravi predlog prejemnikov sredstev. 
 

8. Merila za ocenjevanje prijav 
 
Kulturnim in drugim društvom se lahko sofinancira: 

- program redne dejavnosti, 
- priprava in izvedba kulturnih prireditev, 
- udeležba na skupinski kulturni prireditvi, 
-  kulturni program na drugih prireditvah, 
- druge enkratne akcije, 
-  udeležba na območnih, državnih in mednarodnih srečanjih, 
-  strokovno izpopolnjevanje, 
- vzdrževanje opreme in prostorov. 

 
9. Navedba oseb, pooblaščenih za dajanje informacij 

 
Informacije in navodila za sodelovanje na javnem razpisu dobijo zainteresirani kandidati na 
sedežu Občine Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, Dol pri Ljubljani. Kontaktna oseba: Ana 
Biser, telefonska številka: 01 530 3254, e-mail: ana.biser@dol.si  
 

10. Informacije o razpisni dokumentaciji 
 

Predlagatelji lahko razpisno dokumentacijo prevzamejo v času uradnih ur na sedežu Občine 
Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, Dol pri Ljubljani. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi 
na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani, na povezavi www.dol.si . 
 
Številka: 6100-0001/2021-6 
Datum: 8.7.2021 
 
                                                                                                     Župan Občine Dol pri Ljubljani 
       Željko Savič 
 

 

http://www.dol.si/

