
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 123/2006 - ZFO-1, 

7/2007 - Odl. US, 53/2007, 65/2007 - Odl. US, 56/2008, 4/2010, 20/2011, 100/2011 - Odl. US, 

111/2013, 68/2016, 61/2017), 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), v 

nadaljevanju Pravilnik, Proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019 (Ur.l.RS, št. 17/2019), 

objavlja Občina Dol pri Ljubljani 

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 2019 
 

 

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani. 

2. Na javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini Dol pri Ljubljani v 

letu 2019, se lahko prijavijo društva, organizacije, zavodi in posamezniki, ki imajo sedež v občini 

Dol pri Ljubljani in izpolnjujejo pogoje iz 2. čl. Pravilnika, ki je sestavni del razpisne 

dokumentacije.  

3. Prijava mora vsebovati izpolnjene vse predpisane obrazce iz razpisne dokumentacije. 

4. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne 

dejavnosti v letu 2019. 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.  

5. Pogoji in merila ter Spremembe pogojev in meril, po katerih se izberejo izvajalci programov na 

področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2019 in ki jih je potrdil Občinski svet občine Dol 

pri Ljubljani, so priloga Pravilnika.  

6. Programi se bodo sofinancirali do višine sredstev za sofinanciranje kulturnih programov v občini 

Dol pri Ljubljani v Proračunu za leto 2019 tako, da se bo vrednost točke določila glede na višino 

razpoložljivih sredstev in glede na število točk, ki jih bodo prejeli vsi predlogi skupaj. Sredstva za 

razdelitev  na razpisu so v višini 20.000,00 €. 

7. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena namensko v letu 2019, zahtevki za izplačila pa vloženi 

do najkasneje 30. 11. 2019. 

8. Rok za prijavo na javni razpis je 29.5.2019. 
9. Prijave z vso potrebno dokumentacijo je potrebno oddati na naslov: Občina Dol pri Ljubljani, Dol 

pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani. 
10. Prijave morajo biti oddane v zaprtih ovojnicah z oznako  »Javni razpis za sofinanciranje 

kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljske kulture 6100/ 2019 – ne odpiraj!« v 

levem spodnjem kotu ovojnice. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov pošiljatelja. 

11. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na 

pošti. Občina bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse prepozne in nepopolne 

vloge. 

12. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa je najkasneje 30 dni 

od roka za prijavo. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju izvajanja 

programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2019. 

13. Razpisno dokumentacijo lahko vsi zainteresirani dobijo v glavni pisarni Občine Dol pri Ljubljani 

in na spletni strani občine www.dol.si, od dneva javne objave razpisa. 

 

 
Številka: 6100-0003/2019-3 

Datum: 26.04.2019 

 
OBČINA DOL PRI LJUBLJANI 

Željko Savič 

  Župan 

 

http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202006113000%7CRS-123%7C13077%7C5268%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202007012600%7CRS-7%7C635%7C249%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202007061500%7CRS-53%7C7253%7C2830%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202007072000%7CRS-65%7C9027%7C3565%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202008060600%7CRS-56%7C6019%7C2344%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010012200%7CRS-4%7C401%7C129%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202011031800%7CRS-20%7C2684%7C822%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202011120900%7CRS-100%7C13271%7C4259%7CO%7C
http://www.dol.si/

