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Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/2002, 
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, 21/2018-ZNOrg) in Odloka o proračunu 
Občine Radovljica za leto 2020 (DN UO, št. 254/2019) Občina Radovljica objavlja  
 

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje javnih kulturnih projektov 

v občini Radovljica v letu 2020 
 
1. Podatki o naročniku 
Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica 
 
2. Predmet javnega razpisa 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje javnih kulturnih projektov, ki se izvajajo na območju 
občine Radovljica v letu 2020 in pomenijo dopolnjevanje kulturne ponudbe v občini. Kulturni 
projekt je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu 
zaključena celota (festival, koncert, predstava, …).  
 
Občina bo sofinancirala kulturne projekte, izvedene v času od 1.1.2020 do 11.12.2020. 
 
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov na naslednjih področjih kulture: 

- glasbena dejavnost, 
- gledališka dejavnost, 
- recitacijska in literarna dejavnost ter projekti bralne kulture. 

 
Kulturni projekti, povezani z drugimi področji kulture, z infrastrukturo in opremo za kulturne 
domove, ohranjanjem nepremične kulturne dediščine, založništvom ter božično novoletnimi 
prireditvami niso predmet tega javnega razpisa. 
 
Predmet sofinanciranja niso projekti, ki se izvajajo v okviru redne ljubiteljske dejavnosti društev 
in se financirajo iz drugih javnih razpisov Občine Radovljica ali iz posebnih proračunskih postavk 
Občine Radovljica. 
 
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji 
Na javni razpis se lahko prijavijo nosilci in izvajalci kulturnih projektov, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje: 

- so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti kot društvo, 
- imajo sedež v občini Radovljica, 
- delujejo na območju občine Radovljica, 
- opravljajo dejavnost na nepridobitni in neprofitni osnovi, 
- imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo prijavljenih projektov, 
- delujejo na področju kulture več kot eno leto, 
- vodijo evidenco o izvedenih projektih, 
- ne prijavljajo projektov z enako vsebino na drug javni razpis Občine Radovljica za 

sofinanciranje v letu 2020. 
Izvajalci morajo izpolnjevati naštete pogoje na dan objave javnega razpisa. 
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Vlogo na javni razpis lahko poda le posamezno društvo, ki je samostojna pravna oseba, ne pa 
posamezne sekcije ali skupine društva. 
 
4. Posebni pogoji za sofinanciranje 
Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis prijavi največ 3 kulturne projekte. Če bo posamezni 
prijavitelj prijavil več kot tri projekte, bo vloga za vse prijavljene projekte tega prijavitelja 
zavržena. 
 
Za isti projekt lahko poda vlogo na javni razpis le en prijavitelj. Če bo prijaviteljev za en projekt 
več, bodo vloge vseh prijaviteljev za ta projekt zavržene. 
 
Občina bo sofinancirala le stroške, ki so neposredno povezani z izvajanjem kulturnega projekta, 
razen investicijskih stroškov. 
 
Če komisija oceni, da prijavitelj za posamezen projekt planira nerealno visoke stroške, lahko od 
prijavitelja zahteva dodatna dokazila (predračune, dodatna pojasnila), ki bodo upravičila te 
stroške. 
 
5. Merila za ocenjevanje in vrednotenje predlogov kulturnih projektov 
Ocenjevanje in vrednotenje kulturnih projektov bo izvedeno v skladu z merili, ki so opredeljena 
v razpisni dokumentaciji. Merila so ovrednotena s točkami, pri čemer je pri posameznem 
merilu navedena najvišja možna višina prejetih točk. Najvišje možno skupno število prejetih 
točk za posamezni projekt je 100 točk. 
 
Višina dodeljenih sredstev za projekt je odvisna od števila prejetih točk, vrednosti projektov, 
višine zaprošenih sredstev ter razpoložljivih sredstev, ki so namenjena razpisu, pri čemer med 
sofinanciranimi projekti ni primerljivosti glede višine dodeljenih sredstev v sorazmerju z višino 
prejetih točk. 
 
Kulturni projekt mora za uvrstitev v sofinanciranje doseči vsaj 50% možnih točk, to je 50 točk. 
Projekt, ki ne bo dosegel vsaj 50 točk, ne bo upravičen do sofinanciranja iz javnega razpisa. 
 
Če dodeljena sredstva po razdelitvi sredstev s strani komisije pri posameznem projektu 
presegajo s strani prijavitelja napovedano višino pričakovane vrednosti sofinanciranja projekta 
s strani občine, komisija presežek dodeljenih sredstev sorazmerno razdeli med ostale predloge 
projektov.  
 
6. Okvirna višina razpisanih sredstev  
Okvirna višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje kulturnih projektov v letu 2020 znaša 
14.000,00 EUR. 
 
Občina Radovljica lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali 
razdeli le del razpisanih sredstev iz proračuna občine. 
 
7. Razpisna dokumentacija in vsebina vloge 
Razpisna dokumentacija obsega:  

- besedilo javnega razpisa, 
- merila za ocenjevanje in vrednotenje kulturnih projektov, 
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- prijavni obrazec 1 – osnovni podatki, 
- prijavni obrazec 2 – izjave, 
- prijavni obrazec 3 – prijava projekta, 
- vzorec pogodbe, 
- zahtevek za izplačilo sredstev, 
- končno vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi projekta. 

 
Prijavitelji lahko razpisno dokumentacijo prejmejo v času od 24.1.2020 do 24.2.2020 na spletni 
strani Občine Radovljica www.radovljica.si oziroma v času uradnih ur v sprejemni pisarni 
Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica.  
 
Prijava na razpis se vloži na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Vloga mora 
vsebovati:  

- v celoti izpolnjen prijavni obrazec 1 – osnovni podatki, 
- podpisane izjave na prijavnem obrazcu 2, 
- v celoti izpolnjen prijavni obrazec 3 – prijava projekta, 
- parafiran vzorec pogodbe. 

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.  
 
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in merili iz javnega razpisa. 
 
8. Način prijave, rok za oddajo vlog in datum odpiranja vlog 
Vlogo lahko prijavitelji pošljejo s priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslov: Občina 
Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica. Prijava mora biti oddana v zaprti kuverti in 
ustrezno označena. Na sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis "JAVNI RAZPIS – 
KULTURNI PROJEKTI 2020 – NE ODPIRAJ", na hrbtni strani pa naziv in naslov prijavitelja. 
 
Prijavitelj mora vse projekte, ki jih prijavlja, poslati v eni (1) kuverti. Posamezni prijavljeni 
projekti morajo biti med seboj jasno ločeni. 
 
Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisnega roka na način, kot je 
opredeljen za oddajo vloge z obvezno navedbo, na katero vlogo se dopolnitev oziroma 
sprememba nanaša. 
 
Rok za oddajo vlog je 24. 2. 2020. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je oddana zadnji dan 
roka na pošti priporočeno ali oddana osebno v sprejemni pisarni občine. Po tem roku oddane 
vloge se v postopku točkovanja in razdelitve sredstev ne upoštevajo. Odpiranje vlog bo 
predvidoma 26.2.2020. Odpiranje vlog ni javno.  
 
V primeru, da prijavitelji ne bodo oddali popolnih vlog, bodo pozvani k dopolnitvi. Rok za 
dopolnitev je 5 dni od prejema poziva k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno ali jih 
ne bodo vložile upravičene osebe ali bodo nepopolne tudi po roku, določenem za dopolnitev, 
bodo s sklepom zavržene. 
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9. Obravnava vlog ter obvestilo o izboru 
Odpiranje vlog ter ocenjevanje in vrednotenje kulturnih projektov bo opravila komisija, ki jo 
imenuje župan. Komisija bo na podlagi prejetih vlog pripravila predlog za sofinanciranje 
kulturnih projektov v občini Radovljica v letu 2020.  
 
Na podlagi predloga komisije direktor občinske uprave oz. od njega pooblaščena oseba izda 
odločbo, s katero odloči o odobritvi ter višini sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja 
posameznega projekta. Zoper odločbo lahko prijavitelj v roku 15 dni po prejemu vloži pritožbo, 
o kateri odloči župan Občine Radovljica. 
 
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni najkasneje v roku 60 dni po zaključenem 
roku za oddajo vlog. 
 
Na podlagi izdane odločbe o sofinanciranju lahko upravni organ prijavitelja pozove, da v roku 8 
dni uskladi prijavljeni projekt v okviru odobrenih sredstev. O usklajevanju se sestavi zapisnik, ki 
ga podpišeta pristojni uslužbenec in prijavitelj. Če se prijavitelj v določenem roku ne odzove, se 
ga pozove k podpisu pogodbe. 
 
Na podlagi dokončne odločbe bo s prijavitelji, katerim bo priznano sofinanciranje, sklenjena 
pogodba o izvajanju kulturnega projekta ter višini in načinu sofinanciranja v letu 2020. 
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 
dalj kot 8 delovnih dni. 
 
10. Rok porabe dodeljenih sredstev  
Rok za izvedbo kulturnih projektov po tem javnem razpisu je 11.12.2020. Skrajni rok za 
predložitev zahtevka za izplačilo sredstev po tem javnem razpisu je 14.12.2020, dodeljena 
proračunska sredstva pa morajo biti porabljena do 31. 12. 2020. 
 
Izvajalci so dolžni do 31.1.2021 posredovati končno vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi 
projekta. 
 
11. 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 Radovljica, Oddelek za družbene dejavnosti, Gorenjska cesta 19, 
Radovljica, pri Tanji Pogačnik, tel. 04/537 23 32, tanja.pogacnik@radovljica.si. 
 
 
 
Številka: 41012-0001/2020-2 
Datum: 22.1.2020 

 
 

Ciril Globočnik l.r. 
ŽUPAN 
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