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Občina Moravče, Vegova ulica 9, 1251 Moravče objavlja na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju 
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 2/17), Lokalnim 
programom za kulturo 2017 - 2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 2/17) in na podlagi Letnega 
programa kulture v Občini Moravče za leto 2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 9/19) 
 
 

JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI 

MORAVČE V LETU 2020 
 
1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA 
Naročnik javnega razpisa je Občina Moravče, Vegova ulica 9, 1251 Moravče. 
 
2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV 
Med kulturne programe in projekte, ki so v javnem interesu občine in se financirajo po tem javnem 
razpisu, sodijo vse oblike ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na 
področju književne, glasbene, plesne, gledališke, lutkovne, likovne in fotografske, filmske, video ter spletne 
umetnosti in na področju varstva in negovanja nematerialne in materialne kulturne dediščine in  drugi 
programi, ki nastajajo ali se odvijajo v Občini Moravče v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo (ZUJIK) in Lokalnim programom za kulturo. 
Proračunska sredstva v višini 30.000,00 EUR so zagotovljena na proračunski postavki 082105 Kulturna 
društva- programi, skladno s sprejetim Odlokom o proračunu Občine Moravče za leto 2020 (Uradni 
vestnik Občine Moravče, št. 9/19). 
 
3. RAZPISNI POGOJI 
Na javni razpis se lahko prijavijo kulturna društva, ki morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

• da imajo sedež v Občini Moravče, 

• da imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje dejavnosti, 

• da nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Moravče, 

• da delujejo že najmanj eno leto, 

• da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih, 

• da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon 
o društvih. 

Izvajalci, ki v letu 2019 niso v celoti izpolnili pogodbenih obveznosti, ne morejo kandidirati na javnem 
razpisu za leto 2020. 
 
4. OBDOBJE ZA IZVEDBO IN PORABO DODELJENIH SREDSTEV 
Prijavljeni programi oz. projekti morajo biti realizirani v letu 2020, dodeljena sredstva pa morajo biti 
porabljena do 31.12.2020. 
 
5. RAZPISNI ROK 
 
Rok za prijavo na javni razpis je od 23.12.2019 do vključno 3.2.2020. 
 
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 Moravče, Vegova ulica 9, 1251 Moravče, v zaprti ovojnici s 
svojim naslovom in s pripisom JR KULTURNE DEJAVNOSTI 2020 - 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 Glavni pisarni Občine Moravče, Vegova ulica 9, Moravče, do 
zaključka poslovnega časa občine na zadnji dan roka za oddajo vlog. 
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7. ODPIRANJE IN OBRAVNAVA PRISPELIH VLOG TER OBVEŠČANJE O IZIDU 
JAVNEGA RAZPISA 

 
Stranka lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisnega roka. Vloga, ki jo je stranka 
poslala po preteku razpisnega roka, je prepozna. 
Do poteka razpisnega roka lahko stranka sodeluje v postopku le s tem, da na način, določen v razpisu in 
razpisni dokumentaciji da vlogo za financiranje programa oziroma projekta, kakršen je razpisan. 
Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava. 
Župan s sklepom imenuje tričlansko strokovno komisijo, ki odpre vse vloge, pripravi poročilo, opravi 
strokovni pregled popolnih vlog, pripravi predlog prejemnikov sredstev. Komisijo sestavljajo član ali 
članica odbora za kulturo in dva člana občinske uprave. 
Po poteku razpisnega roka komisija hkrati odpre vse vloge, ki so do tedaj prispele. Odpiranju vlog sme 
prisostvovati vsaka oseba, ki kandidira na razpisu. Odpiranje vlog bo javno na sedežu Občine Moravče, v 
sredo 5. februarja 2020, ob 8.00 uri. 
Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala oseba, ki izpolnjuje v javnem razpisu 
določene pogoje (upravičena oseba) in ali je popolna glede na besedilo javnega razpisa. Vlogo, ki ni 
pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, občinska uprava zavrže s sklepom. 
Če je vloga formalno nepopolna, se stranko pozove, da jo dopolni. Stranka mora vlogo dopolniti v petih 
dneh. Če stranka vloge ne dopolni v zahtevanem roku, občinska uprava vlogo zavrže s sklepom.  
Nadalje komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so 
bila navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji.  
Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev, ki ga podpišejo predsednik in člani 
komisije.  
Na podlagi tega predloga občinska uprava izda odločbo, s katero v 30 dneh po končanem razpisu obvesti 
vse prijavljene o izidu razpisa. 
Zoper to odločbo je možen ugovor županu v roku 8 dni od prejema odločbe. Odločitev župana je 
dokončna. Po pravnomočnosti odločbe o sofinanciranju izbrani upravičenci sklenejo pogodbo o 
sofinanciranju, ki jo podpiše župan. 
 
8. MERILA ZA OCENJEVANJE PRIJAV 
Kulturnim društvom se lahko financira: 

• program redne dejavnosti, 

• udeležbo na tekmovanjih in prireditvah, 

• organizacijo kulturnih prireditev, 

• honoriranje umetniških vodij. 
Za sofinanciranje  programa redne dejavnosti, udeležbo na tekmovanjih in prireditvah, kulturnih prireditev 
se nameni 75 % v proračunu zagotovljenih sredstev, ostalo se nameni za honoriranje umetniških vodji. 
Prijave se ocenjujejo tako, da se točkujejo po merilih, ki jih določa priloga Pravilnika o sofinanciranju 
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 2/17). 
 
9. NAVEDBA OSEB, POOBLAŠČENIH ZA DAJANJE INFORMACIJ 
Informacije in navodila za sodelovanje pri javnem razpisu dobijo zainteresirani kandidati na sedežu: 
Občina Moravče, Vegova ulica 9, 1251 Moravče. Kontaktna oseba: Alenka Prelovšek, telefonska številka: 
01/724-714-0. 
 
10. INFORMACIJE O RAZPISNI DOKUMENTACIJI 
Predlagatelji lahko razpisno dokumentacijo prevzamejo v poslovnem času na sedežu Občine Moravče, 
Vegova ulica 9, 1251 Moravče. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani Občine Moravče, 
na povezavi www.moravce.si. 
 
Številka: 430-0245/2019-2 
Datum: 6.12.2019 
 
                                                                                                                Dr. Milan Balažic 
                                                                                                                      ŽUPAN 
 


