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Številka: 610-3/2019-3 
Datum: 16.12.2019 
  
Na podlagi 57., 61., in 114. do 120. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07- UPB1), 15. člena Statuta Občine Mirna Peč (Ur. l. RS 
59/07, 14/08)  in 5. člena Pravilnika o vrednotenju programov in projektov ljubiteljske 
kulturne dejavnosti ter ostalih projektov na področju kulture v Občini Mirna Peč (Uradni list 
RS, št. 48/03) objavlja Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč 
 

 javni razpis 
za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture 

v OBČINI MIRNA PEČ 
v letu 2019 

 
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov s področja kulture iz 
sredstev proračuna Občine Mirna Peč v skupni višini 11.000,00 EUR iz naslednjih področij: 
 
A) PROGRAMI IN PROJEKTI LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI 
- programi društev na področju pevske, instrumentalne in gledališke dejavnosti ter  
kulturne prireditve, 
- programi nakupa oblek in ostale opreme za izvajanje programov.  
 
B) OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE 
 
2. Na razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture se lahko prijavijo 
naslednji izvajalci: 
· društva, registrirana za izvajanje programov na področju kulture, 
· posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu pristojnem za 

kulturo, 
· ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v kulturi in so neprofitne, 
· zavodi, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v 

kulturi, 
· javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja. 
 
3. Izvajalci programov in projektov na področju kulture morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 
· da imajo sedež v Občini Mirna Peč, 
· da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za 

uresničevanje kulturnih aktivnosti, 
· da imajo zagotovljene redne vaje, 
· da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to 

določa zakon o društvih, 
· da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, načrt 

aktivnosti za prihodnje leto in poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in 
državnih tekmovanjih, če se jih udeležijo. 

 
4. Kriteriji in merila za vrednotenje programov in projektov na področju kulture v občini in 
delitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna so navedeni v Pravilniku o vrednotenju 
programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti  in ostalih projektov na področju 
kulture v Občini Mirna Peč, ki ga je sprejel Občinski svet občine Mirna Peč. 
5. Odpiranje vlog bo potekalo v roku 15 dni od zaključka razpisa, odločitev o dodelitvi 
finančnih sredstev sprejme občinska uprava Občine Mirna Peč v zakonskem določenem 



roku. Vlagatelj lahko v roku 8 dni od prejema odločitve vloži pritožbo zoper odločbo na 
župana Občine Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč.  
 
6. Župan Občine Mirna Peč z izbranimi izvajalci sklene pogodbe o sofinanciranju, v kateri se 
časovno opredelijo roki za izplačilo sredstev in način nadzora nad porabljenimi sredstvi. 
Sredstva bodo praviloma nakazana do konca leta 2020. 
 
7. Razpisni rok za oddajo pisnih ponudb s strani izvajalcev programov in projektov s 
področja kulture je do vključno 31.1.2020. Če prosilec pošlje vlogo po pošti, se šteje za 
pravočasno, če je bila vložena priporočeno najpozneje do razpisnega roka. Vloge je mogoče 
oddati tudi osebno do konca razpisnega roka v občinski upravi, vendar najpozneje zadnji 
dan razpisnega roka do 12. ure. Vse vloge morajo biti vložene na predpisanih obrazcih. 
Nepravočasne in nepopolne vloge se zavržejo. 
  
8. Izvajalci programov in projektov na področju kulture v Občini Mirna Peč dostavijo svoje 
ponudbe v pisni obliki v zaprti kuverti z oznako: “Za sofinanciranje programov in 
projektov na področju kulture - ne odpiraj”, na naslov Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 
Mirna Peč. 
 
9. Predlagatelji programov lahko dvignejo razpisno dokumentacijo osebno na sedežu Občine 
Mirna Peč v času uradnih ur ali na spletni strani Občine Mirna Peč: https://www.mirnapec.si/. 
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom so vam na voljo na sedežu občine ali preko 
telefona (07) 39 36 100, pri ga. Nataši Rupnik. 
 
10. Občina Mirna Peč lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic 
razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev iz proračuna občine. 
 
 
 
 
                     
                                   Župan 

     Občine Mirna Peč 
                    Andrej Kastelic 
 
 


