
 

 

Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/2011 –UPB-4), 17. člena Statuta 

občine Puconci (Uradno prečiščeno besedil UPB-1, Ur. list RS št. 91/2015), Pravilnika o 

sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v Občini Puconci (Ur. 

list 55/2015) ter proračuna Občine Puconci za leto 2019 sprejetega na 3. redni seji OS dne  

14. 2.2019 ( Ur. list RS št. 10/2019) objavljamo: 

 

 

JAVNI RAZPIS 
za zbiranje predlogov za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih 

projektov v letu 2019 

 

 

1. NAROČNIK: Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci 

 

2. PREDMET RAZPISA  

Predmet razpisa so: 

            a) Kulturne dejavnosti: 

           - redna dejavnost društev, 

           - posebna dejavnost društev 

           - financiranje opreme. 

            b) Kulturni projekti: 

           - organizacija in izvedba prireditev ali projektov,  

           - založništvo, 

           - varstvo kulturne dediščine. 

 

3. NA RAZPIS SE LAHKO PRIJAVIJO 

 

  Društva, zveze in fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- da imajo sedež v občini Puconci; 

- da opravljajo dejavnost s področja kulture in imajo ustrezno registracijo v skladu 

z veljavno zakonodajo; 

- da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino in ostalo dokumentacijo, 

kot jo določa zakon; 

- da vsako leto najkasneje do 31.12. na sedež  Razvojnega zavoda Občine Puconci 

dostavijo poročilo o realizaciji programov oz. projektov za preteklo leto z 

dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti. 

- da izpolnjujejo kriterije iz Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih 

dejavnosti in kulturnih projektov v Občini Puconci; 

- so društva ali zveze širšega pomena in vključujejo tudi občane Občine Puconci; 

- da imajo do Občine Puconci poravnane vse pogodbene obveznosti iz preteklega 

leta; 

- za področja varstva kulturne dediščine (tudi fizične osebe): poleg navedenih 

pogojev, da so lastniki ali upravljavci kulturnih spomenikov, razglašenih z 

občinskim odlokom ali objektov kulturne dediščine, ki so vpisani v zbirni register 

dediščine Zavoda za varstvo kulturne dediščine OE Murska Sobota. 
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4.  OKVIRNA VREDNOST SREDSTEV:   18.200,00 EUR 

 

- Kulturna društva in organizacije – 1.800,00 EUR 

- Sredstva za kulturne potrebe – 4.900,00 EUR 

- Sredstva za kulturne prireditve – 2.700,00 EUR 

- Sofinanciranje opreme za izvajanje kulturne dejavnosti – 1.800,00 EUR 

-    Sofinanciranje mentorstva folklorni skupini – 2.000,00 EUR  

-    Sofinanciranje v obnovo in vzdrževanje kulturne dediščine –5.000,00 EUR 

 

5. OBDOBJE ZA PORABO SREDSTEV: 31.12.2019 

 

6.  RAZPISNI ROK: 30 dni od objave razpisa 

 

7. PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS  

Prijavitelji pošljejo svoje prijave na naslov:  

Razvojni zavod Občine Puconci, Bodonci 7, 9265 Bodonci  v zaprti kuverti z 

oznako »Javni razpis – kultura«  Ne odpiraj! 

 

8. INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM: Milan Vrečič, tel. št.: 02/545-96-70 ali 

02/545-96-73. 

 

9. OBRAZCE ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS pripravi strokovna služba zavoda in 

bodo v času razpisa na voljo v poslovnih prostorih Razvojnega zavoda Občine 

Puconci in na spletni strani občine Puconci (www.puconci.si) 

 

10. ODPIRANJE  VLOG IN OBVEŠČANJE 

Pravočasno prispele in pravilno izpolnjene vloge bodo ocenjene v skladu s sprejetimi 

merili za vrednotenje sofinanciranja, prepozno prejete, oziroma vloge,  ki ne 

izpolnjujejo pogojev razpisa bodo zavrnjene. Komisija mora opraviti ocenjevanje vlog 

najpozneje v 15 dneh po preteku razpisnega roka za oddajo vlog.  

 

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni od datuma 

ocenjevanja vlog, izbrane izvajalce pa bomo povabili k podpisu pogodbe za 

sofinanciranje v letu 2019.  

 

11.  Izbrani prijavitelj mora pogodbo o sofinanciranju podpisati in vrniti zavodu 

najkasneje v 15. dneh  od dneva prejema le-te, sicer se smatra, da je odstopil od 

pogodbe. 

 

12.  Zadnji rok za vložitev zahtevkov za odobrena sredstva po sklenjeni pogodbi je  

       15.12.2019. 

        

 

 

Številka: 610-0003/2019 

Datum: 28.3.2019 

 

      Občina Puconci 

Ludvik Novak, župan 

 

http://www.puconci.si/

