
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list RS, št. 77/2007-UPB, 
56/2008, 94/2010, 4/2010 in 20/2011, 111/2013, 68/16 in 61/17) ter v skladu z Odlokom o 
proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2018 (Ur. list RS št. 82/2016 in 74/2018), Pravilnikom 
o postopkih in merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v 
Občini Mokronog-Trebelno (Uradni list RS, št. 59/2017) in Letnim programom kulture v Občini 
Mokronog-Trebelno za leto 2018, Občina Mokronog-Trebelno objavlja   
 

JAVNI RAZPIS 
za izbor  kulturnih programov in projektov na področju kulturne dejavnosti, ki jih bo v letu 

2018 sofinancirala Občina Mokronog-Trebelno 

1. Naziv in sedež naročnika: OBČINA MOKRONOG-TREBELNO, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, 
telefon 07/34 98 260, faks: 07/34 98 269. 

2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:  
1/1   javni kulturni programi, 
1/2   javne kulturne prireditve, 
1/3   založništvo. 

 
Občina bo sofinancirala tudi javne kulturne prireditve, ki so v interesu Občine Mokronog-Trebelno, in 
presegajo meje ljubiteljske kulturne dejavnosti.  
 
3. Na javni razpis lahko oddajo vloge: 

 društva, zveze, skladi, zavodi in druge organizacije, registrirane oz. ustanovljene za 
izvajanje kulturne dejavnosti (izjemoma izvajalci lahko tudi niso registrirani za opravljanje 
kulturne dejavnosti, če so njihovi kulturni projekti v javnem interesu Občine Mokronog-
Trebelno), 

 posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu za kulturo, 
 javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za obseg dejavnosti na področju kulture, ki 

ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda, 
 lastniki ali upravljalci nepremične kulturne dediščine, ki se nahaja na območju občine 

Mokronog-Trebelno in ima status kulturnega spomenika,  
 lastniki ali upravljalci javne infrastrukture na področju kulture in objektov, ki se pretežno 

uporabljajo za kulturne dejavnosti. 

4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu: 
Na javni razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih oziroma imajo v ustanovitvenih aktih 
opredeljeno dejavnost na področju kulture, 

- da se prijavijo na javni razpis oz. javni poziv na predpisanih obrazcih in v določenih rokih, 
- da izkažejo na predpisanih obrazcih zaprto finančno konstrukcijo za prijavljen javni 

kulturni program ali kulturni projekt, 
- da imajo sedež oz. stalno prebivališče v Občini Mokronog-Trebelno (izjemoma se lahko 

sofinancira tudi kulturne projekte izvajalca, ki nima sedeža v Občini Mokronog-Trebelno, če 
so kulturni projekti v javnem interesu Občine Mokronog-Trebelno o čemer odloča 
strokovna komisija za kulturo), 

- delujejo na področju kulture najmanj eno leto, 
- da imajo vsaj enkrat letno redni letni zbor društva, 
- da brezplačno sodelujejo na prireditvah, ki jih organizira Občina Mokronog-Trebelno, 
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za 

izvedbo javnega kulturnega programa ali kulturnega projekta, 
- da so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti, če so prejeli sredstva iz 

proračuna Občine Mokronog-Trebelno, 
- za posameznike, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu za kulturo 

je pogoj, da imajo stalno prebivališče v Občini Mokronog-Trebelno, 
- da izkažejo nepridobitni značaj javnega kulturnega programa ali kulturnega projekta, s 

katerim kandidirajo za sofinanciranje iz javnih sredstev. 
- da za njih ne velja omejitev poslovanja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju 

korupcije, ki pravi: Naročnik, ki posluje po predpisih o javnem naročanju, ne sme poslovati s 
subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri tem naročniku opravlja funkcijo ali njegov družinski 
član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen 
pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu.  



 
5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev:  

Za ocenjevanje javnih kulturnih programov  (redna kulturna dejavnost, materialni stroški vezani 
na delovanje društva) bodo upoštevana merila in kriteriji opredeljena v Pravilniku o postopkih in 
merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v Občini 
Mokronog-Trebelno. 

Za ocenjevanje javnih kulturnih prireditev (prireditve v občini Mokronog-Trebelno in gostovanje 
kulturnih društev s sedežem v občini Mokronog-Trebelno izven občine Mokronog-Trebelno) bodo 
upoštevana merila in kriteriji opredeljena v Pravilniku o postopkih in merilih za sofinanciranje 
programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v Občini Mokronog-Trebelno. 

Na področju založništva imajo prednosti pri sofinanciranju v letu 2018 projekti izvajalcev s sedežem 
v občini Mokronog-Trebelno vezani na področje kulturne dediščine in druge zgodovinske tematike 
občine Mokronog-Trebelno.  

Podrobnejše ocenjevanje po navedenih merilih in kriterijih je določeno s Pravilnikom o postopkih in 
merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v Občini 
Mokronog-Trebelno.  

6. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2018 
za sofinanciranje posameznih vsebin javnega razpisa je 11.200 EUR, in sicer okvirno za posamezne 
sklope: 
 

 
 
7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena:  
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2018, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo 
proračunskih sredstev. 
 
8. Prevzem razpisne dokumentacije: 
Razpisna dokumentacije je na voljo takoj po objavi tega razpisa. Prevzame se jo lahko osebno – v 
sprejemni pisarni Občine Mokronog-Trebelno ali na internetni strani Občine Mokronog-Trebelno: 
http://www.mokronog-trebelno.si/, do roka za oddajo vlog. 
 
9. Rok in način predložitve vlog:  
Vloge na javni razpis je potrebno oddati v zaprti kuverti najkasneje do 12.04.2018 do 13.00 ure. Na 
pošti oddane vloge morajo biti oddane priporočeno s poštnim žigom, najpozneje z datumom 
12.04.2018. 

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in ustrezno označene. Na prednji strani mora biti 
izpisano: Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, s pripisom »NE 
ODPIRAJ – PRIJAVA NA JR KULTURA, Področje____________________(navedba osnovnega razpisnega 
področja, kot npr.: založništvo)«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov 
prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku, se ne bodo odpirale in bodo vrnjene naslovniku. Oddaja 
vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji razpisa. 
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I. kulturni programi 3.000 € 
 redna kulturna dejavnost 2.700 € 

 materialni stroški vezani na delovanje društva 300 € 

II. kulturne prireditve 7.000 € 
 prireditve v občini Mokronog-Trebelno 6.800 € 

 gostovanje kulturnih društev s sedežem v občini Mokronog-Trebelno  
izven občine Mokronog-Trebelno  

200 € 

III. založništvo 1.200 € 
 izvajalci s sedežem v občini Mokronog-Trebelno 1.000 € 

 Izvajalci, ki nimajo sedeža v občini Mokronog-Trebelno 200 € 

SKUPAJ 11.200 € 



10. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa:  
Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene 
v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene. S strani strokovne komisije bo opravljeno vrednotenje 
popolnih vlog po merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Na podlagi predloga strokovne komisije bo 
občinska uprava izdala izvajalcem odločbo o izboru oz. o zavrnitvi posameznih javnih kulturnih 
programov in projektov. Na izdano odločbo je možna pritožba v roku 15 dni od vročitve. Predmet 
pritožbe ne morejo biti merila in kriteriji za ocenjevanje vlog. Z izbranimi izvajalci javnih kulturnih 
programov in projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in 
obveznosti glede izvedbe programov in projektov ter glede sofinanciranja izbranega programa v 
skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. 
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni predvidoma v roku 45 dni po zaključku razpisa. 
 
11. Kontaktna oseba za dodatne informacije:  
Mateja Vrabec, e-naslov: mateja.vrabec@mokronog-trebelno.si . 

 
Številka: 619-0001/2018 
Datum: 07.03.2018 

                    Župan 
                                                                                           Občine Mokronog-Trebelno 

                     Anton MAVER 
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