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Na podlagi 7. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, 
šport in turizem Vrhnika« Naš časopis, št. 340/07 – UPB in 343/07, 345/08, 354/08, 365/09 in 
398/12- UPB), 5. člena Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljske kulture v Občini Vrhnika (Naš 
časopis, št. 340/07 – UPB1), Letnega programa kulture Občine Vrhnika za leto 2023 (Naš 
časopis, št. 507/22) ter sklepa direktorja o objavi javnega razpisa (št. 106-2-01-22, z dne 24. 
10. 2022), objavlja Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika, Tržaška cesta 
9,1360Vrhnika.  
   
 
 

JAVNI RAZPIS  
 

ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE LJUBITELJSKE KULTURNE 
DEJAVNOSTI V LETU 2023 

 
 
1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA: 
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika 
 
2. PROGRAMI IN PROJEKTI, KI SO PREDMET SOFINANCIRANJA: 
Sofinancira se redna dejavnost in projekti z naslednjih področij ljubiteljske kulture: 

• glasbena dejavnost (pevske, instrumentalne skupine), 

• gledališka dejavnost (gledališče, lutkovne skupine), 

• plesna dejavnost (folklora, ples), 

• arheološka, muzejska dejavnost, obujanje starodavnih običajev, 

• recitatorske, literarne, likovne, fotografske skupine, filmska dejavnost, performansi. 
 
3. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU: 
Izvajalci redne dejavnosti in projektov morajo biti ljubiteljska kulturna društva in izpolnjevati 
naslednje pogoje: 

• da imajo sedež v občini Vrhnika, 

• da so registrirani za izvajanje dejavnosti na področju ljubiteljske kulture najmanj eno leto,  

• da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za 
uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture, 

• da svojo dejavnost izvajajo kontinuirano, 

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

• da vsako leto javnemu Zavodu Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika redno 
dostavljajo poročila o realizaciji redne dejavnosti in projektov, načrte aktivnosti za 
prihodnje leto, aktivnosti za prihodnje leto in poročila o doseženih uspehih na občinskih, 
regionalnih in državnih tekmovanjih, če se jih udeležijo. Dostavijo pa se tudi kritike in 
recenzije o delu društev, ki izkazujejo kvaliteto izvedenih posameznih projektov. 

 
4. VIŠINA SREDSTEV JAVNEGA RAZPISA: 
Predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet projektnega 
razpisa za leto 2023 je 66.366,00 €. Sredstva bodo na podlagi Letnega programa kulture 
Občine Vrhnika za leto 2023 namenjena za:     

• redno dejavnost (delovanje) ljubiteljskih kulturnih društev in skupin 40 % zneska  

• projekte ljubiteljskih kulturnih društev in skupin 60 % zneska, (z naslednjimi razmerji med   
področji ljubiteljske kulture: glasbene dejavnosti 31 %, gledališke dejavnosti, 7 %, plesne  
dejavnosti 5 %, arheološke, muzejske dejavnosti 11 %, ostale dejavnosti 6 %).  

 

 
 



 
5. POGOJI IN MERILA ZA IZBOR PROGRAMOV IZVAJALCEV: 
Pogoji in kriteriji sofinanciranja, določeni s tem razpisom, upoštevajo proračunske možnosti 
in načelo, da so proračunska sredstva dostopna vsem v 3. točki tega razpisa navedenim 
izvajalcem programov in projektov. 
 
6. ROK ZA PORABO SREDSTEV: 
Sofinancirajo se programi, ki se bodo izvedli v letu 2023. Rok za porabo sredstev je 31. 12. 
2023. Sredstva niso prenosljiva. 
 
7. RAZPISNI ROK IN NAČIN DOSTAVE PREDLOGOV: 
Z zbiranjem vlog na Javni razpis pričnemo v ponedeljek, 24. 10. 2022. Predlagatelji morajo 
vloge oddati kot priporočeno pošiljko po pošti na naslov Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, p. p. 
54, 1360 Vrhnika, najkasneje z datumom 2. 12. 2022 ali osebno dostaviti na upravo Zavoda 
Ivana Cankarja Vrhnika, Tržaška cesta 9, Vrhnika, najkasneje do 12. ure tega dne.  
Vloga mora biti izdelana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ter vsebovati 
zahtevane priloge.  
Nepravočasno oddane vloge ne bodo upoštevane.  
Vloga v zaprti kuverti mora biti označena z imenom in naslovom predlagatelja, v spodnjem 
levem kotu pa opremljena s pripisom »RAZPIS - LJUBITELJSKA KULTURA 2023«. 
 
8. DODATNE INFORMACIJE: 
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom so vam na voljo na Zavodu Ivana Cankarja 
Vrhnika, po telefonu 051-661-064, kontaktna oseba mag. Tatjana Oblak Milčinski, oziroma 
po elektronski pošti kultura@zavod-cankar.si.  
 
9. ODPIRANJE PONUDB: 
Odpiranje ponudb bo po preteku razpisnega roka. Odpiranje ne bo javno. V primeru 
nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo bodo ponudniki pozvani, da v roku 
8 dni prijavo dopolnijo. V primeru, da ponudnik prijave v danem roku ne bo dopolnil, bo 
ponudba izločena kot nepopolna.  
 
10. RAZPISNA DOKUMENTACIJA: 
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na sedežu Zavoda Ivana Cankarja 
Vrhnika, Tržaška cesta 9, Vrhnika, in sicer v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure ter v 
sredo od 13. do 17. ure od dneva pričetka veljave javnega razpisa do dneva, ko se izteče rok 
za oddajo vlog.  
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani www.visitvrhnika.si 
https://www.visitvrhnika.si/si/zavod-ivana-cankarja/razpisi/kultura, možno pa jo je dobiti tudi 
po elektronski pošti.  
 
11. IZID JAVNEGA RAZPISA: Predlagatelji programov bodo o izidu javnega razpisa 
obveščeni v roku 60 dni po odpiranju ponudb, pod pogojem, da je proračun že sprejet.  
 
12. ZAČETEK VELJAVNOSTI RAZPISA: 
Razpis prične veljati z dnem 24. 10. 2022. 
 
Številka: 106-2-01-22 
Datum:  24. 10. 2022 
 
 
          ZAVOD IVANA CANKARJA 
      ZA KULTURO, ŠPORT IN TURIZEM VRHNIKA 
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