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J A V N I  R A Z P I S 
ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV V OBČINI GORJE V LETU 2020 

 
 
1. PODATKI O NAROČNIKU 
 
Občina Gorje, Zgornje Gorje 6 b, 4247 Zgornje Gorje 
 
2. PREDMET RAZPISA:  

 
Sofinanciranje prireditev na območju Občine Gorje: 
 prireditve, ki jih organizirajo kulturna in druga društva ter zavodi s sedežem v Občini Gorje ali delovanjem na območju 

občine Gorje, ki nimajo profitnega značaja in so namenjene najširšemu krogu obiskovalcev, 
 prireditve, ki so sestavni del ponudbe kraja in imajo promocijske učinke, 
 praznovanje obletnic kulturnih in drugih društev ter neprofitnih organizacij s sedežem v Občini Gorje. 
 
Prireditve in dogodki, ki niso predmet tega razpisa: 
 prireditve, ki so namenjene ustvarjanju dobička, 
 programi v gostinskih lokalih, 
 izleti, ekskurzije in podobne aktivnosti, 
 športna tekmovanja, turnirji in športne prireditve. 
 
3. IZVAJALCI, KI SE LAHKO PRIJAVIJO NA RAZPIS IN POGOJI RAZPISA  

 
Na javni razpis se lahko prijavijo: 
 kulturna in druga društva, 
 javni in zasebni zavodi s sedežem v Občini Gorje ali delovanjem na območju občine Gorje. 

 
Prijavitelji na ta razpis morajo izpolnjevati še naslednje pogoje: 
 da so registrirani za izvajanje predstavljene prireditve oziroma dogodka, 
 da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za izvedbo načrtovane aktivnosti, 
 ne smejo prejeti drugih sredstev iz proračuna Občine Gorje za prijavljeno prireditev. 
 
Vlogo na javni razpis lahko poda posamezno društvo, ne pa posamezne sekcije ali skupine društva.  
 
4. KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE  

 
Delež sofinanciranja iz tega razpisa znaša do 50% stroškov izvedbe prireditve. Kriteriji za dodelitev sredstev so: 
 kvaliteta in realnost izvedbe predloženega projekta oziroma prireditve, 
 preglednost, ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije,  
 dosedanje delo oziroma reference, 
 pomen prireditve za Občino Gorje. 
 
Prednost pri sofinanciranju bodo imele prireditve, ki: 
- pomenijo obogatitev kulturne ponudbe na območju občine Gorje, 
- pomenijo oživitev starih običajev in dogodkov, 
- so okolju prijazne in poudarjajo kulturno identiteto kraja, 
- imajo posreden ali neposreden vpliv na spodbujanje turizma v občini, 
- spodbujajo lokalno prebivalstvo k sodelovanju pri aktivnostih, 
- povezujejo več društev, zavodov ali drugih organizacij k skupni organizaciji prireditve, 
- spodbujajo povezovanje s prijateljskimi in drugimi občinami oz. vključujejo sodelovanje mednarodnih organizacij.  
 
Pogoj za dodelitev sredstev v letu 2020 so oddana poročila za leto 2019 za prireditve, ki so bile sofinancirane s strani Občine 
Gorje v letu 2019.  
 
5. VIŠINA SREDSTEV 

 
Na proračunski postavki 20070402 Prireditve v občini so zagotovljena sredstva v višini 5.000 EUR. 
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6. OBDOBJE, V KATEREM MORAJO BITI PORABLJENA DODELJENA PRORAČUNSKA SREDSTVA 
 
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 31.12. 2020. 
 
7. VSEBINA VLOGE IN ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA 
 
Razpisno dokumentacijo vlagatelji lahko prevzamejo v sprejemni pisarni Občine Gorje, Zgornje Gorje 6 b, 4247 Zgornje 
Gorje ali na spletni strani Občine Gorje - www.gorje.si, zavihek: Občina Gorje/Javni razpisi in objave. 
 
Vloga na razpis mora biti izpolnjena izključno na pripravljenih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in mora 
vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. Če isti vlagatelj prijavi več 
prireditev, pripravi skupno vlogo, v okviru katere vsako prireditev prijavi na posebnem obrazcu, dokazila o izpolnjevanju 
pogojev pa vloži v enem izvodu za vse prijavljene prireditve. 
 
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom zainteresirani dobite na Občini Gorje, telefon 575 18 05 (Martina Hribar Brus) ali 
preko elektronske pošte martina.hribar-brus@gorje.si. 
 
8. NAČIN PRIJAVE IN ROK ZA ODDAJO 
 
Vlogo lahko kandidati pošljejo s priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslov: Občina Gorje, Zgornje Gorje 6 b, 4247 
Zgornje Gorje. Prijava mora biti oddana v zaprti kuverti in ustrezno označena. Na sprednji strani kuverte mora biti razviden 
pripis »JAVNI RAZPIS – PRIREDITVE 2020 – NE ODPIRAJ«, na hrbtni strani pa naziv in naslov prijavitelja.  
 
Rok za oddajo vloge je 31.03.2020. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je oddana zadnji dan roka na pošti priporočeno ali 
oddana osebno v sprejemni pisarni občine do 15. ure. Po tem roku se prejete vloge v postopku točkovanja in razdelitve 
sredstev ne upoštevajo.  
 
V primeru, da prijavitelji ne bodo oddali popolnih vlog, bodo pozvani k dopolnitvi. Rok za dopolnitev je 5 dni od prejema 
poziva za dopolnitev. Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno ali jih ne bodo vložile upravičene osebe ali bodo nepopolne po 
roku, določenem za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.  
 
Nepravilno označene in nepravočasno prispele vloge bodo zavržene. V roku prispele in pravilno označene vloge bodo 
ovrednotene po točkovnem sistemu v skladu z merili za oceno prireditev ter razpoložljivimi finančnimi sredstvi.  
 
9. DATUM ODPIRANJA VLOG IN POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG  
 
Odpiranje vlog ter ocenjevanje in vrednotenje prireditev na podlagi priloženih dokumentov bo opravila komisija za dodelitev 
proračunskih sredstev, ki jo imenuje župan. Komisija se bo sestala v četrtek 9.4.2020 ob 08. uri v prostorih občine Gorje in 
bo na podlagi prejetih vlog pripravila predlog za sofinanciranje prireditev v Občini Gorje za leto 2020. 

 
Upravičenci bodo o dodeljenih sredstvih obveščeni najkasneje v roku 30 dni po poteku roka za oddajo vlog. 
 
Z upravičenci, katerim bo priznano sofinanciranje, bo sklenjena pogodba o izvajanju prireditev ter višini in načinu 
sofinanciranja. Upravičenci so dolžni do 31. 1. 2021 posredovati vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi prireditve.  
 
 
 
 
 
 
Številka: 430-3/2020-2 
Zgornje Gorje, 27.02.2020 
 
 

Peter Torkar 
Župan občine Gorje 
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