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Občina Dobrna 
Štev.:     41010-0002/2019-3 (1) 
Datum:  25. 3. 2019 
 
Na podlagi Pravilnika za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dobrna (Ur. l. RS, št. 
32/05, 113/07, 22/2010, 105/2010, 92/2014) in 29. člena Statuta Občine Dobrna (Ur.l. RS, št. 55/2017), 
izdaja Župan Občine Dobrna 

S K L E P 
O ZAČETKU POSTOPKA IN IMENOVANJU STROKOVNE KOMISIJE ZA VODENJE POSTOPKA 

JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU LJUBITELJSKIH 
KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI DOBRNA ZA LETO 2019 

 
I. 

S tem sklepom se prične postopek Javnega razpisa za zbiranje ponudb programov s področja 
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Dobrna za leto 2019 in imenuje izbirna komisija za vodenje 
postopka javnega razpisa za zbiranje ponudb programov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v 
Občini Dobrna za leto 2019. 
Besedilo javnega razpisa za sofinanciranje programov s področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v 
Občini Dobrna, v višini 9.400,00 EUR razpisanih sredstev iz proračunske postavke 18003 (Spodbujanje 
ljubiteljske kulture-redna dejavnost) ter 7.000,00 EUR razpisanih sredstev iz proračunske postavke 
18020 (za nabavo opreme za ljubiteljsko kulturno dejavnost) se objavi na spletni strani Občine Dobrna 
www.dobrna.si in v Glasilu Občine Dobrna št. 81, ki izide dne 28. 3. 2019. 
 
Razpisna dokumentacija bo od 28. 3. 2019 dalje dosegljiva na sedežu Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 
Dobrna in na spletnih straneh Občine Dobrna www.dobrna.si. 
 
Sestavni del razpisne dokumentacije je besedilo javnega razpisa, s katerim so natančneje opredeljene 
vrste oz. področja programov ter pogoji javnega razpisa. Javni razpis bo odprt do 28. 3. 2019 do 29. 4. 
2019 do 12.00 ure. 

II. 
Za izvedbo javnega razpisa imenujem komisijo v sestavi: 

1. Mateja Smrečnik, Občina Dobrna, predsednica komisije 
2. Milena Krušič, SOU občin Dobrna, Vitanje in Vojnik za področje proračuna in financ, članica 
3. Marija Švent, Javni zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna, članica. 

 
III. 

Naloga komisije je, da v postopku javnega razpisa: 
1. pripravi in pregleda ustreznost vsebine javnega razpisa in razpisne dokumentacije za prijavo na 

javni razpis; 
2. vodi odpiranje vlog; 
3. opravi strokovni pregled popolnih vlog; 
4. oceni in vrednosti vloge na podlagi pogojev in meril, navedenih v razpisni dokumentaciji; 
5. pripravi predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev. 

 
IV. 

Člani komisije se sestajajo na sejah, ki jih sklicuje predsednik strokovne komisije. Komisija sprejema 
odločitve soglasno. V primeru, da ni doseženo soglasje, komisija sprejema odločitve z večino glasov 
prisotnih članov. 
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V. 
Komisija opravlja naloge v skladu s Pravilnikom za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini 
Dobrna (Uradni list RS, št. 32/05, 113/07, 22/2010, 105/2010, 92/2014), Javnim razpisom za zbiranje 
ponudb programov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Dobrna za leto 2019, Letnim 
programom kulture v Občini Dobrna za leto 2019 ter v skladu z razpisno dokumentacijo javnega razpisa. 
 
 

VI. 
Sklep o začetku postopka in imenovanju strokovne komisije za vodenje postopka Javnega razpisa za 
zbiranje ponudb programov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Dobrna za leto 2019, 
začne veljati z dnem izdaje.  
 
Mandat članom komisije za izvedbo javnega razpisa traja do zaključka vseh postopkov javnega razpisa 
za zbiranje ponudb programov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Dobrna za leto 2019, 
navedenega v prvi točki tega sklepa. 
        
          

   Župan Občine Dobrna  
                  Martin Brecl 
         
 
 
 
 
 
Vročiti:  
- imenovani, 
- Spis, tu. 
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