
 

 

 
 
 
                                                                   
Številka: JP-01/2020 

Datum: 12. 6. 2020 

 

 

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za občinske prireditve “Radeljska srečanja”, ki 

pospešujejo kulturni, športni in turistični razvoj ter promocijo Občine Radlje ob Dravi v času 

občinskega praznika Občine Radlje ob Dravi (v nadaljevanju Pravilnik), sprejetega dne 20. 5. 2020, 

Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi izdaja naslednje 

 

 

Javno povabilo za sofinanciranje občinskih prireditev »Radeljska srečanja 2020«,  

ki pospešujejo kulturni, športni in turistični razvoj ter promocijo  

Občine Radlje ob Dravi v času občinskega praznika Občine Radlje ob Dravi 

(v nadaljevanju »Radeljska srečanja 2020«) 

 

1. NAZIV IN SEDEŽ NAROČNIKA 

Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 4,  

2360 Radlje ob Dravi (v nadaljevanju JZ ŠKTM). 

 

 

2. PREDMET POVABILA 

Predmet sofinanciranja so dogodki, ki se izvajajo kot zaključeni enkratni dogodki, namenjeni širši 

javnosti, na katerih sodelujejo različni kulturni, športni in turistični akterji ter z njimi pospešujejo kulturne, 

športne in turistične programe ter promocijo občine v času občinskega praznika Občine Radlje ob 

Dravi, v sklopu prireditev »Radeljska srečanja 2020«. 

Mednje sodijo organizacija in izvedba: 

- kulturnih aktivnosti (koncerti, predstave, razstave, proslave, okrogle mize, delavnice in druge 

prireditve, ki prispevajo k obogatitvi kulturnih dejavnosti  na lokalni in širši ravni), 

- športno-rekreativnih aktivnosti,  

- aktivnosti, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo občine na lokalni in širši ravni (festivali, 

delavnice …). 

Namen sofinanciranja aktivnosti je krepitev druženja, socialnih stikov, medgeneracijskega 

sodelovanja in promocija Občine Radlje ob Dravi v času občinskega praznika. 

 

 

3. POGOJI ZA PRIJAVO NA JAVNO POVABILO  

Upravičenci, ki lahko pridobijo sredstva za sofinanciranje aktivnosti po tem pravilniku, so: 

- pravne osebe (krajevne skupnosti, društva, zavodi) s sedežem v Občini Radlje ob Dravi. 

Upravičenci iz prejšnjega odstavka morajo izkazati najmanj enoletno delovanje (priloga iz AJPESA). 

 

 

4. MERILA, KRITERIJI IN UPRAVIČENI STROŠKI  

Izbrane prireditve bo JZ ŠKTM  sofinanciral na podlagi Pravilnika, sprejetega 20. 5. 2020 in dostopnega 

na spletni strani JZ ŠKTM. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE »RADELJSKIH SREČANJ 2020« 

 Okvirna višina sredstev za sofinanciranje znaša 7000 €. 

 

 

6. ROK IN NAČIN PRIJAVE 

Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci do ponedeljka, 13. 7. 2020 poslati po pošti ali oddati 

osebno na naslov: Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 4, 2360 Radlje ob Dravi, 

s pripisom: Javno povabilo za sofinanciranje občinskih prireditev »Radeljska srečanja 2020«. 

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan za oddajo prijav na pošti s 

priporočeno pošiljko ali do 12. ure osebno v prostorih JZ ŠKTM. 

 

 

7. VSEBINA VLOGE 

Vloga mora vsebovati:  

- izpolnjen obrazec VLOGA ZA SOFINANCIRANJE občinskih prireditev »Radeljska srečanja 2020«, 

- izpis iz AJPESA (izkaz najmanj enoletnega delovanja). 

 

 

8. ROK, V KATEREM BODO PRIJAVITELJI OBVEŠČENI O IZIDU JAVNEGA POVABILA 

Prijavitelji bodo o izidu javnega povabila obveščeni najkasneje do 27. julija 2020.  

 

 

9. INFORMACIJE 

Vse dodatne informacije so vam na voljo na sedežu JZ ŠKTM, na telefonski številki 040 852 287 

(Dominika Karlatec) ali po elektronski pošti turizem@sktmradlje.si. 

Javno povabilo in vloga sta za prosilce dostopna na spletni strani JZ ŠKTM, pod zavihkom »Novice«. 

 

 

10. KONČNE DOLOČBE 

Pri pripravi programa za »Radeljska srečanja 2020«, bo JZ ŠKTM izdelal program prireditev »Radeljska 

srečanja 2020«. Z izbranimi upravičenci bo po izboru podpisana pogodba o sofinanciranju občinskih 

prireditev »Radeljska srečanja«, ki pospešujejo kulturni, športni in turistični razvoj ter promocijo Občine 

Radlje ob Dravi v času občinskega praznika občine Radlje ob Dravi v letu 2020. 

Pri vrednotenju prispelih vlog bo JZ ŠKTM upošteval Pravilnik, sprejet 20. 5. 2020, objavljen na spletni JZ 

ŠKTM. 

 

 

 

 

           

     Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi 

 Strokovni vodja    

              Gregor Likar, prof. l.r. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga: 

 

- VLOGA ZA SOFINANCIRANJE občinskih prireditev »Radeljska srečanja 2020« 

 

 

 

Vročiti:  

 

- v javno objavo (spletna stran zavoda www.sktmradlje.si) 

- naslovi po elektronski pošti 

 

V vednost: 

 

- Občina Radlje ob Dravi 

 

Vložiti: 

 

- v zbirko dokumentarnega gradiva 

 

 

http://www.sktmradlje.si/

