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Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in 

plesalcev – Jobstov sklad (Uradni list RS, št. 43/2018) in Odloka o proračunu Občine 

Železniki za leto 2018 (Uradni list RS, št. 79/2017, 29/2018 in 41/2018) župan Občine 

Železniki objavlja 

 
JAVNI RAZPIS 

za sofinanciranje izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev – 

Jobstov sklad za leto 2018 

 

1. Naziv in sedež naročnika 

    Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki. 

 

2. Predmet javnega razpisa  

Občina Železniki bo z namenom vzpodbujanja glasbene in plesne dejavnosti mladih v 

okviru razpisanih sredstev sofinancirala izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in 

plesalcev v naslednjih vsebinah: 

- sofinanciranje šolnin glasbenih in plesnih šol doma in v tujini, 

- sofinanciranje izposoje inštrumenta, 

- enkratne dotacije z namenom sofinanciranja udeležbe na seminarjih, 

mojstrskih tečajih, poletnih glasbenih šolah ali tekmovanjih, 

- enkratne dotacije za nakup inštrumenta. 

Sofinanciranje nakupa inštrumenta je možno le v primeru, da razpisana sredstva niso bila 

v celoti razdeljena za sofinanciranje šolnin, izposoje inštrumenta in udeležbe na 

seminarjih, mojstrskih tečajih, poletnih glasbenih šolah ali tekmovanjih. 

Izraz »nadarjeni mladi glasbeniki in plesalci« se uporablja za učence, dijake in   

študente glasbe in plesa do dopolnjenega 26. leta starosti. 

 

3. Upravičenci, ki se lahko prijavijo na razpis 

Na razpis se lahko prijavijo učenci, dijaki in študenti glasbe in plesa do dopolnjenega 26. 

leta starosti, ki so vpisani v vzgojno-izobraževalno ustanovo na glasbenem ali plesnem 

področju. 

Glasbenik ali plesalec, ki se šola prvo leto, do sofinanciranja še ni upravičen. 

 

4. Pogoji javnega razpisa 

Prijavitelj – nadarjeni mladi glasbenik ali plesalec mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

- ima stalno prebivališče v občini Železniki, 

- ima veljavno potrdilo o vpisu v vzgojno-izobraževalno ustanovo na glasbenem 

ali plesnem področju na vseh nivojih izobraževanja mladih (prijavitelj, ki je v 

preteklem šolskem letu zaključil izobraževanje, mora predložiti dokazilo o 

zaključku izobraževanja), 

- ima dokazila o dejanskih stroških izobraževanja in potrdila o plačilih, ki se 

nanašajo na preteklo šolsko leto. 

 

5. Merila in kriteriji za pridobitev sredstev 

Višina sredstev se bo določila na podlagi meril in kriterijev, ki so navedeni v III. poglavju 

Pravilnika o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev – 

Jobstov sklad. 

 

6. Višina razpisanih sredstev je 1.000,00 evrov. 

 

7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev 

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2018. 

 

8. Rok za prijavo na javni razpis je 15. 10. 2018. 

 

9. Dokumentacija javnega razpisa vsebuje: 

 besedilo javnega razpisa, 

 Pravilnik o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in 

plesalcev – Jobstov sklad, 
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 prijavni obrazec, 

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Železniki: www.zelezniki.si. 

Če pa interesenti želijo, jo lahko prevzamejo tudi osebno v sprejemni pisarni Občine 

Železniki.  

 

10. Vsebina prijave 

Prijava mora vsebovati: 

- izpolnjen prijavni obrazec, 

- potrdilo o vpisu z navedbo razreda/letnika, v katerega je prijavitelj vpisan oziroma 

dokazilo o zaključku šolanja v preteklem šolskem letu, 

- dokazila o dejanskih stroških izobraževanja v preteklem šolskem letu: račun in 

potrdilo o višini plačane šolnine in/ali izposojnine za preteklo šolsko leto, ki ga 

izda pristojna vzgojno-izobraževalna ustanova; račun in potrdilo o plačanih 

kotizacijah za udeležbo na seminarjih, mojstrskih tečajih, poletnih glasbenih šolah 

ali tekmovanjih, račun in potrdilo o plačilu za nakup inštrumenta, 

- fotokopijo dokazila o učnem uspehu v preteklem šolskem letu; 

- potrdila o javnih nastopih in tekmovanjih v preteklem šolskem letu, ki jih lahko 

izda pristojna vzgojno-izobraževalna ustanova ali organizator dogodka; kot 

dokazilo se šteje tudi priložen programski list ali programska knjižica; v izrednih 

primerih, kadar so iz predloženega razvidni celoten program in nastopajoči, tudi v 

obliki plakatov, vabil, napovedi, javnih objav ali potrdil pristojne vzgojno-

izobraževalne ustanove z navedbo imena in priimka prijavitelja ter programom 

izvajanja. 

 

11. Rok za oddajo prijav in način oddaje 

Prijave se oddajo osebno v sprejemni pisarni občine ali pošljejo na naslov: Občina 

Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, do 15. 10. 2018, oz. morajo biti najpozneje ta dan 

oddane na pošti kot priporočena pošiljka. 

Prijava mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, biti na ustreznih mestih 

podpisana ter mora vsebovati vse zahtevane priloge. 

Prijava mora biti v zaprti kuverti in ustrezno označena. Na sprednji strani ovitka mora biti 

izpisano: 

»NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – JOBSTOV SKLAD 2018!«. 

Na hrbtni strani kuverte morajo biti navedeni podatki o prijavitelju. 

Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa. 

 

12. Postopek obravnavanja prijav 

Postopek javnega razpisa bo vodila strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa, ki jo 

imenuje župan za dobo štirih let. 

Pravočasno prispele prijave bo odprla komisija najkasneje v osmih dneh po izteku 

razpisnega roka. Odpiranje prijav ne bo javno. 

Prepozno prispele prijave bodo izločene iz nadaljnjega postopka in neodprte vrnjene 

prijavitelju. Strokovni sodelavec komisije bo v roku osmih dni od odpiranja prijav pisno 

pozval tiste prijavitelje, katerih prijave ne bodo popolne, da jih v roku osmih dni 

dopolnijo. Rok za dopolnitev prijave se lahko iz upravičenih razlogov podaljša. 

Komisija bo pregledala popolne prijave in na podlagi meril in kriterijev, ki jih določa  

Pravilnik o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev – 

Jobstov sklad, pripravila predlog dodelitve sredstev in ga posredovala direktorici občinske 

uprave Občine Železniki. O višini sofinanciranja bo odločila direktorica občinske uprave 

Občine Železniki z odločbo. 

 

13. Obveščanje o izidu javnega razpisa 

Prijavitelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 30 dni po sklicu 

komisije za izvedbo javnega razpisa, ki mora biti v 15 dneh po prejemu zadnje dopolnitve 

nepopolne prijave. 

 

14. Ostale določbe 

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani pri Martini Logar 

osebno na Občini Železniki, ali po telefonu 04/500-00-15 oziroma preko e-pošte: 

martina.logar@obcina.zelezniki.si. 

 

http://www.zelezniki.si/
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Obveza vsakega sofinanciranega prijavitelja je, da na pobudo Občine Železniki izvede 

nastop na javni prireditvi v njeni organizaciji ali na prireditvi z njeno podporo. 

 

 

 

Datum: 14. 9. 2018 

Št.: 611-1/2018-005 

                                                         mag. Anton Luznar, župan Občine Železniki 


