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JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MLADIH UMETNIC_KOV 2020 

 

»Javni razpis za sofinanciranje mladih umetnic_kov 2020« je namenjan mladim osebam, ki se 

ukvarjajo z umetnostjo in delujejo v okviru Občine Jesenice oziroma prispevajo k ugledu 

Občine Jesenice. Za objavo razpisa smo se na Mladinskem svetu odločile_i, ker smo bile 

zaradi situacije s COVID-19 primorane_i odpovedati naš projekt Festeelval. Z omenjenim 

projektom smo namreč vsako leto podprle_i mlade lokalne umetnice_ke in jim ponudile_i 

možnost, da se predstavijo širši javnosti. Ker te možnosti letos ni bilo mogoče ponuditi, smo 

se odločile_i, da objavimo »Javni razpis za sofinanciranje mladih umetnic_kov 2020« in mlade 

lokalne_umetnice podpremo s finančnimi sredstvi.  

 

I. Naročnik javnega razpisa 

Mladinski svet Jesenice, Ulica Viktorja Kejžarja 22, 4270 Jesenice. 

II. Predmet poziva 

Predmet poziva je izbor kandidatk_ov za dodelitev enkratnih finančnih sredstev, namenjenih 

za umetniške projekte, ki se odvijajo v Občini Jesenice oziroma prispevajo k ugledu Občine 

Jesenice. 

III. Višina razpisanih sredstev 

Višina razpisanih sredstev je 2.000€. Sredstva morajo biti porabljena najkasneje do konca leta 

2021. Sredstva bodo podeljena med največ 4 prijaviteljice_e, ki bodo dosegle_i najvišje število 

točk. Vrednost točke se bo izračunala kot količnik med seštevkom doseženih točk 

upravičenk_cev in 2000€. Prijavitelj_ica ne more prejeti financiranja višjega od prijavljene 

vrednosti. 

IV. Pogoji sodelovanja 

- Pri projektu sodelujejo mlade osebe s stalnim prebivališčem v Občini Jesenice. 

- Dodeljena sredstva bodo uporabljena za umetniško udejstvovanje.  



- Projekt se odvija v Občini Jesenice oziroma prispeva k ugledu Občine Jesenice. 

- Izbrane_i kandidatke_i se obvezujejo, da bodo o svojem delu poročale_i Mladinskem 

svetu Jesenice. In sicer preko Obrazca za poročanje in s predložitvijo računov, ki 

prikazujejo kako je bil porabljen denar, pridobljen na razpisu.   

 

V. Prijava na javni poziv 

Kandidatke_i se na razpis prijavijo preko prijavnega obrazca, ki je del razpisne dokumentacije. 

Poleg izpolnjenega obrazca, mora biti na naslov jesenice.mladinskisvet@gmail.com poslan en 

primer gradiva (fotografija, posnetek, objava v časopisu, umetniški zapis, itn.), ki dokazuje, da 

se kandidat_ka aktivno ukvarja z umetniškim področjem. 

VI. Postopek izbire 

Popolna prijava, ki vključuje izpolnjeno vlogo in poslano dokazilo o aktivnem umetniškem 

delovanju, mora biti izvedena do 18. 9. 2020, in sicer do 23. ure. 

Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno najkasneje 7 dni po roku za oddajo. O dodelitvi 

sredstev bo odločala »Komisija Mladinskega sveta Jesenice«.  

Predstavnica_k Mladinskega sveta Jesenice bo po zaključenem postopku obvestil_a 

prijavljane o odločitvi komisije.  

 

Predsednica Mladinskega sveta Jesenice 

Manca Jeršin 


