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1. Predmet javnega poziva 

 
Javni zavod Turizem in kultura Radovljica ponovno objavlja javni poziv za možnost subvencionirane 
uporabe Linhartove dvorane v času med 1. 1. 2022 in 31. 12. 2022. Javni zavod Turizem in kultura 
Radovljica bo, iz zato predvidenih sredstev, prijaviteljem kril ceno uporabe dvorane za brezplačno 
prireditev s pripadajočo vajo na dan prireditve (skupaj prireditev in vaja do 8 ur), dva termina za vaje 
po dogovoru (vaja do štiri ure/en termin, v času, ko v dvorani ni drugega programa) in najavo prireditve 
v koledarju prireditev mesečnika Linhartovi dogodki z napotki. Vse morebitne dodatne stroške uporabe 
ali opreme, ki ne bodo predmet pogodbe, krije prijavitelj sam po uradnem ceniku Javnega zavoda 
Turizem in kultura Radovljica. 
 
 
 

2. Pogoji za prijavo na javni poziv 
 

Na poziv se lahko prijavijo kulturna društva, javni zavodi in neprofitne organizacije s sedežem v občini 
Radovljica, ki delujejo že vsaj eno leto in v letu 2022 (od 1. 1. do 31. 12. 2022) načrtujejo brezplačno 
kulturno prireditev (prednost pri obravnavi bodo imele organizacije s prireditvami v lastni produkciji). 
Kulturna društva, javni zavodi in neprofitne organizacije, se lahko prijavijo samo z eno prireditvijo v 
razpisnem letu. Prijavitelj se mora seznaniti s pogoji uporabe, kot izhajajo iz vzorčne pogodbe, ki je 
sestavni del tega razpisa, na prijavnem obrazcu pa mora navesti vse potrebne parametre prijavljene 
prireditve in podpisati izjave. Izpolnjeni prijavni obrazec prijavitelj pošlje na naslov Turizem in kultura 
Radovljica, Linhartova dvorana, Gorenjska c. 19a, 4240 Radovljica s pripisom »Javni poziv za 
subvencionirano uporabo Linhartove dvorane« ali na elektronski naslov: uprava@ld‐radovljica.si z 
naslovom »Javni poziv za subvencionirano uporabo Linhartove dvorane«. 
 
 

2. Obvestilo o izbiri 
 

Prijave na javni poziv bo odgovorna oseba obravnavala po datumu in uri dospelosti prijav. V kolikor 
bo posamezna dospela prijava popolna in želeni termin subvencionirane uporabe prost, bo Javni 
zavod Turizem in kultura Radovljica obvestil prijavitelja o izbiri in ga pozval k podpisu najemne 
pogodbe. V kolikor bo posamezna dospela prijava popolna, želeni termin subvencionirane uporabe 
pa ne bo prost, bo Javni zavod Turizem in kultura Radovljica pozval prijavitelja k izbiri drugega 
termina. V kolikor posamezna dospela prijava ne bo popolna, Javni zavod Turizem in kultura 



Radovljica lahko po lastni presoji prijavitelja obvesti o njeni nepopolnosti in ga pozove k njeni 
dopolnitvi. Javni poziv bo zaključen z dnem, ko bo odgovorna oseba na podlagi predračunov do takrat 
odobrenih prijav prepoznala polno izkoriščenost sredstev subvencionirane uporabe. Za vse popolne 
prijave, dospele po tem datumu, Javni zavod Turizem in kultura Radovljica prijavitelje obvesti o 
njihovi umestitvi na čakalno listo. V primeru, da se bodo za njihovo prijavo našla sredstva (zaradi 
odpovedi katere od že podpisanih pogodb po tem javnem pozivu, dodatnih proračunskih sredstev za 
subvencionirano uporabo ipd.) Javni zavod Turizem in kultura Radovljica prijavitelje po vrstnem redu 
na čakalni listi o tem obvesti in pozove k podpisu pogodbe. 
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