OBČINA SVETI TOMAŽ
Na podlagi določil Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sveti
Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož št. 16/07) in Letnega programa kulture v občini Sveti
Tomaž za leto 2018 objavljam naslednji
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov na področju kulture v letu 2018
1. Predmet razpisa: Zbiranje predlogov programov na področju kulture, ki jih bo v letu 2018
sofinancirala Občina Sveti Tomaž.
2. Na razpis se lahko s predlogi programov, projektov, akcij ter drugih aktivnosti na področju
kulture prijavijo:
- društva registrirana za izvajanje programov na področju kulture;
- zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
3. Pravico do sofinanciranja kulturnih programov imajo izvajalci iz prejšnje točke pod
naslednjimi pogoji:
- da imajo sedež in da delujejo na območju občine Sveti Tomaž;
- da so registrirani za izvajanje kulturne dejavnosti;
- da imajo zagotovljene kadrovske,materialne, prostorske in organizacijske pogoje za
uresničevanje kulturnih aktivnosti;
- društva morajo biti registrirana v skladu z Zakonom o društvih in imeti urejeno
evidenco o članstvu in uvedeno članarino;
4. Občina Sveti Tomaž bo sofinancirala naslednja področja ljubiteljske kulturne dejavnosti:
- odrasli pevski zbor;
- otroški pevski zbor;
- instrumentalna skupina;
- gledališka skupina;
- lutkovna skupina;
- folklora;
- likovna dejavnost.
5. Prijava mora vsebovati:
- izpolnjen obrazec “Prijava na razpis za programe na področju kulture v letu 2018”;
- osnovne podatke o statusu in organiziranosti nosilca kulturnega programa;
- vsebinsko predstavitev prijavljenega kulturnega programa;
- seznam in število članov s plačano članarino za polnoletne člane društva;
- seznam vadečih po posameznih skupinah;
- program izvajanja del;
- kraj in urnik vadbe;
- ime in priimek ter usposobljenost strokovnih sodelavcev, ki vodijo program.
6. Predlagani programi ne smejo biti profitno usmerjeni. Izbrani programi bodo s sredstvi
občinskega proračuna sofinancirani v skladu z letnim programom kulture v letu 2018 .
7. Vrednost sofinanciranja kulturnih programov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih
sredstev v občinskem proračunu. V proračunu občine za leto 2018 so za sofinanciranje
kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti predvidena sredstva v višini 4.500,00
EUR.
8. Temeljna pravila za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti so:
- redno kontinuirano in kvalitetno delo društva;
- urejenost članstva;
- primernost programa;

- število nastopov v občini in izven občine.
9. Predlagatelji oddajo ali pošljejo svoje predloge v zaprtih kuvertah na naslov: Občina Sveti
Tomaž, Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž, s pripisom “ZA PROGRAM KULTURE 2018”.
10. Rok za oddajo predlogov je 30. marec 2018.
Nepopolne in prepozno prispele prijave ne bodo obravnavane.
11. Predlagatelji bodo o uvrstitvi v program obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za
oddajo predlogov.
12. Razpisno dokumentacijo kandidati prevzamejo osebno ali se dogovorijo za dostavo
na njihov naslov. Dodatne informacije dobite na tel. (02) 741 6600 pri ga. Zinki Hartman vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.
13. Postopek javnega razpisa bo izvedla tričlanska komisija, ki jo imenuje župan.
14. Z vsemi izbranimi izvajalci programov bo podpisana pogodba o sofinanciranju
programov. Vzorec pogodbe je sestavni del tega javnega razpisa.
15. Izvajalci morajo dodeljena sredstva porabiti v proračunskem letu, za katerega velja ta
razpis.
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