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Sveti Tomaž, 23.01.2019 
 
TISKOVINA                 POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI TOMAŽ
 
VSEBINA 
 
1.JAVNI RAZPIS za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini Sveti   
   Tomaž 
 
 

1. 
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Sveti Tomaž  za leto 2019 (Uradno glasilo občine Sveti Tomaž 
št. 17/18) objavljam 
 
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA NAMEN POKROVITELJSTVA V 

OBČINI SVETI TOMAŽ 
 
1. PREDMET POZIVA: je sofinanciranje pokroviteljstva v Občini Sveti Tomaž 
 
2. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM POZIVU:  
Osnovni pogoji: 

- Društva in druge pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v občini, 
- Društva in druge pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če 

prireditev ali dejavnost organizirajo na območju občine Sveti Tomaž, 
- društva in druge pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če je 

njihova prireditev ali dejavnost, ki je organizirana izven občine, pomembna za občino. 
- posamezniki- fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini, ki  so že dosegli naziv državni 

prvak in so vključeni zaradi specifičnosti svoje vadbe v društva oziroma klube izven naše 
občine. 
 

 
Posebni pogoji: 
Občina Sveti Tomaž prevzema pokroviteljstvo nad prireditvami in vzpodbuja udeležbo na prireditvah, 
ki: 

- utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote (demokratične vrednote, človekove pravice in druga 
temeljna načela, zapisana v statutu občine in Ustavi Republike Slovenije), 

- so socialne, kulturne, umetniške, izobraževalne, športne, humanitarne in podobne narave, 
- promovirajo občino oziroma širijo njene razvojne potenciale, 
- so neposredno vezana na gostovanje skupin iz tujine ter na dejavnost zdomskih društev, 
- so neposredno vezana na medregijsko in mednarodno sodelovanje, 
- jih organizirajo mladi ali so namenjene mladim, 
- so neposredno namenjena plačilu stroškov sprejema in pogostitve ob pomembnejših jubilejih, 

obiskih in drugih priložnosti oziroma pomoč pri tem. 
Sredstva, dodeljena na podlagi tega pravilnika, niso namenjena aktivnostim političnih strank ter 
komercialnim in profitnim organizacijam. 
 
3. VIŠINA DODELJENIH SREDSTEV: 
Upravičencem se lahko dodelijo finančna sredstva največ: 

 Namen  pogoj znesek v 
evrih 

1 za sofinanciranje manjših prireditev in dejavnosti v 
naši občini ali izven naše občine  

-društvo ali zveza nima sedeža 
v občini Sv. Tomaž, vendar 

100 
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(npr. srečanja, tekmovanja, kvizi, prireditve, 
maraton, tek, koncerti, itd.k,  

vključuje člane iz naše občine 
ali deluje tudi na območju naše 
občine 

2 za sofinanciranje manjših prireditev in dejavnosti 
izven naše občine ali v naši občini (npr. srečanja, 
tekmovanja, kvizi, prireditve,itd katere obiskovalci 
so v naprej določena publika oziroma je število 
obiskovalcev do 150) 

-društvo ima sedež v občini 
Sveti Tomaž 

150 

3 za sofinanciranje udeležbe na večjih srečanjih v 
naši občini ali izven naše občine in gre za 
promocijo naše občine. 

-društvo ima sedež v občini 
Sveti Tomaž  
društvo nima sedeža v naši 
občini, vključuje naše člane 
ali zveza nima sedeža v občini 
Sv. Tomaž, vendar vključuje 
člane iz naše občine ali deluje 
tudi na območju naše občine 

200 

4 za sofinanciranje večjih prireditev in dejavnosti 
(število obiskovalcev nad 150, le-te že niso postale 
tradicionalne in za občino večjega pomena) 

-društvo ima sedež v občini 
Sveti Tomaž 

250 

5 za sofinanciranje večjih prireditev in dejavnosti, ki 
so postala že tradicionalna in za občino večjega 
pomena, 

-društvo ima sedež v občini 
Sveti Tomaž 

300 

6 
   
  

za sofinanciranje udeležbe društev na tekmovanjih 
večjega pomena (kot npr. državna tekmovanja) 

društvo ima sedež v občini Sveti 
Tomaž 

300 

7 za sofinanciranje prireditve ob okroglem jubileju 
(npr. 10 let, 20 let, 30 let, 40 let) 

-društvo ima sedež v občini 
Sveti Tomaž ali 
medobčinska zveza 

400 

8 za sofinanciranje medobčinskih prireditev, število 
obiskovalcev nad 100  

-društvo ima sedež v občini 
Sveti Tomaž ali 
medobčinska zveza 

500 

9 za sofinanciranje prireditve ob okroglem jubileju 
(npr. 50 let, 60 let, 70 let, 80 let in več) 

-društvo ima sedež v občini 
Sveti Tomaž ali 
medobčinska zveza 

500 

10 za sofinanciranje večjih prireditev in dejavnosti, ki 
so postala že tradicionalna in za občino večjega 
pomena, z medregijsko in mednarodno udeležbo 
ali z velikim promocijskim učinkom, ki trajajo dalj 
časa, 

-društvo ima sedež v občini 
Sveti Tomaž  
 

600 

11 Za sofinanciranje zbornika,ki je za občino večjega 
pomena 

-društvo ima sedež v občini 
sveti Tomaž ali območno 
združenje 

700 

 
Zneski iz posameznih točk se med seboj ne seštevajo. Upravičenec lahko dobi le znesek iz ene točke.  
 
4. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV: 
Razpisanih sredstev za sofinanciranje pokroviteljstva v Občini Sveti Tomaž za leto 2019 je 6.000,00 
EUR – poziv je odprt do porabe sredstev.  
 
5. VSEBINA PRIJAVE: 
Prosilci oddajo vlogo za dodelitev proračunskih sredstev po tem javnem razpisu, v kateri natančno 
opišejo prijavljeno prireditev oz. dejavnosti, čas izvajanja prijavljene prireditve, predvideno število 
obiskovalcev te prireditve, medregijska ali mednarodna udeležba obiskovalcev, nastopajočih.  
Tako izdelana vloga bo obravnavana kot popolna. Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, 
naj vlogo v roku 15 dni dopolni. Če tega ne stori oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, 
se vloga s sklepom zavrže. 
Vloge pošljite na naslov: Občina Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž ali oddajte v 
tajništvu Občine Sveti Tomaž. 
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6. ROK ZA ODDAJO PRIJAV: 
Javni poziv je odprt do porabe sredstev. 
 
7. IZID JAVNEGA POZIVA: 
Vse popolne vloge obravnava Komisija za dodeljevanje proračunskih sredstev za namen 
pokroviteljstva, katera se praviloma sestane ob koncu vsakega meseca oziroma po potrebi.  
Z izbranimi prosilci bodo sklenjene pogodbe. 
 
8. INFORMACIJE: 
Javni razpis je objavljen tudi na spletni strani Občine Sveti Tomaž. Vse dodatne informacije glede 
javnega poziva lahko zainteresirani dobijo na naslovu Občine Sveti Tomaž, tel. št. 02/7416-600). 
 
Štev.: 419- 20/2019 01/ZH 
Sveti Tomaž, dne 23.01.2019 
 

Mirko Cvetko l.r. 
                           ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 

             

 
 

 


