Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02) in 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov kulturnih dejavnosti v Občini
Podčetrtek (Uradni list RS, št.97/2012), Občina Podčetrtek objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov kulturnih dejavnosti
v letu 2018
Občina Podčetrtek bo v letu 2018 sofinancirala naslednje kulturne programe in dejavnosti:
program redne dejavnosti društva,
strokovne sodelavce in strokovno izpopolnjevanje,
udeležbo na tekmovanjih in prireditvah,
druge kulturne prireditve in akcije, ki pomenijo bistveno popestritev kulturne dejavnosti v
občini.
2. Cilj razpisa je sofinanciranje društev, kateri izvajajo različne kulturne dejavnosti (pevsko,
gledališko,…) in na ta način približati različne kulturne dejavnosti občanom.
3. Za izvajanje razpisanih programov ima Občina Podčetrtek v proračunu za leto 2018
predvideno 14.000,00 EUR. Sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2018.
4. Na razpis se lahko prijavijo kulturna društva in druga društva, ki imajo v svoji dejavnosti
registrirano tudi kulturno dejavnost in imajo sedež na območju občine Podčetrtek.
5. Predlagatelji morajo ob prijavi na razpis posredovati naslednje podatke:
- izpolnjen obrazec (vlogo za prijavo na razpis lahko dvignete na sedežu Občine Podčetrtek,
Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, vsak delovni dan med 8. in 14. uro, dostopna je tudi na
internetnem naslovu www.podcetrtek.si, pod rubriko razpisi),
- dokazilo, da imajo sedež na območju Občine Podčetrtek in da so registrirani po zakonu o
društvih,
- poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2017,
- program dela in finančni načrt za leto 2018, ki ga je sprejel pristojni organ,
- dokazilo, da imajo urejeno evidenco o članstvu s seznamom oziroma številom članov.
6. Programi bodo sofinancirani po merilih iz Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov
in projektov v občini Podčetrtek.
7. Rok za prijavo na razpis je do vključno 19. februarja 2018. Prijave morajo biti oddane v
zaprti kuverti z oznako “javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov” na naslov Občina
Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek. Vloge bo odprla pooblaščena oseba v javni
upravi 23. februarja 2018.
8. O izboru in višini sredstev bodo izvajalci obveščeni v roku 30 dni od izteka roka za prijavo
na javni razpis. Predlog o dodelitvi sredstev pripravi Strokovna komisija, odločitev o dodelitvi
sredstev sprejme tajnik občinske uprave. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe. O
pritožbi odloča župan.
9. Dodatne informacije so vam na voljo na občinski upravi (03/81 82 786, ga. Simona
Šelekar).
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