
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) in 23. člena Statuta 
občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož, št. 7/07) je občinski svet občine Sveti Tomaž  na svoji 7. 
redni seji dne 13.09.2007 sprejel 

PRAVILNIK 

o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sveti Tomaž 

1.       člen 

Ta pravilnik določa merila, pogoje in postopke za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v 
Občini Sveti Tomaž.  

Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih po sprejetih programskih nalogah zagotavlja Občina v 
občinskem proračunu, namenjenih za ljubiteljsko kulturno dejavnost. 

2.       člen 

Iz občinskega proračuna se praviloma sofinancirajo naslednje vsebine: 

-  udeležba na občinskih prireditvah, območnih, medobmočnih, državnih srečanjih in mednarodnih 
prireditvah 
- izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, 
-  kulturne prireditve in projekti, ki so v interesu občine. 

3.       člen 

Za kulturne programe štejemo vse oblike ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih 
dobrin na področju: 
·         glasbene 
·         pevske 
·         plesne 
·         gledališke 
·         lutkovne 
·         likovne 
·         literarne in recitacijske 
·         kreativnih delavnic, ki predstavljajo dejavnosti na področju ohranjanja kulturne dediščine 

4.       člen 

 Izvajalci kulturnih programov, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika so: 

·       kulturna in prosvetna društva, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja 

·     druga društva, če imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost  

5.       člen 

Izvajalci programov morajo za sofinanciranje izpolnjevati naslednje pogoje: 

- da imajo sedež v občini Sveti Tomaž, 
- da so registrirani za izvajanje kulturne dejavnosti, 
- da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za uresničevanje 

načrtovanih kulturnih dejavnosti, 
- da imajo urejeno evidenco o članstvu, 
- da izvajajo dejavnost na neprofitni osnovi, 
- da imajo organizirano kulturno dejavnost kot redno dejavnost – vaje, 
- da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, 
- da za isti program ne kandidirajo po kateremkoli drugem razpisu v občini Sveti Tomaž ali donatorskih 

sredstev iz občinskega proračuna. 



6.       člen 

Pravico do sofinanciranja ljubiteljske kulturne dejavnosti imajo izvajalci, ki so izbrani na podlagi 
vsakoletnega razpisa. 

Izvajalci, katerim se sofinancirajo programi iz občinskega proračuna so se dolžni udeležiti z nastopi, na 
prireditvah na predhodno povabilo, katerih je organizator Občina Sveti Tomaž. 

Izvajalci so dolžni v svojih promocijskih  materialih na primeren način predstaviti Občino Sveti Tomaž. 

7.       člen 

Javni razpis za sofinanciranje pripravi občinska uprava. Javni razpis se objavi v občinskem glasilu Občine 
Sveti Tomaž ali na spletni strani občine  ali drugem glasilu, v kolikor občinsko glasilo v tem času ne izide, 
praviloma v roku 30 dni od sprejema  proračuna občine.  

8.       člen 

Postopek razpisa in dodeljevanje finančnih sredstev poteka po naslednjem zaporedju: 
- priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske 

kulturne dejavnosti 
- zbiranje predlogov 
- strokovno ocenjevanje prispelih predlogov 
- sklep o izbiri programov 
- obveščanje predlagateljev o izbiri 
- reševanje morebitnih pritožb predlagateljev 
- sklepanje pogodb 
- spremljanje izvajanja pogodb 
- obravnava poročil s pogodbenimi  obveznostmi. 
 

9. člen 
 
Javni razpis mora vsebovati: 
- navedbo izvajalcev, 
- navedbo programov, 
- pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec, 
- višino  sredstev, 
- določitev obdobja za  porabo sredstev, 
- razpisni rok, 
- način dostave predlogov, 
- navedbo osebe občinske uprave, pooblaščene za dajanje informacij, 
- rok v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa. Rok ne sme biti krajši od enega 

meseca in ne daljši od dveh mesecev. 
 

10.   člen 

Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo imenuje župan. Komisija pregleda na razpis prispele vloge. Če 
ugotovi, da prijava katerega od predlagateljev ni popolna, ga o tem obvesti in pozove, da jo v roku osmih dni 
ustrezno dopolni. Po tem roku se iz nadaljnje obravnave izločijo vse nepopolne prijave in prijave, ki so v 
neskladju z določili tega pravilnika. Komisija na podlagi pogojev in meril za vrednotenje programov pripravi 
predlog izbora programov ljubiteljskih kulturnih dejavnostih z predlogom razpoložljivih proračunskih 
sredstev. Predlog razdelitve sredstev komisija posreduje občinski upravi. Občinska uprava na podlagi 
predloga komisije izda sklep. 

11.   člen 

Izvajalec, ki meni, da izpolnjuje pogoje iz javnega razpisa ima pravico do pritožbe zoper sklep v roku 8 dni 
od prejema sklepa.  

Pritožba se vloži pisno na naslov župana občine. 



Pritožba mora vsebovati: 

- naslov pritožitelja, 
- predmet javnega razpisa, 
- opredelitev in utemeljenost pritožbenih razlogov, ki pa ne morejo biti merila za vrednotenje programov 

kulture, 
- podpis odgovorne osebe pritožitelja. 

O pritožbi odloči župan občine s sklepom v roku 8 dni od prejema zahtevka. Sklep župana je dokončen. 

12.   člen 

Vrednotenje sofinanciranja programov na področju kulture je odvisno od razpoložljivih sredstev v občinskem 
proračunu za področje kulturne dejavnosti. Vrednost programov po pogojih in merilih, ki so opredeljeni s 
tem pravilnikom, je izražena v točkah. Vrednost točke se določi po sprejetem proračunu in po ovrednotenih 
programih za vsako leto posebej.  

13. člen 

Izvajalec kulturnega programa ima pravico do vpogleda v tiste dele strokovnih mnenj, zapisnikov ali poročil, 
ki se nanašajo na obravnavo njegove vloge in predloge sklepa o sofinanciranju. 

14.   člen 

Župan občine pozove izbrane izvajalce k podpisu pogodbe v roku 8 dni po dokončnosti sklepa o izboru 
izvajalca.  

V pogodbi se opredeli izbrani program, višina in namen sofinanciranja, rok za zagotovitev finančnih sredstev 
in način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev. 

15.   člen 

Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah oziroma rokih določenih v pogodbi predložiti dokazila o 
izpolnitvi prevzetih obveznosti. Izvajanje pogodbenih obveznosti spremlja občinska uprava. V kolikor 
izvajalci ne izpolnjujejo pogodbenih obveznosti, se jim za ta del ukinejo finančna sredstva, že prejeta 
sredstva pa morajo vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi. Izvajalec, ki krši 
določila iz prejšnjega odstavka tega člena, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine. 

16.   člen 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku občine Ormož.  

 
Štev.: 032-0026/2007 
Dne: 13.09.2007 
 

Mirko CVETKO l.r. 
                   ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 

 
 

MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI  

 GLASBENE   

Tamburaška skupina 

  Odrasla otroška in odrasla 
  Nad 15. članov do 15. članov 
- za vsako udeležbo na prireditvah v občini 80 točk 30 točk 
- za vsak izveden koncert v občini 100 točk 50 točk 



- udeležba na območnih srečanjih 100 točk 50 točk 
- udeležba na medobmočnih srečanjih 150 točk 80 točk 
- udeležba na državnih srečanjih 300 točk 150 točk 
- udeležba na mednarodnih prireditvah z dvema ali več nočitvami 400 točk 300 točk 
- udeležba na mednarodnih prireditvah z eno ali brez nočitev 200 točk 100 točk 

Godba na pihala 

  Odrasli podmladek in 
odrasli 

  nad 20 člani pod 20 člani 
- za vsako udeležbo na prireditvah v občini 80 točk 30 točk 
- za vsak izveden koncert v občini 100 točk 50 točk 
- udeležba na območnih srečanjih 100 točk 50 točk 
- udeležba na medobmočnih srečanjih 150 točk 80 točk 
- udeležba na državnih srečanjih 300 točk 150 točk 
- udeležba na mednarodnih prireditvah z dvema ali več nočitvami 400 točk 300 točk 
- udeležba na mednarodnih prireditvah z eno ali brez nočitve 200 točk 100 točk 

Ljudski godci in druge instrumentalna skupine (razen narodno zabavni ansambli, rok skupine in podobno) 

  Odrasle skupine otroške skupine 
- za vsako udeležbo na prireditvah v občini 80 točk 30 točk 
- za vsak izveden koncert v občini  100 točk  50 točk 
- udeležba na območnih srečanjih 100 točk 50 točk 
- udeležba na medobmočnih srečanjih 150 točk 80 točk 
- udeležba na državnih srečanjih 300 točk 150 točk 
- udeležba na mednarodnih prireditvah z dvema in več nočitvama 400 točk 300 točk 
- udeležba na mednarodnih prireditvah z eno ali brez nočitve 200 točk 100 točk 

PEVSKE 

Pevski zbori 

  otroški, ženski, moški mešani 
Nad 15. članov 

otroški ženski, moški, 
mešani do 15. članov 

- za vsako udeležbo na prireditvah v občini 80 točk 350 točk  
-  za vsak izveden koncert v občini  100 točk 50 točk  
- udeležba na območnih srečanjih 100 točk 70 točk 
- udeležba na medobmočnih srečanjih 150 točk 100 točk 
- udeležba na državnih srečanjih 300 točk 150 točk 
- udeležba na mednarodnih prireditvah z dvema ali več 
nočitvama  

400 točk 300 točk 

- udeležba na mednarodnih prireditvah z eno ali brez nočitve 200 točk 100 točk 

Ljudski pevci in pevke 

  Odrasle skupine otroške skupine 
- za vsako udeležbo na prireditvah v občini 80 točk 30 točk 
-  za vsak izveden koncert v občini  100 točk   50 točk  
- udeležba na območnih srečanjih 100 točk 70 točk 
- udeležba na medobmočnih  srečanjih 150 točk 100 točk 
- udeležba na državnih srečanjih 300 točk 150 točk 
- udeležba na mednarodnih prireditvah z dvema ali več 
nočitvami 

400 točk 300 točk 

- udeležba na mednarodnih prireditvah z eno ali brez nočitve 200 točk 100 točk 

 PLESNE 

Folklorna  skupina 

  Odrasla skupina otroška skupina 
- za vsako udeležbo na prireditvah v občini 80 točk 30 točk 
- za vsak izveden koncert v občini 100 točk  50 točk  
- udeležba na območnih srečanjih 100 točk 70 točk 
- udeležba na medobnih srečanjih 150 točk 100 točk 
- udeležba na državnih srečanjih 300 točk 150 točk 
- udeležba na mednarodnih prireditvah z dvema ali več 400 točk 300 točk 



prenočitvama 
- udeležba na mednarodnih prireditvah z eno ali brez prenočitve 200 točk 100 točk 

Mažuretke 

- udeležba na občinskih srečanjih 70 točk 
- udeležba na medobčinskih srečanjih 100 točk 
- udeležba na državnih srečanjih 150 točk 
- udeležba na mednarodnih prireditvah z dvema ali več nočitvami 200 točk 
- udeležba na mednarodnih prireditvah z eno ali brez  nočitve 100 točk 

Moderni plesi 

  Odrasle skupine otroške skupine 
 - udeležba na prireditvah v občini 40 točk  30 točk  
- udeležba na območnih srečanjih 40 točk 30 točk 
- udeležba na medobčinskih srečanjih 50 točk 40 točk 
- udeležba na državnih srečanjih 80 točk 60 točk 
- udeležba na mednarodnih prireditvah z dvema ali več prenočitvama 150 točk 100 točk 
- udeležba na mednarodnih prireditvah z eno ali brez prenočitve 100 točk 80 točk 

 GLEDALIŠKE IN LUTKOVNE SKUPINE 

  Odrasle otroške otroške 
    Trajanje predstave Trajanje predstave 
    nad 45 min pod 45 min 
- udeležba na občinskih srečanjih 100 točk 50 točk 30 točk 
- udeležba na območnih srečanjih 100 točk 50 točk 30 točk 
- udeležba na medobmočnih srečanjih 150 točk 90 točk 40 točk 
- udeležba na državnih srečanjih                               200 točk 150 točk 90 točk 

 

Gledališke in lutkovne skupine z isto predstavo lahko kandidirajo za sredstva samo v eni sezoni. 

Za udeležbo skupin na območnih, medobčnih in državnih srečanjih se za programe na področju glasbe, plesa, 
pevske, gledališke in lutkovne skupine,  šteje udeležba na srečanjih, ki so organizirane v organizaciji Sklada 
za ljubiteljske kulturne dejavnosti.  

Za nastope na mednarodnih prireditvah lahko posamezne sekcija pridobi sredstva za eno udeležbo na 
mednarodnih prireditvah z dvema ali več nočitvama in eno udeležbo na mednarodnih prireditev z eno ali brez 
nočitve, ali za največ pet udeležb na mednarodnih prireditev z eno ali brez nočitev, letno.  

LIKOVNE DEJAVNOSTI 

Pogoj za sofinanciranje programa je, da je v skupino vključenih najmanj 5 ljubiteljskih slikarjev iz Občine 
Sveti Tomaž, ter da se v tekočem letu organizira vsaj ena samostojna razstava članov.  

- samostojna razstava 100 točk 
- likovna kolonija ali ex tempor 250 točk 

 LITERARNE – RECITACIJSKE DEJAVNSOTI 

- za vsak nastop v občini (recitacijska dejavnost) 20 točk 
- za literarni nastop z gostom 90 točk 

 

Sofinancira se letno en literarni nastop z gostom. Recitacijska dejavnost mora pripraviti letno vsaj en recital.  

 

 



KREATIVNE DEJAVNOSTI 

Pogoj za sofinanciranje kreativnih delavnic je, da te predstavljajo dejavnost ohranjanja kulturne dediščine ter 
po končanih delavnicah dela predstavljena. 

  Odrasle otroške 

- vsaka delavnica 50 točk  20 točk 
(letno je možno sofinanciranje največ tri otroške delavnice) 

 

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNEGA KADRA ZA VODENJE LJUBITELJSKIH KULTURNIH 
DEJAVNOSTI 

V proračunu občine, se glede na potrjeni program izvajanja ljubiteljske kulturne dejavnosti, katerega s 
proračunom potrdi občinski svet lahko zagotovijo tudi sredstva za sofinanciranje izobraževanja strokovnega 
kadra za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.  

Občina sofinancira stroške izobraževanja največ v višini do 80 % nastalih stroškov izobraževanja 

KULTURNE PRIREDITVE IN PROJEKTI, KI SO V INTERESU OBČINE 

V proračunu občine se lahko zagotovijo sredstva za kulturne prireditve in projekt, ki so v interesu občine. Te 
prireditve in projekte ob sprejemu proračuna potrdi občinski svet. 

 



 


