Sveti Tomaž, 15.03.2013

Številka 2/2013

Letnik 1

POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI TOMAŽ

TISKOVINA
VSEBINA

3. JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje na področju športa v letu 2013
4. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju kulture v letu 2013
5. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje humanitarnih organizacij v letu 2013
6. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Sveti Tomaž za leto
2013

3.
Na podlagi določil Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v
Občini Sveti Tomaž (Uradni glasilo občine Sveti Tomaž, št. 12/2010) in Letnega programa športa v
občini Sveti Tomaž za leto 2013 objavljam naslednji
JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje na
področju športa v letu 2013
1. Predmet razpisa: Zbiranje predlogov za sofinanciranje na področju športa v letu 2013.
2. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov
registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri sofinanciranju in izvajanju
letnega programa športa.
3. Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci iz prejšnje točke pod naslednjimi
pogoji:
– da imajo sedež v občini in da delujejo na območju občine Sveti Tomaž,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev
načrtovanih športnih aktivnosti.
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in o plačani članarini (velja le za društva).
4. Občina Sveti Tomaž bo sofinancirala naslednje programe:
1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV
1.1. ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK
1.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Športni programi: Zlati sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec, drugi 60-urni programi (na
vadbeno skupino).

1.2. ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK
1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Športni programi: Zlati sonček, Krpan, drugi 80-urni program redne vadbe (na vadbeno skupino).
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1.2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Športni programi: programi, katerih udeleženci so športniki, registrirani pri panožni športni zvezi, ki
vadijo v vadbeni skupini najmanj 2–3-krat tedensko (odvisno od ur treninga), 9 mesecev v letu in se
redno udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira panožna športna zveza na najmanj regijskem nivoju.
1.2.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Športni programi: 80-urni programi (na vadbeno skupino)
1.3. ŠPORTNA VZGOJA MLADINE (in študentov)
1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine
Športni programi: 80-urni programi (na vadbeno skupino),
1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Športni programi: programi športne vzgoje zajemajo načrtovano vzgojo mladih športnikov, ki so
usmerjeni v doseganje kakovostnih in vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v
mednarodnem merilu. V to skupino dejavnosti se uvrščajo programi, katerih udeleženci so športniki,
registrirani pri panožni športni zvezi, ki vadijo v vadbeni skupini najmanj 3–4/krat tedensko (odvisno od
ur treninga), 10 mesecev v letu in se redno udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira panožna športna
zveza na najmanj regijskem nivoju.
1.3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Športni programi: 80-urni programi (na vadbeno skupino)

2. ŠPORTNA REKREACIJA
Cilji rekreacije odraslih so ohranjati in izboljšati celostni zdravstveni status, humanizirati človekovo
življenje, zmanjšati negativne posledice današnjega načina življenja, preprečevati upadanje vitalnosti,
ter z motivi pritegniti čim več ljudi v redne oblike dejavnosti. Pri tem gre za aktivno koristno in prijetno
izpopolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa. To vrsto športne dejavnosti plačujejo
občani sami.
V letu 2013 se programi v okviru športne rekreacije sofinancirajo skladno z merili za izbor in
sofinanciranje programov športa v Občini Sveti Tomaž.
3. ŠPORT INVALIDOV
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju,
revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
V letu 2013 se programi v okviru športa invalidov sofinancirajo skladno z merili za izbor in
sofinanciranje programov športa v Občini Sveti Tomaž.
4. KAKOVOSTNI ŠPORT
V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja članskih ekip in posameznikov, ki nimajo
objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v programe vrhunskega
športa in jih program rekreacijskega športa ne zadovoljuje. S svojimi tekmovanji v okviru svojih
panožnih zvez nastopajo v uradnih sistemih tekmovanj do naslova državnih prvakov. Vadbena
skupina mora imeti najmanj toliko članov, kot jih je potrebno za sestavo ekipe po posameznih športnih
panogah.
5. VRHUNSKI ŠPORT
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status športnika mednarodnega,
svetovnega in perspektivnega razreda v panogah, ki so na rednem programu Olimpijskih iger. V te
programe so vključeni perspektivni športniki in športnice ter ostali športniki in športnice, ki tekmujejo v
članskih kategorijah. Upoštevajo se kategorizirani športniki po kriterijih Olimpijskega komiteja –
združenja športnih zvez Slovenije.
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6. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN SPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V
ŠPORTU
Občina sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, ki delajo v
športnih društvih skladno z merili za izbor in sofinanciranje programov športa v Občini Sveti Tomaž.
7. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV
Za nemoteno osnovno delovanje društev – kritje osnovnih materialnih stroškov, se vsakemu društvu
v občini, ki je izbran za izvajanje določenega športnega programa v občini dodelijo točke, skladno z
merili za izbor in sofinanciranje programov športa v Občini Sveti Tomaž.
5. Prijava mora vsebovati:
- izpolnjen obrazec “Prijava na razpis za programe na področju športa v letu 2013";
- osnovne podatke o statusu in organiziranosti nosilca športnega programa;
- vsebinsko predstavitev prijavljenega športnega programa, akcij in prireditev;
- seznam in število članov s plačano članarino, za polnoletne člane društva;
- število skupin;
- seznam vadečih po posameznih skupinah;
- kraj in urnik vadbe;
- ime in priimek ter usposobljenost trenerjev oziroma vaditeljev;
- razpored uradnih tekmovanj pri tekmovalnem športu.
6. Predlagani programi ne smejo biti profitno usmerjeni. Izbrani programi bodo s sredstvi Občinskega
proračuna sofinancirani v okviru razpoložljivih sredstev na podlagi Letnega programa športa v letu
2013.
7. V proračunu občine za leto 2013 so za sofinanciranje programov športa predvidena sredstva v
višini 22.250 EUR .
8. Predlagatelji oddajo ali pošljejo svoje predloge v zaprtih kuvertah na naslov: Občina Sveti Tomaž,
Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž s pripisom “ZA PROGRAM ŠPORTA 2013”.
9. Rok za oddajo predlogov je 22. aprila 2013.
Nepopolne in prepozno prispele prijave ne bodo obravnavane.
10. Predlagatelji bodo o uvrstitvi v program obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za oddajo
predlogov.
11. Razpisno dokumentacijo kandidati prevzamejo osebno ali se dogovorijo za dostavo
na njihov naslov. Dodatne informacije dobite na tel. (02) 741 6600, pri ga. Hartman Zinki vsak delovni
dan od 8. do 12. ure.
13. Postopek javnega razpisa bo izvedla tričlanska komisija, ki jo imenuje župan.
Številka: 419-30-/2013 01 zh
Sveti Tomaž, 15.03.2013
ŽUPAN Mirko Cvetko l.r.
4.
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
2013 objavljam naslednji
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov na področju kulture v letu 2013
1. Predmet razpisa: Zbiranje predlogov programov na področju kulture, ki jih bo v letu 2013
sofinancirala Občina Sveti Tomaž.
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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 2013”;
- 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 2013 .
7. Vrednost sofinanciranja kulturnih programov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v
občinskem proračunu. V proračunu občine za leto 2013 so za sofinanciranje kulturnih društev in
skupin za ljubiteljske dejavnosti predvidena sredstva v višini 6.300,00 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 2013”.
10. Rok za oddajo predlogov je 22. aprila 2013.
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.
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Številka: 419-31/2013 01/ZH
Sveti Tomaž, 15.03.2013
ŽUPAN Mirko Cvetko l.r.
5.
Na podlagi določil Pravilnika o sofinanciranju programov humanitarnih organizacij v občini Sveti
Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož št. 16/07), objavljam naslednji
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje humanitarnih organizacij v letu 2013
1. Predmet razpisa: Zbiranje predlogov programov humanitarnih organizacij, ki jih bo v letu 2013
sofinancirala Občina Sveti Tomaž.
2. Na razpis se lahko s predlogi programov, projektov, akcij ter drugih aktivnosti na področju
humanitarne dejavnosti prijavijo društva, zavodi, gospodarske družbe in druge organizacije, ki so na
podlagi zakonskih predpisov registrirani za opravljanje humanitarne dejavnosti in:
- imajo sedež v občini Sveti Tomaž;
- so registrirani za opravljanje humanitarne dejavnosti, ter da s svojim humanitarnim delom izkazujejo
pričakovano kakovost na osnovi meril in kriterijev, ki so določeni v 11. členu Pravilnika o sofinanciranju
programov humanitarnih organizacij v občini Sveti Tomaž;
- nimajo sedeža v občini, vendar se njihovi programi nanašajo na uporabnike iz
Občine Sveti Tomaž;
- imajo materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje humanitarnih
aktivnosti;
- društva morajo biti registrirana v skladu z Zakonom o društvih in imeti urejeno evidenco o članstvu.
3. Prijava mora vsebovati:
- izpolnjen obrazec »Prijava na razpis za programe na področju humanitarnih organizacij v letu 2013«;
- osnovne podatke o statusu in organiziranosti nosilca humanitarnega programa;
- vsebinsko predstavitev prijavljenega humanitarnega programa;
- finančno ovrednoten celotni program dejavnosti in
- ovrednoten program dejavnosti za sofinanciranje iz proračuna občine Sveti Tomaž.
4. Vrednost sofinanciranja humanitarnih programov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v
občinskem proračunu. V proračunu občine Sveti Tomaž za leto 2013 so za sofinanciranje
humanitarnih programov predvidena sredstva v višini 2.500 EUR.
5. Vlogo z vso potrebno dokumentacijo je potrebno predložiti v zapečateni kuverti z oznako
»Ne odpiraj – javni razpis za humanitarne programe 2013« do vključno 22. aprila 2013 na naslov:
Občina Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž.
6. 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.
7. Postopek javnega razpisa bo izvedla tričlanska komisija, ki jo imenuje župan Občine Sveti Tomaž.
8. O izidu razpisa in višini razporejenih sredstev bodo vlagatelji obveščeni v 30 dneh po končanem
razpisu.
Številka: 419-27/2013 01ZH
Sv. Tomaž 15.03.2013

ŽUPAN Mirko Cvetko l.r.

6.
Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v občini Sveti Tomaž
(Uradni vestnik občine Ormož št. 16/07) objavljam
JAVNIRAZPIS
za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Sveti Tomaž za leto 2013
I. Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje letnih programov turističnih društev v občini Sveti Tomaž
za leto 2013 z naslednjimi vsebinami:
1. izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena
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2. spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma
3. akcije na področju ohranjanja kulture in naravne dediščine ter urejanja okolja
4. organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena
5. aktivnosti za zagotavljanje turističnega pomladka
II. Upravičenci po tem razpisu: turistična društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da so registrirana po zakonu o društvih
- da imajo sedež v občini Sv. Tomaž in da delujejo na območju občine Sv. Tomaž
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in uvedeno članarino
- da imajo zagotovljene materialne, prostorsko, kadrovske in organizacijske
pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma.
Vsako društvo lahko kandidira praviloma z enim programom.
Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene programe iz drugih proračunskih
virov, ne more uveljavljati te pravice preko tega razpisa.
III. Višina razpoložljivih sredstev: 4000 EUR
IV. Merila in kriteriji za dodeljevanje sredstev:
1. Program dela za razpisano leto:
aktivnostih pospeševanja turizma do 15
točk
20 točk
sti za zagotavljanje turističnega pomladka do 10 točk
2. Število članov turističnega društva s plačano članarino
- do dvajset članov
5 točk
- do trideset članov
10 točk
- nad trideset članov
15 točk
Turističnim društvom se izvedene aktivnosti, opredeljene v točki 1 in 2. točkujejo. Vrednost točke se
izračuna vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk
ovrednotenih programov, ki so prispeli na razpis.
V. Vlogo z vso potrebno dokumentacijo je potrebno predložiti v zapečateni kuverti z oznako »Ne
odpiraj-javni razpis za programe turizma« do vključno 22. aprila 2013 na naslov: Občina Sveti Tomaž,
Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž.
VI. Razpisno dokumentacijo kandidati prevzamejo osebno ali se dogovorijo za dostavo na njihov
naslov po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž, vsak delovni dan od 8. do 14. ure. Dodatne
informacije dobite pri ga Hartman Zinki vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
VII. Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo zavrnjene.
VIII. Postopek javnega razpisa bo izvedla tričlanska komisija, ki jo imenuje župan.
IX. O izidu razpisa bodo vlagatelji obveščeni v 30 dneh po končanem razpisu.
Številka:419- 32/2013 01ZH
Sveti Tomaž, dne 15.03.2013
ŽUPAN Mirko Cvetko l.r.
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