
Občina Moravske Toplice objavlja na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS št. 
77/07- uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18) in 4. člena Pravilnika o 
financiranju in sofinanciranju programov kulturnih društev in kulturnih projektov iz proračuna Občine Moravske 
Toplice (Uradni list RS, št. 29/2002 in 33/2020) 

Javni razpis 
zbiranja predlogov programov kulturnih društev,  

ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Občina Moravske Toplice 
 
1. Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin: 

- dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij, kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v 
svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost, 

- kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske populacije ter kulturna 
dejavnost študentov - vse le v delu, ki presega šolske vzgojno izobraževalne programe, 

- udeležba na območnih, medobmočnih, državnih srečanjih in mednarodnih prireditvah, 
- izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, 
- kulturne prireditve in akcije, 
- drugi programi, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost. 

2. Višina sredstev razpisa: 
- 14.000,00 EUR. 

3. Pogoji sofinanciranja:  
Na javni razpis se lahko prijavijo kulturna društva, zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva, zavodi, skladi, 
gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje 
dejavnosti na področju kulture, javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja in posamezni avtorji, ki s svojim 
dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost ter izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- da imajo sedež v občini Moravske Toplice, 
- da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture, da s svojim dosedanjim delom izkazujejo 

pričakovano kakovost, 
- da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti 

na področju kulture, 
- društva, da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon 

o društvih in so registrirana vsaj eno leto, 
- da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, poslovno poročilo za 

preteklo leto, poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih tekmovanjih, če se jih 
udeležijo, ter načrt aktivnosti za prihodnje leto. 

4. Vsebina vloge:  
Prijave morajo biti podane na prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo dobite ves čas razpisa na spletni 
strani občine:  https://www.moravske-toplice.si/za-obcane/razpisi-in-objave/ ali jo po predhodnem pisnem naročilu 
prejmete po elektronski pošti, vendar najkasneje do dneva predložitve vlog. 
5. Rok in način prijave:  
Pisne prijave na originalnih obrazcih je potrebno poslati najkasneje do 18. maja 2020 na naslov: Občina Moravske 
Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, v zaprtih ovojnicah s svojim naslovom in s pripisom »Javni razpis 
KULTURA 2020 – NE ODPIRAJ«. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za 
oddajo na pošti s priporočeno pošiljko. 
6. Obravnava vlog:  
Pravočasno prispele in popolne prijave bodo vrednotene na osnovi pogojev in meril za vrednotenje programov 
kulturnih društev in kulturnih projektov, ki se financirajo ali sofinancirajo iz proračuna občine Moravske Toplice. 
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 8 dni po sprejeti odločitvi komisije. Z izvajalci kulturnih programov in 
projektov bo župan Občine Moravske Toplice sklenil pogodbe o sofinanciranju. 
7. Informiranje kandidatov:  
Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo kandidati na Občini Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 
Moravske Toplice. 
Kontaktna oseba:  Majda LIPIČ PROSIČ, telefon: 02/538 15 12, vsak delovni dan od 800 do 1300. 
 
Številka:  430-00006 /2020-2 
Moravske Toplice, 15. 4. 2020                                                                                                            Župan, Alojz Glavač, l.r. 
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