Številka:410-7/2017
Datum: 2. 3. 2017

Na osnovi Programa ljubiteljske kulture Občine Makole za leto 2017 in Pravilnika o sofinanciranju
programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Makole (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 9/2008) župan Občine Makole objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE LJUBITELJSKE KULTURE
IZ PRORAČUNA OBČINE MAKOLE V LETU 2017

1. Naročnik javnega razpisa: Občina Makole, Makole 35, 2321 Makole
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov ljubiteljske kulture na področju Občine Makole z
naslednjimi vsebinami in v naslednjem obsegu:
Namenska proračunska sredstva postavke 18.3.3.1 Letni program ljubiteljske kulture se namenijo
za:
EUR
8.000,00
1.
sofinanciranje programov ljubiteljske kulture
sofinanciranje drugih materialnih stroškov programov ljubiteljske
3.500,00
2.
kulture
500,00
3.
sofinanciranje prostorov za izvajanje dejavnosti
SKUPAJ
12.000,00
Namenska proračunska sredstva postavke 18.3.3.2 Ostale naloge - festival FORMA VIVA se
namenijo za:
EUR
4.000,00
1.
Organizacija revij in srečanj – Organizacija simpozija Forma Viva
SKUPAJ
4.000,00
Namenska proračunska sredstva postavke 18.3.3.3 Sofinanciranje ZKD in prireditev JSKD se
namenijo za:
EUR
1.
Sofinanciranje zveze kulturnih društev (ZKD)
760,00
2.
Sofinanciranje Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD)
1.640,00
SKUPAJ
2.400,00
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3. Pogoji sofinanciranja
Za sofinanciranje dejavnosti morajo kulturna društva in skupine izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti morajo sedež v Občini Makole,
– registrirana morajo biti za opravljanje programov na področju kulture,
– imeti morajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o
društvih,
– imeti morajo zagotovljene pogoje za izvajanje določene kulturne dejavnosti,
– voditi morajo evidenco o opravljenih vajah in nastopih,
– imeti morajo potrjen program s strani upravnega organa društva,
– delovati morajo najmanj eno leto.
Za sofinanciranje Simpozija Forma Viva Makole so v vsakoletnem proračunu Občine Makole
zagotavljajo posebna sredstva, ki so opredeljena tudi s Programom ljubiteljske kulture Občine
Makole za leto 2017.
Za sofinanciranje Zveze kulturnih društev (ZKD), katere člani so tudi kulturna društva Občine
Makole, in za sofinanciranje Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD), so v vsakoletnem
proračunu Občine Makole zagotavljajo posebna sredstva, ki so opredeljena tudi s Programom
ljubiteljske kulture Občine Makole za leto 2017.
4. Rok in način prijave
Kandidati na razpisu svojo prijavo podajo izključno na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije
in z vsemi potrebnimi prilogami.
Prijavo lahko pošljejo s priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslov:
OBČINA MAKOLE, Makole 35, 2321 MAKOLE .
Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti s pripisom "RAZPIS - KULTURA 2017 – NE
ODPIRAJ", na hrbtni strani mora biti obvezno naveden naziv (ime) in naslov kandidata za
razpis. Prijave morajo biti predložene najkasneje do 24. marca 2017. Po tem roku prejete prijave
strokovna komisija za kulturo ne bo obravnavala v postopku točkovanja in razdelitve proračunskih
sredstev.
5. Razpisna dokumentacija
Kandidati lahko razpisno dokumentacijo prejmejo na sedežu Občine Makole, Makole 35, 2321
Makole v času uradnih ur, jo zahtevajo preko elektronske pošte na naslovu:
matjaz.kopse@obcina-makole.si, dostopna pa je tudi na spletni strani Občine Makole, in sicer na
naslovu: http://www.obcina-makole.si/.
Vse dodatne informacije:
– Občina Makole, Makole 35, 2321 Makole,
– matjaz.kopse@obcina-makole.si oziroma,
– 02/ 80 29 203 ali 040 273 600.
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6. Postopek obravnave in dodelitev sredstev
Postopek javnega razpisa vodi 3 (tri) članska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisija na
podlagi pogojev in meril za vrednotenje programov pripravi predlog razdelitve razpoložljivih
sredstev. O dodelitve sredstev na predlog komisije odloči občinska uprava, ki izda sklep o dodelitvi
sredstev. Zoper sklep je v 8 (osmih) dneh od vročitve možno vložiti ugovor pri županu. Odločitev
župana je dokončna.
S kandidati, ki bodo na razpisu uspešni in bodo pridobili sredstva na javnem razpisu bodo
sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov ljubiteljske kulture.

Priloga:
– razpisna dokumentacija
Franc Majcen
Župan
Občine Makole
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