Na podlagi 6. in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS št. 39/2010,
107/2010 in 6/2014), Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in
projektov v Občini Sveta Ana (MUV št. 7/2011 in 6/2014) ter Odloka o rebalansu
proračuna Občine Sveta Ana za leto 2017 (MUV št. 12/2017) Občina Sveta Ana
objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov
v Občini Sveta Ana
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233
Sv. Ana v Slov. goricah, matična številka: 1332074, ID za DDV: SI 59385081.
2. Predmet javnega razpisa: so finančna sredstva iz proračuna Občine Sveta Ana,
namenjena sofinanciranju javnih kulturnih programov in projektov v Občini Sveta
Ana v letu 2017.
3. Namen javnega razpisa: sofinancirajo se vse oblike ustvarjanja, posredovanja in
varovanja kulturnih dobrin na področju:
 književne, glasbene, plesne, gledališke, likovne, filmske dejavnosti, varstva
kulturne dediščine, razstavne in knjižne dejavnosti ter založništva,
 mednarodno kulturno sodelovanje,
 raziskovalna dejavnost s področja kulture,
 posredovanje koncertnih dogodkov, gledaliških predstav in drugih kulturno
umetniških dogodkov na nekomercialni in neprofitni osnovi.
Sredstva za investicije v prostor in opremo za izvajanje kulturne dejavnosti niso
predmet tega razpisa.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
 imajo sedež na območju Občine Sveta Ana,
 so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti in s svojim dosedanjim delom
izkazujejo pričakovano kakovost,
 imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti
za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture,
 imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o
društvih,
 dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
 poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in sprejetim statutom,
 občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o realizaciji programov,
poročila o doseženih uspehih na območnih, medobmočnih, državnih in
mednarodnih srečanjih, če so se jih udeležili ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
 delujejo najmanj eno leto.

Do sredstev niso upravičeni izvajalci, ki so za isti program ali projekt že pridobili
sredstva na drugih razpisih, ki jih objavlja Občina Sveta Ana ali so za isto vsebino
pridobili sredstva na državnih ali mednarodnih razpisih.
5. Višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Sveta Ana v letu 2017, za
sofinanciranje predmeta javnega razpisa je 4.895 EUR.
6. Obdobje porabe sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2017
za namene, za katere so bila dodeljena oz. najkasneje do konca januarja leta
2018.
7. Dvig razpisne dokumentacije: obrazci razpisne dokumentacije so na voljo v
občinski upravi Občine Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v
Slov. goricah ali na spletni strani občine: www.sv-ana.si.
8. Rok in način oddaje vlog: vloga mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku na
ustreznih prijavnih obrazcih, vsebovati mora vse zahtevane podatke in priloge,
žige in podpise.
Vloge na razpis morajo biti predložene najkasneje do 29. 5. 2017, do 12. ure, ne
glede na način dostave. Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti na naslov:
Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah, s
pripisom: »NE ODPIRAJ – Prijava na JR - kultura 2017«. Na zadnji strani ovitka mora
biti navedba vlagatelja (naziv in sedež). Vloge, ki bodo prispele po navedenem roku,
bodo s sklepom zavržene. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi
pogoji in kriteriji poziva.
9. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu
razpisa
Odpiranje prejetih vlog bo vodila strokovna komisija, imenovana s strani župana
(v nadaljevanju: komisija) in se bo izvedlo v roku 8 dni od poteka roka oddaje
vlog. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge,
ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene. S strani
komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po merilih in kriterijih iz
Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in projektov v Občini Sveta
Ana. Sklep, s katerim bo odločeno, katere kulturne programe in projekte se bo
sprejelo v sofinanciranje, v kakšnem deležu ter katere ne, bo izdan najkasneje v
roku 30 dni po zaključku javnega razpisa. V 8 dneh od prejema sklepa se morajo
izbrani izvajalci odločiti o podpisu pogodbe ali pritožbi zoper sklep. Z izbranimi
izvajalci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice
in obveznosti glede izvedbe programov in projektov.

10. Kontaktna oseba za dodatne informacije:
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prejmejo v
občinski upravi Občine Sveta Ana, kontaktna oseba: Petra Golob, tel.: 02/729 58 87,
041 799 840, e-naslov: petra.golob@sv-ana.si.

Številka:
Datum:

61002-0/2017
26. 4. 2017
Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr., l. r.
župan

