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Na podlagi 2. člena Pravilnika o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v 

Občini Tabor (Uradne objave OT, št. 8/2020) in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 

sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Tabor (Uradne objave OT, št. 

3/2022), Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor objavlja 

 

 

JAVNI RAZPIS  

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN DEJAVNOSTI NA PODROČJU LJUBITELJSKE 

KULTURE V OBČINI TABOR ZA LETO 2022 

 

 

1. Predmet Javnega razpisa: 

so finančna sredstva iz proračuna Občine Tabor  za leto 2022 za sofinanciranje programov in dejavnosti na 

področju ljubiteljske kulture v Občini Tabor. 

 

Za izvajanje razpisanih programov in področij je Občina Tabor v proračunu za leto 2022 zagotovila  sredstva 

v višini 6.000,00 EUR na naslednji proračunski postavki: 

 

18031 Sofinanciranje programov iz področja kulturne dejavnosti 

 

2. Na razpisu lahko sodelujejo: 

kulturna društva, ki so registrirana za izvajanje dejavnosti, opredeljene v javnem razpisu.  

 

3. V letu 2022 bo Občina Tabor sofinancirala naslednje programe/področja: 
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PROGRAMI/PODROČJE 

Vokalna glasbena dejavnost 

Instrumentalna glasbena dejavnost 

Gledališka dejavnost 

Plesna dejavnost 

Likovna dejavnost 

Fotografska dejavnost 

Dejavnost šolskega kulturnega društva 

Jubileji društev in skupin 

Organizacija in izvedba prireditev krajevnega pomena 

Projekti 

Nagrade in tekmovanja 

SKUPAJ: 6.000,00 EUR 

 
 
4. Predlagatelji programov morajo ob prijavi posredovati naslednje podatke: 

a) izpolnjen obrazec in vlogo za prijavo na javni razpis s prilogami (na voljo na spletni strani Občine Tabor: 

www.obcina-tabor.si/javni-razpisi).  

b) dokazilo, da imajo sedež na območju Občine Tabor oz. da delujejo za občane Občine Tabor in odločbo o 

registraciji društva (za tiste, ki se prijavljajo prvič) 

c) poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2021, če je program bil sofinanciran s strani  občinskega 

proračuna v letu 2021, ki je potrjeno na ustreznem organu društva ( v kolikor je poročilo že bilo posredovano, 

to ni potrebno) 

d) davčno številko in številko transakcijskega računa; 

e) program dela in finančni načrt za leto 2022; 

f) dokazilo, da imajo urejeno evidenco o članstvu, podatke o številu članov društva, seznam članov z območja 

Občine Tabor ter podatke o višini članarine. 

 

Za izvedbo posameznih programov morajo predlagatelji posredovati naslednje podatke: 

a) popolno ime in naslov izvajalca programa, 

b) opis vsebinskega programa za vsako prijavljeno aktivnost/dejavnost, iz katerega bodo razvidni tudi  

pričakovani učinki, s prikazom posameznih stroškov, 

c) finančni načrt (kalkulacija) in prikaz stroškov po posameznih elementih ter vire financiranja, 

d) časovno dinamiko realizacije programa. 

 

Vsebina prijavljenega programa mora ustrezati razpisanemu področju, ne pa drugim področjem delovanja 

društva, sicer vloga ne bo uvrščena v obravnavo. 

 
5. Pogoji za dodelitev sredstev: 

Izvajalci imajo pravico do sofinanciranja zg. navedenih programov, če izpolnjujejo pogoje: 

• imajo sedež v Občini Tabor,  

• so na dan objave javnega razpisa (v nadaljevanju: JR) najmanj eno (1) leto registrirani v skladu z 
veljavnimi predpisi, njihova dejavnost pa je izvajanje zg. navedenih programov; 

• se pravočasno prijavijo na JR ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje; 

• imajo zagotovljene materialne, prostorske ter kadrovske pogoje,   
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• izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov, 

• imajo urejeno evidenco članstva ter evidenco o udeležencih programov ter plačani članarini. 
 

6. Rok za predložitev prijav in vseh zahtevanih dokumentov:  

petek, 29. april 2022, do  12. ure, osebno ali s priporočeno pošto, na naslov: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 

Tabor. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako: Ne odpiraj! »Javni razpis za sofinanciranje 

ljubiteljske kulture 2022« z navedbo naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte.   

 

7. Postopek in izid javnega razpisa 

Strokovna komisija, ki jo za ta razpis imenuje župan, po zaključku javnega razpisa pregleda predloge, prispele 

na razpis in opravi vsa potrebna dejanja, določena s Pravilnikom. Če ugotovi, da predlog ni popoln, pozove 

predlagatelja, da ga v roku osem dni dopolni. 

 

Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ni dopolnil, se s sklepom zavržejo. 

  

Na predlog komisije direktor občinske uprave s sklepom o izidu razpisa obvesti vse prijavljene na razpis 

najkasneje v roku 45 dni po datumu, ki je določen za predložitev vlog.  

  

Po preteku pritožbenega roka  bodo z izbranimi izvajalci sklenjene pogodbe o sofinanciranju. 

 

8. Dodatne informacije: Saša Zidanšek Obreza, telefon: 03 705 70 88, e-pošta: sasa.zidansek.obreza@obcina-
tabor.si. 
 
 

Številka: 093-5/2022-3                                

Tabor, 21. 4. 2022 

 OBČINA TABOR 

 župan Marko Semprimožnik, l.r. 

 

 

 

 

 

 


