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POGOJI IN MERIL AZAVREDNOTENJE PROGRAMOV KULTURNIH DRUSTEV
IN KULTURNIH PROJEKTOV, KI SE SOFINANCIRAJO IZ PROnaiUNA
OBCINE VRANSKO ZALETO 2OI9
Obdina Vransko sofinancira redno dejavnost, prograrne in projekte, ki se sot'inancirajo in investicije, ki so sofinancirane s
sredstvi obdinskega proraduna. Vi5ina sredstev in nadin sofinancirania sta opredeljena v letnem proradunu in letnern
programu kulture.

1.

Pogoji za sofinanciranje programov in projektov kulturnih dru5tev

Pravico za pridobitev sredstev za letne progtrme kulturnih dejavnosti imajo izvajalci kultumih dejavnosti,

ki izpolnjujejo

naslednje pogoje:

- imajo sedeZ v Obdini Vransko;
- so registrirani za opravljanje programov na podrodju kulture

in s svojim dosedanjim delom izkazujejo pridakovano
kakovost;
- imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske moZnosti za uresniditev aktivnosti na podrodju kulture;
- so druStv4 ki imajo urejeno evidenco o dlanstvu, pladano dlanarino in ostalo dokumentacijo, kot to doloda zakon o druStvih,
ter so registrirana vsaj eno leto;
- obdinski upravi vsako leto redno dostavljajo porodila o realizaciji programov;
- sodelujejo na obdinskih prireditvah, predvsern na proslavah ob kultumem prazniku, obdinskem prazniku, dnew drZavnosti,
komemoraciji na Gorici, dnew samostojnosti;
- posamezni avtorji, ki v predlaganem projektu zagotavljajo ustremo kakovost.
2.

Merila za sofinanciranje programov in projektov kulturnih dru5tev

Pri izbiri programov druStev, ki se sofinancirajo iz obdinskega proradun4 se upo5tevajo naslednji osnovni kriteriji:
- redno in kakovostno delo druStva oziroma sekcije, ki je namenjeno Sir5emu Stevilu uporabnikov;
- vedina dlanov druStva ima stalno ali zadasno bivali5de v Obdini Vransko;
- za obdinske prireditve se Stejejo vse prireditve, katere organizator, soorganizator ali sofinancer je Obdina Vransko.

I.
l.Pina

ToEkovanje dejavnosti kulturnih druStev
se

max. 40 vaj letno (1 vaja je max. 10 totk)

do 1 3 vaj (5 tolk)
od 14 do 26 vaj (7 toEk)
od2'7 do 40 vaj (10 toik)
2. Honorar mentorju na vajo (5 tolk)
3. Stevilo dlanov v dru$tvu; (l tolka/Ilana)
4. Stevilo dlanov na vajo:
- do 20 dlanov (2 tolki)
- od 2l do 30 dlanov (3 toEke)
- od 3l do 50 dlanov (5 todk)
5. PavSal za materialne stro5ke na leto (250 toEk)
6. Izvedene samostojne prireditve v preteklem letu
- za vsak nastop (200 tolk)
7. Sodelovanje na prireditvah drugih organizatorjev
- za vsak nastop (50

tolk)

8. Sodelovanje na obdinskih prireditvah
- za vsak nastop (100 tolk)
9. Mednarodno sodelovanje (100 tolk)
10. V primeru, da ima kultumo druStvo ved sekcij
- vsaki sekciji se priznajo materialni stro5ki (100 toEk)

II.

Metodologijaizraluna:

Merila so dolodena v todkah. Vrednost todke se izraluna vsako leto na osnovi razpoloZljivih proradunskih sredstev za
sofinanciranje kultumih druStev oz. izvajalcev kultumih programov, ki so predmet razpisa in skupnega Stevila todk vseh tako
owednotenih programov.

