Občina Ljutomer objavlja na podlagi 8. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo
Občine Ljutomer št. 11/2009, 7/2011, 2/2013 in 1/2016) in 6. člena Pravilnika o dodeljevanju
sredstev za obnovo vaških igrišč (Uradno glasilo slovenskih občin št. 45/2019) v skladu z
Odlokom o proračunu Občine Ljutomer za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin št.
24/2019)

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
OBNOVE VAŠKIH IGRIŠČ
1. Predmet tega razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Ljutomer, namenjena za
obnovo, rekonstrukcijo in posodobitev obstoječih nepokritih športnih objektov ter
vgradnjo športnih naprav in opreme, ki zagotavlja in/ali povečuje uporabnost športnih
objektov.
Sredstva se delijo z namenom izboljšanja pogojev za izvajanje športne dejavnosti v vaseh
v občini Ljutomer.
2. Višina razpisanih sredstev: 19.000 EUR.
3. Na razpis se lahko prijavijo športna društva, ki so lastniki ali upravljavci nepokritega
športnega objekta v občini Ljutomer izven mesta Ljutomer, ki se uporablja za športno
dejavnost.
4. Sredstva po tem razpisu se lahko vlagatelju dodelijo za ureditev razsvetljave, zaščitne
ograje za vse športne objekte ali za strojno mehanizacijo za urejanje vaškega igrišča.
5. Po posameznih objektih se sredstva lahko dodelijo za naslednje namene:
- igrišče za odbojko na mivki: nabava kremenovega peska, črte, mreže.
- asfaltno igrišče: goli, mreže golov, lovilne mreže,
- travnato igrišče: ureditev travne površine, goli, mreže golov, lovilne mreže,
- teniška igrišča: obnovitev tenisita, črte, mreže, ureditev igralne površine,
- odprto strelišče: ureditev in posodobitev strelišča,
- fitnes na prostem: posodobitev in obnova naprav.
6. Prijava se poda izključno na obrazcu razpisne dokumentacije, ki se lahko dvigne v
vložišču Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer, od dneva objave javnega razpisa do
izteka roka za oddajo prijav. Obrazec bo objavljen tudi na spletni strani Občine Ljutomer
www.obcinaljutomer.si.
7. Obravnavale se bodo le popolne vloge. Vloga je popolna, ko je v celoti izpolnjena
razpisna dokumentacija in so vlogi priložene priloge, iz katerih je mogoče oceniti realnost
finančne konstrukcije obnove igrišča.
8. Sredstva, prejeta po tem razpisu, mora prijavitelj nameniti za obnovo vaškega igrišča v
letu 2019.
9. Rok za podajo prijav je 18. 10. 2019 do 13. ure. Prijavitelji morajo prijavo poslati na
naslov: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer ali jo do roka oddati v vložišču
na istem naslovu, soba štev. 108.

Prijava mora biti oddana v zaprti kuverti formata A4 z oznako «NE ODPIRAJ –
PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – VAŠKA IGRIŠČA«. Na hrbtni strani kuverte mora biti
napisan popoln naslov prijavitelja.
Nepravočasno prispele prijave bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.
Nepopolne prijave in prijave, ki jih bodo podale neupravičene osebe, bodo s sklepom
zavržene.
10. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 10 dni po opravljenem
vrednotenju prijav in z njimi bo sklenjena pogodba, v kateri se dogovorijo vsa medsebojna
razmerja v zvezi s koriščenjem proračunskih sredstev.
11. Vsa morebitna vprašanja se naslovijo pisno na elektronska
janko.spindler@telemach.net in Športna zveza Ljutomer info@szljutomer.si.
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