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1. PREDMET RAZPISA
Občina Ljutomer z Odlokom o proračunu Občine Ljutomer za leto 2019 (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 24/2019) zagotavlja namenska sredstva za sofinanciranju letnih
programov in dejavnosti za delovanje društev na področju turizma za leto 2019 v višini
14.000 evrov.
Namenska sredstva se delijo skladno z merili in kriteriji Pravilnika za sofinanciranje
programov na področju turizma v Občini Ljutomer (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
24/2019, v nadaljevanju: pravilnik)
Sofinancirani bodo letni programi društev z naslednjimi vsebinami:
 spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje oz. delo na področju turizma,
 aktivnosti na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine,
 organizacija in izvedba turističnih prireditev,
 urejanje in vzdrževanje turistične infrastrukture,
 promocijske dejavnosti s področja pospeševanja turizma na območju občine in
širše,
 aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka.
2. UPRAVIČENCI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
Na razpis se lahko prijavijo društva, ki delujejo na področju turizma in izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so registrirana skladno z veljavnim Zakonom o društvih,
– imajo sedež in delujejo na območju občine Ljutomer,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma,
– imajo v ustanovitvenem aktu (statutu) opredeljeno turistično dejavnost in jo izvajajo
na neprofitni ravni,
– aktivno delujejo vsaj eno leto pred objavo razpisa,
– imajo potrjen program s strani organov društva,
– redno dostavljajo občini poročilo (vključno s finančnim) o realizaciji
programov v preteklem letu ter načrt aktivnosti za tekoče leto (vključno s
finančnim načrtom) in
– izpolnjujejo druge pogoje iz pravilnika.
3. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Prijava mora vsebovati izpolnjeno razpisno dokumentacijo in zahtevane priloge.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa dalje na voljo na:
- spletni strani Občine Ljutomer http://www.obcinaljutomer.si/ pod vsebino Obvestila ter
Razpisi, natečaji in druge javne objave in
- sedežu Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer, soba št. 108, vsak dan v času uradnih
ur do izteka roka za oddajo prijav.
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Rok za oddajo prijav je 13. 6. 2019.
Prijavitelji morajo prijavo poslati po pošti na naslov Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240
Ljutomer ali jo do roka oddati v vložišču na istem naslovu, soba št. 108.
Kot pravočasno oddana šteje tudi prijava, ki je zadnji dan roka dana priporočeno na pošto.
Prijava mora biti oddana v zaprti kuverti označeni z »NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS ZA
SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI LJUTOMER ZA
LETO 2019«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti napisan popoln naslov prijavitelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo podane na predpisanem obrazcu in pravočasno. Prepozno
prejete prijave bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.
4. INFORMIRANJE
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo v delovnem času na
naslovu Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, kontaktna oseba Bojana Babič
Škrlec, tel. 02/584 90 68.
5. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG
Prijavitelji, ki bodo podali nepolne vloge, bodo lahko v roku 8 dni od prejema poziva, vlogo
dopolnili. V kolikor vloga v roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena.
Pravočasne in popolne prijave bodo ovrednotene po točkovnem sistemu v skladu z merili in
kriteriji za oceno programov na podlagi 15. člena pravilnika.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje 45 dni po izteku roka za oddajo
prijave. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo opredeljeni
pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
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Občina Ljutomer
Olga Karba, županja
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