
   
Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2014 (Uradni list RS, št. 
109/2013) ter 6. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini 
Podčetrtek (Uradni list RS, št. 52/2003), Občina Podčetrtek objavlja 
 

javni razpis 

za sofinanciranje programov na področju turizma 

v letu 2014 

 

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov turističnih društev v Občini 
Podčetrtek, ki vsebujejo naslednje aktivnosti: 

– ohranjanje kulturne in naravne dediščine, urejanje in lepšanje okolja, 
– organiziranje ali sodelovanje pri organizaciji prireditve, 
– izvajanje promocijskih in informativnih dejavnosti, 
– izobraževanje članov društva, 
– delovanje sekcij v turističnem društvu. 
2. Za izvajanje razpisanih programov ima Občina Podčetrtek v proračunu za leto 2014 

predvideno 8.000,00 EUR. Višina  sredstev za prijavljene programe se določi tako, da se 
višina sredstev razdeli s številom točk in se ugotovi vrednost točke.  Sredstva morajo biti 
porabljena do 31. 12. 2014. 

3. Na razpis se lahko prijavijo turistična društva s sedežem v Občini Podčetrtek. 
4. Predlagatelji morajo ob prijavi na razpis posredovati naslednje podatke: 
- izpolnjen obrazec (vlogo za prijavo na razpis – lahko dvignete na sedežu Občine 

Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, vsak delovni dan med 8. in 14. uro, dostopna 
je tudi na internetnem naslovu www.podcetrtek.si, pod rubriko razpisi), 

- dokazilo, da imajo sedež na območju Občine Podčetrtek in da so registrirani po zakonu o 
društvih, 

- plan in realizacijo plana  ter  finančno poročilo za leto 2013, 
- program dela in finančni načrt za leto 2014, ki ga je sprejel pristojni organ, 
- dokazilo, da imajo urejeno evidenco o članstvu s seznamom oziroma številom članov. 
5. Programi bodo sofinancirani  po merilih iz Pravilnika o sofinanciranju programov na 

področju turizma v občini Podčetrtek. 
6. Rok za prijavo na razpis je do vključno 17. februarja 2014. Prijave morajo biti oddane v 

zaprti kuverti z oznako “javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma” na 
naslov Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek. Vloge bo odprla pooblaščena 
oseba v občinski upravi 20. februarja 2014. 

7. O izboru in višini sredstev bodo izvajalci obveščeni v roku 30 dni od izteka roka za prijavo 
na javni razpis. Predlog o delitvi sredstev pripravi komisija Odbora za turizem, odločitev o 
dodelitvi sredstev sprejme tajnik občinske uprave, o pritožbi pa odloča župan. Z izbranimi 
izvajalci bodo sklenjene pogodbe. 

8. Dodatne informacije so vam na voljo na občinski upravi (03/81 82 786, ga. Simona 
Šelekar). 

 
 

        
                             Občina Podčetrtek 

 
 
  


