
 

 
 
 

 
  
 
 

OBČINSKA UPRAVA 

 
 
 

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Občini Grad (Uradni 
list RS, št. 35/16), Letnega programa turizma Občine Grad za leto 2018 in Odloka o proračunu Občine 
Grad za leto 2018 (Uradne objave Občine Grad, št. 1/2018) objavljamo 
 
 
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU TURIZMA 

V OBČINI GRAD V LETU 2018  
 
 
1. PREDMET RAZPISA 
 
Predmet razpisa je: 

- strokovno izobraževanje v povezavi s področjem turizma, 
- organizacija in izvajanje prireditev, 
- promocijsko-informativne aktivnosti, 
- spodbujanje lokalnega prebivalstva in mladine za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja 

turizma, 
- urejanje in vzdrževanje turistične infrastrukture. 

 
 
2. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV  
 
Višina razpisanih proračunskih sredstev za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma 
v Občini Grad v letu 2018 znaša 2.000,00 EUR.  
 
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2018. 
 
 
3. UPRAVIČENCI  
 
Upravičenci za sofinanciranje programov oziroma projektov na področju turizma so društva, zavodi, 
gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti s 
področja turizma in imajo sedež ter delujejo na območju občine Grad.  
 
Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:  

- da imajo sedež in območje delovanja v občini Grad, 
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, 
- kot pravne osebe so ustanovljeni ali registrirani za opravljanje dejavnosti s področja turizma, 
- da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov, 
- da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter načrt 

aktivnosti za prihodnje leto, 
- da izpolnjujejo ostale pogoje, določene z javnim razpisom. 

 
 
4. MERILA IN KRITERIJI ZA IZBOR PROGRAMOV  
 
Izbira programov in projektov ter sofinanciranje bo potekalo po postopku, določenem v Pravilniku o 
sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v občini Grad (Uradni list RS, št. 35/16).  
 
 
 



 

 
 
 
5. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN DODATNE INFORMACIJE  
 
Razpisna dokumentacija bo v času razpisa na voljo v sprejemni pisarni Občine Grad, Grad 172, 9264 
Grad in na spletni strani Občine Grad http://www.obcina-grad.si/objave/58.  
 
Obrazci in izjave morajo biti podpisani s strani odgovorne osebe prijavitelja in ožigosani. K posameznim 
programom oziroma projektom morajo prijavitelji priložiti tudi ustrezne druge priloge, če je tako 
zahtevano v razpisni dokumentaciji.  
 
Prijave, ki ne bodo izpolnjene na obrazcih razpisne dokumentacije, bodo s sklepom zavržene.  
 
Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu se dobijo na sedežu občinske uprave Občine Grad, 
Grad 172, 9264 Grad vsak dan od 8. do 13. ure pri ga. Marjeti Geld, tel.: 02/551 88 84, 
marjeta.geld@obcina-grad.si in pri ga. Lidiji Krpič Časar, tel.: 02/551 88 85, obcina@obcina-grad.si.   
 
 
6. ROK IN NAČIN PRIJAVE  
 
Vloge morajo biti predložene na naslov: Občina Grad, Grad 172, 9264 Grad.  
 
Rok za oddajo vlog: 10. 4. 2018. Kot pravočasna se šteje vloga, ki je zadnji dan roka osebno prinesena 
v vložišče Občine Grad do 15. ure, oziroma, če je bila zadnji dan roka oddana po pošti priporočeno. 
 
Vloge morajo biti oddane v zaprtih kuvertah in ustrezno označene. Obrazec naslovnice, ki se izpolni 
in nalepi na ovojnico, je objavljen v razpisni dokumentaciji.  
 
Vloga, ki bo prispela po roku, se ne odpira in se zapečatena vrne vlagatelju. 
 
 
7. ODPIRANJE, PREGLED IN OCENA VLOG  
 
Odpiranje prejetih vlog, pregled, ocenitev in izbor programov in projektov izvede tri članska komisija.  
Odpiranje vlog ne bo javno.  
 
V primeru, da prijavitelji ne bodo oddali popolnih vlog, bodo v roku osmih (8) dni od odpiranja vlog 
pozvani k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vlog je pet (5) dni od datuma prejema poziva za dopolnitev. 
Vloge, ki ne bodo ustrezno dopolnjene bodo s sklepom zavržene.  
 

 
8. IZID RAZPISA 
 
Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni v roku 30 dni od odpiranja vlog.  
 
Prejemnikom sredstev bodo posredovani sklepi o izboru in bodo hkrati pozvani k podpisu pogodbe.  
Če izbrani izvajalec pogodbe ne podpiše in ne vrne občinski upravi v roku 15 dni od prejema pisnega 
poziva za podpis, se zadevo obravnava, kot da je odstopil od zahteve po sofinanciranju. 
 
 
 
Št.: 329-0001/2018-1       županja Občine Grad 
Grad, 8. 3. 2018            Cvetka Ficko l.r. 
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