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Na podlagi 20. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 02/04),15. člena 
Statuta Občine Grad (Uradne objave Občine Grad, št. 1/2017), Odloka o proračunu Občine 
Grad za leto 2019 (Uradne objave Občine Grad, št. 3/2019) in Pravilnika o sofinanciranju 
programov in projektov na področju turizma v Občini Grad (Uradni list RS, št. 35/16) je Občinski 
svet Občine Grad na svoji 4. redni seji dne, 17. 4. 2019 sprejel  
 
 

LETNI PROGRAM TURIZMA OBČINE GRAD ZA LETO 2019 

 
Občina Grad je dolžna na ravni turističnega območja zagotavljati uresničevanje javnega 
interesa na področju turizma in tako s sofinanciranjem podpirati turistične dejavnosti in storitve. 
 
Občina bo v okviru proračuna sofinancirala naslednje programe in projekte neprofitne in 
prostovoljne dejavnosti izvajalcev na področju turizma: 

- strokovno izobraževanje, 
- organizacija in izvajanje prireditev, 
- promocijsko-informativne aktivnosti, 
- spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja 

turizma, 
- urejanje in vzdrževanje turistične infrastrukture. 

 
Za zagotavljanje zgoraj navedenih dejavnosti in projektov bo občina objavila javni razpis. 
Sredstva iz občinskega proračuna namenjenega za sofinanciranje programov in projektov na 
področju turizma za leto 2019 znašajo za dejavnost društev skupaj 2.000,00 EUR. 
 
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. 
 
Programi in projekti, ki jih posredujejo predlagatelji na javni razpis, se na podlagi sprejetih meril 
ovrednotijo s točkami. Pripadajoča vrednost sredstev sofinanciranja programa oziroma 
projekta posameznemu prejemniku sredstev se določi tako, da se število doseženih točk 
pomnoži z vrednostjo točke. Vrednost točke se dobi tako, da se okvirna vrednost sredstev 
javnega razpisa deli s številom doseženih točk vseh prijaviteljev. 
 
Ta program začne veljati naslednji dan po sprejemu na Občinskem svetu Občine Grad in se 
uporablja za financiranje in za izvedbo razpisa ter razdelitev sredstev za sofinanciranje 
programov in projektov na področju turizma v Občini Grad v letu 2019. 
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Grad, 18. 4. 2019               Cvetka Ficko l.r.  
         

      


