
Občina Rogatec objavlja na podlagi 7. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – 
uradno prečiščeno besedilo), Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma in ostalih 
dejavnosti promoviranja Občine Rogatec (Uradni list RS št. 82/09 in 8/11; v nadaljevanju Pravilnik) in 
Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2018 (Uradni list RS št. 5/17) 
 

 
 

JAVNI RAZPIS  
ZA SOFINANCIRANJE  IZVAJANJA PROGRAMOV  NA PODROČJU TURIZMA IN OSTALIH 

DEJAVNOSTI PROMOVIRANJA OBČINE ROGATEC V LETU 2018 
 
 

1. NAZIV IN SEDEŽ RAZPISOVALCA 
 
 OBČINA ROGATEC, Pot k ribniku 4, 3252  ROGATEC 

 
2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
 
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajanja programov na področju turizma ter programov za 
promocijo in razpoznavnost občine Rogatec v letu 2018. 
 
3. POGOJI SOFINANCIRANJA 
 
Pravico do sofinanciranja programov na področju turizma in ostalih dejavnosti pri predstavitvi in za 
razpoznavnost občine imajo izvajalci programov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
 
 imajo sedež v Občini Rogatec, 
 so registrirani po zakonu o društvih, 
 so registrirani za opravljanje programov na področju turizma, 
 imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, 
 imajo zagotovljene pogoje za izvajanje določene turistične dejavnosti, 
 imajo potrjen program s strani upravnega organa, 
 aktivno delujejo najmanj eno leto pred objavo razpisa, 
 je prijavljeni program nepridobitnega značaja. 
 
Izvajalci programov na področju turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Občine Rogatec, ki zgornje 
pogoje izpolnjujejo, vendar se na ta razpis ne prijavijo ali pa se ne prijavijo skladno z razpisno 
dokumentacijo, v letu 2018 ne bodo upravičeni do namenskih sredstev proračuna Občine Rogatec. 
Izvajalci programov lahko s posameznimi programi za proračunska sredstva Občine Rogatec, 
kandidirajo le enkrat. Če se izvajalec s svojim programom prijavi še na kateri drugi javni razpis lokalne 
skupnosti v letu 2018, njegov program ne more biti sofinanciran po merilih predmetnega pravilnika. 
 
 
4. VIŠINA IN PORABA SREDSTEV 
 
Namenska sredstva je določil Občinski svet Občine Rogatec v Odloku o proračunu Občine Rogatec za 
leto 2018 (Uradni list RS, št. 5/2017), na proračunski postavki »441430 Programi turističnega društva 
in ostalih društev – JR« v višini 10.506,74 EUR. 
Pri izboru programov in projektov se za dodelitev sredstev upoštevajo merila in kriteriji, ki so sestavni 
del Pravilnika in so priloga razpisne dokumentacije. 
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do konca leta 2018. 
 
5. ROK IN NAČIN PRIJAVE 
 
Prijavitelji svojo prijavo podajo na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije in z vsemi potrebnimi 
prilogami. 
Prijavo lahko pošljejo s priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslov: OBČINA ROGATEC, 
Občinska uprava, Pot k ribniku 4, 3252  Rogatec. 
Prijava mora biti podana v zaprti kuverti. Na sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis »JAVNI 
RAZPIS TURIZEM IN PROMOCIJA OBČINE ROGATEC 2018 – NE ODPIRAJ!«, na hrbtni strani pa 
naslov prijavitelja. 



Prijave morajo biti predložene najkasneje do 26.03.2018. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, 
se za dan, ko je Občina Rogatec prejela prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Po tem roku prejete 
prijave bodo zavržene. 
 
6. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMIRANJE PRIJAVITELJEV 
 
Prijavitelji lahko razpisno dokumentacijo pridobijo v času od 23.02.2018 do 26.03.2018 na Občinski 
upravi Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, Rogatec ali na spletni strani Občine Rogatec:  
http://obcina.rogatec.si/, lahko pa tudi po elektronski pošti na naslovu: agata.tepes@rogatec.si.  
 
Vse dodatne informacije lahko prijavitelji pridobijo v ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7.30 do 
13.30 ter v sredo od 10. do 16. ure na naslovu: 
 OBČINA ROGATEC, Občinska uprava, Pot k ribniku 4, Rogatec, Agata TEPEŠ, tel. 812-10-26, 

faks 812-10-12, e-mail: agata.tepes@rogatec.si 
 
 
7. POSTOPEK OBRAVNAVE PRIJAV 
 
Komisija, ki vodi postopek javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja programov na področju turizma 
in ostalih dejavnosti promoviranja Občine Rogatec v letu 2018 vse pravočasno prispele prijave odpre 
in pregleda najkasneje do 03.04.2018. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja 
vlog pisno pozvan za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem 
roku, komisija zavrže.   
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, jih oceni na podlagi meril in kriterijev, ki so sestavni 
del Pravilnika ter pripravi predlog prejemnikov sredstev s številom doseženih točk pri ocenjevanju. 
Vrednost točke se določi v skladu s Pravilnikom. Komisija pripravi poročilo v katerem v skladu z merili 
v Pravilniku ugotovi vrednost točke in ga predloži županu v potrditev najkasneje do 26.04.2018. 
Na podlagi predloga komisije izda direktorica občinske uprave sklepe o izboru prejemnikov sredstev s 
številom doseženih točk za posameznega prijavitelja najkasneje do 04.05.2018.  
Zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah je možno podati pritožbo v roku osmih dni. O 
pritožbi odloči župan. Odločitev župana je dokončna. O dokončni odločitvi župan obvesti komisijo, ki 
po potrebi ugotovi novo vrednost točke. 
 
Številka: 322-0001/2018 
Datum: 23.02.2018        
 

                                    ŽUPAN  
                                                                    Martin Mikolič 
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