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Občina Rogatec objavlja na podlagi 7. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18), 
Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2020 (Uradni list RS, št. 5/20) ter 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) 

 
JAVNI RAZPIS  

ZA SOFINANCIRANJE  IZVAJANJA PROGRAMOV  NA PODROČJU TURIZMA IN OSTALIH 
DEJAVNOSTI PROMOVIRANJA OBČINE ROGATEC V LETU 2020 

 
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajanja programov na področju turizma ter programov za 
promocijo in razpoznavnost občine Rogatec v letu 2020 
 
2. UPRAVIČENCI ZA PRIJAVO NA RAZPIS 
Pravico do prijave na javni razpis sofinanciranja programov na področju turizma in ostalih dejavnosti 
pri predstavitvi in za razpoznavnost občine imajo izvajalci, 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. 
 
3. VIŠINA IN PORABA SREDSTEV  
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 11.330,00 EUR. 
Odobrena proračunska sredstva morajo  biti porabljena v proračunskem letu 2020, in sicer na način, ki 
velja za ravnanje s proračunskimi sredstvi ter v skladu s pogodbo. 
 
4. MERILA ZA VREDNOTENJE PRIJAVLJENIH PROGRAMOV 
Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo merila in kriteriji, ki so sestavni del Pravilnika in so priloga 
razpisne dokumentacije. 
 
5. ROK IN NAČIN PRIJAVE 
Prijavo morajo prijavitelji poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno na naslov: OBČINA 
ROGATEC, Pot k ribniku 4, 3252  Rogatec do vključno ponedeljka, 16. marca 2020. Prijava mora 
biti podana v zaprti kuverti. Na sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis »JAVNI RAZPIS 
TURIZEM IN PROMOCIJA OBČINE ROGATEC 2020 – NE ODPIRAJ!«, na hrbtni strani pa naziv in 
naslov prijavitelja. 
 
6. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMIRANJE PRIJAVITELJEV 
Prijavitelji lahko razpisno dokumentacijo pridobijo v času od 14.02.2020 do 16.03.2020 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 kandidati 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, 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 
Odpiranje prijav bo 19. marca 2020 ob 8. uri v prostorih Občine Rogatec. Odpiranje prejetih vlog ni 
javno. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od datuma odpiranja 
prijav. Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbe o sofinanciranju programov na področju 
turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Občine Rogatec v letu 2020.  
 
Številka: 322-0001/2020 
Datum: 31.01.2020        

                          ŽUPAN  
               Martin Mikolič, univ.dipl.inž., l.r. 


