
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov, projektov in prireditev na področju turizma v 

Občini Žalec, Občina Žalec objavlja  

 

 

Javni razpis 

za sofinanciranje programov, projektov in prireditev na področju turizma v Občini Žalec  

za leto 2015 in 2016 

 

1. Naročnik: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec  

 

2. Vrednost razpisa: Vrednost razpisa za področje sofinanciranja turističnih programov, 

projektov in prireditev s področja turizma za leto 2015 znaša 32.300 EUR in za leto 2016 

31.300 EUR. 

 

3. Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov, projektov in 

prireditev na področju turizma v Občini Žalec, katerih cilj je spodbujanje lokalnega 

prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma.  

 

4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis: 

Na razpis se lahko prijavijo društva ali zveze društev, ki so: 

a) registrirane za izvajanje dejavnosti, opredeljenih v javnem razpisu, 

b) imajo sedež v Občini Žalec, 

c) delujejo najmanj eno leto, 

d) imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov, projektov in 

prireditev ter 

e) izpolnjujejo druge pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju programov, projektov in 

prireditev na področju turizma v Občini Žalec. 

 

Do sredstev niso upravičena društva ali zveze, ki so za isto prireditev, program ali projekt že 

pridobila sredstva na drugih razpisih, ki jih objavlja Občina Žalec oziroma so z vsebino programa, 

prireditve ali projekta kandidirala na ostalih državnih oziroma mednarodnih razpisih.  

 

5. Uporaba kriterijev: Komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila posamezno 

vlogo ter izločila morebitne vloge, ki niso v skladu z razpisanim področjem. Prijave na razpis 

bodo ovrednotene na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov, projektov in prireditev 

na področju turizma v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 31/2012) in Pravilnika o spremembah 

in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov, projektov in prireditev na področju 

turizma v Občini Žalec (sprejet na seji OS OŽ, 23. 2. 2015). 

 

6. Obdobje za uporabo dodeljenih sredstev: Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa 

morajo biti porabljena v letu 2015 (v skladu s prijavo za leto 2015) in 2016 (v skladu s prijavo 

za leto 2016).  

 

7. Rok za predložitev prijav in način predložitve: Prijave morajo prosilci poslati s priporočeno 

pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 

Žalec, najkasneje do 27. 3. 2015. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji 

dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v 

glavni pisarni Občine Žalec. Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na 

razpisnih obrazcih razpisne dokumentacije naročnika (Občine Žalec).  

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Za sofinanciranje programov, projektov 

in prireditev na področju turizma – ne odpiraj«. Na kuverti mora biti napisan naziv in naslov 

prijavitelja. Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala. 

 

8. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: Razpisna 

dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do konca razpisnega 



roka, na spletni strani Občine Žalec (www.zalec.si) ter spletni strani zavoda ZKŠT Žalec 

(www.zkst-zalec.si). 

 

Pooblaščena oseba za posredovanje informacij o razpisni dokumentaciji je Sabina Palir 

(zkst.turizem@siol.net), tel. 03/714 03 90. 

 

9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev: Vloge bo obravnavala komisija, ki jo 

imenuje župan občine Žalec, najkasneje v roku osem (8) dni po končanju javnega razpisa. 

Odpiranje vlog ni javno. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija prijavitelje 

pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v tem roku ne 

dopolni, se zavržejo s sklepom. 

 

10. Izid razpisa: Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku 30 dni od 

datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati na razpis bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo 

navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. 

 

 

Datum: 26. 2. 2015 

Številka: 333-03-0011/2015 

 

        Janko Kos 

        Župan Občine Žalec   
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