Občina Rogatec na osnovi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 110/02) in Pravilnika o
sofinanciranju programov društev na področju turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Občine
Rogatec (Uradni list RS št. 35/03) objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU TURIZMA IN
OSTALIH DEJAVNOSTI PROMOVIRANJA OBČINE ROGATEC V LETU 2004
I. Predmet razpisa je sofinanciranje programov društev na področju turizma in ostalih programov
društev pri predstavitvi in za razpoznavnost občine na območju občine Rogatec.
Višino namenskih sredstev je določil Občinski svet Občine Rogatec s sprejemom proračuna Občine
Rogatec za leto 2004 v postavki »4120 06 – Ostalo«.
II. Pravico do sofinanciranja programov na področju turizma in ostalih dejavnosti pri predstavitvi in
za razpoznavnost občine imajo društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
so registrirana na območju Občine Rogatec,
imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo v skladu z določili o registraciji,
imajo zagotovljene osnovne pogoje za uresničitev načrtovanih programov,
program izvajajo v Občini Rogatec.
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 2004 ne bodo upravičeni do namenskih sredstev proračuna Občine Rogatec.
III. Kandidati na razpisu 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, Odbor
za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, Ceste 11, 3252 Rogatec.
Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis
»RAZPIS – TURIZEM IN PROMOCIJA OBČINE ROGATEC 2004«, na hrbtni strani pa naslov
kandidata na razpisu.
Prijave morajo biti predložene Odboru za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
Občinskega sveta Občine Rogatec najkasneje do 2.3. 2004. Po tem roku prejetih prijav odbor ne bo
upošteval v postopku točkovanja in razdelitve sredstev.
IV. Kandidati lahko razpisno dokumentacijo prejmete v času od 13.2. 2004 do 1.3. 2004 na Oddelku
za družbene dejavnosti in finance Občine Rogatec, Ceste 11, Rogatec. Razpisno dokumentacijo lahko
brezplačno zahtevate tudi po elektronski pošti na naslov: obcina.rogatec.agata@siol.net.
Vse dodatno potrebne informacije lahko kandidati pridobijo v rednem delovnem času od 10.00 do
12.00 ure na naslovu:
OBČINA ROGATEC, Oddelek za družbene dejavnosti in finance, Ceste 11, Rogatec, ga. Agata
Tepeš, tel. 812-10-26, faks 812-10-12, e-mail: obcina.rogatec.agata@siol.net.
V. Kandidati bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje 1.4.2004.
Martin Mikolič, župan, l.r.

