
 
 
 
OBČINA SVETI TOMAŽ 
 
 
Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v občini Sveti 
Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož št. 16/07) objavljam 
 

J A V N I R A Z P I S 
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV TURISTIČNIH DRUŠTEV V OBČINI SVETI 

TOMAŽ ZA LETO 2010 
 

I. Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje letnih programov turističnih društev v občini Sveti 
Tomaž za leto 2010 z naslednjimi vsebinami: 
1. izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena 
2. spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma 
3. akcije na področju ohranjanja kulture in naravne dediščine ter urejanja okolja 
4. organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega 
pomena 
5. aktivnosti za zagotavljanje turističnega pomladka 
II. Upravičenci po tem razpisu: turistična društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- da so registrirana po zakonu o društvih 
- da imajo sedež v občini Sv. Tomaž in da delujejo na območju občine Sv. Tomaž 
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in uvedeno članarino 
- da imajo zagotovljene materialne, prostorsko, kadrovske in organizacijske 

pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma. 
 
Vsako društvo lahko kandidira praviloma z enim programom. 
Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene programe iz drugih proračunskih 
virov, ne more uveljavljati te pravice preko tega razpisa. 
 
III. Višina razpoložljivih sredstev: 4000 EUR 
IV. Merila in kriteriji za dodeljevanje sredstev: 
1. Program dela za razpisano leto: 
− Izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena do 15 točk 
− Spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma do 
15 točk 
− Akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter urejanja okolja do 10 točk 
− Organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega 
pomena do 20 točk 
− Aktivnosti za zagotavljanje turističnega pomladka do 10 točk 
 
2. Število članov turističnega društva s plačano članarino 
- do dvajset članov           5 točk 
- do  trideset članov         10 točk 
- nad trideset članov         15 točk 
Turističnim društvom se izvedene aktivnosti, opredeljene v točki 1 in 2. točkujejo. Vrednost 
točke se izračuna vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega 
števila točk ovrednotenih programov, ki so prispeli na razpis. 
 



V. Vlogo z vso potrebno dokumentacijo je potrebno predložiti v zapečateni kuverti z oznako 
»Ne odpiraj-javni razpis za programe turizma« do vključno 18. Junija 2010 na naslov: Občina 
Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž.  
VI. Razpisno dokumentacijo kandidati prevzamejo osebno ali se dogovorijo za dostavo na 
njihov naslov po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž, vsak delovni dan od 8. do 14. 
ure. Dodatne informacije dobite pri ga Hartman Zinki vsak delovni dan od 9. do 12. ure. 
VII. Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo zavrnjene. 
VIII. Postopek javnega razpisa bo izvedla tričlanska komisija, ki jo imenuje župan. 
IX. O izidu razpisa bodo vlagatelji obveščeni v 30 dneh po končanem razpisu. 
 
Številka:419-48/2010 01ZH 
Sveti Tomaž, dne 17.05.2010 

ŽUPAN 
Mirko Cvetko  

 
 
 


