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50.
Na podlagi tretjega odstavka 37. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS,
št. 51/2006 uradno prečiščeno besedilo ZVNDN-UPB1), četrtega odstavka 49. člena Zakona o javnih
financah (Ur.l. RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002), Uredbe o prevzemanju odpadnih
azbestcementnih gradbenih izdelkov na odlagališčih komunalnih odpadkov in o določitvi najvišje cene
njihovega odlaganja (Ur.l.RS, št. 97/06), 14. in 98. člena Statuta Občine Ljutomer (Ur.l.RS, št. 62/99,
20/01 in Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 1/2003) in 14. člena Odloka o proračunu Občine
Ljutomer za leto 2009 (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 7/2007), je Občinski svet Občine Ljutomer
na svoji 18. redni seji, dne 2. 2. 2009 sprejel
ODLOK O UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE
OBČINE LJUTOMER ZA LETO 2009
1. člen
Za odpravo posledic naravne nesreče neurja s točo 15. in 16. avgusta 2008 se iz sredstev proračunske
rezerve zagotovijo sredstva v višini 27.000 EUR.
2. člen
Sredstva proračunske rezerve iz 1. člena tega odloka, se uporabijo za financiranje odprave posledic
naravnih nesreč v mesecu avgustu 2008 za odvoz poškodovanih in uničenih azbestcementnih kritin
različnih izvedb.
3. člen
Sredstva se črpajo postopoma, glede na prispele račune s strani izvajalca odvoza in deponiranja
odpadkov.
4. člen
Na podlagi zahtevka, ki ga Občina Ljutomer pošlje na Ministrstvo za okolje in prostor Republike
Slovenije, del finančnih sredstev za stroške deponiranja azbestcementnih odpadkov v višini 0,0613
EUR za kg, na predpisano deponijo odložene odpadne azbestcementne kritine, povrne pristojno
ministrstvo. Sredstva se vrnejo v proračun Občine Ljutomer.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer.
Številka: 843/2009-10-248
Datum: 2. 2. 2009
Župan Občine Ljutomer:
Franc Jurša, l.r.
51.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno
besedilo - v nadaljevanju: ZLS-UPB2 in 76/08) in 14. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št.
62/99, 20/01, Uradno glasilo Občine Ljutomer št.1/2003) je Občinski svet Občine Ljutomer na 18.
redni seji, 2. 2. 2009 sprejel nasledni
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVI CESTNEGA PROMETA
NA OBMOČJU OBČINE LJUTOMER
1. člen
S tem odlokom se spremeni Odlok o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Ljutomer (Uradno
glasilo Občine Ljutomer, št. 5/2008), v nadaljevanju: osnovni odlok.
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2. člen
Spremeni se 21. člen, ki se po novem glasi:
Višina urne oziroma dnevne parkirnine na površinah na območju Glavnega trga, sicer prednostno
namenjenih kratkotrajnemu parkiranju, se določa z naslednjimi tarifami:
tarifa
I. tarifa
II. tarifa
III. tarifa
IV. tarifa
V. tarifa

časovna omejitev
od 0 do 1 ure
do 2 uri
do 3 uri
do 4 ure
do 5 ur
nad 5 ur, dnevno

vrednost (v točkah)
0 točk
6 točk
10 točk
14 točk
18 točk
30 točk

Višina urne oziroma dnevne parkirnine na površinah, sicer prednostno namenjenih kratkotrajnemu
parkiranju, razen na območju Glavnega trga, se po izteku dovoljenega časa za brezplačno parkiranje,
določenega po prvem odstavku 20. člena tega odloka, določa z naslednjimi tarifami:
tarifa
VI. tarifa
VII. tarifa
VIII. tarifa
IX. tarifa
X. tarifa
XI. tarifa
XII tarifa

časovna omejitev
do 1 ure
do 2 uri
do 3 ure
do 4 ure
do 5 ur
nad 5 ur, dnevno
mesečno

vrednost (v točkah)
1 točka
2 točki
3 točke
4 točk
5 točk
8 točk
40 točk

3. člen
Spremeni se prvi odstavek 27. člena, ki se po novem glasi:
Na parkirišču ob Ulici Rajh Nade so parkirna mesta, rezervirana za taksi vozila. Število parkirnih mest
namenjenih za parkiranje taksi vozil določi župan s sklepom.
4. člen
Vsa ostala določila osnovnega odloka ostanejo nespremenjena.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer.
Številka: 371-10/2009-437-246
Datum: 2. 2. 2009
Župan Občine Ljutomer:
Franc Jurša, l.r.
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52.
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Ur.l. RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996,
18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP), 41., 46. in 70. člena Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 16/2007- ZOFVI-UPB5 in 36/08) in
14. člena Statuta Občine Ljutomer (Ur. l. RS št. 62/99, 20/01, Uradno glasilo Občine Ljutomer št.
1/2003) je Občinski svet Občine Ljutomer na 18. redni seji 2. 2. 2009 sprejel naslednji
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA
GLASBENA ŠOLA SLAVKA OSTERCA LJUTOMER
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slavka Osterca
Ljutomer (Ur.l. RS št. 67/99 in Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 7/07) se drugi odstavek 11. člena
spremeni tako, da se glasi:
»Računovodske naloge in storitve za javni zavod se od 1.3.2009 opravljajo na sedežu javnega zavoda
v skladu s sklenjenim sporazumom.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer.
Številka: 014/2009-10-227
Datum: 2. 2. 2009
Župan Občine Ljutomer:
Franc Jurša, l.r.
53.
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Ur.l. RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996,
18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP), 41., 46. in 70. člena Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 16/2007- ZOFVI-UPB5 in 36/08) in
14. člena Statuta Občine Ljutomer (Ur. l. RS št. 62/99, 20/01, Uradno glasilo Občine Ljutomer št.
1/2003) je Občinski svet Občine Ljutomer na 18. redni seji 2. 2. 2009 sprejel naslednji
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA
OSNOVNA ŠOLA JANKA RIBIČA CEZANJEVCI
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci
(Ur. l. RS št. 67/99 in Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 7/07) se drugi odstavek 4. člena spremeni
tako, da se glasi:
»Računovodske naloge in storitve za javni zavod se od 1.3.2009 opravljajo na sedežu javnega zavoda
v skladu s sklenjenim sporazumom.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer.
Številka: 014/2009-10-228
Datum: 2. 2. 2009
Župan Občine Ljutomer:
Franc Jurša, l.r.
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54.
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Ur.l. RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996,
18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP) 41., 46. in 70. člena Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 16/2007- ZOFVI-UPB5 in 36/08) in
14. člena Statuta Občine Ljutomer (Ur. l. RS št. 62/99, 20/01, Uradno glasilo Občine Ljutomer št.
1/2003) je Občinski svet Občine Ljutomer na 18. redni seji 2. 2. 2009 sprejel naslednji
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA
OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA LJUTOMER
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja
Ljutomer (Ur. l. RS št. 67/99, Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 4/05 in 7/07) se črta deveta alinea 4.
člena.
Doda se drugi odstavek 4. člena, ki se glasi:
»Računovodske naloge in storitve za javni zavod se od 1.3.2009 opravljajo na sedežu javnega zavoda
v skladu s sklenjenim sporazumom.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer.
Številka: 014/2009-10-229
Datum: 2. 2. 2009
Župan Občine Ljutomer:
Franc Jurša, l.r.
55.
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Ur.l. RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996,
18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP), 41., 46. in 70. člena Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 16/2007- ZOFVI-UPB5 in 36/08) in
14. člena Statuta Občine Ljutomer (Ur. l. RS št. 62/99, 20/01, Uradno glasilo Občine Ljutomer št.
1/2003) je Občinski svet Občine Ljutomer na 18. redni seji 2. 2. 2009 sprejel naslednji
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA
OSNOVNA ŠOLA MALA NEDELJA
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mala Nedelja
(Ur. l. RS št. 67/99 in Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 7/07) se drugi odstavek 4. člena spremeni
tako, da se glasi:
»Računovodske naloge in storitve za javni zavod se od 1.3.2009 opravljajo na sedežu javnega zavoda
v skladu s sklenjenim sporazumom.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer.
Številka: 014/2009-10-230
Datum: 2. 2. 2009
Župan Občine Ljutomer:
Franc Jurša, l.r.
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56.
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Ur.l. RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996,
18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP), 41., 46. in 70. člena Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 16/2007- ZOFVI-UPB5 in 36/08) in
14. člena Statuta Občine Ljutomer (Ur. l. RS št. 62/99, 20/01, Uradno glasilo Občine Ljutomer št.
1/2003) je Občinski svet Občine Ljutomer na 18. redni seji 2. 2. 2009 sprejel naslednji
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA
ŠOLA STROČJA VAS
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stročja vas (Ur. l. RS št.
67/99 in Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 7/07) se drugi odstavek 4. člena spremeni tako, da se
glasi:
»Računovodske naloge in storitve za javni zavod se od 1.3.2009 opravljajo na sedežu javnega zavoda
v skladu s sklenjenim sporazumom.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer, uporablja pa se od
1.3.2009 dalje.
Številka: 014/2009-10-231
Datum: 2. 2. 2009
Župan Občine Ljutomer:
Franc Jurša, l.r.
57.
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Ur.l. RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996,
18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP), 41., 46. in 70. člena Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 16/2007- ZOFVI-UPB5 in 36/08) in
14. člena Statuta Občine Ljutomer (Ur. l. RS št. 62/99, 20/01, Uradno glasilo Občine Ljutomer št.
1/2003) je Občinski svet Občine Ljutomer na 18. redni seji 2. 2. 2009 sprejel naslednji
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-VARSTVENEGA ZAVODA VRTEC LJUTOMER
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ljutomer (Ur. l. RS št. 67/99, 26/00
in Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 7/07) se drugi odstavek 8. člena spremeni tako, da se glasi:
»Računovodske naloge in storitve za javni zavod se od 1.3.2009 opravljajo na sedežu javnega zavoda
v skladu s sklenjenim sporazumom.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer.
Številka: 014/2009-10-232
Datum: 2. 2. 2009
Župan Občine Ljutomer:
Franc Jurša, l.r.
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58.
Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Ur. l. RS št. 12/96, 44/00, 78/03 in 113/03),
12. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. l. RS št. 129/2006), Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. l. RS št. 97/03, 77/05
in 120/05), 7. in 14. člena Statuta Občine Ljutomer (Ur. l. RS št. 62/9, 20/01 in Uradno glasilo Občine
Ljutomer 1/03) je Občinski svet Občine Ljutomer na 18. seji 2. 2. 2009 sprejel naslednji
SKLEP ŠT. 334
O NOVIH EKONOMSKIH CENAH ZA PROGRAME V VRTCIH
1. Cene dnevnih programov v vrtcih v občini Ljutomer znašajo mesečno po otroku od 1.2.2009
PROGRAM
od 1 do 3 let
od 3 do 6 let
kombinirani oddelek

CENA PROGRAMA
459,23 €
396,78 € *
328,91 €
323,99 €*
355,97 €

2. Z zvezdico (*) označena cena je cena, od katere plačujejo prispevek starši s stalnim
prebivališčem v občini Ljutomer. Vrtcem razliko med plačili staršev od te cene in ceno
programa zagotavlja Občina Ljutomer.
3. V ceni so zajeti stroški dela po sistemizaciji delovnih mest za šolsko leto 2008/2009, stroški
živil v višini 28,00 € in materialni stroški v višini 38,00 €.
4. Za plačilo razlike med prispevki staršev s stalnim bivališčem v občini Ljutomer in dejanskimi
stroški programov v vrtcih v občini Ljutomer se v skladu z 28. členom Zakona o vrtcih (Ur. l.
RS št. 12/96, 44/00, 78/03, 113/03 in 72/05) zagotovijo vrtcem sredstva iz proračuna občine
Ljutomer.
5. Za vnaprej napovedano odsotnost, ki traja najmanj 3 delovne dni, se odbijejo stroški živil in
del materialnih stroškov v višini 1,60 € dnevno. Za ta znesek se zmanjša ekonomska cena, ki
jo vrtci po izdanih odločbah o višini plačila staršem, odbijejo staršem in občini.
6. Za odsotnosti zaradi bolezni, ki trajajo neprekinjeno najmanj 15 delovnih dni in se dokazujejo
z zdravniškim potrdilom, se staršem zaračuna rezervacija mesta v višini 50 % z odločbo o
plačilu vrtca določenega prispevka.
7. V obdobju poletnih počitnic v juliju in avgustu lahko starši otroka izpišejo in koristijo
rezervacijo vrtca, ki znaša 25 % njim določenega prispevka z odbitkom živil.
8. Za izračun prispevka za dneve prisotnosti iz točke 6 in 7 tega sklepa se upošteva dejansko
število dni v mesecu.
9. Prispevek se staršem ne obračunava za dneve, ko je vrtec v skladu z Letnim delovnim
načrtom zaprt.
10. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep Občinskega sveta Občine Ljutomer štev.
71 z 8. 5. 2007.
11. Sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer in se začne uporabljati od 1. 2. 2009.
Številka: 602-10/09-234
Datum: 2. 2. 2009
Župan Občine Ljutomer:
Franc Jurša, l.r.
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59.
Na podlagi 43. in 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, (23/2007
popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 5/08 in 73/08), Uredbe o merilih za določanje
oprostitev pri plačilih socialno varstvene storitve (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04 in 114/06-ZUTPG),
4. in 6. člena Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev ( Uradni list RS, št.
52/95, 2/98, 61/98, 19/99 (28/99 - popr.), 127/03, 125/04, 120/05 Odl.US: U-I-192/05-29, (2/06 –
popr.) in 140/06), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list
RS, št. 87/2006, 127/2006, 8/2007 in 51/08) in 14. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS,
št.62/99 in 20/01 ter Uradno glasilo Občine Ljutomer, številka 1/03) je Občinski svet Občine Ljutomer
na 18. redni seji 2. 2. 2009 sprejel naslednji
SKLEP ŠT.: 335
O SOGLASJU K CENI SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU
V OBČINI LJUTOMER ZA LETO 2009
1. Cena socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu se določi v višini 16,79 EUR na efektivno
uro, ki je sestavljena iz cene neposredne socialne oskrbe, ki znaša 12,78 EUR na efektivno uro in
cene strokovne priprave, vodenja in koordiniranja socialno varstvene storitve, ki znaša mesečno
4,01 EUR na efektivno uro.
2. Cena socialno varstvene storitve Pomoč družine na domu, zmanjšana za subvencijo občine v višini
59,33% cene storitve oz. 9,96 EUR in za subvencijo ZRSZZ v višini 2,73 EUR, znaša za uporabnike
4,10 EUR na efektivno uro.
3. Občina Ljutomer subvencionira storitev neposredne socialne oskrbe za 3,3 socialnih oskrbovalk
mesečno oz. na podlagi dejanskega števila opravljenih efektivnih ur pri uporabnikih storitve,
stroške strokovne priprave, vodenja in koordiniranja pa v deležu 0,25 strokovne vodje.
4. Sklep velja od 1.4.2009.
5. Sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer.
Številka: 007-10/09-223
Datum: 2. 2. 2009
Župan Občine Ljutomer:
Franc Jurša, l.r.
60.
Na podlagi 7. in 14. čl. Statuta Občine Ljutomer (Ur.l. RS št. 62/99 in 20/01, Uradno glasilo Občine
Ljutomer št. 1/03), 54. in 58. čl. Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stavbnim
premoženjem države in občin (Ur.l. RS št. 84/07 in 94/07) je Občinski svet Občine Ljutomer na 18.
redni seji 2. 2. 2009 sprejel naslednji
SKLEP ŠT. 343
O OBLIKOVANJU NAJEMNIN ZA ZEMLJIŠČA V LASTI OBČINE LJUTOMER
1. člen
Višina najemnine za zemljišča v lasti Občine Ljutomer za leto 2009 znaša:
-

za
za
za
za
za
za
za

zemljišča
zemljišča
zemljišča
zemljišča
zemljišča
zemljišča
zemljišča

do
od
od
od
od
od
od

100
101
151
201
301
401
601

m2
do 150
do 200
do 300
do 400
do 600
do 800

31,50
37,43
43,39
49,33
55,26
59,43
71,32

m2
m2
m2
m2
m2
m2
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

letno
letno
letno
letno
letno
letno
letno
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-

za
za
za
za
za
za

zemljišča od 801 do 1000 m2
zemljišča od 1001 do 1500 m2
zemljišča od 1501 do 2000 m2
zemljišča od 2001 do 3000 m2
kmetijske namene
nepokrita skladišča

83,20 EUR letno
95,10 EUR letno
106,98 EUR letno
118,86 EUR letno
157,51 EUR/ha letno
6,30 EUR/m2 letno

2. člen
Višina najemnine za zemljišča se spreminja enkrat letno. Sklep o višini najemnin sprejme Občinski svet
občine Ljutomer. Za podpis najemnih pogodb se pooblasti župana Občine Ljutomer.
3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer.
Številka: 478-10/2009-220
Datum: 2. 2. 2009
Župan Občine Ljutomer:
Franc Jurša, l.r.
61.
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 56/2008), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS,
št. 93/05) in v skladu s sprejetim proračunom Občine Ljutomer za leto 2009 (Uradno glasilo Občine
Ljutomer št.7/2007), Občina Ljutomer objavlja
JAVNI POZIV
ZA IZBOR IZVAJALCA PROJEKTA »MEDNARODNI FILMSKI FESTIVAL«
Naziv in sedež naročnika:
Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer
1. Predmet projektnega poziva in področja dejavnosti:
Predmet projektnega poziva je sofinanciranje projekta » Mednarodni filmski festival«.
Področje dejavnosti:
- mednarodni filmski festival s promocijo filmske dejavnosti in kulturne dediščine Karla Grossmanna,
- promocija prleških vin in kulinarike.
2. Okvirna vrednost:
Okvirna vrednost projektnega poziva znaša: 13.120 EUR
3. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2009, vsa dokumentacija, ki bo
podlaga za izplačilo, pa dostavljena najkasneje do 30. 11. 2009
4. Roki projektnega poziva:
Projektni poziv je odprt od 6. 2. 2009 do 9. 3. 2009.
5. Dokumentacija projektnega poziva obsega:
- besedilo poziva;
- prijavni obrazci: A, A1 za predstavitev predlagatelja in B, B1 za prijavo posameznega projekta;
- vzorec zahtevanih izjav.

9

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER
št. 8/2009, 6. februar 2009

6. Pomen izrazov:
UPRAVIČENE OSEBE po tem pozivu so pravne osebe v Republiki Sloveniji, ki delujejo na razpisanem
področju.
PROJEKT je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in v svojih delih dostopna javnosti.
Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta lahko dosega do 25 % vseh predvidenih
stroškov.
FINANČNA URAVNOTEŽENOST pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov finančne zgradbe celotnega projekta (odhodki = prihodki).
7. Pogoji projektnega poziva:
Vloge na projektni poziv lahko predložijo UPRAVIČENE OSEBE, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v
Sloveniji; to dokažejo s kopijo potrdila AJPES /Agencija Republike Slovenije za javno pravne
evidence in storitve/ ALI s kopijo izpiska iz registra društev, iz katerega je razviden datum
vpisa - izpisek iz registra ne sme biti starejši od dvanajst (12) mesecev;
- zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano
izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost;
- so v primeru, da so bile pogodbena stranka Občine Ljutomer v letu 2008, izpolnile vse svoje
obveznosti do pogodbenih partnerjev v Občini Ljutomer; to dokažejo s podpisano izjavo
predlagatelja o izpolnjenih pogodbenih obveznosti v letu 2008.
POPOLNE VLOGE na projektni poziv morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
Obrazec A: splošni podatki – izjava
Obrazec A/1: podatki o predlagatelju
Obrazec B: projekt
Obrazec B/1: utemeljitev projekta
Obrazec Izjava: izjave odgovorne osebe
Obvezne priloge: kopija izpiska potrdila AJPES ali kopijo izpiska iz registra društev, iz katerega je
razviden datum vpisa - izpisek iz registra ne sme biti starejši od dvanajstih mesecev;
Vloga mora biti predložena na ustreznih obrazcih, biti čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku, vsebovati
mora vse zahtevane obrazce, podatke ter priloge in na ustreznih mestih podpisana in žigosana.
8. Izpolnjevanje pogojev projektnega poziva
Izpolnjevanje pogojev projektnega poziva ugotavlja komisija, ki jo imenuje župan Občine Ljutomer.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse vloge, ki niso bile oddane v razpisnem
roku in katerih ni vložila upravičena oseba.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Nepopolne vloge lahko
predlagatelji dopolnijo najpozneje v treh dneh po prejemu poziva Občine Ljutomer za dopolnitev
vloge.
Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki
kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
9. Splošni kriteriji
PREDLAGATELJ posameznega projekta ustreza kriterijem tega poziva, če:
- najmanj eno leto deluje na razpisnem področju na območju Občine Ljutomer (vsaj z delom
projekta);
- ima ustrezen obseg kakovostnega kulturnega programa (v preteklem letu je pripravil in izvedel
vsaj en projekt z razpisnega področja, ki se je vsaj delno izvajal v Občini Ljutomer);
- je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti (reference s
poudarkom na letu 2008).
PREDLAGANI PROJEKT ustreza kriterijem tega poziva, če:
- sodi na področje filmske dejavnosti s tekmovalnim programom in podelitvijo nagrad;
- bo izveden v letu 2009;
- resorno ne spada na druga področja kot so šolstvo, šport, znanost, gospodarstvo ipd.;
- je zaokrožen, aktualen, ustvarjalen in inovativen ter ima jasno in kvalitetno vsebinsko in oblikovno
zasnovo;
- uresničuje cilje, ki so pomembni v mednarodnem, nacionalnem in regijskem merilu;
- bo dostopen javnosti;
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-

utemeljeno računa na odmevnost v medijih in ustrezno prepoznavnost v slovenskem kulturnem
prostoru in/ali v mednarodni javnosti;
ima uravnoteženo finančno konstrukcijo (prihodki=odhodki); to predlagatelji dokažejo z navedbo
predvidenih finančnih virov za pokritje preostalega deleža;
zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganih projektov praviloma ne presega 25% vseh
predvidenih stroškov;
ima realno finančno konstrukcijo (iz prijave je razvidno, da je izvedljiv glede na razpoložljive vire).

10. Uporaba kriterijev
Projekte bo presojala in ocenjevala komisija na podlagi podatkov iz vloge (obrazci in priloge). Za
sofinanciranje bo predlagan tisti projekt, ki bo v celoti ustrezal kriterijem tega poziva.
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov:
Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, do 9. 3. 2009 oz. najpozneje ta dan oddana
na pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti
izpisano: "Ne odpiraj - Prijava na javni poziv »Mednarodni filmski festival«. Na zadnji strani ovitka
mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež).
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji projektnega poziva.
12. Kontaktne osebe
Pristojna kontaktna oseba
renata.zrinski@ljutomer.si

za

dajanje

informacij:

Renata

Zrinski,

tel.:

02/584

90

63,

13. Dvig in vpogled dokumentacije poziva
Dokumentacija javnega poziva se lahko dvigne v Vložišču Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer,
soba številka 108, od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav, vsak dan v času
uradnih ur, oz. na spletni strani Občine Ljutomer www.obcinaljutomer.si.
14. Obveščanje o izboru
Predlagatelji bodo o izboru obveščeni praviloma v petnajstih (15) dneh po odločitvi komisije.
Številka: 610/2009-416-206
Datum: 2. 2. 2009

OBČINA LJUTOMER

Tisk v nakladi 4000 izvodov:
EROTRADE PRINT d.o.o., Lendavska ulica 1, 9000 Murska Sobota
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