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6.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 94/2007 –UPB2, 76/2008, 79/2009 in 51/2010)
in18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 11/2009 in 7/2011), je Občinski svet
Občine Ljutomer na 9. dopisni seji OS, 29. 1. 2013 sprejel
SKLEP št. 290
k soglasju k spremembam in dopolnitvam Cenika storitev v ŠIC Ljutomer
1. V Ceniku storitev v Športno-izobraževalnem centru Ljutomer (sklepi Občinskega sveta Občine
Ljutomer št. 460 z dne 1. 12. 2009, št. 131 z dne 13. 9. 2011 in št. 156 z dne 13. 12. 2011) se v tabeli 1
Koriščenje osrednje dvorane – 1 ura spremenijo naslednje postavke, ki se na novo glasijo:
• 01-04 Prireditve – izvajalci LPŠ
zap. štev. 20 –– najem dvorane za klubsko ali dobrodelno prireditev: cena 15,00 € na uro
(cena vključuje tudi koriščenje opreme in rekvizitov),
• 01-05 Prireditve – društva, javni zavodi, politične stranke, gospodarstvo in občani občine
Ljutomer
zap. štev. 22 – najem dvorane za dobrodelno prireditev cena 15,00 € na uro, (cena vključuje
tudi koriščenje opreme in rekvizitov),
• 01-06 Prireditve – drugi kupci
zap. štev. 24 – najem dvorane za dobrodelno prireditev, cena 15,00 € na uro (cena vključuje
tudi koriščenje opreme in rekvizitov).
2. Sklep se začne uporabljati naslednji dan po sprejetju.
3. Sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer.
Številka: 671/2013-10-290
Datum: 29. 1. 2013

Županja Občine Ljutomer:
mag. Olga Karba, l.r.

Od 1. 12. 2012 velja naslednji cenik:
1. KORIŠČENJE OSREDNJE DVORANE – ena ura
01
STORITEV
01 - 01
1
2
3
4
5
6
01 - 02
7
8
9
10
11
12
01 – 03
13
14
15

OSREDNJA DVORANA
Cena v €

OPIS STORITVE

VADBA - IZVAJALCI LPŠ
3,79 Najem ene tretjine (1/3) dvorane za vadbo
5,68 Najem ene tretjine (1/3) dvorane za tekmo s tribunami za gledalce
11,31 Najem cele dvorane za vadbo
16,95 Najem dvorane za tekmo s tribunami za gledalce
3,79 Najem plezalne stene za vadbo
5,68 Najem plezalne steze za tekmo s tribunami za gledalce
VADBA – DRUŠTVA, JAVNI ZAVODI, POLITIČNE STRANKE, GOSPODARSTVO IN OBČANI OBČINE
LJUTOMER
7,53 Najem ene tretjine (1/3) dvorane za vadbo
11,31 Najem ene tretjine (1/3) dvorane za tekmo s tribunami za gledalce
22,63 Najem cele dvorane za vadbo
33,94 Najem dvorane za tekmo s tribunami za gledalce
7,53 Najem plezalne stene za vadbo
11,31 Najem plezalne steze za tekmo s tribunami za gledalce
DRUGI KUPCI
11,31 Najem ene tretjine (1/3) dvorane za vadbo
16,95 Najem ene tretjine (1/3) dvorane za tekmo s tribunami za gledalce
33,94 Najem cele dvorane za vadbo
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50,90 Najem cele dvorane za tekmo s tribunami za gledalce
11,31 Najem plezalne stene za vadbo
16,95 Najem plezalne steze za tekmo s tribunami za gledalce
PRIREDITVE – IZVAJALCI LPŠ
45,27 Najem dvorane za komercialno prireditev
18,11 Najem dvorane za klubsko ali dobrodelno prireditev
PRIREDITVE – DRUŠTVA, JAVNI ZAVODI, POLITIČNE STRANKE, GOSPODARSTVO IN OBČANI
OBČINE LJUTOMER
90,52 Najem dvorane za komercialno prireditev
36,21 Najem dvorane za dobrodelno prireditev

16
17
18
01 - 04
19
20
01 - 05
21
22
01 - 06
23
24

PRIREDITVE – DRUGI KUPCI
279,99 Najem dvorane za komercialno prireditev
112,00 Najem dvorane za dobrodelno prireditev
2.

KORIŠČENJE MALIH DVORAN– ena ura

02

MALE DVORANE

STORITEV
02 - 01
25
26
27
28

STORITEV
29
30
31
32
02 – 03
33
34
35
36
3.
03
STORITEV

37
38
03 – 02
39
40
03 – 03
41

OPIS STORITVE

IZVAJALCI LPŠ
1,74 NAMIZNI TENIS - najem dvorane za vadbo ali tekmo
1,36 PLES/AEROBIKA/BALET - najem dvorane za vadbo ali tekmo
2,11 BORILNE VEŠČINE - najem dvorane za vadbo ali tekmo
1,16 STRELIŠČE - najem dvorane za vadbo ali tekmo

02 - 02

03 – 01

Cena v €

DRUŠTVA, JAVNI ZAVODI, POLITIČNE STRANKE, GOSPODARSTVO IN OBČANI OBČINE
LJUTOMER
Cena v €
OPIS STORITVE
3,47 NAMIZNI TENIS - najem dvorane za vadbo ali tekmo
2,74 PLES/AEROBIKA/BALET - najem dvorane za vadbo ali tekmo
4,10 BORILNE VEŠČINE - najem dvorane za vadbo ali tekmo
2,21 STRELIŠČE - najem dvorane za vadbo ali tekmo
DRUGI KUPCI
5,17 NAMIZNI TENIS - najem dvorane za vadbo ali tekmo
4,05 PLES/AEROBIKA/BALET - najem dvorane za vadbo ali tekmo
6,11 BORILNE VEŠČINE - najem dvorane za vadbo ali tekmo
3,26 STRELIŠČE - najem dvorane za vadbo ali tekmo
KORIŠČENJE OPREME IN REKVIZITOV
OPREMA IN REKVIZITI
Cena v €
OPIS STORITVE
NAJEM MONTAŽNEGA ODRA – DRUŠTVA, JAVNI ZAVODI, POLITIČNE STRANKE,
GOSPODARSTVO IN OBČANI OBČINE LJUTOMER
2,58 Najem enega (1) m2 montažnega odra za en dan, brez postavitve
NAJEM MONTAŽNEGA ODRA - DRUGI KUPCI
5,17 Najem enega (1) m2 montažnega odra za en dan, brez postavitve
NAJEM ZLOŽLJIVIH STOLOV – DRUŠTVA, JAVNI ZAVODI, POLITIČNE STRANKE,
GOSPODARSTVO IN OBČANI OBČINE LJUTOMER
0,52 Najem enega (1) zložljivega stola za en dan, brez postavitve
NAJEM ZLOŽLJIVIH STOLOV - DRUGI KUPCI
1,03 Najem enega (1) zložljivega stola za en dan, brez postavitve
NAJEM ZLOŽLJIVIH MIZ – DRUŠTVA, JAVNI ZAVODI, POLITIČNE STRANKE, GOSPODARSTVO IN
OBČANI OBČINE LJUTOMER
2,58 Najem ene (1) zložljive mize za en dan, brez postavitve
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NAJEM ZLOŽLJIVIH MIZ - DRUGI KUPCI
42
03 – 04
43

5,17 Najem ene (1) zložljive mize za en dan, brez postavitve
NAJEM ZAŠČITE PARKETA – DRUŠTVA, JAVNI ZAVODI, POLITIČNE STRANKE OBČINE
LJUTOMER
0,69 Najem enega (1) m2 zaščite parketa, brez postavitve
NAJEM ZAŠČITE PARKETA - DRUGI KUPCI

44
1,38 Najem enega (1) m2 zaščite parketa, brez postavitve
Drugi kupci so:
- kupci, ki niso športna društva, ki izvajajo letni program športa, društva, javni zavodi, politične stranke,
gospodarstvo in občani občine Ljutomer.
- DDV ni obračunan v ceni.
7.
Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009
in 51/2010) je Občinski svet Občine Ljutomer na 17. redni seji, 27. 3. 2013 sprejel
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA OBČINE LJUTOMER
1. člen
V 3. členu Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 11/2009 in 7/2011; v nadaljevanju:
statut) se v drugem odstavku spremenita četrta in peta alineja, tako, da se glasita:
– »Krajevna skupnost Ljutomer s sedežem na Vrazovi ulici 1 v Ljutomeru, ki obsega naselja: Babinci,
Ljutomer, Noršinci in Spodnji Kamenščak;
– Krajevna skupnost Mala Nedelja s sedežem v Mali Nedelji 20, ki obsega naselja: Bodislavci, Bučkovci,
Drakovci; Kuršinci, Mala Nedelja, Moravci v Slovenskih Goricah;«.
2. člen
Spremeni se 30. člen statuta tako, da se glasi:
»Občinski svet lahko razreši predsednika, podpredsednika in posameznega člana delovnega telesa
občinskega sveta ali delovno telo v celoti na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ali
na predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta. Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles
občinskega sveta pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje seje
občinskega sveta. Če občinski svet razreši večino imenovanih v komisijo za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, predlog novih kandidatov predlaga najmanj četrtina članov občinskega sveta.«
3. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer.
Številka: 007/2013-10-294
Datum: 27. 3. 2013

Županja Občine Ljutomer:
mag. Olga Karba, l.r.
8.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 76/2008,100/2008,79/2009)
Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/2010), Zakona o cestah (Uradni list RS, št.
109/2010), 3., 17. in 45. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. št. 3/2007-ZP-1-UPB4, 17/2008, 21/2008,
108/2009, 9/2011-v nadaljevanju ZP-1) in 18. člena statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer
št. 11/2009), je Občinski svet Občine Ljutomer na 17. redni seji, 27. 3. 2013 sprejel
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
UREDITVI CESTNEGA PROMETA V OBČINI LJUTOMER
1. člen
S tem odlokom se spremeni Odlok o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Ljutomer (Uradno glasilo
Občine Ljutomer, št. 4/2011 in 6/2012), v nadaljevanju: osnovni odlok.
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1.

člen

Spremeni se 17. člen, ki se po novem glasi:
Parkirne površine, prednostno namenjene kratkotrajnemu parkiranju v mestu Ljutomer so:
Urejeni parkirni prostori kot samostojne površine:
 parkirišča na Glavnem trgu in Miklošičevem trgu,
 Urejeni parkirni prostori kot površine na javnih cestah (desna stran vozišča) so:
o na Jureša Cirila ulici,
o na delu Prešernove ulice; od Glavnega trga do Kajuhove ulice,
o na delu Ormoške ceste; od Starega trga do Glavnega trga,
o na Starem trgu; od križišča Postružnikove ulice do križišča z Vrazovo ulico in od Ivana Kavčiča
ceste do križišča z Volkmerjevo ulico,
o na delu Vrazove ulice, od h.št. 2 do uvoza na dvorišče župnišča
 na tlakovanem parkirišču ob mestnem parku vzdolž Ceste I. slovenskega tabora,
 na parkirišču ob Zdravstvenem domu Ljutomer, vzdolž Ceste I. slovenskega tabora,
 na parkirišču ob Zdravstvenem domu Ljutomer,
 na Postružnikovi ulici ob občinski zgradbi in ob uvozu na parkirišče ob občinski stavbi,
 parkirišče pred dvorano ŠIC na Grosmanovi ulici,
 sedem parkirišč pri Okrajnem sodišču na Prešernovi ulici,
 del parkirišča ob Rajh Nade Ulici, in sicer parkirišča, ki so obrnjena neposredno proti hotelu, oz. parkirišča
na levi strani, gledano ob uvozu na samo parkirišče, ter
4. člen
Spremeni se tretja alineja 20. člena, ki se po novem glasi:
- službenih vozil občinske uprave, upravne enote, policije, organov, ki delujejo v stavbi sodišča in obrtne
zbornice ter tam zaposlenih (parkirišče na dvorišču občinske stavbe na Vrazovi ulici, enajst parkirišč pri
Okrajnem sodišču na Prešernovi ulici in dve parkirni mesti pri Območni obrtni zbornici Ljutomer)
5. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljavnost vsem izdanim dovolilnicam, izdanih na podlagi tretje alineje
prvega odstavka 20. člena odloka.
Za potrebe parkiranja teh vozil se izdajo nove dovolilnice.
Ta

sprememba

začne

veljati

petnajsti

dan

6. člen
po objavi

Številka: 371/2013-434-295
Datum: 27. 3. 2013

v

Uradnem

glasilu

Občine

Ljutomer.

Županja Občine Ljutomer:
mag. Olga Karba, l.r.
9.

Občina Ljutomer na podlagi 87. čl. Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS št. 69/03, 18/04-ZVKSES, 47/06-ZEN, 45/08ZVEtL, 57/08, 90/09-odl.US in 62/10-ZUPJS), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur.l. RS
št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09 in 81/11) – v nadaljevanju: pravilnik), Zakona o splošnem upravnem postopku –
UPB2 (Ur.l. RS št. 24/06, 126/07, 65/08 in 8/10) in sklepa Komisije za izvajanje stanovanjske dejavnosti Občine
Ljutomer sprejetega na 12. redni seji, 5. 3. 2013 objavlja
JAVNI RAZPIS
OBČINE LJUTOMER ZA DODELITEV ali ZAMENJAVO NEPROFITNIH STANOVANJ
A. RAZPISNI POGOJI
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, so:
•
državljanstvo Republike Slovenije,
•
da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj z njim uporabljajo stanovanje (v nadaljevanju: gospodinjstvo), ni
najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino, ali lastnik ali
solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40 % primernega stanovanja.
Navedena omejitev ne velja za lastnike ali solastnike stanovanj, ki jih morajo lastniki po zakonu oddajati v
najem za nedoločen čas za neprofitno najemnino,
5
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•
•

•
•
•

da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti
primernega stanovanja,
da mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v koledarskem letu pred letom razpisa za dodeljevanje
neprofitnih stanovanj ne presegajo naslednjih odstotkov od povprečne neto plače v državi:
- enočlansko gospodinjstvo
200 %
1.981,32 EUR
- dvočlansko gospodinjstvo
250 %
2.476,65 EUR
- tričlansko gospodinjstvo
315 %
3.120,58 EUR
- štiričlansko gospodinjstvo
370 %
3.665,44 EUR
- petčlansko gospodinjstvo
425 %
4.210,31 EUR
- šestčlansko gospodinjstvo
470 %
4.656,10 EUR
Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja lestvica nadaljuje s prištevanjem po
25 odstotnih točk.
da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti iz
prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka,
da ima prosilec stalno bivališče v Občini Ljutomer na dan pred objavo razpisa,
v kolikor ima prosilec zraven stalnega bivališča v Občini Ljutomer urejeno še začasno bivališče, mora biti leto tudi v Občini Ljutomer.

Upravičenci za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem so tudi:
žrtve nasilja v družini z začasnim bivanjem v materinskih domovih in zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih,
centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj na območju Občine Ljutomer;
invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe (ne glede na kraj
stalnega prebivališče), če imajo v Občini Ljutomer možnost za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč
druge osebe in zdravstvene storitve;
najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju – prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če
izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja.
B. KRITERIJI IN MERILA
Prednostne kategorije prosilcev za dodelitev neprofitnega stanovanja po tem razpisu so:
družine z večjim številom otrok
mlade družine, mladi
invalidi
žrtve nasilja v družini

50 točk
50 točk
50 točk
50 točk

V skladu s 6. čl. Pravilnika se upoštevajo pri tem razpisu še naslednje prednostne kategorije prosilcev:
prosilci z doseženo stopnjo izobrazbe:
višjo, visoko ali univerzitetno
60 točk
magisterijem
80 točk
doktoratom
100 točk
s čimer se omogoči prednost občanom, ki vlagajo v lastno izobrazbo
prosilci, ki so že sodelovali na prejšnjih razpisih in so se
uvrstili na prednostno listo, vendar jim stanovanje še ni bilo
dodeljeno: - enkrat
50 točk
- dvakrat
60 točk
- več kot dvakrat
70 točk
V kolikor je prosilec v preteklosti dodeljeno stanovanje odklonil, se mu za vsako odklonitev točke odbijejo v
višini 30 točk.
V skladu s 4. čl. pravilnika se kot dodaten pogoj upošteva stalnost bivanja prosilca v Občini Ljutomer, kot sledi (v
primeru prekinitve bivanja se leta seštevajo):
nad 5 do 10 let
10 točk
nad 10 do 15 let
20 točk
nad 15 do 20 let
30 točk
nad 20 let
40 točk
Kot dodaten pogoj se upošteva tudi zaposlenost oziroma dohodek v prosilčevi družini:
ena zaposlitev
dve zaposlitvi
Za vsako zaposlitev pri delodajalcu na območju Občine Ljutomer:
6
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Ob enakem številu točk glede na oceno stanovanjskih in socialnih razmer po obrazcu ima prednost do
dodelitve neprofitnega stanovanja prosilec, ki že dalj časa čaka na dodelitev stanovanja.
Višina najemnin za stanovanja se bo oblikovala v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v
neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur.l. RS št. 131/03,
142/04 in 99/08) in sklepom Občine Ljutomer ter se bo prilagajala veljavni zakonodaji.
2
Primer: najemnina za stanovanje v izmeri 50 m , točkovano s 320 točkami, najemnina v januarju 2013 znaša
okrog 155 EUR.
Sprememba najemnine v primeru spremenjenih pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja se ureja v
skladu z 90. člena Stanovanjskega zakona.
Zamenjava stanovanja:
Do zamenjave stanovanja so upravičeni prosilci, ki so najemniki neprimernega stanovanja v lasti Občine
Ljutomer. Prosilci za zamenjavo stanovanja ne bodo uvrščeni na prednostni listi, temveč bodo evidentirani v
posebna seznama A in B.
C. PLAČILO VARŠČINE
Za plačilo varščine niso zavezana gospodinjstva, katerih mesečni dohodki v koledarskem letu dni pred razpisom
ne presegajo naslednjih odstotkov od povprečne neto plače v državi (lista A):
enočlansko gospodinjstvo
90 %
891,59 EUR
dvočlansko gospodinjstvo
135 %
1.337,39 EUR
tričlansko gospodinjstvo
165 %
1.634,59 EUR
štiričlansko gospodinjstvo
195 %
1.931,79 EUR
petčlansko gospodinjstvo
225 %
2.228,99 EUR
šestčlansko gospodinjstvo
255 %
2.526,18 EUR
Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja lestvica nadaljuje s prištevanjem po 20 odstotnih točk.
Glede na navedeni kriterij bo najemodajalec oblikoval ločeni prednostni listi upravičencev do dodelitve
neprofitnega stanovanja:
lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na 9. čl. Pravilnika niso zavezanci za
plačilo varščine in
lista B za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na dohodek zavezani za plačilo
varščine.
Varščina so denarna sredstva, ki so ob morebitni izselitvi najemnika iz stanovanj potrebna za vzpostavitev
stanovanja ob novih vselitvi, ob upoštevanju običajne rabe stanovanja. Višina varščine znaša eno mesečno
najemnino za stanovanje, ki se daje v najem. Varščina se vrne ali poračuna ob prenehanju najemnega razmerja.
Podrobnejši pogoji glede plačila in vračila varščine se opredelijo v najemni pogodbi, upoštevajoč načelo
ohranjanja vrednosti varščine v protivrednosti v EUR-rih. Varščina se plača v enem znesku pred prevzemom
stanovanja.
D. VLAGANJE VLOG IN DOKAZIL
Vlogo za dodelitev oziroma zamenjavo neprofitnega stanovanja dobijo prosilci na sedežu Občine Ljutomer,
Vrazova ulica 1, I. nadstropje, v vložišču soba št. 108. Vlogo mora prosilec izpolniti z zahtevanimi podatki in
priložiti dokumentacijo, ki je navedena na sami vlogi. Razpisnik bo k vlogi priložene listine zadržal in jih po
končanju razpisa ne bo vračal.
Razpisnik bo potrdila o državljanstvu, stalnem bivališču in številu članov gospodinjstva pridobil od pristojnih
državnih organov, podatke o obdavčljivih in neobdavčjivih dohodkih ter prejemkih pa iz obstoječih zbirk
podatkov.
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso po tar. št. 1 in 3 Zakona o upravnih taksah – ZUT- UPB5
(Ur.l. RS št. 106/2010), kar znaša 22,66 EUR.
Taksi zavezanci v slabih premoženjskih razmerah lahko zahtevajo oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo
kriterije po 25. čl. ZUT, s tem da status dokažejo z ustreznimi dokazili.
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Vlogo s prilogami je potrebno vložiti ali poslati po pošti vključno do 6. maja 2013 na naslov: Občina Ljutomer,
Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer - s pripisom RAZPIS ZA STANOVANJA. Vloge prosilci lahko oddajo tudi osebno v
vložišču Občine Ljutomer.
Stanovanja, ki se nahajajo na območju Občine Ljutomer, se bodo upravičencem dodeljevala po dokončnih
prednostnih listah A in B ter seznamu A in B, ki bodo izdelani na podlagi tega razpisa po zakonskih določilih, v
skladu z možnostmi dodelitev oziroma izpraznjenimi ali na novo pridobljenimi stanovanji. Do dodelitve novo
zgrajenih stanovanj imajo prednost prosilci, ki niso upravičeni do subvencionirane najemnine.
Prednostni listi in seznama bodo objavljeni v Uradnem glasilu Občine Ljutomer predvidoma meseca maja 2013.
Županja Občine Ljutomer:
mag. Olga Karba, l.r.
10.
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno
besedilo in 56/08, 4/10 in 20/11), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št.
43/10) in v skladu z Odlokom o proračunu Občine Ljutomer za leto 2013 (Uradno glasilo Občine Ljutomer št.
1/2013), 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: 13.330 EUR.
3. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2013, vsa dokumentacija, ki bo podlaga za
izplačilo, pa dostavljena najkasneje do 31. 3. 2014.
4. Roki projektnega poziva:
Rok za oddajo prijav je najpozneje 30. dan od dneva objave v Uradnem glasilu Občine Ljutomer.
5. Dokumentacija projektnega poziva obsega:
- besedilo poziva;
- prijavni obrazci: A, A1 za predstavitev predlagatelja in B, B1 za prijavo posameznega projekta;
- vzorec zahtevanih izjav.
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
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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 2012, izpolnile vse svoje obveznosti do
pogodbenih partnerjev v Občini Ljutomer; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja o izpolnjenih
pogodbenih obveznosti v letu 2012.
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 županja Občine Ljutomer.
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
2011).
PREDLAGANI PROJEKT ustreza kriterijem tega poziva, če:
- sodi na področje filmske dejavnosti s tekmovalnim programom in podelitvijo nagrad;
- bo izveden v letu 2013;
- 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;
- 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 najpozneje 30. dan od
dneva objave v Uradnem glasilu Občine Ljutomer, oz. najpozneje ta dan oddana na pošti.
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 2013«. Na zadnji strani ovitka mora biti
naveden naziv in poštni naslov (sedež) vlagatelja.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji projektnega poziva.
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12. Kontaktne osebe
Pristojna kontaktna oseba za dajanje informacij: Renata Zrinski, tel.: 02/584-90-46, renata.zrinski@ljutomer.si
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 dneh po odločitvi komisije.
Številka: 610-5/2013-422-1
Datum: 29. 3. 2013

Županja Občine Ljutomer:
mag. Olga Karba, l.r.
11.

Občina Ljutomer na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanja proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 114/07, 61/08 in 99/09) in Odloka o proračunu Občine Ljutomer za leto 2013 (Uradno glasilo Občine
Ljutomer, št. 1/2013) objavlja
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNIH PROGRAMOV
IN DEJAVNOSTI VETERANSKIH ORGANIZACIJ V OBČINI LJUTOMER ZA LETO 2013
1.

PREDMET RAZPISA je sofinanciranje letnih programov in dejavnosti veteranskih organizacij, ki delujejo
na območju občine Ljutomer.

2.

POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU:
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• imajo sedež na območju Občine Ljutomer, oziroma izvajajo programe in projekte, ki se nanašajo
ali se odvijajo na območju občine Ljutomer in neposredno prispevajo k zadovoljevanju interesov
lokalnega prebivalstva,
• da imajo člane iz območja Občine Ljutomer,
• da so vlogi priložili letni program dejavnosti,
• da so vlogi priložili vsa potrebna dokazila, na podlagi katerih bo mogoče ugotavljati izpolnjevanje
meril, ki so določena v razpisni dokumentaciji.

3.

VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV za sofinanciranje letnih programov in dejavnosti veteranskih
organizacij v Občini Ljutomer znaša 3.770 EUR.

4.

NAČIN DOLOČANJA DELEŽA SOFINANCIRANJA
Višina sofinanciranja določenega programa dejavnosti, projekta oziroma prireditve bo odvisna od
izpolnjevanja meril.

5.

MERILA
1. sedež – izvajalec ima sedež oz. stalno prebivališče v občini:
- sedež v občini
10 točk
- izven občine
0 točk
2.

članstvo – število aktivnih članov iz Občine Ljutomer (največ možnih 5 točk):
- 300 in več
5 točk
- 100 do 200
3 točke
- do 100
1 točka

3.

reference – redno in kvalitetno delovanje skozi daljše časovno obdobje
(največ možne 3 točke):
- 10 let in več
3 točke
- 5 do 10 let
2 točki
- do 5 let
1 točka
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4.

sodelovanje - izvajalci redno
(največ možnih 10 točk):
- da (8 krat in več)
- da (od 3 do 7 krat)
- da (od 1 do 2 krat)
- ne sodelujejo

sodelujejo pri aktivnostih, katerih organizator je Občina Ljutomer
10 točk
7 točk
3 točke
0 točk

5.

izvedeni projekti – izvajalci skozi sprejet letni program izvedejo različne projekte in aktivnosti za
člane in širšo javnost (največ možnih 10 točk)
- več kot 7
10 točk
- od 3 do 7
7 točk
- 2 projekta
3 točke
- 1 projekt
1 točka

6.

preglednost in realnost – cilji programa dejavnosti so jasno opredeljeni in izvedljivi glede na
finančno konstrukcijo:
- da, v celoti
4 točke
- delno
2 točki
- ne
0 točk

6.

ROK IZVEDBE
Rok za izvedbo programov je do konca leta 2013.

7.

VSEBINA PRIJAVE
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

8.

ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE
Rok za oddajo prijav je najpozneje 30. dan od dneva objave v Uradnem glasilu Občine Ljutomer.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dobijo v času uradnih ur v sprejemni pisarni
Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer in na spletni strani Občine Ljutomer:
www.obcinaljutomer.si.
Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite
v sprejemno pisarno ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova
ulica 1, 9240 Ljutomer z oznako: »NE ODPIRAJ – Prijava na razpis – Veteranske organizacije 2013«.
Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj. Nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane
in bodo vrnjene pošiljatelju.
Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis, predloži eno vlogo za sofinanciranje. V kolikor bo prijavitelj
predložil več vlog za sofinanciranje, bo upoštevana tista vloga, ki bo evidentirana kot prva prispela.

9.

KONTAKTNA OSEBA:
Pristojna kontaktna oseba za dajanje informacij: Renata Zrinski, tel.: 02/584 90 46,
renata.zrinski@ljutomer.si.

10. DATUM ODPIRANJA
Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog bo strokovna komisija opravila v roku 20 dni
od roka za dostavo vlog. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte,
ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
11. IZID RAZPISA
Na podlagi preverjanja izpolnjevanja razpisanih pogojev in meril bo strokovna komisija pripravila
predlog razdelitve sredstev in ga predložila v odločitev županji, ki bo izdala sklep.
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni v 15. dneh po odpiranju vlog. Na podlagi izdanega
sklepa se bo z izbranim vlagateljem podpisala pogodba o sofinanciranju, v kateri bodo opredeljene
medsebojne pravice in obveznosti.
Številka: 129-1/2013-422-1
Datum: 26. 3. 2013

Županja Občine Ljutomer:
mag. Olga Karba, l.r.
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12.
Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS št. 22/98), 21. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa
športa v občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer štev. 12/2009) in Letnega programa športa v občini
Ljutomer za leto 2013, sprejetega na 17. redni seji Občinskega sveta Občine Ljutomer, 27. 3. 2013, objavlja
Občina Ljutomer
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI
LJUTOMER ZA LETO 2013
1. Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Ljutomer, namenjena sofinanciranju
programov izvajalcev letnega programa športa in finančnih sredstev za razvojne in strokovne naloge športa.
I. VSEBINA

84.646,00

1. ŠPORT OTROK IN MLADINE

65.556,00

Iz proračunske postavke 180562 se sofinancirajo:
1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
finančna sredstva za 10 urne tečaje plavanja

1.576,00

1.2 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
1. finančna sredstva za 80-urne programe

2.840,00

2. finančna sredstva za šolska športna tekmovanja

1.900,00

1.3 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
delovanje panožnih športnih šol z naslednjim obsegom:
1. Cicibani, cicibanke 240 ur

2.300,00

2. Mlajši dečki in deklice 240 do 400 ur

8.600,00

3. Starejši dečki in deklice 300 do 800 ur

11.500,00

1.4 Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
1. delovanje panožnih športnih šol - obseg treninga 400-1100 ur

31.320,00

2. sofinanciranje programov za kategorizirane športnike mladinskega razreda

5.520,00

2. ŠPORTNA REKREACIJA – ŠPORT ZA VSE

6.300,00

finančna sredstva programov redne vadbe - 80-urni programi

6.300,00

3. ŠPORT INVALIDOV

560,00

sofinanciranje 80-urnih programov

560,00

4. KAKOVOSTNI ŠPORT

11.460,00

1. sofinanciranje najema objekta za 320-urne programe

10.840,00

2. sofinanciranje kategoriziranih športnikov državnega razreda

620,00

5. VRHUNSKI ŠPORT

770,00

sofinanciranje kategoriziranih športnikov perspektivnega razreda

770,00

II. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE ŠPORTA

12.284,00

1. športne prireditve

3.200,00

2. sofinanciranje delovanja športnih zvez

2.400,00

3. vzdrževanje športnih objektov

5.624,00

4. izobraževanje, spopolnjevanje in usposabljanje strokovnih kadrov

1.060,00

SKUPAJ I + II

96.930,00

Prijave bodo ovrednotene v skladu z določili Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v občini
Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer štev. 12/2009).
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2. Na razpis se lahko prijavijo športna društva, zveze športnih društev, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in
druge organizacije registrirane za opravljanje dejavnosti v športu in javni zavodi s področja vzgoje in
izobraževanja.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa.
Pravico do sofinanciranja programov športa imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo sedež v občini Ljutomer,
- so registrirani za opravljanje dejavnosti na športnem področju,
- so registrirani najmanj eno leto,
- imajo urejeno evidenco o članstvu in registriranih tekmovalcih (velja za športna društva),
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo
načrtovanih športnih aktivnosti,
- izvajajo organizirano redno dejavnost, za katero so registrirani, najmanj 30 tednov v letu.
Izvajalec letnega programa športa ima lahko sedež izven občine Ljutomer, če izvaja programe športa na
območju občine Ljutomer in za občane občine Ljutomer.
3. Prijava mora biti podana izključno na obrazcu, ki se dobi v vložišču Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1,
Ljutomer, od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav.
Obrazec bo objavljen tudi na spletni strani Občine Ljutomer www.obcinaljutomer.si.
4. Kot pravočasno vložene štejejo vse prijave, ki bodo vložene do 6. 5. 2013 v vložišču Občine Ljutomer, pisarna
štev. 108 ali bodo do 6. 5. 2013 poslane po pošti. Kot pravočasna šteje tudi vloga, ki je zadnji dan roka dana na
pošto kot priporočena pošiljka. Prijavitelji prijavo pošljejo po pošti na naslov OBČINA LJUTOMER, Vrazova ulica
1, 9240 LJUTOMER.
Prijava mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako «NE ODPIRAJ –LPŠ 2013«. Na hrbtni strani kuverte mora biti
napisan popoln naslov prijavitelja.
Prepozno prispele vloge se vrnejo pošiljatelju.
Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom Občinske uprave Občine Ljutomer. V roku 30 dni po izboru
izvajalcev letnega programa športa bodo z izbranimi izvajalci programov sklenjene pogodbe, v katerih bodo
opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
5. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Občini Ljutomer, telefon 02-584-90-54
(Karmen Lah) in na ŠIM-u Ljutomer, telefon 02-585-89-60 (Branko Žnidarič).
Številka: 671-6/2013-411
Datum: 29. 3. 2013

Županja Občine Ljutomer:
mag. Olga Karba, l.r.
13.

Občina Ljutomer objavlja na podlagi 8. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št.
11/2009 in 7/2011) in 5. člena Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v občini Ljutomer
(Uradno glasilo Občine Ljutomer štev. 5/2007 in 12/2009)
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
MLADINSKIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V OBČINI LJUTOMER ZA LETO 2013
1. Predmet razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Ljutomer, namenjena sofinanciranju mladinskih
programov in projektov v občini Ljutomer za leto 2013, ki jih izvajajo mladinska društva, mladinski centri in
mladinski sveti v občini Ljutomer.
Za sofinanciranje mladinskih društev je zagotovljeno 6.590 €, za sofinanciranje mladinskih centrov 3.000 € in za
sofinanciranje mladinskih svetov 1.250 €.
2. Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki
- imajo sedež v občini Ljutomer,
- so registrirani najmanj eno leto,
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-

imajo urejeno evidenco o članstvu,
imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo
programov in projektov,
prijavljajo programe, ki ustrezajo predmetu razpisa in so namenjeni predvsem mladim do 29 let.

-

3. Prijava se poda izključno na obrazcu razpisne dokumentacije, ki se lahko dvigne v vložišču Občine Ljutomer,
Vrazova ulica 1, Ljutomer, od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav.
Prijave za sredstva po namenih iz drugega odstavka 1. člena tega razpisa se izključujejo.
Obrazec bo objavljen tudi na spletni strani Občine Ljutomer www.obcinaljutomer.si.
Prijavitelj dejavnost za mladino predstavi skozi letni program in večje projekte. Obrazec »Predstavitev
programa oziroma projekta« izpolni posamično za vsak program oziroma projekt.
4. Sofinancirali se bodo programi in projekti s prednostnega področja in z ostalih področij, kot sledi:
I. PREDNOSTNA PODROČJA
- Mladinske aktivnosti nekomercialnega značaja,
- Neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo,
- Prostovoljno mladinsko delo,
- Informiranje in svetovanje za mlade,
- Participacija, aktivno državljanstvo, človekove pravice;
- Humanitarne dejavnosti.
Za programe s področja mladinskih aktivnosti nekomercialnega značaja, štejejo tisti programi, ki vsebujejo:
- Druženje mladih na lokalnem, regionalnem ali nacionalnem nivoju,
- Druženje mladih na internacionalnem nivoju.
Za programe s področja neformalnega izobraževanja in usposabljanja za mladinsko delo, štejejo tisti
programi, ki vsebujejo:
- Usposabljanje in izobraževanje mladinskih delavcev za delo z mladimi ter izobraževanje in
usposabljanje za pridobivanje veščin, ki mladim omogočajo, da sami izvajajo projekte.
- Usposabljanje mladih za delovanje v različnih aktivnostih na lokalni, regionalni in državni ravni.
- Inovativne pristope/oblike neformalnega izobraževanja in usposabljanja za mladinsko delo.
Za programe s področja prostovoljnega mladinskega dela štejejo tisti programi, ki vsebujejo:
- Izvajanje in uveljavljanje prostovoljnega mladinskega dela.
-

Izobraževanje in usposabljanje za izvajanje prostovoljnega dela.
Izmenjave prostovoljcev.

Za programe s področja informiranja in svetovanja za mlade štejejo tisti programi, ki vsebujejo:
Izvajanje dejavnosti informiranja in svetovanja za mlade na lokalnem oz. regionalnem nivoju.
Koordinacijo izvajalcev informiranja in svetovanja na lokalnem oz. regionalnem nivoju ter
vzpostavljanje mreže informacijskih točk.
Aktivnosti, ki omogočajo mladim lažji dostop do informacij preko različnih medijev.
Izobraževanje in usposabljanje informatorjev in mladih, ki se vključujejo v projekte vrstniškega
informiranja.
Aktivnosti, ki vključujejo promocijo informiranja in svetovanja za mlade po šolah.
Za programe s področja participacije, aktivnega državljanstva in človekovih pravic štejejo tisti programi, ki
vsebujejo:
Aktivno partnerstvo in odgovornost pri vprašanjih, ki se nanašajo na mlade v družbi,
integriranje mladih v družbene procese in zagotavljanje demokratičnih oblik združevanja in delovanja
mladih.
Aktivno participacijo mladih pri javnih zadevah na lokalnem, regionalnem ali nacionalnem
nivoju ter vključevanje mladih z manj priložnostmi.
Usposabljanje za aktivno državljanstvo.
Izvajanje civilno-družbenih akcij, povezanih z mladinskim področjem.
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II. OSTALA PODROČJA
Mednarodno mladinsko delo,
Mobilnost mladih,
Raziskovalno delo mladih.
Za programe s področja mednarodnega mladinskega dela štejejo tisti programi, ki vsebujejo:
-Vključevanje in sodelovanje v multilateralnih programih, ki so organizirani na mednarodnem nivoju in
omogočajo aktivno sodelovanje mladinskih struktur.
-Koordinacijo in izvajanje izmenjav mladih in skupnih aktivnosti mladih iz dveh ali več držav.
Za programe s področja mobilnosti mladih štejejo tisti programi, ki vsebujejo:
Ustvarjanje pogojev ter vzpostavljanje in ohranjanje mehanizmov/instrumentov za večjo
mobilnost mladih.
Koordiniranje mreže mladinskih nastanitvenih kapacitet.
Za programe s področja raziskovalnega dela mladih štejejo tisti programi, ki vsebujejo:
-Seznanjanje mladih z raziskovalno-znanstvenim delom.
-Razvijanje metod raziskovalnega dela z mladimi.
-Popularizacijo znanosti med mladimi.
-Omogočanje boljšega poznavanja mladih – izvajanje raziskav mladinskega področja na lokalnem,
regionalnem oz. nacionalnem nivoju.
5. Merila so sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Kot pravočasno vložene štejejo vse prijave, ki bodo vložene do 6. 5. 2013 v vložišču Občine Ljutomer, pisarna
štev. 108 ali bodo do 6. 5. 2013 poslane po pošti. Kot pravočasna šteje tudi vloga, ki je zadnji dan roka dana na
pošto kot priporočena pošiljka. Prijavitelji prijavo pošljejo po pošti na naslov OBČINA LJUTOMER, Vrazova ulica
1, 9240 LJUTOMER.
Prijava mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako «NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS MLADINSKIH
PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA LETO 2013«. Na hrbtni strani kuverte mora biti napisan popoln naslov
prijavitelja.
Nepravočasno prispele prijave bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.
7. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 45 dni po opravljenem vrednotenju programov. Z
izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja
proračunskih sredstev.
8. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Občini Ljutomer, telefon 02- 584-90-54
(Karmen Lah).
Številka: 093-1/2013-411
Datum: 29. 3. 2013

Županja Občine Ljutomer:
mag. Olga Karba, l.r.
14.

Občina Ljutomer na podlagi 8. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 11/2009 in
7/2011) in Pravilnika o vrednotenju programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega
varstva v občini Ljutomer (Uradni list RS, št. 34/00, Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 8/2004 in 12/2009)
objavlja
JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV NA PODROČJU SOCIALNEGA IN
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V OBČINI LJUTOMER ZA LETO 2013
1.

Predmet razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Ljutomer namenjena sofinanciranju programov
organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ljutomer za leto 2013.
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2.

Na ta razpis se lahko prijavijo organizacije, ki dokazujejo javno koristno dejavnost z listinami, imajo sedež
društva ali podružnico v občini Ljutomer oziroma je program dejavnosti zastavljen tako, da organizacija
vključuje v svoj program člane iz občine Ljutomer, imajo urejeno evidenco o članstvu in imajo zagotovljene
materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo programov.

3.

Prijava mora vsebovati: odločbo o registraciji društva, poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2012,
program dela za leto 2013 in finančni načrt za leto 2013, seznam članov društva, navedbo kontaktne osebe
in telefonsko številko. Obrazci razpisne dokumentacije se lahko dvignejo v vložišču Občine Ljutomer,
Vrazova ulica 1, Ljutomer, soba številka 108, od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo
prijav, vsak dan oz. na spletni strani občine Ljutomer www.obcinaljutomer.si.

4.

Merila za dodelitev sredstev: sedež izvajalca, število članov iz občine Ljutomer (priloženo mora biti dokazilo
iz evidence o članstvu), vsebina programa (ocena po merilih iz 3. točke 12. člena zgoraj navedenega
pravilnika) in stalnost izvajanja programa na območju občine Ljutomer.

5.

Višina razpisanih sredstev za ta namen znaša 5.000,00 EUR.

6.

Kot pravočasno vložene štejejo vse prijave, ki bodo poslane ali vložene do 6. 5. 2013. Prijavitelji morajo
prijavo poslati po pošti na naslov Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer ali jo do roka oddati v
vložišču na istem naslovu, soba štev. 108. Kot pravočasna šteje tudi vloga, ki je zadnji dan roka dana na
pošto kot priporočena pošiljka. Prijava mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako » Ne odpiraj - Javni razpis
za programe socialnega in zdravstvenega varstva za leto 2013«. Na hrbtni strani mora biti napisan popoln
naslov prijavitelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Predlagatelji, ki
bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Nepopolne vloge lahko predlagatelji
dopolnijo najpozneje v petih dneh po prejemu poziva 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.

7.

Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis, predloži samo eno vlogo za sofinanciranje. V kolikor bo
prijavitelj predložil več vlog za sofinanciranje, bo upoštevana tista vloga, ki bo evidentirana kot prva
prispela.

8.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 45 dni po izteku roka za oddajo prijave. Z
izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način
koriščenja proračunskih sredstev.

9.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v Upravi Občine Ljutomer, kontaktna
oseba Karmen Lah, telefon: 02-584-90-54.

Številka: 122-60/2013-411
Datum: 29. 3. 2013

Županja Občine Ljutomer:
mag. Olga Karba, l.r.
15.

Županja Občine Ljutomer na podlagi 19. člena Zakona o spodbujanju turizma (Ur. l. RS, št. 2/04) in Pravilnika za
vrednotenje letnih programov v turistični dejavnosti v občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št.
4/2011), objavlja
JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV TURISTIČNIH DRUŠTEV V OBČINI LJUTOMER ZA LETO 2013
1.

Predmet razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Ljutomer, namenjena sofinanciranju letnih
programov in dejavnosti za delovanje turističnih društev na področju turizma.

2.

Na razpis se lahko prijavijo turistična društva na območju občine Ljutomer, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da imajo sedež v občini,
- da so registrirani najmanj eno leto,
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-

da imajo urejeno evidenco o članstvu,
da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo,
aktivnosti na področju turizma,
da izvajajo organizirano redno dejavnost.

3.

Prijava mora vsebovati izpolnjeno razpisno dokumentacijo in zahtevane priloge. Obrazci razpisne
dokumentacije se lahko dvignejo v prostorih Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer, soba 108, od
dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav vsak dan v času uradnih ur oziroma na spletni
strani www.obcinaljutomer.si.

4.

Merila za dodelitev sredstev: sedež izvajalca, število članov (priložena mora biti dokazilo iz evidence o
članstvu), vsebina programa (ocena po merilih iz 12. člena Pravilnika za vrednotenje letnih programov v
turistični dejavnosti v občini Ljutomer) in stalnost izvajanja programa na območju Občine Ljutomer.

6.

Predvidena višina razpisanih sredstev za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Ljutomer za
leto 2013 znaša 10.362 €.

7.

Kot pravočasno vložene štejejo vse prijave, ki bodo poslane ali vložene do ponedeljka, 6. maja 2013.
Prijavitelji morajo prijavo poslati po pošti na naslov OBČINA LJUTOMER, Vrazova ulica 1, 9240 LJUTOMER
ali jo do roka oddati v vložišču na istem naslovu, soba štev. 108 v času uradnih ur. Prijava mora biti oddana
v zaprti kuverti z »Ne odpiraj - JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV TURISTIČNIH DRUŠTEV V
OBČINI LJUTOMER ZA LETO 2013«. Na hrbtni strani kuverte mora biti napisan popoln naslov prijavitelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Nepravočasne prijave bodo
vrnjene prijaviteljem.

8.

V roku prispele prijave bodo ovrednotene z višino odobrenih točk po točkovnem sistemu v skladu z Merili
za oceno programov na podlagi Pravilnika za vrednotenje letnih programov v turistični dejavnosti v Občini
Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 4/2011).

9.

Prijava mora biti podana izključno na obrazcu, ki se dobi v vložišču Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1,
Ljutomer, od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav. Obrazec bo objavljen tudi na
spletni strani Občine Ljutomer www.obcinaljutomer.si.

10. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 45 dni po izteku roka za oddajo
prijave. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način
koriščenje proračunskih sredstev.
11. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Občini Ljutomer, telefon 02-584-90-50
(Aleš Vaupotič).
Številka: 320/2013-435
Datum: 28. 3. 2013

Županja Občine Ljutomer:
mag. Olga Karba, l.r.
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Priloga k sklepu št. 274, kateri je bil objavljen v Uradnem glasilu 1/2013, 18.1.2013
Priloga k sklepu št. 274, kateri je bil objavljen v Uradnem glasilu 1/2013, 18.1.2013.
CENIK 2013
1. ŠPORTNI STADION LJUTOMER
1. KORIŠČENJE OSREDNJEGA IGRIŠČA Z NARAVNO TRAVO – ena ura
01
STORITEV
01 - 01
1

OSREDNJE IGRIŠČE
Cena v €

OPIS STORITVE

VADBA - IZVAJALCI LPŠ

2

1,00 Najem osrednjega igrišča za vadbo ali tekmo
0,50 Najem polovice osrednjega igrišča za vadbo ali tekmo

01 - 02
3
4

VADBA – DRUŠTVA IN JAVNI ZAVODI OBČINE LJUTOMER
2,00 Najem osrednjega igrišča za vadbo ali tekmo
1,00 Najem polovice osrednjega igrišča za vadbo ali tekmo

01 – 03
5
6

VADBA - DRUGI KUPCI
60,00 Najem osrednjega igrišča za vadbo ali tekmo
30,00 Najem polovice osrednjega igrišča za vadbo ali tekmo

01 - 04
7
8
01 - 05
9
10

PRIREDITVE – IZVAJALCI LPŠ
10,00 Najem osrednjega igrišča za komercialno prireditev
5,00 Najem osrednjega igrišča za klubsko ali dobrodelno prireditev
PRIREDITVE – DRUŠTVA IN JAVNI ZAVODI OBČINE LJUTOMER
20,00 Najem osrednjega igrišča za komercialno prireditev
10,00 Najem osrednjega igrišča za dobrodelno prireditev

01 - 06
11
12

PRIREDITVE – DRUGI KUPCI
200,00 Najem osrednjega igrišča za komercialno prireditev
100,00 Najem osrednjega igrišča za dobrodelno prireditev

2. KORIŠČENJE POMOŽNIH IGRIŠČ Z NARAVNO TRAVO– ena ura
Na športnem stadionu Ljutomer sta dve pomožni igrišči z naravno travo.
02
POMOŽNA IGRIŠČA
STORITEV

Cena v €

OPIS STORITVE

02 - 01
13

VADBA - IZVAJALCI LPŠ
0,50 Najem pomožnega igrišča za vadbo ali tekmo

02 - 02
14

VADBA - DRUŠTVA IN JAVNI ZAVODI OBČINE LJUTOMER
1,00 Najem pomožnega igrišča za vadbo ali tekmo

02 – 03
15

VADBA - DRUGI KUPCI
30,00 Najem pomožnega igrišča za vadbo ali tekmo

02 - 04
16
17
02 - 05
18
19

PRIREDITVE – IZVAJALCI LPŠ
5,00 Najem osrednjega igrišča za komercialno prireditev
2,50 Najem osrednjega igrišča za klubsko ali dobrodelno prireditev
PRIREDITVE – DRUŠTVA IN JAVNI ZAVODI OBČINE LJUTOMER
10,00 Najem osrednjega igrišča za komercialno prireditev
5,00 Najem osrednjega igrišča za dobrodelno prireditev

02 - 06
20
21

PRIREDITVE – DRUGI KUPCI
100,00 Najem osrednjega igrišča za komercialno prireditev
50,00 Najem osrednjega igrišča za dobrodelno prireditev
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3. KORIŠČENJE ATLETSKE STEZE, SKAKALIŠČ IN METALIŠČ (TENISIT)– ena ura
03
ATLETSKA STEZA
STORITEV

Cena v €

OPIS STORITVE

03 - 01
22

VADBA - ZVAJALCI LPŠ
0,50 Najem 6 atletskih stez, skakališč in metališč za vadbo ali tekmo

03 - 02
23

VADBA – DRUŠTVA IN JAVNI ZAVODI OBČINE LJUTOMER
1,00 Najem 6 atletskih stez, skakališč in metališč za vadbo ali tekmo

03 – 03
24

VADBA - DRUGI KUPCI
30,00 Najem 6 atletskih stez, skakališč in metališč za vadbo ali tekmo

4. KORIŠČENJE ZUNANJEGA PROSTORA ZA DRUŽENJE - enkratni dogodek
04
DRUŽABNI PROSTOR
STORITEV

Cena v €

OPIS STORITVE

04 - 01
22

IZVAJALCI LPŠ
10,00 Najem nadstrešnice in prostora za žar

04 - 02
23

DRUŠTVA IN JAVNI ZAVODI OBČINE LJUTOMER
30,00 Najem nadstrešnice in prostora za žar

04 – 03
24

DRUGI KUPCI
50,00 Najem nadstrešnice in prostora za žar
2. TENIŠKA IGRIŠČA LJUTOMER

KORIŠČENJE ENEGA TENIŠKEGA IGRIŠČA (TENISIT) – ena ura
Na Teniških igriščih Ljutomer so tri nepokrita peščena teniška igrišča za letno igranje tenisa.
01
STORITEV
01 - 01
1

OSREDNJE IGRIŠČE
Cena v €

OPIS STORITVE

VADBA - IZVAJALCI LPŠ

01 - 02
3
4

2,00 Najem teniškega igrišča
VADBA – DRUŠTVA IN JAVNI ZAVODI OBČINE LJUTOMER
4,00 Najem teniškega igrišča v dopoldanskem času
5,00 Najem teniškega igrišča v popoldanskem času

01 – 03
5
6

VADBA - DRUGI KUPCI
6,00 Najem teniškega igrišča v dopoldanskem času
7,00 Najem teniškega igrišča v popoldanskem času

Drugi kupci so kupci, ki niso športna društva, ki izvajajo letni program športa, druga društva in javni zavodi iz
občine Ljutomer.
-

DDV ni obračunan v ceni.

Tisk v nakladi 4000 izvodov:
TISKARNA DIGITALNI TISK d.o.o., Lendavska ulica 1, 9000 Murska Sobota
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