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1. Višina sredstev: 

Občina Dobrna objavlja javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za 

sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Dobrna za leto 2015.  

 

Skupni znesek razpisanih sredstev za leto 2015 znaša 4.100,00 €. Dodeljena sredstva morajo biti 

porabljena do 31.12.2015. 

 

2. Pravico do sofinanciranja programov na področju turizma imajo društva na področju turizma na 

območju Občine Dobrna, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

 da so registrirana v skladu z zakonom o društvih in imajo sedež na območju Občine Dobrna; 

 da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo v skladu z 

določili o registraciji; 

 da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov; 

 da izpolnjujejo druge pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v 

Občini Dobrna; 

 imajo sprejet program dela in finančni načrt za leto 2015, ki ga je sprejel pristojni društveni 

organ; 

 imajo poročilo o delu društva in finančno poročilo društva za preteklo leto. 

 

Izvajalci programov na področju turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Občine Dobrna, ki 

zgornje pogoje izpolnjujejo, vendar se na ta razpis ne prijavijo ali pa se ne prijavijo skladno z razpisno 

dokumentacijo, v letu 2015 ne bodo upravičeni do namenskih sredstev Proračuna Občine Dobrna. 

 

3. Predmet sofinanciranja programov in kriteriji za sofinanciranje programov: 

Programi bodo sofinancirani v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov na področju turizma 

v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 32/05, 22/2010), Proračunom Občine Dobrna za l. 2015 (Ur.l. RS, 

št. 92/2014) in Letnim program turizma za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov na 

področju turizma v Občini Dobrna, sprejetim na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna dne 15. 

12. 2014, za leto 2015. 

 

Programi se ocenijo glede na vsebino posameznih dejavnosti, pestrost programa, množičnost 

vključevanja, sodelovanje z okoljem, odmevnost programov, ki se jih izvaja v ožji in širši okolici in 

pomembnost projektov za lokalno skupnost. Sredstva za posamezne programe se razdelijo na osnovi 

razdelitve Letni program turizma za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju 

turizma v Občini Dobrna za leto 2015 in glede na doseženo število točk glede na merila in kriterije za 

izbor programov. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih 

točk in vrednosti točke (Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Dobrna, 

Ur. list RS, št. 32/2005, 22/2010).  

 

V primeru, da se za organizacijo istega programa prijavi več organizatorjev, bo najprimernejši 

kandidat izbran na podlagi točkovanja po naslednjih kriterijih z maksimalnim številom 100 točk: 

- uspešna izvedba iste prireditve v preteklem letu: 0-35 točk, 

- kvaliteta programa: 0-55 točk, 

- zagotovljeni prostorski, kadrovski in tehnični pogoji: 0-10 točk. 

 

Predmet sofinanciranja so naslednji programi: 

- aktivnosti za ohranjanje kulturne in naravne dediščine;  

- urejanje in varstvo okolja; 

- organiziranje in usklajevanje prireditev; 

- izvajanje promocijske in informativne dejavnosti; 

- izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in mladine za delovanje na področju turizma;  

- število članov turističnega društva; 

- izobraževanje članov društva.   
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3.1 Aktivnosti za ohranjanje kulturne in naravne dediščine: 

 
Izvajanje programa obsega ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter vključevanje le-teh v 

turistično ponudbo. Ta program se financira  iz proračunske postavke 14005 v višini 500,00 

EUR. 

 

3.2 Urejanje in varstvo okolja: 

 

Izvajanje programa obsega namen: ustvarjanje turistične kulture med domačim prebivalstvom 

ter vzpodbujanje k ohranjevanju čistega okolja in preprečevanja onesnaževanja, s prirejanjem 

čistilnih akcij, cvetličnih sejmov, urejanjem sprehajalnih poti in klopi za sprehajalce ter drugih 

akcij. Ta program se financira  iz proračunske postavke 14005 v višini 1.750,00 EUR. V 

Občini Dobrna ima spomladanski sejem tradicijo in je sprejet med občani zaradi česar se iz 

proračunske postavke 14005 zanj nameni 750,00 EUR. Za preostale programe urejanja in 

varstva okolja se iz proračunske postavke nameni 1.000,00 EUR. 

 

3.3 Organiziranje in usklajevanje prireditev: 

 

Izvajanje programa obsega podporo za izvajanje javnih prireditev v Občini Dobrna, ki so 

dostopne vsem obiskovalcem in so organizirane v skladu z Zakonom o javnih zbiranjih (ZJZ-

UPB2, Uradni list RS št. 113/05). Ta program se financira  iz proračunske postavke 14005 v 

višini 500,00 EUR.  

  

3.4 Izvajanje promocijske in informativne dejavnosti: 

 

Izvajanje programa obsega: sprejemanje in informiranje turistov in drugih obiskovalcev, 

sodelovanje z drugimi turističnimi organizacijami iz drugih krajev Slovenije in tujine, 

predstavitve na sejmih in razstavah doma in v tujini, predstavitev naše občine potencialnim 

turistom s svojimi izdelki in storitvami ipd. Ta program se financira  iz proračunske postavke 

14005 v višini 250,00 EUR. 

  

3.5 Izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in mladine za delovanje na področju turizma: 

 

Izvajanje programa obsega programe ozaveščenosti prebivalstva in mladine za delovanje na 

področju turizma. Ta program se financira  iz proračunske postavke 14005 v višini 400,00 

EUR. 

 

3.6 Število članov turističnega društva: 

 

S tem ukrepom se podpira tehnično delovanje turističnih društev in pokrivanje materialnih 

stroškov za redno delovanje. Ta program se financira  iz proračunske postavke 14005 v višini 

400,00 EUR. 

 

3.7 Izobraževanje članov društva: 

 

Izvajanje programa obsega podporo in spodbujanje izobraževanja kadrov za delovanje na 

področju turizma, podporo programov za krepitev trajnostnega turističnega razvoja 

(predavanja za člane društva, strokovne ekskurzije, ogledi dobrih praks in druga izobraževanja 

ipd.). Ta program se financira  iz proračunske postavke 14005 v višini 300,00 EUR 

 

 

4. Razpisna dokumentacija in roki: 

Razpisna dokumentacija za prijavo na javni razpis je na voljo v tajništvu Občine Dobrna ali na 

spletnih straneh Občine Dobrna na naslovu http://www.dobrna.si. 

http://www.dobrna.si/
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Rok za prijavo na javni razpis je do 22. 4. 2015. Za pravočasno predložene se štejejo vloge, ki 

bodo najkasneje do 22. 4. 2015 do 16.30 ure predložene v tajništvu Občine Dobrna.                   

 

Nepravočasne vloge ne bodo obravnavane in bodo s sklepom zavržene. 

 

Predlogi morajo biti podani na razpisnih obrazcih, katerim je potrebno priložiti zahtevane priloge.  

 

O izboru in višini sredstev bodo izvajalci obveščeni v roku 30 dni od izteka roka za prijavo na javni 

razpis. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena na 

namene za katere so bila dodeljena in porabljena do 31. 12. 2015. Nadzor nad namensko porabo 

dodeljenih sredstev opravljajo strokovne službe občinske uprave Občine Dobrna in Nadzorni odbor 

Občine Dobrna. 

 

5. Poročanje o programih: 

 

Izvajalci programov na področju turizma morajo oddati občinski upravi najkasneje do 31. 3. 

2016 letno poročilo o izvedbi programov iz preteklega leta. Poročilo se predloži na enotnem 

obrazcu, ki je priložen razpisni dokumentaciji.  

 

V primeru, da občinska uprava na osnovi podanega letnega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi 

neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev programov na področju turizma ali v primeru 

nepravočasno predloženih poročil za preteklo leto se izvajalcu programov program tekočega leta 

financira samo v  50% deležu. V primeru, da se programi ne izvajajo v celoti 2 leti zapored ali niso 

predložena poročila 2 leti zapored, se tretje leto sofinanciranje programov s strani Občine Dobrna 

ukine.   

 

6. Oddaja vlog: 

 

Vloge z zahtevano dokumentacijo se oddajo osebno v tajništvu Občine Dobrna ali pa pošljejo 

priporočeno na naslov: OBČINA DOBRNA, Dobrna 19, 3204 DOBRNA, s pripisom »JAVNI 

RAZPIS TURIZEM 2015 - NE ODPIRAJ!« ter s pripisanim naslovom pošiljatelja.   

 

 

7. Informiranje: 

 

Vse dodatne informacije o razpisnih pogojih in postopkih so na voljo v času uradnih ur na občini 

Dobrna pri Mateja Smrečnik ali na telefonski številki: (03)780-10-53 ali pa elektronski pošti na 

naslov: mateja.smrecnik@dobrna.si. 
 

 

 Občina Dobrna 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:mateja.smrecnik@dobrna.si
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 Obrazec 1 - društva 

 

Podatki o izvajalcu dejavnosti na področju turizma v Občini Dobrna 

 
Naziv društva:  

Sedež društva:  

Morebitne sekcije,                
ki delujejo v okviru 
društva 
 
 
 
 
Vodje sekcij: 
 
 
 
 

 

Davčna številka:  

Številka trans. računa:   

Odgovorna oseba 
društva: 

 

Kontaktna oseba v 
društvu: 

 

Telefon:  

Faks:  

Elektronski naslov:  

 
 
 

 
Kraj in datum: ______________   žig   Podpis:____________________ 
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 Obrazec 2- programi 

 
NAZIV PROGRAMA ______________________________________________________________ 
(za vsak prijavljeni program, prireditev, izobraževanje ipd. – izpolniti obrazec 
št. 2 posebej !) 

 
Prekrižaj v kateri program po razpisu sodi prijavljen program za l. 2015 

 Aktivnosti za ohranjanje kulturne in naravne dediščine 
 Urejanje in varstvo okolja 

 Organiziranje in usklajevanje prireditev 

 Izvajanje promocijske in informativne dejavnosti 

 Izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in mladine za delovanje na področju turizma 

 Izobraževanje članov društva  

 
Izvajalec programa: 
 
________________________________________________________________  
 
Odgovorni vodja programa:  
 
________________________________________________________________  
 
Kraj in čas izvajanja:  
 
________________________________________________________________  
 
Ocenjena vrednost programa:  
 
________________________________________________________________  
 
VIRI FINANCIRANJA: 
 

 lastna sredstva  ____________________________________ 
 

 sredstva proračuna občine __________________________ 
 

 drugo ______________________________________________  
 
Kratek opis (lahko tudi v prilogi): 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Kraj in datum: ______________   žig   Podpis:____________________ 
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 Obrazec 3 – turistična  društva  

 

Naziv društva 
(samo turistična 
društva): 

 

Število članov v 
društvu: 

 

Aktivnosti na 
področju turizma v 
društvu v leto 
2015:  

 
 

Predvideni organizacijski 
stroški: 

 
 

 

 

 

 
 

Drugi predvideni materialni 
stroški: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
Kraj in datum: ___________    žig   Podpis:____________ 
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Obrazec 4 – izjava  

 
 

IZJAVA 
 

Odgovorna oseba izvajalca programov s področja turizma izjavljam, da so 
zagotovljeni materialni, kadrovski in organizacijski pogoji za izvršitev programov, ki 
jih prijavljamo na razpis za sofinanciranje programov s področja turizma Občine 
Dobrna v letu 2015. 
 
S to izjavo s polno odgovornostjo potrjujem, da vsi podatki, ki jih navajamo v tem 
razpisu, ustrezajo dejanskemu stanju in da bomo na pisno zahtevo izvajalca razpisa 
dokazila dostavili.  
 
 
 
 
Kraj in datum: ___________    žig   Podpis:____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obvezne priloge tega obrazca so: 

 

 

1. Potrdilo o registraciji izvajalca programa na področju turizma. 
 

2. Evidenca o članstvu (iz katere mora biti razviden podatek o skupnem številu 

članov in imenski seznam članov ter evidenca o plačani članarini). 

 

3. Finančno ovrednoten plan dela društva za leto 2015. 
 

4. Poročilo o realizaciji programov društva za leto 2014 – navedba datuma predložitve 

poročila Občini Dobrna, v primeru, da je društvu v letu 2014 pridobilo sredstva iz 

naslova javnega razpisa za sofinanciranje turizma v Občini Dobrna.  

 

 

 

Poročilo Občini Dobrna za leto 2014 predloženo dne__________________________. 

 

 
 
 
 
 


