
Občina Dobrna, na podlagi 6. člena Statuta Občine Dobrna (Ura-
dni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06, 101/2011), 4. člena 
Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini 
Dobrna (Uradni list RS, št. 32/05, 22/2010) ter Odloka o Proračunu 
Občine Dobrna za leto 2015 (Uradni list RS, št. 92/2014) objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini 

Dobrna za leto 2015

1.) Občina Dobrna objavlja javni razpis za dodelitev finančnih sred-
stev iz občinskega proračuna za sofinanciranje programov na po-
dročju turizma v Občini Dobrna za leto 2015. Skupni znesek razpisa-
nih sredstev za leto 2015 znaša 4.100,00  €, na proračunski postavki 
števila 14005. 
2.) 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.  

3.) Pravico do sofinanciranja programov na področju turizma imajo 
društva na področju turizma na območju Občine Dobrna, ki izpol-
njujejo 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 osta-

lo dokumentacijo v skladu z določili o registraciji,
•	 da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtova-

nih programov,
•	 da izpolnjujejo druge pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju pro-

gramov na področju turizma v Občini Dobrna,
•	 imajo sprejet program dela in finančni načrt za leto 2015, ki ga 

je sprejel pristojni društveni organ, 
•	 da pristojnim občinskim organom redno dostavljajo letna 

poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za priho-
dnje leto,

•	 imajo poročilo o delu društva in finančno poročilo društva za 
preteklo leto 2014.

Izvajalci programov na področju turizma in ostalih dejavnosti pro-
moviranja Občine Dobrna, ki izpolnjujejo zgornje pogoje, vendar se 
na razpis ne prijavijo ali pa se ne prijavijo skladno z razpisno doku-
mentacijo, v letu 2014 ne bodo upravičeni do namenskih sredstev 
Proračuna Občine Dobrna.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2015.
Poročila o izvedbi programov sofinanciranih na podlagi tega javne-
ga razpisa za leto 2015 morajo izvajalci podati, v skladu s Pravilni-
kom o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Do-
brna (Uradni list RS, št. 32/05, 22/2010), Občini Dobrna v pisni obliki 
najkasneje do 31. 3. 2016.

4.) Programi bodo sofinancirani v skladu s Pravilnikom o sofinan-
ciranju programov na področju turizma v Občini Dobrna (Uradni 
list RS, št. 32/05, 22/2010) in Letnim programom turizma za izvedbo 
javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju turizma 
v Občini Dobrna za leto 2015, sprejetim na 4. redni seji Občinskega 
sveta Občine Dobrna, dne 15. 12. 2014.
Programi se ocenijo glede na vsebino posameznih dejavnosti, pe-
strost programa, množičnost vključevanja, sodelovanje z okoljem, 
odmevnost programov, ki se jih izvajajo v ožji in širši okolici ter po-
membnost projektov za lokalno skupnost. Sredstva za posamezne 
programe se razdelijo na osnovi razdelitve Letnega programa turiz-
ma za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov na po-
dročju 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 progra-
ma 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.

5.) 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.

6.) Rok za prijavo na javni razpis je do 22. 04. 2015 do 16.30 
ure. Za pravočasno predložene se štejejo vloge, ki bodo najka-
sneje 22. 04. 2015 do 16.30 ure predložene v tajništvu Občine 
Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Nepravočasne prijave ne bodo 
obravnavane in bodo s sklepom zavržene.
Prijave morajo biti podane na razpisnih obrazcih, ki jim 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.

7.) Vloge z zahtevano dokumentacijo se oddajo osebno v tajništvo 
Občine Dobrna ali pa pošljejo priporočeno na naslov: OBČINA DO-
BRNA, Dobrna 19, 3204 DOBRNA, s pripisom »JAVNI RAZPIS TURI-
ZEM 2015 – NE ODPIRAJ !« ter s pripisanim naslovom pošiljatelja.  

8.) Vse dodatne informacije o razpisnih pogojih in postopkih so na 
voljo v času uradnih ur na Občini Dobrna pri Mateji Smrečnik ali na 
telefonski številki: 03-780-10-53 ali po elektronski pošti na naslovu: 
mateja.smrecnik@dobrna.si.

Župan Občine Dobrna:
Martin Brecl


