JAVNI RAZPISI

Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, na podlagi 7. člena Statuta Občine
Dobrna (Ur. l. RS, št. 55/2017), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov
na področju turizma v Občini Dobrna (Ur. l. RS, št. 32/05, 22/2010), Letnega
programa turizma za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov
na področju turizma v Občini Dobrna za leto 2019 in na podlagi Odloka o
Proračunu Občine Dobrna za leto 2019 (Ur. l. RS, št. 16/2019), objavlja

• imajo poročilo o delu društva in finančno poročilo društva za preteklo
leto 2018, kar mora prijavitelj priložiti k prijavi;
• da imajo sprejet program dela in finančni načrt za leto 2019, ki ga je sprejel pristojni društveni organ, kar mora prijavitelj priložiti k prijavi;
• da pristojnim občinskim organom redno dostavljajo letna poročila o realizaciji programov.

JAVNI RAZPIS

Izvajalci programov na področju turizma in ostalih dejavnosti promoviranja
Občine Dobrna, ki izpolnjujejo zgornje pogoje, vendar se na razpis ne prijavijo ali pa se ne prijavijo skladno z razpisno dokumentacijo, v letu 2019 ne
bodo upravičeni do namenskih sredstev Proračuna Občine Dobrna. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2019, za namene, za katere
so bila dodeljena. Poročila o izvedbi programov sofinanciranih na podlagi
javnega razpisa za leto 2019 morajo izvajalci programov sofinanciranih iz
predmetnega razpisa, v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov
na področju turizma v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 32/05, 22/2010), predložiti Občini Dobrna v pisni obliki najkasneje do 31. 3. 2020.

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU TURIZMA
V OBČINI DOBRNA ZA LETO 2019
1.) Občina Dobrna objavlja javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz
občinskega proračuna za sofinanciranje programov na področju turizma v
Občini Dobrna za leto 2019. Skupni znesek razpisanih sredstev za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Dobrna za leto 2019 znaša
4.580,00 EUR, ki so zagotovljena na proračunski postavki 14005.
2.) Predmet sofinanciranja so naslednji programi:
• aktivnosti za ohranjanje kulturne in naravne dediščine - izvajanje programa obsega ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter vključevanje le-teh v turistično ponudbo,
• urejanje in varstvo okolja - iz tega programa se sofinancira spomladanski sejem cvetja in domače obrti 2019, obnova kozolcev pri zaselkih v
občini, ki so v upravljanju turističnega društva ter v preostalem delu
programi urejanja in varstva okolja v občini,
• 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 s predpisi, ki urejajo javna zbiranja,
• izvajanje promocijske in informativne dejavnosti - izvajanje programa
obsega sprejemanje in informiranje turistov in drugih obiskovalcev,
sodelovanje z drugimi turističnimi organizacijami iz Slovenije in tujine,
predstavitve na sejmih in razstavah doma in v tujini, predstavitev naše
občine potencialnim turistom s svojimi izdelki in storitvami ipd.,
• izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in mladine za delovanje na področju turizma - izvajanje tega programa obsega programe ozaveščenosti
prebivalstva in predvsem mladine za delovanje na področju turizma,
• število članov turističnega društva - s tem ukrepom se podpira tehnično
delovanje izključno turističnih društev in njihovih sekcij za pokrivanje
materialnih stroškov za redno delovanje,
• 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).
3.) Pravico do sofinanciranja programov na področju turizma imajo društva,
ki so registrirana na območju Občine Dobrna in delujejo na področju turizma v Občini Dobrna, to pa so tista, katerih programi vsebujejo aktivnosti
navedene v 2. točki tega javnega razpisa in izpolnjujejo naslednje pogoje:
• da so registrirana in imajo sedež na območju Občine Dobrna, kar bo
razpisovalec preverjal iz javno dostopnih evidenc o društvih;
• so že vsaj eno leto registrirana za opravljanje turistične dejavnosti v
skladu z zakonom o društvih ali poleg druge glavne dejavnosti izvajajo turistično dejavnost; to dokažejo s kopijo odločbe upravne enote o
registraciji ali kopijo statuta oziroma s seznamom izvedenih turističnih
projektov v preteklih dveh letih;
• da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo v skladu z določili o registraciji, kar mora prijavitelj priložiti k prijavi;
• da delujejo v skladu z veljavnimi predpisi;
• da nimajo na dan, ko je bila oddana prijava na javni razpis blokiranih
transakcijskih računov odprtih pri bankah ali hranilnicah, kar bo razpisovalec preverjal iz javno dostopnih evidenc;
• da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske
pogoje za uresničitev načrtovanih aktivnosti, kar prijavitelj potrdi z izjavo;

4.) Programi bodo sofinancirani v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju
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 2019,
sprejetim na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna, dne 12. 3. 2019
in objavljenim na spletni strani Občine Dobrna.
Sredstva za posamezne programe se razdelijo na osnovi razdelitve sredstev
v Letnem programu turizma za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje
programov na področju turizma v Občini Dobrna za leto 2019, glede na doseženo število točk skladno z 8. členom Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Dobrna, Ur. list RS, št. 32/2005, 22/2010).
Odločitev o organizatorju programa, če se za isto organizacijo programa
prijavi več organizatorjev, bo sprejeta 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, Dobrna 19, 3204 Dobrna ali na spletnih straneh Občine Dobrna: http://www.dobrna.si.
6.) Rok za prijavo na javni razpis je do 29. 4. 2019 do 12.00 ure. Za pravočasno predložene se štejejo vloge, ki bodo najkasneje 29. 4. 2019
do 12.00 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 s sklepi v roku 30 dni od izteka roka za prijavo na javni razpis. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe. Komisija bo odpirala
prispele prijave na javni razpis 30. 4. 2019 ob 10.30 uri v prostorih Občine
Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Odpiranje prijav ni javno.
7.) Prijave na javni razpis z zahtevano dokumentacijo se oddajo neposredno
v tajništvo Občine Dobrna ali pa pošljejo s priporočeno poštno pošiljko na
naslov: OBČINA DOBRNA, Dobrna 19, 3204 DOBRNA, s pripisom: NE ODPIRAJ ! - JAVNI RAZPIS ZA PROGRAME TURIZMA V OBČINI DOBRNA 2019,
ter s pripisanim naslovom pošiljatelja.
8.) Vse dodatne informacije o javnem razpisu, razpisnih pogojih in razpisni
dokumentaciji so na voljo v času uradnih ur na Občini Dobrna, pri Mateji
Smrečnik, na telefonski številki: 03/ 780 10 53 ali po elektronski pošti na naslov: mateja.smrecnik@dobrna.si .
Župan Občine Dobrna,
Martin Brecl
št. 81 / 2019

