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OBČINSKI SVET
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PREDLOG

NASLOV:

PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV IN PROJEKTOV
DRUŠTEV NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI RENČE-VOGRSKO
PRAVNA PODLAGA:
- 13. člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18)
- 18. člen Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno besedilo,
88/15 in 14/18)
PREDLAGATELJ:
Tarik Žigon, Župan
PRIPRAVLJALEC:
Župan, občinska uprava
OBRAZLOŽITEV:
13. člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) pravi, da je načrtovanje,
organiziranje in izvajanje spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja v pristojnosti
občin. V sklop spodbujanja razvoja turizma sodi tudi sofinanciranje društev, ki delujejo na področju
turizma v posamezni občini.
Turizem predstavlja pomembno gospodarsko panogo tudi v naši občini, zato smo od leta 2017
uvedli tudi sofinanciranje društev na področju turizma, istega leta je občinski svet sprejel tudi Merila
za vrednotenje programov in projektov na področju turizma v Občini Renče-Vogrsko (Uradne objave
v Občinskem glasilu, št. 2/2017).
V času izvajanja sofinanciranja je prišlo do ugotovitve, da je potrebno sprejeta merila popraviti in
dopolniti. V sklopu dopolnitve meril je občinska uprava pripravila tudi Pravilnik o sofinanciranju
programov in projektov društev na področju turizma, ki predstavlja temelj za izvedbo Javnega
razpisa za sofinanciranje programov in projektov društev na področju turizma v občini RenčeVogrsko.
RAZLOGI ZA SPREJETJE PRAVILNIKA:
S sprejemom Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov društev na področju turizma v Občini
Renče-Vogrsko, se bo sprejelo temeljni pravni akt na podlagi katerega se bo izvedel tudi javni razpis.
Pravilnik je pomemben saj poleg določil postopkovne narave, določa tudi upravičence ter predmet
samega financiranja z natančneje opredeljenimi vsebinami, ki se bodo sofinancirale.
OCENA STANJA:
Občina Renče-Vogrsko do sedaj še ni imela sprejetega pravilnika, ki bi določal sofinanciranje društev
s področja turizma, zato menimo, da je sprejetje Pravilnika za sofinanciranje programov in projektov
društev na področju turizma, pomembno in predstavlja osnovo za izvedbo javnega razpisa.
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CILJI IN NAČELA:

Sofinanciranje programov in projektov društev na področju turizma v letu 2019 bo potekalo skladno s
sprejetim pravilnikom. Cilj sprejetja samega pravilnika je zagotovitev ustrezne pravne podlage za
izvedbo Javnega razpisa iz področja turizma.
FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE:
Proračunska sredstva, ki so v Odloku o proračunu opredeljena za sofinanciranje programov in
projektov na področju turizma, bodo razdeljena skladno z javnim razpisom, društvom, ki imajo sedež
in delujejo v Občini Renče-Vogrsko na področju turizma vsaj eno leto ter imajo v temeljnem aktu
opredeljeno turistično dejavnost.
Pripravila:
Anja Sedevčič, strokovna sodelavka za kmetijstvo in turizem

Predlog akta:

Za izvrševanje 13. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) in na podlagi
18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno besedilo,
88/15 in 14/18) je občinski svet na _______ seji dne _________ sprejel
PRAVILNIK
O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV IN PROJEKTOV DRUŠTEV NA PODROČJU TURIZMA
V OBČINI RENČE-VOGRSKO
I. Splošne določbe
1.člen
(področje urejanja)
(1) Ta pravilnik določa predmet, pogoje, merila in postopek izbora programov in projektov društev,
ki delujejo na področju turizma na območju Občine Renče-Vogrsko (v nadaljnjem besedilu:
društva):
(2) Sredstva se zagotovijo iz občinskega proračuna, njihovo višino sredstev določi občinski svet z
odlokom o proračunu Občine Renče-Vogrsko za tekoče leto.
2. člen
(predmet sofinanciranja)
(1) Predmet sofinanciranja na podlagi tega pravilnika so programi in projekti društev z naslednjimi
vsebinami:
- organizacija in izvedba prireditev lokalnega in širšega pomena,
- aktivnosti na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter urejanju okolja,
- oblikovanje nove turistične ponudbe in nadgradnja obstoječe turistične ponudbe,
- sodelovanje na sejmih in drugih turističnih dogodkih,
- izvajanje promocijske in informativne turistične dejavnosti,
- spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja razvoja turizma,
- oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe kraja,
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-

izobraževanja in usposabljanja za namene pospeševanja turizma

(2) Predmet sofinanciranja po tem pravilniku so programi in projekti, ki niso že sofinancirani iz drugih
občinskih razpisov.
3. člen
(pogoji)
Upravičenci do sofinanciranja v skladu s tem pravilnikom so društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da so registrirana po Zakonu o društvih,
- da imajo sedež na območju Občine Renče-Vogrsko,
- da delujejo na območju Občine Renče-Vogrsko na področju turizma vsaj eno leto,
- da imajo v temeljnem aktu opredeljeno turistično dejavnost,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
- da imajo poravnane vse obvezne zakonske in poslovne obveznosti do Občine Renče-Vogrsko,
ter do drugih pravnih oseb katerih ustanoviteljica je Občina Renče-Vogrsko,
- da imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje dejavnosti,
- da razpisu predložijo veljavno letno poročilo za preteklo leto in finančni ter vsebinski program za
tekoče leto.

II. Merila za vrednotenje programov in projektov
4. člen
(določitev meril)
(1) Merila za vrednotenje programov in projektov so določena v prilogi, ki je sestavni del tega
pravilnika.
(2) Vrednost posameznih prijavljenih programov in projektov je izražena v točkah.
(3) Vrednost točke se določi za vsako leto posebej na podlagi predvidenih proračunskih sredstev
občine in ovrednotenih programov in projektov posameznih prosilcev.

III. Postopek pridobivanja sredstev
5. člen
(javni razpis)
(1) Sredstva za sofinanciranje programov in projektov društev se dodeljujejo na podlagi javnega
razpisa.
(2) Javni razpis vsebuje:
- navedbo sofinancerja,
- pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa,
- predmet javnega razpisa,
- navedba pogojev za kandidiranje na javnem razpisu
- navedba meril za vrednotenje vlog,
- okvirno višino finančnih sredstev,
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-

določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
rok za vložitev vloge,
datum odpiranja vlog,
rok, v katerem bodo znani rezultati razpisa,
navedbo dokumentacije, ki jo mora vlagatelj priložiti k prijavi,
druge podatke, ki so določeni z javnim razpisom.

(3) Vloga se vloži na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo pripravi občinska uprava.
6. člen
(strokovna komisija)
(1) Pred objavo javnega razpisa iz prejšnjega člena, župan imenuje tričlansko strokovno komisijo (v
nadaljnjem besedilu: komisija).

(2)
-

Naloge komisije so:
odpiranje, pregled in ocenitev prispelih vlog,
ovrednotenje prijavljenih programov in projektov,
priprava razdelitve razpoložljivih sredstev.
7. člen
(izbor)

(1) Po poteku razpisnega roka, komisija odpre vloge po vrstnem redu prispetja. O odpiranju vlog se
sestavi zapisnik, ki vsebuje podatke o vlagatelju, o pravočasnosti in popolnosti vloge.
(2) Pooblaščena oseba občinske uprave v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove prosilce, katerih
vloge niso popolne, da jih v 8 dneh od prejema obvestila dopolnijo. Nepopolne vloge, katerih
prosilci v navedenem roku ne dopolnijo ter prepozno oddane vloge in vloge, ki niso oddane na
predpisanih obrazcih razpisne dokumentacije, se s sklepom zavrže.
8. člen
(odločba o dodelitvi sredstev)
Na podlagi izvedenega točkovanja s strani komisije pooblaščena oseba občinske uprave izda
posameznemu upravičencu odločbo o dodelitvi sredstev. Zoper odločbo o dodelitvi sredstev je možna
pritožba na župana v roku 15 dni od prejema odločbe.
9. člen
(pogodba)
(1) Na podlagi izdanih odločb se z upravičenci sklene pogodbo o sofinanciranju.
(2) V pogodbi se opredeli:
- pogodbene stranke,
- program in projekt, ki se ga sofinancira,
- višino dodeljenih sredstev in način financiranja,
- terminski plan porabe sredstev,
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način nadzora,
določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,
druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa in projekta.

(3) V primeru, da upravičenec ne podpiše pogodbe najkasneje v roku 8 dni od prejema pisnega
predloga pogodbe, se šteje, da od zahteve za sofinanciranje odstopa.

IV. Nadzor nad porabo sredstev
10. člen
(nadzor)
Namensko porabo sredstev za sofinanciranje programov in projektov društev spremlja in preverja
pooblaščena oseba občinske uprave.
11. člen
(sankcije)
Društvo je dolžno povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
ki se zaračunavajo od dneva plačila društvu do dneva vračila sredstev, v primeru, ko se ugotovi:
- da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
- da je društvo za katerikoli namen pridobitve sredstev navajalo neresnične podatke,
- druge nepravilnosti pri porabi sredstev.
V. Prehodna in končna določba
12. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati Merila za vrednotenje programov in projektov na
področju turizma v Občini Renče - Vogrsko (Uradne objave v Občinskem glasilu, št. 2/2017).

13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah v Občinskem glasilu.

Številka:
Datum:
Tarik Žigon
Župan
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Priloga: Merila za vrednotenje programov in projektov na področju turizma v Občini Renče-Vogrsko

ŠTEVILO TOČK
1. Organizacija in izvedba prireditve lokalnega ali širšega pomena
Nivo prireditve
Krajevna prireditev
Občinska prireditev
Večja prireditev (regijska, državna, mednarodna)
Obisk prireditve
Do 200 obiskovalcev
Med 200 in 500 obiskovalcev
Med 500 in 1000 obiskovalcev
Nad 1000 obiskovalcev
Tradicionalnost prireditve
Prireditev je tradicionalna (izvedla se bo najmanj tretjič)
Vključevanje ponudnikov in ostalih društev iz Občine RenčeVogrsko
Vključitev do 5 ponudnikov in ostalih društev
Vključitev nad 5 ponudnikov in ostalih društev
2. Ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter urejanja okolja
Urejanje in vzdrževanje poti, turistične signalizacije in razgledišč
Čistilne in druge akcije vezane na urejanje javnih površin
Akcije na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter
ohranjanja domačih obrti
3. Oblikovanje nove turistične ponudbe:
Oblikovanje turističnih izdelkov (spominek, proizvod,..)
Oblikovanje nove turistične ponudbe kraja (programi, tematske poti,..)
4. Izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti:
Predstavitev občine na raznih prireditvah in sejmih v državi
Predstavitev občine na raznih prireditvah in sejmih v tujini
Izdajanje promocijskega materiala (zgibanke, filmi, zemljevidi,..)
5. Izobraževanje in izpopolnjevanje kadrov za namene
pospeševanja turizma
Organizacija delavnic, predavanj, okroglih miz in predstavitev na temo
izobraževanja in spodbujanja turizma.

5 točk
10 točk
25 točk
2 točki
5 točk
20 točk
30 točk
10 točk
5 točk
10 točk
10 točk
20 točk
20 točk
15 točk
30 točk
5 točk/ sejem
10 točk/ sejem
15 točk
10 točk

Številka: ______________________
Bukovica, _____________________

Tarik Žigon
Župan
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