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OBRAZLOŽITEV:
I. Izhodišča za pripravo meril
Področja financiranja programov turizma na lokalni ravni ne ureja oz. ne predpisuje noben državni
predpis. Občina Renče-.Vogrsko glede na navedeno do sedaj ni sofinancirala programov turizma,
ravno tako ni mogla občinskim društvom, ki izvajajo tudi turistične programe in projekte, teh
programov sofinancirati niti v delu, ki se ne nanašajo na razpisana področja (npr. na podlagi
Lokalnega programa za kulturo, LPŠ,….). Večina stroškov, ki nastaja pri organizaciji in izvajanju
turističnih programov in projektov oz. dejavnosti, se namreč nanašajo ravno na stroške, ki na podlagi
razpisnih določil niso upravičeni stroški, ki bi bili kriti iz občinskega proračuna (npr. stroški prehrane,
pijače in pogostitev, stroški prenočevanj, stroški dela članov društev, formalnega izobraževanja,
potovanj, izletov, letovanj, nakup opreme,..).
Upoštevajoč dejstva, da:
- je turizem hitro razvijajoča se panoga, ki lahko tudi v naši občini izkaže potenciale razvoja na
več področjih,
- imajo glede na naše podatke najmanj štiri občinska društva v svojem statutu opredeljeno tudi
turistično dejavnost,
- da ta društva vsako leto izvajajo veliko programov in projektov, ki imajo turistični značaj, pa
za izvedbo teh programov do sedaj niso mogla uveljaviti sofinanciranja stroškov,
- so v proračunu za leto 2017 načrtovana sredstva za sofinanciranje programov turističnih
društev v višini 4.000 EUR,
se lahko smernice trajnostnega razvoja turizma v Občini Renče-Vogrsko poleg projektov, ki jih že
izvaja občinska uprava, zastavijo tudi z opredelitvijo postopka sofinanciranja programov in projektov
društev s turističnim značajem, kar bo v nadaljevanju tudi osnova za opredelitev Strategije razvoja
turizma v Občini Renče-Vogrsko.
Strategijo bo možno pripraviti na osnovi izkušenj in dejanskih okoliščin, ki bodo nastale v okviru
dodelitve sredstev za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v letu 2017.

II. Obrazložitev meril
Pri oblikovanju smo se naslonili na že obstoječa merila s področja kulture in drugih neprofitnih
organizacij. Merila, ki se nanašajo na določevalce turističnih vsebin smo določili na podlagi primerjave
meril ostalih občin, ki razpise za turizem že aktivno izvajajo. Merila so ustvarjena za društva s
sedežem v Občini Renče-Vogrsko, ki imajo v statutu registrirano turistično dejavnost.
Občina Renče-Vogrsko želi podpreti delovanje društev (z registrirano turistično dejavnostjo) in njihove
aktivnosti na področju promocije, turizma in ustvarjanja novih turističnih produktov, ki so v javnem
interesu občine. Občina bo podprla programe neprofitne narave, ki bodo v svojo strukturo vključevale
sodelovanje z lokalnimi ponudniki, aktivnosti s področja ohranjanja naravne, kulturne, snovne in
nesnovne dediščine, programe usmerjene k trajnostnemu razvoju turizma, promocijo občine tako
znotraj kot izven njenih meja v obliki sejmov in drugih prireditev ter dogodke in prireditve, ki na
območje občine privabljajo nove obiskovalce.

RAZLOGI ZA SPREJETJE MERIL:
Programi in projekti, ki jih izvajajo društva, se iz občinskega proračuna lahko sofinancirajo na podlagi
javnega razpisa. Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS, ki v 12. poglavju opredeljuje
sofinanciranje dejavnosti, programov in projektov posrednih uporabnikov, med katere sodijo tudi
društva, v 216. členu določa, da so pogoji za dodelitev sredstev posrednim uporabnikom določeni s
posebnim zakonom, podzakonskim predpisom ali v javnem razpisu, v šesti točki 220. člena pa, da
morajo biti v razpisni dokumentaciji navedena merila, na podlagi katerih bodo izbrani prejemniki
sredstev.
Ker veljavna merila za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture, športa, tehnične
kulture ter ostalih področjih družbenih dejavnosti ne morejo smiselno veljati za vrednotenje programov
in projektov s turističnim značajem, je potrebno sprejeti nova merila za vrednotenje teh programov. V
merilih bo praktično izkazan javni interes občine.

OCENA STANJA:
Sprejeta merila bodo osnova za vrednotenje programov in projektov s turističnim značajem. Le-ti bodo
vrednoteni na podlagi ustrezne prijave na javni razpis; v letu 2017 bo sofinanciranje programov in
projektov na področju turizma opredeljeno v Javnem razpisu za sofinanciranje programov in projektov
na področju družbenih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko na področju F – programi in projekti na
področju turizma.
CILJI IN NAČELA:
Sofinanciranje programov na področju turizma v letu 2017 bo potekalo skladno s predpisi in z
izkazanim javnim interesom občine.
FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE:
Proračunska sredstva, ki so v Odloku o proračunu opredeljena za sofinanciranje programov društev,
ki izvajajo tudi turistično dejavnost, bodo razdeljena skladno z razpisom.
Pripravili:
Vladka Gal Janeš, Višja svetovalka I za družbene dejavnosti, in
Anja Sedevčič, strokovni sodelavec za turizem in kmetijstvo
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Predlog akta:

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno
besedilo in 88/15) je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na ________ seji dne _________sprejel
MERILA
za vrednotenje programov in projektov na področju turizma v občini Renče-Vogrsko
1. člen
Merila za vrednotenje programov in projektov na področju turizma v občini Renče-Vogrsko so:
ŠTEVILO TOČK
I. VREDNOTENJE PROGRAMOV – redne dejavnosti
1. Pomen programa
- Program je pomemben za Občino Renče-Vogrsko – 4 točke
- Program pripomore k večji prepoznavnosti Občine Renče-Vogrsko v
širšem prostoru – 4 točke
- Program omogoča udeležbo širše javnosti – 2 točki
2. Vsebina programa
- Program ima jasno opredeljene cilje in ciljne skupine, metode dela – 5
točk
- Skupina je v preteklem letu dosegla priznanje na tekmovanjih ali
srečanjih na področju svoje dejavnosti – 5 točk
3. Članstvo
- Izvedba programa omogoča udeležbo in sodelovanje članov in
prostovoljcev – 3 točke
- Organizacija in izvedba programa določa sodelovanje strokovnega
kadra – 2 točki
Število članov s stalnim prebivališčem v Občini Renče-Vogrsko:
- do 10 članov (0,5 točke za vsakega člana)
- od 11 do 30 članov (dodeli se 10 točk)
- nad 30 članov (dodeli se 20 točk)
4. Finančna konstrukcija programa
Izvajalec ima zagotovljenih do 50 % lastnih (neproračunskih) sredstev za
izvedbo programa
Izvajalec ima zagotovljenih nad 50 % lastnih (neproračunskih) sredstev za
izvedbo programa
5.Terminski sklop
- Program se izvaja do 2 meseca – 5 točk
- Program se izvaja najmanj 6 meseca – 10 točk
- Program se izvaja za daljše časovno obdobje (nad 6 mesecev) – 15 točk
II. PRIREDITVE
1.Vsebina programa – kakovost in inovativnost
- Ocena tega merila je podana na podlagi mnenja komisije o kakovosti in
pestrosti programa prireditve (do 20 točk)
- Ocena tega merila je podana na podlagi mnenja komisije o izvirnosti
vsebine prireditve ali nove ustvarjalnosti glede na pretekle prireditve
prijavitelja (do 10 točk)
2.Nivo prireditve

do 10 točk

do 10 točk

do 5 točk

do 20 točk

5 točk
10 točk
do 15 točk

do 30 točk

do 20 točk
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- Krajevni nivo (5točk)
- Občinski nivo (10 točk)
- Širši nivo (20 točk)
3.Obisk prireditve
- Do 100 obiskovalcev (5 točk)
- Od 100 – 500 obiskovalcev (10 točk)
- Od 500 – 1000 obiskovalcev (20 točk)
- Več kot 1000 obiskovalcev (30 točk)
4.Delež lastnih sredstev- za izvedbo programa imajo izvajalci
- Izvajalec ima zagotovljenih do 50% lastnih (neproračunskih) sredstev za
izvedbo programa (5 točk)
- Izvajalec ima zagotovljenih nad 50% lastnih (neproračunskih) sredstev
za izvedbo programa (10 točk)
5.Tradicionalnost prireditve
- Prireditev ni tradicionalna (izvedla se bo prvič ali drugič) (0 točk)
- Prireditev je tradicionalna (izvedla se bo najmanj tretjič) (15 točk)
6. Reference
Redno in kvalitetno delovanje v daljšem časovnem obdobju
III. DODATNE TOČKE
1. Redne dejavnosti
Do 100 ur letno
Nad 100 ur letno
2. Sodelovanje na prireditvah izven področja občine
Sodelovanje na prireditvah regionalnega pomena (10 točk za prireditev –
odobrijo se največ 3 prireditve)
Sodelovanje na prireditvah državnega pomena (15 točk za prireditev – odobrijo
se največ 3 prireditve)
Sodelovanje na prireditvah mednarodnega pomena (20 točk za prireditev –
odobrijo se največ 3 prireditve)
3. Izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti
lokalnega in širšega pomena:
Predstavitev občine na raznih prireditvah in sejmih v državi
Predstavitev občine na raznih prireditvah in sejmih v tujini
4. Šolanje in izpopolnjevanje kadrov za namene pospeševanja turizma
5. Redna dejavnost, prireditev ima značaj ohranjanja naravne in kulturne
dediščine, zbiranja ljudskega izročila in blaga ter akcije za spodbujanje
trajnostnega turizma.
6. Redna dejavnost, prireditev vključuje v organizacijo ponudnike iz območja
Občine Renče-Vogrsko
7.Ustvarjanje nove turistične ponudbe
8.Društvo deluje v javnem interesu
9.Članstvo v turistični zvezi Slovenije
10. Večje nagrade in priznanja za dosežke državnega pomena
11. Večje nagrade in priznanja za dosežke mednarodnega pomena

do 30 točk

do 10 točk

do 15 točk

10 točk

10 točk
20 točk
do 30 točk
do 45 točk
do 60 točk

4 točke
6 točk
10 točk
10 točk

10 točk
10 točk
5 točk
5 točk
10 točk/1 nagrada
20 točk/1 nagrada
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2. člen
Ta merila pričnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah v Občinskem glasilu.

Številka: _______________
Bukovica, ______________

Aleš Bucik
Župan
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