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1.) Občina Dobrna objavlja javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za 
sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Dobrna za leto 2018.  
Skupni znesek razpisanih sredstev za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Dobrna za 
leto 2018 znaša 3.280,00 EUR, ki so zagotovljena na proračunski postavki številka 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 2018 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 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 v skladu z zakonom o društvih in imajo sedež na območju Občine 
Dobrna, kar bo razpisovalec preverjal iz javno dostopnih evidenc o društvih, 

 da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo v 
skladu z določili o registraciji, kar mora prijavitelj priložiti k prijavi, 

 da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov, kar 
prijavitelj potrdi z izjavo, 

 imajo poročilo o delu društva in finančno poročilo društva za preteklo leto 2017, kar 
mora prijavitelj priložiti k prijavi, 

 da imajo sprejet program dela in finančni načrt za leto 2018, ki ga je sprejel pristojni 
društveni organ, kar mora prijavitelj priložiti k prijavi, 

 da pristojnim občinskim organom redno dostavljajo letna poročila o realizaciji 
programov. 
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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 2018 ne bodo upravičeni do namenskih sredstev Proračuna Občine Dobrna. 
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2018, za namene, za katere so bila dodeljena.. 
Poročila o izvedbi programov sofinanciranih na podlagi javnega razpisa za leto 2018 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. 2019. 
 
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 2018, sprejetim na 21. 
redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna, dne 12. 12. 2017 in objavljenim na spletni strani Občine 
Dobrna: www.dobrna.si. 
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 2018, 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 24. 4. 2018 do 12.00 ure.                                                          
Za pravočasno predložene se štejejo vloge, ki bodo najkasneje 24. 4. 2018 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 25. 4. 2018 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 2018!«,             
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, in na telefonski številki: 03/ 780 10 53 ali po 
elektronski pošti na naslov: mateja.smrecnik@dobrna.si. 
 
 
 
 
 
 

http://www.dobrna.si/
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:  

Sekcije, ki delujejo v okviru 
društva: 
 
 
Vodje sekcij: 
 
 
 
 

 

Davčna številka:  

Številka trans. računa:   

Odgovorna oseba društva:  

Kontaktna oseba v društvu 
odgovorna za prijavo javni 
razpis: 

 

Telefon:  

Elektronski naslov:  

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

 
NAZIV PROGRAMA: ______________________________________________________________ 
 
(Obrazec št. 2 se izpolni se za vsak prijavljeni program posebej!).  
Označite v kateri program po razpisu sodi prijavljen program za l. 2018 (označi se le eno polje) 
 

  
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: 
 
o lastna sredstva  ___________________________________________ 
o sredstva proračuna občine __________________________________ 
o drugo ___________________________________________________  
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OPIS PROGRAMA (LAHKO TUDI V PRILOGI – v tem primeru napišete, da je v opis prijavljenega 
programa v prilogi): 
 

 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Kraj in datum: _________________   žig   Podpis:________________________ 
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 Obrazec 3 – turistična  društva  

 

NAZIV DRUŠTVA :                           
(izpolnijo samo turistična društva): 

 

 
Število članov v društvu: 
 

 

Aktivnosti na področju turizma v društvu v 
leto 2018: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Predvideni organizacijski stroški:  
 
 
 
 
 

Drugi predvideni materialni stroški:  
 
 
 
 
 
 

 
 
Kraj in datum: ___________    žig   Podpis:________________________ 
 



RD-Turizem 2018 8 

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 2018. 
 
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 Občinski upravi 
Občine Dobrna ali Nadzornemu svetu Občine Dobrna. 
 
 
 
 
 
Kraj in datum: _________________    žig   Podpis:__________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBVEZNE PRILOGE OBRAZCA: 
 
1. Potrdilo o registraciji izvajalca programa na področju turizma.1 

 
2. Urejena evidenca o članstvu, iz katere mora biti razviden podatek o skupnem številu članov in 

poimenski seznam članov ter evidenca o plačani članarini. 
 
3. Finančno ovrednoten plan dela društva za leto 2018. 
 
4. Poročilo o realizaciji programov društva za leto 2017- navedba datuma predložitve poročila Občini 

Dobrna, le v primeru, da je društvu v letu 2017 pridobilo sredstva iz naslova javnega razpisa za 
sofinanciranje turizma v Občini Dobrna.  

 
 

 
Poročilo za leto 2017 je Občini Dobrna predloženo dne__________________________. 

 

                                                 
1 Opomba: Razpisovalec bo registracijo preverjal iz javno dostopnih evidenc o društvih. 
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 Obrazec 5 – vzorec pogodbe 

 
OBČINA DOBRNA, DOBRNA 19, 3204 DOBRNA, ID za DDV št.: SI71772626, matična številka: 
1358570, ki jo zastopa župan Martin Brecl  (v nadaljnjem besedilu: naročnik) 
 
in 
_______________________________________, ________________________, _________________, 
davčna številka: ____________________, matična številka: _______________, ki ga zastopa 
predsednik/ca____________________________ (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) 
 
skleneta, na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Dobrna (Ur. l. 
RS, št. 32/05, 22/2010),  naslednjo 

POGODBO 
O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI DOBRNA ZA LETO 2018 

 
1. člen 

 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je Občina Dobrna objavila Javni razpis za sofinanciranje 
programov na področju turizma na območju Občine Dobrna za leto 2018 (Glasilo Občine Dobrna št. 77 
in spletna stran Občine Dobrna: https://www.dobrna.si) in izmed prispelih prijav, ki so bile popolne ter 
skladne z določili javnega razpisa, izbrala tudi program navedenega izvajalca, za katerega se sklepa ta 
pogodba. 
 
Predmet te pogodbe je sofinanciranje programov TURIZMA za l. 2018, za izbrane programe 
_______________________________ (naziv izvajalca), s sedežem ___________________________, 
v času od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. 

2. člen 
 

Na osnovi sprejetega Proračuna Občine Dobrna za leto 2018 (Ur. l. RS, št. 75/2017), Letnega programa 
turizma za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Dobrna 
za leto 2018, na osnovi razpoložljivih sredstev za sofinanciranje programov turizma v skladu s 
Pravilnikom o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Dobrna (Ur. l. RS, št. 32/05, 
22/2010) ter skladno z javnim razpisom za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini 
Dobrna za l. 2018 so bila izvajalcu dodeljena sredstva za sofinanciranje za naslednje programe: 

Namen Vrednost v EUR 

  

  

  

  

  

 
Programi izvajalca:______________________________________________ za l. 2018 s področja 
programov turizma v Občini Dobrna za leto 2018, so upravičeni do ___________________________ 
EUR sofinanciranja iz proračuna Občine Dobrna za leto 2018, iz proračunske postavke št.: 14005. 
 

3. člen 
 

Pogodbene stranke ugotavljajo, da ima naročnik za sofinanciranje izvedbe programa, opredeljenega v 
drugem členu te pogodbe, zagotovljena sredstva v proračunu občine. 
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Naročnik bo za sofinanciranje izvedbe programov iz 2. člena te pogodbe v letu 2018 zagotovil izvajalcu 
sredstva v skupni višini ___________ EUR. 
 
Odobrena sredstva se nakažejo na transakcijski račun upravičenca v proračunskem letu 2018, v skladu 
z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 
in 13/18 – ZJF-H). Dodeljena sredstva po programih so namenska. 
 
Finančna sredstva se bodo nakazovala na poslovni račun izvajalca, št. 
________________________________, odprt pri_______________________________. 
 
 

4. člen 
 

Izvajalec se zavezuje: 

 Da se bodo programi turizma, ki so predmet te pogodbe, izvajali skladno s strokovno doktrino 
in v smislu namenske in racionalne porabe proračunskih sredstev. 

 Da mu bo cilj pri izvajanju programa doseganje ciljev, 

 Da bo predstavniku naročnika omogočil opravljanje nadzora nad izvajanjem te pogodbe, 

 Da bo prejemnik sofinanciranja vso dokumentacijo v zvezi s pridobljenimi sredstvi hranil 
najmanj pet let po zaključenem programu in dovolil nadzor pristojnih organov v zvezi z 
namensko porabo sredstev ter najkasneje do 31. 3. 2019 podal pisno poročilo na predpisanem 
obrazcu, ki je na voljo na spletni strani Občine Dobrna) o izvajanju programov sofinanciranih 
skladno s to pogodbo in odločbo, izdano na podlagi prijave na javni razpis za sofinanciranje 
programov na področju turizma v Občini Dobrna za leto 2018. 

  
5. člen 

 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da lahko naročnik: 

 ustavi nakazila dotacij, v kolikor izvajalec ne realizira programa; 

 ustavi nakazila dotacij in zahteva vračilo danih sredstev v celoti ali delno skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev dalje, v kolikor izvajalec ne ravna v skladu s to 
pogodbo, predvsem pa koristi sredstva v nasprotju z določili te pogodbe. 

 
6. člen 

 
Za izvedbo pogodbe je s strani Občine Dobrna zadolžena ga. Mateja Smrečnik, s strani izvajalca pa 
zakoniti zastopnik izvajalca predsednik/ca izvajalca____________________________________. 
 

7. člen 
 

Izvajalec programov in prireditev, ki so predmet te pogodbe, se zavezuje, da bo Občino Dobrna navajal 
kot donatorja oz. sofinancerja programov in prireditev (npr. na plakatih, radiu, v časopisju,…). 

 
8. člen 

 
Pogodbeni stranki se dogovorita, da se glede na razpoložljivost sredstev v proračunu Občine Dobrna 
pogodbeni znesek lahko spremeni, za kar bo sklenjen aneks k tej pogodbi. 
 

 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0544
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9. člen 
 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da se bosta obojestransko obveščali o vseh dejstvih, ki so pomembna 
za izvajanje te pogodbe. 
 

10. člen 
 
Protikorupcijska klavzula: 
 
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku 
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 

- pridobitev posla ali 
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbene obveznosti ali 
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, 
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu 
predstavniku, zastopniku, posredniku, je nična. 

 
11. člen 

 
V primeru, da izvajalec ne podpiše pogodbe v roku petnajstih dni od prejema pogodbe, se šteje, da je 
odstopil od svoje zahteve za sofinanciranje 
 

12. člen 
 

Pogodbeni stranki sta soglasni, da bosta morebitne spore reševali sporazumno, v nasprotnem  primeru 
pa bo spor reševalo pristojno sodišče v Celju. 
 

13. člen 
 
Ta pogodba je sestavljena iz treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva izvoda, izvajalec pa 
en izvod.  
 
Pogodba se uporablja od 1. 1. 2018 in prične veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. 
 
 
Datum  podpisa:                    Datum  podpisa: __________________ 
Štev.:  
 
 
NAROČNIK:           IZVAJALEC:                 
                                                
OBČINA DOBRNA                                                    
        Župan  
Martin Brecl            
 


