
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju turističnih dejavnosti društev na območju Občine Gorenja 

vas – Poljane (Ur.l. RS, št. 19/2013), Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 

sofinanciranju turističnih dejavnosti na območju Občine Gorenja vas – Poljane (Ur. l. RS, št. 

12/2017) in Odloka o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2018 (Ur. l. RS, št. 

77/2017) župan Občine Gorenja vas - Poljane objavlja 

 

J A V N I   R A Z P I S 

za sofinanciranje turističnih dejavnosti društev  

na območju občine Gorenja vas - Poljane za leto 2018 

 

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja 

vas. 

 

2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje članstva in turističnih dejavnosti društev na 

območju Občine Gorenja vas – Poljane: 

 redno delovanje in jubileji, 

 izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena, 

 izdajanje promocijskega materiala, 

 spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma, 

 urejanje turistične infrastrukture in turistične signalizacije ter urejanje in olepševanje 

okolja, 

 akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter domačih obrti, 

 organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,  

 aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka, 

 izobraževanje in izpopolnjevanje članov društva za namene pospeševanja turizma, 

 oblikovanje turističnih proizvodov in turistične ponudbe kraja. 

 

3. Upravičenci in pogoji javnega razpisa 

Na razpis se lahko prijavijo društva, ki izpolnjujejo pogoje iz 2. člena Pravilnika o sofinanciranju 

turističnih dejavnosti društev na območju Občine Gorenja vas - Poljane. 

Društva lahko prijavijo članstvo, prireditve, programe in akcije, za katere niso prejela sredstev iz 

drugih virov Občine Gorenja vas – Poljane. 

 

4. Merila za pridobitev sredstev 

    Jubileji 

Jubilej društva: 

- za vsako 10. obletnico delovanja      200 EUR 

Jubilej prireditve: 

- za 10 let           50 EUR 

- za 20 let in vsako nadaljnjo 10. obletnico     100 EUR 
Do jubilejnih nagrad so upravičene tiste prireditve, ki jih društvo izvaja vsako leto brez vmesnih prekinitev.  

 

1. Število članov v društvu:  

- do petdeset članov         25 točk 

- nad petdeset članov         50 točk 

- delovanje turističnega podmladka v okviru društva   25 točk 

2. Aktivnosti v razpisanem letu: 

2.1. izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena:  



2.1.1. predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah v Sloveniji 
(društvo navede število predvidenih predstavitev, vendar največ 10, v poročilu pa navede kraj predstavitve) 
          25 točk/predstavitev 

2.1.2. predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih  

prireditvah v tujini        70 točk/predstavitev 

2.2. izdajanje promocijskega materiala (ne vključuje promocije prireditev): 

2.2.1. zgibanka, koledar, ostala promocijska darila    30 točk 

2.2.2. razglednice, znamke, ...      30 točk 

2.2.3. zemljevidi        30 točk 

2.2.4. ažurirana spletna stran, objave na FB     20 točk 

2.3. spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja 

turizma:  

2.3.1. organizacija in izvedba raznih tekmovanj (največ 3)   100 točk/tekmovanje  

2.3.2. organizacija in izvedba okrogle mize            100 točk/okroglo mizo 

2.3.3. organizacija in izvedba predavanj       30 točk/predavanje 

2.4. urejanje turistične infrastrukture in signalizacije, urejanje in olepševanje okolja ter 

akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter domačih obrti:  

2.4.1. vzpostavitev novih kolesarskih, pohodnih ter drugih poti in razgledišč  100 točk/leto 

2.4.2. vzdrževanje obstoječih kolesarskih, pohodnih ter drugih poti in razgledišč   50 točk/leto 

2.4.3. čistilne in druge akcije v zvezi z urejanjem javnih površin  

(društvo lahko prijavi do 2 akciji)        25 točk/akcijo 

2.4.4. postavitev/obnova turistične obvestilne signalizacije: 

2.4.4.1. turistične oznake, smerokazi (izdelava vsaj 5 oznak)   25 točk/leto 

2.4.4.2. zemljevid kraja        50 točk/zemljevid 

2.4.5. akcije ali projekti na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter ohranjanje   

          domačih obrti                    100 točk/leto 

2.5. organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena  

(veselice ne spadajo pod turistične prireditve): 

2.5.1. poldnevna prireditev, pohod        50 točk/prireditev 

2.5.2. poldnevna prireditev etnološkega značaja    100 točk/prireditev 

2.5.3. celodnevna prireditev: 

2.5.3.1. etnografske, etnološke prireditve                                      250 točk/prireditev/dan 

2.5.3.2. ostale prireditve       100 točk/prireditev/dan 

2.5.4. v okviru prireditve sodeluje več društev      25 točk/prireditev 

2.5.5. sodelovanje društva pri drugih prireditvah v občini     20 točk/prireditev 

2.5.6. sodelovanje društva pri drugih prireditvah izven občine    10 točk/prireditev 

2.6. aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka: 

2.6.1. organizacija delavnic za otroke in mladino      25 točk/delavnico 

2.7. izobraževanje in izpopolnjevanje članov društva za namene pospeševanja turizma: 

2.7.1. organiziranje raznih delavnic, predavanj      25 točk/delavnico,       

                  predavanje 

2.7.2. izobraževanje članov društva (ne v lastni organizaciji)                15 točk/izobraževanje 

2.8. oblikovanje turističnih proizvodov in turistične ponudbe: 

2.8.1. oblikovanje nove turistične ponudbe (programov, spominkov, ...)  100 točk/program  

2.8.2. trženje obstoječe turistične ponudbe (programov)       25 točk/leto  

 

5. Višina razpisanih sredstev, namenjenih za sofinanciranje turističnih dejavnosti društev, je 

13.000,00 EUR na proračunski postavki 755 – Turistična društva. Sredstva se bodo dodelila v 

obliki dveh dotacij; prva (40 %) v roku 30 dni po podpisu pogodbe med Občino Gorenja vas - 

Poljane in društvom, druga pa po predloženem finančnem in vsebinskem poročilu o realizaciji 

programa društva. 



6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev 

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2018. 

 

7. Dokumentacija javnega razpisa vsebuje: 

 besedilo javnega razpisa, 

 Pravilnik o sofinanciranju turističnih dejavnosti društev na območju Občine Gorenja vas 

–  Poljane, 

 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju turističnih dejavnosti 

društev na območju Občine Gorenja vas –  Poljane, 

 prijavni obrazec, 

 vzorec pogodbe. 

Razpisna dokumentacija je v razpisnem roku na voljo na sedežu Občine Gorenja vas – Poljane, 

Poljanska c. 87, Gorenja vas ali na spletni strani Občine Gorenja vas – Poljane, pod rubriko 

Razpisi in objave. 

Informacije v zvezi z objavljenim javnim razpisom dobite na Občini Gorenja vas – Poljane, pri 

Marjeti Šifrar, telefon 04/51-83-120 ali e-naslov marjeta.sifrar@obcina-gvp.si. 

 

8. Vsebina prijave 

Prijava mora vsebovati: 

 izpolnjen prijavni obrazec z navedbo aktivnosti društva v obdobju od 1. 11. 2017 do  

31. 10. 2018, ki morajo biti vsebinsko in finančno opredeljene, 

 program dela za tekoče leto, potrjen s strani občnega zbora (zapisnik občnega zbora), 

 seznam članov društva, iz katerega je razviden tudi turistični podmladek. 

 

Potrdilo o vpisu društva v register društev in obvestilo o identifikaciji lahko občina pridobi iz 

uradnih evidenc, zato ju ni potrebno prilagati prijavnemu obrazcu.  

Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.  

 

9. Rok in način oddaje prijave 

Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 13. aprila 2018. 

 

Prijava mora biti poslana ali dostavljena na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska c. 

87, 4224 Gorenja vas, najkasneje 13. aprila 2018, oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot 

priporočena pošiljka. 

 

Prijava mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, vsebovati mora vse v obrazcu 

zahtevane podatke in priloge in mora biti na ustreznih mestih podpisana in žigosana. 

 

Prijava mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na prednji strani označen 

z napisom »NE ODPIRAJ – Prijava na javni razpis TURIZEM 2018«. 

Na hrbtni strani ovitka morajo biti navedeni podatki o prijavitelju (društvu). 

 

Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa. 

 

10. Postopek obravnavanja prijav 

Odpiranje prijav bo 18. 4. 2018. Odpiranje prijav ne bo javno. 

 

 

 

mailto:marjeta.sifrar@obcina-gvp.si


Komisija za odpiranje in ocenjevanje prijav, prispelih na javni razpis s področja malega 

gospodarstva in turizma (v nadaljevanju: komisija), bo odprla pravočasno prispele prijave in 

ugotovila, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Prijave, ki jih ne bo vložila upravičena oseba, ali 

prijave, ki ne bodo pravočasne, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. 

Če komisija ugotovi, da je prijava nepopolna, obvesti prijavitelja, ki mora prijavo v 5-ih dneh 

dopolniti, drugače bo izločena kot nepopolna.  

 

Vse popolne in upravičene prijave bo komisija ocenila na podlagi meril iz 4. točke tega javnega 

razpisa ter pripravila predlog o razdelitvi sredstev.  

 

Društva bodo o izidu javnega razpisa obveščena najkasneje v 30-ih dneh od dneva odpiranja 

prijav.  

  

Medsebojne obveznosti med občino in upravičencem do sredstev se uredijo s pogodbo.  

 

Sredstva nerealiziranih aktivnosti ostanejo neporabljena. 

 

11. Ostale določbe 

Po zaključku posamezne aktivnosti mora društvo podati finančno in vsebinsko poročilo. 

Rok za realizacijo aktivnosti je 31. 10. 2018, rok za oddajo poročil je 15. 11. 2018. 

 

 

Štev.: 324-01/2018-01       Milan Čadež, župan Občine Gorenja vas - Poljane 


