
 

 
OBČINA PREDDVOR 
Dvorski trg 10,  4205 Preddvor 

 

 

 
 

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), na podlagi 4. 
člena Pravilnika o sofinanciranju turistične dejavnosti društev na območju Občine 
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/08 in 03/10) ter Odloka o proračunu 
Občine Preddvor za leto 2020 (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 17/19 in 2/20) Občina 
Preddvor objavlja  
 
 
 

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje turistične dejavnosti društev na območju občine Preddvor 

v letu 2020 
 
 
 
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje turistične dejavnosti na območju občine 

Preddvor. 
 

2. Občina Preddvor bo iz sredstev proračuna v letu 2020 sofinancirala turistično 
dejavnost in sicer aktivnosti z naslednjimi vsebinami: 

- izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev 
občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma in v 
tujini, ipd.; 

- izdajanje promocijskega materiala: zgibanka, razglednice, ipd.; 
- spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih 

pospeševanja turizma:  
- organizacija in izvedba raznih natečajev (npr. »najlepše urejena hiša«, 

»najlepši balkon«)   ipd.; 
- akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, ohranjanja 

ljudskih običajev; 
- urejanja in olepševanja okolja ter oblikovanje turističnih produktov s področja 

rekreacijskih aktivnosti; 
- urejanje in vzdrževanje kolesarskih in sprehajalnih poti, razgledišč, čistilne 

akcije in podobno, ipd.; 
- organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena; 
- aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka: organizacija delavnic za 

otroke in mladino; 
- šolanje in izpopolnjevanje kadrov za namene pospeševanja turizma: 

organiziranje raznih delavnic, predavanj; 
- oblikovanje turističnih proizvodov in turistične ponudbe kraja. 

 

Programi, sofinancirani na podlagi tega razpisa, morajo biti izvedbeno in finančno 
realizirani najkasneje do 31. decembra 2020. V kolikor predlagatelji predlagajo za 
sofinanciranje večletne programe, morajo natančno opredeliti del programa, ki bo 
realiziran v letu 2020. 

 
3. Na javni razpis se lahko prijavijo društva, ki izvajajo turistično dejavnost in izpolnjujejo 

naslednje pogoje: 
- da so registrirana po Zakonu o društvih, 
- da imajo sedež na območju občine Preddvor, 
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, 



- da imajo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske pogoje za 
realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma, 

- da izvajajo organizirano redno dejavnost na področju turizma, 
- da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne 

obveznosti, 
- da k vlogi na javni razpis priložijo poimenski seznam članov društva.  

 
4. Rok za prijavo na razpis je 01. april 2020. Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem 

prijavnem obrazcu, vsebovati mora vse zahtevane podatke in priloge ter mora biti na 
ustreznih mestih podpisana in žigosana. 

 

Vlagatelji morajo vlogo oddati v zaprtih ovojnicah. Na hrbtni strani ovojnice morajo biti 
navedeni podatki o vlagatelju (naziv in naslov), na sprednji strani ovojnice pa mora biti 
izpisano »ne odpiraj – JR TD 2020«. 

 

Vloge se oddajo osebno v sprejemni pisarni Občine Preddvor ali pošljejo na naslov 
Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, do 01. aprila 2020 oziroma morajo 
biti najpozneje ta dan oddane na pošti kot priporočena pošiljka. 

 

Oddaje vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa. 
 

Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba ali vloge, ki ne bodo prispele pravočasne, 
bodo izločene iz nadaljnjega postopka.  

 
5. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani predlagatelji dvignejo v sprejemni pisarni 

Občine Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, v času uradnih ur oziroma je 
dostopna na spletni strani Občine Preddvor www.preddvor.si.  

 
6. Postopek javnega razpisa bo vodila posebna komisija. Komisija bo prispele vloge 

ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so navedeni v javnem razpisu.  
 
7. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji s sklepom obveščeni v roku 60 dni po izteku 

roka za prijavo na javni razpis. Z izbranimi vlagatelji bo sklenjena pogodba o 
sofinanciranju v letu 2020.  

 
8. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite v sprejemni pisarni občine 

telefon 04/275 10 00. 
 

 

 
 
Štev.: 410-0007/2020 
Preddvor, 3. 3. 2020 
 
 
  Rok Roblek 

župan 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

http://www.preddvor.si/


MERILA 
 
 

 VRSTA AKTIVNOSTI ŠTEV. TOČK 

1. Število članov  

 do petdeset članov 50 

 od enainpetdeset do sto članov 100 

 nad 100 članov 150 

2. Društvo ima status društva, ki deluje v 

javnem interesu 

 

3O 

3. Aktivnosti v razpisanem letu:  

3.1. izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in 

širšega pomena: 

 

3.1.1. 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) 

50/predstavitev 

3.1.2. predstavitev občine in društva na raznih sejmih, 

razstavah in drugih prireditvah v tujini   

100/predstavitev 

3.2. izdajanje promocijskega materiala:  

3.2.1. zgibanka - enojezična 100/zgibanka 

 vsaka naslednja izvedba 50/zgibanka 

3.2.2. razglednica  50/razglednica 

3.3. spodbujanje lokalnega prebivalstva za 

sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma:  

 

3.3.1. organizacija in izvedba raznih natečajev (društvo 
lahko prijavi do 3 natečaje lokalnega ali širšega 

pomena)  

300/natečaj  

3.4. akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne 
dediščine, urejanja in olepševanja okolja ter 

oblikovanje turističnih produktov s področja 
rekreacijskih aktivnosti:  

 

3.4.1. vzdrževanje kolesarskih, konjeniških in 

sprehajalnih poti, razgledišč 

300/leto 

3.4.2. organizator čistilne akcije 100/leto 

3.4.3. akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne 

dediščine (društvo priloži obrazložitev s terminskim 
in finančnim planom izvedbe akcije) 

200/leto 

3.5. organiziranje in izvedba turističnih prireditev 

lokalnega in širšega pomena: 

 

3.5.1. etnografske, etnološke prireditve 500/prireditev/dan 

3.5.2. ostale prireditve 300/prireditev/dan 

3.5.3. društvo je organizator in izvajalec prireditve 50/prireditev 

3.5.4. v okviru prireditve sodeluje več društev 50/prireditev 

3.6. aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka:  

3.6.1. organizacija delavnic za otroke in mladino 200/leto 

3.7. šolanje in izpopolnjevanje kadrov za namene 
pospeševanja turizma: 

 

3.7.1. organizacija  raznih delavnic, predavanj 100/predavanje, delavnica 

3.8. oblikovanje turističnih proizvodov in turistične 

ponudbe: 

 

3.8.1. ostali proizvodi 50/leto 

3.8.2. oblikovanje nove turistične ponudbe (programov) 200/leto 

3.8.3. trženje obstoječe turistične ponudbe (programov) 100/leto 

 
 

 


