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Na podlagi 2. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB, 14/13, 101/13 in 
13/18), Zakona o spodbujanju turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 20. člena Statuta občine Pred-
dvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 13/18-UPB), Odloka o proračunu Občine Preddvor za leto 
2020 (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 17/19) ter Pravilnika o dodeljevanju sredstev občins-
kega proračuna za sofinanciranje izvedbe turističnih in drugih občinskih prireditev v Občini Pred-
dvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 4/11) in pooblastila za izvedbo javnega razpisa, Zavod 
za turizem Preddvor objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje izvedbe turističnih in drugih občinskih prireditev

v Občini Preddvor v letu 2020

1.  PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet razpisa je sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih in drugih občinskih prireditev, ki 
pospešujejo turistični razvoj in promocijo občine Preddvor na lokalni in širši ravni in bodo izve-
dene v letu 2020.

Občina Preddvor bo iz sredstev proračuna za leto 2020 sofinancirala izvedbo: 
•  turističnih prireditev, ki so namenjene najširšemu krogu obiskovalcev (v ta sklop prireditev ne 

sodijo prireditve, ki so organizirane za omejeni krog udeležencev (npr. stanovska, društvena in 
podobna srečanja in dogodki);

•  tradicionalne turistične prireditve, to so prireditve, ki se v občini Preddvor organizirajo že več kot 
tri leta zaporedoma;

• druge prireditve: prireditve kot občinski praznik, božično-novoletne prireditve.

Do sofinanciranja so upravičene prireditve, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
•  so namenjene širšemu krogu obiskovalcev oziroma uporabnikov (turistov);
•  neposredno ali posredno prispevajo k doseganju ciljev strategije razvoja turizma v občini Pred-

dvor;
• imajo neprofitni značaj.

2.  POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU:

Upravičenci do dodelitve sredstev so organizatorji prireditev, in sicer:
• neprofitne organizacije (društva, javni zavodi in njim sorodne neprofitne organizacije),
• gospodarske družbe, 
• samostojni podjetniki posamezniki.

Upravičenci morajo biti registrirani za opravljanje dejavnosti organiziranja prireditev, njihov 
sedež pa mora biti na območju Občine Preddvor.
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Upravičenci za organizacijo turističnih in drugih občinskih prireditev za isto prireditev ne smejo 
prejeti drugih sredstev iz proračuna Občine Preddvor.

Upravičeni stroški za sofinanciranje so:
• stroški priprave, pospravljanja in čiščenja prireditvenega prostora (komunalne storitve),
• organizacijski stroški,
• stroški oglaševanja,
• stroški najemnin,
• stroški zabavnega in kulturnega programa,
• stroški zavarovanj,
• stroški varovanja,
• drugi materialni stroški.

Upravičenost stroškov se ugotavlja na podlagi predložene vloge vlagatelja in finančnega načrta 
za prireditev. Pri tem se upošteva le najnujnejši obseg stroškov, potrebnih za izvedbo predlagane 
prireditve. 

3.  POGOJI SOFINANCIRANJA

Višina sofinanciranja:
•  do 30% upravičenih stroškov, največja višina sofinanciranja na prireditev znaša 4.000,00 EUR, 

upravičencem, ki organizirajo turistično oziroma tradicionalno turistično prireditev,
• do 100 % upravičenih stroškov upravičencem za organiziranje drugih občinskih prireditev.

4.  ROK ODDAJE VLOG

Rok za prijavo na razpis je 6. april 2020. Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem 
obrazcu, vsebovati mora vse zahtevane podatke in priloge ter mora biti na ustreznih mestih pod-
pisana 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 
– prireditve 2020«.
V primeru, da se vlagatelj prijavlja z več prireditvami, mora za vsako prireditev izpolniti svoj pri-
javni obrazec, ki mu priloži vso potrebno dokumentacijo, dokazila o izpolnjevanju pogojev pa vloži 
v enem izvodu za vse prijavljene prireditve. 

Vloge se lahko oddajo osebno v sprejemni pisarni Občine Preddvor ali pošljejo na naslov: Zavod 
za turizem Preddvor, Dvorski trg 3, 4205 Preddvor, do vključno 6. 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.
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5.  NAČIN ODDAJE VLOG

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.  OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE 

Postopek javnega razpisa bo vodil Zavod za turizem Preddvor. Odpiranje vlog ne bo javno. 
Na podlagi predloga bo prijaviteljem izdana odločba.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo županu Občine Preddvor v 
roku 8 dni od sprejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
Upravičenci bodo po pravnomočnosti sklepov pozvani k podpisu pogodbe, v katerih bodo nave-
deni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na e-naslovu: 
ernesta.koprivc@visitpreddvor.si.

Štev.:  410–001/20
Preddvor, 6. 3. 2020

Zavod za turizem Preddvor      Občina Preddvor
Ernesta Koprivc, direktorica      Rok Roblek, župan


