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OBČINA SEVNICA 
GLAVNI TRG 19a 
8290 SEVNICA 

 
Telefon: (07) 81 61 200 
Telefax: (07) 81 61 210 
E-pošta: obcina.sevnica@siol.net 
 
 
Številka:  322-0002/2013-1 
Datum:    18.01.2013 

 
 

 
 

R A Z P I S N A 
 

D O K U M E N T A C I J A 
 

 
 

Javni razpis 
za sofinanciranje turističnih prireditev  

v občini Sevnica za leto 2013 
 

 
Razpisno dokumentacijo sestavljajo: 

1. Povabilo k oddaji ponudbe. 
2. Besedilo javnega razpisa. 
3. Prijavni obrazci. 
4. Vzorec pogodbe. 
5. Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev v Občini Sevnica (Ur. list 

RS, št. 25/09-UPB in 103/11). 
6. Osnutek poročila o izvedbi prireditve 2013, ki ga vlagatelji dostavijo po realizaciji 

prireditve). 
 
 

ROK ZA ODDAJO RAZPISNE DOKUMENTACIJE: 
DO VKLJUČNO 28.02.2013 

 
 
  Srečko Ocvirk, l. r., 
Župan Občine Sevnica 
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1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 

 
Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v občini Sevnica za leto 2013 objavljamo: 

- v Uradnem listu Republike Slovenije, 
- na www.obcina-sevnica.si, 
- na www.kstm.si, 
- na oglasni deski Občine Sevnica, 
- na oglasni deski KŠTM Sevnica, 
- na video straneh Axa. 

 
Vabimo vas, da podate ponudbo na javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe, do 
28.02.2013 po pošti na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica ali osebno 
vloženo v sprejemni pisarni Občine Sevnica – 2. nadstropje, soba 215. 
 

Zahtevana dokumentacija: 
1. Izpolnjen prijavni obrazec razpisne dokumentacije  
(3. točka razpisne dokumentacije (od 5. do 10. strani razpisne dokumentacije)  

 
Do sredstev niso upravičena društva, ki so za isto prireditev že pridobila sredstva na 
drugih razpisih, ki jih objavlja Občina Sevnica oz. so z vsebino programa kandidirali 
na ostalih državnih oz. mednarodnih razpisih. 
 
Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti z oznako:  »Za sofinanciranje turističnih prireditev 
– ne odpiraj«. 

 
Pooblaščeni osebi za posredovanje informacij o razpisni dokumentaciji sta: 
Vlasta Kuzmički (07 81 61 233, e-naslov: vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si) in Maja 
Šušterič (07 81 61 205, e-naslov: maja.susteric@obcina-sevnica.si). 
  
 
 

   Srečko Ocvirk, l. r., 
Župan Občine Sevnica 

http://www.obcina-sevnica.si/
http://www.kstm.si/
mailto:vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si
mailto:maja.susteric@obcina-sevnica.si
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Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur.l. RS, št. 50/07, 114/2007 
- ZIPRS0809, 61/2008, 99/2009 - ZIPRS1011 in 3/2013) in Pravilnika o vrednotenju in 
sofinanciranju turističnih prireditev v občini Sevnica  (Uradni list RS, št. 25/09-UPB, 103/11), 
Občina Sevnica objavlja 
 

 Javni razpis 
za sofinanciranje turističnih prireditev v občini Sevnica 

za leto 2013 
 
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica 
 
2. Vrednost razpisa: 
  vrednost razpisa za področje turizma za leto 2013 znaša 12.775,00 EUR.   
 
3. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedenih 

turističnih prireditev v občini Sevnica, katerih cilj je povečanje turističnega obiska oz. 
promocija kraja in prireditev, ki vplivajo na turistični razvoj posameznega kraja ter 
celotne občine.  

 
Predmet razpisa so prireditve, ki se morajo prijaviti oziroma dobiti dovoljenje s 
strani pristojne policijske postaje oziroma pristojne upravne enote (v skladu z 
Zakonom o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/2011-UPB5)). Izpolnjevanje 
navedenega kriterija je izvzeto pri zavarovanju etnološke dediščine. 

  
      V sklopu prireditve se sofinanciranje ne odobri za pogostitve (komisij, članov društev, 

izvajalcev, pohodnikov, obiskovalcev…), potne stroške ter koordinacije izvajalcev. 
 
4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis  
 
4.1. Na razpis se lahko prijavijo: 

- pravne osebe oziroma društva, združenja in zveze, ki so registrirane za izvajanje 
dejavnosti opredeljenih v javnem razpisu in delujejo v občini Sevnica. 

 
 Do sredstev niso upravičena društva, ki so za isto prireditev že pridobila sredstva na 

drugih razpisih, ki jih objavlja Občina Sevnica oz. so z vsebino programa kandidirala na 
ostalih državnih oz. mednarodnih razpisih. 

 
4.2.  Izvajalci turističnih prireditev morajo izpolnjevati naslednje pogoje, da: 

- imajo sedež v občini Sevnica, 
- imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo 

določa zakon, 
- so registrirani in delujejo najmanj eno leto, 
- imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih turističnih prireditev, 
- vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji turističnih prireditev 

in plan aktivnosti za prihodnje leto, 
- so zveze širšega pomena na področju turizma, 
- izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika. 

 
Če vlagatelj v razpisanem obdobju pripravlja več različnih prireditev, je potrebno izpolniti 
več prijavnih obrazcev (vsaka prireditev na svojem obrazcu). 
 

5.  Uporaba kriterijev:  
Komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila posamezno vlogo ter izločila 
morebitne vloge, ki niso v skladu z razpisanim področjem. Prijave na razpis bodo 
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ovrednotene na podlagi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev v 
Občini Sevnica (Ur. list RS, št. 25/09-UPB in 103/11). 

 
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: 

dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2013. 
 
7. Rok za predložitev prijav in način predložitve: 

Prijave morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na 
naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, najkasneje do 28. februarja 
2013. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo 
prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko (datum poštnega žiga na dan 28.02.2013) 
ali do konca delavnika oddana v sprejemni pisarni Občine Sevnica.  
Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na razpisnih obrazcih 
razpisne dokumentacije naročnika.  

 
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Za sofinanciranje turističnih 
prireditev - ne odpiraj«. Na kuverti mora biti napisan naziv in naslov prijavitelja.  
 
Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno oz. ne bodo pravilno opremljene, bodo s 
sklepom zavržene. 

 
8. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: 

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do 
konca razpisnega roka, vsak delovni dan med 8.00  in 14.00 uro na Občini Sevnica, 
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica v pisarni št. 118 ali 102, na spletni strani Občine Sevnica 
(www.obcina-sevnica.si) ter spletni strani zavoda KŠTM (www.kstm.si).  

 
Pooblaščeni osebi za posredovanje informacij o razpisni dokumentaciji sta Vlasta 
Kuzmički (vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si), tel. (07) 81 61 233 in Maja Šušterič 
(maja.susteric@obcina-sevnica.si ), tel. (07) 81 61 205. 

 
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev: 

Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana Občine Sevnica, bo z odpiranjem vlog 
začela 06.03.2013 v prostorih Občine Sevnica. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru 
nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo 
vlogo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v tem roku ne dopolni, se zavržejo s sklepom. 
 

10. Izid razpisa: 
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 60 dni od 
datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati bodo sklenjene pogodbe, s katerimi se 
bodo uredili podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.  

 
 
Številka:  322-0002/2013 
Datum:    18.01.2013 

  
 
 

      Srečko Ocvirk 
župan Občine Sevnica 

 

http://www.obcina-sevnica.si/
http://www.kstm.si/
mailto:vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si
mailto:maja.susteric@obcina-sevnica.si
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3. PRIJAVNI OBRAZEC  
 

PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE TURISTIČNIH PRIREDITEV 

V OBČINI SEVNICA ZA LETO 2013 
 

 
 

3.1. PODATKI O VLAGATELJU                                                                   
 

 
Vlagatelj: ______ 
 
Naslov: __________________________________________________________________ 

 
Elektronski naslov:_________________________________________________________ 
 
Telefon:__________________________________________________________________ 

 
Ustanovitelj (izpolni pravna oseba): ____________________________________________ 
 
Ime in priimek odgovorne osebe: ______________________________________________ 
 
Kontaktna oseba in telefon: __________________________________________________ 
 
Matična št.: _________________________ Davčna št.: ____________________________ 
 
Številka TRR ime banke: ____________________________________________________ 
 
 
 

3.2. OSNOVNI PODATKI O PRIREDITVI 
 
Naslov : __________________________________________________________________ 

 
Izvajalec/organizator: _______________________________________________________ 
 
Število aktivnih udeležencev, ki sodelujejo pri organizaciji: __________________________ 
 
Predvideno število obiskovalcev prireditve: ______________________________________ 

 
Kraj in čas realizacije: _______________________________________________________ 
 
Višina zaprošenih sredstev za (so)financiranje: ___________________________________ 
 
Dokazilo da je društvo član zveze: _____________________________________________ 
(žig TZOS)  
 
Evidenca o članstvu (urejena/neurejena):__________________ (izjava številka 3.5.3. o 
članstvu) 
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A/ Kratka predstavitev prireditve (v opis vključiti tudi ali se v prireditev vključeni 
običaji, stanovski dogodki, koliko ljudi sodeluje pri prikazu običajev, ali imajo 
oblikovane doživljajske točke za napovedane skupine, ali je to nova prireditev, ali je 
prireditev namenjena privabljanju turistov in obiskovalcev v času izven glavnih sezon, 
ali je prireditev oziroma bo javno objavljena v medijih…): 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

________ 

 
 
 
B/ Pomen projekta v ožjem in širšem prostoru (ali je prireditev krajevnega, 
občinskega, regijskega, državnega, meddržavnega pomena…): 
 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



3 

 

3.3. FINANČNA KONSTRUKCIJA V EUR 
 

ODHODKI: ( specificirati)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRIHODKI: 
      

      
Predlog sofinanciranja Občine Sevnica: 
________________________________________________ 
 
Druga sredstva Občine Sevnica: 
_________________________________________________ 
 
Sredstva pridobljena s strani državnih oziroma mednarodnih razpisih:  
_________________________________________________ 
 
Lastna sredstva: 
_________________________________________________________________________ 
 
Drugi viri (specificirati): 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
  
  

SKUPAJ: 

 
 

3.4. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE TURISTIČNIH 
PRIREDITEV  
 
V OSNOVNEM OPISU PODATKOV O PRIREDITVI (TOČKA 3.2. TEGA PRIJAVNEGA 
OBRAZCA) MORAJO BITI RAZVIDNI PODATKI, KI SE NANAŠAJO NA SPODNJI OPIS 
KRITERIJA TURISTIČNIH PRIREDITEV 
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OPIS KRITERIJA MOŽNO ŠT. DOSEŽENE 

TOČK TOČKE

(izpolni vlagatelj) (izpolni komisija)

I. NIVO PRIREDITVE SKUPAJ DO 60 TOČK

1. PRIREDITVE KRAJEVNEGA ZNAČAJA

1a Organizacija tradicionalne prireditve, ki traja dva dneva in več 20

1.b Organizacija tradicionalne prireditve, ki traja en dan 10

2. PRIREDITVE OBČINSKEGA POMENA

Prireditev, ki predstavlja kulturno, naravno dediščino in ljudske

običaje ter promovira občino Sevnica, je prireditev občinskega

pomena.

2.a Organizacija prireditve, ki traja več kot 1 dan 40

2.b Organizacija prireditve, ki traja 1 dan 25

3. PRIREDITVE REGIJSKEGA, DRŽAVNEGA, MEDDRŽAVNEGA POMENA

3.a Organizacija prireditve, ki traja več kot 1 dan 60

3.b Organizacija prireditve, ki traja 1 dan 45

II. ŠTEVILO OBISKOVALCEV NA PRIREDITVI DO 10 TOČK

1.a do 300 obiskovalcev 5

1.b nad 300 obiskovalcev 10

III. VAROVANJE ETNOLOŠKE DEDIŠČINE (OBIČAJI, STANOVSKI DO 25 TOČK

DOGODKI, ČISTILNE AKCIJE)

1.a Nastop 5

1.b Prikaz običaja (sodelujočih pod 30 ljudi) 10

1.c Prikaz običaja (sodelujočih nad 30 ljudi) 20

IV. SLEDENJE STRATEGIJE TURIZMA (oblikovanje doživljajske točke za DO 5 TOČK

napovedane skupine) 5

V. SPODBUJANJE NOVIH NESPORNIH PRODUKTOV - INOVATIVNOST DO 20 TOČK

(za nove prireditve)

1a Organizacija tradicionalne prireditve, ki traja dva dneva in več 20

1.b Organizacija tradicionalne prireditve, ki traja en dan 10

VI. PRIREDITEV, KI JE NAMENJENA PRIVABLJANJU TURISTOV IN DO 5 TOČK

OBISKOVALCEV V ČASU IZVEN GLAVNIH SEZON 5

VII. DRUŠTVO JE V ZVEZI DRUŠTEV DO 5 TOČK

Društvo je v zvezi društev 5

 
              Kraj in datum                                                           Podpis odgovorne osebe:                                                   

           __________________________               (žig)                  __________________ 
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3.5. IZJAVE VLAGATELJA                                                             
 
VLAGATELJ 
______________________________ 

______________________________ 

 
3.5.1. IZJAVA O IZPOLNJEVANJU IN SPREJEMANJU POGOJEV JAVNEGA RAZPISA 

 
Izjavljamo, da: 

- soglašamo, da Občina Sevnica za namene Javnega razpisa za sofinanciranje 
turističnih prireditev v občini Sevnica za leto 2013 iz uradnih evidenc pridobi podatke 
o vlagatelju, odgovorni osebi vlagatelja ter ostale podatke za potrebe razpisa; 

- sprejemamo pogoje in merila navedene v Javnem razpisu za sofinanciranje turističnih 
prireditev v občini Sevnica za leto 2013 in se z njimi v celoti strinjamo; 

- so podatki, ki so podani v prijavi resnični in ustrezajo dejanskemu stanju ter da vse 
priložene fotokopije priloženih listin ustrezajo originalom; 

- imamo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih turističnih prireditev; 

- za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo polno 
odgovornost; 

- za kritje stroškov prijavljene prireditve nismo pridobili sredstev na drugih razpisih, ki 
jih objavlja Občina Sevnica oz. z vsebino programa nismo kandidirali na ostalih 
državnih oz. mednarodnih razpisih; 

- soglašamo s priloženim vzorcem pogodbe o sofinanciranju; 

- bomo oglaševali Občino Sevnica kot sofinancerja izbrane prireditve. 
 
 
              Kraj in datum                                                           Podpis odgovorne osebe:                                                   

           __________________________               (žig)                  __________________ 

…................................................................................................................................................ 

VLAGATELJ 
__________________________ 

__________________________ 

 
 

3.5.2. IZJAVA – FINAČNA KONSTRUKCIJA 
 
 
Izjavljamo, da bomo, v kolikor v skladu z merili in višino razpoložljivih sredstev pridobimo 
manj sredstev od pričakovanih,  prilagodili aktivnosti in finančno konstrukcijo za leto 2013. 
 
 
 
 
 
              Kraj in datum                                                                 Podpis odgovorne osebe:                                                   

           __________________________               (žig)                  __________________ 
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VLAGATELJ 
__________________________ 

__________________________ 

 
 

3.5.3. IZJAVA - ČLANSTVO 
 
 
Izjavljamo, da imamo urejeno evidenco o članstvu in da vsi člani redno poravnavajo letno 
članarino. 
 
 
 
 
 
 
              Kraj in datum                                                                Podpis odgovorne osebe:                                                   

           __________________________               (žig)                  __________________ 

 
 
…................................................................................................................................................ 

 
 
VLAGATELJ 
__________________________ 

__________________________ 

 
 

3.5.4. IZJAVA – RESNIČNI IN NEZAVAJUJOČI PODATKI 
 
 
Izjavljamo, da so vsi podatki v naši ponudbi resnični in nezavajujoči. Seznanjeni smo s tem, 
da nas lahko naročnica izloči iz ocenjevanja ponudb, če bodo naši podatki v ponudbeni 
dokumentaciji zavajajoči. 
 
 
 
              Kraj in datum                                                                 Podpis odgovorne osebe:                                                   

           __________________________               (žig)                  __________________ 
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4. VZOREC POGODBE                                                     
 
 
OBČINA SEVNICA, GLAVNI TRG 19/A, 8290 SEVNICA, matična št. 5883008 , ID za DDV: 
SI99767392, ki jo zastopa župan  Srečko Ocvirk  
(kot naročnik) 
 
in 
 
vlagatelj 

___________________________________________________________________ 

matična št. _____________, davčna številka_________________, ki ga zastopa 
____________________________________  (kot izvajalec)  

 
skleneta 

POGODBA O SOFINANCIRANJU 
TURISTIČNIH PRIREDITEV ZA LETO 2013 

 
1. člen 

S to pogodbo se naročnik zavezuje za sofinanciranje, izvajalec pa za izvajanje naslednjih 
prireditev za leto 2013, izbranih s sklepom, št. _________________, z dne _________, na 
osnovi Javnega razpisa za sofinanciranje turističnih prireditev v Občini Sevnica za leto 2013: 
__________________________________________________________________________ 
Izvajalec se zavezuje, da bo prireditev izvedel v skladu z opisom vsebine iz prijave na javni 
razpis v letu 2013.  
 

2. člen 
Pogodbeni stranki se s to pogodbo dogovorita, da bo naročnik v skladu z navedenim 
sklepom o izboru sofinanciral prireditev iz 1. člena te pogodbe. 
 

3. člen 
Naročnik bo sredstva za sofinanciranje izvajanja aktivnosti v dogovorjeni višini nakazal na 
tekoči račun številka _________________ odprtega pri banki __________ v roku 30 dni od 
oddaje poročila o izvedbi prireditve 2013, h kateremu je potrebno priložiti: 

- kopije računov, ki se glasijo na ime društva.  
- en izvod programa in fotografije prireditve; 
- kopije morebitnih javnih objav v medijih;   
- kopija prijave oz. dovoljenja, izdanega s strani pristojne policijske postaje oz. upravne 

enote (v skladu z Zakonom o javnih zbiranjih (Ur. list RS, št. 64/2011-UPB5)) - za 
prireditve, ki imajo značaj etnološke dediščine, navedenega dovoljenja ni potrebno 
priložiti). 
 

Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 14420, konto 412000 pravilnik - turizem. 
 

4. člen 
Izvajalec se zavezuje, da bo z izvedbo prireditve zagotovil namen in cilj v skladu s prijavo iz 
drugega odstavka 1. člena te pogodbe. O izvedeni prireditvi bo oddal vse potrebne priloge iz 
3. člena pogodbe, najkasneje do 30.11.2013 oz. do 31.12.2013 za prireditve, ki se izvedejo v 
mesecu decembru. V kolikor tega ne stori, sredstva dodeljena s sklepom št. 
______________ z dne, ________, ne bodo izplačana.  
 

5. člen 
V primeru, da nastopijo okoliščine, ki utegnejo vplivati na terminsko in/ali vsebinsko izvedbo 
prireditve, za katero so dodeljena sredstva proračuna Občine Sevnica, mora izvajalec pisno 
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obrazložiti in utemeljiti svoj predlog za podaljšanje roka izvedbe prireditve in roka porabe 
sredstev glede na predviden terminski plan oz. obrazložiti predlagane vsebinske spremembe 
z navedbo razlogov, sicer izgubi pravico do porabe sredstev. 
 
Naročnik glede na spremenjene okoliščine oceni, ali še ostaja pri sofinanciranju prireditve iz 
te pogodbe, ali pa odstopi od te pogodbe. V primeru, da naročnik vztraja pri sofinanciranju te 
prireditve, se pogodbeni stranki dogovorita o novih pogojih v obliki aneksa k pogodbi.  
 

6. člen 
Občina Sevnica in izvajalec se dogovorita, da bosta izvajanje prireditve spremljala: 

- na strani Občine Sevnica pooblaščeni vodja oddelka za gospodarske dejavnosti 
- na strani izvajalca: ______________. 

 
7. člen 

Občina Sevnica ima pravico nadzora nad potekom prireditve in nad namensko porabo 
dodeljenih sredstev z vpogledom v dokumentacijo in obračun stroškov izvajalca v zvezi z 
izvedbo prireditve, izvajalec pa mu je dolžan to omogočiti. 
 

8. člen 
Naročnik lahko odstopi od te pogodbe in zahteva vračilo že izplačanih proračunskih sredstev 
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila tudi v primerih, 
če: 
- mu izvajalec ne omogoči nadzora v skladu s 7. členom te pogodbe, 
- se ugotovi, da je izvajalec nenamensko uporabil prejeta sredstva, 
- izvajalec kako drugače ne izpolnjuje svojih obveznosti iz te pogodbe. 
 

9. člen 
Izvajalec je dolžan pri izvajanju prireditve oz. objavah rezultatov prireditve iz te pogodbe oz. 
pri vseh drugih oblikah javnega nastopanja v zvezi z njim, navesti oz. javno objaviti, da je 
njegovo izvajanje sofinancirala tudi Občina Sevnica. 
 

10. člen 
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno, v nasprotnem 
primeru je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče. 
 

11. člen 
Pogodba je sklenjena in začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Pogodba je 
napisana v treh enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec en izvod, dva izvoda pa naročnik.  
 
Številka: 322-0002/2013 
Datum:   ______________ 
                      
Izvajalec:          Naročnik: 
                                       OBČINA SEVNICA 
                                       Srečko Ocvirk 
                                       Župan 
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5. PRAVILNIK                                                     
 

Uradni list RS, št. 25/2009, z dne 03.04.2009 

Uradni list RS, št. 103/2011, z dne 16.12.2011 

 

 

P R A V I L N I K  o vrednotenju in sofinanciranju turističnih 

prireditev v Občini Sevnica (uradno prečiščeno besedilo) Uradni list 

RS, št. 25/2009, z dne 03.04.2009 

 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta pravilnik določa merila in kriterije za vrednotenje turističnih prireditev in nadzor nad porabo sredstev na 
območju Občine Sevnica.  

Predmet tega pravilnika je sofinanciranje izvedenih turističnih in drugih prireditev v Občini Sevnica, katerih cilj 
je povečanje turističnega obiska oziroma promocija kraja in vplivajo na turistični razvoj posameznega kraja ter 
celotne občine.  

V pravilniku so opredeljeni tudi:  

– opravila in postopki, ki jih v posameznih fazah postopka opravlja Zavod za kulturo, šport, turizem in 
mladinske dejavnosti Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica (v nadaljevanju »KŠTM Sevnica«), kot s strani Občine 
Sevnica pooblaščena institucija,  

– dejanja, ki jih morajo v posameznih fazah postopka opraviti predlagatelji in izvajalci programov za 
sofinanciranje na področju turističnih prireditev,  

– dokumentacija, ki se uporablja v postopku, ki ga ureja ta pravilnik. 

2. člen 

Sredstva za sofinanciranje turističnih prireditev na področju turizma se izvajalcem dodelijo na osnovi javnega 
razpisa. Razpis se izvede po sprejetju proračuna Občine Sevnica za tekoče leto in se objavi v javnih glasilih, na 
spletni strani Občine Sevnica ter spletni strani KŠTM Sevnica. Razpisni rok ne sme biti krajši kot 30 dni. 

3. člen 

V proračunu Občine Sevnica se za posamezno leto določi višina sredstev, namenjena sofinanciranju turističnih 
prireditev. Postopke v imenu Občine Sevnica v zvezi v vrednotenjem in sofinanciranjem turističnih prireditev vodi 
Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica (v nadaljevanju 
»KŠTM Sevnica«). 

4. člen 

Izvajalci turističnih prireditev so:  

– pravne osebe oziroma društva, združenja in zveze, ki so registrirani za izvajanje dejavnosti, opredeljenih v 
javnem razpisu in delujejo v Občini Sevnica,  

– organizatorji prireditve, ki so lokacijsko vezani na Občino Sevnica,  

– krajevne skupnosti v Občini Sevnica.  

Do sredstev niso upravičena društva, ki so za isto prireditev že pridobila sredstva na drugih razpisih, ki jih 
objavlja Občina Sevnica, oziroma so z vsebino programa kandidirala na ostalih državnih oziroma mednarodnih 
razpisih. 
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5. člen 

Izvajalci turističnih prireditev morajo izpolnjevati naslednje pogoje:  

– da imajo sedež v Občini Sevnica,  

– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon,  

– da so registrirani in delujejo najmanj eno leto,  

– da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih turističnih prireditev,  

– da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji turističnih prireditev in plan aktivnosti za 
prihodnje leto,  

– so zveze širšega pomena na področju turizma,  

– da izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika. 

 

II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV 

6. člen 

Postopek oblikovanja in dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcev poteka po naslednjem zaporedju:  

a) priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov izvajalcev,  

b) zbiranje predlogov,  

c) ocenjevanje prispelih predlogov,  

d) obravnava predlogov,  

e) obveščanje izvajalcev o odločitvi,  

f) sklepanje pogodb,  

g) spremljanje pogodb in namenske porabe sredstev iz proračuna.  

Razpisni rok se časovno prilagodi postopku priprave in sprejema občinskega proračuna. V primeru, da se 
proračun ne sprejme do maja tekočega leta, se razpiše višina sredstev iz preteklega leta. 

7. člen 

Objava javnega razpisa mora vsebovati:  

– navedbo naročnika (naslov in drugi podatki),  

– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti,  

– navedbo, da gre za zbiranje turističnih prireditev s področja spodbujanja razvoja turizma,  

– okvirno vrednost sredstev za predmet javnega razpisa,  

– določitev obdobja za porabo sredstev,  

– razpisni rok,  

– način dostave predlogov,  

– navedbo osebe, pooblaščene za dajanje informacij,  

– informacijo o obrazcih za prijavo,  

– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.  
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Rok za oddajo ponudb ne sme biti krajši od enega meseca. 

8. člen 

Pri pripravljanju, sprejemanju in izvajanju odločitev o izbiri turističnih prireditev, ki jih iz občinskega proračuna 
sofinancira občina, se ravna po pogojih in merilih, ki so sestavni del tega pravilnika.  

Od dneva objave razpisa do določitve o izboru predlogov izvajalcev se pogoji in merila iz prejšnjega odstavka 
ne smejo spreminjati. 

9. člen 

Pravico do sofinanciranja turističnih prireditev imajo izvajalci iz 4. člena tega pravilnika, ki so izbrani na podlagi 
vsakoletnega javnega razpisa, ki se objavi v javnih glasilih, na spletni strani Občine Sevnica ter spletni strani 
KŠTM Sevnica.  

Izvajalci, ki se prijavijo na razpis za dodelitev proračunskih sredstev, pošljejo svoje ponudbe v zaprti kuverti z 
oznako »Za sofinanciranje turističnih prireditev – ne odpiraj« na naslov Občina Sevnica.  

Po preteku roka za oddajo bo komisija za sofinanciranje turističnih prireditev obravnavala vloge. 

10. člen 

Postopek javnega razpisa vodi štiričlanska komisija, ki jo imenuje župan Občine Sevnica. Komisijo sestavljajo 
en predstavnik občinske uprave, en predstavnik KŠTM Sevnica, predsednik in član odbora za gospodarstvo. 
Komisija pripravi vrednotenje programov v skladu z merili tega pravilnika. Komisija seznani odbor za 
gospodarstvo ter občinski svet z razdelitvijo sredstev. Sklep o sofinanciranju programov izda, na podlagi predloga 
komisije, občinska uprava. 

11. člen 

Nepopolne vloge se lahko dopolnijo v roku 8 dni. V primeru, če ne pride do dopolnitve vloge, se s sklepom 
komisije zavržejo.  

Zoper sklep iz prvega odstavka je možna pritožba v roku 15 dni pri županu Občine Sevnica.  

Na odločitev župana ni možna pritožba. 

12. člen 

Z izbranimi izvajalci turističnih prireditev župan Občine Sevnica sklene pogodbo o sofinanciranju izbranih 
turističnih prireditev. V pogodbi se opredelijo:  

– naziv in naslov izvajalca,  

– izbrano turistično prireditev, ki se sofinancira oziroma financira,  

– višina dodeljenih sredstev in način financiranja,  

– način nadzora nad porabljenimi sredstvi,  

– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,  

– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja turistične prireditve. 

13. člen 

V petnajstih dneh po prejemu pogodbe morajo izvajalci podpisani izvod pogodbe vrniti Občina Sevnica. Če 
podpisana pogodba s strani izvajalca ni vrnjena v petnajstih dneh od izdaje pisnega poziva za podpis, se zadeva 
obravnava, kot da je izvajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju predloga turistične prireditve. 

14. člen 

Izvajalci morajo dati ponudbo svojih turističnih prireditev na predpisanih obrazcih, ki so sestavni del razpisne 
dokumentacije in jim predložiti dokazila oziroma priloge, ki jih zahtevajo obrazci. 
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III. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE TURISTIČNIH PRIREDITEV 

15. člen 

Merila in kriteriji za vrednotenje turističnih prireditev: 

+---------------------------------------------+----------------+ 
|OPIS KRITERIJA                               |  MOŽNO ŠT. TOČK| 
+---------------------------------------------+----------------+ 
|                                             |                | 
+---------------------------------------------+----------------+ 
|I. NIVO PRIREDITVE SKUPAJ                    |      DO 60 TOČK| 
+---------------------------------------------+----------------+ 
|1. PRIREDITVE KRAJEVNEGA ZNAČAJA             |                | 
+---------------------------------------------+----------------+ 
|1.a Organizacija tradicionalne prireditve, ki|              20| 
|traja dva dneva in več                       |                | 
+---------------------------------------------+----------------+ 
|1.b Organizacija tradicionalne prireditve, ki|              10| 
|traja en dan                                 |                | 
+---------------------------------------------+----------------+ 
|                                             |                | 
+---------------------------------------------+----------------+ 
|2. PRIREDITVE OBČINSKEGA POMENA              |                | 
+---------------------------------------------+----------------+ 
|Prireditev, ki predstavlja kulturno, naravno |                | 
|dediščino in ljudske                         |                | 
+---------------------------------------------+----------------+ 
|običaje ter promovira občino Sevnica, je     |                | 
|prireditev občinskega                        |                | 
+---------------------------------------------+----------------+ 
|pomena.                                      |                | 
+---------------------------------------------+----------------+ 
|2.a Organizacija prireditve, ki traja več kot|              40| 
|1 dan                                        |                | 
+---------------------------------------------+----------------+ 
|2.b Organizacija prireditve, ki traja 1 dan  |              25| 
+---------------------------------------------+----------------+ 
|                                             |                | 
+---------------------------------------------+----------------+ 
|3. PRIREDITVE REGIJSKEGA, DRŽAVNEGA,         |                | 
|MEDDRŽAVNEGA POMENA                          |                | 
+---------------------------------------------+----------------+ 
|3.a Organizacija prireditve, ki traja več kot|              60| 
|1 dan                                        |                | 
+---------------------------------------------+----------------+ 
|3.b Organizacija prireditve, ki traja 1 dan  |              45| 
+---------------------------------------------+----------------+ 
|                                             |                | 
+---------------------------------------------+----------------+ 
|II. ŠTEVILO OBISKOVALCEV NA PRIREDITVI       |      DO 10 TOČK| 
+---------------------------------------------+----------------+ 
|1.a do 300 obiskovalcev                      |               5| 
+---------------------------------------------+----------------+ 
|1.b nad 300 obiskovalcev                     |              10| 
+---------------------------------------------+----------------+ 
|                                             |                | 
+---------------------------------------------+----------------+ 
|III. VAROVANJE ETNOLOŠKE DEDIŠČINE (OBIČAJI, |      DO 25 TOČK| 
|STANOVSKI DOGODKI                            |                | 
+---------------------------------------------+----------------+ 
|1.a Nastop                                   |               5| 
+---------------------------------------------+----------------+ 
|1.b Prikaz običaja (sodelujočih pod 30 ljudi)|              10| 
+---------------------------------------------+----------------+ 
|1.c Prikaz običaja (sodelujočih nad 30 ljudi)|              20| 
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+---------------------------------------------+----------------+ 
|                                             |                | 
+---------------------------------------------+----------------+ 
|IV. SLEDENJE STRATEGIJE TURIZMA (oblikovanje |       DO 5 TOČK| 
|doživljajske točke za napovedane skupine)    |               5| 
+---------------------------------------------+----------------+ 
|V. SPODBUJANJE NOVIH NESPORNIH PRODUKTOV –   |      DO 20 TOČK| 
|INOVATIVNOST                                 |                | 
+---------------------------------------------+----------------+ 
|(za nove prireditve)                         |                | 
+---------------------------------------------+----------------+ 
|1.a Organizacija tradicionalne prireditve, ki|              20| 
|traja dva dneva in več                       |                | 
+---------------------------------------------+----------------+ 
|1.b Organizacija tradicionalne prireditve, ki|              10| 
|traja en dan                                 |                | 
+---------------------------------------------+----------------+ 
|                                             |                | 
+---------------------------------------------+----------------+ 
|VI. PRIREDITEV, KI JE NAMENJENA PRIVABLJANJU |       DO 5 TOČK| 
|TURISTOV IN OBISKOVALCEV V ČASU IZVEN GLAVNIH|               5| 
|SEZON                                        |                | 
+---------------------------------------------+----------------+ 
|                                             |                | 
+---------------------------------------------+----------------+ 
|VII. OBJAVA V LETNEM KOLEDARJU PRIREDITEV    |       DO 5 TOČK| 
+---------------------------------------------+----------------+ 
|Prireditev je objavljena v letnem koledarju  |               5| 
|prireditev                                   |                | 
+---------------------------------------------+----------------+ 
|                                             |                | 
+---------------------------------------------+----------------+ 
|VIII. DRUŠTVO JE V ZVEZI DRUŠTEV             |       DO 5 TOČK| 
+---------------------------------------------+----------------+ 
|Društvo je v zvezi društev                   |               5| 
+---------------------------------------------+----------------+ 

Opombe:  

1. Vrednost točke se vsako leto določi potem, ko so ovrednoteni programi posameznih društev.  

2. Tradicionalna prireditev je tista, ki je bila izvedena že vsaj 2-krat pod istim imenom in s podobno vsebino.  

3. Prireditve lahko prejmejo največ 135 točk. Iz nadaljnje obravnave so izključene turistične prireditve, ki ne 
dosežejo vsaj 15 točk. Turistične prireditve, ki se financirajo ali sofinancirajo iz kateregakoli drugega javnega 
razpisa Občine Sevnica, ne morejo biti predmet sofinanciranja po merilih tega pravilnika. 

 

 

16. člen 

Pogoji in merila za vrednotenje turističnih prireditev na področju turizma v Občini Sevnica se spreminjajo po 
enakem postopku, kot se sprejemajo. 

 

17. člen 

Turistične prireditve se ocenijo v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti turističnih prireditev. 
Vrednost posameznih turističnih prireditev je izražena v točkah. Vrednost točke se določi za vsako leto posebej v 
skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posamezne turistične 
prireditve je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke. 
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IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV 

18. člen 

Izvajalci turističnih prireditev so dolžni izvajati turistične prireditve v skladu s tem pravilnikom in le za namene, 
kot so jim bili opredeljeni v pogodbi, ter o izvedbi redno sproti poročati.  

Komisija lahko od izvajalcev turističnih prireditev zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za 
ovrednotenje izvajanja dogovorjenih turističnih prireditev.  

Izvajalci so dolžni do 31.12. tekočega leta oddati letno poročilo o izvedbi turističnih prireditev z dokazili o 
izpolnitvi prevzetih obveznosti. Sprotna poročila o izvedbi in letno poročilo oddajo Občini Sevnica. 

19. člen 

Izvajalec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se 
obračunavajo od dneva plačila Občine Sevnica do dneva vračila sredstev v primeru, če se ugotovi:  

– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,  

– da je izvajalec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,  

– druge nepravilnosti pri porabi sredstev.  

Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine.  

Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 14/07) 
vsebuje naslednje končne določbe: 

V. KONČNE DOLOČBE 

20. člen 

Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo po enakem postopku kot sam pravilnik. 

21. člen 

Razpis za financiranje oziroma sofinanciranje turističnih prireditev v Občini Sevnica za leto 2007 se objavi po 
sprejetju tega pravilnika na seji Občinskega sveta Občine Sevnica. 

22. člen 

Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, kriteriji vrednotenja pa se 
uporabljajo za prireditve, izvedene v času od 1. 1. 2007.  

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev v Občini 
Sevnica (Uradni list RS, št. 119/07) vsebuje naslednjo končno določbo: 

12. člen 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
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P R A V I L N I K  o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 

vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev v Občini Sevnica 

- Uradni list RS, št. 103/2011, z dne 16.12.2011 

 

1. člen 

V 1. členu se v drugem odstavku za besedno zvezo »sofinanciranje izvedenih turističnih« črta besedna zveza »in 
drugih. 

2. člen 

V 4. členu se v prvem stavku črtajo druga in tretja alineja »organizatorji prireditve, ki so lokacijsko vezani na 
Občino Sevnica« in »krajevne skupnosti v Občini Sevnica«. 

3. člen 

V 15. členu se pod opombe doda 4. točka z naslednjim besedilom:  

»4. Predmet razpisa so prireditve, ki se morajo prijaviti oziroma dobiti dovoljenje s strani pristojne policijske 
postaje oziroma pristojne upravne enote. Izpolnjevanje navedenega kriterija je izvzeto pri zavarovanju etnološke 
dediščine.« 

4. člen 

V 15. členu se pod opis kriterija III. Varovanje etnološke dediščine v oklepaju za besedno zvezo stanovski 
dogodki doda vejica in besedilo: »čistilne akcije«. 

5. člen 

V 15. členu se iz meril in kriterijev za vrednotenje turističnih prireditev se odstrani celotna točka in besedilo pod 
navedeno točko »VII. OBJAVA V LETNEM KOLENDARJU«. 

6. člen 

V 19. členu se za drugo alinejo doda naslednje besedilo:  

»– da izvajalec ni dostavil letnega poročila o izvedbi turističnih prireditev z dokazili o izpolnitvi prevzetih 
obveznosti,«. 

7. člen 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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6. POROČILO O IZVEDBI PRIREDITVE 2013                                                     
 
 
Ime društva:  
________________________________________________________________ 
Naziv prireditve: 
_____________________________________________________________ 
Kraj izvedbe prireditve:  
_______________________________________________________ 
Datum izvedbe prireditve:  
_____________________________________________________ 
 
Prejeta sredstva po sklepu JR v višini:  
_________________________________________  EUR 
Dejanski končni stroški prireditve:  
__________________________________________ EUR 
Število priloženih kopij računov:  ______________ 
 
 
 
 
6.1. Opis izvedene prireditve (izvedeni dogodki po dnevih, število vseh udeleženih 
izvajalcev, število obiskovalcev, odmevi v medijih, morebitne težave pri izvedbi, 
opombe, itd.): 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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__________________________________________________
__________________________________________________ 
 
 
 
 
6.2. Izvedene aktivnosti prireditve, ki so bile financirane iz sredstev Občine 
Sevnica: 
 

Aktivnosti Številke priloženih računov 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
Priloga: 
- kopije računov, 
- en izvod programa prireditve, 
- kopija prijave oz. dovoljenja, izdanega s strani pristojne policijske postaje oz. 

upravne enote (v skladu z Zakonom o javnih zbiranjih (Ur. list RS, št. 64/2011-
UPB5)) - za prireditve, ki imajo značaj etnološke dediščine, navedenega 
dovoljenja ni potrebno priložiti). 

- kopija morebitnih javnih objav v medijih. 
 
 
 
Datum:                                             Žig:                                Podpis odgovorne osebe: 
 

 
 

 
 


