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Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju turistične dejavnosti društev v Občini Železniki (Ur.l.RS, št. 
88/2015 in 85/2016) in Letnega programa turističnih dejavnosti Občine Železniki za leto 2019 (sprejet 
na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Železniki dne 22. 2. 2019) župan Občine Železniki objavlja 
 

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje turistične dejavnosti društev v občini Železniki za leto 2019 

 
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki. 
 
2. Predmet javnega razpisa 
Sofinanciranje turistične dejavnosti društev v občini Železniki z naslednjimi vsebinami: 

• redno delovanje ter jubileji, 
• izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev občine in društva 

na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma in v tujini, 
• oblikovanje in izdajanje promocijskega materiala za promocijo turistične ponudbe, 
• ohranjanje dediščine kraja, povezane s turizmom, urejanje in olepševanje okolja ter urejanje 

turistične infrastrukture: vzpostavitev novih ter vzdrževanje obstoječih kolesarskih in 
sprehajalnih poti, razgledišč, postavitev/obnova turistične obvestilne signalizacije (npr. 
zemljevida kraja, turističnih oznak, smerokazov), čistilne akcije in podobno, ohranjanje 
domačih obrti, 

• organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena, 
• aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka, 
• izobraževanje članov s področja turizma in spodbujanje lokalnega prebivalstva za 

sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja razvoja turizma, 
• oblikovanje turističnih proizvodov in turistične ponudbe kraja. 

 
3. Upravičenci in pogoji 
Na razpis se lahko prijavijo turistična in planinska društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

• da so registrirana po Zakonu o društvih, 
• da imajo sedež v občini Železniki, 
• 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, 
• da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti. 

 
Naročnik bo upošteval določila veljavnega Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. 
 
4. Merila in kriteriji za pridobitev sredstev 
Višina sofinanciranja se bo določila na podlagi meril in kriterijev, ki so navedeni v 10. in 11. členu 
Pravilnika o sofinanciranju turistične dejavnosti društev v Občini Železniki ter v odstotkih/zneskih, kot 
jih določa Letni programa turističnih dejavnosti Občine Železniki za leto 2019. 
 
5. Višina razpisanih sredstev je 29.940,00 EUR. 
 
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev 
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2019. 
 
7. Rok za prijavo na javni razpis je 13. 5. 2019. 
 
8. Dokumentacija javnega razpisa vsebuje: 

• besedilo javnega razpisa, 
• neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o sofinanciranju turistične dejavnosti društev v 

občini Železniki, 
• Letni program turističnih dejavnosti Občine Železniki za leto 2019, 
• prijavni obrazec, 
• vzorec pogodbe, 
• obrazec Poročilo o izvedenih aktivnostih (turistična dejavnost) v letu 2019. 

 
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dostopna na 
spletni strani Občine Železniki: www.zelezniki.si, interesenti pa jo lahko prevzamejo tudi osebno v 
sprejemni pisarni Občine Železniki.  
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Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite pri Valeriji Štibelj na Občini Železniki, telefon: 
04/500-00-23. 
 
9. Vsebina prijave 
Prijava mora vsebovati: 

• izpolnjen prijavni obrazec z navedbo aktivnosti društva v obdobju od 1. 11. 2018 do 31. 10. 
2019, ki morajo biti vsebinsko in finančno opredeljene, 

• dokazilo o registraciji društva: kopija izpisa iz Poslovnega registra Slovenije, izdane s strani 
AJPES-a; to dokazilo pridobi Občina Železniki, 

• potrdilo o vpisu društva v register društev; to potrdilo pridobi Občina Železniki. 
 
10. Rok za oddajo prijav in način oddaje 
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 13. 5. 2019. 
 
Prijave se oddajo osebno v sprejemni pisarni občine ali pošljejo na naslov: Občina Železniki, 
Češnjica 48, 4228 Železniki. Prijave, oddane po pošti, morajo biti oddane kot priporočena pošta 
najpozneje do zadnjega dne odprtja razpisa (datum poštnega žiga na zadnji dan odprtja razpisa). 
 
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. 
 
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti ter ustrezno označene. Na sprednji strani kuverte mora biti 
izpisano: 
»NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – TURIZEM 2019!« 
Na hrbtni strani kuverte morajo biti navedeni podatki o prijavitelju (društvu). 
 
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa. 
 
11. Obravnavanje prijav 
Odpiranje prijav bo v roku 7 dni po preteku roka za oddajo prijav. 
Odpiranje prijav ne bo javno.  
Pravočasno prispele prijave bo pregledala Komisija za izvedbo javnih razpisov na področju 
gospodarstva (v nadaljevanju: komisija). 
Prepozno prispele prijave bodo izločene iz nadaljnjega postopka in neodprte vrnjene prijavitelju. 
 
Prijave, ki ne bodo izpolnjevale pogojev iz 3. točke tega javnega razpisa, bo komisija zavrnila. 
Prijavitelje, katerih prijave bodo nepopolne, bo komisija v roku osmih (8) dni od dneva odpiranja 
prijav pisno pozvala, da prijavo dopolnijo. Rok za dopolnitev prijav bo osem (8) dni od dneva vročitve 
poziva za dopolnitev. 
 
Po preteku roka za dopolnitev nepopolnih prijav bo komisija prijave ponovno obravnavala. Če 
pozvani prijavitelji v zahtevanem roku nepopolnih prijav ne bodo dopolnili ali pa jih bodo dopolnili 
neustrezno, bo komisija predlagala, da se prijave zavržejo kot nepopolne.  
Vse popolne prijave bo komisija ocenila na podlagi meril in kriterijev iz 4. točke tega javnega razpisa 
ter pripravila predlog višine sofinanciranja. 
 
Na podlagi predloga komisije o razdelitvi sredstev bo direktorica občinske uprave upravičencem 
izdala sklepe o doseženem številu točk ter vrednosti ene točke v postopku pred pravnomočnostjo 
sklepov oziroma bo izdala sklepe o zavrnitvi ali zavrženju, v skladu z odločitvami komisije. 
 
Zoper sklep lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku osmih (8) dni od dneva vročitve sklepa 
upravičencu. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila in kriteriji. 
Odločitev župana je dokončna. 
 
Dokončna vrednost točk se bo izračunala po pravnomočnosti vseh sklepov o dodelitvi sredstev, 
končni znesek sofinanciranja aktivnosti pa bo naveden v pogodbi. 
 
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni najkasneje v 30 dneh od dneva odpiranja prijav. 
 
Medsebojne obveznosti med občino in upravičencem se uredijo s pogodbo. 
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12. Podpis pogodbe: 
V primeru, da prijavitelj v osmih dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe o sofinanciranju 
turistične dejavnosti društva v letu 2019 ne bo vrnil podpisane pogodbe na naslov občine, se bo 
štelo, da je umaknil prijavo za pridobitev sredstev.    
 
13. Ostale določbe 

� Po zaključku posamezne aktivnosti mora društvo podati vsebinsko in finančno poročilo. 
� Rok za realizacijo aktivnosti je 31. 10. 2019, rok za oddajo poročil je 15. 11. 2019. 

 
 
Datum: 12. 4. 2019 
Št.: 322-1/2019-001 

mag. Anton Luznar, župan  
 


