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OBČINA SVETI TOMAŽ 
 
 
Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v občini Sveti 
Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož št. 16/07 in 8/14) objavljam 
 

J A V N I R A Z P I S 
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV TURISTIČNIH DRUŠTEV V OBČINI SVETI TOMAŽ 

ZA LETO 2014 
 

I. Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje letnih programov turističnih društev v občini Sveti 
Tomaž za leto 2014 z naslednjimi vsebinami: 
1. redno delovaje in jubileji 
2. izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena 
3. spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma 
4. akcije na področju ohranjanja kulture in naravne dediščine ter urejanja okolja 
5. organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega 
pomena 
6. aktivnosti za zagotavljanje turističnega pomladka. 
 
II. Upravičenci po tem razpisu: turistična društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- da so registrirana po zakonu o društvih 
- da imajo sedež v občini Sv. Tomaž in da delujejo na območju občine Sv. Tomaž 
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in uvedeno članarino 
- da imajo zagotovljene materialne, prostorsko, kadrovske in organizacijske pogoje za 

realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma. 
 
Vsako društvo lahko kandidira praviloma z enim programom. 
Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene programe iz drugih proračunskih 
virov, ne more uveljavljati te pravice preko tega razpisa. 
 
III. Višina razpoložljivih sredstev: 4000 EUR 
 
IV. Merila in kriteriji za dodeljevanje sredstev: 

Merila: točke 

1.Redno delovanje  
število članov turističnega društva s plačano članarino: 

 

-do dvajset članov               5 točk 

-do trideset članov             10 točk 

-nad trideset članov            15 točk 

  

2.Jubileji društva  

-za vsako 10 obletnico delovanja 15 točk 

  

3.Izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in 
širšega pomena 

 

-predstavitev društva  ter z njo občine na sejmih, razstavah in drugih 
prireditvah v Sloveniji 

5 točk/predstavitev 

-predstavitev društva  ter z njo občine na sejmih, razstavah in drugih 
prireditvah v tujini 

10 točk 
/predstavitev 

-izdajanje promocijskega materiala: izdelava spletne strani, zgibanka, 
razglednica, zemljevidi ipd… 

10 točk 

  



4.Spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih 
pospeševanja turizma 

 

-organizacija in izvedba raznih tekmovanj, natečajev, delavnic, predavanj 5 točk/tekmovanje 
ali predavanje 

  

5.Akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter 
urejanju okolja 

 

-projekti na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine  20 točk/leto 

-Vzdrževanje kolesarskih, pohodnih ter drugih poti in razgledišč 10 točk /leto 

-čistilne in druge akcije 5 točk /leto 

  

6.Organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev 
lokalnega in širšega pomena 

 

-izvedba poldnevne prireditve (kot npr. pohod, etnološka prireditev, razne 
ostale prireditve  

5 točk/prireditev 

-izvedba celodnevne prireditve  10 točk/prireditev 

- sodelovanje društva pri drugih prireditvah v občini 3 točke/prireditev 

-sodelovanje društva pri drugih prireditvah izven občine 1 točka/prireditev 

  

7.Aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka  

-organiziranje raznih delavnic, tečajev za mladino, otroke 2 točki/delavnico 

 
 
V. Vlogo z vso potrebno dokumentacijo je potrebno predložiti v zapečateni kuverti z oznako 
»Ne odpiraj- javni razpis za programe turizma« do vključno 10.07.2014 na naslov: Občina 
Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž.  
 
VI. Razpisno dokumentacijo kandidati prevzamejo osebno ali se dogovorijo za dostavo na 
njihov naslov po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž, vsak delovni dan od 8. do 14.  
ure. Dodatne informacije dobite pri ga Hartman Zinki vsak delovni dan od 9. do 12. ure. 
 
VII. Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo zavrnjene. 
 
VIII. Postopek javnega razpisa bo izvedla tričlanska komisija, ki jo imenuje župan. 
 
IX. O izidu razpisa bodo vlagatelji obveščeni v 30 dneh po končanem razpisu. 
 
X. Z vsemi izbranimi izvajalci programov bo podpisana pogodba o sofinanciranju programov 
za leto 2014. Vzorec pogodbe je sestavni del tega javnega razpisa. 
 
XI. Izvajalci morajo dodeljena sredstva porabiti v proračunskem letu, za katerega velja ta 
razpis.  
 
Številka:419- 65/2014 01ZH 
Sveti Tomaž, dne 09.06.2014 

ŽUPAN 
Mirko Cvetko  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



OSNUTEK 

OBČINA SVETI TOMAŽ, Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž, davčna številka: 46847758, 

matična številka 2242761000, ki jo zastopa župan Mirko Cvetko (v nadaljnjem besedilu: 

občina) 

 

in 

 

_______________________________________________, matična številka: 

_____________, davčna številka: _______________,ki ga zastopa predsednica __________ 

(v nadaljnjem besedilu: izvajalec) 

 

skleneta  

P  O  G  O  D  B  O 

o sofinanciranju programov na področju turizma 

 v  letu 2014 

 

 

1. člen 

 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 

- da je Občina Sveti Tomaž  izvedla javni razpis za sofinanciranje turističnih društev v 

občini Sveti Tomaž za leto 2014 (Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. ____). 

- da je Občina Sveti Tomaž s sklepom št 419-___/2014 01/zh z dne __odobrila izvajalcu 

sredstva za sofinanciranje programa na področju turizma v letu 2014.   

- da so v proračunu za leto 2014 zagotovljena sredstva za sofinanciranje programov na 

področju turizma. 

 

 

2. člen 

 

Predmet te pogodbe je sofinanciranje programov na področju turizma v  letu 2014. 

 

3. člen 

 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da ima občina za sofinanciranje programov na področju 

turizma v  letu 2014, zagotovljena finančna sredstva v proračunu občine Sveti Tomaž  za leto 

2014 na proračunski postavki: 071421 Sofinanciranje turističnih programov, konto 412000- 

tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam. 

 

4. člen 

 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je program izvajalca v skladu s določili Pravilnika o 

sofinanciranju programov turističnih društev v občini Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine 

Ormož št. 16/07 in ___) ocenjen z _____ točkami. 

Vrednost točke, izračunana na podlagi razpoložljivih sredstev iz skupnega števila točk 

ovrednotenih programov, prispelih na javni razpis znaša ____ €. 

 

5. člen 

 

Občina Sveti Tomaž bo za sofinanciranje programov na področju turizma v  letu 2014 

zagotovila izvajalcu finančna sredstva v višini ____ €. Znesek iz te pogodbe bo občina 

nakazala najkasneje v roku osem dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun izvajalca. 



 

6. člen 

 

Izvajalec se zavezuje: 

- da bo sredstva uporabil za namen iz 2. člena te pogodbe 

- da bo najkasneje do 15.01.2015 posredoval občini zaključno poročilo o namenski 

porabi sredstev in opravljenih nalogah po prijavljenem letnem programu (obrazec –

priloga 1) v skladu s 3. točko 99. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 

79/99, 124/00, 79/01, 30/02):  

 

7. člen 

 

Pogodbeni stranki sta soglasni, da v kolikor izvajalec ne izpolnjuje obveznosti določenih s to 

pogodbo, se mu za ta del programa ukinejo finančna sredstva, že prejeta sredstva pa mora 

vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi. 

 

8. člen 

 

Za izvedbo pogodbe s strani občine je zadolžena Zinka Hartman, s strani izvajalca pa 

_______. 

 

9. člen 

 

Vse morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali predvsem sporazumno. 

V kolikor sporazumna rešitev ne bo možna je za spore pristojno sodišče v Ormožu. 

 

10. člen 

 

Pogodba postane veljavna s podpisom pogodbenih strank. 

 

11. člen 

 

Pogodba je sestavljena v 4 izvodih, od katerih prejme izvajalec en izvod, tri izvide pa občina. 

 

Sveti Tomaž,  

 

OBČINA SVETI TOMAŽ                          IZVAJALEC:  

ŽUPAN                

MIRKO CVETKO                        
 



 
 

Priloga 1 
 

ZAKLJUČNO POROČILO O NAMENSKI PORABI SREDSTEV, po pogodbi št. 
__________ 

 
1. DRUŠTVO (prejemnik sredstev po pogodbi) 

………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. Izvedba programov (pisna obrazložitev) 
 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. Finančna realizacija aktivnosti po pogodbi o sofinanciranju:   
 

IZVEDBA PROGRAMA 
(navedite program, ki ste ga izvedli) 

Znesek v 
EUR 

Lastna 
sredstva 

Znesek v 
EUR 

Občinska 
sredstva 

1.  
 
 

  

2.  
 
 

  

3.  
 
 

  

5.  
 
 

  

6.  
 
 

  

… Skupaj   

 
Sestavni del poročila so kopije računov. 
  
Kraj in datum:  
______________________ 

Žig: Podpis odgovorne osebe: 
_________________________ 

 
 


