
OBEINA SELNICA OB DRAVI
Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi

Objavlja na podlagi Zakona o spodbujanjurazvqa turizma (Ur. l. RS,5t. 13/18), Pravilnika o postopkih
dodeljevanja sredstev subvencij in drugih oblik sofinanciranja iz proraduna Obdine Selnica ob Dravi
(MUV, 5t. 25l07), Pravilnika o sofinanciranju programov druStev na podrodju turizma v Obdini Selnica
ob Dravi (MUV, 51. 1412020) in Odloka o proradunu Obdine Selnica ob Dravi za leto 2020 (MUV, 5t.
2t2020)

RAZPIS

za sofinanciranje aktivnosti in delovanja turistidnih dru5tev in aktivov kmedkih Zena
v Obdini Selnica ob Dravi zaleto 2020

I. PREDMET JAVNEGA RMPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti in delovanja druStev ter aktivov kmedkih 2ena, ki
se ukvarjajo zrazvojem turizma v ObdiniSelnica ob Dravi.

II. VISINA SREDSTEV
Sredstva so zagotovljena v proradunu Obdine Selnica ob Dravi za leto 2020v okvirni vi5ini 12.000,00
EUR.

III. UPRAVIEENCI IN POGOJI
Upravidenci so turistidna in druga dru5tva ter aktivi kmedkih Zena, ki izvlalo aktivnosti za razvq in
promocijo turizma v obdini.
Pravico do sofinanciranja programov na podro6ju turizma imajo dru5tva, ki izpolnjujejo naslednje
pogoJe:

. da imajo sedeZ v Obdini Selnica ob Dravi in delujejo na obmodju obdine,

. so registrirana v skladu z Zakonom o dru5tvih in so registrirana za izvalanje dejavnosti na
podrodju turizma,

. imajo urejeno evidenco o dlanstvu, pladani dlanarini in ostalo dokumentacijo v skladu z
veljavnimi predpisi,

. imajo potrjen vsebinski in finandni program s strani upravnega odbora dru5tva za tekode leto v
skladu s predpisi,

. imajo potrjeno vsebinsko in finandno porodilo s strani upravnega odbora dru5tva za preteklo
leto,

. dejavnost opravljajo na neprofitni ravni,

. delujejo na podrodju turizma najmanj eno leto,

. imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske pogoje za realizacrlo
nadrtovanih aktivnosti na podrodju turizma.

Posamezne aktivnosti so glede na merila ovrednotena s todkami. Vrednost todke je odvisna od Stevila
upravidencev, se5tevka todk vseh upravidencev in vi5ine proradunskih sredstev. Podrobna merila za
dodelitev todk so opredeljena v razpisni dokumentaciji. Za iste aktivnosti druitva ne smejo kandidirati
na drugih razpisih Obdine Selnica ob Dravi.

IV. ROK IN NAEIN PRIJAVE
Razpis je odprt do 19. junija 2020 do 12.00.
Vlogo - prijavne obrazce z zahlevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom >NE
ODPIRAJ - VLOGA TURIZEM( dostaviti na naslov Obdina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4,2352
Selnica ob Dravi. Na hrbtni strani mora biti napisan naziv in polni naslov vlagatelja. Pravodasno
prispela vloga je tista, ki jo prejme sprejemna pisarna Obdine Selnica ob Dravi najkasneje do 19. junija
2020, do 12.00.
Vse vloge bo komisija obravnavala najkasneje do 1. julija 2020. Obravnavajo se samo vloge z
vsemi izpolnjenimi obrazci. ee vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni Od odpiranja vlog
pisno obve5den s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, kijih prijavitelji ne bodo dopolnili v



dolodenem roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne
zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele v sprejemno pisarno 19. junija 2020, po 12.00, se kot prepozne
zavr2qo.

O kondnem izidu javneg a razpisa bodo prijavitelji obve5deni do 3'1 . iulija 2020.

Brezpladno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Obdini Selnica ob Dravi,
Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi (sprejemna pisarna). Objavljena je tudi na spletnih straneh
Obdine Selnica ob Dravi, www.selnica.si, rubrika razpisi. Za dodatne informacije lahko poklidete
Milo5a Kukovi6a, tel. 6730 209 (202) ali pi5ete na elektronski naslov milos.kukovic@selnica.si z
navedbo >razpis TU RIZEM(.

Stevilka: 430 -2312020
Datum: 18.5.2020

Vlasta KRMELJ, up{iv. dipl. inZ
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OBEINA SELNICA OB DRAVI
Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za sofinanciranje aktivnosti in delovanja turistidnih druStev in aktivov kmedkih Zena
v Obdini Selnica ob Dravi zaleto 2020

I. POVABILO K ODDAJI VLOGE
Obdina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi vabi vse upravidence, da v skladu z
objavljenim javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, oddajo svojo vlogo za pridobitev finandne
pomo6i v obliki nepovratnih sredstev za sofinanciranje aktivnosti in delovanja dru5tev ter aktivov
kmedkih Zena, ki se ukvarjajo zrazvojem turizma v Obdini Selnica ob Dravi.
Cilj sofinanciranja delovanja druStev in aktivov je spodbujanje razvoja in promocije turizma v obdini.
Sredstva v viSini 12.000,00 EUR so zagotovljena v proradunu Obdine Selnica ob Dravi za lefo 2020 na
proradunski postavki 04.3.1.05 Dru5tva in aktivi kmedkih Zena.
Na razpis se lahko prijavijo turistidna in druga dru5tva ter aktivi kmedkih Zena, ki so registrirani,
izvlai,o aktivnosti zarazvq in promocijo turizma v obdini in imajo sedeZ dru5tva oz. aktiva na obmodju
Obdine Selnica ob Dravi. Osnova za dodelitev todk so izvedene aktivnosti preteklega /efa, ki se
ocenjujejo po Pravilniku o sofinanciranju programov dru5tev na podrodju turizma v Obdini Selnica ob
Dravi (MUV,5t. 1412020). Z istimi aktivnostmi, ki jih dru5tva prijavljajo kot podlago za todkovanje,
dru5tva ne smejo kandidirati na drugih razpisih Obdine Selnica ob Draviv letu 2020.

II. UKREP POMOEI
Upravidenci lahko pridobijo sredstva sofinanciranja za aktivnosti, ki jih izvajajo za promocijo in razvoj
turizma v obdini v letu 2020. Osnova za dodelitev todk so izvedene aktivnosti v letu 2019, ki so
todkovane skladno z merili, navedenimiv Pravilniku o sofinanciranju programov dru5tev na podrodju
Turizma v Obdini Selnica ob Dravi, objavljenim na spletni strani ob6ine, www.selnica.si, rubrika
obdinski predpisi; turizem.
Vrednost todke je odvisna od Stevila upravidencev, se5tevka todk vseh upravidencev in viSine
proradu nskih sredstev.

III. NAEIN PRIJAVE IN ROKI
Razpis je odprt do 19. junija 2020 do 12.00.
Brezpladno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Obdini Selnica ob Dravi,
Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi (sprejemna pisarna). Objavljena je tudi na spletnih straneh
Obdine Selnica ob Dravi, www.selnica,si, rubrika Razpisi. Za dodatne informacije lahko poklidite
Milo5a Kukovida, tel. 6730 209 (202) ali piiete na elektronski naslov milos.kukovic@selnica.si z
navedbo >>razois TU RIZEM(.

Vloga je popolna, 6e vsebuje vse navedeno:
f . izpolnjen obrazec 1 -TURIZEM z dokazili:

o povabila, vabila, pri samostojni organizaciji prireditve fotografije s katerih je razvidno Stevilo
obiskovalcev, programi oz. druga dokazila za organizacijo ali udeleZbo,

. dokazilo o soorganizaciji prireditve (npr.: izjava organizatorja, navedba na pisnih vabilih oz.
programih, potrdila o pladanih radunih za stroSke organizacije prireditve...),

2. izpolnjen obrazec 2 - TURIZEM,
3. porodilo o delu v letu 2019,
4. plan delaza leto 2020, potrjen od dru5tvenega upravnega odbora,
5. porodilo o finandnih stro5kih prireditve,
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6. seznam dlanov,
7. veljaven statut oz. pravila druStva (v kolikor se statut ni spremenil od lanskega razpisa, ga ni
potrebno priloZiti, kerz njim razpolaga upravniorgan),
8. zapisnik zadnjega obdnega zbora,
9. finandno porodilo za leto 2019 (kopija oddanega porodila na AJPES) in podrobnej5o specifikacijo
orihodkov in odhodkov.

Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od Stevilke 1 do Stevilke B; vsa dokazila o sodelovanju,
organizaciji/soorganizaciji morajo biti smiselno o5tevildena glede na razvrstitev zapisanih aktivnosti na
obrazcu.

Vlogo - prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom >NE
ODPIRAJ - VLOGA TURIZEM( dostaviti na naslov Obdina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4,2352
Selnica ob Dravi. Na hrbtni strani mora biti napisan naziv in polni naslov vlagatelja. Pravodasno
prispela vloga je tista, ki jo prejme sprejemna pisarna Obdine Selnica ob Dravi najkasneje do 19.
junija 2020, do 12.00.

IV. OBRAVNAVA VLOG

Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje Zupanja. Prispele vloge bo komisija
obravnavala najkasneje do 1. julija 2020. Prepozno prispele vloge bodo zavrlene in neodprte vrnjene
po5iljateljem, neutemeljene pa zavrnjene. Obravnavajo se samo vloge z vsemi izpolnjenimi obrazci.
Prijavitelji, katerih vloge niso popolne, bodo v roku 8 dni od odpiranja vlog, pisno pozvani, da jih v roku
dopolnijo. Nepopolne vloge, kijih prijavitelji v navedenem roku ne dopolnijo, se zavrZejo.

Popolne vloge komisija pregleda, jih oceni ter sprejme predlog o dodelitvi oziroma zavrnitvi dodelitve
sredstev. Do 31. julija 2020 bodo prijavitelji obve5deni o izidu javnega razpisa s sklepom, ki ga, na
predlog komisije, sprejme direktorica obdinske uprave.
Na sklep o dodelitvi sredstev je v roku 8 dni od njegovega prejema moZna pritoZba pri Zupanji Obdine
Selnica ob Dravi, ki mora o njej odloditi s sklepom v roku 15 dni. V pritoZbi mora vlagatelj natandno
opredeliti vzroke zaradi katerih vlaga pritoZbo. Odloditev Zupanje je dokondna. VloZena pritoZba ne
zadrZi podpisa pogodbe z ostalimi prejemniki. Predmet pritoZbe ne morejo biti merila za ocenjevanje
vlog.
Z vsakim upravidencem do sredstev bo sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in drugih medsebojnih
obveznostih in pravicah.
Obdina Selnica ob Dravi lahko javni razpis po prosti presoji brez kakr5nih koli posledic razveljavi ali
razdeli le doloden del razpoloZljivih sredstev.
Hkrati s sklepom o odloditvi bo upravidenec dobil vabilo za podpis pogodbe, ki mora biti podpisana
najkasneje do 14. avgusta 2020. ee se v roku 8 dni ne odzove na vabilo, se Steje, da je odstopil od
zahteve za pridobitev sredstev. Nakazilo sredstev se izvrSi na transakcijski radun upravidenca v 8 dneh od
veljavnosti pogodbe. Pogodba je veljavna, ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki.
Prijavitelj s svojim podpisom jamli za pravilnost navedenih podatkov. V primeru, da se ugotovi, da so
bila sredstva dodeljena na podlagi neresnidnih podatkov ali je prejemnik prekr5il druga doloOila
pogodbe, je obdina upravidena zahtevati vradilo dodeljenih sredstev s pripadajodimi zakonitimi
zamudnimi obrestmiza obdobje od dneva nakazila dalje.

Stevilka: 430 -2312020
Datum: 18. 5.2020
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