
 

 

        
 
 

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

 
Občina Selnica ob Dravi objavlja na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 13/18), 
Pravilnika o postopkih dodeljevanja sredstev subvencij in drugih oblik sofinanciranja iz proračuna 
Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 25/07), Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju 
turizma v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 14/20), Letnega programa turizma v Občini Selnica ob Dravi 
za leto 2022 (MUV, št. 6/22) in Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2022 (MUV, št. 4/21, 
29/21 in 4/22) 

 
RAZPIS   

za sofinanciranje aktivnosti in delovanja turističnih društev in aktivov kmečkih žena 
v Občini Selnica ob Dravi za leto 2022 

 
I. PREDMET  JAVNEGA RAZPISA 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti in delovanja društev ter aktivov kmečkih žena, ki 
se ukvarjajo z razvojem turizma v Občini Selnica ob Dravi. 

 

II. VIŠINA SREDSTEV 
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2022 v okvirni višini 12.000,00 
EUR. 

 

III. UPRAVIČENCI IN POGOJI 
Upravičenci so turistična in druga društva ter aktivi kmečkih žena, ki izvajajo aktivnosti za razvoj in 
promocijo turizma v občini. 
Pravico do sofinanciranja programov na področju turizma imajo društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

• da imajo sedež v Občini Selnica ob Dravi in delujejo na območju občine, 

• so registrirana v skladu z Zakonom o društvih in so registrirana za izvajanje dejavnosti na 
področju turizma, 

• imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo v skladu z 
veljavnimi predpisi, 

• imajo potrjen vsebinski in finančni program s strani upravnega odbora društva za tekoče leto v 
skladu s predpisi, 

• imajo potrjeno vsebinsko in finančno poročilo s strani upravnega odbora društva za preteklo 
leto, 

• dejavnost opravljajo na neprofitni ravni, 

• delujejo na področju turizma najmanj eno leto, 

• imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo 
načrtovanih aktivnosti na področju turizma. 

 
Posamezne aktivnosti so glede na merila ovrednotena s točkami. Vrednost točke je odvisna od števila 
upravičencev, seštevka točk vseh upravičencev in višine proračunskih sredstev. Podrobna merila in 
kriteriji za dodelitev točk v letu 2022 so priloga razpisne dokumentacije. Za iste aktivnosti društva ne 
smejo kandidirati na drugih razpisih Občine Selnica ob Dravi. 

 

IV. ROK  IN NAČIN  PRIJAVE 
Razpis je odprt do 31. 5. 2022 do 12.00. 
Podlaga za sofinanciranje bo točkovanje aktivnosti izvedenih v letu 2019, zaradi razglašene epidemije 
corona virusa. Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti z 
nalepljenim obrazcem 3 »NE ODPIRAJ – VLOGA TURIZEM« osebno dostaviti ali poslati 
priporočeno po pošti na naslov Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi. 
Na hrbtni strani mora biti napisan naziv in polni naslov vlagatelja. Pravočasno prispela vloga je 
tista, ki jo prejme sprejemna pisarna Občine Selnica ob Dravi najkasneje do vključno 31. maja 
2022 do 12.00. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno tudi, če je bila zadnji dan za oddajo vlog 
oddana na pošti s priporočeno pošiljko. Vloge, ki bodo oddane po navedenem roku, se kot 
prepozne zavržejo. 
 
 
V kolikor ste se prijavili in bili sofinancirani v letu 2021 na področju turizma, priložite samo 



 

 

osnovno vlogo – prva stran, obrazec 2, plan za leto 2022, poročilo o delu v letu 2021 s finančnim 
poročilom in parafirano pogodbo. Vlagatelji, ki se prijavljajo na novo, morajo predložiti vso 
dokumentacijo označeno od številke 1. do 10.  
 
Vse vloge bo komisija obravnavala najkasneje do 10. 6. 2022. Obravnavajo se samo vloge z vsemi 
izpolnjenimi obrazci (kot je predhodno navedeno). Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 
dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne 
bodo dopolnili v določenem  roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot 
neustrezne zavrnejo. Prepozno prispele vloge bodo zavržene in neodprte vrnjene pošiljateljem, 
neutemeljene pa zavrnjene. 
 
O končnem izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni najkasneje do 18. julija 2022. 

 
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Občini Selnica ob Dravi, Slovenski 
trg 4, 2352 Selnica ob Dravi (sprejemna pisarna). Objavljena je tudi na spletnih straneh Občine Selnica 
ob Dravi, www.selnica.si, rubrika razpisi. Za dodatne informacije lahko pokličete go. Nado Hölzl, tel. 
6730 210 (202) ali pišete na elektronski naslov nada.hoelzl@selnica.si z navedbo »razpis TURIZEM«. 
 

 
Številka: 430-0021/2022 
Datum:   28. 4. 2022 

 

                                                                                                             dr. Vlasta KRMELJ, univ. dipl. inž. 
                                                                                                                                ŽUPANJA 

 

                                                                                                                               



 

 

R  A  Z  P  I  S  N  A      D  O  K  U  M  E  N  T  A  C  I  J  A 

 
za sofinanciranje aktivnosti in delovanja turističnih društev in aktivov kmečkih 

žena v Občini Selnica ob Dravi za leto 2022 

 
I. POVABILO K ODDAJI  VLOGE 
Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi vabi vse upravičence, da v skladu z  
objavljenim javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, oddajo svojo vlogo za pridobitev finančne 
pomoči v obliki nepovratnih sredstev za sofinanciranje aktivnosti in delovanja društev ter aktivov 
kmečkih žena, ki se ukvarjajo z razvojem turizma v Občini Selnica ob Dravi. 
 
Cilj sofinanciranja delovanja društev in aktivov je spodbujanje razvoja in promocije turizma v občini. 
Sredstva v višini 12.000,00 EUR so zagotovljena v proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2022 na 
proračunski postavki 04.3.1.05 Društva in aktivi kmečkih žena. 
 
Na razpis se lahko prijavijo turistična in druga društva ter aktivi kmečkih žena, ki so registrirani, izvajajo 
aktivnosti za razvoj in promocijo turizma v občini in imajo sedež društva oz. aktiva na območju Občine 
Selnica ob Dravi. Osnova za dodelitev točk so izvedene aktivnosti v letu 2019, ki se ocenjujejo po 
Pravilniku o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 
14/2020). Z istimi aktivnostmi, ki jih društva prijavljajo kot podlago za točkovanje, društva ne smejo 
kandidirati na drugih razpisih Občine Selnica ob Dravi v letu 2022. 
Merila in kriteriji za dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje aktivnosti in delovanja turističnih 
društev in aktivov kmečkih žena v Občini Selnica ob Dravi za leto 2022 so priloga razpisa. 

 
II. UKREP POMOČI 
Upravičenci lahko pridobijo sredstva sofinanciranja za aktivnosti, ki jih izvajajo za promocijo in razvoj 
turizma v občini v letu 2022. Osnova za dodelitev točk bodo izvedene aktivnosti v letu 2019, ki so 
točkovane skladno z merili, navedenimi v Pravilniku o sofinanciranju programov društev na področju 
Turizma v Občini Selnica ob Dravi, objavljenim na spletni strani občine, www.selnica.si, rubrika občinski 
predpisi; turizem. V kolikor ste se prijavili in bili sofinancirani v lanskem letu na področju turizma, priložite 
samo osnovno vlogo – prva stran, obrazec 2, obrazec 3 (nalepite na kuverto), plan za leto 2022, 
poročilo o delu v letu 2021 s finančnim poročilom in parafirano pogodbo, saj bo podlaga za 
sofinanciranje že izvedeno točkovanje za leto 2019. Vlagatelji, ki se prijavljajo na novo morajo predložiti 
vso dokumentacijo označeno od številke 1. do 10.) 
 
Vrednost točke je odvisna od števila upravičencev, seštevka točk vseh upravičencev in višine 
proračunskih sredstev.  

 
III. NAČIN PRIJAVE IN ROKI 
Razpis je odprt do 31. 5. 2022 do 12.00. 
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Občini Selnica ob Dravi, Slovenski 
trg 4, 2352 Selnica ob Dravi (sprejemna pisarna). Objavljena je tudi na spletnih straneh Občine Selnica 
ob Dravi, www.selnica.si, rubrika Razpisi. Za dodatne informacije lahko pokličete go. Nado Hölzl, tel. 
6730 210 (202) ali pišete na elektronski naslov nada.hoelzl@selnica.si z navedbo »razpis TURIZEM«. 
 
Vloga je popolna, če vsebuje vse navedeno: 

1. Vloga 

2. izpolnjen obrazec  št. 1 – TURIZEM z dokazili:  

• povabila, vabila, pri samostojni organizaciji prireditve fotografije s katerih je razvidno število 
obiskovalcev, programi oz. druga dokazila za organizacijo ali udeležbo, 

• dokazilo o soorganizaciji prireditve (npr.: izjava organizatorja, navedba na pisnih vabilih oz. 
programih, potrdila o plačanih računih za stroške organizacije prireditve …), 

3. izpolnjen obrazec št.  2 – TURIZEM, 
4. obrazec št. 3  - izpolniti in nalepiti na hrbtno stran kuverte, 
5. poročilo o delu v letu 2021 s finančnim poročilom (kopija oddanega poročila na AJPES),  
6. plan dela za leto 2022, potrjen od društvenega upravnega odbora, 
7. parafirana pogodba, 

http://www.selnica.si/


 

8. poročilo o finančnih stroških prireditve,  
9. seznam članov, 
10. veljaven statut oz. pravila društva (v kolikor se statut ni spremenil od lanskega razpisa, ga ni 

potrebno priložiti, ker z njim razpolaga upravni organ). 
 
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od številke 1 do številke 10; vsa dokazila o sodelovanju, 
organizaciji/soorganizaciji morajo biti smiselno oštevilčena glede na razvrstitev zapisanih aktivnosti na 
obrazcu (za nove vloge). V kolikor ste se prijavili in bili sofinancirani v lanskem letu na področju turizma 
priložite priloge pod številkami 1., 3., 4., 5., 6. in  7.   
 
Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s prilepljenim in 
izpolnjenim obrazcem 3 dostaviti na naslov Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob 
Dravi. Na hrbtni strani mora biti napisan naziv in polni naslov vlagatelja. Pravočasno prispela vloga je 
tista, ki jo prejme sprejemna pisarna Občine Selnica ob Dravi najkasneje do 31. maja 2022, do 12.00. 
 

IV. OBRAVNAVA VLOG 

Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje županja. Vse vloge bo komisija obravnavala 
najkasneje do 10. junija 2022. Obravnavajo se samo vloge z vsemi izpolnjenimi obrazci (kot je 
predhodno navedeno). Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno 
obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem 
roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, 
ki bodo prispele po 31. maju 2022 po 12. uri se kot prepozne zavržejo. 
 
O končnem izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni s sklepom do 23. julija 2022. Na sklep o 
dodelitvi sredstev je v roku 8 dni od njegovega prejema možna pritožba pri županji Občine Selnica ob 
Dravi, ki mora o njej odločiti s sklepom v roku 15 dni. V pritožbi mora vlagatelj natančno opredeliti vzroke 
zaradi katerih vlaga pritožbo. Odločitev županje je dokončna. Vložena pritožba ne zadrži podpisa 
pogodbe z ostalimi prejemniki. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.  
 
Z vsakim upravičencem do sredstev bo sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in drugih medsebojnih 
obveznostih in pravicah. 
 
Hkrati s sklepom o odločitvi bo upravičenec dobil vabilo za podpis pogodbe, ki mora biti podpisana 
najkasneje do 15. avgusta 2022. Če se v roku 8 dni ne odzove na vabilo, se šteje, da je odstopil od 
zahteve za pridobitev sredstev. Nakazilo sredstev se izvrši na transakcijski račun upravičenca 8. dan 
od veljavnosti pogodbe. Pogodba je veljavna, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. 
 
Občina Selnica ob Dravi lahko javni razpis po prosti presoji brez kakršnih koli posledic razveljavi ali 
razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.  
 
Prijavitelj s svojim podpisom jamči za pravilnost navedenih podatkov. V primeru, da se ugotovi, da so 
bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila 
pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi 
zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje. 
 
 
Številka: 430-0021/2022  
Datum: 28. 4. 2022  
 
 

dr. Vlasta KRMELJ, univ. dipl. inž. 
ŽUPANJA 

 


