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OBČINA POLJČANE 

OBČINSKI SVET  
 

ZADEVA: Letni program turizma Občine Poljčane za leto 2020 

 

I. PREDLAGATELJ 

 

Župan Stanislav Kovačič 

 
 

II. FAZA POSTOPKA 

 

Enofazni postopek 

 
 

III. PRAVNE PODLAGE ZA SPREJEM 

 

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 

ZSPDSLS-1 in 30/18) 

- Statut Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/2011), 

- Pravilnik o sofinanciranju programov turističnih društev na območju občine 

Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/2012 in 13/2017). 
 

 

IV. NAMEN, CILJI SPREJEMA 

 

Na osnovi 2. člena Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev na 

območju občine Poljčane mora Občinski svet Občine Poljčane po sprejemu 

vsakoletnega proračuna sprejeti Letni program turizma Občine Poljčane, v katerem se 

določi razdelitev proračunskih sredstev, namenjenih dejavnostim s področja turizma. 

 

Letni program turizma mora na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov 

turističnih društev na območju občine Poljčane natančno določiti obseg sredstev  za: 

- sofinanciranje delovanja društev, 

- sofinanciranje programov društev, 

- sofinanciranje investicij društev. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356


Na osnovi citiranega člena je pripravljen Letni program turizma Občine Poljčane za 

leto 2020. Osnovno izhodišče za pripravo programa je razdelitev proračunskih 

sredstev, namenjenih društveni dejavnosti na področju turizma v proračunu Občine 

Poljčane za leto 2020. 

 

Program v točki II. natančneje opredeljuje vsebine, ki se sofinancirajo iz občinskega 

proračuna na osnovi določil Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev 

na območju občine Poljčane.  
 

Predlog Letnega programa turizma je pripravila občinska uprava in je osnova za 

pripravo javnega razpisa, na osnovi katerega se proračunska sredstva razdelijo med 

društva in zveze dejavne na področju turizma v občini Poljčane v letu 2020. 

 

 

V. FINANČNE POSLEDICE 

 
Sredstva so zagotovljena v Odloku o  proračunu Občine Poljčane za leto 2020  na 

proračunski postavki: 

 14321 Turistična društva in prireditve v višini 5.400,00 EUR, 

 14323 Sofinanciranje turistične zveze Slovenska Bistrica v višini 750,00 EUR 

in   

 14311 Promocija občine, konto 412000  v znesku 200,00 EUR za 

sofinanciranje Štajerske turistične zveze. 

 

VI. PREDLOG SKLEPA 

 

Občinskemu svetu predlagam, da obravnava predloženo gradivo, o njem razpravlja ter 

sprejme naslednji  

 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Poljčane sprejme Letni program turizma Občine Poljčane za 

leto 2020.    

 

S spoštovanjem. 

 

 

 

 

Pripravila: 

Jelka Hribernik, org. posl. gost. 

Strokovna sodelavka 

 

 

Stanislav Kovačič 

župan Občine Poljčane 

 

 

 

 

Priloge: 

- Letni program turizma Občine Poljčane za leto 2020 

  



Na osnovi Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev na območju občine 

Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/2012 in 13/2017) in na osnovi Odloka o 

proračunu občine Poljčane za leto 2020, Občinski svet Občine Poljčane na svoji 1. izredni 

seji, dne 19. 2. 2020 sprejme 

 

LETNI PROGRAM TURIZMA  

OBČINE POLJČANE  

za leto 2020 

 

 

I. OBSEG SREDSTEV NAMENJENIH LETNEMU PROGRAMU TURIZMA 

 

Občina Poljčane z Odlokom o proračunu občine Poljčane za leto 2020, na proračunski 

postavki 14321, Turistična društva in prireditve, zagotavlja proračunska sredstva, ki so 

namenjena delovanju društvene dejavnosti na področju turizma v občini Poljčane, v znesku 

5.400,00 EUR.  

 

Turistični dejavnosti so namenjena tudi sredstva, na postavki 14323 (Sofinanciranje 

Turistične zveze Slovenska Bistrica) v znesku 750,00 EUR in sredstva na postavki 14311 

(Promocija občine – Sofinanciranje Štajerske turistične zveze) v znesku 200,00 EUR.  

 

Pravico do sofinanciranja sredstev letnega programa turizma imajo društva in zveze, ki 

izpolnjujejo pogoje opredeljene v Pravilniku o sofinanciranju programov turističnih društev 

na območju občine Poljčane in za sredstva kandidirajo na javnem razpisu. 

 

Upravičencem se sredstva razdelijo na način, kot ga opredeljuje Pravilnik o sofinanciranju 

programov turističnih društev na območju občine. 

 

II. RAZDELITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK 14321 (Turistična društva in 

prireditve), 14323 (Sofinanciranje turistične zveze) in 14311/412000 (Sofinanciranje 

Štajerske turistične zveze).  
 

1. Proračunska sredstva na postavki 14321, v skupni višini 5.400,00 EUR se namenijo 

za:  

 sofinanciranje delovanja društev v znesku 1.400,00 €, 

 sofinanciranje programov društev v znesku 3.800,00 €, 

 sofinanciranje investicij društev v znesku 200,00 €. 

 

1.1. Sofinanciranje delovanja društev 

 

Društvo pridobi sredstva za delovanje društva glede na število aktivnih članov, ki ustrezajo 

pogojem opredeljenim v predmetnem pravilniku in na podlagi dokazila o plačilu članarine 

(fotokopija pologa na transakcijski račun) ob tem pa se upošteva, da se kot član društva šteje 

oseba, ki je v skladu z določili Zakona o društvih podpisala pristopno izjavo za članstvo v 

društvu in je v preteklem letu izpolnila vse članske obveznosti društva. Kot član podmladka 

društva se šteje oseba do dopolnitve 18 let starosti in društvo, ki vključuje v članstvo 

podmladek pridobi dve dodatni točki za vsakega člana.  

 

 

1.2. Sofinanciranje programov društev  



 

Društvo pridobi sredstva za sofinanciranje programov društva glede na merila in kriterije za 

naslednje programske aktivnosti: 

 izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,  

 spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja 

turizma, 

 akcije na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine urejanja okolja, 

 organizacija prireditev lokalnega in širšega pomena, 

 sodelovanje na prireditvah lokalnega in širšega pomena, 

 aktivnosti za zagotavljanje ozaveščenosti mladine za delovanje na področju turizma, 

 izobraževanje in izpopolnjevanje kadrov za namene pospeševanja turizma, 

 oblikovanje nove turistične ponudbe. 

 

1.3.      Sofinanciranje investicij društev 

 

Društvo lahko pridobi sredstva za sofinanciranje investicije, kot je nakup osnovnih sredstev in 

materiala za potrebe društva, računalniške opreme in programov, za vzdrževanje oz. najem 

prostorov ter drugih programov po izboru komisije, ki jih merila in kriteriji za ocenjevanje in 

vrednotenje programov oziroma projektov sofinanciranja ne zajemajo. Sofinancira se do 50 % 

upravičenih stroškov. 

 

 

2. Proračunska sredstva na postavki 14323 v višini 750,00 EUR in na postavki 

14311/412000 v višini 200,00 EUR se namenijo za: 

delovanje turističnih zvez, ki vključujejo turistična društva s sedežem na območju občine 

Poljčane, ter izvajajo dejavnosti in programe za krepitev turistične društvene dejavnosti. 

Zveza mora za pridobitev rezerviranih sredstev kandidirati na javnem razpisu.  

 

 

II. VELJAVNOST IN UPORABA  

 

Ta program se objavi na spletni strani Občine Poljčane in se uporabi za izvedbo javnega 

razpisa in razdelitev proračunskih sredstev iz področja turizma za leto 2020. 

 

 

 

 

Številka: 900-0005/2019 (1. izredna-T4) 

Poljčane, 11. 2. 2020 

             

 

 

 

 

Stanislav Kovačič 

župan Občine Poljčane 

 

 


