OBČINA POLJČANE
Občinski svet

4. redna seja Občinskega sveta,
18. marec 2015

Gradivo za 9. točko dnevnega reda

ZADEVA: Program turizma Občine Poljčane za leto 2015

Poročevalka:
Bojana Korez, dipl. org. turizma, strokovna sodelavka
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OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane
telefon: 02 8029 220
fax: 02 8029 226
e-mail: obcina@poljcane.si

Številka: 900-0001/2015-2-302
Datum: 9. 3. 2015
OBČINA POLJČANE
OBČINSKI SVET

ZADEVA: Program turizma Občine Poljčane za leto 2015

I.

PREDLAGATELJ
Župan Stanislav Kovačič

II.

FAZA POSTOPKA
Enofazni postopek

III.

PRAVNE PODLAGE ZA SPREJEM




IV.

Pravilnik o sofinanciranju programov turističnih društev na območju občine
Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/2012),
Odlok o proračunu občine Poljčane za leto 2015,
Statut Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/2011).

NAMEN, CILJI SPREJEMA

Občinski svet Občine Poljčane je na svoji 17. redni seji, dne 12. 12. 2012 sprejel Pravilnik o
sofinanciranju programov turističnih društev na območju občine Poljčane (v nadaljevanju
pravilnik) in s hkratnim sprejemom Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2015 potrdil
višino sredstev, določenih za sofinanciranje dejavnosti na področju delovanja turističnih društev
na območju občine Poljčane.
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V 2. členu predmetnega pravilnika je opredeljeno, da program društev na področju turizma
določa obseg sredstev za:
-

sofinanciranje delovanja društev;
sofinanciranje programov društev;
sofinanciranje investicij društev.

Na osnovi navedenega člena je bil pripravljen Program turizma Občine Poljčane za leto 2015, ki
ga prilagamo v nadaljevanju. Osnovno izhodišče za pripravo programa je določitev sredstev,
namenjenih društveni dejavnosti na področju turizma, v proračunu Občine Poljčane za leto 2015.
Program v točki III. in IV. natančneje opredeljuje vsebine, ki se sofinancirajo iz sredstev občinskega
proračuna na osnovi določil sprejetega pravilnika.

Program je osnova za pripravo in izvedbo javnega razpisa, na osnovi katerega se proračunska
sredstva razdelijo med društva dejavna na področju turizma v občini Poljčane.

V.

FINANČNE POSLEDICE

Sredstva so zagotovljena v Proračunu občine Poljčane za leto 2015 na proračunski postavki 14321
Turistična društva in prireditve, v znesku 6.100,00 EUR.

VI.

PREDLOG SKLEPA

Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloženo gradivo, o njem razpravlja ter sprejme
naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Program turizma Občine Poljčane za leto 2015.
S spoštovanjem.

Župan
Stanislav Kovačič

Priloge:
- Program turizma Občine Poljčane za leto 2015
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Na osnovi Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev na območju občine Poljčane
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/2012) in na osnovi Odloka o proračunu občine Poljčane
za leto 2015, Občinski svet Občine Poljčane na svoji 4. redni seji, dne 18. 3. 2015 sprejme
PROGRAM TURIZMA OBČINE POLJČANE
za leto 2015

I. OBSEG SREDSTEV NAMENJENIH LETNEMU PROGRAMU TURIZMA
Občina Poljčane z Odlokom o proračunu občine Poljčane za leto 2015, 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 6.100,00 EUR.
II. RAZDELITEV PRORAČUNSKE POSTAVKE 14321.
Proračunska sredstva na postavki 14321, Turistična društva in prireditve se namenijo za:
-

sofinanciranje delovanja društev v znesku 1.300 EUR
sofinanciranje programov društev v znesku 4.200,00 EUR
sofinanciranje investicij društev v znesku 600,00 EUR.

III. SOFINANCIRANJE DELOVANJA DRUŠTVA
Upravičencem se sredstva odobrijo v višini, kot jo opredeljuje Pravilnik o sofinanciranju
programov turističnih društev na območju občine Poljčane (merila in kriteriji za sofinanciranje
programov, ki so priloga predmetnemu pravilniku).
Društva pridobijo sredstva za delovanje društva in sicer glede na število aktivnih članov, ki
ustrezajo pogojem opredeljenih v predmetnem pravilniku in na podlagi dokazila o plačilu
članarine (fotokopija blagajniških prejemkov ali 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. Prav tako
je opredeljeno, da lahko turistično društvo s sedežem v občini Poljčane prejme za okroglo
obletnico delovanja društva v tekočem letu, dodatnih 100 točk.
Obseg sredstev za sofinanciranje društvene dejavnosti na področju turizma je določen v točki II.
tega programa.

4

IV. SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU DELOVANJA TURISTIČNIH
DRUŠTEV IN INVESTICIJ
Pravico, do sofinanciranja programov društev s področja turističnih dejavnosti imajo tisti, ki
izpolnjujejo pogoje opredeljene v 6. členu predmetnega pravilnika upoštevajoč prilogo
predmetnega pravilnika, ki v drugi točki opredeljuje merila in kriterije za ocenjevanje in
vrednotenje programov oz. projektov sofinanciranja.
Obseg sredstev za sofinanciranje programov društev in investicij je določen v točki II. tega
programa.
Društvom se sofinancirajo 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,
investicije (kot je nakup osnovnih sredstev in materiala za potrebe društva, računalniška
oprema in programi, stroški vzdrževanja oz. najem prostorov ter drugi programi po izboru
komisije, ki jih zgornja merila ne zajemajo. Sofinancira se do 50 % upravičenih stroškov).

Vsaka od aktivnosti v prilogi pravilnika, zajema še razdelitev na programske podaktivnosti, ki so
vsaka posamezno opredeljene z ustreznim številom točk.
Vsi upravičenci morajo za pridobitev zgoraj predvidenih sredstev kandidirati na razpisu.
Odobrena sredstva se bodo upravičencem nakazovala v skladu z vsebino prijave na javni razpis.

V. VELJAVNOST IN UPORABA
Ta program začne veljati naslednji dan po sprejemu na seji občinskega sveta in se uporablja za
izvedbo javnega razpisa in razdelitev proračunskih sredstev postavke 14321, Turistična društva in
prireditve.
Številka: 900-0001/2015-2-302
Poljčane, dne 9. 3. 2015

Župan
Stanislav Kovačič
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