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Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. 
list RS, št. 100/05-UPB1), 7. člena Zakona o javnih 
financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/
02), določil Odloka o proračunu Občine Hrastnik za leto 
2006 (Ur. vestnik Zasavja, št. 24/05), objavlja Občina 
Hrastnik

Javni razpis za 
sofinanciranje določenih prireditev in nalog na 
področju turizma v Občini Hrastnik v letu 2006

I. Neposredni proračunski porabnik:

Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik.

II. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe 
ključnih prireditev in nalog na področju turizma v Občini 
Hrastnik, katerih cilj je povečanje turističnega obiska v 
Občini Hrastnik oziroma promocija kraja in vplivajo na 
turistični razvoj in oživitev kraja ter ohranjajo tradicijo in 
tradicionalne prireditve.

Ključne prireditve in naloge, ki so predmet tega javnega 
razpisa so:
1. Organizacija in izvedba tradicionalne prireditve 

“Kramarski sejem” 
2. Organizacija in izvedba tradicionalne prireditve 

“Sejem cvetja” 
3. Organizacija in izvedba tradicionalne prireditve: 

Predstavitev dejavnosti podjetnikov in obrtnikov
4. Organizacija in izvedba tradicionalne prireditve 

“Veselje je pri nas doma” s pripadajočimi nalogami 
za izvedbo nacionalnega projekta “Moja dežela - lepa 
in gostoljubna” ter organizacija in izvedba razstave 
domače in umetnostne obrti, ki poteka v času 
izvedbe prireditve.

5. Izobraževanje vodičev za potrebe razvoja turizma 
(turistični vodiči, jahači, planinski vodiči, ipd.), katero 
izvaja pooblaščena institucija.

III. Upravičenci za dodelitev sredstev po tem 
razpisu

a) Na javni razpis se lahko prijavijo:
• društva, ki so registrirana v skladu z Zakonom o 

društvih,

• združenja podjetnikov in obrtnikov, registrirana v 
skladu z veljavno zakonodajo,

• javni zavodi in javna podjetja, registrirana v skladu z 
veljavno zakonodajo.

b) Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
• imajo sedež dejavnosti v občini Hrastnik,
• so registrirani najmanj eno leto, 
• da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi ali 

opravljajo svojo dejavnost najmanj 50 % na neprofitni 
osnovi,

• da izvajajo organizirano redno dejavnost,
• da imajo zagotovljene materialne, prostorske, 

kadrovske, finančne in organizacijske pogoje za 
realizacijo načrtovanih aktivnosti, ki so predmet 
prijave na javni razpis,

• da imajo poravnane vse poslovne obveznosti do 
Občine Hrastnik.

IV. Višina razpoložljivih sredstev

Višina sredstev namenjena za sofinanciranje zgoraj 
navedenih prireditev in nalog znaša skupaj 1.430.000,00 
SIT, od tega je namenjeno:

1. Sejmi, razstave in prireditve: 670.000,00 sit
• za organizacijo in izvedbo tradicionalne prireditve 

“Kramarski sejem”: 100.000,00 sit
• za organizacijo in izvedbo tradicionalne prireditve 

“Sejem cvetja”: 70.000,00 sit
• za organizacijo in izvedbo tradicionalne prireditve 

predstavitev dejavnosti podjetnikov in obrtnikov: 
500.000,00 sit

2. Nacionalni projekt “Moja dežela - lepa in 
gostoljubna”: 610.000,00 sit

• za organizacijo in izvedbo tradicionalne prireditve 
“Veselje je pri nas doma” s pripadajočimi nalogami 
za izvedbo nacionalnega projekta “Moja dežela - lepa 
in gostoljubna” ter organizacija in izvedba razstave 
domače in umetnostne obrti, ki poteka v času 
izvedbe prireditve

3. Izobraževanje vodičev (članov društev) za 
potrebe razvoja turizma: 150.000,00 sit

• za izobraževanje turističnih vodičev, jahačev, 
planinskih vodičev, ipd.

Sredstva so zagotovljena v okviru proračunske postavke 
Občine Hrastnik 4114001 Spodbujanje razvoja turizma.

Sredstva bodo nakazana upravičencu po izvedbi 
prireditev oz. izvedenem izobraževanju vodičev za 
potrebe razvoja turizma.
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V. Rok za izvedbo 

Rok za izvedbo ključnih prireditev in nalog:
1. za tradicionalno prireditev “ Kramarski sejem”: prva 

polovica marca 2006,
2. za tradicionalno prireditev “ Sejem cvetja”: april ali 

maj 2006,
3. za tradicionalno prireditev predstavitev podjetnikov in 

obrtnikov: maj - september 2006
4. za nacionalni projekt Moja dežela - lepa in 

gostoljubna:
• hortikulturno ocenjevanje kraja (lokalno območje): 

junij ali julij 2006,
• razstava domače in umetnostne obrti: september 

ali oktober 2006
• prireditev “Veselje je pri nas doma”: september ali 

oktober 2006
5. Izobraževanje vodičev za potrebe razvoja turizma: od 

1.1.2006 do 30.10.2006.

VI. Merila za dodeljevanje v tem razpisu 
zagotovljenih sredstev 

Prednost pri izbiri bodo imeli prijavitelji, ki:
a) ponujajo zanimive in turistično privlačne programe 

prireditev in nalog,
b) organizirajo prireditve, ki so pretežno brezplačne 

oziroma je cena vstopnic simbolična,
c) prispevajo k promociji Hrastnika v domačem kraju kot 

tudi izven njega,
d) so po svojih dejavnostih dobro prepoznavni v 

domačem kraju in izven njega,
e) pomenijo obogatitev turistične ponudbe v Občini 

Hrastnik in zasavski regiji,
f) v prireditev vključujejo najrazličnejše pravne in fizične 

osebe, društva in zavode, s čimer zagotavljajo 
pestrost programa,

g) temeljijo na aktivnostih spodbujanja lokalnega 
prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih 
pospeševanja turizma,

h) prispevajo k ohranjanju kulturne in naravne dediščine, 
etnoloških posebnosti ter urejanju in polepševanju 
okolja,

i) imajo dolgoletne izkušnje na področju organiziranja 
turističnih in drugih prireditev.

Merila za sofinanciranje:

A) Delovanje društva, javnega zavoda ali podjetja, 
združenja podjetnikov in obrtnikov

- organizacija lastnih prireditev 
 • na vsako prireditev 1 točka, vendar 

največ 5 točk

od 0 - 5 točk

- organizacija tradicionalnih prireditev 
v občini

 • na vsako prireditev 1 točka, vendar 
največ 5 točk

od 0 - 5 točk

- sodelovanje pri organizaciji javnih 
prireditev v občini in izven nje

 • na vsako prireditev 1 točka, vendar 
največ 5 točk

 • ne štejejo se lastne prireditve

od 0 - 5 točk

- na področju organiziranja turističnih 
in drugih prireditev imajo dolgoletne 
izkušnje·1 leto: 1 točka

 • 2 do 3 leta: 2 točki
 • 4 do 5 let: 3 točki
 • 6 let: 4 točke
 • 7 ali več let 5 točk

od 0 - 5 točk

- število aktivnih članov društva/
združenja/zaposlenih v javnem 
podjetju ali zavodu

 • 10 do 20 oseb 1 točka
 • 21 do 25 oseb 2 točki
 • 26 do 35 oseb 3 točke
 • 36 do 46 oseb 4 točke
 • 47 ali več oseb 5 točk

od 0 - 5 točk

B) Predlog programa

- zanimivost in privlačnost 
predlaganega programa prireditve

 • nove ideje, domiselnost, 
atraktivnost, varnost, varstvo 
okolja, iznajdljivost

od 0 - 5 točk

- brezplačne vstopnice oz. simbolična 
cena vstopnice

 • brezplačen vstop 5 točk
 • vstopnina oz. pristop za 

sodelovanje od 0 - 4 točke

od 0 - 5 točk
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- v predlagan program prireditve je 
vključeno več subjektov (društva, 
šole, zavodi, pravne in fizične 
osebe, člani društva)

 • vključeni vrtci, osnovne šole, 
srednje šole, fakultete: 2 točki 
(delo z mladimi)

 • društva: 1 točka za vsako 
sodelujoče društvo

 • podjetja oz. podjetniki in obrtniki: 
1 točka za vsakega sodelujočega

 • ostali: od 0,5 to 1 točke za ostale 
sodelujoče največ 10 točk 

od 0 - 10 točk

- predlagatelj ima že nekaj izkušenj pri 
organizaciji navedene prireditve kot 
organizator ali kot podizvajalec

 • da, že več kot 4 leta izkušenj: 10 
točk

 • da, že 3 - 4 leta izkušenj: 8 točk
 • da, že 2 leti izkušenj: 6 točk
 • da, že 1 leto izkušenj: 4 točki
 • ne, vendar je sodelovalo pri 

podobni prireditvi: 2 točki
 • ne 0 točk 

od 0 - 10 točk

Prijavitelji se lahko prijavijo na eno ali več navedenih 
prireditev oz. nalog, ki so sestavni del tega javnega 
razpisa.

Do sredstev iz tega javnega razpisa niso upravičeni 
tisti prijavitelji, ki imajo predlagane turistične in druge 
programe za zgoraj navedene prireditve, financirane 
že iz drugih proračunskih virov financiranja (delno ali v 
celoti).

VII. Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:

Občina Hrastnik bo financirala največ do 70 % celotne 
vrednosti programa za posamezno tradicionalno 
prireditev ali udeležbo na izobraževanju na osnovi 
izkazanih dokazil o izvedenih delih oz. usposabljanju 
(vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi programa 
prireditve).

Upravičeni stroški:

A) prireditve
a) stroški prijave prireditve,
b) materialni in potni stroški nastopa (dekoracija, 

embalaža, degustacija, unikatna oblačila namenjena 
za prireditev/razstavo, ipd.),

c) ozvočenje,
d) redarska služba,

e) najem prostorov in opreme ter priključkov (voda, 
elektrika, ipd.) za izvedbo prireditve ali razstave,

f) medijsko obveščanje javnosti (letaki, obvestila, 
objava v javnih medijih)

g) organizacija in koordinacija prireditve, nastopajočih, 
ipd

h) priprava in čiščenje prireditvenih prostorov,
i) montaža in demontaža opreme, orodja, ipd. , ki je 

sestavni del nastopa oz. izvedbe prireditve
j) promocijski material za prireditev,
k) stroški nastopajočih.

Upravičenci morajo po izvedeni prireditvi oddati dokazila 
za plačilo redarske službe, ozvočenja, promocijskega 
materiala, najema prostorov, opreme in priključkov. 
Ostale stroške mora vsebinsko in finančno prikazati v 
zahtevku v skladu z razpisno dokumentacijo.

B) izobraževanje vodičev za področje turizma
a) praktični in teoretični del usposabljanja,
b) gradivo,
c) potni stroški,
d) stroški opravljanja preizkusa znanja,
e) materialni stroški za izdajo potrdila, certifikata, 

licence, ipd. 

Upravičenci morajo po izvedenem izobraževanju oddati 
dokazila za plačilo izobraževanja in gradiva. Ostale 
stroške mora vsebinsko in finančno prikazati v zahtevku v 
skladu z razpisno dokumentacijo (potni stroški, materialni 
stroški za izdajo uradnega potrdila, licence ali …).

VIII. Vsebina vloge

Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana 
izključno na razpisanem obrazcu iz razpisne 
dokumentacije Občine Hrastnik.

Vloga mora poleg razpisne dokumentacije vsebovati 
naslednje:
• dokazilo o registraciji predlagatelja za dejavnosti, ki 

so predmet javnega razpisa,
• izjavo, da imajo urejeno evidenco o članstvu v društvu 

(samo za društva)
• izjava predlagatelja, da bo prireditev izvedena v 

predvidenem času in v skladu z veljavnimi predpisi, 
ki se nanašajo na dejavnosti, ki so vključene v 
prireditvi,

• izjavo vlagatelja, da sprejemajo razpisne pogoje, ki 
so sestavni del tega javnega razpisa.
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IX. Rok za prijavo in način prijave

Vloge s predpisano dokumentacijo po tem javnem 
razpisu morajo prispeti najkasneje:
a) do 1.2.2006 do 15.00 ure za tradicionalno prireditev 

“Kramarski sejem”,
b) do 1.2.2006 za tradicionalno prireditev “Sejem 

cvetja”
c) do 28.4.2006 do 15.00 ure za tradicionalno 

prireditev predstavitev dejavnosti podjetnikov in 
obrtnikov

d) do 28.4.2006 do 15.00 ure za tradicionalno 
prireditev “Veselje je pri nas doma” ter ostalimi 
nalogami po projektu Moja dežela - lepa in 
gostoljubna ter razstavo domače in umetnostne obrti

e) do 1.6.2005 do 15.00 ure za izobraževanje vodičev 
na področju turizma.

Popolna vloga, v skladu z razpisno dokumentacijo, mora 
biti oddana na naslov: Občina Hrastnik, Oddelek za 
družbene dejavnosti in gospodarstvo, Pot Vitka Pavliča 
5, 1430 Hrastnik oziroma mora biti oddana v vložišče 
občinske uprave Občine Hrastnik v zahtevanem roku. 
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, 
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: 
“Ne odpiraj - javni razpis za sofinanciranje določenih 
prireditev in nalog na področju turizma v občini Hrastnik 
v letu 2006”.

X. Obravnava vlog

1. Odpiranje vlog bo potekalo v roku 14 dni po 
predpisanem roku za oddajo posameznih vlog. Vloge bo 
odpirala, obravnavala in pripravila predloge za dodelitev 
sredstev tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom 
imenuje župan. Odpiranje vlog ne bo javno.

2.Vse pravočasno prispele vloge bo strokovna komisija 
ocenjevala na podlagi meril, ki so sestavni del tega 
javnega razpisa.

3.Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od 
odpiranja vlog pisno pozvala, da dopolnijo vloge v roku 5 
dni po prejemu obvestila. Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj 
v navedenem roku ne dopolni, se zavrže.

4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene 
vloge pa zavrnejo.

5. Na podlagi predloga strokovne komisije župan 
s pogodbo odloči o višini dodeljenih nepovratnih 
sredstev.

6. Upravičencu bodo sredstva nakazana v roku 30 
dni po podpisu pogodbe obeh pogodbenih strank 
in predložitvi zahtevka ter ustreznih dokazil o izvedbi 
prireditve oz. usposabljanja. Sredstva bodo upravičenci 

koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami. 

7. Vlagatelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni 
najkasneje v roku 30 dni po odprtju vlog. Rezultati 
javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo 
objavljeni na oglasni deski in na spletnih straneh Občine 
Hrastnik.

XI. Nadzor in sankcije

1. Nenamensko porabo sredstev po tem razpisu spremlja 
in preverja strokovna služba, pristojna za področje 
turizma, lahko pa tudi druga oseba pooblaščena s strani 
župana.

2. V primeru nenamenske porabe sredstev mora 
prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti skupaj z 
zakonitimi zamudnimi obrestmi.

3. Vlagatelj kazensko in materialno odgovarja za oddano 
prijavo na javni razpis.

XII. Informacije

1. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani, od 
dneva objave do izteka prijavnega roka, dvignejo v času 
uradnih ur na vložišču občinske uprave Občine Hrastnik 
ali poiščejo na spletnih straneh http://www.hrastnik.si/
obcina/ (rubrika javni razpisi).

2. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom 
posreduje Oddelek za družbene dejavnosti 
in gospodarstvo Občine Hrastnik, Radojka 
Odžič, na telefon 03 56 54392 ali po e-mail-u: 
radojka.odzic@hrastnik.si.

Št. spisa: 322-1/06
Datum: 6.1.2006

Župan
Občine Hrastnik
Miran JERIČ, l.r.
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Založili občini Hrastnik in Trbovlje

Računalniška priprava, oblikovanje in tisk: Pagat d.o.o.,Sedraž, tel. 03 56 46 888, e-pošta: pagat.doo@siol.net


