
 

 

 

 

 

 

Številka: 322-0001/2019 

Datum: 28. 3. 2019 

 

 

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno 

prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 17. člena 

Statuta Občine Puconci (Ur. l. RS, št. 91/15) je Občinski svet Občine Puconci na 4. redni seji, 

dne 28. 3. 2019 sprejel naslednji  

 

 

 
S K L E P 

 
 

1. Občinski svet Občine Puconci soglaša s predlagano vsebino Letnega programa 

dejavnosti na področju turizma Občine Puconci za leto 2019.  

 

 

2. Letni program turizma Občine Puconci za leto 2019 se objavi na spletni strani 

občine.  
 

 

 

 

Občinski svet Občine Puconci   

                                                                                                                         Ludvik Novak, 

                                                                                                                               župan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBČINA PUCONCI                                                                 
OBČINSKI SVET 

Puconci 80, 9201  PUCONCI     

tel.: 02/54 51 548, 545 91 00  fax: 02/545 91 01 
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Na podlagi 20. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur.list RS, št. 02/04), 17. člena 

Statuta občine Puconci (Uradno prečiščeno besedilo  UPB-1, Ur.list RS št. 91/2015) in 

Proračuna Občine Puconci za leto 2019, sprejetega na 3. redni seji OS dne 14. 2. 2019 

(Uradni list RS št. 10/2019)  je Občinski svet Občine Puconci na  4. redni seji OS, dne 

28.3.2019 sprejel 

 

 

LETNI PROGRAM TURIZMA V OBČINI  PUCONCI ZA LETO 2019 

     

 

I. UVOD 

 

Občina Puconci je dolžna na ravni turističnega območja zagotavljati uresničevanje javnega 

interesa na področju turizma in tako s sofinanciranjem podpirati turistične dejavnosti in 

storitve. 

 

Dejavnosti in storitve, katerih izvajanje na ravni turističnega območja je v javnem interesu 

občine, so: 

- informacijsko turistična dejavnost, 

- spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja, 

- razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture, 

- razvoj in vzdrževanje javnih površin namenjenih turistom, 

- organizacija in izvajanje prireditev, 

- ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in 

turizma in  

- druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudijo turistom. 

 

 

II. SOFINANCIRANJE LJUBITELJSKE DEJAVNOSTI NA PODROČJU TURIZMA 

 

Občina bo v okviru proračuna sofinancirala naslednje programe in projekte neprofitne in 

prostovoljne dejavnosti izvajalcev na področju turizma: 

- sredstva za redno dejavnost društev,  

- sredstva za organizacijo prireditev, 

- sredstva za projekte, 

- sodelovanje v projektih ZKTD Občine Puconci, 

- promocijski material,  

- izobraževanje, 

- jubileji društev in 

- financiranje novoustanovljenih društev. 

 

Za zagotavljanje zgoraj navedenih dejavnosti in projektov bo občina objavila javni razpis. 

Sredstva iz občinskega proračuna namenjenega za sofinanciranje programov in projektov na 

področju turizma za leto 2019 znašajo za dejavnost društev skupaj 16.552,00 EUR, in sicer : 

 

• Za dejavnost turističnih društev:        7.100,00 EUR 

• Za delovanje občinske Zveze kulturnih in turističnih društev:   8.200,00 EUR 

• Za delovanje Pomurske turistične zveze:      1.252,00 EUR 
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Do teh sredstev so upravičena društva, združenja in zveze, ki so registrirane za izvajanje 

neprofitne in prostovoljne dejavnosti na področju turizma ter društva in zveze širšega pomena, 

ki vključujejo tudi občane Občine Puconci.  

 

Navedeni programi in projekti se bodo sofinancirali v skladu z merili in kriteriji za 

vrednotenje programov in projektov na področju turizma opredeljenih v Pravilniku o 

sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Občini Puconci. 

 

Postopek za pridobitev sredstev je naslednji:  

 

• po sklepu občinskega sveta se objavi javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje 

programov in projektov na področju turizma v letu 2019. 

Vsi upravičenci v skladu s pravilnikom in pogoji razpisa morajo do konca razpisnega roka 

vložiti prijavo z navedbo vseh dejavnosti in projektov, ki jih bodo v letu 2019 realizirali in 

za katere pričakujejo sredstva za sofinanciranje po objavljenem razpisu. 

• imenovanje komisije s strani župana, ki pripravi izbor programov in predlog za 

sofinanciranje in ga predloži županu 

• na osnovi ocenjenih vlog izda komisija  sklep o dodelitvi sredstev 

• po pravnomočnosti  sklepa se sklene  pogodba med prijaviteljem in občino kot 

sofinancerjem, kjer se podrobneje opredelijo vsebina, obseg, časovni okvir, ter način 

nadzora nad upravičenostjo porabe sredstev 

• predložitev zahtevkov prijavitelja z dokazili o izvedbi projekta in finančnim poročilom do 

15. 12. tekočega leta 

• izdaja sklepov o nakazilu sredstev v skladu s pogodbo. 

 

Vrednost posameznih programov in projektov bo izražena v točkah.  

Vrednost točke se določi na osnovi vseh odobrenih prijavljenih dejavnosti in projektov s 

strani prijaviteljev, ter skupne višine razpisanih oz. razpoložljivih sredstev. Tako določena 

vrednost točke je dokončna in se v kasnejšem postopku  več ne spreminja.  

 

 

 

III. VELJAVNOST IN UPORABNOST 

 

Letni program turizma začne veljati naslednji dan po sprejetju na občinskem svetu in se 

uporablja za izvedbo razpisa in razdelitev sredstev za sofinanciranje programov in projektov 

na področju turizma v Občini Puconci v letu 2019. Letni program se objavi na spletni strani 

Občine Puconci. 

 

Številka: 322-0001/2019 

Datum: 28.3.2019 

 

 

       Občina Puconci 

Ludvik Novak, župan 


