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OSNOVNI PODATKI O JAVNEM RAZPISU 

I. NAROČNIK 

Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid. 

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

 
Sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev v občini Kobarid za leto 2020, ki imajo 
sedež na območju občine Kobarid in delujejo na področju spodbujanja razvoja turizma v občini. 
 

III. UPRAVIČENCI JAVNEGA RAZPISA 

 
Upravičenci do sredstev so društva, ki imajo sedež v občini Kobarid ter imajo v ustanovitvenem 
aktu določeno turistično dejavnost na območju občine Kobarid in izpolnjujejo naslednje pogoje: 
 

 da so registrirana po Zakonu o društvih, 

 da imajo sedež in izvajalsko aktivnost na območju občine Kobarid, 

 da imajo urejeno evidenco o članstvu, 

 da imajo poravnave vse zakonske in poslovne obveznosti do občine, 

 da izpolnjujejo druge pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju aktivnosti turističnih društev 
v občini Kobarid in tega javnega razpisa. 

 

IV. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV 

 
Višina sredstev namenjenih za sofinanciranje aktivnosti turističnih društev v občini Kobarid za 
leto 2020 je 12.500,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v Proračunu Občine Kobarid za leto 
2020 in sicer na postavki: 1437 - Investicije v turistično infrastrukturo (TD). 
 
Razpoložljiva sredstva se delijo po aktivnostih v naslednjem razmerju: 
 

1. 3.500,00 EUR za delovanje društev. 
 

2. 4.000,00 EUR za programe društev. 
 

3. 5.000,00 EUR za projekte društev. 
 
 
Višina sofinanciranja bo odvisna od izpolnjevanja meril, ki obravnavajo delovanje, programe 
in projekte društev.  
 
Občina Kobarid bo sofinancirala aktivnosti za posamezne programe in projekte turističnih 
društev do največ 60% celotne vrednosti prijavljenih aktivnosti. 
 
V primeru ostanka razpisanih sredstev, namenjenih za posamezno aktivnost, se le-ta na 
predlog strokovne komisije lahko prerazporedijo za druge aktivnosti, določene v tem javnem 
razpisu. Predlog strokovne komisije potrdi župan s sklepom. 
 
Upravičeno obdobje izvajanja programov in projektov po tem javnem razpisu je od oddaje 
vloge na javni razpis do vključno 15.11.2020. 
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V. AKTIVNOSTI, KI SO PREDMET SOFINANCIRANJA 

 
Predmet sofinanciranja aktivnosti društev so aktivnosti povezane z/s:  
 

1. DELOVANJEM DRUŠTVA  
 
Med upravičene stroške sodijo: bančne storitve, stroški elektrike, ogrevanja, goriva, 
komunalnih storitev, najema prostorov za izvedbo programa, računovodske storitve, stroški 
povezani s članstvom, stroški pisarniškega materiala, stroški tiska, distribucije in podobno, 
stroški telekomunikacij, stroški nakupa prehrambnih izdelkov, ki se delijo ob prostovoljnih 
delovnih akcijah ter drugi stroški povezani z opravljanjem prostovoljnega dela. 
 

2. PROGRAMI DRUŠTVA; 
 
Med upravičene stroške sodijo: stroški povezani z urejanjem in vzdrževanjem tematskih, 
kolesarskih in sprehajalnih poti, razglednih točk, turistične signalizacije, in podobno. 
 

3. PROJEKTI DRUŠTVA 
 
Med upravičene stroške sodijo: investicijski stroški, stroški, povezani z opravljanjem 
prostovoljnega dela, drugi stroški v skladu s pogodbeno finančno konstrukcijo prijavljenega 
projekta. 
 

VI. AKTIVNOSTI, KI NISO PREDMET SOFINANCIRANJA 

 
Med predmet sofinanciranja ne sodijo: 

 sredstva za investicije v prostore društev in zvez, 

 aktivnosti, ki se sofinancirajo iz katerikoli druge proračunske postavke občinskega 
proračuna. 

VII. MERILA ZA VREDNOTENJE AKTIVNOSTI SPODBUJANJA TURIZMA 

 
Merila so v javnem razpisu ovrednotena s točkami, pri čemer upravičenec pridobi točke glede 
na izpolnjevanje navedenih meril in odločitev komisije, koliko točk mu glede na kvaliteto 
istovrstnih prijavljenih aktivnosti maksimalno pripada. 
 
Sredstva se razdelijo glede na doseženo število točk in višino razpoložljivih proračunskih 
sredstev za posamezno aktivnost. Število točk, ki jih vsebina posamezne aktivnosti pridobi, se 
pomnoži z izračunano vrednostjo točke. Vrednost točke se izračuna na podlagi razpoložljivih 
proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih aktivnosti vseh izbranih 
upravičencev po naslednji formuli:  
 

vrednost točke = proračunska sredstva za aktivnost / vsota točk aktivnosti. 
 
Dodeljena sredstva za aktivnosti programov in projektov se ne sme prenašati na drugo 
prijavljeno aktivnost. 
 
A: Delovanje   
 
Društva, ki so registrirana za več dejavnosti, se za razpoložljiva proračunska sredstva za 
redno delovanje društev lahko prijavijo le na en javni razpis Občine Kobarid. 
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Merila: 
 

1. Članstvo v turističnem društvu: 

- do 25 članov (1 točka), 

- od 26 do 35 članov (2 točki), 

- od 36 do 45 članov (3 točke), 

- 46 in več članov (4 točke). 

 
2. Organizacija aktivnosti za krajane in mladino za delo na področju turizma: 

- sodelovanje v projektih z mladimi (OŠ, vrtec in mladinske organizacije) (1 točka), 

- organizacija predavanj in izobraževanj ter druge oblike aktivnosti na področju 

turizma (1 točka). 

 
3. Sodelovanje pri promociji destinacije Doline Soče in Občine Kobarid: 

- sodelovanje na organiziranih turističnih sejmih v tujini in izven občine Kobarid (2 

točki), 

- sodelovanje na promocijskih dogodkih ali prireditvah v območju in izven območja 

občine Kobarid (1 točka). 

Upravičeni stroški za uveljavljanje sredstev za delovanje, ki bodo dodeljena upravičencu, so 

navedeni pod številko 1. točke V. razpisne dokumentacije. 

B: Program 
 
Program društva predstavlja redna programska aktivnost, ki se izvaja skozi posamezno leto. 
Pod program društva spada vzdrževanje tematskih, kolesarskih, sprehajalnih in drugih poti. 
Poti so kategorizirane glede na kategorizacijo poti, ki je priloga tega razpisa. 
 
V program vzdrževanja sodi tudi vzdrževanje turistične signalizacije, razgledišč, počivališč in 
podobno. 
 
Vlagatelj lahko v programu prijavi vzdrževanje samo ene poti. V primeru, da več vlagateljev 
prijavi enak odsek poti oziroma enako vzdrževanje poti, ima prednost vlagatelj: 

1. ki ima sedež bližje izbrani poti, 
2. je prej oddal vlogo na javni razpis. 

 
Merila za vzdrževanje poti: 
 

1. Kategorizacija vzdrževanih poti: 

- pot prioritete 1 (5 točk), 

- pot prioritete 2 (4 točke), 

- pot prioritete 3 (3 točke), 

- druge nekategorizirane poti (2 točki), 

 
2. Način vzdrževanja poti: 

- vzdrževanje poti vključuje tudi večje investicijsko vzdrževanje (5 točk), 

- vzdrževanje poti vključuje tudi strojne ure (3 točke), 

- osnovno vzdrževanje poti (1 točka). 
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3. Dolžina vzdrževane poti: 

- do 1 km poti (1 točka), 

- od 1 km do 2 km (2 točki), 

- od 2 km do 3 km (3 točke), 

- od 3 km do 4 km (4 točke), 

- od 4 km dalje (5 točk). 

Merilo za vzdrževanje razgledišč in počivališč: 

-  vzdrževanje razgledišč in počivališč (1 točka). 

 

C: Projekti 
 
Upravičenec lahko prijavi največ 2 projekta. Projekt mora imeti zaprto finančno konstrukcijo in 
biti vsebinsko utemeljen. 

 
Merila:  
 

1. Vsebina projekta; komisija oceni, kako posamezen projekt prispeva h kakovosti 

turistične ponudbe destinacije in k povezovanju kulturne dediščine, naravnih vrednot in 

doživetij ter k trajnostnemu razvoju turistične destinacije: 

- ne prispeva (0 točk), 

- manj prispeva (1 točka), 

- prispeva (2 točki), 

- pomembno prispeva (4 točke). 

 
2. Prepoznavnost projekta; komisija oceni, ali gre za projekt bolj lokalnega pomena ali 

pa gre za projekt, ki je namenjen širši množici: 

- projekt na ravni naselja (1 točka), 

- lokalen projekt (namenjen več društvom ali krajevni skupnosti) (2 točki), 

- projekt na občinski ravni (3 točke), 

- regijsko odmeven projekt (4 točke), 

- državno ali mednarodno odmeven projekt (5 točk). 

 
3. Inovativnost projekta; komisija oceni, ali gre za projekt, ki je novost v občini: 

- ne gre za inovativen projekt (0 točk)  

- gre za manj inovativen projekt (1 točka), 

- gre za zmerno inovativen projekt (3 točke), 

- gre za zelo inovativen projekt (5 točk). 

 
4. Delež lastnih sredstev; komisija oceni, koliko lastnih sredstev je izvajalec vložil v 

izpeljavo projekta. Med lastna sredstva se šteje tudi ovrednotene ure vloženega 

prostovoljnega dela: 

- do 40 % lastnih sredstev (1 točka), 

- od 41 % do 50 % (2 točki), 

- več kot 51 % sredstev (4 točke). 
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5. Partnerstvo; število povezanih subjektov pri izpeljavi projekta (turistična društva, javne 

turistične organizacije, občine, kulturne in druge ustanove, podjetja): 

- 0 (0 točk), 

- 1 (1 točka), 

- od 2 do 4 (2 točki), 

- več kot 4 (3 točke). 

 
6. Dolgoročnost projekta; komisija pri tem merilu nagradi možnost dokončanja 

zastavljenega projekta, ki se bo zaradi velikosti izvajal več let: 

- projekt ima jasno vizijo, zaradi svoje obsežnosti pa se bo neprekinjeno izvajal več 

zaporednih let (3 točke). 

VIII. ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA 

 
Prosilci morajo k vlogi na javni razpis priložiti: 

 prijavni obrazec, 

 izpolnjen Obrazec A: DELOVANJE (A1, A2, A3, A4), 

 izpolnjen Obrazec B: PRIJAVA PROGRAMA, 

 izpolnjen Obrazec C: PRIJAVA PROJEKTA, 

 izjavo o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega razpisa, 

 izjavo o kandidiranju na razpoložljiva sredstva za redno delovanje društev, 

 podpisan in žigosan vzorec pogodbe. 

IX. OSEBA, POOBLAŠČENA ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ O RAZPISNI 
DOKUMENTACIJI 

 
Vse podrobnejše informacije o javnem razpisu in razpisni dokumentaciji pridobite na Občini 
Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid. Kontaktna oseba: Tomaž Skočir, tel: (05) 38-99-208. 
 
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do konca 
razpisnega roka na spletni strani www.kobarid.si. 

X. ROK ZA PRIJAVO IN NAČIN DOSTAVE 

 
Vloge s predpisano dokumentacijo po tem javnem razpisu morajo biti poslane v zaprti kuverti 
z nazivom vlagatelja ter pripisom »Ne odpiraj – Vloga na Javni razpis za sofinanciranje 
aktivnosti turističnih društev v občini Kobarid« po pošti na naslov: Občina Kobarid, Trg 
svobode 2, 5222 Kobarid. 
 
Priporočljivo je, da se vlagatelj poslužuje ovojnice, ki je priloga tega javnega razpisa. Na kuverti 
mora biti vidno označen naziv vlagatelja. 
 

Rok za prijavo na javni razpis: do vključno PONEDELJKA, 22.6.2020 (velja poštni žig 
pošiljke). 

 

Na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi 
in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 
(COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20, v nadaljevanju: ZZUSUDJZ) se roki za uveljavitev 
materialnih pravic v postopku tega javnega razpisa, ki se iztečejo v času izvajanja ukrepov po 
ZZUSUDJZ, se s ZZUSUDJZ podaljšajo tako, da se iztečejo osmi dan od dneva prenehanja 
ukrepov v skladu z 2. členom ZZUSUDJZ. 

http://www.kobarid.si/
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XI. ODPIRANJE VLOG 

 
Prispele vloge bo po izteku prijavnega roka obravnavala tričlanska strokovna komisija (v 

nadaljevanju; komisija), ki jo imenuje župan Občine Kobarid. Odpiranje vlog, ki ga vodi 

strokovna komisija, ne bo javno in se bo izvajalo po izteku roka za prijavo na javni razpis. 

 

Komisija bo opravila pregled vlog ter jih obravnavala in ocenila na podlagi pogojev in meril, 

določenih v javnem razpisu. Komisija lahko preveri utemeljenost in realnost v vlogi navedenih 

upravičenih stroškov prijavljenih aktivnosti ter v ta namen zahteva dodatna dokazila in 

pojasnila. 

 

Prepozno prispele vloge, bo komisija zavrgla. Neutemeljene vloge, ki ne bodo izpolnjevale 

razpisnih pogojev in kriterijev upravičenosti do dodelitve sredstev, bo komisija zavrnila. 

Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija pisno pozvala, da vloge dopolnijo. Rok 

za dopolnitev vlog bo pet (5) dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev. 

 

Po preteku roka za dopolnitev nepopolnih vlog bo komisija vloge ponovno obravnavala. Če 

pozvani vlagatelji v zahtevanem roku nepopolnih vlog ne bodo dopolnili ali pa jih bodo dopolnili 

neustrezno, bo komisija vloge zavrgla kot nepopolne. Vse popolne in upravičene pa bo 

komisija točkovala v skladu z merili, določenih v javnem razpisu, ter pripravila predlog 

razdelitve sredstev. Župan na osnovi predloga komisije s sklepom odloči o sofinanciranju 

prijavljenih programov in projektov. 

 

Na podlagi sklepa župana, občinska uprava izda odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali 

o zavrnitvi sofinanciranja. Zoper odločbo lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku osmih 

(8) dni od dneva vročitve odločbe upravičencu. Odločitev župana je dokončna. 

 

Z izbranimi kandidati bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo urejene medsebojne pravice in 

obveznosti med Občino Kobarid in upravičencem ter podrobnejši pogoji koriščenja odobrenih 

sredstev. 

XII. OBVESTILO O IZIDU JAVNEGA RAZPISA 

 
Upravičenci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 60 dneh po izteku roka za 

prijavo na javni razpis. Z izbranimi upravičenci javnega razpisa bodo sklenjene pogodbe po 

pravnomočnosti izdanih odločb o izbiri.  

 
 

      Marko Matajurc, l.r. 
župan Občine Kobarid 

 
 

 


