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O B Č I N S K E M U  S V E T U  O B Č I N E  Ž A L E C  

 
 
ZADEVA: 
 

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 
pravilnika o sofinanciranju programov, 
projektov, prireditev in aktivnosti s področja 
turizma v Občini Žalec. 

 
PRAVNA PODLAGA: 

 
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list 
RS, št. 13/18). 

 
NAMEN: 

 
Obravnava in sprejem.  

OCENA STANJA: V letu 2019 je bil sprejet nov Pravilnik o 
sofinanciranju programov, projektov, prireditev 
in aktivnosti s področja turizma v Občini Žalec, ki 
je na novo opredelil merila za ocenjevanje, 
vrednotenje  in izbor programov, projektov 
prireditev in aktivnosti s področja turizma.  Glede 
na to, da so bila v pravilniku predmetna merila 
preveč podrobno opredeljena, le-ta ne omogočajo 
zadostne fleksibilnosti. 

 
RAZLOGI ZA SPREJEM: 

 
Predlaga se sprememba pravilnika na način, da 
le-ta opredeli izhodišča za pripravo meril, 
medtem ko se podrobnejše merila opredeljujejo v 
vsakoletnem javnem razpisu. 
 

FINANČNE POSLEDICE: Sprejetje pravilnika ne prinaša dodatnih 
finančnih posledic za proračun. 
 

PREDLAGATELJ:  Župan Občine Žalec  
Janko Kos 
 

POROČEVALEC: Borut Sitar, Namestnik vodje urada za prostor in 
gospodarstvo 
 

DELOVNO TELO, KI 
OBRAVNAVA AKT OZIROMA 
GRADIVO IN POROČA  
OBČINSKEMU SVETU: 

Odbor za prostor in gospodarstvo 
 
Stališče odbora bo podal predsednik odbora 
(Karel Borovnik) 
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OBČINSKEMU SVETU 
 
ODBORU ZA PROSTOR IN GOSPODARSTVO 
 
 
 
ZADEVA: PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV, PROJEKTOV, 
PRIREDITEV IN AKTIVNOSTI S PODROČJA TURIZMA V OBČINI 
ŽALEC 

 
V prilogi vam posredujemo predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o 
sofinanciranju programov, projektov, prireditev in aktivnosti s področja turizma v Občini 
Žalec z namenom, da ga obravnavate in sprejmete v predloženem besedilu. 
 
Predlog odloka bo na seji Občinskega sveta obrazložil Borut Sitar, Namestnik vodje urada 
za prostor in gospodarstvo. 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme naslednji sklep: 
"Občinski svet Občine Žalec sprejme predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 
pravilnika o sofinanciranju programov, projektov, prireditev in aktivnosti s področja 
turizma v Občini Žalec v predloženem besedilu."     
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga: 

- Obrazložitev, 
- Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju 

programov, projektov, prireditev in aktivnosti s področja turizma v Občini Žalec. 
 

Posredovano: 
- članom Občinskega sveta Občine Žalec, objava na spletni strani Občine Žalec, 
- članom Odbora za prostor in gospodarstvo, objava na spletni strani Občine Žalec, 
- zbirka dokumentarnega gradiva, tu. 
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OBRAZLOŽITEV 
 
 

1. Pravna podlaga 
 

V 13., 14. in 15. členu Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1, Uradni list RS, št. 
13/18) ter 20. člen Statuta občine Žalec ( Ur. l. RS št. 29/13 in 23/17), je določeno, da je 
Občinski svet Občine Žalec pristojen za sprejemanje odlokov in drugih predpisov Občine Žalec.  
 

2. Ocena stanja in razlogi za sprejem pravilnika 
 

V letu 2019 je bil sprejet nov Pravilnik o sofinanciranju programov, projektov, prireditev in 
aktivnosti s področja turizma v Občini Žalec (v nadaljevanju Pravilnik), ki je na novo opredelil 
merila za ocenjevanje, vrednotenje  in izbor programov, projektov prireditev in aktivnosti s 
področja turizma. Predmetna merila so se v praksi izkazala kot  preveč podrobno opredeljena, 
saj nekatera merila vključujejo poimensko poimenovanje prireditev oz. aktivnosti in tako ne 
omogočajo zadostne fleksibilnosti. Predlaga se sprememba pravilnika na način, da le-ta 
opredeli izhodišča za pripravo meril, medtem ko se podrobnejše merila opredeljujejo v 
vsakoletnem javnem razpisu zaradi česar se v celoti spremeni 11. člen. Dodatno se opredeli 
pojem sodelovanja na drugih prireditvah, zaradi česar se dopolni 2. člen. 
 

3. Ocena finančnih posledic 
Sprejem Pravilnika o sofinanciranju programov, projektov, prireditev in aktivnosti s področja 
turizma v občini Žalec ne predstavlja dodatnih finančnih posledic za proračun. V  predlogu 
proračuna za leto 2022 je na proračunski postavki »14021 Sofinanciranje programov turističnih 
društev« predvidenih 32.000 € sredstev.   
 

4. Veljavnost 
 
Pravilnik bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in bo podlaga za objavo 
Javnega razpisa o sofinanciranju programov, projektov, prireditev in aktivnosti s področja 
turizma v občini Žalec za leto 2022. 
 

 



PREDLOG 
Na podlagi 13., 14. in 15. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 
13/2018 - ZSRT-1), 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS št. 29/13 in 23/17) in 
Pravilnika o sofinanciranju programov, projektov, prireditev in aktivnosti s področja turizma v 
Občini Žalec,  je Občinski svet Občine Žalec na svoji ….. seji dne,  …….. sprejel 
 

PRAVILNIK 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov, projektov, 

prireditev in aktivnosti s področja turizma v Občini Žalec 
 

1. člen 
 

V 2. členu se doda nova četrta alineja, ki se glasi: 
»   -    SODELOVANJE« na drugih prireditvah po tem pravilniku ne pomeni zgolj udeležbe 
predmetnih prireditev, ampak aktivno sodelovanje članov društva pri organizaciji prireditve 
in/ali promociji društva oz. turistične ponudbe. 
 

2. člen 
 

Spremeni se 11. člen, ki se sedaj glasi: 
»Sredstva se dodeljujejo na podlagi vnaprej določenih meril, ki so del razpisne dokumentacije 
in sicer za naslednje sklope: 
DRUŠTVA 
A/I. REDNA DEJAVNOST 
B/I.  PROJEKTI DRUŠTVA 
B/II. PROMOCIJA 
 
ZVEZE 
C/I. REDNA DEJAVNOST 
C/II. PROGRAM ZVEZE 
 
Podrobnejša merila za vrednotenje turističnih programov oblikuje s strani župana imenovana 
strokovna komisija v vsakoletnem javnem razpisu.  
Višina sofinanciranja se izračuna na podlagi števila pridobljenih točk in vrednosti posamezne 
točke. Razpoložljiva sredstva se delijo z vsoto vseh točk. Pripadajoča sredstva posameznih 
prijav predstavljajo zmnožek števila točk in vrednosti točke.« 
 

3. člen 
 

Vsa ostala določila Pravilnika se ne spreminjajo in ostajajo v celoti v veljavi. 
 

4. člen 
 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Št. 007-0005/2022  
Žalec, dne   

Župan 
Občine Žalec 

Janko Kos 
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