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PRAVNA OSNOVA: 218. člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in 17. člen
Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15)
NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Kamnik sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
sofinanciranju turističnih društev v Občini Kamnik.
O b r a z l o ž i t e v:

1. Razlogi za sprejem pravilnika in ocena stanja:
Občinska uprava je pri pregledu pravne osnove za dodeljevanje sredstev iz občinskega
proračuna ugotovila, da je potrebno določbe Pravilnika o sofinanciranju turističnih društev v
občini Kamnik uskladiti s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna RS. Le ta
narekuje, da postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev ter strokovno obravnavo vlog
vodi komisija in ne strokovna služba pristojnega organa, kot je zapisano v obstoječem
pravilniku.
2. Cilji in načela predloga pravilnika:
Cilj pravilnika je uskladitev z obstoječo pravno podlago, t.j. Pravilnikom o postopkih za
izvrševanje proračuna RS.

3. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem pravilnika na proračun:
Predlagane spremembe pravilnika nimajo dodatnih finančnih posledic za proračun.

Marjan Šarec
ŽUPAN

Priloga:
- predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju turističnih
društev v Občini Kamnik
- Besedilo trenutno veljavnih členov, v zvezi s katerimi se predlagajo spremembe

Na podlagi 218. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št.
50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list
RS, št. 50/15) je Občinski svet Občine Kamnik na …… seji dne ……………. sprejel
PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju turističnih društev v Občini
Kamnik
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju turističnih društev v Občini Kamnik (Ur. l. RS, št. 88/05 in
26/10), (v nadaljevanju pravilnik), se sedma alineja 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»- da redno – letno predložijo letna poročila za preteklo koledarsko leto v skladu z veljavno
zakonodajo,«
2. člen
Spremeni se 8. člen pravilnika tako, da se glasi:
»Postopek javnega razpisa začne in vodi pristojni organ občinske uprave (v nadaljevanju:
občinska uprava).
Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Kamnik.«
3. člen
Spremeni se 9. člen pravilnika tako, da se glasi:
»Pregled, ocenitev in predlog za dodelitev sredstev v skladu s tem pravilnikom izvede
komisija, ki jo imenuje župan (v nadaljevanju komisija).
V primeru nepopolne vloge komisija vlagatelja pozove, da v roku 5 delovnih dni od dneva
prejema poziva vlogo dopolni. Če tudi po poteku tega roka vlagatelj ne dopolni vloge,
občinska uprava vlogo s sklepom zavrže.
Pri pripravi predloga za sofinanciranje turističnih društev se upoštevajo merila in kriteriji
dodelitve sredstev iz tega pravilnika.«
4. člen
Spremeni se 10. člen pravilnika tako, da se glasi:
»Predlog dodelitve sredstev komisija predloži v potrditev županu.
Po potrditvi s strani župana občinska uprava izda sklep o dodelitvi sredstev v skladu z
določbami upravnega postopka.
Z društvi sklene Občina Kamnik pogodbo o sofinanciranju. V primeru, da društvo ne podpiše
pogodbe v določenem roku, se šteje, da od zahteve za sofinanciranje odstopa.«

5. člen
Spremeni se 11. člen pravilnika tako, da se glasi:
»Komisija v postopku dodelitve sredstev upošteva naslednje kriterije:
- poročilo o delu preteklega leta in vrednost finančnega načrta za preteklo leto,
- strokovno izobraževanje na področju dejavnosti društva (literatura, ekskurzije,
tečaji),
- promocijska dejavnost,
- število članov društva iz občine Kamnik,
- organiziranje in sodelovanje na občinskih, regijskih in državnih prireditvah ali
tekmovanjih.«
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410 – 33/2015
Kamnik, dne …
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec

BESEDILO TRENUTNO VELJAVNIH ČLENOV, V ZVEZI S KATERIMI SE PREDLAGAJO
SPREMEMBE
3. člen
Za sofinanciranje dejavnosti morajo društva iz 1. člena tega pravilnika izpolnjevati
naslednje pogoje:
– da so registrirana po Zakonu o društvih,
– da predložijo potrdilo o registraciji,
– da imajo sedež na območju Občine Kamnik,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to
določa Zakon o društvih,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti,
– da dejavnost opravljajo na neprofitni podlagi,
– da redno – letno predložijo letna poročila za preteklo koledarsko leto v skladu z
navodilom o predložitvi letnih poročil društev (Uradni list RS, št: 7/08, 8/09 in 107/09).
8. člen
Postopek za izbiro in administrativno tehnične naloge povezane s sofinanciranjem po tem
pravilniku vodi občinska upava.
9. člen
Vloge, ki so pravočasno prispele na razpis, pregleda strokovna služba občinske uprave,
pristojna za področje turizma. Vloge, ki niso prispele v razpisnem roku, se neodprte vrnejo
vlagatelju.
V primeru nepopolne vloge strokovna služba občinske uprave, pristojna za področje
turizma vlagatelja pozove, da v roku 5 delovnih dni od dneva prejema poziva vlogo dopolni.
Če tudi po poteku tega roka vlagatelj ne dopolni vloge, občinski upravni organ vlogo s
sklepom zavrže.
Pri pripravi predloga za sofinanciranje programov društev na področju turizma se
upoštevajo merila in kriteriji dodelitve sredstev iz tega pravilnika.
10. člen
Občinska uprava o dodelitvi sredstev odloči s sklepom v upravnem postopku.
Z društvi sklene Občina Kamnik pogodbo o sofinanciranju. V primeru, da društvo ne
podpiše pogodbe v določenem roku, se šteje, da od zahteve za sofinanciranje odstopa.
III. KRITERIJI IN MERILA
11. člen
Strokovna služba občinske uprave, pristojna za področje turizma v postopku dodelitve
sredstev upošteva naslednje kriterije:
– poročilo o delu preteklega leta in vrednost finančnega načrta za preteklo leto
– strokovno izobraževanje na področju dejavnosti društva (literatura, ekskurzije, tečaji),
– promocijska dejavnost,
– število članov društva iz Občine Kamnik,
– organiziranje in sodelovanje na občinskih, regijskih in državnih prireditvah ali
tekmovanjih.

