
 

PREDLOG: 

 

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno 

besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US in 40/12 - ZUJF), 19. in 20. člena 
Zakona o spodbujanju turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in 57/12), 66. člena Zakona o uresničevanju 

javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/07 - Odl. US, 

56/08, 4/10, 20/11 in 100/11 - Odl. US) in 16. člena Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah (MUV, št. 22/10) je Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah na 

_____________ seji, dne ___________ , sprejel 

 

PRAVILNIK 

O SPREMEMBI PRAVILNIKA O DODELJEVANJU SREDSTEV ZA PRIREDITVE IN AKCIJE, KI 

POSPEŠUJEJO TURISTIČNI IN KULTURNI RAZVOJ TER PROMOCIJO OBČINE SVETA 

TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH 

 

1. člen 

 

V Pravilniku o dodeljevanju sredstev za prireditve in akcije, ki pospešujejo turistični in kulturni 

razvoj ter promocijo Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 27/07, 10/09 in 5/10), 
se 20.a člen spremeni, tako da se glasi: 

 

»Izjemoma sme župan na podlagi pisne vloge skleniti pogodbo o sofinanciranju prireditev in akcij, 
ki pospešujejo turistični in kulturni razvoj ter promocijo Občine Sveta Trojica v Slovenskih 

goricah, tudi brez javnega razpisa, vendar le v primeru, da ugotovi posebno pomembnost programa 

in le-ta pomeni bistveno popestritev društvene dejavnosti v občini z novostmi in kvaliteto, ki 

pripomore h kvaliteti življenja občanov ter pod pogojem: 
- da prireditev ali akcija ni sofinancirana na podlagi javnega razpisa, 

- da je prireditev ali akcija sofinancirana v manjšem delu, kot znašajo upravičeni stroški ali  

- da gre za prireditev ali akcijo, ki se ne izvaja na območju občine Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah, vendar je namenjen tudi občanom občine Sveta Trojica v Slovenskih 

goricah. 

 
Za namene, navedene v prejšnjem odstavku tega člena, se v občinskem proračunu sredstva določijo 

s posebno postavko ali pa se v javnem razpisu določijo od skupnega zneska zagotovljenih sredstev 

za sofinanciranje prireditev in akcij, ki pospešujejo turistični in kulturni razvoj ter promocijo 

Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah. 
 

Prireditve in akcije, ki se sofinancirajo na podlagi tega člena, se lahko sofinancirajo skozi vso 

proračunsko leto do porabe sredstev, in sicer največ do višine 100 odstotkov upravičenih sredstev. 
Kot upravičeni stroški se priznajo stroški, ki so nujno potrebni za izvedbo programa ter so z njo 

tesno povezani..« 

 

2. člen 
 

Ta pravilnik začne veljati dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.  

 
Številka: 610-8/2007 

Datum: _____________  

 

               Župan 

      Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah 

       Darko FRAS, univ.dipl.prav. 



 

OBRAZLOŽITEV 

 

Predlaga se sprememba Pravilnika o dodeljevanju sredstev za prireditve in akcije, ki pospešujejo 

turistični in kulturni razvoj ter promocijo Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 

27/07, 10/09 in 5/10) – v nadaljevanju pravilnik.  

 

V skladu s pravilnikom imajo pravico do sofinanciranja prireditev in akcij, ki pospešujejo turistični 

in kulturni razvoj ter promocijo Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah izvajalci le-teh, ki so 

izbrani na podlagi javnega razpisa. Ker pa nekaterih prireditev in akcij ni mogoče predvideti v času 

odprtega javnega razpisa, je v 20.a členu določena enkratna izredna pomoč, ki omogoča tem 

prireditvam in akcijam sofinanciranje čez vso proračunsko leto, saj bi se določena sredstva 

predvidela zgolj za enkratne izredne pomoči. 

 

Besedilo 20.a člena, ki se spreminja, se glasi: 

 

»Izjemoma sme župan na podlagi pisne vloge skleniti pogodbo o sofinanciranju prireditev in akcij, 

ki pospešujejo turistični in kulturni razvoj ter promocijo Občine tudi brez javnega razpisa, vendar 

le v primeru, da ugotovi posebno pomembnost programa in ta ni sofinanciran na podlagi javnega 

razpisa. 

 

Iz občinskega proračuna se lahko financirajo tudi druge turistične in kulturne prireditve in akcije, 

če pomenijo bistveno popestritev društvene dejavnosti v Občini z novostmi in kvaliteto, ki 

pripomore k kvaliteti življenja občanov. 

 

Za namene navedene v prvem in drugem odstavku tega člena se v občinskem proračunu sredstva 

določijo s posebno postavko ali pa se v javnem razpisu določijo od skupnega zneska zagotovljenih 

sredstev za sofinanciranje prireditev in akcij, ki pospešujejo turistični in kulturni razvoj ter 

promocijo Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah. 

 

Prireditve in akcije, ki se sofinancirajo na podlagi tega člena, se lahko sofinancirajo skozi vso 

proračunsko leto do porabe sredstev, in sicer največ do višine 80 odstotkov upravičenih sredstev. 

Kot upravičeni stroški se priznajo stroški, ki so nujno potrebni za izvedbo programa ter so z njo 

tesno povezani.« 

 

Na podlagi prošenj izvajalcev prireditev in akcij ter pri uporabi navedenega člena se ugotavlja, da 

besedilo ni primerno in bi ga bilo potrebno spremeniti v smeri, da se lahko sofinancira prireditve in 

akcije tudi v primeru, da so bile sofinancirane na podlagi javnega razpisa, vendar v manjšem delu 



 

kot znašajo upravičeni stroški. Na podlagi javnega razpisa so prireditve in akcije izkustveno 

sofinancirane v bistveno manjšem obsegu, kot znašajo celotni stroški, kar odvrača izvajalce k 

organizaciji prireditev in akcij, predvsem tistih, ki so v splošnem javnem interesu (npr. prireditve 

ob občinskem prazniku). 

 

Iz navedenih razlogov se Občinskemu svetu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah predlaga, 

da sprejme Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za prireditve in akcije, ki 

pospešujejo turistični in kulturni razvoj ter promocijo Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, 

kot je predlagan. 

 

 

 


