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Na podlagi 14. In 15. člena Zakona o spodbujanju razvoja
turizma (ZSRT-1) (Ur. l. RS, št. 13/18), Pravilnika o postopkih
dodeljevanja sredstev subvencij in drugih oblik sofinanciranja iz
proračuna Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 25/2007), 4. člena
Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti in programov društev na
področju turizma v Občini Selnica ob Dravi (MUV št. 12/2014)
in Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2019 je
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na svoji 4. seji dne, 14.
marca 2019, sprejel

LETNI PROGRAM
turizma občine Selnica ob Dravi za leto 2019
1. UVOD
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju društev na področju turizma v Občini Selnica ob Dravi se določa Letni program
turizma (v nadaljevanju: LPT) na lokalni ravni. Za leto 2019
opredeljuje programe turizma, ki se sofinancirajo iz občinskega
proračuna Občine Selnica ob Dravi, obseg ter namen sredstev,
določenih v občinskem proračunu za leto 2019, namenjenih področju razvoja turizma.
2. OBSEG SREDSTEV, KI SE ZAGOTAVLJAJO ZA
SOFINANCIRANJE IZVAJANJA POSAMEZNE
DEJAVNOSTI IZ SREDSTEV PRORAČUNA V LETU
2019
Občina Selnica ob Dravi je zagotovila projektom razvoja turizma v proračunu za leto 2019 28.400,00 EUR. Sredstva za izvajanje LPT so v proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2019
zagotovljena po proračunskih postavkah v okviru:
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva, podprograma 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva, v višini 28.400,00 EUR.
Razdelitev sredstev za turizem po dejavnostih in višini:
Vrste odhodkov

Proračunska Plan 2019
postavka
v EUR

Pohodne in kolesarske poti

04. 3. 1. 04

10.000,00

Sofinanciranje promocijskih
aktivnosti programov društev,
turističnih društev in aktivov
kmečkih žena

04. 3. 1. 05

10.000,00

Projekti s področja turizma

04. 3. 1. 06

5.000,00

Dravska kolesarska pot

04. 3. 1. 09

3.400,00

Skupaj

28.400,00

Županja je kot posvetovalno telo občine ustanovila Forum za
turizem, ki je namenjen vključevanju posameznikov in organizacij v pripravo kratkoročnih in dolgoročnih programov in projektov na področju razvoja in delovanja turizma v občini.
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3. VSEBINE, KI SE SOFINANCIRAJO PO
DEJAVNOSTIH
Pohodne in kolesarske poti
Občina Selnica ob Dravi v letu 2019 namenja sredstva na tej
postavki za ureditev dokumentacije obstoječega stanja v katastru
in pripravo strokovnih dokumentov ter podlag, ki bodo osnova za
nadaljnjo širitev poti in označevanje obstoječih. Sredstva v višini
10.000,00 EUR se bodo namenila predvsem za izdelavo celotnega katastra poti v občini, idejno dokumentacijo za nadaljnjo
širitev, izhodišča za sistem označevanja poti in pripravo podlag
za možnost kandidiranja na različnih razpisih.
Sofinanciranje promocijskih aktivnosti programov društev, turističnih društev in aktivov kmečkih žena:
1. Spodbujanje izobraževanja kadrov, podpora programom za
krepitev trajnostnega turističnega razvoja z organizacijo raznih
delavnic, tečajev, predavanj, razstav, strokovnih ekskurzij, ogledi
dobrih praks, predstavitve doma in v tujini s ciljem spodbujanja
turističnih društev, da izpolnjujejo smernice razvoja.
2. Aktivnosti za ohranjanje kulinarične, kulturne, tehnične in naravne dediščine - izvajanje programa obsega: ustvarjanje turistične kulture med domačim prebivalstvom ter spodbujanje k ohranjevanju kulinarične, kulturne, tehnične in naravne
dediščine ter vključevanje le-teh v turistično ponudbo.
3. Aktivnosti na področju urejanja in varstva okolja - izvajanje programa obsega: ozaveščanje prebivalstva za preprečevanje onesnaževanja, npr.: akcija ozaveščanja s poudarkom
preprečevanja divjih odlagališč, spodbujanje k ohranjanju čistega okolja, kot npr. vzdrževanje,urejanje kolesarsko-pohodne poti
k Dravi ob hladilnici Kmetijske zadruge, vzdrževanje klopi za
sprehajalce, urejanje učnih poti, vzdrževanje turistične usmerjevalne signalizacije ter drugih akcij.
4. Spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri
pospeševanju turizma - izvajanje programa obsega: vzpostavitev spodbudnega okolja za učinkovitejši in uspešnejši razvoj
lokalnega turizma z organizacijo in izvedbo raznih akcij, prireditev kot npr.: »cvetličnih sejmov«, akcija za »najbolj urejeno
dvorišče«, »naj balkon«, »najboljša gostinska ponudba«.
5. Organiziranje, sodelovanje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena - izvajanje programa
obsega: organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih
prireditev lokalnega in širšega pomena. Društvo pridobi točke za
prejete nagrade, priznanja in dosežke.
6. Izvajanje promocijske in informativne dejavnosti ter
drugih aktivnosti za prepoznavnost - izvajanje programa
obsega: sprejemanje, vodenje in informiranje turistov in drugih
obiskovalcev, sodelovanje z drugimi turističnimi organizacijami
iz drugih krajev Slovenije in tujine, predstavitve na sejmih in razstavah doma in v tujini, predstavitev naše občine potencialnim
turistom s svojimi izdelki in storitvami, javno nastopanje v medijih, promoviranje lokalnih turističnih znamenitosti in turističnih
prireditev ter dogodkov z izdajo prospektov, razglednic, brošur,
zloženk, CD-jev, promocija na facebook, twiter, youtube.
7. Aktivnosti za zagotavljanje ozaveščenosti mladine v delovanju na področju turizma - izvajanje programa obsega:
aktivnosti za ozaveščanje otrok in mladine na področju turizma,
ohranjanje kulturne in naravne dediščine, vključevanje mladih v
čistilne akcije, akcije urejanje okolja, organizacija raznih delavnic, razstav in ogledi dobrih praks.
8. Sofinanciranje redne dejavnosti društva - izvajanje
programa obsega: za sofinanciranje redne dejavnosti društvo
pridobi točke glede na število članov. S tem ukrepom se podpira
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tehnično delovanje in pokrivanje materialnih stroškov za redno
delovanje. Kot član društva se šteje oseba, ki je pristopila v skladu z določili Zakona o društvih in je v preteklem koledarskem
letu izpolnila vse članske obveznosti. Točke za člane, društvo
pridobi v primeru, če k razpisni dokumentaciji priloži seznam
članov.
Navedeni programi se bodo v skupni višini 10.000,00 EUR
sofinancirali z javnim razpisom za izvedene aktivnosti v preteklem letu. Vrednotenje programov bo v skladu z opredeljenimi
merili in kriteriji v Pravilniku o sofinanciranju dejavnosti in programom društev na področju turizma v Občini Selnica ob Dravi
(MUV št. 12/2014).
Projekti s področja turizma - izvajanje programa obsega:
Sodelovanje z Zavodom za turizem Maribor v izvajanju projektov, ki povezujejo več okoliških občin v višini 370,00 EUR
kot so npr.: vodnik za kolesarje in pohodnike, izobraževanja in
seminarji za člane turističnih društev. Sodelovanje s Štajersko
turistično zvezo Maribor je razpoznavno s posamičnimi predstavitvami destinacijske brošure našega kraja na različnih sejmih po Sloveniji, v sodelovanju in aktivnostih pri svetovanju in
koordinaciji turističnih društev na območju Štajerske, izvajanje
programov TZS v projektu Moja dežela lepa in gostoljubna, likovni natečaji za malčke, tekmovanja učencev v kuhanju ….Financiranje je vezano na pogodbo v znesku 430,00 EUR. V okviru
Hortikulturnega društva Maribor se sofinancira prireditev Zlata
vrtnica s podelitvijo priznanj in pohval, različna predavanja in
ogledi okrasnih vrtov vezano na pogodbo v višini 250,00 EUR.
Za oživljanje vaških središč bomo namenili za projekt odprta
dvorišča v Črešnjevcu ob Dravi sredstva v višini 400,00 EUR, za
projekt Žetev ter prikaz žetve na stari način bomo zagotovili do
500,00 EUR, zagotovili bomo sofinancerska sredstva za izdelavo
in izdajo knjižice Zgodovina sadjarstva v občini Selnica ob Dravi, zagotovili bomo sredstva za zasaditve dreves in grmovnic po
občini ter novoletno postavitev in okrasitev jelke. Dodatno bomo
pristopili k pripravi promocijske zgibanke, s katero se bodo lahko lokalni ponudniki storitev in izdelkov predstavili širši javnosti. K aktivnostim na področju večje prepoznavnosti kraja bomo
povabili tudi osnovno šolo in skupaj z učenci in učitelji pripravili
nabor idej in projektov.
Dravska kolesarska pot – izvajanje programa obsega:
V letu 2019 nadaljujemo z aktivnostmi urejanja Dravske kolesarske poti. Na podlagi dogovora se je za izgradnjo kolesarske
poti zavezalo 18 občin med Dravogradom in Središčem ob Dravi.
Delež naše občine je v tem letu predviden v višini 3.400,00 EUR.
4. VELJAVNOST IN UPORABNOST
Letni program turizma začne veljati naslednji dan po sprejetju
na občinskem svetu in se uporablja za izvedbo Javnega razpisa
in razdelitev sredstev za sofinanciranje programov in projektov
na področju turizma v Občini Selnica ob Dravi v letu 2019. Letni
program se objavi na spletni strani Občine Selnica ob Dravi, na
krajevno običajen način in v Medobčinskem uradnem vestniku.
Številka: 322 – 2/2019
Datum: 14. marec 2019

Županja
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