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Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 

besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 21. člena 

Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 

79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – 

ZIUZEOP- A), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) ter 20. in 72. 

člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št.49/15) je Občinski 

svet Občine Kočevje na svoji 3. izredni seji dne 14. 5. 2020  sprejel 

 

PRAVILNIK 

o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za 

»Inovativni turistični produkt destinacije Kočevsko« 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

(vsebina in namen) 

(1) S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek dodeljevanja sredstev iz 
občinskega proračuna za »Inovativni turistični produkt destinacije Kočevsko«. 

(2) Namen ukrepa je spodbujati inovativnost turističnih ponudnikov v občini Kočevje in 
razvoj novih turističnih produktov za destinacijo Kočevsko kot odziv na blažitev 
negativnih posledic v turizmu zaradi posledic pandemije Covid-19, ki je bila 
razglašena z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 
(COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20) z dne 12. 
3. 2020. 

(3) Z javnim pozivom se iščejo inovativne in komercialno zanimive poslovne ideje kot 
»Inovativni turistični produkt destinacije Kočevsko«, ki zasleduje smernice razvoja 
destinacije in ima potencial za rast in nadaljnji razvoj 

2. člen 

(način zagotavljanja sredstev) 

Sredstva za ukrepe iz tega pravilnika se zagotovijo v proračunu Občine Kočevje.  

3. člen 

(oblika dodelitve sredstev) 

Sredstva po tem pravilniku se dodeljujejo v obliki izplačane denarne nagrade in 
nedenarne nagrade, v obliki storitev in ugodnosti, ki jih upravičenec prejme s strani 
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Javnega zavoda za turizem in kulturo kot pomoč pri razvoju in promoviranju izbranega 
novega inovativnega turističnega produkta. 

4. člen 

(opredelitev pojmov) 

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen: 

1. »Inovativni turistični produkt« je za namene javnega natečaja opredeljen kot 
strukturirano doživetje za domače in/ali tuje obiskovalce destinacije Kočevsko, s 
katerim ponudnik na inovativen način naslavlja izzive turizma, povečuje 
zanimanje za obisk destinacije in omogoča ustvarjanje novih prihodkov iz 
naslova trženja tega doživetja. Hkrati je »Inovativni turistični produkt« skladen s 
cilji in smernicami razvoja turistične destinacije Kočevsko ter celostno oblikovno 
zasnovan, da je skladen s celostno grafično podobo destinacije Kočevsko in  
Strategijo razvoja turizma v destinaciji Kočevsko.  

2. »Bruto znesek nagrade« pomeni, da se od tega zneska odštejejo morebitne 
davčne obveznosti, ki jih plača organizator, ki nagrado izplača. V primeru 
nagrade gospodarska družba, samostojni podjetnik, zadruga ali zavod, le-ta 
organizatorju izstavi račun za izplačilo nagrade na podlagi sklenjene pogodbe.  
 

5. člen 

(upravičenci) 

Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so pravne osebe, ki so registrirane za 
opravljanje dejavnosti iz področja turizma pred datumom 13. 3. 2020 in imajo na dan 
oddaje prijave sedež v občini Kočevje: 

- samostojni podjetniki posamezniki, mikro, mala in srednja podjetja, ki so 
registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno 
prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 
15/17 in 22/19 – ZPosS); 

- zadruge, ki so registrirane po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – 
uradno prečiščeno besedilo), 

- društva, ki so registrirana po zakonu o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno 
prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg); 

- fizične osebe, ki opravljajo dopolnilno dejavnost na kmetiji.  

 

6. člen  

(osnovni pogoji) 

(1) Prijavljen inovativni turistični produkt mora izkazovati nov ali bistveno nadgrajen 
obstoječi turistični produkt. Izkazovati mora skladnost s cilji turistične destinacije 
Kočevsko in s Strategijo razvoja turizma v destinaciji Kočevsko. Biti mora tržno 
naravnan in realno ocenjen glede stroškov in prihodkov. Prijavitelj mora izkazovati 
zmožnost in znanje za izvedbo prijavljenega inovativnega turističnega produkta. 
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(2) Inovacija mora biti plod lastnega dela prijavitelja oz. mora izkazovati upravičenosti ali 
zmožnosti ponudnika/inovatorja do njegove realizacije ali uporabe. 

(3) Prijavitelj izkazuje avtorstvo ali soavtorstvo inovacije ali izkazuje privoljenje avtorja. 

(4) Prijavitelj mora pričeti s trženjem inovativnega turističnega produkta še v letu 2020. 

 

7. člen 

(način dodeljevanja sredstev) 

(1) Sredstva po tem pravilniku se bodo upravičencem do sredstev pomoči dodeljevala na 
podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa oziroma javnega poziva, skladno s 
pogoji in po postopku, določenim v tem pravilniku in v javnem razpisu, na podlagi 
rezultatov ocenjevanja vlog ter višine razpoložljivih sredstev.  

(2) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku odloča župan na predlog 
komisije, ki jo s sklepom imenuje župan.  

(3) Odločitev župana je dokončna in ni možnosti pritožbe. 

(4) Medsebojne obveznosti in pravice med občino in upravičenci se uredijo s pogodbo.  

(5) Občina Kočevje si pridržuje pravico, da brez navedbe razlogov ne izbere nobenega od 
prijavljenih projektov. 
 

8. člen 

(javni poziv) 

Javni poziv mora vsebovati najmanj naslednje elemente: 

- predmet javnega poziva; 

- skupni znesek sredstev namenjenih za celotni javni poziv; 

- upravičence, ki lahko oddajo prijavo; 

- pogoje, ki jih morajo upravičenci izpolnjevati; 

- pogoje, pod katerimi se sredstva dodeljujejo; 

- merila za ocenjevanje vlog; 

- obdobje, v katerem mora biti prijavljen projekt ali aktivnost realizirana; 

- navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti k vlogi; 

- rok za vložitev vlog, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave poziva; 

- naslov, na katerega se pošiljajo vloge in način oddaje vlog. 
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9. člen 

(nadzor nad porabo sredstev) 

Upravičenost in pravilnost porabe dodeljenih sredstev po tem pravilniku preverjata 
organ občinske uprave in Javni zavod za kulturo in turizem na način pregleda 
dokumentacije in po potrebi tudi fizičnega preverjanja pri upravičencu.  
 

10. člen 

 (sankcije za kršitelje) 

V primeru nenamenske porabe sredstev, navajanja neresničnih podatkov, 
nedokončanja projekta in aktivnosti v roku ter kršenja drugih določil tega pravilnika in 
sklenjene pogodbe je prejemnik dolžan vrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva skupaj 
s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva izplačila do dneva vračila. 
 

11. člen 

(končne določbe) 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan, ko ga sprejme Občinski svet Občine Kočevje 
in se ga objavi na spletni strani Občine Kočevje.  

 

 

 

                                                                       dr. Vladimir Prebilič 
                                                                        župan občine Kočevje, l.r. 

 
 

Številka:  007-0010/2020 - 9  
Datum:    14. 5. 2020 
 
 
 


