
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2022 (Uradni vestnik Občine Bohinj 10/2021) 

Turizem Bohinj objavlja naslednji: 

 

POZIV ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV 

IN DRUGIH AKTIVNOSTI, KI POSPEŠUJEJO TURISTIČNI RAZVOJ IN PROMOCIJO BOHINJA V LETU 2022 

 

1. Predmet poziva  

Turizem Bohinj objavlja poziv za sofinanciranje prireditev v Občini Bohinj v letu 2022, ki so v 

skladu s Strategijo razvoja turizma 2017 – 2021 in pospešujejo turistični razvoj ter promocijo 

Občine Bohinj v letu 2020.  

 

2. Pogoji poziva 

Poziv velja za sofinanciranje prireditev, ki bodo izvedene v času od 1.6.2022 do 30.10.2022. 
Organizator prireditve lahko odda vlogo za največ 1 (eno) prireditev.  
Stroški hrane in pijače niso predmet sofinanciranja.  

 

Na poziv se lahko odzovejo :  

- organizatorji prireditev, ki nimajo profitnega značaja (krajevne skupnosti, društva, klubi, 

zavodi in njim sorodne neprofitne organizacije) in imajo sedež v občini Bohinj, 

- organizatorji prireditev, ki imajo urejeno dokumentacijo o registraciji in evidenco članstva, 

kot to določa ustrezna zakonodaja, 

- organizatorji prireditev, ki majo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo programa, ki je 

predmet poziva.  

- organizatorji prireditev, ki za stroške, ki jih navajajo v svoji vlogi, niso pridobili sredstev iz 

državnega ali lokalnega proračuna ali mednarodnih virov, 

 

3. Vsebina vloge in zahtevana dokumentacija 

Vloga mora vsebovati: 

- izpolnjen obrazec Vloga za dodelitev sredstev za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, 

ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo Bohinja v letu 2022. 

- obvezne priloge, navedene v Vlogi za dodelitev sredstev za sofinanciranje prireditev in drugih 

aktivnosti, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo Bohinja v letu 2022 

 

4. Merila in pogoji sofinanciranja 

Merila za vrednotenje vlog so sestavni del razpisne dokumentacije.  



 

5. Vrednost razpisanih sredstev 

Višina razpoložljivih sredstev znaša 8.000,00 €. Izbrane prireditve bodo sofinancirane do 

razpisane višine sredstev. 

 

6. Višina sofinanciranja: 

Organizator lahko prejme do 50% vrednosti ocenjenih celotnih stroškov za izvedbo prireditve, 

vendar ne več kot 1.500,00 €. Sredstva bodo razdeljena na podlagi meril in pogojev, navedenih v 

tem pozivu.  

Pred črpanjem odobrenih sredstev mora organizator predložiti poročilo o izvedbi prireditve ter 

obračun stroškov s prilogami.  

Rok za oddajo poročil s prilogami za črpanje sredstev je 30 dni po končani prireditvi, vendar 

najkasneje do 30. 10. 2022.  

Rok za oddajo poročil s prilogami za črpanje sredstev že izvedenih prireditev je 30 dni po 

podpisu pogodbe.  

 

7. Rok za predložitev vlog in način predložitev vlog 

Organizatorji lahko oddajo svoje vloge s predpisano dokumentacijo osebno na Turizmu Bohinj ali 

pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Turizem Bohinj, Stara Fužina 38, 4265 Bohinjsko jezero.  

Rok za oddajo vlog na poziv je do vključno ponedeljka, 10.7.2022 (osebno na Turizmu Bohinj 

do 14:30 ure ali priporočeno po pošti do 24.00 ure). 

Vloga mora biti speta in oddana v zaprti ovojnici ter ustrezno označena. Na sprednji strani 

ovojnice mora biti izpisano:  

»NE ODPIRAJ – POZIV – SOFINANCIRANJE PRIREDITEV V OBČINI BOHINJ ZA LETO 2022«.  

V levem zgornjem kotu na prednji strani ovojnice morajo biti navedeni podatki o prijavitelju: 

naziv in naslov prijavitelja. Za pravilno oddajo prijave je v pomoč vlagateljem priložena že 

izdelana naslovnica, ki jo lahko vlagatelji prilepijo na kuverto za oddajo vloge na poziv za 

sofinanciranje. 

 

8. Obravnava vlog in obveščanje o izboru 

Postopek izbire javnih prireditev, ki bodo sofinancirane s strani Turizma Bohinj, bo vodila 

tričlanska komisija, ki jo imenuje direktor Turizma Bohinj. Odpiranje vlog bo izvedeno v roku 

enega tedna po roku za oddajo vlog in ne bo javno. Vloga, ki jo bo, vložil organizator, ki ne 

izpolnjuje pogojev iz 2. točke tega poziva ali nepravočasno oddana vloga, ali ne bo predmet 

sofinanciranja. 

 



Komisija bo pregledala prispele vloge in jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so navedeni v 

pozivu. V primeru nepopolne vloge bo komisija pisno pozvala vlagatelja, da jo dopolni v roku 8 

dni. Nepopolne in neustrezno dopolnjene prijave, ki jih bodo organizatorji poslali do naknadnega 

roka, ne bodo predmet sofinanciranja .  

Pred ocenjevanjem popolnih vlog bo komisija preverila, ali vloga ustreza predmetu in  pogojem 

poziva. V primeru, da vloga ne bo izpolnjevala pogojev za sofinanciranje, je komisija ne bo 

ocenjevala. 

Komisija oceni vse popolne vloge na podlagi meril za vrednotenje vlog in pripravi predlog 

sofinanciranja. Na podlagi končne razdelitve sredstev s strani komisije, direktor Turizma Bohinj 

izda obvestila o izboru in pozive k podpisu pogodb o sofinanciranju.   Podrobnejši pogoji 

sofinanciranja so navedeni v pogodbi. 

 

9. Razpisna dokumentacija 

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.bohinj.si/b2b/razpisi/ pod zavihkom 

B2B: razpisi, novice/Razpisi in drugi dokumentni.  

 

10. Informacije 

Vse informacije v zvezi s pozivom lahko dobite na: 

Turizem Bohinj, Stara Fužina 38, 4265 Bohinjsko jezero, vsak dan od 8:00 do 15:00 ali na  

tel. 04 574 75 90 ali info@bohinj.si.  

 

http://www.bohinj.si/b2b/razpisi/
mailto:info@bohinj.si

