Na podlagi 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju turizma v občini
Naklo (Ur.l.RS, št. 29/12) in 25. člena Statuta Občine Naklo (Ur.l.RS, št. 88/07, 29/12 ) župan
Občine Naklo objavlja

RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI NAKLO
V LETU 2014

1. Predmet sofinanciranja so:
- izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev občine in
društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma in v tujini,
- izdajanje promocijskega materiala: zgibanke, razglednice,
- spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja
turizma: organizacija in izvedba raznih natečajev (npr. najlepše urejena hiša..),
- akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, urejanja in olepševanja
okolja: urejanje in vzdrževanje sprehajalnih poti, čistilne akcije in podobno),
- organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
- šolanje in izpopolnjevanje kadrov za namene pospeševanja turizma: organiziranje
raznih delavnic, predavanj,
- oblikovanje turistične ponudbe kraja.
2. Sredstva za investicije v prostore društev niso predmet tega pravilnika.
Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene aktivnosti iz drugih občinskih proračunskih
virov, ne more uveljavljati te pravice ponovno prek tega razpisa. Ravno tako ne sme
društvo, ki so mu bila odobrena sredstva iz naslova tega razpisa, kandidirati z istimi
aktivnostmi za druga sredstva iz proračuna občine Naklo.

3. V proračunu za leto 2014 je za namen sofinanciranja dejavnosti programov društev na
področju turizma zagotovljenih 4.970,00 EUR (postavka: 140002, konto 41200015).

Iz kvote sredstev namenjenih za turizem se za leto 2014 izločijo naslednja sredstva:
Vogvarjeva hiša
1.
Obratovalni stroški po dejanski porabi – za preteklo leto

300,00 EUR

Sredstva v višini 4.670,00 EUR se dodelijo društvom glede na doseženo število točk za
izvedene aktivnosti.
4. Merila za vrednotenje:
Aktivnost
Št. točk
Promocijske aktivnosti lokalnega in širšega pomena
1.
Predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in 25
drugih prireditvah v Sloveniji (največ 5 predstavitev)
točk/predstavitev
2.
Predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in 50
drugih prireditvah v tujini (največ 2 predstavitvi)
točk/predstavitev
Spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma
1.
Izvedba natečajev (največ 2)
100 točk/natečaj
Akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, urejanja in olepševanja okolja
1.
Urejanje in vzdrževanje sprehajalnih poti
25 točk/leto
2.
Sodelovanje pri čistilnih akcijah
25 točk/leto
Organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena
1.
Samostojna organizacija prireditve (največ 5)
100
točk/prireditev
2.
Sodelovanje na prireditvah drugih organizatorjev (največ 5)
25
točk/prireditev
Šolanje in izpopolnjevanje kadrov za namene pospeševanja turizma Nakla
1.
Organiziranje delavnic, predavanj s področja kulturnih, 15
naravnih, turističnih in drugih znamenitostih Občine Naklo točk/delavnica,
(največ 5)
predavanje
Oblikovanje turističnih proizvodov in turistične ponudbe kraja
1.
Oblikovanje nove turistične ponudbe kraja
100 točk/leto
2.
Trženje obstoječe turistične ponudbe kraja
25 točk/leto

Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna vsako leto na podlagi
razpoložljivih (preostalih) proračunskih sredstev in skupnega števila doseženih točk vseh
društev. Višina sofinanciranja posameznega društva se določi glede na število doseženih
točk in vrednostjo točke.

5. Izvajalci programov na področju turizma morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
-

-

sedež na območju Občine Naklo,
registracija za izvajanje dejavnosti s področja turizma oz. v statutu opredeljeno
izvajanje dejavnosti s področja turizma in preko dosedanjega dela izkazovanje
pričakovane kakovosti,
zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za
uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju turizma,
urejena evidenca o članstvu, plačani članarini in ostala dokumentacijo (kot jo določa
Zakon o društvih),
opravljanje dejavnosti na neprofitni osnovi in najmanj že eno leto po registraciji,

-

vsakoletna predložitev poročila o realizaciji programov ter načrta aktivnosti za
prihodnje leto občinski upravi.

6. Aktivnosti morajo biti izvedene do konca leta 2014.
7. Vloge morajo biti podane na razpisnih obrazcih, katerim je potrebno priložiti zahtevane
priloge (fotokopija dokumenta o registraciji, kopija evidence o članih in plačani
članarini za leto 2014, kopija finančnega poročila za leto 2013). Obrazci so na voljo v
tajništvu občine Naklo ali na spletni strani občine Naklo http://naklo.si.

8. Rok za oddajo vlog je 30 dni od objave na spletni strani občine Naklo. Vloge se lahko
pošljejo po pošti na naslov Občina Naklo, Stara cesta 61, Naklo ali oddajo osebno v
tajništvu Občine Naklo.
9. Vloge bo ovrednotila Komisija za turizem skladno z merili, opredeljenimi v Pravilniku
o sofinanciranju programov društev na področju turizma v občini Naklo (Ur.l.RS, št.
29/12, 16/13).

10. Dodatne informacije: Jana Mihelič, telefon 04/277-11-15 ali jana.mihelic@obcinanaklo.si

11. Vlagatelji bodo o dodeljenih sredstvih obveščeni v roku 30 dni po ovrednotenju
prejetih vlog s strani Komisije za turizem.
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