PREDLOG
Na podlagi 2. člena Pravilnika o sofinanciranju turistične dejavnosti društev v občini
Železniki (Ur.l.RS, št. 88/2015) je občinski svet občine Železniki na ____. redni seji
dne ________________ sprejel
LETNI PROGRAM TURISTIČNIH DEJAVNOSTI
OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017
I.
Uvod
Letni program turističnih dejavnosti Občine Železniki za leto 2017 zagotavlja, da bo Občina
Železniki v občinskem proračunu za leto 2017 izvajalcem turističnih dejavnosti namenila
določen obseg finančnih sredstev za izvajanje turističnih programov, ki se sofinancira iz javnih
sredstev.
II.
Sofinanciranje vsebin programov
Višino sredstev za sofinanciranje letnega programa turističnih dejavnosti potrdi občinski svet in
se jih razdeli po sledečem ključu:
1. Vodilne prireditve turističnih in planinskih društev
2. Ostale prireditve turističnega značaja
3. Delovanje društev

35 %,
30 %,
35 %,

V primeru, da ima društvo jubilejno leto oziroma jubilej prireditve, se od celotnega obsega
sredstev odštejejo jubilejne nagrade, sredstva, zmanjšana za zneske jubilejnih nagrad, pa se
razdelijo na podlagi zgoraj določenih odstotkov.
Nagrade za jubileje znašajo:
1. Jubilej društva (10 let,...)
100 EUR
2. Jubilej prireditve
- 10 let
50 EUR
- 20 let in vsakih nadaljnih10 let...
100 EUR
III.

Opis vsebin ter obsega financiranja posameznih programov

1. Vodilne prireditve društev
Vsako društvo mora izvesti eno vodilno prireditev. Vodilna prireditev mora biti namenjena
vsakomur in mora biti najmanj poldnevna!
2. Ostale prireditve turističnega značaja
Društva se lahko na javni razpis prijavijo še z največ 3 ostalimi prireditvami.
3. Delovanje društev
Društva lahko pridobijo sredstva iz naslova te točke le v primeru, če izpolnjujejo pogoj iz prve
točke tega poglavja.
Sredstva za sofinanciranje turističnih dejavnosti se v celoti razdelijo na podlagi izvedenega
javnega razpisa ter vrednotenja prispelih programov društev, ki so registrirana na področju
turizma.
Sredstva, namenjena za sofinanciranje letnega programa turističnih dejavnosti, se v celoti
razdelijo in porabijo za planirane namene. Sredstva nerealiziranih aktivnosti se ne morejo
prenašati in ostanejo neporabljena.
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