Na podlagi 6. člena pravilnika o sofinanciranju prireditev v Občini Kranjska Gora št. 002/10-1/00-NK
Turizem Kranjska Gora razpisuje

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV
V OBČINI KRANJSKA GORA ZA LETO 2017
SPLOŠNI POGOJI
1. Naročnik:
Turizem Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1 c, 4280 Kranjska Gora
2. Predmet razpisa:
Javni razpis za sofinanciranje prireditev v občini Kranjska Gora za leto 2017
3. Pogoji razpisa:
Na javnem razpisu lahko kandidirajo prireditve, ki so namenjene pospeševanju turističnega
obiska, ki nimajo profitnega značaja, na katerih je praviloma vstop prost in so namenjene
najširšemu krogu obiskovalcev in katerih organizatorji so društva, klubi, združenja in njim
sorodne neprofitne organizacije, ki se lahko sofinancirajo tudi iz javnih sredstev – sredstev
proračuna. Kandidirajo lahko prireditve, ki so izvedene v času od 1.12.2016 do 30.11.2017.
4. Kriteriji za sofinanciranje prireditev:
Kandidirajo lahko prireditve, ki izpolnjujejo naslednje kriterije:
• Prireditev mora biti uvrščena v letni koledar prireditev turizma Kranjska Gora.
• Prireditev je pretežno nekomercialnega značaja, organizatorji pa so društva, klubi,
združenja in njim sorodne neprofitne organizacije,
• Prireditev ima poudarek na kulturnem ali etnološkem izročilu kraja. Lahko pa je tudi
tradicionalna, športna in podobna prireditev mednarodnega značaja, ki ima velik učinek za
promocijo zaokroženega turističnega območja Kranjska Gora.
• Prireditev, kjer je vstop prost in se ne pobira vstopnina, konzumacija ali kakšna druga
oblika prispevka.
• Prireditev ni sofinancirana neposredno iz občinskega proračuna, proračuna Turizma Kranjska
Gora ali druge sorodne ustanove.
• Stroški hrane in pijače niso predmet javnega razpisa.
Pri določanju višine sofinanciranja prireditve se upoštevajo še naslednji kriteriji :
•
•
•
•
•
•

Prireditev je vpisana v mednarodni koledar prireditev.
Ohranja in promovira kulturno dediščino in ljudske običaje.
Vpliva na pospeševanje razvoja turistično slabše obiskanih območij.
Poudarja kulturno identiteto območja.
Ima raznolik program, ki pomeni obogatitev celovite turistične ponudbe območja.
Prireditev, ki je namenjena privabljanju turistov in obiskovalcev v času izven glavnih sezon.

5. Točkovanje prireditev:

Prireditev je uvrščena v letni koledar turizma Kranjska Gora
Prireditev je nekomercialna
• Brez vstopnine
• Z vstopnino
Število obiskovalcev v preteklem letu
• do 200
• od 201 do 500
• od 501 do 1000
• nad 1001
Tradicionalnost prireditve
• do 5 let
• več kot 5 let do 10 let
• več kot 10 let
Nova prireditev
Izvedena promocija prireditve

Število točk
5 točk
5 točk
-5 točk
1 točka
3 točke
5 točk
10 točk
5 točk
10 točk
15 točk
3 točke
Od 0 do 5 točk

Največje možno število točk je 40.
6. Višina razpoložljivih sredstev:
Višina razpoložljivih sredstev za namen tega razpisa je 22.000 € in so zagotovljena na
proračunski postavki proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2017.
Sredstva bodo razdeljena pa podlagi Pravilnika o kriterijih za sofinanciranje prireditev v
občini Kranjska Gora.
•
•

Višina sofinanciranja posamezne prireditve je odvisna od:
Upoštevanja določenih kriterijev iz pravilnika o kriterijih za sofinanciranje turističnih
prireditev v občini Kranjska Gora
Višine pridobljenih sredstev iz drugih virov (Turizem Kranjska Gora, državni proračun,
sponzorji, …)
Pred črpanjem odobrenih sredstev mora organizator predložiti poročilo o izvedbi prireditve
ter obračun stroškov s prilogami. Rok za oddajo zahtevkov za črpanje sredstev z vso
potrebno dokumentacijo je 15 dni po končani prireditvi!

7. Obravnava vlog:
•
•
•
•

Vloge bo obravnavala tričlanska komisija, ki jo imenuje župan.
Vse pravočasne vloge bodo ocenjevane na podlagi kriterijev, ki so sestavni del razpisa
Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.
Nepopolne vloge bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih
dopolnijo v roku petih dni od prejema obvestila. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji v
navedenem roku ne bodo dopolnili, se zavrže.

8. Rok za prijavo:
Rok za prijavo prireditve je 15.5.2017. Prijavo je potrebno poslati v zaprti kuverti na
naslov:

Turizem Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1 c, 4280 Kranjska Gora s pripisom : »za javni
razpis prireditve – ne odpiraj«.
9. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh www.kranjska-gora.si, oz. se jo
lahko pridobi tudi na Turizmu Kranjska Gora.
10. Informacije:
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na
Turizem Kranjska Gora, vsak dan od 8. do 15. ure na tel.:
04 5885 021 ali sabina.zerjav@kranjska-gora.eu, kontaktna oseba je Sabina Žerjav.

