Na podlagi 29.člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l.RS 72/93 in spremembe), 16.člena
Statuta občine Kranjska Gora (UVG 17/99),določb Zakona o pospeševanju turizma ( Ur.l.RS
57/98), ter Odloka o proračunu občine Kranjska Gora (UVG 13/2000), je občinski svet občine
Kranjska Gora na svoji 22. seji, dne 2.10.2000, sprejel
PRAVILNIK O KRITERIJIH ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV V OBČINI
KRANJSKA GORA

I.Splošne določbe
1.člen
Ta pravilnik določa pogoje in kriterije za sofinanciranje turističnih prireditev v občini
Kranjska Gora.
II.Pogoji za sofinanciranje prireditev
2.člen
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, ki delujejo v javnem interesu, športni klubi, športna društva, kulturna
društva in sorodne neprofitne organizacije, se lahko sofinancirajo tudi iz javnih sredstev –
sredstev proračuna.
3. člen
Zakon o pospeševanju turizma (Ur.l.RS 57/98 – v nadaljevanju ZPT) v 22.členu določa, da je
turistična taksa prihodek občine, ki ga nameni za poravnavanje stroškov v zvezi z ugodnostmi
in storitvami, ki so jih turisti v kraju deležni brezplačno in sicer :
- turistične informacije in usmerjanje s pomočjo ustrezne prometne signalizacije
- spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma
- pisna promocijska gradiva, filme in druga sredstva za promocijo turistične ponudbe
- prireditve
- vzdrževanje in urejanje parkov in zelenic, cvetličnih nasadov, tematskih poti in drugih
javnih površin, ki so namenjene turistom ter programov urejanja okolja, ki jih izvajajo
turistična in okoljevarstvena društva.
III. Kriteriji za sofinanciranje prireditev
4. člen
Za sofinanciranje prireditev iz 4.alineje predhodnega člena tega pravilnika, lahko kandidirajo
prireditve, ki izpolnjujejo prvega in najmanj še dva od spodaj naštetih kriterijev :
1. Prireditev mora biti uvrščena v letni koledar prireditev Lokalne turistične organizacije
2. Prireditev je pretežno nekomercialnega značaja, organizatorji pa so društva, klubi,
združenja in njim sorodne neprofitne organizacije
3. Prireditev ima osnovni poudarek na kulturnem in etnološkem izročilu kraja
4. Tradicionalne športne, kulturne in podobne prireditve mednarodnega značaja, ki imajo
velik učinek za promocijo zaokroženega turističnega območja, z velikim številom
udeležencev in z mednarodno udeležbo

5. Prireditev, ki je namenjena privabljanju turistov in obiskovalcev v času izven glavnih
sezon
6. Prireditev, kjer je vstop prost in se ne pobira vstopnina, konzumacija ali kakšna druga
oblika prispevka.
5. člen
Poleg kriterijev iz 4.člena tega pravilnika se pri določanju višine sofinanciranja prireditve
upoštevajo še naslednji kriteriji :
-

prireditev je vpisana v mednarodni koledar prireditev,
je tradicionalna in se izvaja več let zaporedoma,
ohranja in promovira kulturno dediščino in ljudske običaje,
vpliva na pospeševanje razvoja turistično slabše obiskanih območij,
je v naprej napovedana in objavljena v publikacijah,
poudarja kulturno identiteto območja,
ima raznolik program, ki pomeni obogatitev celovite turistične ponudbe območja .

IV.Javni razpis
6.člen
Sredstva za sofinanciranje prireditev se dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki ga vsako leto
objavi LTO-Kranjska Gora v skladu z razpoložljivimi sredstvi proračuna in drugimi viri.
Podatki o organizatorju, z dokazili o usposobljenosti, potrebne priloge, terminski plan,
program in ostali pogoji, se določijo v razpisu.
7. člen
Višina sofinanciranja posamezne prireditve je odvisna od :
- upoštevanja s tem pravilnikom določenih kriterijev
- višine pridobljenih sredstev iz drugih virov (LTO, državni proračun, sponzorji,…)
Pred koriščenjem odobrenih sredstev mora organizator predložiti poročilo o izvedbi prireditve
ter obračun stroškov s prilogami.
V. Komisija
8.člen
Župan občine Kranjska Gora na predlog LTO-Občine Kranjska Gora, imenuje komisijo za
izvedbo javnega razpisa,vrednotenje programov in ponudb, ter pripravo predloga
sofinanciranja.
VI.Veljavnost
9.člen
Ta pravilnik se začne uporabljati v proračunskem letu 2001, osnovni kriteriji iz tega
pravilnika pa se smiselno uporabljajo za sofinanciranje prireditev že v proračunskem letu
2000.
11.člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.
Datum:
Številka :
Župan
Jože Kotnik

