MERILA
za vrednotenje in izbor programov turističnih in drugih društev na
področju turizma v Občini Kanal ob Soči
I. Splošne določbe
1. člen
V skladu s temi merili in ob upoštevanju posameznih programov Komisija za
sofinanciranje programov turističnih in drugih društev v občini Kanal ob Soči (v
nadaljevanju: komisija) ocenjuje popolne in pravočasne prijave na Javni razpis za
sofinanciranje programov turističnih in drugih društev v občini Kanal ob Soči.
Na podlagi opravljenega ocenjevanja iz prejšnjega odstavka tega člena, komisija
pripravi predlog prejemnikov sredstev in razdelitve razpisanih sredstev, ki ga
podpišejo predsednik in člana komisije. Predlog se predloži županu v potrditev.
2. člen
Pri pripravi predloga razdelitve razpisanih sredstev komisija upošteva naslednje:
- doseženo število točk posameznega prijavitelja na razpis,
- skupno število vseh doseženih točk vseh prijaviteljev na razpis,
- višino razpoložljivih proračunskih sredstev.
Višina sredstev, ki se predlaga za posameznega prijavitelja, se določi na podlagi
vrednosti točke in doseženega števila točk posameznega prijavitelja. Vrednost točke
se določi vsako leto posebej in sicer na podlagi skupnega števila vseh doseženih
točk vseh prijaviteljev in na podlagi višine razpoložljivih proračunskih sredstev.
II. Merila za vrednotenje programov turističnih in drugih društev
3. člen
Komisija bo pri ocenjevanju prijavljenih programov upoštevala naslednja merila:
REDNA DEJAVNOST TURISTIČNIH DRUŠTEV:
1. število članov društva s plačano članarino:
- do 50 članov = 10 točk,
- od 51-100 članov = 20 točk,

-

nad 100 članov = 30 točk

2. za sodelovanje z drugimi društvi iz občine Kanal ob Soči (5 točk),
3. delovanje turističnega podmladka v okviru turističnega društva (10 točk).
PROGRAMI TURISTIČNIH in DRUGIH DRUŠTEV:
1. Organizacija prireditev lokalnega in širšega pomena
- manjše prireditve (do 50 obiskovalcev) 30 točk/prireditev,
- prireditev (od 51 do 250 obiskovalcev) 70 točk/prireditev,
- večja prireditev (nad 250 obiskovalcev) 250 točk/prireditev,
- kresovanje, pustovanje 10 točk,
- organizacija pohoda 10 točk/pohod.
2. Akcije na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter urejanja
okolja
- urejanje in vzdrževanje poti (100 točk),
- urejanje in vzdrževanje razgledišč, javnih površin, vzdrževanje turistične
signalizacije (80 točk),
- čistilne in druge akcije v zvezi z urejanjem javnih površin (10 točk/akcijo),
- akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter ohranjanje
domačih obrti: npr. obujanje tradicij, navad in običajev, kulinaričnih posebnosti in
posebnosti kraja; skrb za urejanje kulturno zgodovinskih spomenikov in naravnih
znamenitosti, … (50 točk).
3. Promocijske in druge aktivnosti
- izdaja promocijskega gradiva:
- zgibanke, promocijski filmi, zemljevidi … 50 točk/promocijsko gradivo
- izdelava spletne strani društva …. 15 točk,
- vzdrževanje spletne strani … 5 točk,
- razglednice, znamke, koledar … 20 točk/promocijsko gradivo
- turistični izdelki (spominek, proizvod) …. 20 točk/izdelek
- sodelovanje ali gostovanje na prireditvah, sejmih, … izven občine Kanal ob
Soči (5 točk/sodelovanje oz. gostovanje),
- turistično vodenje obiskovalcev občine Kanal ob Soči 20 točk.
4. Izobraževanja in usposabljanja za namene pospeševanja turizma
- organizacija strokovnih predavanj, delavnic, okroglih miz vezanih na
pospeševanje razvoja turizma v občini Kanal ob Soči 10 točk/delavnico,
predavanje ali okroglo mizo.
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