Na podlagi Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2021 (Ur. list RS, 202/20) in Pravilnika
o sofinanciranju turističnih društev v Občini Kamnik (Ur. list RS, št. 88/05, 26/10 in 97/15)
Občina Kamnik objavlja
RAZPIS
za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev v občini Kamnik

1. Predmet javnega razpisa je pospeševanje društvene dejavnosti na področju turizma v
občini Kamnik v letu 2021.
2. Na javnem razpisu lahko sodelujejo društva iz točke 1., ki:
 so registrirana v skladu z Zakonom o društvih;
 imajo sedež na območju občine Kamnik;
 imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo;
 imajo poravnane vse davke in druge obvezne zakonske in poslovne obveznosti;
 opravljajo dejavnost na neprofitni podlagi;
 da redno – letno predložijo letna poročila za preteklo koledarsko leto v skladu z
veljavno zakonodajo.
3. V proračunu Občine Kamnik za leto 2021 je za sofinanciranje društev s področja turizma
namenjenih skupaj 16.000 €.
4. Pri ocenjevanju vlog bo komisija upoštevala naslednje kriterije:
-

poročilo o delu, vrednost izvedenih aktivnosti

od 0 do 400 €……………..5 točk
od 401 do 1.250 €………..10 točk
od 1.251 do 2.500 €……..15 točk
od 2.501 do 4.200 €……..20 točk
nad 4.201 €……………….25 točk

-

strokovno izobraževanje, organizacija in izvedba seminarjev, predavanj,
tečajev, ekskurzij………………..10 točk/seminar

-

promocijska dejavnost – aktivnosti:

izdaja zgibank, razglednic,
internetna stran, predstavitve
v časopisih…………….10 točk/aktivnost

-

število članov iz občine Kamnik

do 30 članov………………..10 točk
od 30 do 50 članov…………15 točk
nad 50 članov……………….20 točk
-

organiziranje in izvedba prireditve ali tekmovanja

na občinski ravni………………..10 točk/prireditev
na regijski ravni…………………20 točk/prireditev
na državni ravni………………...30 točk/prireditev

5. Vlogi je potrebno priložiti:




Statut društva, iz katerega je razvidno, da je društvo registrirano za izvajanje dejavnosti
turizma
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih do roka za oddajo vloge;
letna poročila društva za leto 2020 (ki se jih odda na Ajpes, predvsem podatki iz izkaza
poslovnega izida);

OPOZORILO:


Projekti, ki so sofinancirani iz drugih virov proračuna Občine Kamnik, niso upravičeni
do financiranja na podlagi tega razpisa.



Pogodbeni stranki se s podpisom pogodbe strinjata, da je le ta vezana na proračunske
možnosti občine. V primeru, da pride do sprememb v občinskem proračunu, ki bi
utegnile kakorkoli vplivati na to pogodbo, stranki s sklenitvijo pisnega dodatka k tej
pogodbi, to pogodbo spremenita tako, da jo prilagodita sorazmerno spremembam v
občinskem proračunu.



Za izplačilo sredstev po pogodbi bodo morala društva ne le izvesti odobreni program,
pač pa imeti tudi ustrezno podlago za izplačilo, t.j. račune !!

6. Obrazce vlog lahko dobite na Občini Kamnik (sprejemno informacijska pisarna ali oddelek
za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance) in na spletni strani
Občine Kamnik (www.kamnik.si).
7. Vlogo s prilogami naslovite na: Občina Kamnik, Oddelek za gospodarske dejavnosti,
gospodarske javne službe in finance, Glavni trg 24, 1240 Kamnik ali jo oddajte v sprejemno
informacijski pisarni Občine Kamnik (soba št. 1), do torka, 20. 4. 2021.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za prijavo poslana po
pošti s priporočeno pošiljko ali do konca poslovnega časa osebno oddana na vložišču Občine
Kamnik. Če se ponudba pošlje priporočeno po pošti, se za dan in uro, ko naročnik prejme
ponudbo, štejeta dan in ura oddaje na Pošto Slovenije.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z navedbo vlagatelja, ter oznako »NE ODPIRAJ –
VLOGA NA JAVNI RAZPIS – DEJAVNOST TURISTIČNIH DRUŠTEV 2021«
Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno označene vloge.
8. Pri oddaji vlog je treba plačati upravno takso v višini 4,50 €.
9. Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v roku 45 dni od zaključka razpisa.
Dodatne informacije: Občina Kamnik, Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance (Katarina
Ščetinin, tel. 8318-127 ali po e-pošti katarina.scetinin@kamnik.si).
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