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Obrazložitev
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je na seji dne 24.3.2005 sprejel Pravilnik o
sofinanciranju programov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica. Na podlagi
citiranega Pravilnika smo v lanskem letu prvič izvedli razpis za sofinanciranje programov
turističnih društev. Pred objavo letošnjega razpisa smo se s turističnimi društvi dogovorili,
da bomo glede na lanske izkušnje pri ocenjevanju vlog delno dopolnili oziroma spremenil
obstoječi Pravilnik in sicer zato, da bi čim bolj objektivno ovrednotili prijavljene programe
turističnih društev.
Predlagamo naslednje spremembe :
•

•
•
•

•

•

•

Turistična društva sodelujejo tudi pri pripravi različnih projektov in se tudi
prijavljajo na razpise tako iz mednarodnih kot tudi iz državnih virov, zato
predlagamo, da je predmet tega Pravilnika tudi priprava in ne le izvajanje
projektov.
Turistična zveza se financira iz ločene proračunske postavke, zato se na razpis v
skladu s Pravilnikom ne sme prijaviti,
Zaključna poročila društva oddajajo do 28.2. zato predlagamo, da društva
zaključna poročila tudi Mestni občini oddajo do konca februarja.
Merilo »poročilo o delu preteklega leta« je nepotrebno, saj so ga društva v skladu
s Pravilnikom dolžna posredovati Mestni občini. To merilo
se nadomesti z
merilom »doseženo število točk na predhodnem razpisu, saj število doseženih
točk na predhodnem razpisu odraža obseg in kvaliteto aktivnosti društev, to pa je
povezano tudi z večjimi stroški poslovanja društev.
Urejanje turistične infrastrukture je v večji meri naloga lokalne skupnosti, zato smo
se z društvi dogovorili, da bomo v bodoče bolj usklajeno urejali turistično
infrastrukturo in bomo upoštevali predloge in pobude turističnih društev, tako da
bodo sredstva iz razpisa namenili drugim aktivnostim.
Poglavitna dejavnost društev je organizacija prireditev in praznovanj, zato je
potrebno dati večjo težo merilom, ki vrednotijo organiziranje prireditev in
praznovanj. Na predlog društev, predlagamo še dodatno merilo »tradicionalne
prireditve in prireditve, ki spodbujajo ohranjanje kulturne dediščine območja«. Z
predlaganim merilom bomo bolj cenili prireditve, ki so tradicionalne in
predstavljajo običaje, ki so značilni za naše območje.
Glede na to, da je število prebivalcev v krajih, kjer imajo društva sedež dejavnosti
zelo različno in je od števila prebivalstva v nekem kraju odvisno tudi število
članov društva predlagamo, da se črta merilo »število članov turističnega
društva« in se to merilo nadomesti z merilom »odločba ministrstva za
gospodarstvo o delovanju društva v javnem interesu na področju pospeševanja
turizma«. Na ta način želimo spodbuditi društva , da bodo bolj učinkovito in
transparentno delovala na področju razvoja turizma v naši občini.

Mestnemu svetu predlagamo , da predloženi sklep obravnava in sprejme.
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