
Na podlagi 20. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS št. 2/04), 6. člena 

Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti in programov društev na področju turizma v Občini 

Dobrovnik (Uradne objave Občine Dobrovnik št. 3/2008 in 3/2012) in Odloka o  spremembi 

proračuna Občine Dobrovnik za leto 2013 (Uradne objave Občine Dobrovnik, št. 7/2012 z 

dne 20.12.2012), je občinski svet Občine Dobrovnik na svoji ____ seji dne _________ sprejel 

 

LETNI PROGRAM TURIZMA 

OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2013 

 

1. UVOD 

 

Letni program turizma občine Dobrovnik za leto 2013 (v nadaljevanju: program turizma) je 

pripravljen na podlagi Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti in programov društev na 

področju turizma v Občini Dobrovnik (Uradne objave št. 3/2008 in 3/2012) ter Odloka o 

spremembi proračuna Občine Dobrovnik za leto 2013 (Uradne objave Občine Dobrovnik, št. 

7/2012). 

 

Program turizma občine Dobrovnik za leto 2013 določa: 

- dejavnosti, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna za leto 2013 

- vsebine, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna za leto 2013 

- obseg sredstev, ki se zagotavljajo za sofinanciranje izvajanja programa turizma iz 

sredstev proračuna za leto 2013. 

 

 

2. DEJAVNOSTI, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV PRORAČUNA 

ZA LETO 2013 

 

Iz sredstev proračuna za leto 2013 se sofinancirajo naslednje dejavnosti programa turizma: 

I. šolanje in izpopolnjevanje kadrov za namene pospeševanja turistične delavnice, 

organiziranje raznih delavnic, predavanj in predstavitev 

II. akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter olepšanja okolja 

III. spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri pospeševanju turizma 

IV. organiziranje in sodelovanje na raznih prireditvah 

V. izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti društva. 

VI. sofinanciranje redne dejavnosti društva 

 

 

 

 

 

 



3. VSEBINE, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV PRORAČUNA ZA 

LETO 2013 

 

 

 

I. Šolanje in izpopolnjevanje kadrov za namene pospeševanja turistične 

delavnice, organiziranje raznih delavnic, predavanj in predstavitev 

 

 

Izvajanje programa obsega: podporo in spodbujanje izobraževanja kadrov, ki jih izvajajo 

pooblaščene institucije s področja turizma, podporo programov za krepitev trajnostnega 

turističnega razvoja z organizacijo raznih delavnic, predavanj, razstav in predstavitev doma in 

v tujini. 

 

 

II. Akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter 

olepšanja okolja 

 

Izvajanje programa obsega: ustvarjanje turistične kulture med domačim prebivalstvom ter 

vzpodbujanje k ohranjevanju čistega okolja, ohranjanju kulturne in naravne dediščine ter 

vključevanje le-teh v turistično ponudbo ter preprečevanja onesnaževanja, s prirejanjem 

čistilnih akcij, urejanjem sprehajalnih poti in klopi ter drugih akcij. 

 

 

III. Spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri pospeševanju       

turizma 

Izvajanje programa obsega: vzpostavitev spodbudnega okolja za učinkovitejši in uspešnejši 

razvoj lokalnega turizma z organizacijo in izvedbo raznih akcij, prireditev kot npr.: urejanje in 

vzdrževanje turistične signalizacije, akcija za »najbolj urejeno dvorišče«,  »naj balkon«, 

najboljša gostinska ponudba«, … 

 

 

IV. Organiziranje in sodelovanje na raznih prireditvah 

   

Izvajanje programa obsega: : organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih 

prireditev lokalnega in širšega pomena. 

 

 

V. Izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti društva. 

Izvajanje programa obsega: sprejemanje in informiranje turistov in drugih obiskovalcev, 

sodelovanje z drugimi turističnimi organizacijami iz drugih krajev Slovenije in tujine, 



predstavitve na sejmih in razstavah doma in v tujini, predstavitev naše občine potencialnim 

turistom s svojimi izdelki in storitvami, promoviranje lokalnih turističnih znamenitosti in 

turističnih prireditev ter dogodkov z izdajo prospektov, brošur in raznih zloženk.  

 

 

VI. Sofinanciranje redne dejavnosti društva 

 

4. OBSEG SREDSTEV, KI SE ZAGOTAVLJAJO ZA SOFINANCIRANJE  

IZVAJANJA POSAMEZNE DEJAVNOSTI IZ SREDSTEV 

PRORAČUNA ZA LETO 2013 

Za izvajanje programa turizma iz predhodne točke tega programa se izvajalcem v proračunu 

občine Dobrovnik za leto 2013, zagotavlja 2.500,00 EUR za vse dejavnosti.  

 

 

 

Številka:  

Dobrovnik,  Župan – Polgármester: 

                                                                                           Marjan Kardinar, univ.dipl.inž.agr. 


