Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti TDO v letu 2022

PRILOGA 2: Prijavna vloga
PRIJAVITELJ – Turistično društvo/zveza:
Zastopnik društva:
E-naslov društva/kontaktne osebe:

1. Poročilo o delu za leto 2022
V razpredelnico vpišite ime aktivnosti/dogodka, kraj in datum izvedbe ter kratek opis (največ 600 znakov s
presledki). Vsako aktivnost/dogodek lahko vpišete le enkrat. Za lažje izpolnjevanje so v alinejah navedeni
primeri aktivnosti. Vrstice/zap. številke dodajajte po potrebi.
1.1. Okolje in turizem




Zap.
številka
1

skrb in akcije za izgled kraja (čistilna akcija, lokalne MDLG, urejanje gredic…)
skrb za urejanje kulturno zgodovinskih spomenikov in naravnih znamenitosti
urejanje tematskih poti
vzdrževanje turistične obvestilne signalizacije
Naziv aktivnosti/dogodka

Kraj in datum izvedbe

Kratek opis (največ 600 znakov s presledki)

2
3
4

1.2. Organizacija dogodkov in izobraževanje





Zap.
številka
1
2
3
4

povezovanje več TD in organizacij k skupni izvedbi programov v kraju/občini
organiziranje in izvajanje prireditev v kraju/občini
predavanja, izobraževanja, delavnice
ohranjanje tradicij, navad in običajev, posebnosti kraja, kulinaričnih značilnosti
delo z mladimi (turistični podmladki, mladinski odbori)
Naziv aktivnosti/dogodka

Kraj in datum izvedbe

Kratek opis (največ 600 znakov s presledki)
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1.3. Promocija




Zap.
številka

javno nastopanje v medijih, sejmih, srečanjih in prireditvah izven kraja
promocija preko socialnih omrežij
promocija v tiskanih medijih
organizacija tiskovnih konferenc, okroglih miz
datum

vrsta medija
(tisk, splet,
TV…)

Ime/naslov
medija

Naslov članka

Povezava/link do
članka/objave ali kopija
članka

Št.
dosežene
publike

1
2
3
4

1.4. Sodelovanje s Turistično zvezo Slovenije v letu 2022







Zap.
številka
1

sodelovanje na sejmu Alpe-Adria, sejmu Naturo, na tržnicah v Mercator centrih
sodelovanje na dogodkih: Srečanje obvodnih krajev Slovenije, Študijska tura v Žalcu, Klepet na Naj poti, Svetovni dan
turizma
sodelovanje na projektih: Mladi turistični vodnik, Avanture brez cenzure, Digitalizacija lokalne turistične vsebine,
natečaj Lipa kot simbol slovenskega turizma, MDLG 2022
ste prejemnik e-novic TZS
soustvarjanje revije Lipov list (članki)
prisotnost na skupščini TZS
drugo
Naziv aktivnosti/dogodka/članka

Kraj in datum izvedbe

Kratek opis (največ 600 znakov s presledki)

2
3
4

1.5. Najpomembnejši dogodek/aktivnost/dejavnost društva

Na kratko predstavite en (1) najpomembnejši dogodek ali dejavnost ali aktivnost, po katerem je vaše društvo (zveza) najbolj
prepoznano v javnosti. Navedite linke do objav, spletno stran… Če navedete več kot en dogodek ali dejavnost ali aktivnost
komisija opisanega ne bo ocenjevala, posledično prejmete nič točk.
Naziv dogodka ali aktivnosti ali dejavnosti:
Opis (največ 600 znakov s presledki):
Linki do objav:
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1.6. Predstavitev vašega društva/zveze na spletni strani TZS https://turisticna-zveza.si/turisticnadrustva
Ocenjevalna komisija bo na podlagi vaših oznak (obkroži DA ali NE) preverila dejanske opise na spletni strani – linku, ki ga boste
zapisali spodaj.

Osnovni podatki o društvu (vizitka društva)
O društvu (opis društva)
Aktualno (novice, dogodki)
Povezava na spletno stran društva

DA
DA
DA
DA

NE
NE
NE
NE

Vpišite link do predstavitve društva na www.turisticna-zveza.si: _________________________________

1.7. Delovanje v javnem interesu

Ustrezno označite. Ocenjevalna komisija vam bo na podlagi priloženega sklepa pristojnega ministrstva dodelila točke.

Društvo/zveza ima s strani ministrstva dodeljen status delovanja v
javnem interesu

DA

NE

do 200 eur
Društvo/zveza je prejelo za leto 2021 sredstva iz naslova donacij 1% od 201 eur do 500 eur
dohodnine
nad 501 eur

IZPOLNI LE TURISTIČNA ZVEZA (občinska, medobčinska, regijska)
Za potrebo izračuna števila članov v vaši Zvezi navedite društva, člane vaše zveze ki so tudi člani TZS.
Kot izhaja iz kriterija 1. ČLANSTVO - Vodenje evidence članov na Portalu TZS, bomo pri zvezah upoštevali
povprečno število članov na društvo.
IME DRUŠTVA

E-MAIL
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