
ZKST Zavod za kulturo, Sport in turizem Zalec, Aikerteva 9a,3310 Zalec

o bjavlja

JAVNIPOZIV:

Sofinanciranje dela turistiinih podmladkov na osnovnih 5olah in vrtcih

obiini Zalec v letu 2014

Predmet in namen poziva:

Predmet poziva je pospeievanje razvoja turistidne dejavnosti med najmlajiimi, oz. med uienci

osnovnih 5ol in otrok v vrtcih obtine Zalec.

Osnovne lole in Jz Vrtci Obiine Zalec v okviru svojih zmoinosti, programov all projektov vsako leto

izvajajo Stevilne aktivnosti s podrotja turizma in se na ta naiin tudi vkljuiujejo v prireditve, projekte

ZKST Zavoda za kulturo, Sport in turizem Zalec, hkrati pa z raziskovalnimi nalogami sodelujejo v

tekmovanju DTurizmu pomaga lastna glava<, ki ga organizira Turistidna zveza Slovenije. Sole in vrtci z

urejanjem svojih stavb in zunanjosti sodelujejo tudi v projektu Turistiane zveze Slovenije )Moja
deiela, lepa in gostoljubna<, prav tako pa sodelujejo tudi v lokalnem projektu urejanja okolja in stavb

DNajlepli kraj, hiSa in kmetija(, ki ga organizirajo in vodijo ZKST Zavod za kulturo, iport in turizem

Zalec, Zveza turistidnih druitev Obtine Zalec in Obdina Zalec.

Cili poziva

Z javnim pozivom ielimo spodbujati iole in vrtce k temu, da v svoje programe, kroike in aktivnosti

vkljudijo dim vei turistianih vsebin, da aktivno sodelujejo na prireditvah ZKST Zavoda za kulturo, Sport

in turizem Zalec ter aktivno sodelujejo pri urejanju 5ol, vrtcev.

Pogoii poziva

Na javni poziv se s poroiilom o delu turistianega podmladka v letu 2014 lahko prijavijo osnovne iole

obiine Zalec in JZ Vrtci obiine Zalec.

Poroiila morajo vkljuievati tudi podatke o Stevilu otrok, ki so vkljudeni v kroike oz. aktivnosti ter
podatke o starostnem obdobju otrok, ki so vkljuieni v turistitne dejavnosti, kroike. Navesti je

potrebno tudi imena in telefonske Stevilke mentorjev.

Na osnovi prejetih poroail in meril bo komisija pripravila razdelilnik sredstev. Skupna predvidena

vi5ina sredstev, ki so namenjena za sofinanciranje dela turistidnih podmladkov na osnovnih Solah in

vrtcih v obaini Zalec je v vilini 2.400,00 EUR zagotovljena v proradunu Obdine Zalec, na proraiunski

e tok,



t

postavki 14023 TuristiEni podmladek, 413302 Tekoii transferi v javne zavode - za izdatke za blago in

storitve.

Na osnovi razdelilnika sredstev bodo vsem upravidencem poslane v podpis pogodbe. Veljavne

pogodbe bodo osnova za nakazilo sredstev.

Rok za oddajo porodil je 20.10.2014, zaietek javnega poziva 8.10.2014.

Vloge oddajte osebno v tajniStvu ali po posti na naslov: ZKST Zavod za kulturo, Sport in turizem Zarec,

Aikerieva 9a, 3310 Zalec v zaprti kuverti z oznako >Ne odpiraj - vloga za sofinanciranje turistiinih
oodmladkov na osnovnih Solah in vrtcih v obdiniZalec<.

Dodatne informacije pri kontaktni osebi: Sabina Palir, tel.: O3/7L4-03-90, e-mail:

zkst.turizem@siol,net

Poziv je dosegljiv tudi na www.zkst-zalec.si.
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