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INFORMACIJA O IZVAJANJU
JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE PRIPRAVE IN
IZVEDBE TURISTIČNIH PRIREDITEV
V OBČINI JESENICE V LETU 2018
Dne 21.12.2017 je Občina Jesenice na spletni strani www.jesenice.si objavila Javni razpis za
sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice za leto 2018 (v nadaljevanju
Javni razpis) na podlagi Odloka o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje
priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice (Ur. list RS št 35/2015, z dne 22.5.2015 in
spremembe; v nadaljevanju Odlok). Odlok je bil v skladu z Zakonom o državnih pomočeh priglašen
tudi na Ministrstvo za finance (številka priglasitve M001-5874335-2015 veljavno od 29.4.2015 do
31.12.2020 in spremembe).
Predstavitev javnega razpisa je bila organizirana dne 8.1.2018, na kateri je bil predstavljena
dokumentacija javnega razpisa prikaz praktičnih primerov za pripravo vloge in ostale informacije ter
pojasnila v zvezi z javnim razpisom. Delavnice se je udeležilo pet zainteresiranih vlagateljev.
Razpoložljiva finančna sredstva na tem javnem razpisu so znašala 23.000,00 €.
Predmet razpisa je sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev, ki pospešujejo turistični
razvoj in promocijo občine Jesenice na lokalni in širši ravni. V okviru sredstev občinskega proračuna
se sofinancira priprava in izvedba naslednjih zvrsti turističnih prireditev:

Prireditev v času cvetenja narcis,

Etnološka prireditev,

Festival (večdnevni),

Prireditev z elementi inovativnosti,

Druga turistična prireditev.
Skladno s 13. členom Odloka prispele vloge obravnava strokovna komisija, ki jo imenuje župan in je
imenovana za čas mandatnega obdobja članov Občinskega sveta. V strokovno komisijo so imenovani
štirje notranji člani (zaposleni na Občini Jesenice) in en zunanji član (član Občinskega sveta Občine
Jesenice in član Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe).
Vloge se ocenjujejo na podlagi meril za ovrednotenje turističnih prireditev, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije. V okviru vsake posamezne zvrsti turistične prireditve se sofinancira priprava in
izvedba ene prireditve in sicer tiste, ki je na podlagi javnega razpisa ocenjena z najvišjim številom
točk.
V tabeli priloge 1 so navedeni prijavitelji, naziv prireditve, program prireditve, datum prireditve,
zvrst prireditve, sofinanciranje turistične prireditve po Sklepu.
Realizacija turističnih prireditev bo znana po oddaji Končnih poročil upravičencev, predvidoma
novembra 2018.
Postopek vodi:
Aleksandra Orel, višja svetovalka
Mag. Vera Djurić Drozdek
Vodja oddelka
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Priloga 1: Prijavitelji, naziv prireditve, program prireditve, datum prireditve, zvrst prireditve, sofinanciranje turistične prireditve po Sklepu
Prijavitelj

Naziv prireditve Program prireditve

Datum
prireditve

Zvrst prireditve

Sofinanciranje turistične
prireditve po Sklepu

Društvo za
3. festival
razvoj turizma znanosti in
Jesenice
fantastike
Meteorita 2018

Tematika prireditve je znanstvena fantastika
Otroške zabavne igre, delavnice, natečaj za likovna in
literarna dela
Animiran film Martin Krpan
Pogovori o novostih
Planetarij
Turnir v namizni igri Warhammer
Stojnice s ponudbo
Merjenje moči na napravi boksar
Zabavna tekmovanja in preizkusi
Opazovanje planetov skozi teleskop
Voden pohod po Mežakli

7.4.2018
8.4.2018

Druga
turistična
prireditev

2.671,11 €

Klub
jeseniških
študentov

Hip hop večer Klemen Klemen, Doša
Otroške delavnice in pridstavitve
Predstavitev športnih društev
Družabne igre
Stand up komedija
Glasbena mineštra
Gledališka predstava
Drive in kino
Muralizem

7.9.2018
8.9.2018
9.9.2018

Večdnevni
festival

7.576,07 €

Kolesarski raj Planina pod Golico
Popoldan s konji in domačimi živalmi
Rekreacijski pohod nad Jesenicami
6 ur Španovega vrha
Mis narcis - osrednja prireditev
Botanični planinski pohod do Koče na Golici
Planica v Planini pod Golico
Sankstart

12.5.2018
13.5.2018
16.5.2018
19.5.2018
26.5.2018
2.6.2018

Prireditev v
času cvetenja
narcis

9.449,21 €

Festeelval 2018

Turistično
Miss narcis
društvo Golica
Planina pod
Golico
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Prijavitelj

Naziv prireditve Program prireditve

Datum
prireditve

Zvrst prireditve

Človekoljubno
dobrodelno
društvo up

Multikultinarika
5 - festivala
mednarodne
kulinarike

Predstavitev arabskega folklornega plesa
Predstavitev slovenskega folklornega plesa
Izvedba sirskih tradicionalnih pesmi
Predstavitev trebušnih plesov
Predstavitev srbskih folklornih plesov
Solo nastop slovenske udeleženke na Evroviziji
Animacija za otroke
Predstavitev romskih plesov
Razglasitev najboljše stojnice
Glasba

12.5.2018

Etnološka
prireditev

1.336,17 €

Koncert Maja Horvat - violina
Craig White - klavir
Predstavitev Društva podeželskih žensk pod Golico in Stolom
Predstavitev etnološke dediščine kraja in dejavnosti KD
Možnar Koroška Bela sprehod po Koroški Beli Razstava o naselbinski dediščini s katalogom

14.8.2018
22.9.2018

Prireditev z
elementi
inovativnosti

1.967,43 €

Farno kulturno V mozaiku
društvo
spomina
Koroška Bela

Sofinanciranje turistične
prireditve po Sklepu
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