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INFORMACIJA
O IZVAJANJU JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE
TURISTIČNIH PROGRAMOV
V OBČINI JESENICE V LETU 2017
Dne 28.3.2017 je Občina Jesenice na spletni strani www.jesenice.si objavila Javni razpis za
sofinanciranje turističnih programov v občini Jesenice (v nadaljevanju Javni razpis). Predstavitev
javnega razpisa je bila organizirana dne 12.4.2017, na kateri je bil predstavljen javni razpis, razpisna
dokumentacija prikaz praktičnih primerov za pripravo vloge in ostale informacije ter pojasnila v zvezi
z javnim razpisom. Delavnici sta se udeležila dva zainteresirana vlagatelja. Razpoložljiva finančna
sredstva na tem javnem razpisu so znašala 7.000,00 €.
Namen razpisa je spodbujati razvoj turističnih programov in turistične ponudbe, namenjene
obiskovalcem, urejanje in olepševanje krajev, spodbujanje društvene dejavnosti na področju turizma
in s tem pospeševati turizem na območju občine Jesenice.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov s področja turizma, ki so v javnem interesu.
To so predvsem:

programi razvoja in urejanja izgleda kraja (npr. urejanje razgledišč, počivališč – klopi, mize, koši
ipd.),

programi razvoja in vzdrževanja skupne turistične infrastrukture (npr. turistične signalizacije,
tematske, turističnih poti, planinske poti, sprehajalne poti ipd.),

programi ohranjanja in oživljanja kulturne in naravne dediščine v turistične namene,

trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja (npr. izdajanje promocijskega
materiala, spletno trženje, obiski sejmov, predstavitve na sejmih, nastopi na sejmih ipd.),

programi, ki razvijajo celovite turistične proizvode občine Jesenice,

programi, ki prispevajo k ozaveščanju in spodbujanju lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos
do turistov in turizma,

izdelava in promocija turističnih spominkov oz. izdelava idejne zasnove turističnih spominkov,

delovanje turističnih društev.
Prispele vloge ocenjuje strokovna komisija, ki jo imenuje župan in je imenovana za štiriletno obdobje.
Sestavlja jo pet članov, ki so zaposleni na Občini Jesenice. Na javni razpis so prispele štiri vloge in
vse so ustrezale razpisnim pogojem. Vloge za sofinanciranje turističnih programov so bile ocenjene
na podlagi Meril za vrednotenje turističnih programov, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Vse
vloge so sofinanciranje v višini 80% upravičenih stroškov in sicer v skupni višini 4.263,94 €. Z vsemi
prijavitelji je Občina Jesenice sklenila pogodbo o sofinanciranju.

Tabela: Prijavitelji po turističnih programih in zneskih sofinanciranja
Prijavitelj

Ime turističnega programa

Sofinanciranje
po pogodbi

Planinsko društvo Javornik Obnova, nadelava in vzdrževanje planinskih poti
Koroška Bela
Planinsko društvo Jesenice Obnova in vzdrževanje planinskih in tematskih poti v
občini Jesenice
Turistično društvo Golica

Delovanje

Turistično društvo Golica
Skupaj

Popravilo in obnova turistične infrastrukture

585,14 €
1.862,80 €
656,00 €
1.160,00 €
4.263,94 €

Realizacija turističnih programov bo znana po oddaji Končnih poročil upravičencev, predvidoma
novembra 2017.

Postopek vodi:
Aleksandra Orel, višja svetovalka
Mag. Vera Djurić Drozdek
Vodja oddelka

