MERILA
ZA ODDAJO PROJEKTNIH PREDLOGOV
Na glasovanje bodo dani le tisti projektni predlogi, ki bodo
izpolnjevali spodnja merila. Izpolnjevanje le-teh bo
preverila posebej imenovana delovna skupina.

Merila, vezana na predlagatelje:
1.
2.

Predlagatelj projektnih predlogov je lahko občan/občanka (fizična oseba) s stalnim prebivališčem
v občini Jesenice, ki je starejši/starejša od 16 let.
Predlagatelj v projektnem predlogu, ki ga predlaga, ne sme nastopati kot izvajalec (ne kot fizična
oseba, ne kot lastnik izvajalca, ne kot oseba, udeležena v poslovodstvu izvajalca).

Merila, vezana na projektne predloge:
Projektni predlog je upravičen za uvrstitev na glasovanje, če izpolnjuje naslednja merila:
1. Prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju občine Jesenice.
2. Prispeva k kakovosti bivanja v lokalnem okolju.
3. Je takšne narave, da ga bo lahko Občina Jesenice izvedla in da ga je mogoče izpeljati v okviru
občinskih zmogljivosti in predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji.
4. Ni v nasprotju s sprejetimi strateškimi oziroma razvojnimi dokumenti občine, kot so npr. Razvojni
program Občine Jesenice 2011–2025, Občinski prostorski načrt Občine Jesenice, Strategija razvoja
športa v občini Jesenice za obdobje 2021-2024, Strategija razvoja turizma v občini Jesenice 2020–
2030, Strategija za mlade v občini Jesenice za obdobje 2019–2023, Lokalni program za kulturo
Občine Jesenice 2021–2024, Celostna prometna strategija občine Jesenice, Program urejanja in
vzdrževanja otroških igrišč v lasti in upravljanju Občine Jesenice, Lokalni energetski koncept (LEK)
idr.
5. Je skladen z vsaj eno od naslednjih nalog občine:
• omogočanje pogojev za gospodarski razvoj občine tako, da v okviru svojih pristojnosti občina
opravlja naloge, s katerimi ureja področje gospodarstva, gostinstva, turizma in kmetijstva,
• ustvarjanje pogojev za izobraževanje odraslih, pospeševanje raziskovalne, kulturne, mladinske
in društvene dejavnosti, razvoj športa in rekreacije ter skrb za starejše in druge ranljive skupine,
• skrb za varstvo zraka, tal, vodnih virov, virov pitne vode, za zbiranje in odlaganje odpadkov in
opravljanje drugih dejavnosti varstva okolja,
• umeščanje urbane opreme na javne površine (npr. parki, trgi, igrišča …) za potrebe športa in
rekreacije, otroške igre ali za turistične namene,
• gradnja, vzdrževanje in urejanje javnih površin ter komunalne infrastrukture,
• urejanje prometa in določanje prometne ureditve v skladu z načeli trajnostne mobilnosti.
6. Izveden mora biti na območju krajevne skupnosti, v kateri je bil predlagan.
7. Ni še uvrščen v proračun Občine Jesenice oziroma v zadnji sprejeti Načrt razvojnih programov
občine.
8. Ne ustreza pogojem za nepovratna finančna sredstva, ki jih predlagatelji (fizične osebe) lahko
pridobijo iz razpisov s strani Občine Jesenice.
9. Če izvedba predvideva gradnjo ali poseg v prostor, mora biti to na zemljiščih, ki so v lasti Občine
Jesenice oziroma mora imeti Občina Jesenice na zemljišču drugo razpolagalno pravico (npr.
služnost ali drugo stvarno pravico, kar se izkaže tako, da mora lastnik nepremičnine pisno soglašati
z izvedbo projekta na zemljišču oziroma nepremičnini).
10. Je finančno ovrednoten med 2.000 in 20.000 EUR z vključenim DDV-jem.

