OBČINA JESENICE
Oddelek za gospodarstvo
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
tel: 04 58 69 266 / fax: 04 58 69 270
e pošta: aleksandra.orel@jesenice.si / internet: www.jesenice.si, www.jesenice.turizem.si

SPLOŠEN OPIS:
Projekt MOTOR (Mobilni turistični inkubator) želi prispevati k izboljšanju
turistične ponudbe na treh vključenih specifičnih območjih: razvita
turistična destinacija na zavarovanem območju narave, manj razvito
območje na podeželju in staro mestno jedro z bogato kulturno dediščino.
Namen projekta MOTOR je povezati turistične ponudnike in izboljšati
nivo znanja za razvoj inovativne turistične ponudbe ter prispevati h
konkurenčnosti turističnih ponudnikov, jim razviti dolgo sistematično
strokovno podporo in povezati obstoječo turistično ponudbo na vključenih
projektnih območjih.
Vodilni partner: BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj Projektni
partnerji: PP1: Občina Jesenice, PP2: Turizem Bohinj, PP3: Ustanova
Fundacija BiT Planota, PP4: Delta 2000, PP5: Pokrajina Ravenna, PP6:
Pokrajina Ferrara, PP7: Pokrajina Rovigo, PP8: Informest
Trajanje projekta: od septembra 2011 do oktober 2014
Vrednost
projekta
na
Občini
Jesenice:
155.587,15
€.
Sofinancer: Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega
sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za
regionalni razvoj in nacionalnih sredstev v višini 132.002,50 €

Lead partner

BSC, Poslovno
podporni center,
d.o.o., Kranj

Project partners:
 Občina Jesenice
 Turizem Bohinj
 Ustanova Fundacija
BIT Planota
 Delta 2000
 Provincia di Ravenna
 Provincia di Ferrara

AKTIVNOSTI OBČINE JESENICE

Izdelava študije za razvoj v skladu z identiteto kraja v sodelovanju s
turističnimi akterji,

Sodelovanje pri študijskih turah vseh projektnih partnerjev,

Sanacija ograje v podhodu Podmežakla,

Čiščenje in barvanje predora in podhoda Podmežakla,

Zamenjava nadstreška v vhodu v podhod Podmežakla,

Izdelava projektne dokumentacije za funkcionalno urbano opremo,

Popestritev mesta z funkcionalno urbano opremo,

Izdelava lokalna promocijske zloženke občine Jesenice,

Izdelava magnetov narcisa,

Izdelava razglednic občine Jesenice,

Organizacija dveh brezplačnih izobraževalnih delavnic,

Administrativno in finančno vodenje za del Občine Jesenice.

Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013,
dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
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 Provincia di Rovigo
 Informest
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FUNKCIONALNA URBANA OPREMA
Projektant: Styiria Arhitektura d.o.o.
Izvajalec: Gradnje Krašovec, Leopold Krašovec s.p.
Podizvajalci: Greffino, Gregor Rožič s.p., Fe-sta d.o.o.
Nadzor: Atelje Prizma d.o.o.

Lead partner

Priprava strokovnih (zgodovinskih) vsebin: Gornjesavski muzej Jesenice
Oprema, ki je bila postavljena:
1. PODKEV SREČE (sklop 1)
Podkev sreče je igra skozi katero igralci spoznavajo zgodovino in z
zgodovino povezane lokalne značilnosti Gornjesavske doline s poudarkom
na spoznavanju železarske industrije, Savskih rudnikov, oglarstva in
kovaštva. Zasnova igre izhaja iz namizne igre "Podkev sreče",
Gornjesavskega muzeja Jesenice, po ideji Katje Praprotnik in Irene Lačen
Benedičič.
2. DNEVNA SOBA V KORENOVI HIŠA (sklop 2, 3)
Hiša sestoji iz konstrukcijskih mrež razporejenih v tlorisni
oblikinekdanjega objekta Korenove hiše. Notranjost pa je kot dnevna
soba s klopcami, prostor za druženje, počitek ali srečevanje.
V livarskih ponovcah sta zasajeni drevesi dve lipi.
3. JESENIŠKI ZVONOVI (sklop 4)
Poleg obstoječega zvona iz zbirke ohranjenih eksponatov Gornjesavskega
muzeja se je dodatno izdelalo osem kovinskih cevi s tolkali, ki tonsko
zapolnijo oktavo.
4. GALERIJA NA PROSTEM (sklop 5)
Na stebrih nekdanje proizvodne hale, danes rekonstruirane kot javni
prireditveni prostor občine Jesenice ob tržnici in muzeju so nameščene
veliko formatne fotografije, ki ki v detajlih ponazarjajo utrinke
jeklarstva skozi zgodovino in razvoj.
Vrednost: 65.085,38 €
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