ODDELEK ZA GOSPODARSTVO
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
T: 04 58 69 266
E: aleksandra.orel@jesenice.si
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Številka:
Datum:

322-10/2019
30.12.2019

KONČNO POROČILO O IZVAJANJU
JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE PRIPRAVE IN IZVEDBE TURISTIČNIH
PRIREDITEV V OBČINI JESENICE V LETU 2019
Dne 4.2.2019 je Občina Jesenice na spletni strani www.jesenice.si objavila Javni razpis za sofinanciranje
priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice za leto 2019 (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 25.2.2019, 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 so se udeležili štirje zainteresirani vlagatelji.
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 v nadaljevanju so navedeni prijavitelji, naziv prireditve ter sofinanciranje turistične prireditve
po realizaciji.
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Tabela: Prijavitelji, naziv prireditve, sofinanciranje turistične prireditve po realizaciji
Prijavitelj

Naziv prireditve

Društvo za razvoj turizma
Jesenice

Pesniška republika (Zvrst: festival) Skladno s 7. členom Odloka se
sofinancira ena prireditev v okviru
posamezne zvrsti turistične prireditve in
sicer tista, ki je najbolje ocenjena. Pri
ocenjevanju je vloga dosegla drugo
mesto.
Meteorita 2019 (zvrst: druga
3.324,68 €
turistična prireditev)

Društvo za promocijo
znanosti in fantastike
Meteorita
Turistično društvo Golica
Planina pod Golico
Farno kulturno društvo
Koroška Bela
Klub jeseniških študentov
Skupaj

Mesec narcis 2019 (zvrst:
prireditev v času cvetenja narcis)
(h)RAST z²godbo (zvrst: inovativna
prireditev)
Festeelval 2019 (zvrst: festival)

Sofinanciranje turistične prireditve po
realizaciji

11.272,37 €
1.923,38 €
5.199,80 €
(manjša realizacija za 1.279,78 €)
21.720,22 €

Pripravila:
Aleksandra Orel
Višja svetovalka
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