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Zadeva: Obravnava in sprejem Strategije razvoja turizma v destinaciji Bela krajina 2018 – 2022
S strani RIC Bela krajina smo za obravnavo in sprejem na občinskem svetu prejeli Strategijo razvoja
turizma v destinaciji Bela krajina za obdobje 2018 – 2020 (v nadaljevanju: Strategija).
RIC Bela krajina je k pripravi strategije pristopil v začetku leta 2017. Gre za strateški dokument, ki je
nastajal v sodelovanju mnogih deležnikov (RIC BK, TIC-i, društva, ponudniki, občine,…). Izdelana je na
podlagi obsežne predhodne analize, s poglobljenimi intervjuji, delavnicami in sprejemanjem pripomb v
javnih obravnavah.
Izdelovalec strategije je Zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, ki je bil s strani RIC Bela krajina
izbran kot najprimernejši ponudnik. Strategijo smo financirale vse tri Belokranjske občine.
Strategija je bila javno predstavljena 30.11.2017 v Kulturnem centru Semič. Na predstavitev so bili
vabljeni ponudniki, društva, organizatorji prireditev ter tudi svetniki vseh treh občinskih svetov občin Bele
krajine.
Strategija je bila nato z objavo na spletnih straneh občin v času od 11.12.2017 do 31.12.2017 tudi v javni
obravnavi, s čimer je tudi širša javnost imela možnost podati pripombe.
V gradivu prilagamo podrobnejšo obrazložitev s strani RIC Bela krajina (tudi z navedenimi finančnimi
učinki na proračune občin) ter samo Strategijo.
RIC v gradivu tudi navaja, da naj bi občine v svojih rebalansih proračunov za leto 2018 zagotovile
sredstva v skupni višini 31.623,33 EUR za pokrivanje neupravičenih stroškov prijave projekta na Javni
razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji.
Na omenjeni razpis se je RIC Bela krajina ob podpori belokranjskih občin in mnogih predstavnikov
turističnega gospodarstva Bele krajine že prijavil. Proračunska vrednost operacije znaša 265.671,67 EUR
za leti 2018/2019. Delež Občine Semič je 5.270,56 EUR. Sredstva v navedeni višini smo predvideli v
rebalansu proračuna.
Sprejetje strategije je bistvenega pomena za sistematičen razvoj in promocijo turizma v Beli
krajini.
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