regionalna razvojna agencija ljubljanske urbane regije

DOGOVOR ZA RAZVOJ
LJUBLJANSKE URBANE REGIJE
2016-2019

Ljubljana, 29. AVGUST 2017

1

KAZALO

UVOD ................................................................................................................................................................... 4
1.

POVZETEK REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE 2014-2020 ............... 6
1.1.
OSNOVNI PODATKI O LJUBLJANSKI URBANI REGIJI IN NJENA VIZIJA ........................................................... 6
1.2.
RAZVOJNI CILJI REGIJE ................................................................................................................................. 8
1.3.
RAZVOJNA SPECIALIZACIJA REGIJE .............................................................................................................. 9
1.4.
RAZVOJNE PRIORITETE REGIJE, PROGRAMI IN UKREPI V OKVIRU POSAMIČNEGA PROGRAMA ............... 10
1.4.1.
PRIORITETA 1: RAST KONKURENČNOSTI REGIJSKEGA GOSPODARSTVA ................................................................... 11
1.4.1.1. Program 1.1.: Inovativnost, kreativnost, znanje za konkurenčno gospodarstvo ............................. 11
1.4.1.2. Program 1.2.: Zelene ekonomije ...................................................................................................... 15
1.4.2.
PRIORITETA 2: OHRANJENO OKOLJE IN TRAJNOSTNA RABA VIROV ........................................................................ 17
1.4.2.1. Program 2.1.: Podnebno varna in energetsko prijazna regija .......................................................... 18
1.4.2.2. Program 2.2.: Okoljska infrastruktura .............................................................................................. 19
1.4.2.3. Program 2.3.: Ohranjanje narave ..................................................................................................... 21
1.4.3.
PRIORITETA 3: LJUDEM PRIJAZNA REGIJA ........................................................................................................ 22
1.4.3.1. Program 3.1.: Trajnostna mobilnost ................................................................................................ 23
1.4.3.2. Program 3.2.: Urejanje prostora ...................................................................................................... 25
1.4.3.3. Program 3.3.: Družbeno povezovanje in enake možnosti ................................................................ 26
1.4.3.4. Program 3.4.: Kultura ....................................................................................................................... 29
1.4.3.5. Program 3.5.: Šport .......................................................................................................................... 30
1.5.
KARTA OMREŽJA MEST IN NASELIJ V LUR PO FUNKCIJAH.......................................................................... 31

2.

OPIS MERIL ZA IZBOR IN POSTOPKA IZBORA NAJPOMEMBNEJŠIH PROJEKTOV ......................................... 32

3.

SEZNAM NAJPOMEMBNEJŠIH PROJEKTOV ................................................................................................. 36

4.

PREDSTAVITEV NAJPOMEMBNEJŠIH REGIJSKIH IN MEDREGIJSKIH PROJEKTOV ......................................... 43
4.1.
ZMANJŠEVANJE POPLAVNE OGROŽENOSTI V LUR .................................................................................... 43
4.2.
KREATIVNI IN AKTIVNI MLADI ................................................................................................................... 65
4.3.
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE – 3. SKLOP (LOG DRAGOMER) ......... 77
4.4.
OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU ZG. SAVE – 1. SKLOP ..................................................................... 94
4.5.
CENTER ROG............................................................................................................................................105
4.6.
TRAJNOSTNA SAMOOSKRBA V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI ..................................................................116
4.7.
ZELENA OS REGIJE ...................................................................................................................................126
4.8.
IZGRADNJA KANALIZACIJE IN OBNOVA VODOVODA V NASELJIH ZBILJE – SMLEDNIK – VALBURGA – HRAŠE
– MOŠE - DRAGOČAJNA ........................................................................................................................................136
4.9.
REGIJSKA PODJETNIŠKA SREDIŠČA ZA MLADE .........................................................................................144
4.10. CENTER MEDGENERACIJSKEGA UČENJA IN SODELOVANJA OSREDNJESLOVENSKE REGIJE .....................154
4.11. SOCIALNO PODJETNIŠKI INKUBATOR ......................................................................................................169
4.12. PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA LUR ...................................................................................................181
4.13. CENTER NARAVNE DEDIŠČINE IN UREDITEV IZVIROV LJUBLJANICE.........................................................191
4.14. POT OB SAVI ............................................................................................................................................205
4.15. AVTOBUSI 110+ .......................................................................................................................................225
4.16. PRENOVA MESTNEGA JEDRA KAMNIK ....................................................................................................233
4.17. REKREACIJSKA POT OB KAMNIŠKI BISTRICI - BRV ŠPORTNI PARK/ZABORŠT ............................................244
4.18. TURISTIČNI RAZVOJ VELIKE PLANINE.......................................................................................................252
2

DOPOLNITEV OSNUTKA DOGOVORA ZA RAZVOJ LJUBLJANSKE URBANE REGIJE 2016-2019

4.19.
4.20.
4.21.
4.22.
5.

TRŽNICA IVANČNA GORICA .....................................................................................................................263
DOMAČI PRIDELKI IN IZDELKI LJUBLJANSKE URBANE REGIJE ..................................................................273
MREŽA REGIONALNIH KOLESARSKIH POVEZAV ......................................................................................282
GRADNJA MREŽE P+R V LUR ....................................................................................................................292

PREDSTAVITEV NAJPOMEMBNEJŠIH SEKTORSKIH PROJEKTOV ................................................................ 307
5.1. REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE ....................................................................307

3
DOPOLNITEV OSNUTKA DOGOVORA ZA RAZVOJ LJUBLJANSKE URBANE REGIJE 2016-2019

UVOD
Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020 se uresničuje z dogovorom za razvoj
regije (v nadaljevanju dogovor), ki ga ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj in razvojni svet regije (v
nadaljevanju svet) sklepata za obdobje štirih let. Dogovor podpišeta predsednik sveta in minister
pristojen za regionalni razvoj.
Potek priprave in usklajevanja dogovorov za razvoj regije določa Uredba o izvajanju ukrepov endogene
regionalne politike in se začne s povabilom razvojnim svetom regije za pripravo in podpis dogovorov.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je povabilo objavilo 13. 11. 2015, z rokom za oddajo
osnutka dogovora najpozneje do 15. 12. 2015.
Na podlagi povabila pripravi RRA osnutek dogovora, ki vključuje za regijo najbolj pomembne regijske,
medregijske in/ali sektorske projekte, ki bodo omogočili izkoriščanje najpomembnejših razvojnih
potencialov in prednosti regije, odpravljali razvojne ovire in uresničevali specializacijo regije.
Pri izboru projektov za uvrščanje v dogovor se upošteva splošne pogoje iz 3. člena Uredbe o izvajanju
ukrepov endogene regionalne politike in splošna merila iz prvega odstavka 4. člena uredbe, razdelana v
regijsko specifična merila (več v poglavju 2).
V primeru predvidenega sofinanciranja projektov iz državnih proračunov 2016 in 2017 iz sredstev
evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta, se v dogovor uvršča projekte v
naslednjih naložbah Operativnega programa za izvajanja evropske kohezijske politike za obdobje 2014 2020:
- Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana
območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane
mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi,
- Podpora naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s
pristopi, ki temeljijo na ekosistemu,
- Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na
področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo
države članice in ki presegajo te zahteve,
- Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje
ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi
infrastrukturami,
- Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki ni so
zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so
izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih
skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade,
- Aktivno in zdravo staranje,
- Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na
nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanju neenakosti pri
zdravstvenem statusu, spodbujanju socialne vključenosti z lažjim
dostopom do družbenih, kulturnih in rekreacijskih storitev ter prehodom
z institucionalnih storitev na skupnostne oblike storitev,
- Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna
podjetja ter socialnega in solidarnega gospodarstva, da bi vsem olajšali
dostop do zaposlitve
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Razvojni svet regije sprejme sklep za uvrstitev najpomembnejših projektov v osnutek dogovora in jih
predlaga za izvedbo. Na podlagi tega sklepa RRA pošlje osnutek dogovora pristojnemu ministrstvu za
gospodarski razvoj in tehnologijo.
Ministrstvo seznani z osnutkom dogovora pristojna resorna ministrstva ter organizira in vodi teritorialni
razvojni dialog za usklajevanje dogovora med regijo in pristojnimi ministrstvi. Resorna ministrstva
podajo soglasja predlaganim projektom iz osnutka dogovora ali pa predlagajo nove projekte do katerih
se opredeli razvojni svet.
Najpomembnejše projekte iz dogovora za razvoj regije uvrščajo v načrt razvojnih programov državnega
proračuna po postopku, določenem s predpisi, ki urejajo pripravo proračunu, pristojna resorna
ministrstva.
Uvrščenost najpomembnejših projektov v sklenjen dogovor za razvoj regije še ne pomeni, da so
finančna sredstva za izvedbo le-teh dodeljena. Pomeni pa, da imajo najpomembnejši projekti, ki se
sofinancirajo iz sredstev evropske kohezijske politike cilja naložbe za rast in delovna mesta rezervirana
sredstva za izvedbo, na podlagi uvrstitve v Izvedbeni načrt operativnega programa.
Projekti, ki se predvidoma ne sofinancirajo iz sredstev evropske kohezijske politike ampak iz drugih
javnih virov, bodo na podlagi sprejetega dogovora predmet obravnave v okviru ukrepov razvojne
politike pristojnih resornih ministrstev.
Dogovor je sklenjen, ko ga sprejme razvojni svet regije, potrdi svet regije ter podpišeta predsednik
razvojnega sveta in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
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1. POVZETEK REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA LJUBLJANSKE
URBANE REGIJE 2014-2020
1.1. OSNOVNI PODATKI O LJUBLJANSKI URBANI REGIJI IN NJENA VIZIJA
Ljubljansko urbano regijo sestavlja 26 občin s skupno 542.447 prebivalci. Regija zavzema 2.555 km2, kar
znaša 12,6 % površine slovenskega ozemlja.
Ljubljansko urbano regijo sestavlja 26 občin: Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova - Polhov
Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Litija,
Ljubljana, Logatec, Log - Dragomer, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, Šmartno pri Litiji,
Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika.
Osrednjeslovenska regija ali Ljubljanska urbana regija je po svoji legi središčna, po gostoti prebivalcev
najgosteje poseljena, po številu prebivalcev največja, po površini pa druga največja statistična regija v
RS (SURS, 2014).
Ljubljanska urbana regija ima izjemno strateško lego v državnem in evropskem merilu. Umeščena je v
središče Slovenije, v njej se nahaja gospodarsko, upravno in kulturno središče Slovenije – Ljubljana;
hkrati pa je LUR tudi stičišče pomembnih mednarodnih prometnih koridorjev.
Slika 1: Umestitev Slovenije in regije v prostor ter občine LUR

Vir: RRA LUR, 2014.
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Ljubljanska urbana regija je slovenska regija z največ znanja in kreativnega potenciala, saj so tu
zgoščene ključne državne, znanstvene, raziskovalne, izobraževalne in kulturne institucije. Zaradi
velikega števila podjetij in delovnih mest ustvari regija več kot tretjino slovenskega bruto družbenega
proizvoda, kar pomeni, da je tudi gospodarsko najbolj razvita regija v državi.
Na podlagi uresničevanja razvojni potencialov bo Ljubljanska urbana regija ohranjala in krepila vlogo
glavnega nosilca gospodarskega razvoja na nacionalni ravni. Razvijala bo človeški potencial in
spodbujala interdisciplinarno sodelovanje ter prenos znanja. Ustvarjala bo ugodne pogoje za razvoj
gospodarstva in spodbujala podjetništvo, s čimer bo zadrževala in privabljala visoko kvalificirano
delovno silo ter investitorje. Preko mednarodnega povezovanja in krepitve vloge evropske metropole
pa bo postala konkurenčna tudi v mednarodnem okolju.
Ljubljansko urbano regijo odlikuje dobro ohranjeno in lahko dostopno naravno okolje, velika biotska
raznovrstnost in pestra krajinska slika. Je edinstvena med evropskimi metropolitanskimi regijami prav
zaradi bližine kakovostnih območij narave ter prepletenosti grajenega in naravnega okolja.
Regija bo s svojimi dejavnostmi stremela k izgradnji pozitivnega, trajnostnega odnosa z okoljem, ki jo
bo v slovenskem in mednarodnem prostoru umestil kot bioregijo. V harmoniji z naravnim okoljem bo
preudarno ravnala s svojimi naravnimi dobrinami in krepila razvoj zelenega gospodarstva ter zelenih
delovnih mest – tudi s pomočjo sodobnih zelenih tehnologij. Prek trajnostnega in vključujočega razvoja
bo regija nudila visok življenjski standard prebivalcem regije.
Zato je vizija Ljubljanske urbane regije za obdobje 2014–2020:

ZELENI MOTOR RAZVOJA
METROPOLITANSKA BIOREGIJA ZNANJA

Glede na ugotovljene primerjalne prednosti razvojne regije pred drugimi razvojnimi regijami,
upoštevaje razvojne in prostorske potenciale ter globalne priložnosti, je bila opredeljena tudi razvojna
specializacija regije. Ljubljanska urbana regija bo trajnostni razvoj gradila na znanju, inovativnosti,
kreativnosti in sinergiji vseh pomembnih akterjev ter sektorjev. Posebno pozornost bo namenila
razvoju gospodarstva, ki bo skladen z razpoložljivimi okoljskimi zmogljivostmi prostora. Konkurenčnost
regije bo povečevala z ustrezno prenovo in razvojem prometne, okoljske, informacijske-komunikacijske
ter družbene infrastrukture.
S prenovo prometne infrastrukture v smeri trajnostne mobilnosti se bodo pomembno izboljšali
gospodarski tokovi in zmanjšale bremenitve okolja. Zdravo in kakovostno bivalno okolje se bo dodatno
zagotavljalo tudi z aktivnim varovanjem naravnih danosti, ustreznim načrtovanjem odprtega prostora,
prenovo obstoječega stavbnega fonda in naselij ter sonaravno samooskrbo.

7
DOPOLNITEV OSNUTKA DOGOVORA ZA RAZVOJ LJUBLJANSKE URBANE REGIJE 2016-2019

1.2. RAZVOJNI CILJI REGIJE

Na podlagi SWOT analize ter opredelitve razvojne specializacije so določeni naslednji razvojni cilji regije:
1. Učinkovito notranje povezana regija.
Institucije v regiji bodo učinkovito povezane z namenom celovitega in skladnega razvoja regije ter
njenega usklajenega upravljanja s pomočjo ustreznih tehnik in oblik partnerskega sodelovanja, tudi z
uporabo sodobnih tehnologij. Ključni deležniki v regiji bodo sooblikovali različne regijske povezave, ki
bodo usmerjale pobude za trajnostni razvoj.
2. Regija, ki preudarno uporablja svoj prostor, naravne vire in energijo.
Regija bo ravnala s svojimi viri skrbno in preudarno. Z namenom trajnostnega razvoja bo obravnavala
prostor kot omejeno dobrino ter razvijala in spodbujala prostorsko načrtovanje na regionalni ravni.
Uporabljala bo le toliko virov, kot je nujno potrebno za uspešen in celovit razvoj ter takšno kombinacijo
virov, ki zagotavlja največjo snovno učinkovitost. Prizadevala si bo zmanjšati odvisnost od tujih virov ter
delovati v skladu z načeli bioregije.
3. Regija, ki spodbuja razvoj znanja, kreativnosti in inovativnosti.
Regija bo osredotočena na spodbujanje znanja, kreativnosti in inovativnosti, saj je prav v Ljubljanski
urbani regiji zgoščenih največ znanstvenih, raziskovalnih, izobraževalnih ter kulturnih institucij, visoko
usposobljenih posameznikov in številnih podjetij, ki predstavljajo potencial za inovacije ter razvoj. Vse
akterje bomo spodbujali k povezovanju, prenosu in uporabi znanja za dolgoročno preobrazbo
gospodarstva ter posledično trajnostni razvoj regije. Dejavnosti bodo usmerjene k ustvarjanju
inovativnih procesov, proizvodov in storitev z visoko dodano vrednostjo.
4. Prepoznavna in konkurenčna metropolitanska regija.
Regija bo izkoriščala svoje primerjalne prednosti, kot edina metropolitanska regija s prestolnico v državi.
S svojimi dejavnostmi in povezovanjem na nacionalni ter mednarodni ravni (medregijsko, čezmejno, z
državami in regijami Balkana, EU in globalno) bo krepila svojo konkurenčnost in prepoznavnost kot
generator trajnostnega razvoja ter bioregija znanja.
5. Regija, ki omogoča kakovostna delovna mesta.
Regija bo spodbujala ohranjanje obstoječih in ustvarjanje novih, kakovostnih delovnih mest, ki temeljijo
na trajnostnem razvoju, znanju, kreativnosti. Prav tako bo regija spodbujala digitalna delovna mesta na
vseh področjih delovanja.
6. Regija, ki zagotavlja visoko kakovost bivanja.
Regija bo s pametnim, skrbnim in vključujočim gospodarjenjem zagotavljala visoko kakovost bivanja za
posameznika in celotno družbo glede na različne vrste kazalnikov: gospodarske, družbene prostorske in
okoljske. Regija bo tako prijazno, dostopno in dobro povezano okolje za bivanje in delo, kot tudi
privlačna turistična destinacija.
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1.3. RAZVOJNA SPECIALIZACIJA REGIJE

Ljubljanska urbana regija bo trajnostni razvoj gradila na znanju, inovativnosti, kreativnosti in sinergiji
vseh pomembnih akterjev ter sektorjev. Posebno pozornost bo namenila razvoju gospodarstva, ki bo
skladen z razpoložljivimi okoljskimi zmogljivostmi prostora. Konkurenčnost regije bo povečevala z
ustrezno prenovo in razvojem prometne, okoljske, informacijske-komunikacijske ter družbene
infrastrukture.
S prenovo prometne infrastrukture v smeri trajnostne mobilnosti se bodo pomembno izboljšali
gospodarski tokovi in zmanjšale bremenitve okolja. Zdravo in kakovostno bivalno okolje se bo dodatno
zagotavljalo tudi z aktivnim varovanjem naravnih danosti, ustreznim načrtovanjem odprtega prostora,
prenovo obstoječega stavbnega fonda in naselij ter sonaravno samooskrbo.
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1.4.

RAZVOJNE PRIORITETE REGIJE, PROGRAMI IN UKREPI V OKVIRU POSAMIČNEGA
PROGRAMA

Na podlagi analize stanja in razvojnih potencialov so za regijo oblikovane tri razvojne prioritete, iz
katerih izhajajo programi in ukrepi. Zaradi preglednosti so v nadaljevanju prioritete, programi in ukrepi
oštevilčeni. Poudarjamo, da zaporedno številčenje prioritet ne odraža večje ali manjše pomembnosti
posamezne prioritete: vse prioritete so enakovredne.
Slika 2: Medsebojna povezanost vizije, ciljev, razvojne specializacije, prioritet, programov in ukrepov
Prioritete

Program

Ukrepi

Program 1.1.: Inovativnost,
kreativnost, znanje za
konkurenčno gospodarstvo

Prioriteta 1: Rast
konkurenčnosti
regijskega
gospodarstva

Ukrep 1.1.4.: Krepitev vloge evropske metropole
Ukrep 1.1.5.: Regionalni razvojni sklad LUR
Program 1.2.: Zelene
ekonomije

Zeleni motor razvoja - metropolitantska bioregija znanja

Specializacija

Ukrep 1.1.1.: Krepitev znanstveno-razvojnih podjetniških središč za povezovanje z
gospodarstvom
Ukrep 1.1.2.: Krepitev podjetništva in podjetniškega podpornega okolja s poudarkom na
celostnih rešitvah in inovacijah
Ukrep 1.1.3.: Kreativne industrije kot gonilo gospodarskega razvoja

Prioriteta 2: Ohranjeno
okolje in trajnostna
raba virov

Ukrep 1.2.1.: Sonaravno kmetijstvo, gozdarstvo in lesarstvo kot temelj regionalne
samooskrbe
Ukrep 1.2.2.: Izgradnja turistične infrastrukture in inovativne turistične storitve

Program 2.1.: Podnebno varna Ukrep 2.1.1.: Obnovljivi viri energije
in energetsko prijazna regija Ukrep 2.1.2.: Energetsko učinkovita regija
Program 2.2.: Okoljska
infrastruktura
Program 2.3.: Ohranjanje
narave

Ukrep 2.2.1.: Čisto in kvalitetno okolje
Ukrep 2.2.2.: Prilagajanje podnebnim spremembam
Ukrep 2.3.1.: Vzpostavitev zelenega sistema regije z namenom ohranjanja narave

Ukrep 3.1.1.: Spodbujanje uporabe javnega prometa
Program 3.1.: Trajnostna
mobilnost

Ukrep 3.1.2.: Posodobitev in optimizacija železniškega omrežja
Ukrep 3.1.3.: Spodbujanje nemotorizirane mobilnosti
Ukrep 3.2.1.: Regionalno prostorsko načrtovanje za trajnostni policentrični razvoj

Program 3.2.: Urejanje
prostora

Ukrep 3.2.2.: Prenova in ureditev urbanih ter vaških območij
Ukrep 3.2.3.: Druga infrastruktura

Prioriteta 3: Ljudem
prijazna regija

Ukrep 3.3.1.: Kvalitetne vzgojno varstvene ustanove
Program 3.3.: Družbeno
povezovanje in enake
možnosti

Ukrep 3.3.2.: Medgeneracijska solidarnost in družbeno povezovanje
Ukrep 3.3.3.: Pravica bivanja
Ukrep 3.3.4.: Dostopnost do zdravstvenih in socialnih storitev
Ukrep 3.3.5.: Podpora nevladnim organizacijam

Učinkovito notranje
povezana regija.

Program 3.4.: Kultura

Ukrep 3.4.1.: Izboljšanje pogojev in spodbujanje razvoja kulturnega ustvarjanja in
varovanja kulturne dediščine lokalnega okolja

Program 3.5.: Šport

Ukrep 3.5.1.: Izboljšanje pogojev za šport in rekreacijo ter spodbujanje razvoja in
povezovanja športnih programov

Regija, ki preudarno
uporablja svoj
prostor, naravne
vire in energijo.

Regija, ki spodbuja
razvoj zannja,
kreativnosti in
inovativnosti.

Prepoznavna in
konkurenčna
metropolitantska
regija.

Regija, ki omogoča
kakovostna delovna
mesta.

Razvoj gospodarstva, povečanje konkurenčnosti, trajnostna mobilnost, zdravo in kakovostno bivalno okolje.

Vizija

Regija, ki zagotavlja
visoko kakovost
bivanja.

Horizontalni cilji

Vir: lasten prikaz.

10
DOPOLNITEV OSNUTKA DOGOVORA ZA RAZVOJ LJUBLJANSKE URBANE REGIJE 2016-2019

1.4.1. Prioriteta 1: Rast konkurenčnosti regijskega gospodarstva
Ljubljanska urbana regija je gospodarsko najbolj razvita slovenska statistična regija z najvišjim BDP na
prebivalca v Sloveniji. Regija skupno ustvari več kot 36 % celotnega slovenskega bruto domačega
proizvoda, v regiji pa ima sedež približno tretjina slovenskih podjetij.
Regija bo vlogo evropske metropole razvijala z ustvarjanjem ugodnih pogojev za večjo konkurenčnost
gospodarstva prek dveh temeljnih programov: (1) spodbujanja inovativnosti in kreativnosti podjetij, ter
(2) z razvojem gospodarskih dejavnosti, pojmovanih kot zelene ekonomije.
Spodbujanje inovativnosti in kreativnosti podjetij je celovit program, ki je ključnega pomena tako na
regionalni kot tudi nacionalni ravni. Zaradi zgoščevanja ustvarjalnosti v regiji pa je ta program
geografsko smiselno spodbujati prav v Ljubljanski urbani regiji, kjer je zbranih največ posameznikov z
inovativnim in kreativnim potencialom ter je največja tudi koncentracija kreativnih industrij.
Podpora in promocija podjetništva se nanaša na vse oblike podjetništva: od socialnega podjetništva do
podjetništva med mladimi in brezposelnimi visoko izobraženimi kadri. Prav tako je predvideno
spodbujanje novih poslovnih modelov, sofinanciranje kadrovskega štipendiranja podjetij in omogočanje
ugodnih pogojev za pridobivanje garancij. Regija bo osredotočena na spodbujanje internacionalizacije
podjetij ter krepitev vloge Ljubljane kot evropske metropole.
Drugi steber spodbujanja konkurenčnosti so zelene ekonomije. Poudarek bo na sonaravnem
kmetijstvu, slovenski strateški surovini – lesu, spodbujanju sodobnih, inovativnih turističnih produktov z
višjo dodano vrednostjo in ostalih dejavnostih, zaradi katerih lahko Ljubljansko urbano regijo
opredelimo kot bioregijo.
Oba temeljna stebra se bosta razvijala ob močni podpori IKT. Hiter razvoj IKT, širitev možnosti njihove
uporabe v gospodarstvu in družbi so tiste značilnosti mednarodnega gospodarskega okolja, ki jih mora
upoštevati vsak gospodarski subjekt.

1.4.1.1.

Program 1.1.: Inovativnost, kreativnost, znanje za konkurenčno gospodarstvo

Ljubljanska urbana regija ima primerjalne in konkurenčne prednosti na področju raziskav in razvoja – še
posebno na področju znanosti o življenju. Rezultati raziskovalnega sektorja pa se v bistveno
premajhnem obsegu pretvarjajo v proizvodnjo blaga in storitev, potrebnih za spodbujanje gospodarske
rasti in delovnih mest.
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V regiji je visoka koncentracija ljudi, ki opravljajo poklic, povezan z ustvarjalnostjo in inovativnostjo ter
imajo specialistična znanja, kar je ena ključnih prednosti regije. Čeprav so posamezni ustvarjalci po regiji
relativno enakomerno razpršeni, so ustvarjalna podjetja bolj koncentrirana v občinah MOL in Trzin. Cilj
prioritete je spodbujanje razvoja gospodarstva, ki temelji na znanju, ustvarjalnosti in inovacijah, za
doseganje višje dodane vrednosti proizvodov in storitev ter spodbujanje razvoja novih delovnih mest na
tem področju na ravni celotne regije.
Na znanju in kreativnosti temelječ razvoj bo regija spodbujala s podporo povezovanja raziskovalne sfere
in gospodarstva (vključno s kreativnimi industrijami), uporabe novih tehnologij in ustvarjanja delovnih
mest, inovativnih proizvodov in storitev z visoko dodano vrednostjo. Poleg sinergičnega vertikalnega
povezovanja znaten razvojni potencial predstavlja tudi horizontalno povezovanje kreativnih skupnosti,
ki bo dodatno spodbujalo razvoj kreativnih rešitev ter njihovo realizacijo.
Razvoj novih in rast obstoječih MSP bomo zagotovili s primernim dostopom do finančnih virov,
istočasno razvili ustrezno podporno okolje na ravni regije, ki se bo sposobno prilagajati specifičnim
potrebam določenih skupin podjetij in območij, ter spodbujali medsebojno povezovanje podjetij in
raziskovalne sfere. Posebni ukrepi in programi bodo namenjeni tudi razvoju in krepitvi socialnega
podjetništva, ter ukrepom za razvoj podjetništva v določenih ciljnih skupinah (mladi, ženske, socialno
ogrožene skupine).

Ukrep 1.1.1.: Krepitev znanstveno-razvojnih podjetniških središč za povezovanje z
gospodarstvom
Namen znanstveno-razvojnih podjetniških vozlišč je spodbujanje sodelovanja med znanostjo in
gospodarstvom na ravni procesa razvoja novih proizvodov in storitev. Le z nenehnim sodelovanjem
znanosti in gospodarstva je namreč možno razviti in izkoristiti tržni potencial znanstvenih dosežkov z
visoko dodano vrednostjo. Potrebno se je torej osredotočiti na razvoj, ki bo temeljil na znanju in novih
tehnologijah, kar je hkrati ena od primerjalnih prednosti regije, saj ta s sedežem Univerze in ostalih
pomembnih znanstveno-izobraževalnih institucij zaposluje največ ljudi s področja raziskovalno-razvojnih
dejavnosti v Sloveniji (SURS, 2013). Učinkovit prenos znanja in znanstvenih dognanj v gospodarstvo z
vzpostavitvijo novih podjetij in s prestrukturiranjem obstoječih lahko bistveno doprineseta k razvoju
regije. Cilj programa je prek vsebinske in prostorske koncentracije znanstveno-razvojnih podjetniških
vozlišč ustvarjati delovna mesta z visoko dodano vrednostjo ter pozicionirati regijo med vodilne
evropske regije na področju znanosti in raziskav v povezavi z gospodarstvom.

Ukrep 1.1.2.: Krepitev podjetništva in podjetniškega podpornega okolja s poudarkom na
celostnih rešitvah in inovacijah
Mikro, mala in srednje velika podjetja predstavljajo velik del slovenskega gospodarstva (99,8 %), zato je
potrebno ustvariti okolje, ki bo spodbudilo njihovo rast in razvoj ter njihovo globalno usmerjenost.
Hkrati je potrebno razviti nove podporne mehanizme za razvoj mladih podjetniških talentov, ki bodo
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prek inovativnih start-up podjetij doprinesli h gospodarskemu razvoju regije. En ključnih ukrepov za
razvoj podjetništva je prenos znanj med različnimi deležniki ter vzpostaviti povezavo z različnimi
skupnostmi in institucijami – tudi z drugih področij, kot je npr. področje znanosti in ustvarjalnih
dejavnosti.
Razvoj novih in rast obstoječih MSP bomo zagotovili s primernim dostopom do finančnih virov, z
izvajanjem garancijske sheme, ter istočasno razvili ustrezno podporno okolje na ravni regije, ki se bo
sposobno prilagajati specifičnim potrebam določenih skupin podjetij in območij ter spodbujati
medsebojno povezovanje podjetij in drugih pomembnih akterjev (npr. raziskovalne sfere) za izgradnjo
vrednostnih verig in povečanja dodane vrednosti končnih izdelkov, kar bo pripomoglo k izboljšanju
globalne konkurenčnosti regije. Izvajanje štipendijske sheme bo omogočilo vzpostavitev ravnovesja na
trgu dela, in sicer s povezovanjem gospodarskih potreb in izobraževalne sfere. Aktivnosti bodo
namenjene tudi razvoju in krepitvi socialnega podjetništva ter ukrepom za razvoj podjetništva v
določenih ciljnih skupinah (npr. mladi, ženske). Program Podjetno v svet podjetništva je npr. namenjen
spodbujanju podjetništva med mlajšimi brezposelnimi z višjo ali visoko stopnjo izobrazbe ter
spodbujanju odpiranja novih delovnih mest.

Ukrep 1.1.3.: Kreativne industrije kot gonilo gospodarskega razvoja
Kreativne industrije (KI) (slo. ustvarjalne dejavnosti) so vse bolj prepoznane kot ena ključnih dejavnosti
in vir za gospodarski razvoj mest in regij ter učinkovito orodje za doseganje konkurenčnosti na
svetovnem trgu. Ministrstvo za kulturo, medije in šport Velike Britanije (ang. Department for Culture,
Media and Sport) je ustvarjalne dejavnosti opredelilo kot dejavnosti, ki izvirajo iz individualne
kreativnosti, veščin in talenta ter imajo potencial za ustvarjanje dobička in delovnih mest prek
generiranja in izkoriščanja intelektualne lastnine. Med kreativne industrije uvrščamo arhitekturo;
oblikovanje; uprizoritvene umetnosti; filmsko in medijsko industrijo; novinarstvo, tisk in založništvo;
muzejske trgovine; razstave; prodajo kulturnih dobrin; trg umetnin in starin; programsko opremo (ang.
software) in računalniške igre ter modno oblikovanje.
Program bo spodbujal nove oblike interdisciplinarnega povezovanja KI z različnimi gospodarskimi
panogami in vpeljevanje KI v razvojne procese podjetij, katerih cilj je ustvarjanje dodane vrednosti
proizvodov in storitev privlačnih za mednarodni trg.
SWOT analiza 'Status kreativnih industrij v Ljubljani' (Kavaš in Murovec, 2010) je pokazala, da
arhitektura izstopa kot najmočnejši podsektor KI z največjo tradicijo, medtem ko ima oblikovanje največ
spregledanega potenciala – ne le kot podsektor znotraj KI, temveč tudi kot sredstvo za prestrukturiranje
širšega ekonomskega sektorja. V nekaterih ključnih dokumentih Evropske komisije je oblikovanje kot
podsektor ustvarjalnih dejavnosti prepoznano kot pomembna disciplina in dejavnost, ki lahko
pripomore k evropski inovacijski zmogljivosti (Evropska komisija, 2010). Hkrati so inovacije, ki izhajajo iz
oblikovanja, prepoznane kot ključni dejavnik pri reševanju izzivov tretje industrijske revolucije (Evropska
komisija, 2012). V delovnem dokumentu služb Evropske komisije »Izvajanje akcijskega načrta za
inovacije, ki izhajajo iz oblikovanja so področja ukrepanja osredotočena na politike programov EU,
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vendar pa je hkrati poudarjeno: »da jih morajo na nacionalni in regionalni ravni dopolnjevati enaki
ukrepi za spodbujanje vključevanja oblikovanja v inovacijsko politiko.« (Evropska komisija, 2013).
V nastalih družbenih razmerah je potrebno spodbujati tudi in predvsem razvoj netehnoloških inovacij
(to poudarjajo tudi dokumenti Evropske komisije). Sistematična uporaba oblikovanja, usmerjena k
uporabniku, lahko namreč spodbudi inovacije poslovnih modelov in je hkrati pomembna pri reševanju
kompleksnih sistemskih izzivov – predvsem pri preoblikovanju javnih institucij in strateškem odločanju.
S pomočjo sistemskih ukrepov je potrebno pripraviti celovito podporo oblikovanju in tako ustvariti
okolje, kjer bo oblikovanje lahko odigralo ključno vlogo kot disciplina, ki je izrazito usmerjena k
reševanju problemov.
Določen poudarek tega ukrepa je tudi iskanje novih vsebin za pod-izkoriščene urbane predele. KI kot
nova vsebina lahko prevzamejo vlogo spodbujevalca urbane regeneracije, s katero lahko ustvarjalna
podjetja pridobijo poceni produkcijski prostor, kar jim omogoči hitrejšo specializacijo in razvoj v
podjetniškem smislu.

Ukrep 1.1.4.: Krepitev vloge evropske metropole
Ljubljanska urbana regija (še posebej njena prestolnica Ljubljana) si želi do leta 2020 utrditi položaj
evropske metropole. Tako regija kot prestolnica bosta stremeli k aktivnejši vpetosti v mednarodno
dogajanje ter tesnejšim povezavam s tujino. Prav tako bodo aktivnosti usmerjene k večanju
mednarodnega ugleda in izgradnji večje prepoznavnosti v tujini.
V ta namen bodo zasnovani specifični regijski projekti, ki bodo Ljubljano in njeno okolico umestili na
evropski zemljevid. Fokus bo na strateških projektih – tj. projektih z dolgoročno vizijo mesta/regije; kot
so npr. urejena prometna infrastruktura, povezava do mednarodnega letališča, ureditev logističnega
terminala, kar bo pripomoglo k tesnejši vpetosti mesta v evropske prometne in gospodarske tokove. V
projekte bodo vključene vsebine, ki bodo Ljubljano in njeno okolico predstavile kot sodobno, uspešno,
zeleno evropsko metropolo, ki je hkrati tudi privlačno 'mesto za srečanja' (Turizem Ljubljana, 2011).
Preplet kreativne urbanosti z avtentičnem podeželjem, kjer bo prevladovala ponudba nišnih turističnih
proizvodov, bo regijo spremenil v pomembno in konkurenčno kongresno destinacijo. Hkrati bo regija
spodbujala projekte ohranjanja lokalne dediščine in krajevnih posebnosti: tu gre predvsem za večje
projekte s področja kulture, kot so center koliščarske kulture, v mesto vtkana dediščina, muzej letalstva,
izgradnja akademij ipd.
Projekti se bodo izvajali preko uporabe mehanizma CTN, saj je Ljubljana ena izmed 11 mestnih občin, ki
so upravičene do uporabe tega mehanizma.

Ukrep 1.1.5.: Regionalni razvojni sklad LUR
Osnovni namen Regionalnega razvojnega sklada LUR (v nadaljevanju: RRS LUR) bo združevanje sredstev
za razvoj – tako gospodarstva, kot negospodarstva. Drugi cilj bo lažje financiranje izvedbe razvojnih
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projektov – še posebej v primeru projektov, kjer je potrebno vse stroške plačati vnaprej, šele kasneje pa
je možno zaprositi za refundacijo. RRS LUR bo vsem partnerjem poenostavil in olajšal sodelovanje v
razvojnih (in EU) projektih, poenostavil določene postopke ter omogočil transparentno zbiranje
razvojnih sredstev in financiranje razvojnih projektov tudi s strani tistih partnerjev, ki ne morejo
zagotoviti lastnih sredstev za pokrivanje priprave in razvoja novih razvojnih projektov.
V regionalni sklad bomo sredstva združevali naslednji partnerji:
občine,
podjetja,
razvojne agencije,
druge razvojne institucije,
opcijsko tudi država oziroma EU institucije.

Regionalni razvojni sklad bo opravljal naslednje funkcije:
financiranje tekočega izvajanja projektov,
sofinanciranje finančne vrzeli pri izvajanju projektov – zagotavljanje lastnega deleža,
premostitveno financiranje izvajanja novih projektov,
združevanje finančnih sredstev za izvajanje pomembnejših regionalnih projektov.

1.4.1.2.

Program 1.2.: Zelene ekonomije

Temeljne značilnosti zelenega gospodarstva so trajnostna rast ter gospodarna izraba endogenih
naravnih in družbenih potencialov ob sočasnem varovanju okolja. Za uresničitev zelenega gospodarstva
je potrebno spremeniti vzorce proizvodnje in potrošnje v smeri večje trajnosti ter lokalne in sonaravne
usmerjenosti, učinkovitejše rabe virov, razvoja zelenih tehnologij in ustvarjanja zelenih delovnih mest.
Zaradi naravnih danosti, družbenega in ekonomskega okolja ima Ljubljanska urbana regija potenciale,
da postane zelena regija: tj. regija, samooskrbna z energenti, visokokakovostnimi naravnimi materiali
(prioritetna surovina je les), zdravo hrano in obnovljivimi zalogami pitne vode. LUR istočasno razvija
trajnostne in naravi prijazne oblike kmetijstva, gozdarstva, turizma in rekreacije, ki bodo v novem
obdobju še nadgrajene.
Cilj LUR je dvig konkurenčnosti regije s trajnostnim koriščenjem in razvojem danih potencialov, pri
čemer bo poseben poudarek namenjen ustvarjanju novih, zelenih delovnih mest, ki se lahko oblikujejo
na področju sonaravne kmetijske in gozdarske pridelave in predelave ter zelenega turizma. Želimo
vzpostaviti okolje, v katerem se bo lahko razvijala zelena ekonomija – tudi prek svetovalnih servisov in
tehnične podpore za prestrukturiranje gospodarstva v smeri snovne in energetske učinkovitosti oziroma
prehoda na nizkoogljično gospodarstvo. S predvidenimi ukrepi bodo podprti zviševanje stopnje
regionalne samooskrbe, razvoj integriranih in inovativnih proizvodov, storitev in blagovnih znamk ter
povezovanje in promocija lokalnih produktov za potrebe skupnega nastopa na trgu.
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Ukrep 1.2.1.: Sonaravno kmetijstvo, gozdarstvo in lesarstvo kot temelji regionalne
samooskrbe
Zaradi pričakovanih poslabšanj oskrbe s hrano in drugimi viri na globalni ravni ter spoznanj o negativnih
okoljskih učinkih dolgih transportnih poti postaja vprašanje lokalne in regionalne samooskrbe s hrano in
z naravnimi materiali v zadnjih letih ponovno pomembno, vprašanji prehranske varnosti in lastne
pridelave in predelave pa strateškega pomena tudi na nacionalni ravni.
Kljub dobrim naravnim, družbenim in ekonomskim danostim regija še zdaleč ne izkorišča vseh svojih
potencialov za lokalno oziroma regionalno samooskrbo. Ljubljanska urbana regija z domačo pridelavo
hrane ne pokriva svojih potreb po kmetijsko-živilskih proizvodih. Prav tako so zaradi neučinkovitega
gospodarjenja z gozdovi in izvoza hlodovine v tujino potrebe današnje lesne industrije večje od domače
lesne zaloge, zato je potrebno del lesa uvažati.
Ljubljanska urbana regija bo z ukrepi na področju samooskrbe sledila ciljem Resolucije o nacionalnem
programu prehranske politike, ki kot prioriteto pri zagotavljanju trajnostne oskrbe z živili izpostavlja
lokalno pridelavo in porabo. Z željo po ohranjanju okolja in varovanju zdravja ljudi bodo v sklopu ukrepa
za dvig regionalne samooskrbe podprti in spodbujani predvsem trajnostne in sonaravne oblike
gospodarjenja s kmetijsko, gozdno in kulturno krajino ter naravnimi viri, povezovanje in promocijo
lokalnih produktov za potrebe skupnega nastopa na regionalnem trgu, nove oblike trženja in distribucije
regionalnih produktov. Ozaveščanje, promocija in izobraževanje bodo pri tem pomembna horizontalna
tema, ki spodbuja razvoj tovrstnih praks.

Ukrep 1.2.2.: Izgradnja turistične infrastrukture in inovativne turistične storitve

Ukrep je usmerjen v dvig kakovosti storitev in povečevanje konkurenčnosti Ljubljanske urbane regije na
področju turizma.
Poudarek je na razvoju inovativnih turističnih storitev za dvig konkurenčnosti turizma v regiji,
spodbujanju in usmerjanju razvoja novih podjetniških iniciativ, izobraževanju in usposabljanju za dvih
kakovosti na vseh nivojih (od infrastrukture do storitev) ter izgradnji in posodobitvi (podporne)
turistične infrastrukture, ki bo zagotavljala trajnostni razvoj predvsem zelenega turizma. Poleg tega je
nujno povezovanje turizma z drugimi sektorji, kot so kultura in kreativne industrije (še posebej
oblikovanje storitev), kmetijstvo, promet in šport. Tako bo turizem lahko postal pomemben generator
novih zaposlitev, kar je skladno s sprejeto Strategijo razvoja in trženja turizma regije Osrednja Slovenija
2012–2016.
Izgradnja turistične infrastrukture bo osredotočena na povezovanje različnih poti na ravni regije. Regija
bo nadgradila kolesarsko in pohodniško infrastrukturo, planinske poti in koče ter povečala uporabo
alternativnih oblik prevoza oziroma mobilnost v regiji. Poleg tega želi LUR poleg obstoječih poti
vzpostaviti nove, ponudbo, ki bo zanimiva tako za izletnike kot turiste, pa razširiti vsaj še na tekaške,
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vodne in konjeniške poti. Končni cilj je enoten in obsežen sistem tematskih poti v LUR, ki bo vključen v
turistično ponudbo regije.
Poleg izgradnje infrastrukture bosta potekala tudi razvoj in prenova objektov turistične infrastrukture, ki
bosta prispevala k privlačnosti in konkurenčnosti ponudbe v regiji. Gre tako za obnovo in ohranjanje
kulturno-zgodovinske dediščine kot tudi za novo namembnost obstoječih kulturnih spomenikov in
vključevanje le-teh v turistično ponudbo. Regija želi na nov način predstaviti tudi arheološko dediščino
ter živalski in rastlinski svet (npr. projekt Bobrova vas), uporabiti najnovejše načine interpretacije
dediščine in jo strateško upravljati, pri čemer bo upoštevala vzgojne in izobraževalne potenciale
dediščine.
Regija obenem stremi k razvoju turističnih storitev, ki bodo v LUR pripeljale nove goste – izletnike,
domače in tuje turiste, ki se bodo v regiji dobro počutili, odkrivali njene naravne lepote, kulturnozgodovinsko dediščino, kulinariko, aktivno preživljali svoj prosti čas ali dopust – na kolesu, peš, na
vodnih ali konjeniških poteh; ali pa obiskali enega od vrhunskih festivalov. Storitve morajo biti
oblikovane tako, da zagotavljajo zadovoljstvo obiskovalcev, prisluhnejo gostovim potrebam in željam. Le
zadovoljen gost se bo z veseljem vrnil v regijo. Na ta način se bo sčasoma podaljšala doba bivanja (in
število nočitev) in povečala dnevna potrošnja gostov. Za dosego teh ciljev pa je potrebno pripraviti
privlačno ponudbo oziroma zanimive integralne turistične produkte, ki bodo vplivali tudi na razvoj novih
delovnih mest.

1.4.2. Prioriteta 2: Ohranjeno okolje in trajnostna raba virov

Svet se spoprijema z resnimi okoljskimi težavami, kot so spremembe podnebja, izčrpavanje naravnih
virov, onesnaženje zraka in izginjanje biotske raznovrstnosti. Vsi ti problemi se bolj ali manj odražajo
tudi v Sloveniji in Ljubljanski urbani regiji. V večletnem finančnem okviru EU za obdobje 2014‒2020
bosta ohranjeno okolje in trajnostna raba virov okoljska izziva, ki bosta ključnega pomena za ohranjanje
blaginje in visoke kakovosti življenja v regiji.
V okviru te prioritete bodo razvojni cilji regije usmerjeni v optimalno varstvo okolja in skladen prostorski
razvoj regije ter zagotavljanje uravnotežene infrastrukturne opremljenosti regije. Programi in ukrepi
bodo usmerjeni v zagotavljanje večje energetske samostojnosti regije, povečanje pridobivanja energije
iz obnovljivih virov energije, izboljšavo učinkovite rabe energije ter tako prispevek k ciljem nizkoogljične
družbe. Spodbude bodo namenjene tudi optimalnemu varovanju okolja z zagotavljanjem ustrezne
okoljske infrastrukture, zmanjšanju količine odpadkov in prilagajanju podnebnim spremembam.
Podprti projekti bodo prispevali k dolgoročnemu razvoju Ljubljanske urbane regije in njenih prebivalcev
kot podnebno varne regije ter k oskrbi z energijo in vodo prijazne regije.
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1.4.2.1.

Program 2.1.: Podnebno varna in energetsko prijazna regija

Trajnostna, konkurenčna in varna energija predstavlja enega temeljnih stebrov sodobnega življenja.
Glavni prepoznani izzivi Ljubljanske urbane regije s področja učinkovite rabe energije in obnovljivih
virov energije so zagotavljanje zadostne uporabe lokalnih obnovljivih virov energije, energetska
neodvisnost, varčna poraba energije in večja ozaveščenost glede potencialov lokalnih obnovljivih virov
energije. Slovenija se je zavezala, da bo do leta 2020 dosegla 25-odstotni delež obnovljivih virov
energije v celotni porabi energije. Ker je v podnebno-energetskem paketu način izbora obnovljivih virov
prepuščen posamezni državi članici EU, si bo Slovenija prizadevala, da najbolje izrabi razpoložljiv
energetski potencial rek in spodbudi uporabo gozdne biomase. Glede na to da je več kot 54 % površine
države pokrite z gozdovi, se velik potencial skriva v lesu kot viru obnovljive energije.
V regiji je prav energija iz biomase (zlasti lesa) najširše uporabljani obnovljivi vir za ogrevanje (17 % vseh
virov leta 2008), vodna energija pa za proizvodnjo elektrike (17 % vseh virov leta 2007). V Ljubljanski
urbani regiji so trije dobavitelji daljinskega ogrevanja (v Mestni občini Ljubljana in v Grosupljem), vendar
vsi uporabljajo predvsem fosilna goriva, od leta 2008 pa manj (8 %) tudi biomaso (Local action plan,
2012).
Največji potencial obnovljive energije v Ljubljanski urbani regiji predstavljajo vode Save in Ljubljanice ter
biomasa. Določen potencial sta tudi geotermalna in sončna energija.
Energetska samozadostnost v Ljubljanski urbani regiji je le 20-odstotna, v proizvodnji energije pa
prevladujejo fosilna goriva.

Ukrep 2.1.1.: Obnovljivi viri energije
Obnovljivi viri prihodnosti so globalno prepoznani kot viri prihodnosti. Obnovljivi viri energije imajo
pozitiven učinek na podnebje, stabilnost v dobavi energije ter dolgoročni gospodarski koristi. Vsi
pozitivni učinki so za regijo velikega pomena, zato bodo ukrepi na področju obnovljivih virov energije
usmerjeni v spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije, uporabe
obnovljivih virov za ogrevanje in hlajenje ter pospeševanje uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv
za pogon motornih vozil.

Ukrep 2.1.2.: Energetsko učinkovita regija
Cilj Ljubljanske urbane regije je med drugim izboljšanje energetske učinkovitosti v regiji – tudi znotraj
področij prometa, zgradb, industrije ter trgovskega in podjetniškega sektorja.
Ljubljanska urbana regija bo z ukrepi na področju učinkovite rabe energije sledila ciljem energetske
učinkovitosti na ravni države. V primerjavi s potrošnjo energije na ravni države je Ljubljanska urbana
regija energetsko potratna, kar pomeni, da bo morala regija nacionalni cilj 20-odstotnega povečanja
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energetske učinkovitosti preseči. Glede na to da se je poraba energije v letih 2003–2007 povečala v
vseh občinah Ljubljanske urbane regije, bo potrebno vložiti veliko napora za doseganje zastavljenih
ciljev.

1.4.2.2.

Program 2.2.: Okoljska infrastruktura

V sklop okoljske infrastrukture sodijo podpodročja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode,
oskrbe s pitno vodo, ravnanja z odpadki in vodnogospodarskih objektov.
Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda se Ljubljanska urbana regija še vedno
sooča z nedograjenostjo lokalnih kanalizacijskih omrežij in pripadajočih čistilnih naprav ter
neopremljenostjo kanalizacijskega omrežja in zastarelostjo obstoječega omrežja; na področju oskrbe s
pitno vodo pa neustrezno vodooskrbo z lokalnimi vodovodi in zastarelo infrastrukturo.
Pri ravnanju z odpadki so v analizah izpostavljeni izzivi zbiranja in odlaganja mešanih, nerazvrščenih in
neprocesiranih odpadkov, obremenjevanja okolja zaradi neustreznosti ureditve odlagališč in divjih
odlagališč, pomanjkljivega povezovanja na regijski ravni, omejene snovne in energetske izrabe
odpadkov ter organizacijske nepovezanosti izvajalcev v javnih službah in gospodarstvu.
Na področju vodnogospodarskih objektov in ureditev se LUR sooča z izzivi ustreznega varovanja pred
poplavami v nekaterih delih regije ter ustreznega varovanja vodotokov pred onesnaževanjem s
kontrolirano kakovostjo prelivajočih se in (ne)očiščenih voda ter dovolj hitre sanacije vodotokov, ki so
nekoč že bili kopalne vode.
Regija bo poleg soočanja z navedenimi izzivi sledila razvoju komunalne infrastrukture, ki je
sofinancirana s strani Evropske unije in se bo izvajala tudi po v novem programskem obdobju.
Za razvoj oskrbe s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadne vode bodo podprte investicije v gradnjo
in posodobitev kanalizacijskega sistema ter gradnjo, posodobitev ali rekonstrukcijo vodovodnega
sistema s poudarkom na varni oskrbi prebivalstva s pitno vodo. V ta namen bodo s področja vodooskrbe
podprte tudi investicije v aktivacijo dodatnih virov pitne vode.
Na področju ravnanja z odpadki bodo podprti projekti izgradnje manjkajoče infrastrukture, projekti, ki
bodo prispevali k povečanju deleža komunalnih odpadkov za recikliranje in pripravo za ponovno
uporabo, ter projekti, ki bodo izboljšali povezovanje na regijski ravni. Pri izvedbi projektov bo LUR sledil
evropskemu pristopu k ravnanju z odpadki, ki temelji na treh principih: (i.) preprečevanju nastajanja
odpadkov, (ii.) recikliranju in ponovni uporabi čim več odpadnega materiala ter (iii.) izboljšanju sistema
odlaganja odpadkov. V ta sklop bodo umeščeni tudi projekti ureditve odlagališč ter divjih odlagališč –
prednostno na varovanih območjih.
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V sklopu prilagajanja podnebnim spremembam bodo prednostno podprti projekti varovanja pred
poplavami na območjih pomembnega vpliva poplav ter projekti, ki bodo omogočali profesionalno,
učinkovitejše in uspešnejše reševanje naravnih in drugih nesreč.

Ukrep 2.2.1.: Čisto in kakovostno okolje
Podprti bodo projekti, usmerjeni v novogradnjo, razširitev, obnovo ali rekonstrukcijo sistema odvajanja
in čiščenja komunalnih odpadnih voda. Izvedene investicije bodo prispevale k zmanjševanju
onesnaževanja voda, saj so izpusti pri odvajanju odpadnih vod v površinske vode en od glavnih vzrokov
za slabo kemijsko stanje vodotokov.
Oskrba s kakovostno pitno vodo ostaja eno od občutljivih vprašanj. Za zagotovitev le-te so predvideni
ukrepi vlaganja v novogradnjo, razširitev, obnovo ali rekonstrukcijo vodovodnega sistema. Podprte
bodo tudi investicije v nove vodne vrtine ali zajetja, ki lahko služijo kot rezervni vodni vir.
Na področju odpadkov se ukrep nanaša na zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in varovanje
naravnih virov. V ta namen bodo ukrepi usmerjeni v uspešnejše ravnanje z odpadki že ob izvoru
(ločevanje po snovnih tokovih, kot so odpadna embalaža, odpadna električna in elektronska oprema,
izrabljene baterije in akumulatorji idr.).
Delež zgolj odloženih odpadkov se v Sloveniji sicer iz leta v leto zmanjšuje, a je še vedno precej višji kot v
povprečju EU. Ukrep zato zajema vse aktivnosti (tako investicijske kot neinvesticijske), ki bodo
prispevale k preprečevanju nastajanja odpadkov, ločenemu zbiranju odpadkov, predelavi in reciklaži
odpadkov ter zmanjšanju količine nepredelanih komunalnih odpadkov, ki končajo na odlagališčih.
S področja komunalnih odpadkov bodo podprti ukrepi, ki bodo pripomogli k temu, da
Osrednjeslovenska regija preide iz regije, ki pretežno odlaga odpadke, v regijo recikliranja.
Ukrepi bodo usmerjeni v doseganje čim višje stopnje ločevanja komunalnih odpadkov na izvoru in čim
večje ponovne uporabe.
Na področju sežiganja komunalnih odpadkov je bila v Sloveniji do sedaj izdana ena koncesija. Če bo za
dosego okoljskih ciljev Slovenije potreben še dodaten objekt termične obdelave, je le-ta podprt s tem
ukrepom.
Lokacije, na katerih so nezakonito zavržene različne vrste odpadkov, poznamo tudi pod nazivi, kot sta
'črna' ali 'divja odlagališča'. Nezakonito odlaganje kakršnih koli odpadkov v naravnem okolju je
zdravstveno, ekološko in socialno nesprejemljivo ravnanje. Za zmanjšanje količin nezakonito odloženih
odpadkov bodo podprti izvajanje sanacij obstoječih divjih odlagališč, izobraževanje lokalnega
prebivalstva o posledicah nezakonitega odlaganja odpadkov, označevanje območij pogostega
nezakonitega odlaganja odpadkov z opozorilnimi in informativnimi napisi ter izvajanje ukrepov
oteževanja dostopa do območij pogostega nezakonitega odlaganja odpadkov (fizične ovire ipd.).
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Ukrep 2.2.2.: Prilagajanje podnebnim spremembam
V sklopu tega ukrepa bodo podprte investicije, ki bodo imele tako aktivni kot pasivni način delovanja.
Ukrepi bodo zmanjševali naravno nevarnost in bodo vplivali na naravne procese, katerih razsežnost in
intenzivnost lahko povzročita naravne nesreče (vključeni bodo tako vodogradbeni kot alternativni
ukrepi). Prav tako bodo ukrepi osredotočeni na zaščito pred posledicami naravnih nesreč (npr. nasipi)
in zmanjševanje nastale škode ob njihovem pojavu (npr. zaščita nepremičnin, prostorsko načrtovanje z
upoštevanjem kart, ki opredeljujejo nevarnosti in tveganja).
Z namenom uspešnega reševanja naravnih in drugih nesreč bodo podprte tudi investicije v izgradnjo ali
vzpostavitev sistema zaščite in reševanja. Spodbujana bodo izobraževanja in usposabljanja za pomoč pri
reševanju.

1.4.2.3.

Program 2.3.: Ohranjanje narave

Ljubljanska urbana regija ima razmeroma dobro ohranjeno naravno okolje, veliko krajinsko pestrost in
biotsko raznovrstnost. 27,2 % območja celotne regije je vključenih v varovana območja Nature 2000,
12,3 % območja pa sodi med zavarovana območja narave.
Ohranjanje narave in skrb zanjo sta potrebna tako na njenih najvrednejših območjih, ki so prepoznana s
formalnim varstvenim režimom, kot tudi na drugih odprtih zelenih površinah (kot so gozdovi, obvodna
območja, mejice, zelene mestne in primestne površine ter strukture, rekreacijske in športne površine v
odprtem prostoru ipd.), saj vsa skupaj in povezano tvorijo zeleni sistem regije. Dober zeleni sistem
regije (s svojimi območji, mrežami in koridorji) ima velik pomen za ohranjanje biotske raznovrstnosti,
krajinske pestrosti in zagotavljanje ekosistemskih storitev, posredno pa vpliva tudi na varstvo naravnih
virov, strukturiranje podobe krajine, izboljšanje klimatskih razmer, blažitev posledic naravnih nesreč ter
bivalno kakovost. Z načrtovanjem, vzpostavljanjem in ohranjanjem regionalnega zelenega sistema, ki
obsega ves odprti prostor in zelene površine regije, je možno zagotoviti ustrezno ohranjanje odprtega
prostora na ključnih predelih regije. Tako se lahko v večji meri LUR izogne neželenim vplivom
nenadzorovane širitve poselitve in nadaljevanju stihijske pozidave.
S predlaganim ukrepom bo spodbujano aktivno varstvo, upravljanje, razvoj in povezovanje območij
varovane narave, odprte krajine in ostalih zelenih površin ter dejavnosti, ki se v njih odvijajo (npr. šport,
prostočasne dejavnosti, prostočasne dejavnosti, turizem, kmetijstvo).
Ob tem naj izpostavimo tudi kompleksno in butično dejavnost ZOO Ljubljana, njegovo
multidisciplinarnost, ki deluje na področjih, za katera so pristojna različna ministrstva, a nobeno v celoti.
Dejavnost ZOO Ljubljana je tako: (i) turizem, s poudarkom na domačem, družinskem turizmu, (ii)
delujejo na področju preživljanja prostega časa družin in medgeneracijskega sodelovanja ter rekreacije,
(iii) njihova zakonska dolžnost je izobraževanje, ozaveščanje, pomembni so tako za formalno, predvsem
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pa za neformalno izobraževanje javnosti o naravi po zaključenem šolanju, (iv) zakonska dolžnost so
raziskave na področju biodiverzitete in varstva narave, (v) niso varstvo narave ex situ, čemur se
prednostno namenja sofinanciranja, so pa pomembna ustanova, ki vzreja ogrožene vrste kot potencial
za primer potrebe v naravi, (vi) delujejo na področju zaščite živali (animal welfare), ki je v domeni
kmetijskega dela ministrstva, vendar niso klasična. Razvoj živalskega vrta je zato prepoznan kot eden od
potencialov razvoja Ljubljanske urbane regije.

Ukrep 2.3.1.: Vzpostavitev zelenega sistema regije z namenom ohranjanja narave
V Ljubljanski urbani regiji je zaradi prisotnosti glavnega mesta v regiji in s tem povezanih dejavnosti ter
na splošno visokega razvojnega potenciala regije pričakovati večje prostorske spremembe, ki lahko ob
neustreznem ukrepanju ali prepuščanju naključnemu razvoju privedejo do trajne izgube naravnih
kakovosti odprtega prostora. Načrtovanje, vzpostavljanje in ohranjanje zelenega sistema regije je nujno
za ohranjanje narave in zagotavljanje ugodnih bivanjskih razmer.
S ciljem ohranjanja in izboljšanja naravnega in bivanjskega okolja bodo z ukrepom spodbujane tiste
prostorske ureditve, programi in storitve, ki zagotavljajo aktivno varstvo pomembnih naravnih območij
– tako z vidika varstva narave, krajinske pestrosti in ohranjanja biotske raznovrstnosti kot tudi z vidika
prostočasnih dejavnosti v odprtem prostoru. Dejavnosti, kot so naravi prijazna rekreacija, šport, turizem
in druge prostočasne dejavnosti, ki prinašajo dodano vrednost k aktivnemu varstvu in trajnostnemu
razvoju naravnega okolja in narave.
Podprti bodo tudi ukrepi za zaščito obstoječe ravni biotske raznovrstnosti in njeno povečanje (npr.
zeleni koridorji za prehod živali, sonaravno urejanje obrežij z namenom ohranjanja/izboljšanja
življenjskega prostora vrst, ki naseljujejo obrežja, omejevanje intenzivnih kmetijskih dejavnosti oz.
spodbujanje sonaravnih praks, umeščanje infrastrukture in objektov na obstoječe trase ter
pozidana/degradirana zemljišča, renaturacije, aktivnosti namenjene dobrobiti živali, itd.). Aktivnosti
bodo usmerjene tudi v ohranjanje habitatnih tipov za doseganje boljšega stanja ohranjenosti.

1.4.3. Prioriteta 3: Ljudem prijazna regija
Ljubljanska urbana regija stremi k zagotavljanju visoke kakovosti življenja svojim prebivalcem in njihove
blaginje v širšem smislu, ki ne zajema le visokega življenjskega standarda v obliki materialnih dobrin,
temveč se nanaša predvsem na enake možnosti zadovoljevanja življenjskih potreb ter izkoriščanja
priložnosti v kakovostno urejenem in ohranjenem prostoru.
V okviru te prioritete bodo razvojni cilji regije usmerjeni predvsem v spodbujanje dejavnikov in storitev,
povezanih s kakovostjo življenja, kot so: pravica do prebivališča; vzgoja, izobraževanje in poklicno
usposabljanje; zaposlitev in ugodne delovne razmere; zdravje in dostop do zdravstvene oskrbe;
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vključenost posameznika v mrežo socialnih odnosov; socialna varnost; prosti čas, kultura in rekreacija.
Za kakovostno življenje so ključnega pomena zdravje ljudi in povezljivost ter dostopnost znotraj regije,
ki jih omogoča trajnostna mobilnost. Slednjo bomo dosegali z vlaganji v cestni in železniški javni potniški
promet, s spodbujanjem javnega prometa in nemotoriziranega načina potovanja ter z drugimi ukrepi
trajnostne mobilnosti. Za doseganje zastavljenih regijskih razvojnih ciljev bo LUR spodbujal celostno
prostorsko regionalno načrtovanje. Vse to bo podprto tudi z ustreznim IKT omrežjem.
Podprti projekti bodo prispevali k dolgoročnemu razvoju Ljubljanske urbane regije in njenih prebivalcev
kot življenjsko visoko kakovostne ter z naravnim ritmom in okoljem povezane regije – tj. bioregije.

1.4.3.1.

Program 3.1.: Trajnostna mobilnost

Ljubljanska urbana regija je glavni cilj migracijskih tokov v Sloveniji. Regija privlači delavce in študente
vozače iz sosednjih regij. Mestna občina Ljubljana je v Ljubljanski urbani regiji gravitacijsko središče,
kamor se stekajo glavni regionalni, medregionalni, pa tudi mednarodni tokovi (ti se navezujejo na
Letališče Jožeta Pučnika). Je tudi eno izmed pomembnejših vozlišč evropskega jedrnega omrežja, ki bo z
vstopom novih članic z območja Balkana v EU še pridobilo na pomenu.
Dosedanji razvoj prometnega sistema v Sloveniji je potekal predvsem v smeri izboljševanja cestne
infrastrukture in posledično izboljševanja mobilnosti za uporabnike osebnih vozil, medtem ko je razvoj
železniškega omrežja in javnega prevoza potnikov stagniral in celo nazadoval. Izgradnja avtocestnega
omrežja je v preteklosti sicer povečala mobilnost prebivalcev Ljubljanske urbane regije, hkrati pa
povzročila povečanje porabe fosilnih goriv iz uvoza, poslabšala stanje okolja v urbanih središčih,
povečala število zastojev in zmanjšala mobilnost deprivilegiranih družbenih skupin. Posledice se tako
kažejo v slabši mobilnosti nemotoriziranih udeležencev v prometu, prometnih zastojih, preseženih
vrednostih izpušnih plinov, hrupu, nezadovoljivi prometni varnosti, pa tudi v čedalje večji
suburbanizaciji in nenadzorovanem širjenju mesta. V preteklih 20 letih so okoliške občine v primerjavi z
Mestno občino Ljubljana pomembno povečale pozidana območja.
Najpomembnejši cilj za Ljubljansko urbano regijo je znižati visoke stopnje emisij in hrupa v prometu ter
prometne zastoje, izboljšati kakovost bivanja v regiji z večjo mobilnostjo, zmanjšati uporabo osebnih
vozil ter spodbujati prehod na javni prevoz in nemotorizirane načine potovanja.

Ukrep 3.1.1.: Spodbujanje uporabe javnega prometa
Premik k javnemu prevozu lahko dosežemo z ukrepi, ki dajejo prednost vzpostavitvi kakovostne
infrastrukture javnega potniškega prometa in razvoju javnega potniškega prometa ter ukrepov, ki bodo
z izboljšanjem storitev in ponudbe povečali konkurenčnost javnega prevoza. Pomembno je omogočiti
gradnjo intermodalne prometne verige, ki bo omogočala prehode med osebnim prevozom, javnim
prevozom in nemotoriziranim prometom (kolesarjenje, hoja) ‒ skupaj z dodatnimi prometnimi načini
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ter možnostjo prestopanja med njimi. Pomembno je zagotoviti integracijo vse ponudbe javnih prevozov
v regiji skozi usklajene vozne rede regijske železnice in sistema mestnih avtobusov ter skupni
intermodalni cenovni in plačilni sistem.
Dokončati je potrebno mrežo intermodalnih prestopnih točk 'Parkiraj in prestopi (P+R), ki omogoča
prestopanje v urbanih središčih na javni prevoz iz osebnih vozil, ki bodo zaradi razpršene pozidave in
zmogljivega avtocestnega križa vedno ostala pomemben del mobilnosti prebivalstva. Za povečanje
hitrosti javnih prevozov v urbanih središčih je potrebna vsaj na glavnih prometnicah ‒ skozi sistem hitrih
avtobusov ali tramvajskih linij na ločenih pasovih ‒ ločitev javnega prevoza od ostalega prometa ter
postopno uvajanje hitrejših in energetsko ter okoljsko učinkovitejših vozil. Politika parkiranja in
prostorske omejitve širine prometnih površin bodo dodatno zmanjšale atraktivnost uporabe osebnih
vozil v prid javnim prevozom, kolesarjenju in pešačenju. Promocija in vključevanje javnosti v pripravo
načrtov in strategij lahko dodatno spodbudi uporabo trajnostnih oblik mobilnosti, predvsem pa
pripomore k lažji in hitrejši implementaciji ter večji sprejemljivosti zastavljenih ukrepov.

Ukrep 3.1.2.: Posodobitev in optimizacija železniškega omrežja
Ljubljana je od nekdaj predstavljala pomembno točko na mednarodnih prometnih koridorjih, ki so
povezovali Sredozemlje in pomorske poti z Osrednjo, Vzhodno in Zahodno Evropo, predstavljala je vrata
za vstop na območje Balkana in naprej Bližnjega Vzhoda. Sredi 19. stoletja je skozi Ljubljano stekla
pomembna Južna železnica Avstro-ogrske monarhije in od takrat naprej je bila železnica ključna
povezovalna infrastruktura vpetosti Ljubljane, Ljubljanske urbane regije in celotne Slovenije v evropski
prostor ter pomembno gibalo gospodarskega razvoja. Z razmahom uporabe cestnih vozil in izgradnjo
avtocestnega križa je razvoj železniškega omrežja zastal in tudi vzdrževanje obstoječe infrastrukture v
zadnjem obdobju ne zadostuje potrebam regije.
Z namenom povečanja mobilnosti prebivalstva, povečanja energetske učinkovitosti in okoljske
sprejemljivosti prometa je nujna revitalizacija železniškega omrežja, ki bo omogočila Sloveniji in
Ljubljani kot delu mreže jedrnih mest Evrope gospodarsko konkurenčnost. Zagotoviti je potrebno
obnovo, dograditev in elektrifikacijo regionalnih železniških prog, ki bo omogočila uvedbo taktnega
potniškega prometa v vseh smereh; zagotoviti železniško povezavo z osrednjim letališčem Jožeta
Pučnika in drugi tir v smeri Jesenic; za nemoten potek tovornega prometa pa najti ustrezno rešitev
ljubljanskega železniškega vozlišča in osrednje železniške postaje, tako da bo ta omogočala
intermodalnost z drugimi načini prevoza. Intermodalnost je potrebno zagotoviti tudi skozi izgradnjo
novih železniških postaj in postajališč, ki bodo skupaj s sistemom intermodalnih točk P+R omogočali
povezanost vseh oblik javnega prometa.

Ukrep 3.1.3.: Spodbujanje nemotorizirane mobilnosti
Sodoben način in tempo življenja ter navezanost na uporabo osebnih vozil so potisnili kolesarjenje in
pešačenje nekoliko v ozadje. Kolesarjenje in pešačenje sta še zmeraj popularna v urbanih središčih, kjer
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je zaradi gostote prometa in pomanjkanja parkirnega prostora to najhitrejši način potovanja, vendar bi
bilo možno z ustreznimi ukrepi nemotorizirano mobilnost razširiti tudi na druga območja. Ravninski
značaj ljubljanske kotline in relativno ugodna klima zagotavljata ugodne pogoje za uveljavitev
kolesarjenja in pešačenja tudi med posameznimi zgostitvami poselitve in med posameznimi urbanimi
središči. Ustrezne kolesarske steze in poti lahko ob podpori druge infrastrukture (npr. varne kolesarnice,
nosilci za kolesa na avtobusih in vlakih) spodbudijo h kolesarjenju in pešačenju (tj. zdravju prijaznemu
načinu potovanja) tudi dnevne migrante. Ukrepi na ravni regije bodo usmerjeni k izgradnji mreže
kolesarskih poti, ki bo kakovostno povezala urbana središča med sabo in znotraj samih urbanih središč;
hkrati pa tudi na izkoriščanje potencialov ohranjene narave in zelenih obrečnih prostorov za dodatno
spodbudo k prijetnemu in varnemu potovanju.

1.4.3.2.

Program 3.2.: Urejanje prostora

Prostor je omejena dobrina, ki terja skrbno usklajevanje dolgoročnih javnih koristi in kratkoročnih
zasebnih interesov, kar je možno doseči le s trajnostno naravnanim načrtovanjem prostora, ki vključuje
gospodarske, družbene in okoljske vidike ter se izvaja usklajeno na državni, regionalni in občinski ravni.
Zaradi razdrobljene lokalne samouprave in centralizirane sektorske oblasti je še toliko bolj pomemben
učinkovit, ekonomičen in trajnostno načrtovan regionalni prostorski razvoj, ki temelji na urejanju,
prenovi in upravljanju urbanega, suburbanega in ruralnega prostora (vključno z degradiranim,
neizkoriščenim ali pod-izkoriščenim prostorom) ter njihovi medsebojni prostorski in prometni
povezanosti.
V ta namen bo predviden ukrep zagotavljal podporo vzpostavitvi in izvajanju regionalnega prostorskega
načrtovanja, s posameznimi ukrepi pa bodo podprti projekti, ki bodo spodbujali trajnostni policentrični
razvoj na ravni regije prek prenove, ureditve in upravljanja urbanih in vaških območij ter izboljšanja
prometne in druge pomembne okoljske infrastrukture.

Ukrep 3.2.1.: Regionalno prostorsko načrtovanje za trajnostni policentrični razvoj
Strateško in izvedbeno prostorsko načrtovanje se danes v RS izvaja na nivoju države ali občin, medtem
ko regionalni nivo prostorskega načrtovanja ni nikoli zaživel. Prostorska zakonodaja predvideva zgolj
izdelavo izvedbenih regionalnih prostorskih načrtov, strateško prostorsko načrtovanje pa v zakonodaji
ni predvideno. Razdrobljenost občin, skupni projekti več občin ter večanje učinkovitosti in racionalnosti
prostorskega načrtovanja v povezavi z razvojnim načrtovanjem iščejo rešitve tudi v okvirih regionalnega
prostorskega načrtovanja. Predvsem področje poplavne varnosti, upravljanje z vodo in odpadnimi
vodami, načrtovanje prometnic in kolesarskih poti, ravnanje z odpadki, razvoj poselitve v povezavi z
razvojem javnega potniškega prometa in upravljanje z zavarovanimi območji so področja, ki zahtevajo
celovite regionalne rešitve.
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Interaktivni regionalni geografski informacijski sistem (v nadaljevanju: GIS), vzpostavitev okvirov in
izvedba regionalnega strateškega načrtovanja ter izvedbeno načrtovanje ključnih regionalnih projektov
bodo prioritete Ljubljanske urbane regije v prihodnjem obdobju.
Ukrep 3.2.2.: Prenova in ureditev urbanih ter vaških območij
Deurbanizacija in prestrukturiranje nekaterih delov mest ter urbanizacija podeželja so prispevali k
neželenemu praznjenju nekaterih območij, slabi izkoriščenosti in neprimerni rabi stavbnega sklada ter
pojavljanju novih potreb znotraj ožjega in širšega bivalnega okolja. Pojmi regeneracija, prenova in
urejanje bivanjskega okolja na splošno so ključna sestavina trajnostnega razvoja h kateri LUR poleg
domače zakonodaje zavezujejo tudi evropske smernice.
Cilji, ki jih želimo doseči z ukrepom, so dvig kakovosti fizičnega, socialnega in kulturnega prostora;
oživljanje mest, naselij in njihovih delov; ohranjanje in krepitev lokalne identitete mest, naselij in
posameznih stavb ter dvig življenjskega standarda, bivalnega, delovnega in kulturnega okolja. Z
ukrepom se bosta financirali predvsem fizična prenova ter ureditev urbanih in vaških območij ter
posameznih objektov, ki bosta namenjeni različnim dejavnostim skupnega pomena za boljšo lokalno
upravo, medgeneracijsko druženje, kulturno, umetniško, športno in drugo prostočasno dejavnost
prebivalstva.

Ukrep 3.2.3.: Druga infrastruktura
Dobro načrtovana, izvedena in vzdrževana infrastruktura omogoča dobre pogoje za življenje, delo in
napredek, zato jo lahko štejemo med najpomembnejše dejavnike razvoja. V Ljubljanski urbani regiji je
zaradi razpršene poselitve težko povsod zagotavljati prometno pokritost z javno potniško
infrastrukturo. V nekaterih predelih je zato zasebno prevozno sredstvo edini možni način mobilnosti. Na
teh območjih se z izgradnjo cestne ter druge prometne in telekomunikacijske infrastrukture povečujejo
možnosti mobilnosti ter oskrbe gospodinjstev in gospodarstva. Prav tako v regiji obstajajo občine, ki bi
potrebovale širokopasovna omrežja.
Z ukrepom, ki podpira izgradnjo ustrezne prometne in druge javne infrastrukture (komunalne,
telekomunikacijske itd.), želimo znotraj Ljubljanske urbane regije zagotoviti pogoje za skladen razvoj
znotraj regije.

1.4.3.3.

Program 3.3.: Družbeno povezovanje in enake možnosti

V času finančne in globalne gospodarske krize je nujno pozornost nameniti splošnim življenjskim
vrednotam, ki zagotavljajo boljšo kakovost življenja in blaginjo prebivalstva. Prav izboljšanje blaginje
prebivalstva je en izmed pomembnih razvojnih ciljev Ljubljanske urbane regije. V okviru tega programa
se pojavlja vizija za spremembe v gospodarstvu in družbi, ki bo usmerjena k zagotavljanju enakih
možnosti in k večanju blaginje sedanjih in prihodnjih generacij ob upoštevanju izboljšanja vzgojno
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varstvenih ustanov, prostorskih razvojnih prednosti, okoljskih omejitev in skrbi za zdravje ljudi. Ob tem
ne smemo pozabiti na pomembnost (finančnega) opismenjevanja različnih generacij in vključenost
različnih deležnikov – od šol, finančnih institucij, ministrstev, varstva potrošnikov itd.
Cilja progama sta predvsem izboljšanje kakovosti življenja v bioregiji in povečanje osebnega socialnega
kapitala. Povezovanje družbe v širšem smislu zajema medgeneracijsko sodelovanje, ki se že zaznava kot
trend premostitve razlik med generacijami, izboljšanje možnosti za temeljni razvoj mladih, izenačevanje
možnosti za ljudi s posebnimi potrebami, invalidi, omogočanje boljših bivalnih razmer ter ‒
najpomembnejše ‒ razvijanje zdravstvenih in socialnih storitev.
Ljubljanska urbana regija – bioregija ima vse možnosti za zagotavljanje še boljše kakovosti življenja, saj
ima tako gospodarsko razvojne podlage, ki so prepletene z naravno danostjo za zdravo bivanje, kot
inovativno kreativne podlage za prepoznavanje in razvijanje potencialov na katerikoli generacijski točki
in s tem oblikovanje perspektivnih človeških virov ter zmanjšanje tveganja revščine in/ali socialne
izključenosti.

Ukrep 3.3.1.: Kakovostne vzgojno varstvene ustanove
Ukrep vzgojno varstvene ustanove je usmerjen v razvoj in izboljšanje prostorov, v katerih se vzgaja in
izobražuje mlajše prebivalce Ljubljanske urbane regije. Ponudba novih možnosti in izboljšanje kakovosti
izobraževanja s preoblikovanjem, razširjanjem ali dograjevanjem izobraževalnih enot bosta doprinesla k
boljši kakovosti življenja v bioregiji, in sicer predvsem na lokalni ravni regije. Izboljšanje priložnosti za
kakovostno izobraževanje mladih ima dolgoročne pozitivne posledice, saj se tako razvija prebivalstvo, ki
bo bolj delovno ter socialno aktivno in bo s tem prvenstveni odraz visoke kakovosti življenja v
Ljubljanski urbani regiji.

Ukrep: 3.3.2.: Medgeneracijska solidarnost in družbeno povezovanje
Medgeneracijsko druženje je ena izmed oblik prenosa znanja, spoznanj in izkušenj, kar vpliva na
krepitev delovnega, intelektualnega ter ustvarjalnega potenciala regije.
Z izgradnjo medgeneracijskih centrov ter s povezavo novozgrajenih in obstoječih centrov bo dosežen
namen izboljšanja pogojev za medgeneracijsko povezanost in priložnosti za krepitev medgeneracijske
solidarnosti.
Poleg medgeneracijskih centrov bo pozornost namenjena tudi mladinskim centrom, ki predstavljajo
prostor, kjer mladi vseh starosti in nazorov ustvarjajo in razvijajo najrazličnejše klubske aktivnosti, kot
so npr. neformalno izobraževanje, usposabljanje mladih ter kulturne, socializacijske, prostočasne in
druge animacijske aktivnosti kot tudi omogočanje raznovrstnih mladinskih iniciativ idr.
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Kot odgovor na našteto bodo v tem sklopu podprti projekti (tako investicijski kot neinvesticijski), ki
spodbujajo prenos znanja in izkušenj med generacijami, njihovo druženje ter krepitev fizične in psihične
kondicije posameznika oziroma na splošno prispevajo k vzdrževanju kakovosti življenja. Izvedba
projektov bo pomagala zagotavljati takšne razmere, ki bodo posameznikom v povezavi z drugimi
posamezniki v družinskem, delovnem in bivalnem okolju omogočali ustvarjalno sodelovanje in
uresničevanje njihovih razvojnih možnosti, da bodo s svojo dejavnostjo dosegali visoko raven kakovosti
življenja.

Ukrep 3.3.3.: Pravica bivanja
Pravica do bivanja izhaja iz predpostavke, da je bivanje (in s tem povezano stanovanje kot primarni
prostor bivanja) izjemno pomembna človekova dobrina. Izhajajoč iz te predpostavke ukrep spodbuja
povečanje ponudbe cenovno dostopnih stanovanj na ravni regije oziroma občin. Ukrep se nanaša na
ranljive družbene skupine – tudi dohodkovno šibkejše družbene skupine ki jim primerna stanovanja
pogosto niso dostopna iz finančnih razlogov. Hkrati občin ne omejuje pri bolj drznih stanovanjskih
politikah: gre za pristope, ki se osredotočajo na pomembne populacije v ekonomskem smislu (to so na
občinski ravni npr. mladi raziskovalci, zaposleni v ustvarjalnih poklicih itd.).
Kakovost bivanja ni odvisna le od stanovanja oziroma fizične infrastrukture, ampak tudi od storitev, ki
lahko doprinesejo h kvaliteti življenja na vsakdanji ravni. Te so lahko usmerjene k ranljivim skupinam, ki
potrebujejo večji obseg raznih storitev, kot tudi starostnikom, osebam s posebnimi potrebami,
invalidom. To pa na ravni ukrepa ne omejuje razvoja storitev s ciljem spodbujanja kakovosti bivanja na
ravni vsakdanjega življenja različnih družbenih skupin (npr. Romov).

Ukrep 3.3.4.: Dostopnost zdravstvenih in socialnih storitev
Boljša dostopnost zdravstvenih in socialnih storitev v regiji bo omogočena z izboljšanjem infrastrukture
in programov, ki se nanašajo na zdravstvene in socialne storitve. Zdravje je zelo pomemben kazalec
kakovosti življenja v posamezni regiji. Izboljšanje zdravstvenega sistema doprinese k blaginji države.
Tako lahko daljšanje dobe zdravega in aktivnega življenja vsakega posameznika v regiji omogoči več let
delovne aktivnosti prebivalstva, zmanjšuje socialne razlike in predvsem omogoči, da so posamezniki dlje
časa in bolj aktivno vključeni v družbo.
Ljubljanska urbana regija ima vse pogoje za razvoj vrhunskih zdravstvenih storitev, saj so v regiji
zgoščene razvojne, raziskovalne in oskrbovalne ustanove prav tako pa im regija dovolj naravnih danosti
za aktiven, raznolik in zdrav način življenja njenih prebivalcev.
Za omogočanje višje kakovosti življenja bo v prihodnjih letih regionalni razvoj na področju zdravstvenih
in socialnih storitev usmerjen v izboljšanje preventive za preprečitev nastanka kroničnih in hujših
bolezni tako z večjo promocijo zdravega načina življenja, prehranjevanja in bivanja. Poleg tega sta
potrebna izboljšanje ali dopolnitev socialno-storitvene infrastrukture, usmerjena predvsem v povečanje
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ponudbe bivalnih enot in preoblikovanje obstoječih v mreže bivalnih in stanovanjskih enot za starejše
ter mreže centrov za podporo osebam s težavami v duševnem razvoju in neozdravljivo bolnih
(paliativna oskrba). Fokus bo tudi na vzpostavitvi mreže podpornih storitev za osebe s posebnimi
potrebami ter bivalnih enot za socialno šibke skupine, kar bo prispevalo k zmanjšanju socialnih razlik in
ustvarjalo enake možnosti za vse generacije.
S področja socialnega varstva je na ravni regije v izdelavi tudi Regijski izvedbeni načrt na področju
socialnega varstva 2014–2016 za Osrednjeslovensko statistično regijo, ki podrobneje definira ukrepe s
področja socialnega varstva (ti so torej vsebinsko dodatno podprti tudi s tem dokumentom).

Ukrep 3.3.5.: Podpora nevladnim organizacijam
S tem ukrepom želimo okrepiti ugodno podporno okolje za razvoj in delovanje nevladnih organizacij (v
nadaljevanju: NVO), okrepiti nevladni sektor nasploh, njegovo vlogo in zmogljivost ter usposobljenost in
razvitost NVO, odpraviti sistemske ovire in spodbujati civilni in socialni dialog.

1.4.3.4.

Program 3.4.: Kultura

Izhodišče razvoja kulture na ravni regije je približevanje kulturnega udejstvovanja prebivalcem na ravni
njihovega vsakdanjega življenja. Zato je potrebno razvijati mrežo kulturnih institucij, ki so prebivalcem
prav tako dostopne na ravni vsakdanjega življenja: torej gre za institucije, locirane v različnih občinah
regije. Hkrati je za razvoj kulture pomembno, da razvoj kulturnih institucij ne temelji na predstavljanju
kulturnih vsebin pasivni množici obiskovalcev (gledalcev, poslušalcev ipd.), ampak da institucije v svoje
delovanje zajamejo tudi možnost aktivnejšega vključevanja lokalnih prebivalcev v kulturno
udejstvovanje. Znani so namreč potenciali kulture in umetnosti pri spodbujanju socialne vključenosti,
ambiciozne kulturne politike pa razvoj kulturnih institucij povezujejo tudi z gospodarskim napredkom.
Za doseganje le-tega je smiselno razmišljati tudi o doprinosu mreže kulturnih institucij k socioekonomskem napredku na ravni kraja oziroma občine ali celo regije. V ta namen bo spodbujano
povezovanje kulturnih institucij z ostalimi sektorji – predvsem z gospodarstvom in znanostjo.

Ukrep 3.4.1.: Izboljšanje pogojev in spodbujanje razvoja kulturnega ustvarjanja in varovanja
kulturne dediščine lokalnega okolja
Kultura in ustvarjalnost predstavljata pomembna elementa lokalnega in regionalnega razvoja ter lahko
bistveno pripomoreta h kakovosti življenja v lokalnem okolju. Le s pristopom mobilizacije vseh
deležnikov kulture na določenem lokalnem območju in z intenzivnim vključevanjem lokalnih skupnosti
so programi spodbujanja razvoja kulture lahko uspešni. Krepitev vozlišč kulturnega ustvarjanja in
socialnega vključevanja lokalnih prebivalcev je tako izredno pomembno, saj krepi lokalno identiteto in
prepoznavnost ter ustvarja kulturne proizvode, ki lahko v sodelovanju z drugimi sektorji (industrijo,
turizmom, izobraževanjem) ustvarjajo edinstveno vrednost prostora, pomembno tudi na evropski ravni.
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Kulturno in prostorsko identiteto posamezne lokalne skupnosti tvori kulturna dediščina in utrjuje
koncept kulturnega varstva. Oba lahko s sodobnimi pristopi trajnostnega razvoja in vključujoče družbe
postaneta vira gospodarskega, družbenega in lokalnega razvoja. Potrebno je spodbuditi pristope k
celostnemu ohranjanju kulturne dediščine ter poskrbeti za zagotavljanje njene prepoznavnosti in
dostopnosti vsem skupinam ‒ tudi prek inovacij, ki izhajajo iz tradicionalnih tehnik in znanj ter lahko
prispevajo k razvoju novih modelov, kakor tudi proizvodov in storitev s poudarkom na uporabniku.

1.4.3.5.

Program 3.5.: Šport

Šport ima pozitivne učinke na posameznika in družbo, izboljšuje kakovost življenja in zdravje državljanov
ter spodbuja socialno vključenost, zato je pomembno, da se prebivalci več in bolj kakovostno ukvarjajo s
športom.
Vloga lokalnih in regionalnih oblasti je pri razvoju športa osrednjega pomena, saj v okviru
institucionalnih pristojnosti pomagajo zagotavljati storitve za državljane na področju športa.
Šport je dejavnost, ki bogati kakovost posameznikovega življenja, zaradi svojih povezovalnih in
zdravstvenih učinkov pa pomembno vpliva na družbo. Šport ima namreč ne le potencial pozitivnega
vpliva na zdravje posameznika, pač pa tudi potencial združevanja ljudi in doseganja vsakogar – ne glede
na njegovo starost ali socialno pripadnost.
Potrebno je ustvariti spodbudno okolje za razvoj športa – predvsem na področju športnih programov
ter športnih objektov; zagotoviti vsem posameznikom enako možnost sodelovanja in enako dostopnost
športa ter visoko kakovost športnih programov.

Ukrep 3.5.1.: Izboljšanje pogojev za šport in rekreacijo ter spodbujanje razvoja in
povezovanja športnih programov
Ker je šport nujen del zdravega življenjskega sloga in razvoja vsakega posameznika, je cilj ukrepa
izboljšati pogoje za šport in rekreacijo ter spodbuditi razvoj športnih programov. Pomembno je
razpršeno razvijanje športnih centrov na regionalni ravni, da so vsakemu posamezniku zagotovljene
enake možnosti sodelovanja.
Predmet ukrepa je tudi spodbujanje športne dejavnosti na ravni vsakdanjega življenja za izboljševanje
kakovosti življenja in zdravja prebivalstva ter socialne vključenosti.

Skupna ocenjena vrednost RRP LUR 2014-2020 je 1.838 mio EUR.
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1.5.

KARTA OMREŽJA MEST IN NASELIJ V LUR PO FUNKCIJAH

31
DOPOLNITEV OSNUTKA DOGOVORA ZA RAZVOJ LJUBLJANSKE URBANE REGIJE 2016-2019

2. OPIS MERIL ZA IZBOR IN POSTOPKA IZBORA NAJPOMEMBNEJŠIH
PROJEKTOV
Predlogi projektov za uvrstitev v dogovor se preverjajo glede izpolnjevanja pogojev in točkujejo po
merilih. Pri izboru regijskih projektov, ki se uvrstijo v osnutek dogovora za razvoj regije je potrebno
upoštevati splošne pogoje iz 3. člena Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike:
-

skladnost projekta z regionalnim razvojnim programom,
skladnost projekta s programskimi dokumenti s področja regionalnega razvoja, ki so
podlaga za sofinanciranje regijskih projektov,
skladnost projekta s politikami Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada),
merljivost učinkov in rezultatov projekta,
prikaz okvirne finančne konstrukcije projekta,
izvedljivost projekta v načrtovanem časovnem obdobju.


Dodatni splošni pogoj, določen s povabilom razvojnim svetom regij za pripravo
dogovorov za razvoj regije z dne 13. 11. 2015: v osnutek dogovora so uvrščeni
najpomembnejši projekti, od katerih so lahko največ trije regijski, ki se
sofinancirajo v okviru evropske kohezijske politike in se izbirajo po postopku
neposredne potrditve operacij ter za katere se predvideva začetek
sofinanciranja iz državnega proračuna (EU in/ali nacionalna sredstva) v letih
2016 in 2017

Pri izboru projektov mora razvojni svet upoštevati tudi splošna merila, ki jih določa uredba, ta pa
razdela v regijsko specifična merila.
A.)

MERILA GLEDE NA VSEBINO IN NAMEN

- A.1. Učinek na gospodarsko rast in delovna mesta
regijsko specifična merila (Projekt ustvari nova delovna mesta, Povečanje konkurenčnosti in
atraktivnosti regije, Povečana samooskrba regije)
- A.2. Učinek na razvoj človeškega potenciala
regijsko specifična merila (Zagotavljanje pogojev za vključitev mladih na trg dela, Zagotavljanje
infrastrukture in programov za različne starostne in socialne skupine za področje vzgoje, izobraževanja,
zdravja, športa in kulture, Vpliv na spodbujanje prilagajanja trgu delovne sile)
- A.3. Pozitiven vpliv na okolje
regijsko specifična merila (Ohranitev identitete krajine ter kulturne in naravne dediščine, Blaženje
podnebnih sprememb in/ali prilagajanje podnebnim spremembam, Vpliv na izboljšanje stanja okolja)
- A.4. Prispevek k ciljem prostorskega razvoja regije
regijsko specifična merila (Prometna dostopnost regije in trajnostne prometne povezave znotraj regije,
Izboljšanje kvalitete bivanjskih in delovnih pogojev, Prispevek projekta k povečanju atraktivnosti
urbanih območij)
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B.) MERILA GLEDE NA SINERGIJSKI UČINEK
- B.1. Med nameni iz točke A.)
regijsko specifična merila (Projekt pokriva najmanj dve merili iz sklopa A)
- B.2. Z drugimi projekti
regijsko specifična merila (Projekt dosega sinergijske razvojne učinke z drugimi projekti, ki so bili
izvedeni od leta 2007 dalje)
- B.3. Regionalna celovitost, razvojna specializacija in medregionalno sodelovanje
regijsko specifična merila ( Projekt prispeva k uresničevanju razvojne specializacije regije; Projekt se
izvaja v najmanj dveh občinah oz. če se izvaja v samo eni občini pa projekt predstavlja fazo celovitega
projekta, ki se izvaja v najmanj dveh občinah)
C.) MERILA GLEDE NA FINANČNO UČINKOVITOST
- C.1. Učinek projekta glede na vložena finančna sredstva
regijsko specifična merila (Okvirna finančna konstrukcija je jasna in podrobno razdelana, Investicijska
vrednost projekta je sorazmerna glede na predlagane aktivnosti, Pričakovani rezultati so finančno
trajnostni, saj se bodo dejavnosti lahko nadaljevale tudi po preteku financiranja).

Priprava meril in izvedba ocenjevanja projektov

Na RRA LUR so se pričele izvajati aktivnosti oblikovanja osnutka regijsko specifičnih meril za uvrstitev
projektov v dogovor v juliju 2015.
Predlog meril je pripravila RRA LUR, pripravljen predlog meril pa so obravnavali odbori razvojnega sveta
LUR.
Sestanki odborov razvojnega sveta regije so potekali v dneh od 28. 09. do 30. 09. 2015. Člani odborov so
do 05. 10. 2015 na RRA LUR poslali predloge za dopolnitev meril, na podlagi osnutka in predlaganih
sprememb je RRA LUR pripravila gradivo za sejo Razvojnega sveta LUR.
Razvojni svet Ljubljanske urbane regije (LUR) je na 2. dopisni seji, ki je potekala od srede, 14. oktobra
2015 od 14. ure - do petka, 16. oktobra 2015 do 16. ure sprejel sklep o potrditvi regijsko specifičnih
meril za ocenjevanje projektov, ki se bodo uvrstili v Dogovor za razvoj regije.
Za projekte, ki se sofinancirajo iz sredstev evropske kohezijske politike, se upoštevajo tudi merila za
izbor operacij po zakonodaji, ki ureja izvajanje evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji.
Po sprejetju regijsko specifičnih meril na razvojnem svetu regije (16.10.2015), je RRA LUR oblikovala
komisijo za ocenjevanje projektov.
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V komisijo za ocenjevanje projektov za uvrstitev v Dogovor za razvoj Ljubljanske urbane regije so bili s
sklepom o imenovanju članov komisije za ocenjevanje projektov za uvrstitev v Dogovor za razvoj
Ljubljanske urbane regije imenovani naslednji javni uslužbenci:
Mag. Roman Medved – predsednik komisije, ocenjevanje projektnih predlogov,
Matej Gojčič – član, ocenjevanje projektnih predlogov,
Nataša Mršol – članica, ocenjevanje projektnih predlogov,
Vita Nelec – članica, ocenjevanje projektnih predlogov,
Urša Kisovec – članica, ocenjevanje projektnih predlogov,
Dr. Aidan Cerar – član, ocenjevanje projektnih predlogov,
Katja Butina – članica, tehnična podpora pri ocenjevanju projektnih predlogov.

Ocenjevanje predlogov regijskih projektov je potekalo od 19. 10. 2015 do 02. 12. 2015.
Ocenjevali so se vsi projektni predlogi ki so bili uvrščeni v Regionalni razvojni program Ljubljanske
urbane regije za obdobje 2014 – 2020 po naslednjem postopku:
Prvi krog ocenjevanja: Pri vsakem projektnem predlogu je komisija najprej preverila skladnost projekta
s splošnimi pogoji za uvrščanje regijskih projektov v dogovor za razvoj regij (6 pogojev, možnost
odgovora DA/NE).
Tekom preveritve splošnih pogojev je komisija ugotovila, da v večini primerov projektni predlogi nimajo
določene prioritete in prednostne naložbe iz OP, zato preveritev 6 pogoja v 1. krogu ocenjevanja še ni
bila možna. V kolikor projektni predlog niso izpolnjevali vseh ostalih splošnih pogojev, se je za njih
ocenjevanje zaključilo in se jih ni točkovalo.
V kolikor je projektni predlog izpolnjeval vse splošne pogoje (torej je prejel vse odgovore DA od 1 do 5),
se je nadaljevalo z ocenjevanjem projekta po ocenjevalnem listu skladno z regijsko specifičnimi merili:
Ocenjevanje je potekalo po posameznih sklopih A, B in C, pri čemer se je preverilo, ali projektni predlog
izpolnjuje posamezno regijsko specifično merilo ali ne. V kolikor je bil odgovor da, je projektni predlog
prejel za posamezno regijsko specifično merilo 5 točk, če je bil odgovor ne, je prejel 0 točk, če pa ni bilo
podatka glede posameznega specifičnega merila, pa se je vpisal znak /. Ocenilo se je vse sklope in se
seštelo skupno število vseh točk projekta.
Najvišje možno število točk je 95.
Po končanem prvem krogu ocenjevanja (rok: 16. 11. 2015) vseh projektni predlogov smo le-te razvrstili
na podlagi števila prejetih točk in pripravili osnutek seznama najpomembnejših projektov. Na osnutek
seznama so bili uvrščeni projekti, ki so v prvem krogu prejeli več kot 60 točk.
Predlagatelje najbolje ocenjenih projektnih predlogov smo 18. 11. 2015 pozvali k predložitvi obrazca št.
2 iz povabila za pripravo osnutka dogovora za razvoj regij z dne 13. 11. 2015. Rok za dopolnitev
projektnih predlogov je bil do 25. 11. 2015.
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Drugi krog ocenjevanja: Po prejemu obrazcev št. 2 najbolje ocenjenih projektov je sledil drugi krog
ocenjevanja na osnovi sprejetih regijsko specifičnih meril. Projektni predlogi, za katere nismo prejeli
izpolnjenih obrazcev št. 2, se niso uvrstili v drugi krog ocenjevanja. Pri vsakem projektnem predlogu, za
katerega je predvideno sofinanciranje s strani Evropske kohezijske politike, je bila v drugem krogu
preverjena skladnost projektov s Povabilom za pripravo dogovora za razvoj regij in izpolnjevanje meril
za izbor operacij v okviru OP za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020.
Na osnovi tega ocenjevanja je napravljen seznam najpomembnejših projektov (Obrazec 1).
Na seznamu najpomembnejših projektov so projekti, ki so bili skladno z regijsko specifičnimi merili med
najbolje ocenjenimi in spadajo med ključne regijske projekte za premagovanje razvojnih ovir v regiji,
niso pa vsi projekti iz seznama skladni s prednostnimi naložbami, določenimi s povabilom razvojnim
svetom regij za pripravo dogovorov za razvoj regije, ali merilom za izbor operacij v okviru OP za izvajanje
evropske kohezijske politike, služijo pa kot informacija o potrebah regije za zagotovitev sredstev. Pri
seznamu najpomembnejših projektov gre za sporočilo, kaj je pomembno za regijo, želimo pa tudi
poudariti to, kar smo večkrat izpostavili tudi na sestankih s pristojnim ministrstvom: za uresničevanja
dogovora za razvoj regije je potrebno zagotoviti tudi druga sredstva, ne le sredstva evropske kohezijske
politike. Dogovor se ne udejanja le skozi Operativni program 2014 – 2020. Pričakujemo, da se bomo
skozi teritorialni razvojni dialog tekom usklajevanja osnutka dogovora za razvoj regij z državo in
pristojnimi resorji uspeli dogovoriti in poiskati ustrezne vire za sofinanciranje projektov tudi zunaj
operativnega programa, kjer pa se bo izkazalo za smotrno in potrebno, pa se lahko tudi spremeni
operativni program ali merila za izbor operacij v okviru OP za izvajanje evropske kohezijske politike. Širši
seznam bi moral biti dobrodošel tako za matično ministrstvo kot tudi za resorje, saj lahko z njegovo
pomočjo prepoznajo potrebe regije.
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3. SEZNAM NAJPOMEMBNEJŠIH PROJEKTOV

SEZNAM NAJPOMEMBNEJŠIH PROJEKTOV
(seznam predstavlja 3. poglavje dopolnitev osnutka dogovora za razvoj regije)

Naveden je seznam projektov, ki bodo omogočili izkoriščanje najpomembnejših razvojnih potencialov in
prednosti regije, odpravljali ključne razvojne ovire regije in uresničevali regijske razvojne specializacije.
Navedeni so najpomembnejši projekti, ki ustrezajo splošnim in dodatnim splošnim pogojem za uvrščanje
regijskih, medregijskih in sektorskih projektov v dogovor za razvoj regije, katerim je bila na podlagi
upoštevanja meril iz 4. člena Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, 16/13 in
78/15) opredeljena prioriteta, z določitvijo doseženih točk v okviru izvedbe ocenjevanja najpomembnejših
projektov.

1. REGIJSKI IN MEDREGIJSKI PROJEKTI
Naziv projekta

Prioritet
a
projekta
(doseže
ne
točke)

Nosilec
projekta

1.

Zmanjševanje
poplavne
ogroženosti LUR

80

RS in občine
LUR

2.

Kreativni in aktivni
mladi (KAM)

70

RRA LUR

Finančna
Predvideno leto Zbirnik po virih
ocena celotne začetka
financiranja
vrednosti
sofinanciranja iz
[v eur]
državnega
[v eur]
proračuna (EU in
nacionalna
sredstva)
88.164.000,00

2016

1.492.355,00

2016

 EU sredstva
83.755.800,00
 Nacionalna
sredstva
/
 Občinska sredstva
4.408.200,00
 Druga
javna
sredstva
/
 Zasebna sredstva
/
 EU sredstva
1.044.648,50
 Nacionalna
sredstva
/
 Občinska sredstva
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3.

Odvajanje
in
čiščenje
odpadne
vode v porečju
Ljubljanice - 3. sklop
(Log - Dragomer)

65

Občina Log Dragomer

13.590.563,00

2016

4.

Oskrba s pitno vodo
na območju zg. Save
– 1. sklop

65

Cerklje
na
Gorenjskem

19.359.771,43

2016

5.

Center Rog

65

MOL

15.018.411,00

2016

6.

Trajnostna
samooskrba
v
Osrednjeslovenski
regiji

65

RRA LUR

720.000,00

2016

447.706,50
 Druga
javna
sredstva
/
 Zasebna sredstva
/
 EU sredstva
9.858.458,00
 Nacionalna
sredstva
1.739.728,00
 Občinska sredstva
1.992.377,00
 Druga
javna
sredstva
/
 Zasebna sredstva
/
 EU sredstva
10.843.879,26
 Nacionalna
sredstva
1.913.625,76
 Občinska sredstva
6.602.266,41
 Druga
javna
sredstva
/
 Zasebna sredstva
/
 EU sredstva
12.765.649,00
 Nacionalna
sredstva
/
 Občinska sredstva
2.252.762,00
 Druga
javna
sredstva
/
 Zasebna sredstva
/
 EU sredstva
445.000,00
 Nacionalna
sredstva
/ Občinska
sredstva
275.000,00
 Druga
javna
sredstva
/ Zasebna
sredstva
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7.

Zelena os regije

65

Občina
Kamnik

640.000,00

2016

8.

Izgradnja
kanalizacije
in
obnova vodovoda v
naseljih Zbilje Smlednik - Valburga
- Hraše - Moše Dragočajna

60

Občina
Medvode

10.800.000,00

2016

9.

Regijska podjetniška
središča za mlade

60

Tehnološki
park Ljubljana

3.011.000,00

2016

10.

Center
medgeneracijskega
učenja
in
sodelovanja
Osrednjeslovenske
regije

60

Javni
zavod
Cene Štupar –
Center
za
izobraževanje
Ljubljana
(Cene Štupar –
CILJ

285.980,00

2016

11.

Socialno podjetniški
inkubator

60

Javni
zavod
Cene Štupar –
Center
za
izobraževanje

340.000,00

2016

/
 EU sredstva
424.320,00
 Nacionalna
sredstva
/
 Občinska sredstva
215.680,00
 Druga
javna
sredstva
/
 Zasebna sredstva
/
 EU sredstva
8.440.000,00
 Nacionalna
sredstva
/
 Občinska sredstva
2.360.000,00
 Druga
javna
sredstva
/
 Zasebna sredstva
/
 EU sredstva
2.559.350,00
 Nacionalna
sredstva
/
 Občinska sredstva
451.650,00
 Druga
javna
sredstva
/
 Zasebna sredstva
/
 EU sredstva
243.083,00
 Nacionalna
sredstva
/
 Občinska sredstva
/
 Druga
javna
sredstva
42.897,00
 Zasebna sredstva
/
 EU sredstva
289.000,00
 Nacionalna
sredstva
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Ljubljana
(Cene Štupar –
CILJ

12.

Podjetno v
podjetništva
(PVSP LUR)

svet
LUR

60

RRA LUR

1.405.460,00

2016

13.

Center
naravne
dediščine
in
ureditev
izvirov
Ljubljanice

60

Občina
Vrhnika

1.990.000,00

2017

14.

Pot ob Savi

60

MOL

2.938.000,00

2015

15.

Avtobusi 110 +

60

LPP
Energetika

36.300.000,00

2017

in

/
 Občinska sredstva
/
 Druga
javna
sredstva
51.000,00
 Zasebna sredstva
/
 EU sredstva
1.194.641,00
 Nacionalna
sredstva
210.819,00
 Občinska sredstva
/
 Druga
javna
sredstva
/
 Zasebna sredstva
/
 EU sredstva
1.386.475,41
 Nacionalna
sredstva
/
 Občinska sredstva
603.524,59
 Druga
javna
sredstva
/
 Zasebna sredstva
/
 EU sredstva
1.762.800,00
 Nacionalna
sredstva
/
 Občinska sredstva
1.175.200,00
 Druga
javna
sredstva
/
 Zasebna sredstva
/
 EU sredstva
29.040.000,00
 Nacionalna
sredstva
/
 Občinska sredstva
3.630.000,00
 Druga
javna
sredstva
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16.

Prenova mestnega
jedra Kamnik

60

Občina Kamnik

2.400.000,00

2016

17.

Rekreacijska pot ob
Kamniški Bistrici BRV športni park /
Zaboršt

60

Občina
Domžale

362.714,50

2016

18.

Turistični
razvoj
Velike planine

60

Občina Kamnik

2.715.000,00

2016

19.

Tržnica
Gorica

Ivančna

60

Občina
Ivančna Gorica

480.000,00

2016

20.

Domači pridelki in
izdelki Ljubljanske

60

KGZS - Zavod Lj

200.000,00

2016

3.630.000,00
 Zasebna sredstva
/
 EU sredstva
2.040.000,00
 Nacionalna
sredstva
/
 Občinska sredstva
360.000,00
 Druga
javna
sredstva
/
 Zasebna sredstva
/
 EU sredstva
252.449,35
 Nacionalna
sredstva
/
 Občinska sredstva
110.265,15
 Druga
javna
sredstva
/
 Zasebna sredstva
/
 EU sredstva
2.307.750,00
 Nacionalna
sredstva
/
 Občinska sredstva
407.250,00
 Druga
javna
sredstva
/
 Zasebna sredstva
/
 EU sredstva
408.000,00
 Nacionalna
sredstva
/
 Občinska sredstva
72.000,00
 Druga
javna
sredstva
/
 Zasebna sredstva
/
 EU sredstva
200.000,00
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urbane regije

21.
**

Mreža regionalnih
kolesarskih
povezav

70

RRA LUR

25.525.000,00

2018

22.
**

Gradnja mreže P+R
v LUR

75

Občine LUR

14.057.951,00

2016

 Nacionalna
sredstva
/
 Občinska sredstva
/
 Druga
javna
sredstva
/
 Zasebna sredstva
/
 EU sredstva
/
 Nacionalna
sredstva
17.867.500,00
 Občinska sredstva
7.657.500,00
 Druga
javna
sredstva
/
 Zasebna sredstva
/
 EU sredstva
9.840.565,70
 Nacionalna
sredstva
/
 Občinska sredstva
4.217.385,30
 Druga
javna
sredstva
/
 Zasebna sredstva
/

Opombe:
*s sivo obarvani projekti so projekti, ki so bili skladno z regijsko specifičnimi merili med najbolje
ocenjenimi in spadajo med ključne regijske projekte za premagovanje razvojnih ovir v regiji, niso pa
skladni s prednostnimi naložbami, določenimi s povabilom razvojnim svetom regij za pripravo dogovorov
za razvoj regije, služijo pa kot informacija o potrebah regije za zagotovitev sredstev.
** Projekta Gradnja mreže P+R in Mreža regionalnih kolesarskih povezav LUR sta bila umeščena med
prve tri projekte po doseženem številu točk v osnutku dogovora posredovanem na MGRT 15.12.2015.
Glede na sklepe teritorialnega razvojnega dialoga z dne 9.6.2016, za projekta ne bo možna neposredna
potrditev, zato sta umeščena pod zaporedni številki 21 in 22.
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2. SEKTORSKI PROJEKTI
Naziv projekta

1.

REGIJSKA
ŠTIPENDIJSKA
SHEMA
LJUBLJANSKE
URBANE REGIJE

Prioriteta
projekta
(dosežen
e točke)

Nosilec
projekta

Finančna ocena
celotne
vrednosti
[v eur]

RRA LUR

1.031.481

Predvideno leto
začetka
sofinanciranja iz
državnega
proračuna (EU in
nacionalna
sredstva)
2017

Zbirnik po
financiranja

virih

[v eur]

 EU sredstva:
466.624,00
 Nacionalna
sredstva:
116.656,00
 Občinska sredstva:
67.230,12
 Druga
javna
sredstva
/
 Zasebna sredstva:
380.971

Naziv regije: Ljubljanska urbana regija
Datum izpolnitve obrazca: 24.11.2016
Podpis direktorice/direktorja RRA: __________________________
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4. PREDSTAVITEV
PROJEKTOV

NAJPOMEMBNEJŠIH

REGIJSKIH

IN

MEDREGIJSKIH

4.1. ZMANJŠEVANJE POPLAVNE OGROŽENOSTI V LUR
PREDSTAVITEV PROJEKTA
1.

Naziv projekta:

2. Predlagatelj projekta:
(če se razlikuje od nosilca projekta)

Zmanjševanje poplavne ogroženosti LUR
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije

3. Predstavitev nosilca projekta in skupine partnerjev:
Republika Slovenija

a) Nosilec projekta:
b) Partnerji v projektu:
(navedba in njihova vloga v projektu)

Občina Borovnica, Občina Brezovica, Občina
Dobrepolje, Občina Dobrova-Polhov Gradec, Občina Dol
pri Ljubljani, Občina Domžale, Občina Grosuplje, Občina
Horjul, Občina Ig, Občina Ivančna Gorica, Občina
Kamnik, Občina Komenda, Občina Litija, Občina LogDragomer, Občina Medvode, Mestna občina Ljubljana,
Občina Logatec, Občina Trzin, Občina Vodice, Občina
Vrhnika

4. Tip projekta:
regijski projekt
medregijski projekt
sektorski projekt
(v nadaljevanju označiti v primeru predvidenega sofinanciranja projekta iz sredstev evropske
kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta – glej Navodila OU1)
Dodatno označiti v primeru celostne obravnave
določenega geografskega območja (npr.
DA
urbano območje, zavarovano območje narave,
porečje)2:
NE
Operacije celostnega pristopa

Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020, Ljubljana, julij 2015, št. dokumenta 007-71/2015/1
(http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila)
2 5. člen
Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15)
1
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5. Način izvedbe projekta (označiti):
celotna izvedba projekta v enem koraku
izvedba projekta po sklopih (po fazah)

6. Predviden začetek in zaključek izvajanja projekta:
Predviden začetek (leto/mesec):
Januar 2016
Predviden zaključek (leto/mesec):

December 2020

7. Povzetek projekta:
Projekt zmanjševanje poplavne ogroženosti LUR je skupek projektov države in lokalnih skupnosti, ki
so prioritetno potrebni za zagotovitev poplavne varnosti ključnih infrastrukturnih objektov regije, ki
zajemajo energetsko in prometno infrastrukturo, kmetijske površine, stanovanjske objekte,
poslovne objekte in drugo. Sestavljen je iz posameznih projektov, ki se bodo ob sodelovanju
Republike Slovenije izvajali v posameznih občinah:
1. Občina Borovnica: Reka Borovniščica zaradi zaraščanja in sprememb v okolju ponovno
poplavno ogroža objekte Borovnice. Občina želi na sonaraven način pristopiti preučitvi
možnosti in ustreznosti sonaravnega protipoplavnega urejanja struge in brežin
Borovniščice na odseku skozi celotno naselje Borovnica v dolžini 2,4 km in pilotnem
očiščenju struge, ureditvi brežin in zasaditvi protipoplavne vegetaciji v dolžini 200 m.
2. Občina Brezovica: Omilitveni ukrepi za zmanjšanje nevarnosti na strugi Radne na območju
naselja Brezovica - povečanje pretočnosti prepustov in mostov ter ureditev struge na
Radni. Omilitveni ukrepi za zmanjšanje nevarnosti v ostalih naseljih občine: čiščenje,
poglobitev in ureditev strug naslednjih vodotokov na območju Ljubljanskega barja:
Drobtinka, Radenščica, Kušljanov Graben, Črnelik-Konj, Podpeški jarek in Jezerski potok.
Pri vodotokih bi se povečevalo tudi velikost prepustov. Izdelava hidrološko-hidravlične
študije za območje naselja Rakitna.
3. Občino Dobrepolje ogrožajo dolinske poplave in poplave kraškega tipa, kjer se lahko v
neugodnih razmerah združijo poplavne površinske vode z vodami iz kraških izvirov, kar
povzroči katastrofalne poplave. Ogrožena so predvsem naselja Kompolje, Podtabor, Tržič,
Paka, Kolenča vas, Pri Cerkvi-Struge in Podpeč. Za zaščito omenjenih naselij morajo biti
izvedeni protipoplavni ukrepi v Dobrepoljski in Struški dolini.
4. Občina Dobrova Polhov Gradec je poplavno ogrožena na območju potokov Gradaščica,
Ostrožnik, Horjulka, Božna in Male vode. Poleg ukrepov na omenjenih vodotokih so
predvideni tudi ukrepi na hudourniških potokih v zaledju, ki omenjene vodotoke napajajo.
Predvideni protipoplavni ukrepi so predvideni v Državnem prostorskem načrtu za
zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v Občini
Dobrova- Polhov Gradec.
5. Občina Dol pri Ljubljani predvideva za zagotovitev potrebne protipoplavne zaščite naselij in
zemljišč izvesti ureditev brežin in protipoplavnih nasipov ob Kamniški Bistrici, razširiti
most čez vodotok Kamnica v Dolskem, ter urediti brežine in protipoplavne nasipe ob reki
Savi.
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6. Občina Domžale: Izvedba suhih zadrževalnikov na povodju Žabnice, katera se izliva v
Mlinščico in naprej v Kamniško Bistrico je z vidika poplavne nevarnosti izrazito ogrožajoča
in ogroža tudi stanovanjske objekte. Ukrepi predvidevajo gradnjo suhih zadrževalnikov,
razširitev struge, povečanje prepusta pod cesto, umestitev zatravljenega razbremenilnika
ter nasipe.
7. Občina Domžale: Gradnja razbremenilnikov in nasipov na Pšati, kjer sta poplavno ogroženi
naselji Dragomelj in Pšata. Kljub politiki ohranjanja poplavnih površin je potrebno omenjeni
naselji protipoplavno zaščititi z dvema razbremenilnikoma, ki bi vode vodila mimo naselji.
Prvi razbremenilnik, ki bi potekal južno od Dragomlja, je predviden zatravljen, Skozi Pšato
in okoli vasi Pšata pa je predviden betonski škatlast razbremenilnik, ki bi omogočal
prehajanje vod na poplavna polja.
8. Občina Domžale: Protipoplavni ukrepi na Hujskem potoku so nujni, ker potok ogroža
naselja Radomlje, Turnše, Dob in Podrečje. Projekt predvideva ureditev sistema gradbenoinženirskih ukrepov na območju kmetijskih zemljišč med naseljema Hudo in Radomlje.
Predviden suhi razbremenilnik bo poplavni val usmeril stran od gosto poseljenih območij
Radomelj, proti kmetijskim zemljiščem na zahod, vse do Kamniške Bistrice.
9. Občina Grosuplje ima neposredno ogrožen del naselja Grosuplje ob reki Grosupeljščici in
širše območje Radenskega polja, kamor se Grosupeljščica izliva. Občina Grosuplje je v fazi
sprejemanja OPPN Grosupeljščica 1 in OPPN Grosupeljščica 2, ki natančno definirata
protipoplavne ukrepe na posameznih odsekih. Ukrepi so definirani po posameznih odsekih
od I. do X. in med drugim predvidevajo specifične ureditve, kot so izravnava dna, širitev
struge, poglobitev struge, izgradnja visokovodnih nasipov, izgradnja visokovodnih zidov,
odstranitve brvi in mostov oz. njihova zamenjava z ustreznejšimi, dvig kota ceste nad
nivo stoletnih voda in vegetativne ureditve.
10. Občina Horjul: V občini Horjul sta predvidena dva protipoplavna ukrepa, ki vplivata na
poplavno ogroženost Občine Horjul kot tudi dolvodno vse do mesta Ljubljane. Predvidena
je ureditev hudournika v Vrzdencu pri cerkvi Sv. Kancijana in ureditev omilitvenih
ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti na Ligojščici in Stojanšku, ki sta pritoka
Gradaščice in tako neposredno vplivata na poplavno ogroženost Ljubljane.
11. Občina Ig je poplavno zelo ogrožena in želi s protipoplavnimi ukrepi zaščiti 112 objektov v
naseljih Brest in Matena, 12 objektov v naselju Tomišelj, 50 objektov v Igu ob vodotoku
Draščica, hkrati pa izboljšati tudi stanje v naselju Črna vas v MOL. Ukrepi so tako razdeljeni
v 3 sklope in zajemajo: I. nasip Brest, nasip Tomišelj, zid Brest; II. zid Iška Vas, nasip Mala
vas; III. zadrževalnik Draščice in ureditev pretočnih objektov.
12. Občina Ivančna Gorica: Izdelava hidravlično-hidrološke študije za celotno območje občine
Ivančna Gorica bo opredelila potrebne omilitvene ukrepe za zmanjšanje škodnega
potenciala in poplavnih tveganj pri opravljanju gospodarskih in kmetijskih dejavnosti v
občini Ivančna Gorica. S študijo bodo tudi natančneje določeni objekti, ki so v občini
poplavno ogroženi in tisti, ki niso.
13. Občina Kamnik - protipoplavni ukrepi na Kamniški Bistrici, vodotok ogroža naselje Šmarce
in Nožice. Projekt predvideva izboljšati poplavno ogroženost naselij z izgradnjo
protipoplavnega nasipa na desni brežini Kamniške Bistrice, razširitev struge in pragu v
Nožicah, kar bi omogočilo preusmeritev poplavnega vala od gosto poseljenega območja
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Šmarce, Nožic in Homca.
Občina Kamnik – protipoplavni ukrepi na povirju Kamniške Bistrice in pritokih vodotok
ogroža naselje Stranje, Mekinje, Navelje, Vrpolje in Šmartno v Tuhinjski dolini. Projekt
predvideva izboljšati poplavno ogroženost naselij z izgradnjo protipoplavnih nasipov,
zadrževalnikov in razbremenilnikov. Pri tem je potrebno ustrezno urediti poplano in
erozijsko nevarnost na pritokih (Črna, Bistričica, Nevljica, Motniščnica).
Občina Kamnik – ukrepi za sanacijo erozijskih žarišč - glede na to, da velik del občine
Kamnik predstavljajo povirja je potrebno sistemsko spremljati stanje vseh zaplavnih
pregrad in ukrepov za nadzor sproščanja plavin. Stanje urejanja povirja in ukrepi na povirjih
so se v zadnjem desetletju izrazito zanemarili.
Občina Komenda predvideva za zaščito objektov v svoji občini kot tudi dolvodno v Občini
Mengeš gradnjo suhih zadrževalnikov na Tunjici, Pšati in Knježjem potoku. Za občino so
zelo pomembne tudi lokalne ureditve rečne struge in razbremenilniki na Pšati v občini
Komenda, kot tudi gorvodne ureditve v občini Cerklje na Gorenjskem (Gorenjska regija).
Občina Litija: Sava na območju med Ljubljano in Litijo poplavlja glavne prometne povezave
zaradi česar je ogrožena prometna varnost in oskrba celotnega območja. Predvidena sta
dva ukrepa in sicer ureditev brežin in protipoplavnih nasipov ob reki Savi v mestu Litija in
obnova / izgradnja mostov v Jevnici in v Lazah. Ukrepi se nanašajo tudi na občino Dol pri
Ljubljani.
Občina Log-Dragomer predvideva ureditev potoka Snežak skozi naselje Dragomer. Potok
Snežak je bil v preteklosti skoraj v celoti zacevljen, zgrajeni profili pa ne ustrezajo pretokom
ob izrednih razmerah in rešitev ne neprimerna tudi z okoljevarstvenega vidika. Novi
zadrževalniki in ureditev potoka v odprtem profilu, bi zmanjšali poplavno ogroženost
objektov v naselju Dragomer.
Občina Medvode je poplavno ogrožena predvsem na območju centra Medvod ob sotočju
rek Save in Sore. V tem delu so poplavno ogroženi javni in zasebni objekti (stanovanjski,
upravni, trgovski, storitveni,…) ter javna infrastruktura (ceste, kolesarske in pešpoti, šolske
poti,…) Na delu Sore ob sotočju z reko Savo se predvideva odstranitev pragu, ureditev
razlivnega območja v obliki parka, ter ureditev nabrežja obeh rek, kar bi zmanjšalo
poplavno ogroženost območja ter omogočilo drstenje sulca gorvodno. Izvesti je potrebno
tudi protipoplavne ukrepe na hudourniškem pritoku Mavelščica v Savo, kjer poplavi
glavne prometne povezave do naselij Seničica, Golo Brdo in Žlebe, s čimer je ogrožena
oskrba celotnega dela občine in prometna varnost.
Mestna občina Ljubljana se je v preteklih letih večkrat srečala s poplavami, ki so dosegale
nivoje stoletnih voda in pri tem ogrožale veliko število objektov, prometnih površin in
drugih infrastrukturnih objektov. Poplave, razširjene na celotna območja poselitve, so tako
tudi ogrožala življenja prebivalcev in povzročala gospodarsko škodo. Protipoplavni ukrepi
so predvideni v Državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti
jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v Občini Dobrova- Polhov Gradec, ki ga je treba
čim prej realizirati. Projekt mora vsebovati tudi izgradnjo dveh brvi in mostu čez Mali
graben.
Mestna občina Ljubljana je v času intenzivnih padavin ogrožena s poplavami visokih vod
Glinščice, Gradaščice in Malega grabna. Z izgradnjo zadrževalnika Brdnikova in vseh
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pripadajočih funkcionalnih objektov bo bistveno zmanjšala poplavno ogroženost obstoječih
stanovanjskih objektov in drugih stavb dolvodno na širšem urbaniziranem območju Viča in
Rožne doline oziroma JZ dela Ljubljane na zlivnem območju Glinščice ter s tem omogočila
varno gradnjo stavb na za to načrtovanih območjih. Ukrepe zadrževalnika Brdnikova je
smiselno povezovati z raziskovalnimi nalogami Horizont 2020 - »Nature based solutions«.
22. Mestna občina Ljubljana: Širše mestno območje v katerega se stekajo tudi mnogi
hudourniški potoki in predstavlja hkrati tudi vstop na Ljubljansko Barje, je hidrološko
kompleksno območje, ki ga je mogoče reševati zgolj z usklajenim izvajanjem ukrepov. Tako
je za zaščito objektov na ljubljanskem barju potrebno izvesti sanacijo nasipa Rebekovega
štradona, izvedba nasipov ob Ižanski cesti in Iški, izvedba črpališč notranjih vod in
protipoplavna zaščita Rakove Jelše-jug. Potrebna je tudi sanacija suhega vodnega
zadrževalnika v Podutiku, izvedba suhega zadrževalnika na Malenci, ter izvedba celovitih
protipoplavnih ukrepov na območju Ilovice (zapornice na Sp. In Zg. Galjevcu, jarki od
Mihovega štradona). Dodatno je potrebno izdelati študije za zmanjšanje poplavne
ogroženosti zg. toka Glinščice in Pržanca, ter Gameljščice.
23. Občina Logatec: Zagotavljanje poplavne varnosti Logatca je specifično zaradi kraškega
terena in vpliva na širše povirje Ljubljanice. Za zaščito naselij Logatec in Gorenja Vas, pred
ogrožajočimi stoletnimi vodami, je potrebno zgraditi zadrževalnik na Črnem potoku nad
naseljem Gorenja vas in zadrževalnik na Logaščici, dolvodno od regionalne ceste z nasipom
do vzpetine Gabrk. Logaščica nima površinskega odtoka in vse vode odtekajo skozi
požiralnik Jačka v Dol. Logatcu, kar zahteva celostno obravnavo povirja.
24. Občina Trzin Zagotavljanje poplavne varnosti Trzina je pomembno zaradi zgoščevanja
pozidave, predvsem stanovanjske, v »starem« delu Trzina ob Pšati. V Hidrološko hidravlični
študiji za območje Brodiča je predvidena izvedba berme širine 20m na levem bregu Pšate,
v dolžini 420 m. Berma predstavlja hkrati varovalni in izravnalni ukrep. Predvideno je tudi
nadvišanje obstoječega nasipa severno od Brodiča (v občini Mengeš) in izvedba ponikanja
ali zadrževanja padavinskih vod z območja pozidave.
25. Občina Vodice ima na podlagi OPN in poplavne študije določeno vrsto ukrepov za bistveno
zmanjšanje poplavne ogroženosti večjega dela občine Vodice, ki pa ima vpliv tudi dolvodno
in pripomore k izboljšanju poplavne varnosti južnega dela Mestne občine Ljubljana. Ukrepi
vključujejo povečanje propustov ter rekonstrukcijo in vzdrževanje obstoječih melioracijskih
jarkov, gradnjo novih melioracijskih jarkov ter čiščenje brežin vodotokov.
26. Občina Vrhnika leži na robu Ljubljanskega barja, njena naselja in infrastrukturo pa ogrožajo
tako hudourniški potoki kot tudi narasle vode Ljubljanice in dvig podtalnice Ljubljanskega
barja. Za zaščito je na Vrhniki, na podlagi OPN in izdelane poplavne študije, predvidena
gradnja nasipov na robovih Ljubljanice, gradnja nasipov ter suhih zadrževalnikov ob robu
stavbnih zemljišč v Podlipski dolini ter gradnja nasipa pred vstopom hudourniškega
potoka Bela v naselje Vrhnika. Ukrepi izvedeni na Vrhniki bodo izboljšali tudi situacijo
dolvodno na Ljubljanici in Ljubljanskem barju.
Boj s poplavami je ena izmed prioritet Ministrstva za okolje in prostor, predlagani ukrepi pa so
skladni s politikami RS in s cilji regionalnega razvoja. Ustreznost nekaterih projektov je bila skozi
pripravo prostorskih aktov tudi že potrjena s strani ARSO.
(Skupaj predvidoma do 300 besed)
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Opredeli se tudi:
– skladnost projekta s programskimi dokumenti s področja regionalnega razvoja,
– skladnost projekta s politikami Vlade RS,
– merljivost učinkov in rezultatov projekta,
– izvedljivost projekta v načrtovanem časovnem obdobju.
8. Navedba prioritete in ukrepa v RRP, v katero se uvršča projekt:
PRIORITETA: Prioriteta 2: ohranjeno okolje in trajnostna raba virov
UKREP: Ukrep 2.2.2. Prilagajanje podnebnim spremembam (Zagotavljanje poplavne
varnosti v LUR)
KRATKA OBRAZLOŽITEV:
V Regionalnem razvojnem programu Ljubljanske urbane regije 2014–2020 je navedeno, da bo
regija podpirala ukrepe, ki bodo zmanjševali naravno nevarnost in vplivali na naravne procese,
katerih razsežnost in intenzivnost lahko povzročita naravne nesreče (vključeni bodo vodogradbeni
in alternativni ukrepi). Prav tako bodo ukrepi osredotočeni na zaščito pred posledicami naravnih
nesreč (npr. nasipi) in zmanjševanje nastale škode ob njihovem pojavu (npr. zaščita nepremičnin,
prostorsko načrtovanje z upoštevanjem kart, ki opredeljujejo nevarnosti in tveganja).
(Skupaj predvidoma do 100 besed)
9. Opredelitev ciljne skupine, ki ji je projekt namenjen in analiza njenih potreb
CILJNA SKUPINA:
Projekti zagotavljanja poplavne varnosti so namenjeni prebivalcem regije in gospodarskim
subjektom, ki živijo in delujejo na poplavnih območjih regije, ali pa je njihovo delovanje odvisno od
infrastrukture v poplavnih območjih. Konkurenčnost in gospodarski razvoj regije in države sta
odvisna od uspešnosti prilagajanja podnebnim spremembam in pripravljenosti na delovanje v
spremenjenih pogojih okolja.
ANALIZA POTREB CILJNE SKUPINE:
V preteklih vse pogostejših poplavah in drugih ekstremnih pojavih, ki naj bi se sicer dogajali veliko
bolj poredko, se je pokazalo, da tovrstni pojavi povzročajo veliko neposredno gospodarsko škodo,
kot tudi deloma ohromijo gospodarsko dejavnost na določenih območjih, ter ogrožajo človeška
življenja. Odpravljanje posledic nastalih poplav predstavlja velik finančni zalogaj za državo in
lokalne skupnosti, veliko psihološko breme za prizadete, hkrati pa ne rešuje problematike poplavne
ogroženosti.
(Skupaj predvidoma do 100 besed):
10. Opis namena in ciljev projekta ter opis skladnosti z razvojno specializacijo regije
NAMEN:
Namen projekta ja zavarovanje poplavno ogroženih predelov regije ter zmanjšanje gospodarske in
okoljske škode ob poplavnih dogodkih na sprejemljivi minimum.
1. učinek na gospodarsko rast in delovna mesta
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Investicija bo imela pozitiven vpliv na nadaljnji razvoj površin, protipoplavni ukrepi pa bodo
preprečevali neposredno materialno škodo, ki jo utrpi regionalno gospodarstvo ob poplavnih
dogodkih. Z nadaljnjim razvojem bo omogočen razvoj tudi spremljevalnim storitvenim
dejavnostim. Tako bo imela investicija pozitiven vpliv na gospodarsko rast in delovna mesta.
2. učinek na razvoj človeškega potenciala
Opredeljeni ukrepi celovito opredeljujejo in zmanjšujejo poplavno ogroženost obstoječe
poselitve na obravnavanem območju. Nekateri posamezni objekti, ki niso zajeti v ta sistem
zmanjšanja poplavne ogroženosti, morajo predvidoma razviti lastne ukrepe za zmanjšanje
poplavne ogroženosti. Prebivalcem regije bo, ob ekstremnih pogojih, izboljšan tudi dostop do
zdrave pitne vode.
3. vpliv na okolje
Pričakovani negativni pritisk na naravno okolje se bo z zmanjšanjem silovitosti poplav in
posledično erozijske intenzitete zmanjšal. Izboljšali se bodo hidrološki pogoji v regiji,
minimizirali negativni učinki vpliva odpadnih voda na okolje in zagotovili pogoji za čisto pitno
vodo vsem prebivalcem v vseh obdobjih.
4. prispevek k ciljem prostorskega razvoja regije
Zmanjšanje poplavne nevarnosti je ena izmed prioritet prostorskega razvoja države in regije, saj
ustvarja normalne pogoje za prostorski razvoj regije, načrtovanje poselitve, načrtovanje in
izvajanje gospodarske dejavnosti, kvalitetno kmetijsko pridelavo lokalnih izdelkov in trajnostno
mobilnost v vseh časovnih obdobjih.
5. sinergijski učinek med nameni iz prvih štirih točk (a., b., c. in d.)
Izboljšanje poplavne varnosti v regiji vpliva na ugodne bivalne pogoje v regiji, zagotavlja
možnosti za razvoj trajnostne mobilnosti ter povečuje privlačnost regije. Minimalni negativni
vplivi ekstremnih pojavov so predpogoj za razvoj kvalitetnega bivalnega in gospodarskega
okolja, ki lahko pritegne kreativne ljudi in investitorje, brez strahu pred naravnimi nesrečami.
6. sinergijski učinek z drugimi projekti
Načrtovani ukrepi zagotavljanja poplavne varnosti so v skladu z vsemi že izvedenimi ukrepi
zagotavljanja poplavne varnosti, ki se izvajajo v regiji že od koliščarjev naprej. Nagel ekonomski
razvoj, pospešena urbanizacija in povečane potrebe po mobilnosti zahtevajo, da temu tempu
sledijo tudi ukrepi zagotavljanja poplavne varnosti. Zaradi zamujanja investicij na tem področju
in večje frekvence ekstremnih dogodkov, so se v zadnjem času močno povečale škode, ki jih
poplave povzročajo.
7. sinergijski učinek glede regionalne celovitosti, razvojne specializacije in med regionalnega
sodelovanja
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Projekt prispeva k realizaciji regionalnega razvojnega programa na ukrepu zagotavljanje
protipoplavne varnosti v LUR.
8. učinek na vložena finančna sredstva
Zaradi izvedbe projekta bo večja poplavna varnost, manjše odškodnine zaradi naravnih
nesreč, zmanjšani bodo stroški zavarovalnic in lokalnih skupnosti. Vložena finančna
sredstva bodo povrnjena tudi skozi ugodnejšo podjetniško klimo v regiji in večje
zadovoljstvo občanov.
CILJI:
Cilj projekta je izvedba ukrepov, ki bodo zmanjšali poplavno ogroženost regije. Ukrepi so
pripravljeni tako, da problematiko rešujejo na čim bolj sonaraven način in so prilagojeni lokalnim
situacijam ter lokalnim hidrološkim pogojem. Cilj projekta je ohranjanje retencijskih površin ob
hkratnem zavarovanju objektov in infrastrukture pred negativnimi posledicami poplav.
OPIS SKLADNOSTI Z RAZVOJNO SPECIALIZACIJO REGIJE:
Regija je v svoji specializaciji zapisala, da bo posebno pozornost namenila razvoju gospodarstva, ki
bo skladen z razpoložljivimi okoljskimi zmogljivosti prostora. Zdravo in kakovostno naravno okolje
se bo dodatno zagotavljalo z aktivnim varovanjem naravnih danosti, ustreznim načrtovanjem
odprtega prostora ter sonaravno samooskrbo. Prometna infrastruktura se bo razvijala v smeri
trajnostne mobilnosti.
(Skupaj predvidoma do 150 besed)
UTEMELJITEV SKLADNOSTI PROJEKTA S CILJI RELEVANTNIH PRIORITET MAKROREGIONALNIH
STRATEGIJ EU OZ. UČINEK PROJEKTA NA OBMOČJA MAKROREGIONALNIH STRATEGIJ EU, V
PRIMERU, DA OBSTAJA
Zagotavljanje poplavne varnosti in prilagajanje podnebnim spremembam je del vseh makrostrategij
katerih del je Ljubljanska urbana regija. Podonavska strategija, ki je namenjena razvoju celotnega
porečja Podonavja, tej problematiki namenja še posebno pozornost, saj se zaveda, da je verjetnost
pogostejšega pojavljanja ekstremnih vremenskih pojavov velika kar ima velik vpliv na razvoj.
Pogostost in silovitost poplav je eden izmed ključnih izzivov Podonavske strategije, saj imajo le te
velik vpliv na prebivalstvo in gospodarstvo makroregije. Vse države makroregije so se zavezale k
skupnemu delovanju na področju preprečevanja in obvladovanja poplav. Strategije in ukrepi
zmanjševanja poplavne nevarnosti so pomemben del akcijskega načrta Podonavske strategije. Tudi
strategija Alpskega razvoja je prepoznala ohranjanje dediščine Alpskega prostora in trajnostno rabo
virov kot enega izmed stebrov razvoja. Obvladovanje tveganj, ki jih prinašajo podnebne
spremembe je eden izmed pomembnih prioritet tega stebra.
(Skupaj predvidoma do 200 besed)
11. Predstavitev nosilca projekta oziroma skupine partnerjev
PREDSTAVITEV NOSILCA PROJEKTA:
Republika Slovenija je na podlagi ustave pristojna za zdravo življenjsko okolje. Skladno z Uredbo o
vrstah prostorskih ureditev državnega pomena je država pristojna za vse vodne infrastrukturne
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ureditve s katerimi se zagotavlja varstvo pred škodljivim delovanjem voda, kadar te vplivajo na
območje dveh ali več občin.
PREDSTAVITEV PARTNERJEV NA PROJEKTU:
Občine Ljubljanske urbane regije, ki sodelujejo v projektu so najbolj neposredno soočene z
škodljivimi posledicami poplav pri svojih prebivalcih in gospodarskih subjektih. Ureditve zaščite
pred poplavami, ki se nanašajo le na njihovo lokalno okolje so njihova pristojnost, vendar jih je
nemogoče izvajati brez sodelovanja države, saj škodljivo delovanje voda le redko ostaja v mejah
posamezne občine.
(Skupaj predvidoma do 100 besed)
12. Opis posameznih aktivnosti
KRATEK OPIS AKTIVNOSTI:
Aktivnosti zagotavljanja poplavne varnosti se izvajajo v tesnem sodelovanju med državo in
lokalnimi skupnostmi. Nekatere ureditve so državnega pomena, druge ureditve so lokalnega
pomena. Razmejitev med ureditvami se uredi v posebnem dogovoru. Predvidene ureditve:
1. Izvedba Državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega
dela Ljubljane in naselij v Občini Dobrova- Polhov Gradec
2. Izvedba suhih zadrževalnikov na povodju Žabnice
3. Gradnja razbremenilnikov in nasipov na Pšati
4. Protipoplavni ukrepi na Hujskem potoku
5. Zadrževalnik na Črnem potoku
6. Zadrževalnik na Logaščici
7. Ureditev brežin in protipoplavnih nasipov ob reki Savi v mestu Litija
8. Obnova mostu v Jevnici
9. Obnova mostu v Lazah
10. Izdelava hidravlično-hidrološke študije v Občini Ivančna Gorica
11. Ureditev hudournika v Vrzdencu pri cerkvi Sv. Kancijana
12. Ureditev omilitvenih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti na Ligojščici in Stojanšku
13. Izvedba OPPN Grosupeljščica 1
14. Izvedba OPPN Grosupeljščica 2
15. Izvedba suhega zadrževalnika Brdnikova – OPPN za območje Zadrževalnika Brdnikova
16. Ig I.: nasip Brest, nasip Tomišelj, zid Brest
17. Ig II.: zid Iška vas, nasip Mala vas
18. Ig. III.:zadrževalnik Draščice na jezerih Drage s pretočnimi objekti
19. Protipoplavni ukrepi v Dobrepoljski dolini in Struški dolini
20. Gradnja nasipov ob robovih Ljubljanice na Vrhniki
21. Gradnja nasipov in suhih zadrževalnikov v Podlipski dolini in ob potoku Bela
22. Povečanje pretočnosti prepustov in mostov ter ureditev struge na Radni
23. Čiščenje, poglobitev in ureditev struge vodotokov na območju Ljubljanskega barja
(Drobtinka, Radenščica, Kušljanov Graben, Črnelika-Konj, Podpeški jarek, Jezerski potok)
24. Izdelava hidrološko-hidravlične študije za območje naselja Rakitna
25. Ukrepi na ljubljanskem barju za zaščito stanovanjskih objektov
26. Sanacija suhega zadrževalnika Podutik
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27. Izvedba suhega zadrževalnika in zaporničnega objekta na Malenci
28. Celoviti protipoplavni ukrepi na območju Ilovice
29. Študije poplavne ogroženosti Glinščice, Pržanca in Gameljščice
30. Kamnik- protipoplavni ukrepi na Kamniški Bistrici v Šmarci
31. Kamnik-protipoplavni ukrepov na povirju Kamniške Bistrice
32. Kamnik- ukrepi za sanacijo erozijskih žarišč
33. Vodice – povečanje propustov, melioracijski jarki, čiščenje brežin
34. Protipoplavne ureditve sotočja Sore in Save v Medvodah
35. Protipoplavne ureditve pritoka Mavelščice v Savo – Medvode
36. Dol pri Ljubljani - Ureditev Brežin in protipoplavnih nasipov ob Kamniški Bistrici
37. Razširitev mostu čez Kamnico v Dolskem
38. Dol pri Ljubljani – Ureditev brežin in protipoplavnih nasipov ob Savi
39. Komenda - Izgradnja suhih zadrževalnikov na Tunjščici
40. Komenda - priprava dokumentacije za suhe zadrževalnike na Pšati in Knežjem potoku.
41. Protipoplavni ukrepi na Pšati v občini Trzin
42. Vodnogospodarska ureditev potoka Snežak v Dragomerju
43. Sonaravno urejanje brežin Borovniščice
(Skupaj predvidoma do 200 besed)
13. Okvirni časovni načrt projekta
Aktivnost / Leto
2016
Aktivnost 1:
Izvedba
Državnega
prostorskega načrta za
zagotavljanje poplavne
varnosti jugozahodnega 2016
dela Ljubljane in naselij v
Občini Dobrova- Polhov
Gradec

2017

2017

Aktivnost 2:
Izvedba
suhih
Marec 2017
zadrževalnikov
na
povodju Žabnice
Aktivnost 3:
Gradnja
Marec 2017
razbremenilnikov
in
nasipov na Pšati
Aktivnost 4:
Protipoplavni ukrepi na Januar 2016 2017
Hujskem potoku
Aktivnost 5:
December
Zadrževalnik na Črnem Januar 2016 2017
potoku

2018

2018

2019

2019

2020

2020

November
2018

2018

Oktober
2019

Oktober
2018
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Aktivnost 6:
Zadrževalnik na Logaščici

Januar 2016

Aktivnost 7:
Ureditev
brežin
in Maj 2016
protipoplavnih nasipov
ob reki Savi v mestu Litija
Aktivnost 8:
Maj 2016
Obnova mostu v Jevnici
Aktivnost 9:
Obnova mostu v Lazah

Maj 2016

Aktivnost 10:
Izdelava
hidravlično- Maj 2016
hidrološke študije v
Občini Ivančna Gorica
Aktivnost 11:
Ureditev hudournika v 2016
Vrzdencu pri cerkvi Sv.
Kancijana
Aktivnost 12:
Ureditev
omilitvenih
ukrepov za zmanjšanje
poplavne ogroženosti na
Ligojščici in Stojanšku

December
2017
December
2017
December
2017
December
2017
November
2017

2017

Aktivnost 13:
Izvedba
Grosupeljščica 1

OPPN 2016

2017

Aktivnost 14:
Izvedba
Grosupeljščica 2

OPPN 2016

2017

Aktivnost 15:
Izvedba
suhega
zadrževalnika Brdnikova
– OPPN za območje
Zadrževalnika Brdnikova
Aktivnost 16:
Ig I.: nasip Brest, nasip
Tomišelj, zid Brest
Aktivnost 17:
Ig II.: zid Iška vas, nasip

2016

2017

2018

2018

2019

Marec
–
junij 2016
September
– Oktober
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Mala vas

2016

Aktivnost 18:
Ig.
III.:
zadrževalnik
Draščice na jezerih Drage
s pretočnimi objekti
Aktivnost 19:
Protipoplavni ukrepi v
Dobrepoljski in Struški Maj 2016
dolini

Avgust
December
2017

2017

Oktober
2018

Aktivnost 20:
Gradnja
nasipov
ob
robovih Ljubljanice na
Vrhniki

2017

2018

Aktivnost 21:
Gradnja nasipov in suhih
zadrževalnikov
v 2016
Podlipski dolini in ob
potoku Bela

2017

2019

2020

Aktivnost 22:

Povečanje
pretočnosti
prepustov in mostov ter
ureditev struge na Radni

2017

2018

2017

2018

Aktivnost 23:

Čiščenje, poglobitev in
ureditev
vodotokov:
Drobtinka, Radenščica,
Kušljanov
Graben,
Črnelika-Konj, Podpeški
jarek, Jezerski potok
Aktivnost 24:

Izdelava
hidrološkohidravlične študije za
območje naselja Rakitna

2017

Aktivnost 25:

Ukrepi na ljubljanskem 2016
barju
za
zaščito
stanovanjskih objektov

2017

Aktivnost 26:

Sanacija
suhega 2016
zadrževalnika Podutik
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Aktivnost 27:

Izvedba
suhega
zadrževalnika
in 2016
zaporničnega objekta na
Malenci
Aktivnost 28:

Celoviti
ukrepi
Ilovice

protipoplavni
na
območju

2017

Aktivnost 29:

Študije
poplavne 2016
ogroženosti
Glinščice,
Pržanca in Gameljščice
Aktivnost 30:

Ukrepi
na
Kamniški 2016
Bistrici v Šmarci

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2017

2018

2017

2018

Aktivnost 31:

Ukrepi
na
povirju
Kamniške Bistrice in
pritokih
Aktivnost 32:

Ukrepi
za
sanacijo
erozijskih žarišč
Aktivnost 33:

Vodice – povečanje
propustov, melioracijski
jarki, čiščenje brežin
Aktivnost 34:

Protipoplavna ureditev 2016
sotočja Sore in Save v
Medvodah
Aktivnost 35:

Protipoplavni
ukrepi 2016
pritoka Mavelščica v
Savo v Medvodah
Aktivnost 36:

Dol pri Ljubljani Ureditev
Brežin
in 2016
protipoplavnih nasipov
ob Kamniški Bistrici
Aktivnost 37:

Razširitev mostu
Kamnico v Dolskem

čez 2016

Aktivnost 38:

Dol pri Ljubljani Ureditev
Brežin
in
protipoplavnih nasipov
ob Savi

2017
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Aktivnost 39:

Suhi zadrževalniki
Tunjščici v Komendi

na 2016

2017

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

Aktivnost 40:

Dokumentacija
za
zadrževanike na Pšati in
Knežjem potoku v Občini
Komenda
Aktivnost 41:

Protipoplavni ukrepi na 2016
Pšati v občini Trzin
Aktivnost 42:

Ureditev potoka Snežak v
Dragomerju
Aktivnost 43:

2017
Sonaravno
urejanje 2016
brežin Borovniščice
(Po potrebi razširi tabelo glede na število aktivnosti, zapisanih v točki 12 in glede na način izvedbe
projekta, zapisano v točki 5).

14. Prostorska opredelitev primernih lokacij za izvajanje aktivnosti
Kohezijska regija: Kohezijska regija Zahodna Slovenija
Primerne lokacije za Razvojne regije: Ljubljanska urbana regija
izvajanje aktivnosti: Občine: Občina Brezovica, Občina Dobrepolje, Občina Dobrova-Polhov
Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Domžale, Občina Grosuplje, Občina
Horjul, Občina Ig, Občina Ivančna Gorica, Občina Kamnik, Občina Litija,
Mestna občina Ljubljana, Občina Logatec, Občina Vrhnika
15. Prikaz okvirne finančne ocene po aktivnostih in okvirne celotne vrednosti [v evrih]
Aktivnost / Vrsta
2016
2017
2018
2019
stroškov
Aktivnost 1:
Izvedba
Državnega
prostorskega
načrta
za
5.000.000€
zagotavljanje
poplavne varnosti
jugozahodnega
dela Ljubljane in
naselij v Občini
Dobrova- Polhov

5.000.000€

10.000.000€

10.000.000€

2020

5.000.000€

56
DOPOLNITEV OSNUTKA DOGOVORA ZA RAZVOJ LJUBLJANSKE URBANE REGIJE 2016-2019

Gradec
Aktivnost 2:
Izvedba
suhih
zadrževalnikov na
povodju Žabnice
Aktivnost 3:
Gradnja
razbremenilnikov
in nasipov na
Pšati
Aktivnost 4:
Protipoplavni
ukrepi
na
Hujskem potoku
Aktivnost 5:
Zadrževalnik na
Črnem potoku
Aktivnost 6:
Zadrževalnik na
Logaščici
Aktivnost 7:
Ureditev brežin in
protipoplavnih
nasipov ob reki
Savi v mestu Litija
Aktivnost 8:
Obnova mostu v
Jevnici
Aktivnost 9:
Obnova mostu v
Lazah
Aktivnost 10:
Izdelava
hidravličnohidrološke študije
v Občini Ivančna
Gorica
Aktivnost 11:
Ureditev
hudournika
v
Vrzdencu
pri
cerkvi
Sv.

80.000€

140.000€

100.000€

450.000€

40.000€

270.000€

30.000€

98.000€

2.100.000€

250.000€

400.000€

50.000€

2.100.000€

50.000€

2.100.000€

41.000€

185.000€

168.000€
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Kancijana
Aktivnost 12:
Ureditev
omilitvenih
ukrepov
za
zmanjšanje
poplavne
ogroženosti
na
Ligojščici
in
Stojanšku
Aktivnost 13:
Izvedba
OPPN 2.000.000€
Grosupeljščica 1
Aktivnost 14:
Izvedba
OPPN
Grosupeljščica 2
Aktivnost 15:
Izvedba suhega
zadrževalnika
Brdnikova
– 200.000€
OPPN za območje
Zadrževalnika
Brdnikova

200.000€

2.000.000€

1.000.000€

1.000.000€

3.300.000€

1.000.000€

1.000.000€

Aktivnost 16:
Ig I.: nasip Brest,
nasip
Tomišelj, 190.000€
zid Brest
Aktivnost 17:
Ig II.: zid Iška vas, 160.000€
nasip Mala vas
Aktivnost 18:
Ig.
III.:
zadrževalnik
Draščice
na
jezerih Drage s
pretočnimi
objekti

250.000€
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Aktivnost 19:
Protipoplavni
ukrepi
Dobrepoljski
Struški dolini

v 300.000€
in

400.000€

300.000€

Aktivnost 20:
Gradnja nasipov
ob
robovih
Ljubljanice
na
Vrhniki

300.000€

500.000€

Aktivnost 21:
Gradnja nasipov
in
suhih 50.000€
zadrževalnikov v
Podlipski dolini in
ob potoku Bela

100.000€

500.000€

200.000€

Aktivnost 22:

Povečanje
pretočnosti
prepustov
in
mostov
ter
ureditev struge
na Radni

40.000€

40.000€

45.000€

45.000€

Aktivnost 23:

Čiščenje,
poglobitev
in
ureditev
vodotokov:
Drobtinka,
Radenščica,
Kušljanov
Graben, ČrnelikaKonj,
Podpeški
jarek,
Jezerski
potok
Aktivnost 24:

Izdelava
hidrološkohidravlične
študije
za
območje naselja
Rakitna

15.000 €
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Aktivnost 25:

Ukrepi
na
ljubljanskem
980.000€
barju za zaščito
stanovanjskih
objektov

750.000€

Aktivnost 26:

Sanacija suhega 250.000€
zadrževalnika
Podutik
Aktivnost 27:

Izvedba suhega
zadrževalnika in 48.000€
zaporničnega
objekta
na
Malenci
Aktivnost 28:

Celoviti
protipoplavni
ukrepi
na
območju Ilovice

108.000€

Aktivnost 29:

Študije poplavne
45.000€
ogroženosti
Glinščice, Pržanca
in Gameljščice
Aktivnost 30:

Ukrepi
na 500.000€
Kamniški Bistrici
v Šmarci

2.000.000€

1.000.000€

1.000.000€

3.000.000€

3.500.000€

3.500.000€

2.000.000€

2.000.000€

1.000.000€

100.000€

144.000€

Aktivnost 31:

Ukrepi na povirju
Kamniške Bistrice
in pritokih
Aktivnost 32:

Ukrepi
za
sanacijo
erozijskih žarišč
Aktivnost 33:

Vodice
–
povečanje
propustov,
melioracijski
jarki,
čiščenje
brežin

60
DOPOLNITEV OSNUTKA DOGOVORA ZA RAZVOJ LJUBLJANSKE URBANE REGIJE 2016-2019

Aktivnost 34:

Protipoplavna
ureditev sotočja 80.000 €
Sore in Save v
Medvodah

1.500.000 €

800.000 €

400.000 €

500.000 €

Aktivnost 35:

Protipoplavni
ukrepi
pritoka 50.000 €
Mavelščica v Savo
v Medvodah
Aktivnost 36:

Dol pri Ljubljani Ureditev Brežin in 340.000 €
protipoplavnih
nasipov
ob
Kamniški Bistrici
Aktivnost 37:

Razširitev mostu 180.000 €
čez Kamnico v
Dolskem
Aktivnost 38:

Dol pri Ljubljani Ureditev Brežin in
protipoplavnih
nasipov ob Savi

480.000 €

Aktivnost 39:

Suhi zadrževalniki 100.000 €
na Tunjščici v
Komendi

300.000 €

300.000 €

300.000 €

100.000 €

50.000 €

50.000 €

100.000 €

20.000 €

300.000,00 €

500.000,00 €

100.000,00 €

20.000 €

200.000,00 €

475.000,00 €

100.000,00 €

Aktivnost 40:

Dokumentacija za
zadrževanike na
Pšati in Knežjem
potoku v Občini
Komenda
Aktivnost 41:

Protipoplavni
20.000 €
ukrepi na Pšati v
občini Trzin
Aktivnost 42:

Ureditev potoka
Snežak
v
Dragomerju
Aktivnost 43:

Sonaravno
35.000 €
urejanje brežin
Borovniščice
SKUPAJ

11.225.000 €

52.000 €

30.715.000 €

22.299.000 €

18.325.000 €

5.600.000 €
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88.164.000 €
(Po potrebi razširi tabelo glede na število aktivnosti, zapisanih v točki 12).

16. Prikaz okvirne celotne vrednosti po predvidenih virih financiranja [v evrih]
Viri
2016
2017
2018
2019
financiranja /
Leto
EU sredstva

2020

Sklad EU:
Kohezijski
sklad

Pristojno
ministrstvo:
Ministrstvo za
okolje
in
prostor

Operativni
program:
OP 2014-2020

Prednostna
os:
2.5.
Prilagajanje
na podnebne
spremembe

Prednostna
naložba:
2.5.3. Podpora
naložbam za
prilagajanje
podnebnimn
spremembam,
vključno
s
pristopi,
ki
temeljijo
na
ekosistemu

Specifični cilj:
Nižja poplavna
ogroženost na
območjih
pomembnega

10.663.750 €

29.179.250 €

21.184.050 €

17.408.750 €

5.320.000 €
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vpliva poplav

Nacionalna
sredstva
Pristojno
ministrstvo:

Občinska
sredstva
Občina:
Vključene
občine

561.250 €

1.535.750 €

1.114.950 €

916.250 €

280.000 €

11.225.000 €

30.715.000 €

22.299.000 €

18.325.000 €

5.600.000 €

Druga javna
sredstva
Naziv
subjekta:

Zasebna
sredstva
Naziv
subjekta:

SKUPAJ

88.164.000 €
(Po potrebi razširi tabelo glede na vir financiranja).

17. Opis kazalnikov ter viri podatkov za spremljanje kazalnikov
(v primeru predvidenega sofinanciranja projekta iz sredstev evropske kohezijske politike cilja
Naložbe za rast in delovna mesta, je potrebno opredeliti tudi kazalnike učinkov in specifične
kazalnike rezultatov iz OP EKP 2014-20203)
Naziv kazalnika
Merska enota
Cilja vrednost ob
Viri podatkov

1.5. Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 z dne 11. decembra 2014
(http://www.eu-skladi.si/ekp/kljucni-dokumenti)
3
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zaključku projekta
Število poplavno
ogroženih stavb
Število ogroženih
IPPC in SEVESO
objektov

število
število

(Po potrebi razširi tabelo glede na število kazalnikov).

18. Pripravljenost projekta - potrebna dokumentacija za izvedbo projekta:
(označiti in izpolniti)
Projektna dokumentacija:
Bo potrebna
(navesti, katera)
Je v izdelavi
Je izdelana
Investicijska dokumentacija:
Bo potrebna
(navesti, katera)
Je v izdelavi
Je izdelana
Gradbeno dovoljenje
Je potrebno
Ni potrebno
Je pridobljeno, dne
Umeščenost v občinske razvojne in prostorske
dokumente
Predvidena priprava regionalnega prostorskega
načrta
Podatki o pravnem stanju zemljišč4 in objektov
pri investicijskih projektih
(navede se najmanj parcelna številka, k.o. in
lastništvo)

, številka

DA
NE
DA
NE

Naziv regije: Ljubljanske urbana regija
Datum izpolnitve obrazca: 1.12.2015

Podpis direktorice/direktorja RRA: mag. Lilijana Madjar

4

Izpis iz zemljiške knjige
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4.2. KREATIVNI IN AKTIVNI MLADI
PREDSTAVITEV PROJEKTA
1.Naziv projekta:
2.Predlagatelj projekta:
(če se razlikuje od nosilca projekta)

Kreativni in aktivni mladi (KAM)

/

3.Predstavitev nosilca projekta in skupine partnerjev:
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije
a) Nosilec projekta:

Občine LUR
Univerza v Ljubljani
Občine nastopajo kot pomemben akter lokalnega
razvoja. Projekt bo vzpostavil prenos specifičnih znanj
ter ustvaril partnerstva za razvoj lokalnih skupnosti in
deležnikov, kjer bodo imele občine pomembno vlogo.
b) Partnerji v projektu:
(navedba in njihova vloga v projektu)

Univerza se vključuje kot ključni povezovalni akter za
integracijo novih pristopov usposabljanja v programe
izobraževanja.

4.Tip projekta:
regijski projekt
medregijski projekt
sektorski projekt
(v nadaljevanju označiti v primeru predvidenega sofinanciranja projekta iz sredstev evropske
kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta – glej Navodila OU5)

Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020, Ljubljana, julij 2015, št. dokumenta 007-71/2015/1
(http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila)
5

65
DOPOLNITEV OSNUTKA DOGOVORA ZA RAZVOJ LJUBLJANSKE URBANE REGIJE 2016-2019

Dodatno označiti v primeru celostne obravnave
določenega geografskega območja (npr.
urbano območje, zavarovano območje narave,
porečje)6:
Operacije celostnega pristopa

DA
NE

5.Način izvedbe projekta (označiti):
celotna izvedba projekta v enem koraku
izvedba projekta po sklopih (po fazah)
6.Predviden začetek in zaključek izvajanja projekta:
Predviden začetek (leto/mesec):
01.08.2016
Predviden zaključek (leto/mesec):

30.09.2020

7.Povzetek projekta:
Namen projekta KAM je povečati zaposlovanje mladih v kreativnem sektorju in s pomočjo
kreativnih znanj oblikovati nove zaposlitve mladih v ostalih sektorjih. Primarni namen projekta je
spodbujati hitrejši prehod mladih od izobraževanja k zaposlitvi. Sekundarni namen projekta je
povezovanje mladih podjetnikov s kreativnim sektorjem. Kreativni sektor namreč že zaposluje
mlajšo delovno silo ter ima potencial absorbiranja deleža brezposelnih iz mlajših generacij. Mlajša
generacija izraža interes po svobodni, družbeno odgovorni in osebno izpopolnjujoči zaposlitvi, kar
so značilnosti zaposlitev v kreativnem sektorju. Na drugi strani je kreativni sektor bolj odporen na
krizo, hkrati pa pomembno doprinese k boljši ekonomski razvitosti mest in regij (Kozina, 2014).
Tako je namen projekta omogočiti mladim hitrejši razvoj kreativne kariere, hkrati pa s kreativnimi
znanji omogočiti hitrejšo rast zaposlitev v bolj klasičnih sektorjih. Obenem projekt zasleduje tudi cilj
razviti ter testirati nove pristope usposabljanja prilagojene specifičnim potrebam kreativnega
podjetništva oz. razvoja kreativne kariere s ciljem integracije novih pristopov v programe
izobraževanja. Nenazadnje so na ravni posameznih občin ravno kreativne vsebine tiste, s katerimi
se oživlja stavbno dediščino oziroma degradirana (produkcijska) območja.
Bistvene aktivnosti projekta zavzemajo tako bolj splošne vsebine namenjene izredno širokemu
krogu udeležencev kot tudi specifično usmerjene aktivnosti.
RRP LUR 2014–2020 poudarja kreativnost, znanje in inovativnost kot razvojno specializacijo.
Opredeljen je cilj ustvarjanja novih delovnih mest, ki temeljijo na ustvarjalnosti.
OP kot izhodišče Specifičnega cilja 1 (2.8.4) postavlja poslabšane razmere na trgu dela za mlade. OP
poudarja podrobno opredelitev ukrepov glede na ciljne skupine in območja, kar v kontekstu RRP

5. člen
Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15)
6
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LUR predstavljajo kreativne industrije. Tako bodo v okviru projekta KAM izvedene aktivnosti, ki
omogočajo razvoj in testiranje poslovne ideje, pripravništvo, mentorstvo ter izobraževanje.
Aktivnosti spodbujanja podjetništva bodo izvedene na ravni kreativnega sektorja. Hkrati bodo
izvedene tudi aktivnosti, ki podpirajo mlade v inovativnih projektih. Aktivnosti so usklajene z ukrepi
navedenimi v 2.8.4.1.
Strategija pametne specializacije (SPS) v Ukrepu 4.2.2. Namen krepitve razvojnih kompetenc in
inovacijskih potencialov v kontekstu človeških virov poudarja pomembnost vključevanju multi- in
inter- disciplinarnih znanj, kot sta kreativnost in oblikovanje. Celoten projekt KAM temelji na
interdisciplinarnosti ter vključevanju specifičnih znanj s tega področja.
Hkrati dokument SPS z Ukrepom 4.2.4. Mlada in ustvarjalna Slovenija izpostavlja spodbujanje
ustvarjalnosti in podjetnosti mladih ter izboljšanje njihovih ključnih kompetenc v vseh fazah
izobraževalnega procesa oz. po njegovi celotni vertikali, kar predlagani projekt v celoti zajema
vsebinsko, hkrati pa zapolni vrzel, ki nastane na vertikali po zaključku visokošolskega izobraževanja
ter ga hkrati nadgradi s sinergijskim učinkom projekta CREA (ta se nanaša na dodaten program že v
času visokošolskega izobraževanja).
SPS v Ukrepu 4.3.1. Novonastala podjetja in prenos znanja spodbuja razvoj start-up podjetij.
Projekt v celoti temelji in spodbuja tako prenos znanja kot razvoj novih podjetij za ustvarjanje novih
delovnih mest.
Učinki projekta bodo merjeni kvantitativno in kvalitativno. Kvantitativno bodo izmerjeni rezultati
po posameznih aktivnostih, medtem ko bodo s kvalitativnimi evalvacijskimi metodami izmerjeni
učinki projekta v kontekstu ciljev.
Projekt je izvedljiv v izbranem časovnem obdobju, saj je prijavitelj (RRA LUR) že izvajal projekt
podobnega obsega in podobne vsebine v primerljivem časovnem okviru (projekt RCKE).

(Skupaj predvidoma do 300 besed)
Opredeli se tudi:
– skladnost projekta s programskimi dokumenti s področja regionalnega razvoja,
– skladnost projekta s politikami Vlade RS,
– merljivost učinkov in rezultatov projekta,
– izvedljivost projekta v načrtovanem časovnem obdobju.

8.Navedba prioritete in ukrepa v RRP, v katero se uvršča projekt:
PRIORITETA: 1. Rast konkurenčnosti regijskega gospodarstva.
UKREP: 1.1.3 Kreativne industrije kot gonilo gospodarskega razvoja
KRATKA OBRAZLOŽITEV:
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Kreativni sektor postaja vse pomembnejši bazen zaposlitev na ravni regiji, hkrati pa predstavlja
velik potencial za rast v ekonomskem in družbenem smislu. RRP opredeljuje potencial kreativnega
sektorja na ravni regiji, hkrati pa zaradi zgoščanja kreativnih zaposlitev v LUR regijo opredeljuje kot
območje, v katerem bi bilo najbolj smiselno spodbujati program inovativnosti in kreativnosti
podjetij. Program podpore se nanaša na vse oblike podjetništva vendar bo v tem projektu
osredotočen na kreativni sektor kot vir zaposlitev in kreativnost kot vir dodane vrednosti.

(Skupaj predvidoma do 100 besed)
9.Opredelitev ciljne skupine, ki ji je projekt namenjen in analiza njenih potreb
CILJNA SKUPINA:
Mladi (od 15 do 29 let), ki delujejo oz. so delovali na področju kreativnega sektorja (zaposlitev ali
NVO) ter tisti, ki so pridobili izobrazbo s tega področja.
Mladi (od 15 do 29 let) s podjetniškimi idejami, k razvoju katerih bi kreativna znanja doprinesla.
ANALIZA POTREB CILJNE SKUPINE:
Mladim podjetnikom je začetku kariere pomembno omogočiti hitrejšo specializacijo, pri tem pa so
lahko kreativna znanja dejavnik hitrejšega prodora na trg.
Za uspešno delovanje na področju kreativnih industrij je pomembna vpetost v kreativni ekosistem.
Pri vstopanju v to omrežje lahko mladim s področja kreativnih industrij mlajšim kreativcem pomagajo
uveljavljeni kreativci.
Za kreativni ekosistem velja, da je precej razdrobljen, zato je pomembno povezovanje v skupnosti in
izboljšanje socialnega kapitala.
Za boljše ekonomske rezultate kreativnega sektorja je potrebno na ustvarjalce prenesti podjetniška
znanja. Ustvarjalni poklici temeljijo na strasti do poklica, tako pogosto spregledajo pomen
podjetniškega aspekta svojega poklica, ki pa je za ustvarjanje novih delovnih mest nujen.

(Skupaj predvidoma do 100 besed):
10.Opis namena in ciljev projekta ter opis skladnosti z razvojno specializacijo regije
NAMEN:
a. učinek na gospodarsko rast in delovna mesta
Spodbujanje ustvarjanja novih delovnih mest v kreativnem sektorju ter drugih sektorjih, kot
posledica sodelovanja s kreativnim sektorjem.
b. učinek na razvoj človeškega potenciala
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Pridobljena nova znanja in vzpostavljena nova sodelovanja med ustvarjalci ter med
kreativnimi in drugimi sektorji.
c. vpliv na okolje
Pri izbiri sodelujočih podjetij/podjetnikov bo določena pozornost namenjena družbenemu
in okoljskemu učinku predmetnih idej.
d. prispevek k ciljem prostorskega razvoja regije
Projekt posredno doprinese k cilju, ki se navezuje na preudarno uporabo prostora. Kreativni
podjetniki praviloma iščejo starejše, mestoma degradirane prostore, ki omogočajo
produkcijo in so blizu mestnih središč. Ta vzorec se kaže tudi v LUR. Z razvojem kreativnega
podjetništva razvijamo vsebino regeneracije starejših produkcijskih prostorov.
e. sinergijski učinek med nameni iz prvih štirih točk (a., b., c. in d.)
Projekt je oblikovan tako, da predstavlja zaokroženo celoto, ki spodbuja razvoj kreativnega
ekosistema in ustvarjanja kreativnih delovnih mest. Specifično se to navezuje na kreativna
podjetja v različnih stopnjah razvoja, hkrati pa je namen izboljšati izobraževalno raven in
dostopnost kreativnih znanj tudi za ostala mlada podjetja.
f. sinergijski učinek z drugimi projekti
Primarno lahko navedemo sinergijski učinek s projektom RCKE, ki je imel podobno
vsebinsko izhodišče, vendar je bil cilj projekta razvoj kreativnega sektorja v smislu začetnih
korakov razvoja družbene in ekonomske strukture kot temelja kreativnemu ekosistemu.
Projekt Kreativni in aktivni mladi (KAM) to preseže s celovitejšo podporo oblikovanju
zaposlitev, povezanih s kreativnimi znanji, za mlade. Hkrati projekt doseže sinergijski učinek
tudi s projektom CREA (program H2020), kjer gre za povezavo IKT sektorja in kreativnega
sektorja z namenom razvoja novih oblik podjetništva med študenti. CREA tako ustvarja nov
program znotraj izobraževalnega sistema, ki spodbuja podjetništvo in vpeljuje kreativnost
ter tako mladim omogoča lažji prehod iz izobraževalnega sistema v zaposlitev ter tako
celostno zaključi vertikalo izobraževalnega procesa.
g. sinergijski učinek glede regionalne celovitosti, razvojne specializacije in med regionalnega
sodelovanja
Razvojna specializacija regije vključuje razvoj, ki temelji na inovativnosti in kreativnosti.
Projekt se nanaša na celotno regijo, saj bo posebna pozornost namenjena vključevanju
mladih podjetnikov in različnih institucij ter deležnikov iz vseh občin regije, predvsem pa bo
pomembna vključenost podjetniških in ustvarjalnih centrov lociranih izven glavnega mesta.
S tem želimo zgraditi močno regionalno mrežo, ki bo inovativni in kreativni potencial regije
prelila v nova delovna mesta. Projekt bo tako omogočil aplikacijo rezultatov na druge regije,
kar glede na kontekst ni neobičajno: RRA LUR je ena izmed prvih institucij v Sloveniji, ki je
pričela s podporo in spodbujanjem kreativnega sektorja. Tako je že vpeljala nove pristope,
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ki jih uporabljajo tudi druge razvojne agencije oziroma občine, medtem ko bi predmetni
projekt omogočil razvoj celovite institucionalne podpore, kar je izrazitega pomena za ostale
regije.
h. učinek na vložena finančna sredstva
Glede na ekonomski in družbeni potencial kreativnega sektorja pričakujemo učinek, ki preseže
vrednost vloženih sredstev. To še posebej velja na ravni 'spill-over' učinkov na druge sektorje,
kar je v projekt neposredno vključeno.
CILJI:
- Razvoj novih zaposlitev za mlade do 29 let.
- Razvoj novih praktičnih izkušenj in znanj v kreativnem sektorju za mlade.
- Prenos znanja iz uveljavljenih na mlajše kreativce.
- Hitrejši vstop v kreativni ekosistem.
- Nova znanja za hitrejše zaposlovanje.
- Nove vsebine za regeneracijo podizkoriščenih produkcijskih prostorov.
OPIS SKLADNOSTI Z RAZVOJNO SPECIALIZACIJO REGIJE:
Razvojna specializacija regije neposredno naslavlja razvoj kreativnosti in sinergičnega sodelovanja
akterjev s tega področja. Trajnostni razvoj regije je v razvojni specializaciji utemeljen na
inovativnosti, kreativnosti in znanju. Projekt KAM se nanaša na vsa tri področja. Spodbujanje
kreativnosti se nahaja v osnovnem izhodišču projekta, inovativnost je del spodbujanja kreativnega
sektorja v smislu ekonomskih in družbenih inovacij ter povezovanju z drugimi sektorji, medtem ko
je prenos znanja del izobraževalnih aktivnosti ter sodelovanja z različnimi kreativnimi skupnostmi.
Konkretno RRP navaja potencial ustvarjalnih središč na ravni regije, ter potencial
interdisciplinarnega povezovanja različnih gospodarskih sektorjev in ustvarjalnosti. Kot izhodišče
RRP jemlje za regijo značilno visoko koncentracijo ustvarjalnih poklicev ter identificiran potencial
občin LUR v spodbujanju novih ustvarjalnih delovnih mest.

(Skupaj predvidoma do 150 besed)
UTEMELJITEV SKLADNOSTI PROJEKTA S CILJI RELEVANTNIH PRIORITET MAKROREGIONALNIH
STRATEGIJ EU OZ. UČINEK PROJEKTA NA OBMOČJA MAKROREGIONALNIH STRATEGIJ EU, V
PRIMERU, DA OBSTAJA
Strategija Evropske unije za alpsko regijo vsebuje cilj pravičnega dostopa do zaposlitvenih možnosti
ob izkoriščanju visoke konkurenčnosti alpske regije, ki vključuje ukrep razvoja inovacijskega
ekosistema. Ta se konceptualno delno prekriva s kreativnim ekosistemom. Predvidene so aktivnosti
za izboljšave na trgu dela, še posebej izobraževanja in usposabljanja za izboljšanje priložnosti
zaposlovanja v strateških sektorjih. Hkrati je navedena tudi nadpovprečna zastopanost visoko
izobražene delovne sile v Alpskem prostoru. Neposredno strategija navaja podjetništvo mladih.
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Strategija EU za jadransko-jonsko regijo poudarja pomen spodbujanja visokokvalificiranih
zaposlitev. Pomen zaposlovanja in višje stopnje zaposlenosti poudarja tudi Strategija EU za
Podonavje. Predvsem v akcijskem načrtu poudarja pametno rast, inovacije ter izboljšanje pogojev
za transformacijo idej v tržno zanimive produkte in storitve. S tem povezuje tudi vlaganje v človeški
kapital. Strategija dodaja prioriteto izboljšanja poslovnega okolja za SMEs ter poudarja pomen
vlaganj v izobraževanje in usposabljanje z učinkom na trg dela.

(Skupaj predvidoma do 200 besed)
11.Predstavitev nosilca projekta oziroma skupine partnerjev
PREDSTAVITEV NOSILCA PROJEKTA:
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je konkurenčna, prijazna in mednarodno
priznana razvojna agencija. Podpira ekonomske, socialne in kulturne aktivnosti v občinah
osrednjeslovenske regije, da ta postane prijazna in prepoznavna celota s skupnimi cilji.
Razvoj v regiji usmerja v delujoče somestje, ki omogoča najboljši dostop do javnih storitev in
obenem ohranja bližino narave in kulturnih dobrin vsem prebivalcem. Razvojne programe agencija
snuje z mislijo na hitrejši razvoj celotne regije. Usklajuje regionalne strukturne politike in pripravo
projektov, ki kandidirajo za evropska sredstva. RRA LUR skrbi za razvoj regije. S področjem
kreativne ekonomije se RRA LUR ukvarja od leta 2010. Takrat se je na ravni RRA LUR začela
oblikovati ekipa strokovnjakov, ki je osredotočena na spodbujanje kreativnega sektorja.
PREDSTAVITEV PARTNERJEV NA PROJEKTU:
(Skupaj predvidoma do 100 besed)
12.Opis posameznih aktivnosti
KRATEK OPIS AKTIVNOSTI:
1. Kreativno podjetništvo
Aktivnost zajema izbor udeležencev z inovativno podjetniško idejo, proces razvoja te ideje preko
prenosa znanj in razvoja specifičnih kompetenc s ciljem samozaposlitve oz. zaposlitve.
2. Kreativna praksa
Izbranim kreativnim podjetjem in mladim kreativcem bomo omogočili prenos znanj in izkušenj ter
praktično izobraževanje v specifični zaposlitveni dejavnosti. Predvideno je interdisciplinarno delo
na skupnem projektu ter sodelovanje z mentorji.
3. Dogodki
Aktivnost se nanaša na partnersko organizacijo dogodkov, z mrežo akterjev, ki delujejo na področju
kreativne ekonomije. Poudarek je na dogodkih, katere ciljna populacija predstavlja mlade do 29.
leta in doprinese k zaposlitvenim možnostim te generacije.
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4. Prostor ustvarjalnega podjetništva
Z namenom čim boljšega medsebojnega mreženja ustvarjalcev in uporabe ustvarjalnega
podjetništva kot vsebine urbane regeneracije, se ta aktivnost nanaša na inovativno delovno okolje.
Za udeležence prve aktivnosti projekta, v specifičnem smislu, in kreativne podjetnike v bolj
splošnem smislu, bo oblikovano/izbrano okolje, ki bo omogočilo hiter razvoj socialnega kapitala,
podjetniškega potenciala, hkrati pa bo nova vsebina doprinesla k novi rabi podizkoriščenih
prostorov.
5. Izobraževanje
Organizacija izobraževanj in svetovanj, ki doprinesejo k ustvarjanju zaposlitev za mlajšo generacijo
podjetnikov-kreativcev.
6. Crowdfunding klub
Podpora podjetjem, ki se udeležujejo procesa pridobivanja množičnega kapitala pred in po
pridobitvi podpore preko spletnih mest za množično financiranje.
7. Evalvacija projekta
Evalvacija izvedenih modelov podpore kreativnemu sektorju. Na tem utemeljena politika podpore
kreativnemu sektorju na ravni regije. Možnost aplikacije te na ostale regije.

(Skupaj predvidoma do 200 besed)
13.Okvirni časovni načrt projekta
Aktivnost /
2016
Leto
Aktivnost 1:
x
Kreativno
podjetništvo
Aktivnost 2:
x
Kreativna
praksa
Aktivnost 3:
x
Dogodki

2017

2018

2019

2020

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Aktivnost 4:
Prostor
ustvarjalnega
podjetništva

x

x

x

x

x

Aktivnost 5:
Izobraževanje

x

x

x

x

x
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Aktivnost 6:
Crowdfunding
klub

x

x

x

x

x

Aktivnost 7:
x
x
x
x
x
Evalvacija
projekta
(Po potrebi razširi tabelo glede na število aktivnosti, zapisanih v točki 12 in glede na način izvedbe
projekta, zapisano v točki 5).

14.Prostorska opredelitev primernih lokacij za izvajanje aktivnosti
Primerne lokacije za Kohezijska regija: Zahodna kohezijska regija
izvajanje aktivnosti:
Razvojne regije: Osrednjeslovenska regija
Občine: OBČINE LUR

15.Prikaz okvirne finančne ocene po aktivnostih in okvirne celotne vrednosti [v evrih]
Aktivnost /
2016
2017
2018
2019
Vrsta stroškov
Aktivnost 1:
Kreativno
podjetništvo
Aktivnost 2:
Kreativna
praksa
Aktivnost 3:
Dogodki

2020

75.211

224.570

224.570

224.570

160.559

14.760

35.424

35.424

35.424

26.568

12.200

23.500

23.500

23.500

15.600

Aktivnost 4:
Prostor
ustvarjalnega
podjetništva

29.600

23.000

23.000

23.000

16.250

Aktivnost 5:
Izobraževanje

8.700

17.500

17.500

17.500

14.850

Aktivnost 6:
Crowdfunding
klub

12.900

27.500

27.500

27.500

16.600
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Aktivnost 7:
Evalvacija
projekta

1.375

4.000

8.750

8.750

11.200

SKUPAJ

154.746

355.494

360.244

360.244

261.627

(Po potrebi razširi tabelo glede na število aktivnosti, zapisanih v točki 12).

16.Prikaz okvirne celotne vrednosti po predvidenih virih financiranja [v evrih]
Viri financiranja / Leto
2016
2017
2018

2019

2020

EU sredstva
70%
Sklad EU:
ESS
Pristojno ministrstvo:
Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve
in enake možnosti
Operativni program:
Operativni program za
izvajanje
Evropske
kohezijske politike v 108.322,20
obdobju 2014 - 2020

248.845,80

252.170,80

252.170,80

183.138,90

Prednostna os:
8.Spodbujanje
zaposlovanja
in
transnacionalna
mobilnost delovne sile
Prednostna naložba:
8.2.Trajnostno
vključevanje mladih na
trg dela, predvsem
tistih, ki niso zaposleni
in se ne izobražujejo ali
usposabljajo, vključno z
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mladimi,
ki
so
izpostavljeni
socialni
izključenosti in mladimi
iz
marginaliziranih
skupnosti, vključno prek
izvajanja jamstva za
mlade
Specifični cilj:
1.
Znižanje
brezposelnosti mladih
Nacionalna sredstva
/

/

/

/

/

46.423,80

106.648,20

108.073,20

108.073,20

78.488,10

Druga javna sredstva
Naziv subjekta:

/

/

/

/

/

Zasebna sredstva
Naziv subjekta:

/

/

/

/

/

154.746

355.494

360.244

360.244

261.627

Pristojno ministrstvo:
Občinska sredstva
Občina:
30%

SKUPAJ

(Po potrebi razširi tabelo glede na vir financiranja).
17.Opis kazalnikov ter viri podatkov za spremljanje kazalnikov
(v primeru predvidenega sofinanciranja projekta iz sredstev evropske kohezijske politike cilja
Naložbe za rast in delovna mesta, je potrebno opredeliti tudi kazalnike učinkov in specifične
kazalnike rezultatov iz OP EKP 2014-20207)
Naziv kazalnika
Merska enota
Cilja vrednost ob
Viri podatkov
zaključku projekta
Aktivnost 1:
Število
38
spremljanje
Število
mladih
starih 15 – 29 let
(usposabljanja ali
izobraževanja)
Aktivnost 2:
Število
16
spremljanje

1.5. Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 z dne 11. decembra 2014
(http://www.eu-skladi.si/ekp/kljucni-dokumenti)
7
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Število izvedenih
kreativnih praks
Aktivnost 3:

Število

Število izvedenih
dogodkov
Aktivnost 5:
Število

16

spremljanje

8

spremljanje

Število izvedenih
izobraževanj
(Po potrebi razširi tabelo glede na število kazalnikov).
18.Pripravljenost projekta - potrebna dokumentacija za izvedbo projekta:
(označiti in izpolniti)
Projektna dokumentacija:
Bo potrebna
(navesti, katera)
Je v izdelavi
DIIP
Je izdelana
Investicijska dokumentacija:
Bo potrebna
(navesti, katera)
Je v izdelavi
Je izdelana
Gradbeno dovoljenje
Je potrebno
Ni potrebno
Je pridobljeno, dne
Umeščenost v občinske razvojne in prostorske
DA
dokumente
NE
Predvidena priprava regionalnega prostorskega
DA
načrta
NE
8
Podatki o pravnem stanju zemljišč in objektov
pri investicijskih projektih
NE
(navede se najmanj parcelna številka, k.o. in
lastništvo)

, številka

Naziv regije: Ljubljanska Urbana regija
Datum izpolnitve obrazca: 23.11.2015
Podpis direktorice/direktorja RRA: mag. Lilijana Madjar

8

Izpis iz zemljiške knjige
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4.3. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE – 3. SKLOP
(LOG DRAGOMER)
PREDSTAVITEV PROJEKTA
1. Naziv projekta:

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju
Ljubljanice - 3. Sklop (Log - Dragomer)

2. Predlagatelj projekta:
OBČINA LOG - DRAGOMER
(če se razlikuje od nosilca projekta)

3. Predstavitev nosilca projekta in skupine partnerjev:
a) Nosilec projekta:

b) Partnerji v projektu:

OBČINA LOG - DRAGOMER, NA GRIVI 5, 1358 LOG PRI
BREZOVICI

(navedba in njihova vloga v projektu)

Na projektu ni partnerjev.

4. Tip projekta:
regijski projekt
medregijski projekt
sektorski projekt
(v nadaljevanju označiti v primeru predvidenega sofinanciranja projekta iz sredstev evropske kohezijske
politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta – glej Navodila OU9)

Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020, Ljubljana, julij 2015, št. dokumenta 007-71/2015/1
(http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila)
9
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Dodatno označiti v primeru celostne obravnave
določenega geografskega območja (npr. urbano
območje,
zavarovano
območje
narave,
porečje)10:

DA

NE
Operacije celostnega pristopa

5. Način izvedbe projekta (označiti):
celotna izvedba projekta v enem koraku
izvedba projekta po sklopih (po fazah)

6. Predviden začetek in zaključek izvajanja projekta:
Predviden začetek (leto/mesec):
Predviden zaključek (leto/mesec):

Gradnja kanalizacijskega sistema se je pričela že
v letu 2014, ko je potekala izgradnja kolesarske
poti in pločnika ob regionalni cesti R2-409.
Vzporedno se je takrat izgradila tudi
kanalizacija, ki je bila načrtovana na liniji
kolesarske poti in pločnika.
Glavnina gradnje je predvidena v letih 2018 2021.

7. Povzetek projekta:
Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – 3. sklop (Log – Dragomer)
posega na območje dveh aglomeracij, ki sta večji od 2.000 PE, in sicer aglomeracijo 16468
Dragomer in aglomeracijo 4887 Log pri Brezovici. Predmetni projekt predstavlja enega od
projektov, ki se izvajajo v sklopu projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice.
Projekt je bil podprt že v sklopu Operativnega programa razvoja okoljske in prometne
infrastrukture za obdobje 2007-2013 in v katerega je vključenih 10 občin ter je sestavljen iz sledečih
projektov:
•
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – 1. sklop;
•
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – 2. sklop;
•
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – 3. sklop;
•
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – 4. sklop.
Projekti, ki se nanašajo na izvajanje 1., 2. in 4. sklopa so že pridobili odločbe za sofinanciranje iz
kohezijskega sklada v finančni perspektivi 2007-2013. Projekt v občini Log – Dragomer je tako edini

5. člen
Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15)
10
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projekt, ki še manjka, da se zaključi neko celovito reševanje problematike na območju porečja
Ljubljanice.
Na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod bo investitor zasledoval sledeče
namene:
•
Meddržavna obveznost.
•
Izvajanje strateške usmeritve države na področju komunalne infrastrukture.
•
Implementacija veljavnih predpisov s področja okolja.
Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 predstavlja
ključni izvedbeni dokument, v katerem so predstavljene prednostne osi izbranih prednostnih
naložb, kamor bo Slovenija vlagala sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju
2014–2020 z namenom doseganja nacionalnih ciljev v okviru ciljev EU 2020. V obdobju 2014–2020
velja enoten Operativni program za črpanje vseh treh strukturnih skladov Evropske Kohezijske
politike (Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, Kohezijski sklad). Dokument
ima 12 prednostnih osi, 6 prednostna os je namenjena boljšemu stanju okolja in biotske
raznovrstnosti. Konkretno je prednostna naložba 6ii namenjena vlaganju v vodni sektor za
izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo
države članice in ki presegajo te zahteve. Predmetni projekt bo prispeval k uresničitvi cilja, ki so
opredeljen v tej prednostni naložbi, in sicer: zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje
infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.

Projekt bo prispeval k kazalniku rezultata tega cilja:

Kazalnik

Merska
enota

Izhodiščna
vrednost

Izhodiš.
leto

Ciljna
vrednost
(za leto
2023)

Prispevek
projekta
v PE

Prispevek
projekta
v%

Povečanje obremenitev s
komunalno odpadno vodo
iz aglomeracij z
obremenitvijo večjo od
2.000 PE, ki se čisti na
komunalni ali skupni
čistilni napravi

PE

526.000

2012

1.418.000

4.112

0,5

Projekt izgradnje kanalizacijskega omrežja bo imel pozitiven vpliv na okolje. To je infrastrukturni
projekt, ki bo imel učinek zmanjševanja obremenjenosti okolja s komunalnimi vodami (predvsem
zmanjšanje onesnaževanja podzemne vode). Obratovanje kanalizacijskega omrežja s čistilno
napravo bistveno vpliva na varovanje okolja. Kanalizacija je načrtovana kot ločen sistem, ki odvaja
fekalne odpadke, ki bi sicer onesnaževali zemljo in bližnje vodotoke.
Izgradnja kanalizacije tudi nima negativnih vplivov na okolje, tako z vidika učinkovite izrabe
naravnih virov kot tudi z vidika okoljske učinkovitosti.
Obratovanje kanalizacije je energetsko učinkovito in varčno. Zgrajeni objekti v fazi obratovanja ne
bodo vplivali na večje povečanje rabe energije.
Projekt je v skladu z okoljskimi cilji 174. člena Pogodbe Evropske skupnosti in cilji in prednostnimi
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ukrepi šestega Okoljskega akcijskega programa z vidika zavarovanja zdravja ljudi in izboljšanja
javnega zdravja in varnosti, ki opredeljuje:
 zagotavljanje visoke ravni varstva površinskih in podzemnih voda, preprečevanje
onesnaževanja in pospeševanje trajnostne rabe vode,
 delo v smeri zagotavljanja popolnega izvajanja okvirne direktive o vodah, z namenom doseči
dobro ekološko, kemijsko in količinsko stanje voda ter skladno in trajnostno gospodarjenje
z vodo
Projekt zasleduje zahteve Direktive 91/271/EEC (UWWD) in predpristopne pogodbe RS z EU, da
morajo biti vse aglomeracije, ki imajo obremenitve večje od 2000 PE do konca leta 2015
opremljene s kanalizacijo, ki se zaključi s čistilno napravo.
Projekt je bil prepoznan kot projekt, ki bo pripomogel k ohranjenemu okolju in bil zato uvrščen v
Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020. Dokument ima postavljene tri
prioritete, druga prioriteta je namenjena ohranjenemu okolju in trajnostni rabi virov. Prioriteta se
deli na več programov, eden izmed njih je namenjen okoljski infrastrukturi z definiranim ukrepom
št. 2.2.1. Čisto in kvalitetno okolje kamor je uvrščen tudi predmetni projekt.
Učinki in rezultati projekta so merljiv in se bodo spremljali kot je navedeno v operativnem
programu, in sicer:
Ciljna vrednost
za
OP (št. CCI)

Prednostna os Navedba kazalnika

Merska enota

Ciljno leto
projekt

Povečanje obremenitev s
6. Boljše stanje komunalno odpadno vodo iz
okolja
in aglomeracij z obremenitvijo
2014SI16MAOP001
PE
biotske
večjo od 2.000 PE, ki se čisti
raznovrstnosti na komunalni ali skupni
čistilni napravi
čistilna

4.112

2021

5.000

2020

/

/

Novozgrajena
naprava

/

/

Novozgrajena
kanalizacija
km
Log pri Brezovici

11,8

2021

/

/

Novozgrajena
Dragomer

kanalizacija

km

6,9

2021

/

/

Novozgrajena
Lukovica

kanalizacija

km

4,4

2020

/

/

Novozgrajena črpališča

število

16

2021

PE
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Projekt je v predlaganem časovnem obdobju realno izvedljiv, saj so bile za vse investicijske posege
pridobljene služnosti oz. pravica graditi, kar izkazujejo tudi pridobljena vsa potrebna gradbena
dovoljenja. En del kanalizacije je že zgrajen. Na območju občine Log – Dragomer sta se namreč
gradili kolesarska pot in pločnik ob regionalni cesti R2-409, od Lukovice do križišča K-9 (uvoz v
Dragomer pri šoli). Investitor je bil DRSC. Ker se je kolesarska pot gradila v t.i. odstavnem pasu, kjer
je načrtovana tudi gradnja kanalizacije, je občina pristopila k vzporedni gradnji kanalizacije.
Projekt je tudi finančno opredeljen v proračunu občine Log – Dragomer. Občina je ob sprejetju
proračuna za leto 2016 pripravila tudi Načrt razvojnih programov za obdobje 2016 – 2019. V planu
investicij je tudi predmetni projekt, in sicer v postavki OB208-08-0015 Kanalizacija – izgradnja.

8. Navedba prioritete in ukrepa v RRP, v katero se uvršča projekt:
PRIORITETA: 2. Ohranjeno okolje in trajnostna raba virov
UKREP: 2.2.1. Čisto in kvalitetno okolje
KRATKA OBRAZLOŽITEV:
Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda se Ljubljanska urbana regija še
vedno spoprijema z nedograjenostjo lokalnih kanalizacijskih omrežij in pripadajočih čistilnih naprav
ter neopremljenostjo kanalizacijskega omrežja in zastarelostjo obstoječega omrežja. Projekt bo
prispeval k zmanjšanju onesnaževanja okolja zaradi neprečiščenih komunalnih odplak s
komunalnim opremljanjem aglomeracij na območjih naselij ali delov naselij. Projekt bo vplival na
izboljšanje učinka čiščenja reke Ljubljanice, zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov
onesnaževanja in sanira vire onesnaževanja iz naselij v občini Log – Dragomer.

9. Opredelitev ciljne skupine, ki ji je projekt namenjen in analiza njenih potreb
CILJNA SKUPINA:
Ciljna skupina so prebivalci občine Log – Dragomer in t.i. ostali uporabniki, kamor spada tako
gospodarstvo kot ostale ustanove (šole, vrtci, itd.).
ANALIZA POTREB CILJNE SKUPINE:
Odvajanje komunalne odpadne vode je povezano s porabo pitne vode. Upravljavec, Javno podjetje
Komunalno podjetje Vrhnika ugotavlja porabo pitne vode preko obračunskih vodomerov, poraba se
obračunava glede na dobavljeno količino pitne vode v m3 ali glede na dejansko porabo v preteklem
obračunskem obdobju.
Obstoječa količina pitne vode in prihodnji trendi
Če pogledamo količino prodane pitne vode po posamezni vrsti uporabnikov vidimo, da v občini
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količine prodane vode v zadnjih letih ne dosegajo večjih nihanj. V letu 2016 je napram letu 2015
beležen porast za približno 2,5% in sicer pri gospodinjskih porabnikih za 3,1%, pri ostalih pa je poraba
pitne vode v letu 2016 zopet nekoliko upadla. Nihanje porabe pitne vode gre na račun porabe enega
od večjih porabnikov – dializnega centra, ki obratuje od leta 2011.

Tabela: Poraba pitne vode po vrsti uporabnikov
vm
2010

2011

2012

2013

Gospodinjstva
142.554
148.809
144.947
144.010
Ostali
9.600
14.043
13.958
12.577
Skupaj
152.154
162.852
158.905
156.587
Vir: Letno poročilo upravljavca sistema, podatki upravljavca

3

2014

2015

2016

138.806
14.040
152.846

143.335
13.998
157.333

147.742
13.683
161.425

Glede na zadnje podatke o obstoječe priključenih na vodooskrbo je bila povprečna količina porabljene
pitne vode 41,03 m3/leto na prebivalca oziroma ca. 112 l/prebivalca na dan. Povprečna količina
porabljene pitne vode pri ostalih znaša 52,43 m3/leto to je 143 l/PE/dan. Povprečne količine porabe
pitne vode smo uporabili tudi v analizi stroškov in koristi, za izračun dodatnih prihodkov.
Povprečna količina porabljene pitne vode vseh uporabnikov tako znaša 42,93 m3/leto oziroma ca. 117
l/PE na dan.

Obstoječa količina komunalne odpadne vode in prihodnji trendi
Povpraševanje na predmetnem projektu tvorijo uporabniki storitev odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode v občini Log Dragomer.
Količina odvedene komunalne odpadne vode v občini ostaja na skoraj enaki ravni skozi celotno
opazovano obdobje, v celoti na račun povečanja količin pri gospodinjstvih. Količine pri poslovnih
uporabnikih so namreč upadle. Nihanjem porabe pri ostalih uporabnikih v posameznih letih največ
prispeva poraba dializnega centra.
Tabela: Količina odvedene vode v občini
vm
2010

2011

2012

Gospodinjstva
64.331
67.524
65.579
Ostali
3.774
8.474
7.396
Skupaj
68.105
75.998
72.975
Vir: Letno poročilo KP Vrhnika, podatki KP Vrhnika

2013
66.664
6.734
73.398

2014
61.454
7.178
68.632

2015
62.899
6.698
69.597

3

2016
66.202
7.717
73.919

Glede na zadnje podatke o obstoječe priključenih na odvajanje je bila povprečna količina odpadne
vode 40,82 m3/leto na prebivalca oziroma pri ostalih 44,10 m3/leto.
Kot je analizirano v izdelani študiji izvedljivosti za predmetni projekt, količina porabljene pitne vode
odraža tudi obstoječi trend količine odvedene komunalne odpadne vode. Trendu porabe pitne vode
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sledi tudi trend odvedene komunalne odpadne vode.
Po pregledu preteklega trenda porabe pitne vode lahko vidimo, da poraba pitne vode v zadnjih letih
ne niha, zato lahko predpostavimo, da poraba pitne vode ne bo ne naraščala, ne padala.
Pri pripravi projekcije količine odvedene vode smo izhajali iz podatkov, ki se nanašajo na obe
aglomeraciji v občini.
Tabela: Napoved količine odpadne vode, prikaz po presečnih letih, v m3
Razlika (dodatne količine)
2025
Gospodinjstva
Razlika - skupaj VSI priključeni po izvedbi investicije

2030

2035

2040

2045

3.579

3.579

3.579

3.579

3.579

0
3.579
0

0
3.579
0

0
3.579
0

0
3.579
0

0
3.579
0

146.864

146.864

146.864

146.864

146.864

0
146.864

0
146.864

0
146.864

0
146.864

0
146.864

533

533

533

533

533

0
533
0

0
533
0

0
533
0

0
533
0

0
533
0

27.944

27.944

27.944

27.944

27.944

0
27.944

0
27.944

0
27.944

0
27.944

0
27.944

4.112

4.112

4.112

4.112

4.112

0
4.112
0

0
4.112
0

0
4.112
0

0
4.112
0

0
4.112
0

Skupna količina odpadne vode

174.808

174.808

174.808

174.808

174.808

Količina (obstoječe priključeni)
Količina (novo priklj. inv+prirast)

0
174.808

0
174.808

0
174.808

0
174.808

0
174.808

Obstoječe priključeni
Novo priključena GOSPODINJSTVA (investicija)
Novo priključena GOSPODINJSTVA (naravni prirast)

Skupna količina odpadne vode
Količina (obstoječe priključena GOSPODINJSTVA)
Količina (prirast GOSPODINJSTVA)

Ostali
Razlika - skupaj VSI priključeni po izvedbi investicije
Obstoječe priključeni
Novo priključeni OSTALI (investicija)
Novo priključeni OSTALI (gospodarsko gibanje)

Skupna količina odpadne vode
Količina (obstoječe priključeni OSTALI)
Količina (prirast OSTALI)

Skupaj
Razlika - skupaj VSI priključeni po izvedbi investicije
Obstoječe priključeni
Novo priključeni (investicija)
Novo priključeni (prirast)

10. Opis namena in ciljev projekta ter opis skladnosti z razvojno specializacijo regije
NAMEN:
Na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod bo investitor zasledoval sledeče
namene:
 meddržavna obveznost,
 izvajanje strateške usmeritve države na področju komunalne infrastrukture,
 implementacija veljavnih predpisov s področja okolja.
a)učinek na gospodarsko rast in delovna mesta
Projekt bo prispeval k družbenemu in gospodarskemu razvoju na sledečih področjih:
 izboljšanje kakovosti življenja vseh,
 korak k razvoju družbene odgovornosti v Sloveniji,
 zmanjšanje tveganja bolezni,
 izenačevanje komunalnega standarda vseh občanov,
 povečanje vrednosti nepremičnin,
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 povečanje dohodka gospodarskih subjektov na območju investicije,
 zaščita naravnih virov, ki so osnova za razvoj in konkurenčnost gospodarstva,
 izvedba gradbenih del predstavlja tudi nove/ohranitev obstoječih zaposlitev.
b) učinek na razvoj človeškega potenciala
Z izgradnjo kanalizacije se pogoji bistveno izboljšajo kar prispeva k razvoju endogenih potencialov
območja.
c)vpliv na okolje
S predvideno izgradnjo manjkajoče kanalizacije bo območje obeh aglomeracij v občini Log –
Dragomer sklenjeno v celoto, ki se bo zaključila s čistilno napravo.
Projekt je v skladu z okoljskimi cilji 174. člena Pogodbe Evropske skupnosti in cilji oziroma temami
šestega Okoljskega akcijskega programa z vidika zavarovanja zdravja ljudi in izboljšane javnega
zdravja in varnosti. Izgradnja kanalizacijskega sistema in čiščenje odpadne vode na čistilni napravi
bo zmanjšala nevarnost onesnaženja pitne vode. Projekt bo prispeval k zmanjšanju onesnaževanja
okolja zaradi neprečiščenih komunalnih odplak s komunalnim opremljanjem aglomeracij na
območjih naselij ali delov naselij. Projekt bo vplival na izboljšanje učinka čiščenja reke Ljubljanice,
zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja in sanira vire onesnaževanja iz
naselij v občini Log – Dragomer.
Z izgradnjo kanalizacijskega sistema se bo zmanjšalo onesnaženje tal skozi odvajanje vode iz
greznic, posledično se bo ustavilo tudi onesnaženje vodnih virov.
Sistem ravnanja s komunalno odpadno vodo je zasnovan kot nepropusten sistem, tako se prepreči
iztekanje odpadne vode v tla in naprej v podtalnico.
Izgradnja sistema bo imela dodaten pozitiven učinek na kakovost okolja, zmanjšalo se bo
onesnaženje reke Ljubljanice (zmanjšanje izpuščene količine neraztopljenih snovi, amonijevega
dušika, celotnega dušika, KPK, BPK5).
Z izvedbo predmetne investicije se spoštujejo načela preventivnega ukrepanja, s katerimi se
izvajajo ukrepi za preprečevanje, omejevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov, tako da se okoljska
škoda odpravlja pri viru onesnaženja.
Za predmetni projekt so bila izdana tudi vsa potrebna soglasja, katerih pozitivno mnenje dokazuje
njihov pozitivni oziroma sprejemljiv vpliv na okolje.
d)prispevek k ciljem prostorskega razvoja regije
S prostorskega vidika je potencial v uravnoteženem prostorskem razvoju. Regija ima še prostorske
rezerve za razvoj ekonomskih dejavnosti, ki bodo po svoji infrastrukturni opremljenosti,
dostopnosti, prostorskih zmogljivostih in geostrateški legi konkurenčne tudi v evropskem merilu.
Predmetni projekt vzpostavlja pogoje za razvoj ekonomskih dejavnosti in s tem izkoriščanje
potencialov občine.
e)sinergijski učinek med nameni iz prvih štirih točk (a., b., c. in d.)
Projekt ima vpliv tako na okolje, gospodarstvo kot tudi na sam prostor, saj sama izvedba posega na
območje cele občine. Vplivi projekta so pozitivni.
f) sinergijski učinek z drugimi projekti
Predmetni projekt predstavlja enega od projektov, ki se izvajajo v sklopu projekta Odvajanje in
čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice. Projekt je bil podprt že v sklopu Operativnega
programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 in je bil sestavljen iz
sledečih projektov:
 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – 1. sklop; kamor so vključene
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občine Borovnica, Brezovica, Cerknica, Logatec, Pivka, Postojna, Škofljica, Vrhnika,
 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – 2. sklop; v projekt je vključena
občina Cerknica,
 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – 3. sklop; v projekt je vključena
občina Log – Dragomer,
 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – 4. sklop; v projekt je vključena
občina Brezovica.
Projekti, ki se nanašajo na izvajanje 1., 2. in 4. sklopa so že pridobili odločbe za sofinanciranje iz
kohezijskega sklada v finančni perspektivi 2007-2013 in se že izvajajo.
g)sinergijski učinek glede regionalne celovitosti, razvojne specializacije in med regionalnega
sodelovanja
Kot je opisano že v predhodnih točkah, projekt predstavlja del celovitega projekta, ki zajema širše
območje v regiji z opredeljenimi sinergijami.
h)učinek na vložena finančna sredstva
Za projekt je bila izdelana analiza stroškov in koristi, kjer so bili izračunani statični in dinamični
kazalniki projekta, ki izkazujejo njegovo finančno učinkovitost. Izdelana analiza stroškov in koristi je
pokazala, da projekt potrebuje sofinanciranje, saj je finančna neto sedanja vrednost -FNPV/(C)
projekta negativna in, da projekt je upravičen do sofinanciranja, saj je ekonomska neto sedanja
vrednost (ENPV) projekta pozitivna. Projekt je finančno vzdržen, saj prihodki pokrivajo stroške.
Povzetek vseh izračunanih kazalnikov projekta je prikazan v naslednji tabeli.
Tabela: Povzetek izračunanih kazalnikov analize stroškov in koristi
Finančna analiza
S pomočjo skupnosti
Finančna neto sedanja vrednost investicije - FNPV/(C)
Finančna interna stopnja donosnosti - FRR/(C)
Brez pomoči skupnosti
Finančna neto sedanja vrednost investicije - FNPV/(C)
Finančna interna stopnja donosnosti - FRR/(C)
Doba vračanja
Finančna donosnost vloženega kapitala
Finančna neto sedanja vrednost vloženega kapitala - FNPV/(K)
Finančna interna stopnja donosnosti - FRR/(K)
Ekonomska analiza
Ekonomska neto sedanja vrednost investicije - ENPV
Ekonomska interna stopnja donosnosti - ERR
Doba vračanja
Sedanja vrednost koristi - NPV (B)
Sedanja vrednost stroškov - NPV (C)
Količnik donosnosti - (B)/(C)

-1.467.928 EUR
-0,83%
-10.372.315 EUR
-7,21%
48 let
-1.467.928 EUR
-0,83%
7.016.158 EUR
9,84%
10 let
21.429.895 EUR
14.413.737 EUR
1,49
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CILJI:
Glavni cilj projekta je:
- Nove priključitve prebivalcev na kanalizacijski sistem z izgradnjo kanalizacije in čistilne
naprave, ki bo čistila komunalne odpadne vode tako obstoječe priključenih na odvajanje
kot novo priključenih na odvajanje v občini Log – Dragomer. S projektom bo na odvajanje
komunalne odpadne vode dodatno priključenih 2.315 PE, na čiščenje pa 4.112 PE.
Z izvedbo projekta se bo sledilo sledečim operativnim ciljem:
- Nove priključitve prebivalcev na kanalizacijski sistem z izgradnjo kanalizacije in čistilne
naprave. Odvajanje in čiščenje se bo uredilo v obeh aglomeracijah v občini, in sicer
aglomeraciji Log pri Brezovici (ID 4887) in aglomeraciji Dragomer (ID 16468).
- Sanacija virov onesnaževanja v naseljih.
- Izboljšanje življenjskih pogojev prebivalstva.
- Zmanjšanje pritiskov na naravno okolje.
- Izboljšanje pogojev za učinkovito ohranitev biotske raznovrstnosti v Ljubljanski urbani regiji.
- Izboljšana varnost pred onesnaževanjem iz kanalizacije.
OPIS SKLADNOSTI Z RAZVOJNO SPECIALIZACIJO REGIJE:
Projekt je skladen z razvojno specializacijo regije, ki med drugim opredeljuje, da bo regija
konkurenčnost povečevala tudi z ustrezno prenovo ter razvojem prometne, okoljske,
informacijsko-komunikacijske in družbene infrastrukture. Zdravo in kakovostno bivalno okolje se bo
dodatno zagotavljalo tudi z aktivnim varovanjem naravnih danosti.
UTEMELJITEV SKLADNOSTI PROJEKTA S CILJI RELEVANTNIH PRIORITET MAKROREGIONALNIH
STRATEGIJ EU OZ. UČINEK PROJEKTA NA OBMOČJA MAKROREGIONALNIH STRATEGIJ EU, V
PRIMERU, DA OBSTAJA
(Skupaj predvidoma do 200 besed)

11. Predstavitev nosilca projekta oziroma skupine partnerjev
PREDSTAVITEV NOSILCA PROJEKTA:
Projekt se izvaja na območju občine Log – Dragomer. Območje občine Log – Dragomer, ki zajema
naselja Dragomer, Log in Lukovico, leži ob stari magistralni cesti Ljubljana – Koper jugozahodno od
Ljubljane. Od Ljubljane je oddaljeno 10 km, prav toliko od Vrhnike. Na severni strani so
poddolomitski hribi, proti jugu se odpira široka močvirna ravnina ljubljanskega Barja, ki se zaključi
ob reki Ljubljanici.
Površina občine znaša 11 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 208. mesto.
Sredi leta 2015 je imela občina približno 3.650 prebivalcev (približno 1.800 moških in 1.800 žensk).
Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 136. mesto. Na kvadratnem
kilometru površine občine je živelo povprečno 330 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu
večja kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).
Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil
torej v tem letu pozitiven, znašal je 6,1 (v Sloveniji 0,4). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je
bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil
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torej negativen, znašal je –15,2. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v
občini je bil negativen, znašal je –9,1 (v Sloveniji 0,6).
Če pa pogledamo gibanje števila prebivalcev v občini v zadnjih sedmih letih, vidimo da je število
prebivalcev dokaj konstantno ob rahli rasti v višini manj kot 1% letno.
PREDSTAVITEV PARTNERJEV NA PROJEKTU:
/
(Skupaj predvidoma do 100 besed)
12. Opis posameznih aktivnosti
KRATEK OPIS AKTIVNOSTI:
Aktivnosti:
- izdelava dokumentacije,
- izdelava vloge za pridobitev sredstev KS,
- usklajevanje vloge in pridobitev odločbe o sofinanciranju projekta,
- priprava razpisnih dokumentacij, objava, izbor,
- gradnja čistilne naprave:
o čistilna naprava Log - Dragomer
o poskusno obratovanje ČN
- gradnja kanalizacijskega omrežja:
o Log pri Brezovici,
o Dragomer,
o Lukovica
(Skupaj predvidoma do 200 besed)
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13. Okvirni časovni načrt projekta
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1/2 2/2 1/2 2/2 1/2 2/2 1/2 2/2 1/2 2/2 1/2 2/2 1/2 2/2 1/3 2/3

Aktivnost
Izdelava dokumentacije
Izdelava Vloge za pridobitev sredstev KS
Usklajevanje Vloge in pridobitev odločbe
o sofinanciranju projekta
Priprava razpisnih dokumentacij, objava,
izbor
Gradnja čistilne naprave
Čistilna naprava Log-Dragomer
Poskusno obratovanje ČN
Gradnja kanalizacijskega omrežja
Log pri Brezovici
Dragomer
Lukovica

(Po potrebi razširi tabelo glede na število aktivnosti, zapisanih v točki 12 in glede na način izvedbe
projekta, zapisano v točki 5).

14. Prostorska opredelitev primernih lokacij za izvajanje aktivnosti
Kohezijska regija: zahodna kohezijska regija
Primerne lokacije za
Razvojne regije: osrednja slovenska regija
izvajanje aktivnosti:
Občine: Log - Dragomer
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15. Prikaz okvirne finančne ocene po aktivnostih in okvirne celotne vrednosti [v evrih] TEKOČE CENE

ČN in kanalizacija
Čistilna naprava 5.000 PE
Kanalizacija Log pri Brezovici
Kanalizacija Dragomer
Kanalizacija Lukovica
Ostali stroški
Stroški projektne, investicijske
in razpisne dokumentacije,
pridobitev služnosti
Projektna pisarna (2%)
Nepredvidena dela (10%)
Nadzor (2%)
Obveščanje javnosti
SKUPAJ brez DDV
DDV (22%)
SKUPAJ z DDV

Skupaj
Do
investicijska
30.6.2017
vrednost
12.343.912
700.947
2.754.774
0
5.041.788
398.031
2.703.938
26.249
1.843.412
276.667
2.246.101
427.237

2017

2018
0
0
0
0
0
0

857.442
0
447.232
257.884
152.326
188.435

2019

2020

5.530.080
2.670.448
1.369.873
789.898
699.861
779.075

2021

3.004.010
84.326
1.398.640
806.486
714.558
425.527

2.251.433
0
1.428.011
823.422
0
425.826

490.415

427.237

0

63.178

0

0

0

248.064
1.240.318
248.064
19.240
14.590.013
3.209.803
17.799.816

0
0
0
0
1.128.184
248.201
1.376.385

0
0
0
0
0
0
0

17.149
85.744
17.149
5.215
1.045.877
230.093
1.275.970

110.602
553.008
110.602
4.864
6.309.155
1.388.014
7.697.169

60.080
300.401
60.080
4.966
3.429.537
754.498
4.184.035

60.233
301.165
60.233
4.195
2.677.260
588.997
3.266.257

(Po potrebi razširi tabelo glede na število aktivnosti, zapisanih v točki 12)

16. Prikaz okvirne celotne vrednosti po predvidenih virih financiranja [v evrih] TEKOČE CENE
Skupaj
Viri financiranja
EU sredstva
Sklad EU:
Kohezijski sklad
Pristojno ministrstvo:
MOP
Operativni program:
OP za izvajanje EKP v obdobju
2014-2020
Prednostna os:
6. Boljše stanje okolja in biotske
raznovrstnosti
Prednostna naložba:
6.1. Vlaganje v vodni sektor
Specifični cilj: 1. Zmanjševanje
emisij v vode zaradi izgradnje
infrastrukture za odvajanje in
čiščenje komunalnih odpadnih
voda
Nacionalna sredstva
Pristojno ministrstvo: MOP
Občinska sredstva
Občina: Log-Dragomer
Ostali viri
sredstva drugih javnih virov
financ., sredstva zasebnih virov
financiranja, kreditna sredstva
SKUPAJ

Do 30.6.2017

2017

2018

2019

2020

2021

7.650.000

380.312

0

533.181

3.423.150

1.860.759

1.452.597

1.350.000

67.114

0

94.091

604.085

328.370

256.341

5.708.000

775.252

0

433.208

2.286.437

1.242.864

970.239

3.091.816

153.707

0

215.490

1.383.497

752.042

587.080

17.799.816

1.376.385

0

1.275.970

7.697.169

4.184.035

3.266.257

(Po potrebi razširi tabelo glede na vir financiranja).
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17. Opis kazalnikov ter viri podatkov za spremljanje kazalnikov
(v primeru predvidenega sofinanciranja projekta iz sredstev evropske kohezijske politike cilja Naložbe za
rast in delovna mesta, je potrebno opredeliti tudi kazalnike učinkov in specifične kazalnike rezultatov iz
OP EKP 2014-202011)
Naziv kazalnika

Merska enota

Cilja
vrednost
zaključku projekta

ob

Viri podatkov

Povečanje obremenitev s komunalno
odpadno
vodo
iz
aglomeracij
z
obremenitvijo večjo od 2.000 PE, ki se čisti
na komunalni ali skupni čistilni napravi

PE

4.112

Investitor

Novozgrajena čistilna naprava

PE

5.000

Investitor

Novozgrajena kanalizacija Log pri Brezovici

km

11,8

Investitor

Novozgrajena kanalizacija Dragomer

km

6,9

Investitor

Novozgrajena kanalizacija Lukovica

km

4,4

Investitor

Novozgrajena črpališča

število

16

Investitor

18. Pripravljenost projekta - potrebna dokumentacija za izvedbo projekta:
(označiti in izpolniti)

Projektna dokumentacija:

Bo potrebna

(navesti, katera)

Je v izdelavi
Je izdelana
KČN Log – Dragomer 5.000 PE, PZI, Segis d.o.o., februar 2013, št. proj.
10015PZI,
Kanalizacija v naselju Log pri Brezovici, PZI, Segis d.o.o., februar 2013, št.
proj.: 10018PZI,
Kanalizacija v naselju Log pri Brezovici – Dopolnitev 1, PZI, Segis d.o.o.,
januar 2014, št. proj.: 10018_1PZI,
Kanalizacija v naselju Log pri Brezovici – Dopolnitev 2, PZI, Segis d.o.o.,

1.5. Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 z dne 11. decembra 2014
(http://www.eu-skladi.si/ekp/kljucni-dokumenti)
11
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junij 2014, št. proj.: 10018_2PZI,
Kanalizacija v naselju Log pri Brezovici – Dopolnitev 3, PZI, Segis d.o.o.,
julij 2014, št. proj.: 10018_3PZI,
Kanalizacija Dragomer – Osrednji in zahodni del, izgradnja sanitarne
kanalizacije, PZI, Biro za komunalo d.o.o., maj 2013, št. proj.: 43/2010/KFaza 1,
Kanalizacija Dragomer – vzhodni del, PZI, Miran Komac s.p., april 2010, št.
proj.: KA-D-1/09,
Kanalizacija Dragomer – vzhodni del 1. Faza, PZI, Miran Komac s.p., april
2010, št. proj.: KA-DR-1/09,
Kanalizacija Lukovica, PZI, Biro za Komunalo d.o.o., april 2013, št. proj.:
58/2011/K,
Kanalizacija Dragomer – Osrednji in zahodni del – Izgradnja sanitarne
kanalizacije Faza 2, PZI, Biro za komunalo d.o.o., maj 2014, št. proj.:
43/2010/K,
Študija upravičenosti gradnje kanalizacijskega omrežja na območju občine
Log – Dragomer: za osrednji in zahodni del naselja Dragomer, Biro za
komunalo d.o.o., marec 2015,
Študija upravičenosti gradnje kanalizacijskega omrežja na območju občine
Log – Dragomer, Biro za komunalo d.o.o., marec 2015,
Študija upravičenosti gradnje kanalizacijskega sistema v območju
obstoječega omrežja mešane kanalizacije, naselje Dragomer – vzhodni
del, Miran Komac s.p., marec 2015,
Študija upravičenosti gradnje kanalizacijskega sistema v območju
obstoječega omrežja mešane kanalizacije v območju obstoječega omrežja
mešane kanalizacije – naselje Log pri Brezovici, Segis d.o.o., marec 2015.
Kanalizacija Log - Dragomer, Strokovni pregled s priporočili, MIKROS
d.o.o., junij 2017.
Investicijska dokumentacija:

Bo potrebna

(navesti, katera)

Je v izdelavi
Je izdelana
Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) – št. proj. 11 15800, izdelal Savaprojekt d.d. Krško, november 2011,
Predinvesticijska zasnova - št. proj. 11 158-00, izdelal Savaprojekt d.d.
Krško, december 2011,
Investicijski program. Izdelal Savaprojekt d.d. Krško, junij 2013,
Študija izvedljivosti z analizo stroškov in koristi, izdelal RRA LUR, julij 2015,
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avgust 2017.

Gradbeno dovoljenje

Je potrebno
Ni potrebno
Je pridobljeno, dne

, številka

ČN Log - Dragomer

351-160/2013 (217)

29.7.2013

Pravnomočno
GD
27.8.2013

Kanalizacija Dragomer - O+Z DEL - 1F
Odločba - veljavnost gr. dov. - 1F
Kanalizacija Dragomer - O+Z DEL - 2F
Sklep - popravek kanala S1.9, S1.10

351-52/2013 (217)
351-80/2015-3 (218)
351-45/2014 (218)
351-45/2014 (217)

10.5.2013

11.6.2013

15.4.2014

15.4.2014

Kanalizacija Dragomer - V del
Kanalizacija Dragomer- V del
Odločba - veljavnost gr. dov.
Odločba - sprememba gr. dov.
Kanalizacija Dragomer - V del
Odločba - veljavnost gr. dov. - V del
Kanalizacija Dragomer - V del - Pot ob gozdu
Odločba - veljavnost gr. dov. - Pot ob gozdu

351-186/2010 (217)
351-144/2013 (218)
351-79/2015-3
351-69/2015-5 (218)
351-55/2015-7 (218)
351-69/2017-3 (218)
351-65/2015-6(218)
351-70/2017-3 (218)

6.10.2010
21.6.2013

7.11.2010
6.7.2013

Kanalizacija Log - 1F
Kanalizacija Log - 2F
Odločba - veljavnost gr. dov - 2F
Kanalizacija Lukovica
Kanalizacija Lukovica - 2. del
Odločba - veljavnost gr. dov. - 2. del
Kanalizacija Lukovica - 2. del
Odločba - veljavnost gr. dov. - 2. del

Gradbeno dovoljenje

Št.

Veljavnost (po
pravnomočnosti)
2 leti po pravnomočnosti

Pričeli
graditi
DA

Uporabno
dovoljenje
NE

2 leti po pravnomočnosti
podaljšano do 11.6.2017
2 leti po pravnomočnosti

DA

NE

DA

NE

2 leti po pravnomočnosti
2 leti po pravnomočnosti
podaljšano do 6.7.2017

DA

DA

DA

NE

2 leti po pravnomočnosti
podaljšano do 29.4.2019
2 leti po pravnomočnosti
podaljšano do 5.5.2019

NE

NE

NE

NE

20.4.2015

29.4.2015

23.4.2015

5.5.2015

351-158/2013 (215)
351-34/2015-9 (218)
351-68/2017-3 (218)

22.8.2013
14.4.2015

24.9.2013
12.5.2015

2 leti po pravnomočnosti
2 leti po pravnomočnosti
podaljšano do 12.5.2019

DA
NE

NE
NE

351-54/2013 (215)
351-33/2015-9 (218)
351-67/2017-3 (218)
351-74/2015-5 (218)
351-66/2017-3 (218)

28.6.2013
14.4.2015

27.7.2013
12.5.2015

DA
NE

NE
NE

15.5.2015

30.5.2015

2 leti po pravnomočnosti
2 leti po pravnomočnosti
podaljšano do 12.5.2019
2 leti po pravnomočnosti
podaljšano do 30.5.2019

NE

NE

Umeščenost v občinske razvojne
in prostorske dokumente

DA

Predvidena
regionalnega
načrta

DA

priprava
prostorskega

Izdano GD

NE

NE
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Podatki o pravnem stanju
12
zemljišč
in objektov pri
investicijskih projektih
(navede se najmanj parcelna
številka, k.o. in lastništvo)

Za vse posege so bila pridobljene služnosti, kar izkazujejo tudi pridobljena
gradbena dovoljenja. Zaradi prevelikega števila tangiranih parcel le teh ne
navajamo, je pa celoten seznam na voljo na občini.

Naziv regije: Ljubljanska urbana regija
Datum izpolnitve obrazca: 18.8.2017

Podpis direktorice/direktorja RRA: mag. Lilijana Madjar

12

Izpis iz zemljiške knjige
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4.4. OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU ZG. SAVE – 1. SKLOP
PREDSTAVITEV PROJEKTA
1.Naziv projekta:

OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU ZG. SAVE – 1.
SKLOP

2.Predlagatelj projekta:
(če se razlikuje od nosilca projekta)

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM V IMENU OBČIN SOINVESTITORIC:
- Občina Komenda
- Mestna občina Kranj
- Občina Šenčur
- Občina Vodice

3.Predstavitev nosilca projekta in skupine partnerjev:
Nosilec projekta:
OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM

a) Nosilec projekta:
b) Partnerji v projektu:
(navedba in njihova vloga v projektu)

Partnerji v projektu (občine so-investitorice):
- Občina Komenda
- Mestna občina Kranj
- Občina Šenčur
- Občina Vodice
Investitorji projekta so Občina Cerklje na Gorenjskem (v
skladu s podpisano Pogodbo o sodelovanju je
pooblaščena za nosilko projekta), Občina Komenda,
Občina Vodice, Mestna občina Kranj in Občina Šenčur –
vse občine projekt sofinancirajo v deležih, ki so
dogovorjeni v Pogodbi o sodelovanju).

4.Tip projekta:
regijski projekt
medregijski projekt
sektorski projekt
(v nadaljevanju označiti v primeru predvidenega sofinanciranja projekta iz sredstev evropske
kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta – glej Navodila OU13)
Dodatno označiti v primeru celostne obravnave
DA
določenega geografskega območja (npr.

Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020, Ljubljana, julij 2015, št. dokumenta 007-71/2015/1
(http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila)
13
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urbano območje, zavarovano območje narave,
porečje)14:
Operacije celostnega pristopa

NE

5.Način izvedbe projekta (označiti):
celotna izvedba projekta v enem koraku
izvedba projekta po sklopih (po fazah)
6.Predviden začetek in zaključek izvajanja projekta:
Predviden začetek (leto/mesec):
Oktober 2016
Predviden zaključek (leto/mesec):

September 2020

7.Povzetek projekta:
Projekt, za katerega je pridobljeno veljavno gradbeno dovoljenje, načrtuje izgradnjo
vodooskrbnega sistema Krvavec.
Glavni vodni vir vodovodnih sistemov VS Cerklje, Kranj, Komenda in Vodice predstavljajo vodni viri
pod Krvavcem. Del vode je zajet z vrtinami, del pa z drenažnim zajetjem na potoku Reka. Večina
vodovodnega sistema je bila zgrajena do leta 1960, kasneje pa so bili obnovljeni le manjši deli
vodovodnega omrežja na območju občin Vodice in Komenda.
Glavna težava obstoječih vodovodnih sistemov je nezanesljivost oskrbe s pitno vodo, saj je voda v
drenažnem zajetju v Lukenjskem grabnu ob deževjih kalna in ne ustreza predpisani kakovosti pitne
vode. To zmanjšuje razpoložljivost pitne vode in povzroča motnje v obratovanju omrežja. Voda je v
tem primeru tudi bakterijsko oporečna in kot taka neustrezna za oskrbo prebivalstva s pitno vodo.
Težavo predstavljajo tudi izgube vode.
Vodovodni sistemi, ki so predmet urejanja (hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Viri pod
Krvavcem) vključujejo več občin, in sicer:
- vodovodni sistem Cerklje (ID 1630) – zajema občino Cerklje na Gorenjskem
- vodovodni sistem Vodice (ID 1) – zajema občino Vodice
- vodovodni sistem Komenda (ID 01) – zajema občino Komenda
- del vodovodnega sistema Kranj (ID 1190) - zajema MO Kranj in Šenčur
Omenjenim vodovodnim sistemov je skupno, da se deloma ali v celoti napajajo iz vodnih virov pod
Krvavcem.
Investicija vključuje izgradnjo novega transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 28 km,
rekonstrukcijo zajetja v Lukenjskem grabnu (Zajetje A), izgradnjo vodohrana (v sklopu objekta
Zajetja A), raztežilnika in objekta za pripravo vode ter izgradnjo novega vodohrana Taber.
Izgradnja raztežilnika in objekta za pripravo pitne vode bo omogočila dobavo kakovostne pitne
vode in odpravila težave nezanesljivosti oskrbe s pitno vodo. Povečanje kapacitete zadrževalnikov
vode bo omogočilo dobavo potrebnih količin vode naraščajočemu številu prebivalstva in rastočim
potrebam gospodarskih subjektov na vplivnem območju ukrepa, kar glede na trenutno stanje

5. člen
Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15)
14
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sistema ni izvedljivo. Z izvedbo investicije bo omogočena tudi večja kapaciteta hranjenja vode, ki bo
po izvedbi investicije znašala cca. 3.885 m3, kar je za več kot 2.000 m3 več od obstoječih kapacitet.
Sedanje kapacitete rezervoarjev ne zadoščajo že v ekstremnih konicah porabe, še zlasti pa so
problematične ob izrednih pojavih, kot npr. požar.
Predmet projekta je izvedba hidravličnih izboljšav, novogradnja vodovoda ter pripadajočih
objektov v vodovodnem sistemu Viri pod Krvavcem. Obstoječe omrežje bo ostalo v času gradnje v
funkciji, po dokončanju investicije pa se bo opustilo.
Investicija bo zagotovila višjo kakovost življenja občanov, ohranjena bo poseljenost podeželja,
zmanjšani bodo negativni vplivi na okolje (v obstoječem vodovodnem sistemu je 22 km azbestnocementnih vodovodnih cevi, ki bodo z izgradnjo novega vodovodnega omrežja opuščene, kar bo
vsekakor pozitivno vplivalo na bivalno okolje in zdravje prebivalstva na obravnavanem območju).
Pomembno je, da bo na celotnem vplivnem območju zagotovljena kakovost bivanja, ustvarjeni
pogoji za trajno obnavljanje prebivalstva in vzpostavljen pogoji za trajnostni okoljski ter prostorski
razvoj.
Projekt je skladen s programskimi dokumenti s področja regionalnega razvoja - vključen je v
Regionalni razvojni program Gorenjske za obdobje 2014–2020. Prav tako je skladen s politikami
Vlade RS – Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 – VI.
prednostna os (Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti) opredeljuje kot drugi specifični cilj
prednostne naložbe večjo zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo.
Zaradi že pridobljenega pravnomočnega gradbenega dovoljenja in predvidenih sredstev v
proračunih občine je projekt izvedljiv v načrtovanem časovnem obdobju (2016–2020).
8.Navedba prioritete in ukrepa v RRP, v katero se uvršča projekt:
PRIORITETA: 2. OHRANJENO OKOLJE IN TRAJNOSTNA RABA VIROV
UKREP: 2.2.1. ČISTO IN KVALITETNO OKOLJE
KRATKA OBRAZLOŽITEV:
Oskrba s kakovostno pitno vodo ostaja eno od občutljivih vprašanj. Za zagotovitev le-te so
predvideni ukrepi vlaganja v novogradnjo, razširitev, obnovo ali rekonstrukcijo vodovodnega
sistema. Podprte bodo tudi investicije v nove vodne vrtine ali zajetja, ki lahko služijo kot rezervni
vodni vir.

9.Opredelitev ciljne skupine, ki ji je projekt namenjen in analiza njenih potreb
CILJNA SKUPINA:
Glavni upravičenci za infrastrukturo v okviru projekta so:
- Občina Cerklje na Gorenjskem, ki vključuje prebivalce naselij: Adergas, Cerkljanska Dobrava,
Cerklje na Gorenjskem, Češnjevek, Dvorje, Glinje, Grad, Lahovče, Poženik, Praprotna polica,
Pšata, Pšenična polica, Spodnji Brnik, Šmartno, Trata pri Velesovem, Vašca, Velesovo,
Vopovlje, Zalog pri Cerkljah, Zgornji Brnik, skupaj 6.546 prebivalcev,
- Občina Šenčur in sicer naselja: Prebačevo, Srednja vas pri Šenčurju, Šenčur, Trboje, Voglje,
Voklo in Žerjavka skupaj 5.926 prebivalcev,
- Mestna občina Kranj in sicer naselja: Britof, Hrastje, del Kranja, Orehovlje, skupaj 4.837
prebivalcev,
- občina Komenda, ki vključuje prebivalce naselij: Breg pri Komendi, Gmajnica, Gora pri
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Komendi, Klanec, Komenda, Komendska dobrava, Križ, Mlaka, Moste, Nasovče, Podboršt
pri Komendi, Potok pri Komendi, Suhadole, Žeje pri Komendi, skupaj 5.957 prebivalcev,
- Občina Vodice, ki vključuje prebivalce naselij: Bukovica in Utik, Dornice, Koseze, Polje, Repnje
in Dobruša, Selo, Skaručna, Povodje, Vojsko, Šinkov turn, Vesca, Vodice, skupaj 4.735
prebivalcev.
ANALIZA POTREB CILJNE SKUPINE:
Z izvedbo projekta bo ciljnim skupinam, to so prebivalci predmetnih občin, zagotovljena zanesljiva
in kvalitetna oskrba prebivalstva s pitno vodo, izboljšano zdravje, življenjski standard in kvaliteta
življenja zaradi kontinuiranega zagotavljanja neoporečne pitne vode, zmanjšanje vodnih izgub na
19,44 % ob koncu ekonomske dobe, izboljšanje možnosti gospodarskega razvoja zaradi izboljšane
infrastrukture in preprečevanje odseljevanja prebivalcev iz demografsko ogroženih območij.
10.Opis namena in ciljev projekta ter opis skladnosti z razvojno specializacijo regije
NAMEN:
Namen izvedbe projekta je vzpostaviti enovit in kvaliteten sistem oskrbe s pitno vodo na območju
predmetnih občih ter s tem odpraviti probleme, s katerimi se srečujejo prebivalci občin. Projekt
izpolnjuje cilj 1 RRP Gorenjske – S pametnim izkoriščanjem naravnih virov do povezanega znanja,
delovnih mest in kakovostnega življenja, ki ga želimo živeti in ga želite doživeti.
a. učinek na gospodarsko rast in delovna mesta
Z izvedbo projekta bo dosežen posredni učinek na gospodarsko rast in nova delovna mesta v
času izgradnje, v času obratovanja pa bo projekt ohranil obstoječa delovna mesta v
obstoječih komunalnih podjetij, ki bodo upravljala z investicijo. Posredno pa bo projekt
prispeval k vzpostavitvi javne infrastrukture, ki pa bo osnova za razvoj ostalih gospodarskih
dejavnosti v občinah.
b. učinek na razvoj človeškega potenciala
Z izvedbo projekta bo v kraju vzpostavljena osnovna javna infrastruktura – oskrba s pitno
vodo, ki bo v predmetnih občinah vzpodbudila ohranjanje prebivalcev na območju in s tem
možnost razvoja človeškega potenciala na predmetnem območju.
c. vpliv na okolje
Projekt prispeva k razvojnim smernicam RRP Gorenjske na področju okolja z varovanjem
vodnih virov, predvsem zajetij namenjenih javni oskrbi s pitno vodo in umeščanje ustrezne
infrastrukture na tem področju. Z izvedbo investicije bo omogočeno:
- zaščita zdravja ljudi (v sedanjem vodovodnem sistemu je 22 km azbestno-cementnih
vodovodnih cevi, ki bodo z izgradnjo novega vodovodnega omrežja opuščene, kar
bo vsekakor pozitivno vplivalo na bivalno okolje in zdravje prebivalstva na
obravnavanem območju),
- trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri,
- učinkovitost izrabe naravnih virov (investicija bo prispevala k optimizaciji delovanja,
zmanjšanju vodnih izgub in s tem k učinkoviti izrabi naravnih virov),
- okoljska učinkovitost (z vidika okoljske učinkovitosti je predvidena raba najboljših
razpoložljivih tehnik za izvedbo in materialov ter odstranitev azbestnih cevi na način,
ki je skladen z zakonodajo),
- trajnostna dostopnost (trajen dostop do pitne vode za vse prebivalce na omenjenem
območju investicije)
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d. prispevek k ciljem prostorskega razvoja regije
Projekt prispeva k zasledovanju razvoja vseh naselij z načeli policentričnega urbanega
naselja.
e. sinergijski učinek med nameni iz prvih štirih točk (a., b., c. in d.)
Projekt ima sinergijske učinke, saj bo z realizacijo projekta doseženo boljše izkoriščanje
naravnih virov, kar bo pozitivno vplivalo na okolje, prebivalcem bo zagotovljena oskrba z
zdravo pitno vodo kar bo pozitivno vplivalo na razvoj človeškega potenciala, s tem pa na
gospodarsko rast in nova delovna mesta, kar bo vodilo do boljše kakovosti življenja
prebivalcev v regiji.
f. sinergijski učinek z drugimi projekti
Z vzpostavitvijo javne infrastrukture – oskrba s pitno vodo, bo vzpostavljena javna
infrastruktura poleg potreb prebivalstva tudi za potrebe razvoja gospodarskih dejavnosti.
Projekt bo imel pozitivni vpliv na projekt Poslovno logistična cona Brnik, ki je v teku izvajanja.
g. sinergijski učinek glede regionalne celovitosti, razvojne specializacije in med regionalnega
sodelovanja
Projekt, ki ima medregijski značaj, bo imel pozitivni učinek na regionalno sodelovanje in
povezovanje.
h. učinek na vložena finančna sredstva
Projekt dosega pozitivne učinke na vložena finančna sredstva, saj ima pozitivno ekonomsko
neto sedanjo vrednost v višini 4,9 mio EUR, ekonomska interna stopnja donosa je pozitivna
in sicer predstavlja 8 %, kar je nad diskontno stopnjo 7 %.

CILJI:
Cilj projekta je:
• 28.001 obstoječe priključenih prebivalcev bo po izvedbi predmetnega projekta deležno boljše
in varnejše oskrbe s pitno vodo, izboljšana bo javna oskrba s pitno vodo.
• Zagotovitev ustrezne javne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo za 28.001 prebivalcev, kar se
bo izvedlo z izgradnjo hidravlično izboljšanega in nadgrajenega vodovodnega sistema s
pripadajočimi objekti ter ureditev kvalitete vodo s pripravo vode ter zmanjšanje vodnih izgub.
 Zmanjšanje števila prebivalcev za 28.001 prebivalcev, ki so občasno izpostavljeni motni pitni
vodi ali mikrobiološkem onesnaženju pitne vode, s čimer bo zagotovljeno zmanjšanje
zdravstvenega tveganja v oskrbi s pitno vodo.
OPIS SKLADNOSTI Z RAZVOJNO SPECIALIZACIJO REGIJE:
Razvojna specializacija RRP Gorenjskem je v razvoju kolesarjenja in z njimi povezanimi aktivnostmi.
Projekt OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU ZG. SAVE – 1. SKLOP bo posredno vplival na razvojno
specializacijo regije, saj bo varna in zdrava vodooskrba prebivalcev omogočila razvoj regije in
omogočila razvoj različnih projektov povezanih s kolesarjenjem (vzpostavljeni pogoji za nastanitvene
zmogljivosti, oskrbe z zdravo hrano…).
UTEMELJITEV SKLADNOSTI PROJEKTA S CILJI RELEVANTNIH PRIORITET MAKROREGIONALNIH
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STRATEGIJ EU OZ. UČINEK PROJEKTA NA OBMOČJA MAKROREGIONALNIH STRATEGIJ EU, V
PRIMERU, DA OBSTAJA
Projekt je v skladu z Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju
2014–2020 in sicer s prioriteto 2.6.3 Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda
Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki
presegajo te zahteve. Implementacija projekta bo prispevala k realizaciji Specifičnega cilja 2. Večja
zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo in s tem zagotavljanem standardom kakovosti
za vodo v skladu z Direktivo o pitni vodi (98/83/ES). Ciljna vrednost kazalnika učinka za oskrbo s
pitno vodo za leto 2023 je 120.000 prebivalcev, projekt pa bo zagotavljal 28.001 prebivalcem boljšo
varno oskrbo s pitno vodo, kar predstavlja 23 % cilja prioritete.

11.Predstavitev nosilca projekta oziroma skupine partnerjev
PREDSTAVITEV NOSILCA PROJEKTA:
Glavna občina, ki je pristojna za koordinacijo projekta (nosilec projekta), je občina Cerklje na
Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem.
PREDSTAVITEV PARTNERJEV NA PROJEKTU:
Partnerji v projektu (občine so-investitorice):
- Občina Komenda
- Mestna občina Kranj
- Občina Šenčur
- Občina Vodice
Investitorji projekta so Občina Cerklje na Gorenjskem (v skladu s podpisano Pogodbo o sodelovanju
je pooblaščena za nosilko projekta), Občina Komenda, Občina Vodice, Mestna občina Kranj in
Občina Šenčur – vse občine projekt sofinancirajo v deležih, ki so dogovorjeni v Pogodbi o
sodelovanju).
12.Opis posameznih aktivnosti
KRATEK OPIS AKTIVNOSTI:
Aktivnost 1: Novelacija investicijske in projektne dokumentacije ter ostali stroški povezani s
pripravo projekta.
Aktivnost 2: Izgradnja cevovodov 28.830 m (hidravlična izboljšava 28.367 m cevovodov in 463 m
novogradnje), rekonstrukcija zajetja vode v Lukenjskem grabnu – zajetje A in vodohrana s
kapaciteto 19 m3, izgradnja objekta za pripravo pitne vode - z dvema rezervoarjema s
prostornino 2 x 470 m3, izgradnja raztežilnika in objekta za pripravo vode z dvema rezervoarjema
in sicer 330 in 315 m3 (skupaj 645 m3), izgradnja novega vodohrana Taber, ki bo nadomestil
obstoječi vodohran Poženik, s kapaciteto 882 m3 in izgradnja 15 odcepov (merilni/razcepni jaški).
Aktivnost 3: projektantski nadzor
Aktivnost 4: gradbeni nadzor
Aktivnost 5: stiki z javnostjo (izvedba ukrepov za obveščanje javnosti – oglasne deske, razlagalne
table, izdaja in distribucija publikacij, novinarske konference, spletna stran)

99
DOPOLNITEV OSNUTKA DOGOVORA ZA RAZVOJ LJUBLJANSKE URBANE REGIJE 2016-2019

13.Okvirni časovni načrt projekta
Aktivnost /
2016
2017
2018
2019
2020
Leto
Aktivnost 1:
Investicijska in
XXX
projektna
dokumentacija
Aktivnost 2:
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Izgradnja
Aktivnost 3:
XXX
XXX
XXX
XXX
Projektantski
nadzor
Aktivnost 4:
XXX
XXX
XXX
XXX
Gradbeni
nadzor
Aktivnost 5:
XXX
XXX
XXX
XXX
Stiki
z
javnostjo
(Po potrebi razširi tabelo glede na število aktivnosti, zapisanih v točki 12 in glede na način izvedbe
projekta, zapisano v točki 5).
14.Prostorska opredelitev primernih lokacij za izvajanje aktivnosti
Kohezijska regija: Zahodna
Primerne lokacije za
Razvojne regije: Gorenjska in Osrednjeslovenska
izvajanje aktivnosti:
Občine: Cerklje na Gorenjskem, Kranj, Komenda, Šenčur, Vodice
15.Prikaz okvirne finančne ocene po aktivnostih in okvirne celotne vrednosti [v evrih]
Aktivnost /
2016
2017
2018
2019
Vrsta stroškov
Aktivnost 1:
Investicijska in
221.371,04
0,00
0,00
0,00
projektna
dokumentacija
Aktivnost 2:
40.000,00
1.177.576,72
7.138.668,98
5.536.223,56
Izgradnja
Aktivnost 3:
Projektantski
0,00
11.167,64
65.112,88
52.819,56
nadzor
Aktivnost 4:
1.000,00
14.540,54
84.778,64
67.938,36
Gradbeni nadzor
Aktivnost 5:
0,00
15.331,68
12.126,13
12.614,37
Stiki z javnostjo
SKUPAJ
262.371,04
1.218.616,58
7.300.686,64
5.669.595,85
DDV 22%
SKUPAJ Z DDV

2020

0,00

1.384.055,90
13.204,90
16.984,60
3.149,60
1.417.395,00

57.721,63

268.095,65

1.606.151,06

1.247.311,08

311.826,90

320.092,67

1.486.712,23

8.906.837,70

6.916.906,93

1.729.221,90
100

DOPOLNITEV OSNUTKA DOGOVORA ZA RAZVOJ LJUBLJANSKE URBANE REGIJE 2016-2019

(Po potrebi razširi tabelo glede na število aktivnosti, zapisanih v točki 12).
16.Prikaz okvirne celotne vrednosti po predvidenih virih financiranja [v evrih]
Viri financiranja / Leto
2016
2017
2018
2019
EU sredstva
Sklad EU:
Kohezijski sklad
Pristojno ministrstvo:
Ministrstvo za okolje
in prostor
Operativni program:
Operativni program za
izvajanje
Evropske
kohezijske politike v
obdobju 2014-2020
Prednostna os:
2.6. Boljše stanje
okolja
in
biotske
raznovrstnosti
Prednostna naložba:
2.6.3. Vlaganje v vodni
sektor za izpolnitev
zahtev pravnega reda
Unije
ter
za
zadovoljitev potreb po
naložbah,
ki
jih
opredelijo
države
članice in ki presegajo
te zahteve
Specifični cilj:
Specifični cilj 2: Večja
zanesljivost oskrbe z
zdravstveno ustrezno
pitno vodo
Nacionalna sredstva
Pristojno ministrstvo:
Ministrstvo za okolje
in prostor
Občinska sredstva
Občina:
Cerklje
na
Gorenjskem,
Kranj,
Komenda,
Šenčur,
Vodice
Druga javna sredstva

2020

28.674,58

844.465,64

5.060.415,57

3.928.259,77

982.063,70

5.060,22

149.023,35

893.014,52

693.223,13

173.304,54

286.357,87

493.223,24

2.953.407,61

2.295.424,03

573.853,66

Naziv subjekta:
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Zasebna sredstva
Naziv subjekta:
SKUPAJ

320.092,67

1.486.712,23

8.906.837,70

6.916.906,93

1.729.221,90

(Po potrebi razširi tabelo glede na vir financiranja).

17.Opis kazalnikov ter viri podatkov za spremljanje kazalnikov
(v primeru predvidenega sofinanciranja projekta iz sredstev evropske kohezijske politike cilja
Naložbe za rast in delovna mesta, je potrebno opredeliti tudi kazalnike učinkov in specifične
kazalnike rezultatov iz OP EKP 2014-202015)
Naziv kazalnika
Merska
Cilja
Viri
enota
vrednost ob
podatkov
zaključku
projekta
Specifični kazalnik rezultatov: Povečanje števila prebivalcev z
zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne
Število
28.001
spremljanje
pitne vode
Izvajalci
Kazalnik učinka: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe s
Število
28.001
javnih služb
pitno vodo*
MOP
(Po potrebi razširi tabelo glede na število kazalnikov).

18.Pripravljenost projekta - potrebna dokumentacija za izvedbo projekta:
(označiti in izpolniti)
Projektna dokumentacija:
Bo potrebna
(navesti, katera)
Je v izdelavi
PGD »Povečanje zmogljivosti in gradnja
Je izdelana
medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec«
izdelovalec dr. DUHOVNIK d.o.o., junij 2011,
številka projekta 25/09-CEL
PZI »Povečanje zmogljivosti in gradnja
medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec«
izdelovalec dr. DUHOVNIK d.o.o., junij 2011,
številka projekta 25/09-CEL
Recenzija projektne dokumentacije s strani
Protim Ržišnik Perc d.o.o. Šenčur, junij 2012
Investicijska dokumentacija:
Bo potrebna
(navesti, katera)
Je v izdelavi
DIIP »Povečanje zmogljivosti vodovodnega
Je izdelana
sistema Krvavec«, Hidroinženiring d.o.o.,

1.5. Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 z dne 11. decembra 2014
(http://www.eu-skladi.si/ekp/kljucni-dokumenti)
15
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december 2007
PIZ »Oskrba s pitno vodo na območju zgornje
Save – Sklop 1«, APR poslovno svetovanje
d.o.o., junij 2012,
Študija izvedljivosti, Oskrba s pitno vodo na
območju zgornje Save – Sklop 1« SL CONSULT
junij 2013
Gradbeno dovoljenje

Umeščenost v občinske razvojne in prostorske
dokumente
Predvidena
priprava
prostorskega načrta

regionalnega

Je potrebno
Ni potrebno
Je pridobljeno, št.: 35105-127/2010 TM7HČ,
20.9.2011 in 351-119/2011-10 z dne 26.09.2011.
Je pravnomočno.
DA
NE
DA
NE

Podatki o pravnem stanju zemljišč16 in
objektov pri investicijskih projektih
(navede se najmanj parcelna številka, k.o. in
lastništvo)

16

Izpis iz zemljiške knjige
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Za vsa navedena zemljišča so lastniška razmerja
urejena - občine so pridobile ali služnost na
posameznih zemljiščih ali pa so jih odkupile. Na
podlagi urejenih lastniških razmerij je bilo
pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje.

Naziv regije: Ljubljanska urbana regija
Datum izpolnitve obrazca: 1.12. 2015
Podpis direktorice/direktorja RRA: mag. Lilijana Madjar
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4.5. CENTER ROG
PREDSTAVITEV PROJEKTA
1.Naziv projekta:

Center Rog

2.Predlagatelj projekta:
(če se razlikuje od nosilca projekta)

Mestna občina Ljubljana

3. Predstavitev nosilca projekta in skupine partnerjev:
a) Nosilec projekta:
Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo
b) Partnerji v projektu:
(navedba in njihova vloga v projektu)

4.Tip projekta:
regijski projekt
medregijski projekt
sektorski projekt
(v nadaljevanju označiti v primeru predvidenega sofinanciranja projekta iz sredstev evropske
kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta – glej Navodila OU17)
Dodatno označiti v primeru celostne obravnave
določenega geografskega območja (npr.
DA
urbano območje, zavarovano območje narave,
porečje)18:
NE
Operacije celostnega pristopa

5.Način izvedbe projekta (označiti):
celotna izvedba projekta v enem koraku
izvedba projekta po sklopih (po fazah)
6.Predviden začetek in zaključek izvajanja projekta:
Predviden začetek (leto/mesec):
maj 2016
Predviden zaključek (leto/mesec):

september 2020

Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020, Ljubljana, julij 2015, št. dokumenta 007-71/2015/1
(http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila)
18 5. člen
Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15)
17
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7. Povzetek projekta:
Preureditev tovarne Rog v Center Rog predstavlja regeneracijo industrijske dediščine preko
kulturnih in kreativnih dejavnosti. Ljubljana bo dobila v Rogu središče ustvarjalnih industrij s
prostori, ki bodo namenjene tako raziskovanju in načrtovanju kot proizvodnji, razstavljanju in
izobraževanju. Proizvodni prostori in delavnice bodo namenjeni projektom, ki se bodo izvajali s
pomočjo sodobne IT računalniške tehnologije, kot tudi tistim, ki bodo za izvedbo projektov
uporabljali običajne tehnike. Center Rog bo vpet v mednarodno mrežo podobnih centrov z
razpoložljivimi bivalnimi ateljeji za gostovanje umetnikov in oblikovalcev. V Centru Rog bo
vzpostavljena tudi enoti knjižnice Otona Župančiča z idejo vključevanja vseh generacij
uporabnikov in spodbujanja njihove ustvarjalnosti. Projekt je kot prioriteta vključen v
Strategijo razvoja kulture MOL v letih 2011-2015 in 2015-2019 ter v Resolucijo o nacionalnem
programu za kulturo 2012 -2015.
RRP LUR v poglavju 4.7 poudarja pomembnost urbani regeneraciji degradiranih urbanih
območij. Hkrati dokument poudarja pomen specializiranih ustvarjalnih središč na regionalni
ravni ter infrastrukturno podporno okolje inovativnosti in ustvarjalnosti, za katerega je
opredeljeno, da je za ustvarjanje tovrstnega okolja primeren proces urbana regeneracija
neizkoriščenih in degradiranih stavb (4.2).
OP v poglavju 2.6.5 opredeljuje specifični cilj Učinkovite rabe prostora na urbanih območjih. V
okviru tega cilja so kot prednostne naložbe navedeni projekti urbane regeneracije in
reaktivacija slabo izkoriščenih površin v mestih. Med ukrepi so umeščene ekonomske in
socialne oživitve mestnih območij ter razvoj ustvarjalnih jeder na teh območjih.
SPS izrazito poudarja spodbujanje podjetnosti in ustvarjalnosti ter razvoj tozadevne
infrastrukture.
Projekt je izvedljiv v skladu z aktivnostmi kot so navedene pod točko 12. Z začetkom v letu
2016 in dokončanjem investicijskih del v letu 2019 ter prvim letom delovanja v letu 2020.

(Skupaj predvidoma do 300 besed)

8. Navedba prioritete in ukrepa v RRP, v katero se uvršča projekt:
PRIORITETA: 3. Ljudem prijazna regija
UKREP: 3.2.2 Prenova in ureditev urbanih in vaških območij
KRATKA OBRAZLOŽITEV:
Povezava cestnega obroča okoli mestnega jedra z novim mostom pri Cukrarni je prenovo tovarne
Rog postavilo v nov položaj. Širše območje okoli tovarne Rog lahko postane iz zapostavljene
strukture, novo vezno tkivo med starim mestnim jedrom in zaledjem mestnega središča. Življenje
ob Ljubljanici se bo iz strogega centra pomaknilo ob njenem toku proti vzhodu in se povezalo s
predvidenimi umetniškimi akademijami ob Grubarjevem prekopu v živahno umetniško četrt.
Revitalizacija območja Roga obsega prenovo in preureditev tovarne Rog, izgradnjo nujno potrebnih
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parkirišč v kleti in preureditev tovarniškega dvorišča v večnamenski park.
Pomemben del projekta predstavlja tudi ekološka sanacija nekdanje galvane Tovarne Rog.
(Skupaj predvidoma do 100 besed)
9.Opredelitev ciljne skupine, ki ji je projekt namenjen in analiza njenih potreb
CILJNA SKUPINA:
Novo središče ustvarjalnosti bo mladim generacijam arhitektov in oblikovalcev nudil prostor in
orodja za vstop na trg ter vzpostavljal povezave med ustvarjalci in gospodarstvom. Projekt v svoje
delovanje vključil tudi lokalne prebivalce, predvsem z vzpostavitvijo knjižnice in parka.
ANALIZA POTREB CILJNE SKUPINE:
Analiza potrjuje izbor področij, ki jim bo namenjen Center Rog: za področja vizualnih umetnosti,
arhitekture in oblikovanja v Ljubljani velja, da že dolgo izkazujejo potrebe po ustrezno opremljeni
produkcijski infrastrukturi, hkrati pa je izbor mogoče prepričljivo utemeljiti empirično: v Ljubljani
deluje pretežni delež vseh slovenskih vizualnih umetnikov, arhitektov in oblikovalcev (cca. 40%),
znotraj kreativnih industrij pa imata arhitektura in oblikovanje največje število podjetij.
(Skupaj predvidoma do 100 besed):
10.Opis namena in ciljev projekta ter opis skladnosti z razvojno specializacijo regije
NAMEN:
a. učinek na gospodarsko rast in delovna mesta
Povezovanje področji znanosti, kulture in kreativnih industrij je pokazal, da je za krepitev
družbe znanja, dvig inovativnosti in ustvarjalnosti pomembno tudi pospeševanje uporabe in
povezovanje novega znanja, umetniških dosežkov, kulturnih in kreativnih industrij in
promocije najnaprednejših tehnologij. To je vključeno tudi v predviden program Centra Rog.
b. učinek na razvoj človeškega potenciala
Razvoj kreativnih skupin mladih, ki združujejo umetnost, proizvodnjo in raziskovanje,
predstavlja gospodarsko prihodnost sodobnih mest. Za številna evropska mesta je to že
intenzivna sedanjost, saj med njimi že poteka bitka za mlade talente. Strateška usmeritev v
ustvarjalnost pomeni vlaganje v posameznika in njegove sposobnosti: v ideje, domišljijo,
misli ipd. Končni cilj je ustvariti urbano okolje, v katerem bo ustvarjalnost, se pravi
inovativnost in inventivnost posameznika, postala konkurenčna prednost.
c. vpliv na okolje
Razvojni model »ustvarjalnega mesta« izhaja iz stališča, da je treba mesto revitalizirati na
podlagi kulture in ustvarjalnosti. Lokalna kulturna politika, ki sledi temu strateškemu cilju,
najbolj neposredno povezuje kulturo, gospodarstvo in urbani razvoj. Z namenom
učinkovitejše rabe prostora v urbanih območjih, bomo z ukrepi te prednostne naložbe
spodbujali izkoriščanje notranjih potencialov mestnih območij. Z izvajanjem projektov
urbane prenove bomo vlagali v reaktivacijo prostih in slabo izkoriščenih površin znotraj
mest. S tem bomo zagotovili zmanjšanje konflikta zaradi poseganja na nova zemljišča in
posledično zmanjšali obremenitve okolja z vidika učinkovitejše rabe virov. Na ta način bomo
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ustvarili pogoje za razvoj gospodarskih in družbenih dejavnosti ter večjo privlačnost
urbanega okolja za delo in bivanje.
d. . prispevek k ciljem prostorskega razvoja regije
Preudarna uporaba prostora spada med bistvene razvojne cilje regije. To vključuje tudi
obravnavanje prostora kot omejene dobrine, kar postavlja regeneracijo podizkoriščenih
urbanih prostorov pred investicije v suburbano in/ali zeleno okolje. Tako je med ukrepi, ki
se navezujejo na prostor izpostavljena regeneracija, revitalizacija in ureditev urbanih
območij s poudarkom na boljši izkoriščenosti stavbnega sklada in vključevanju novih rab, ki
odgovarjajo sodobnim potrebam.
e. sinergijski učinek med nameni iz prvih štirih točk (a., b., c. in d.)
Delovanje Centra Rog bo s svojimi programskimi sklopi vzpostavljal meddisciplinarno in
medsektorsko povezovanje.. Glavne dejavnosti
so upravljanje 3D produkcijskega
laboratorija ter ponudba strokovne in tehnične podpore ustvarjalcem in producentom s
ciljnih področij; vzpostavljanje javno-javnih, javno-zasebnih in javno-civilnih partnerstev, s
poudarkom na meddisciplinarnem in medsektorskem povezovanju ter upravljanje
partnerske mreže; izvajanje programov kulturne vzgoje in programov usposabljanj z
namenom osveščanja strokovne in splošne javnosti o pomenu kreativne uporabe novih
proizvodnih tehnologij; izvajanje produkcijskih in razvojnih projektov z namenom
odgovarjati na konkretne izzive današnje družbe. Vzpostavlja konkretna mednarodna
sodelovanja z namenom vzpostavljanja mednarodne mreže partnerstev.Mladim
ustvarjalcem bodo dejavnosti v pomoč pri vstopanju na trg dela.
f. sinergijski učinek z drugimi projekti
Projekt ima lahko sinergijske učinke predvsem s projekti, katerih cilj je spodbuda razvoju
ustvarjalnega in kulturnega sektorja ter podjetništva. Hkrati se projekt lahko v
urbanističnem smislu poveže z ostalimi projekti, katerih namen je regeneracija vzhodnega
dela središča Ljubljane: Cukrarna, Fabianijev most itd.
g. sinergijski učinek glede regionalne celovitosti, razvojne specializacije in med regionalnega
sodelovanja
LUR se že v svoji Viziji umešča med regije z velikim kreativnim potencialom, ter v
nadaljevanju opredeli interdisciplinarno sodelovanje, prenos znanja in človeški potencial
kot temelje razvojne vizije. V razvojni specializaciji regija navaja inovativnost in kreativnost
kot temelj trajnostnega razvoja. V med regionalnem sodelovanju predstavlja Center Rog
novo boliko ustvarjalno kulturno podjetniških centrov hkrati pa Center vpenja na evropski
zemljevid tovrstnih centrov, kar omogoča nova transregionalna sodelovanja.
h. učinek na vložena finančna sredstva
potrebna je novelacija investicijskega programa
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CILJI:














vnesti nove ustvarjalne vsebine v ta del mesta, in sicer s področij umetnosti, arhitekture in
oblikovanja,
vzpostaviti nov vsebinsko poln center v vzhodnem delu središča mesta, ki bo prijazen
prebivalcem in obiskovalcem, jih spodbujal h komunikaciji, participaciji in pluralnosti,
omogočiti razvoj ustvarjalnih dejavnosti v povezovanju različnih umetniških praks in
ustanov, nevladnih organizacij in posameznikov iz Slovenije in tujine (kompleks tovarne
Rog bo deloval kot razpoložljiv proizvodni, izobraževalni in družabni prostor komunikacije
in sodelovanja med uporabniki in javnostjo),
zaokrožiti povezavo med starim mestnim jedrom, avtonomnim kulturnim centrom
Metelkovo, predvidenim likovnim razstaviščem v Cukrarni in načrtovanim kompleksom
umetniških akademij,
ohraniti objekt kulturne dediščine,
promovirati slovensko ustvarjalnost na področjih likovnih umetnosti, oblikovanja in
arhitekture,
zagotoviti podporno okolje mladim generacijam arhitektov in oblikovalcev,
zagotoviti prostore za različne kulturne programe,
omogočiti razvoj prestolnice,
izboljšati turistično atraktivnost prestolnice,
dvigniti standard družbenega okolja.

OPIS SKLADNOSTI Z RAZVOJNO SPECIALIZACIJO REGIJE:
Razvojna specializacija regije temelji na inovativnosti, kreativnosti, in inovativnosti. Center Rog
omogoča razvoj kreativnosti in kreativnih skupin ter posameznikov, hkrati pa kot center omogoča
lažji prehod na trg (dela). Center Rog omogoča tudi stik in sodelovanje med različnimi, bolj in manj
ustvarjalnimi gospodarskimi sektorji. Kot tak doprinese k razvojni specializaciji regije v smislu
prostora, kjer se razvija ustvarjalni del gospodarstva na regionalni ravni.
(Skupaj predvidoma do 150 besed)
UTEMELJITEV SKLADNOSTI PROJEKTA S CILJI RELEVANTNIH PRIORITET MAKROREGIONALNIH
STRATEGIJ EU OZ. UČINEK PROJEKTA NA OBMOČJA MAKROREGIONALNIH STRATEGIJ EU, V
PRIMERU, DA OBSTAJA
Strategija EU za alpsko regijo vsebuje cilj pravičnega dostopa do zaposlitvenih možnosti ob
izkoriščanju visoke konkurenčnosti alpske regije, ki vključuje ukrep razvoja inovacijskega
ekosistema. Ta se konceptualno dotika ustvarjanja Centra Rog kot inovacijskega okolja s
poudarkom na ustvarjalnem podjetništvu. Dokumenti, ki se nanašajo na Alpsko strategijo – Akcijski
načrt - izpostavljajo razvoj kreativnega potenciala alpskega prostora kot projektni primer.
Strategija EU za jadransko-jonsko regijo poudarja pomen spodbujanja visokokvalificiranih
zaposlitev. Akcijski načrt navaja tudi pomen kreativnih in kulturnih industrij za razvoj turizma.
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Pomen zaposlovanja in višje stopnje zaposlenosti poudarja tudi Strategija EU za Podonavje.
Predvsem v akcijskem načrtu poudarja pametno rast, inovacije ter izboljšanje pogojev za
transformacijo idej v tržno zanimive produkte in storitve, kar spada med namene Centra Rog.
Strategija dodaja prioriteto izboljšanja poslovnega okolja za SMEs. Strategija poudarja tudi pomen
vlaganja v izobraževanje in usposabljanje z učinkom na trg dela. V Akcijskem načrtu je navedeno
vzpostavljanje omrežja ustvarjalnih sil, ki vključuje akterje na umetniškem področju. Glede na
predvideno vpetost Centra Rog v mednarodno omrežje gre za določeno skladnost. Podobno
dokument opredeljuje pomen ustvarjalnosti za razvoj kulturnih ter gospodarskih inovacij. Med
primeri projektov pa so navedeni novi centri prenosa za oblikovanje, ki vključujejo tudi obrtno
oblikovanje in pomoč inovacijam.
(Skupaj predvidoma do 200 besed)
11. Predstavitev nosilca projekta oziroma skupine partnerjev
PREDSTAVITEV NOSILCA PROJEKTA:
MOL - predmetna projektna skupina, so med leti 2005-2015 izvajali naloge na področju obnove in
upravljanja kulturnih spomenikov v lasti RS in občine, sofinanciranih iz strukturnih skladov– kultura
v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov ter Norveškega finančnega
mehanizma, in sicer: obnova gradu Negova – stari grad: 6.178.353€; gradu Pišece : 3.613.376€;
gradu Strmo: 4.852.049€; Kina Šiška - Center urbane kulture: 6.300.000€; izvedba projekta Second
Chance: 2.882.700,00 in Open Museums: 484.999,00€. V letih 2013- 2015 sta izvajali projekta:
Ljubljanski grad – muzej in prezentacija lutk (2.895.145,92 EUR) in Obnova Plečnikove hiše
(2.264.620,00 Eur ) oba sofinancirana iz državnega proračuna in sredstev ESRR.
PREDSTAVITEV PARTNERJEV NA PROJEKTU:
(Skupaj predvidoma do 100 besed)
12.Opis posameznih aktivnosti
KRATEK OPIS AKTIVNOSTI:
Aktivnost 1: pripravljalna dela
Območje nekdanje tovarne Rog ima posebej pridobljeno gradbeno dovoljenje za ekološko sanacijo
in rušitvena dela in posebej za izgradnjo in obnovo Centra Rog. Zato bo v fazi pripravljalnih del
izvedena ekološka sanacija in rušitvena dela sočasno pa bo potekala izdelava novelacije
investicijskega programa in izdelava PZI dokumentacije.
Aktivnost 2: GOI dela
Cilj investicije je:
 rekonstrukcija in pridobitev 5.432,04 m² neto tlorisnih površin v obstoječem objektu
tovarne Rog,
 preureditev tovarniškega dvorišča v večnamenski javni park in
 izgradnja parkrirne garaže z 90 parkirnimi mesti.
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Aktivnost 3: Vzpostavitev Centra Rog
Za izvajanje programa v Centru Rog bo potrebno zagotoviti zahtevnejšo strojno opremo, ki bo
omogočala izvajanje 3D produkcije, računalniško opremo in opremo knjižnice ter zagotovitev vseh
potrebni orodij za izvajanje programa v Centru Rog.
Aktivnost 4: Delovanje Centra Rog
Vzporedno z aktivnostjo 3 bo potekala tudi aktivnost 4 predvsem z zagotavljanjem kadrov za
izvajanje programa v Centru Rog ter sofinanciranje posameznih programskih sklopov.
(Skupaj predvidoma do 200 besed)
13.Okvirni časovni načrt projekta
Aktivnost /
2016
Leto
Aktivnost 1:
Izdelava
Pripravljalna
novelacije IP,
dela
PZI
in
ekološka
sanacija
z
rušitvijo
Aktivnost 2:
GOI dela

2017

2018

2019

2020

GOI dela in
GOI dela na stavbi Rog in
stavbi Rog
ureditev
okolice

Aktivnost 3:
Vzpostavitev
Centra Rog
Aktivnost 4:
Delovanje
Centra Rog

Oprema
Centra Rog
Vzpostavitev
Vzpostavitev
aktivnosti v aktivnosti v
Centru Rog
Centru Rog

(Po potrebi razširi tabelo glede na število aktivnosti, zapisanih v točki 12 in glede na način izvedbe
projekta, zapisano v točki 5).
14.Prostorska opredelitev primernih lokacij za izvajanje aktivnosti
Primerne lokacije za Kohezijska regija: Zahodna kohezijska regija.
izvajanje aktivnosti: Razvojne regije: Osrednje slovenska regija
Občine: MOL.
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15.Prikaz okvirne finančne ocene po aktivnostih in okvirne celotne vrednosti [v evrih]
Aktivnost /
2016
2017
2018
2019
Vrsta stroškov
Aktivnost 1:
Pripravljalna
dela

989.110

Aktivnost 2:
GOI dela

6.000.000

6.029.301

Aktivnost 3:
Vzpostavitev
Centra Rog
Aktivnost 4:
Delovanje
Centra Rog
SKUPAJ

2020

1.000.000

989.110

6.000.000

6.029.301

500.000

500.000

1.500.000

500.000

(Po potrebi razširi tabelo glede na število aktivnosti, zapisanih v točki 12).
16.Prikaz okvirne celotne vrednosti po predvidenih virih financiranja [v evrih]
Viri
2016
2017
2018
2019
financiranja /
Leto
EU sredstva

2020

Sklad EU:
ESRR (ERDF)
Pristojno
ministrstvo:
MOP
Operativni
program:
840.743
OP
za
izvajanje
kohezijske
politike
v
obdobju 2014
- 2020

5.100.000

5.124.906

1.275.000

425.000

Prednostna
os:
6
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Prednostna
naložba:
6.3
Specifični cilj:
1
Nacionalna
sredstva
Pristojno
ministrstvo:

Občinska
sredstva
148.367

900.000

904.395

225.000

75.000

989.110

6.000.000

6.029.301

1.500.000

500.000

Občina:

Druga javna
sredstva
Naziv
subjekta:

Zasebna
sredstva
Naziv
subjekta:

SKUPAJ

(Po potrebi razširi tabelo glede na vir financiranja).
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17.Opis kazalnikov ter viri podatkov za spremljanje kazalnikov
(v primeru predvidenega sofinanciranja projekta iz sredstev evropske kohezijske politike cilja
Naložbe za rast in delovna mesta, je potrebno opredeliti tudi kazalnike učinkov in specifične
kazalnike rezultatov iz OP EKP 2014-202019)
Naziv kazalnika
Merska enota
Cilja vrednost ob
Viri podatkov
zaključku projekta
oseba
18
Investitor
Ustvarjanje novih
delovnih mest

Povečano število Oseba
turistov
in
obiskovalcev

5.000

Investitor

Razvoj
novih Kulturna storitev
storitev v kulturi

10

Investitor

20

Investitor

produkt
Razvoj kulturnih
izdelkov

(Po potrebi razširi tabelo glede na število kazalnikov).

18.Pripravljenost projekta - potrebna dokumentacija za izvedbo projekta:
(označiti in izpolniti)
Projektna dokumentacija:
Bo potrebna
(navesti, katera)
Je v izdelavi
Programska zasnova in DIIP je izdelan, potrebna
Je izdelana
bo novelacija Investicijskega programa
Investicijska dokumentacija:
Bo potrebna
(navesti, katera)
Je v izdelavi
Izdelan PGD, potrebno izdelati še PZI
Je izdelana
Gradbeno dovoljenje
Je potrebno
Ni potrebno
Je pridobljeno, dne 12.5.2014, številka

1.5. Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 z dne 11. decembra 2014
(http://www.eu-skladi.si/ekp/kljucni-dokumenti)
19
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Umeščenost v občinske razvojne in prostorske
dokumente
Predvidena priprava regionalnega prostorskega
načrta
Podatki o pravnem stanju zemljišč20 in objektov
pri investicijskih projektih
(navede se najmanj parcelna številka, k.o. in
lastništvo)

351-2661/2013-20 za gradnjo in številka
351-665/2011-4 z dne 14.6.2011 ter
podaljšano dne 14.3.2014 za ekološko
sanacijo in rušitev
DA
NE
DA
NE
parcelne številke 3652, 3653, 3654, 3655,
3656, 3657, 3658, 3661, 3662, 3663, 3664,
3687 in 3845, vse k.o. Tabor, lastništvo MOL

Naziv regije: Ljubljanska urbana regija
Datum izpolnitve obrazca: 25.11.2015
Podpis direktorice/direktorja RRA: mag. Lilijana Madjar

20

Izpis iz zemljiške knjige
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4.6. TRAJNOSTNA SAMOOSKRBA V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI
PREDSTAVITEV PROJEKTA
1.Naziv projekta:

TRAJNOSTNA SAMOOSKRBA V OSREDNJESLOVENSKI
REGIJI

2.Predlagatelj projekta:
(če se razlikuje od nosilca projekta)
3.Predstavitev nosilca projekta in skupine partnerjev:
RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana
a) Nosilec projekta:
b) Partnerji v projektu:
(navedba in njihova vloga v projektu)

LAS na območju
organizacije

LUR,

občine

LUR,

strokovne

4. Tip projekta:
regijski projekt
medregijski projekt
sektorski projekt
(v nadaljevanju označiti v primeru predvidenega sofinanciranja projekta iz sredstev evropske
kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta – glej Navodila OU21)
Dodatno označiti v primeru celostne obravnave
določenega geografskega območja (npr.
DA
urbano območje, zavarovano območje narave,
22
porečje) :
NE
Operacije celostnega pristopa

5.Način izvedbe projekta (označiti):
celotna izvedba projekta v enem koraku
izvedba projekta po sklopih (po fazah)
6.Predviden začetek in zaključek izvajanja projekta:
Predviden začetek (leto/mesec):
06/2016
Predviden zaključek (leto/mesec):

12/2020

Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020, Ljubljana, julij 2015, št. dokumenta 007-71/2015/1
(http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila)
22 5. člen
Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15)
21
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7.Povzetek projekta:
Namen projekta je povečati samooskrbnost regije, ki temelji na zdravi, naravni in okolju prijazni
pridelavi hrane. S projektom želimo povečati pridelavo, predelavo in potrošnjo regionalno
pridelane hrane v lokalnem okolju.
Pridelava hrane se mora bolj prilagajati zahtevam potrošnikov in njihovemu povpraševanju.
Povpraševanje po domačih prehrambnih proizvodih je še vedno večje od ponudbe, skromna pa je
tudi raznolikost pridelkov. Ključnega pomena postaja osveščenost prebivalcev, predvsem na
področju povpraševanja po svežih in kakovostnih domačih pridelkih. Večjo pozornost je potrebno
posvetiti lokalni in regionalni oskrbi, izboljšati sodelovanje in organiziranost pridelovalcev ter
skrajšati prodajne poti in komunikacijo med proizvajalci in potrošniki.
Samooskrba mora sloneti na zdravo pridelani lokalni hrani, ki temelji na ekološkem načinu
pridelave, oziroma okolju in naravi prijaznih oblikah kmetovanja. Pridelava zdrave in okoljsko ter
naravovarstveno neoporečne hrane se mora prednostno izvajati na obstoječih vodovarstvenih
območjih, zavarovanih območjih narave in območjih NATURA 2000.
Celostni pristop k samooskrbi z lokalnimi pridelki in proizvodi mora obravnavati vse komponente,
ki vplivajo na raven samooskrbe:
1. Pridelovalni prostor in stanje ohranjenosti okolja,
2. Pridelavo in predelavo hrane (tržno in gospodinjsko),
3. Trženje, promocijo in distribucijo hrane,
4. Ozaveščanje in izobraževanje ponudnika in potrošnika.
(Skupaj predvidoma do 300 besed)
Opredeli se tudi:
– skladnost projekta s programskimi dokumenti s področja regionalnega razvoja,
– skladnost projekta s politikami Vlade RS,
– merljivost učinkov in rezultatov projekta,
– izvedljivost projekta v načrtovanem časovnem obdobju.
8.Navedba prioritete in ukrepa v RRP, v katero se uvršča projekt:
PRIORITETA: Rast konkurenčnosti regijskega gospodarstva; Zelene ekonomije
UKREP: Sonaravno kmetijstvo, gozdarstvo in lesarstvo kot temelji regionalne
samooskrbe
KRATKA OBRAZLOŽITEV:
Ljubljanska urbana regija bo z ukrepi na področju samooskrbe sledila ciljem Resolucije o
nacionalnem programu prehranske politike, ki kot prioriteto pri zagotavljanju trajnostne oskrbe z
živili izpostavlja lokalno pridelavo in porabo. Z željo po ohranjanju okolja in varovanju zdravja ljudi
bodo v sklopu ukrepa za dvig regionalne samooskrbe podprti in spodbujani predvsem trajnostne in
sonaravne oblike gospodarjenja s kmetijsko, gozdno in kulturno krajino ter naravnimi viri,
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povezovanje in promocijo lokalnih produktov za potrebe skupnega nastopa na regionalnem trgu,
nove oblike trženja in distribucije regionalnih produktov. Ozaveščanje, promocija in izobraževanje
bodo pri tem pomembna horizontalna tema, ki spodbuja razvoj tovrstnih praks.
(Skupaj predvidoma do 100 besed)
9.Opredelitev ciljne skupine, ki ji je projekt namenjen in analiza njenih potreb
CILJNA SKUPINA:
Prebivalci, pridelovalci hrane
ANALIZA POTREB CILJNE SKUPINE:
Splošna stopnja oskrbe s hrano iz lastne pridelave v Sloveniji dosega skromnih 40 – 45 %. Razlike v
stopnji samooskrbe med proizvodi so velike: 36 % za zelenjavo, nad 90 % za meso in nad 100 % za
mleko, zato pa samo 25 % za žita za prehrano. Povpraševanje slovenskih potrošnikov po ekološko
pridelani hrani stalno raste. Ponudba iz domače pridelave je ne more zadovoljiti. Kljub temu se je
rast obsega ekološke kmetijske proizvodnje skoraj ustavila, kot da so izčrpane zaloge znanja, ljudi in
kapitala za zagon novih ekoloških kmetij.
(Skupaj predvidoma do 100 besed):
10.Opis namena in ciljev projekta ter opis skladnosti z razvojno specializacijo regije
NAMEN:
a. učinek na gospodarsko rast in delovna mesta
Oskrbovanje s hrano, pridelano na okoliških kmetijah, prinaša prednosti tako lokalnemu
gospodarstvu kot tudi posamezniku, ki lahko na ta način uživa bolj zdravo in kakovostno
hrano. Prednosti kratkih oskrbnih verig se kažejo v višji kakovosti živil in svežini ter v
pospeševanju lokalne pridelave, kar pomeni podporo lokalnemu gospodarstvu in s tem
posredno ohranjanje podeželja.
b. učinek na razvoj človeškega potenciala
Dvig usposobljenosti in izobraženosti pridelovalcev hrane in potrošnikov
c. vpliv na okolje
Zmanjševanje onesnaženosti okolja (sonaravne kmetijske prakse, permakultura, uvajanje
ekološkega kmetijstva na vodovarstvenih območjih ipd.)
d. prispevek k ciljem prostorskega razvoja regije
Temelj lokalne samooskrbe so kmetijska zemljišča, z ustreznimi naravnimi pogoji za
pridelavo hrane. Kmetijskih zemljišč z najboljšim pridelovalnim potencialom je zelo malo
tako na ravni celotne države, kot na ravni Ljubljanske urbane regije, kjer so kmetijska
zemljišča še posebej ogrožena zaradi širjenja poselitve. Posebno pozornost je treba zato
nameniti zaščiti pridelovalnih površin, preiskati pa je potrebno tudi možnosti širitve zemljišč
namenjenih kmetijstvu.
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e. sinergijski učinek med nameni iz prvih štirih točk (a., b., c. in d.)
Pridelava hrane se mora bolj prilagajati zahtevam potrošnikov in njihovemu povpraševanju.
Povpraševanje po domačih prehrambnih proizvodih je še vedno večje od ponudbe,
skromna pa je tudi raznolikost pridelkov. Ključnega pomena postaja osveščenost
prebivalcev, predvsem na področju povpraševanja po svežih in kakovostnih domačih
pridelkih. Večjo pozornost je potrebno posvetiti lokalni in regionalni oskrbi, izboljšati
sodelovanje in organiziranost pridelovalcev ter skrajšati prodajne poti in komunikacijo med
proizvajalci in potrošniki.
f. sinergijski učinek z drugimi projekti
V regiji so se že izvajali različni projekti na področju samooskrbe v okviru LAS in drugih
organizaciji. Projekt bo gradil na že pridobljenih izkušnjah in bo povezal vsebine in
aktivnosti na območju celotne regije.
g. sinergijski učinek glede regionalne celovitosti, razvojne specializacije in med regionalnega
sodelovanja
Projekt bo prispeval k ciljem SPS - 2.2.2. Trajnostna pridelava hrane, ki želi spodbuditi
trajnostno pridelavo hrane vrhunske kakovosti s povezanim poslovnim modelom, ki bo
integriral institucije znanja s proizvajalci in gospodarskimi subjekti vzdolž celotne verige
vrednosti, vključno z razvojem novih modelov trženja na domačem, evropskem in
globalnem trgu.
h. učinek na vložena finančna sredstva
Dosedanji projekti so vprašanje samooskrbe reševali parcialno. S povezovanjem vseh
akterjev in nadgradnja že doseženih rezultatov bo omogočala manjšo porabo finančnih
sredstev.
CILJI:
Celostno urejena in upravljana trajnostna samooskrba Ljubljanske urbane regije.
Za postavitev utemeljenih konkretnih ciljev je predhodno potrebna izdelava analize stanja
samooskrbnosti regije, tako z vidika pridelave, kot tudi potreb in potrošnje na regionalnem trgu.
Na podlagi analize stanja se izdela Strategija samooskrbe regije, kjer bodo prepoznani potenciali in
ovire, določeni cilji, prioritete ter ukrepi in projekti, s katerimi bomo dvigovali raven samooskrbe s
hrano v regiji.
OPIS SKLADNOSTI Z RAZVOJNO SPECIALIZACIJO REGIJE:
Ljubljanska urbana regija bo trajnostni razvoj gradila na znanju, inovativnosti, kreativnosti in
sinergiji vseh pomembnih akterjev ter sektorjev. Posebno pozornost bo namenila razvoju
gospodarstva, ki bo skladen z razpoložljivimi okoljskimi zmogljivostmi prostora. Konkurenčnost
regije bo povečevala z ustrezno prenovo in razvojem prometne, okoljske, informacijskekomunikacijske ter družbene infrastrukture. Zdravo in kakovostno bivalno okolje se bo dodatno
zagotavljalo tudi z aktivnim varovanjem naravnih danosti, ustreznim načrtovanjem odprtega
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prostora, prenovo obstoječega stavbnega fonda in naselij ter sonaravno samooskrbo.

(Skupaj predvidoma do 150 besed)
UTEMELJITEV SKLADNOSTI PROJEKTA S CILJI RELEVANTNIH PRIORITET MAKROREGIONALNIH
STRATEGIJ EU OZ. UČINEK PROJEKTA NA OBMOČJA MAKROREGIONALNIH STRATEGIJ EU, V
PRIMERU, DA OBSTAJA
(Skupaj predvidoma do 200 besed)
11.Predstavitev nosilca projekta oziroma skupine partnerjev
PREDSTAVITEV NOSILCA PROJEKTA:
V RRA LUR je enaindvajset (21) zaposlenih, ki uresničujejo poslanstvo agencije, tj. prepoznavati
potenciale regije ter načrtovati in soustvarjati njen trajnostni razvoj. Visoko usposobljena
interdisciplinarna ekipa strokovnjakov s področij ekonomije, managementa, prava, arhitekture,
krajinske arhitekture, družbenih ved, energetike, turizma in geografije koordinira in izvaja razvojne
projekte, ki prispevajo k dvigu kakovosti življenja v regiji, išče sinergije med projekti, se povezuje z
domačimi in tujimi strokovnjaki ter načrtuje nove projekte. V preteklosti je bilo vzpostavljeno trdno
zaupanje celotne regije v delo RRA LUR, saj agencija dobro sodeluje z občinami Ljubljanske urbane
regije in ostalimi ključnimi deležniki v regiji, pripravlja poročila in analize o črpanju EU sredstev,
sodeluje pri delu organov regije, pripravlja vsebine za projektne prijave in različne brošure ter nudi
strokovno podporo pri pripravi projektov. RRA LUR je izbrana tudi za vodilnega partnerja Lokalne
akcijske skupine LAS Za mesto in vas.
PREDSTAVITEV PARTNERJEV NA PROJEKTU:
Na območju Ljubljanske urbane regije delujejo 4 LAS:
LAS »Srce Slovenije«, ki vključuje občine Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče,
Šmartno pri Litiji; LAS »Barje z zaledjem«, ki vključuje občine Brezovica, Borovnica, Dobova - Polhov
Gradec, Horjul, Log - Dragomer, Vrhnika; LAS »Sožitje med mestom in podeželjem«, ki vključuje
občine Grosuplje, Ig, Ljubljana, Škofljica in LAD Za mesto in vas, ki vključuje občine Domžale,
Mengeš, Trzin, Medvode, Vodice in Komenda.
Občine nastopajo kot pomemben akter lokalnega razvoja. Projekt bo vzpostavil prenos specifičnih
znanj ter ustvaril partnerstva za razvoj lokalnih skupnosti in deležnikov, kjer bodo imele občine
pomembno vlogo.
(Skupaj predvidoma do 100 besed)
12.Opis posameznih aktivnosti
KRATEK OPIS AKTIVNOSTI:
1. Povezovanje ponudnikov /proizvajalcev v okviru lokalno zaokroženih območji regije.
Vozlišče lokalnih dobrin – oblikovanje regionalne ponudbe lokalnih proizvajalcev, ki lahko svoje
pridelke prodajajo bodisi sami ali pa jih ponudijo v odkup lokalnemu veletrgovcu, ki jih nato
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prodaja pod znamko proizvodov s kratko prodajno verigo.
2. Oblikovanje in vzpostavitev novih prodajnih poti – tržnih modelov na posameznih lokalnih
območjih in na območju celotne regije.
Lokalne tržnice – vzpostavitev novih manjših tržnic v lur, kjer prodajajo izključno lokalni proizvajalci
iz sosednjih vasi osrednjeslovenske regije. oblikovanje celostne podobe in konceptov lokalnih tržnic
v regiji. formalno pravna in prostorska umestitev tržnic, nakup opreme, upravljanje tržnic.
Internetna trgovina z dostavo na domu – povezovanje ponudnikov na subregionalni in regionalni
ravni, ki lahko zagotavljajo celovito ponudbo (zelenjava, sadje, meso, ipd).
3. Povezovanje samooskrbe z drugimi dejavnostmi.
Nadgradnja lokalnih tržnic iz prostorov namenjenih prodaji hrane v zanimive javne prostore
napolnjene z različnimi urbanimi zanimivostmi. Povečanje porabe lokalno pridelane hrane v šolah,
vrtcih, domovih za ostarele in drugih ustanovah.
4. Izobraževanje in osveščanje potrošnikov, izobraževanje pridelovalcev, ozaveščanje in
izobraževanje zainteresiranih javnosti
Seznanjanje o prednostih sezonskega, domačega, lokalnega in tradicionalnega. Izobraževanje in
animacija za kmetije. Strokovna izobraževanja. Organizacija prireditev.
5. Predstavitev primerov dobrih praks
E-Vem točka za pridelovalce in predelovalce. Prenos znanja in spodbujanje inovativnosti na
podeželju.
(Skupaj predvidoma do 200 besed)
13.Okvirni časovni načrt projekta
Aktivnost / Leto
2016
Aktivnost 1:
Povezovanje
X
ponudnikov
/proizvajalcev
Aktivnost 2:
Oblikovanje
in X
vzpostavitev novih
prodajnih poti
Aktivnost 3:
Povezovanje
samooskrbe
z x
drugimi
dejavnostmi
Aktivnost 4:
Izobraževanje
in X
osveščanje
Aktivnost 5:
Predstavitev
X
primerov
dobrih
praks

2017

2018

2019

2020

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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(Po potrebi razširi tabelo glede na število aktivnosti, zapisanih v točki 12 in glede na način izvedbe
projekta, zapisano v točki 5).
14.Prostorska opredelitev primernih lokacij za izvajanje aktivnosti
Primerne lokacije za Kohezijska regija: Zahodna kohezijska regija
izvajanje aktivnosti: Razvojne regije: Osrednjeslovenska regija
Občine: občine LUR
15. Prikaz okvirne finančne ocene po aktivnostih in okvirne celotne vrednosti [v evrih]
Aktivnost /
2016
2017
2018
2019
Vrsta stroškov
Aktivnost 1:
Povezovanje
ponudnikov
/proizvajalcev
Aktivnost 2:
Oblikovanje in
vzpostavitev
novih
prodajnih poti
Aktivnost 3:
Povezovanje
samooskrbe z
drugimi
dejavnostmi
Aktivnost 4:
Izobraževanje
in osveščanje
Aktivnost 5:
Predstavitev
primerov
dobrih praks
SKUPAJ

2020

10000

30000

30000

30000

20000

10000

40000

40000

30000

30000

10000

40000

40000

30000

30000

10000

40000

40000

30000

30000

10000

40000

40000

300000

30000

70000

180000

180000

150000

140000

(Po potrebi razširi tabelo glede na število aktivnosti, zapisanih v točki 12).
16.Prikaz okvirne celotne vrednosti po predvidenih virih financiranja [v evrih]
Viri
2016
2017
2018
2019
financiranja /
Leto
EU sredstva
0
80000
80000
80000
Sklad EU:
ESRR

2020

80000
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Pristojno
ministrstvo:
MGRT
Operativni
program:
OP
za
izvajanje EKP
Prednostna
os: 9
Socialna
vključenost in
zmanjševanje
tveganja
revščine
Prednostna
naložba: 9.5.
Vlaganja
v
okviru
strategiji
lokalnega
razvoja, ki ga
vodi skupnost
Specifični cilj:
EU sredstva
Sklad EU:
EKSRP
Pristojno
ministrstvo:
MKGP
0

25000

25000

25000

25000

Operativni
program:
PROGRAM
RAZVOJA
PODEŽELJA
Ukrep 9, 16 in
19:
Nacionalna
sredstva
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Pristojno
ministrstvo:

Občinska
sredstva
70000

75000

75000

45000

35000

70000

180000

180000

150000

140000

Občina:

Druga javna
sredstva
Naziv
subjekta:

Zasebna
sredstva
Naziv
subjekta:

SKUPAJ

(Po potrebi razširi tabelo glede na vir financiranja).

17.Opis kazalnikov ter viri podatkov za spremljanje kazalnikov
(v primeru predvidenega sofinanciranja projekta iz sredstev evropske kohezijske politike cilja
Naložbe za rast in delovna mesta, je potrebno opredeliti tudi kazalnike učinkov in specifične
kazalnike rezultatov iz OP EKP 2014-202023)
Naziv kazalnika
Merska enota
Cilja vrednost ob
Viri podatkov
zaključku projekta
Število
novih število
5
Projekt
delovnih mest
Povečan
delež %
5%
SURS
samooskrbe
s
hrano

1.5. Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 z dne 11. decembra 2014
(http://www.eu-skladi.si/ekp/kljucni-dokumenti)
23
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(Po potrebi razširi tabelo glede na število kazalnikov).
18. Pripravljenost projekta - potrebna dokumentacija za izvedbo projekta:
(označiti in izpolniti)
Projektna dokumentacija:
Bo potrebna
(navesti, katera)
Je v izdelavi
Je izdelana
Investicijska dokumentacija:
Bo potrebna
(navesti, katera)
Je v izdelavi
Je izdelana
Gradbeno dovoljenje
Je potrebno
Ni potrebno
Je pridobljeno, dne
Umeščenost v občinske razvojne in prostorske
dokumente
Predvidena priprava regionalnega prostorskega
načrta
Podatki o pravnem stanju zemljišč24 in objektov
pri investicijskih projektih
(navede se najmanj parcelna številka, k.o. in
lastništvo)

, številka

DA
NE
DA
NE

Naziv regije: Ljubljanska urbana regija
Datum izpolnitve obrazca: 30.11.2015

Podpis direktorice/direktorja RRA: mag. Lilijana Madjar

24

Izpis iz zemljiške knjige
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4.7. ZELENA OS REGIJE
PREDSTAVITEV PROJEKTA
1.Naziv projekta:

Zelena os regije

2.Predlagatelj projekta:
(če se razlikuje od nosilca projekta)

Občina Kamnik

3.Predstavitev nosilca projekta in skupine partnerjev:
a) Nosilec projekta:
Občina Kamnik
b) Partnerji v projektu:
(navedba in njihova vloga v projektu)

4. Tip projekta:
regijski projekt
medregijski projekt
sektorski projekt
(v nadaljevanju označiti v primeru predvidenega sofinanciranja projekta iz sredstev evropske
kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta – glej Navodila OU25)
Dodatno označiti v primeru celostne obravnave
določenega geografskega območja (npr.
DA
urbano območje, zavarovano območje narave,
porečje)26:
NE
Operacije celostnega pristopa

5.Način izvedbe projekta (označiti):
celotna izvedba projekta v enem koraku
izvedba projekta po sklopih (po fazah)
6. Predviden začetek in zaključek izvajanja projekta:
Predviden začetek (leto/mesec):
Januar 2016
Predviden zaključek (leto/mesec):

September 2018

7.Povzetek projekta:
Od osnovne vizije ureditve Kamniške Bistrice kot zelene osi regije, ki je nastala v letu 1999, pa do

Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020, Ljubljana, julij 2015, št. dokumenta 007-71/2015/1
(http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila)
26 5. člen
Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15)
25
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danes poteka realizacija vizije postopoma in zelo počasi, saj gre za zelo obsežen projekt, ki bo za
svojo realizacijo potreboval več desetletij. Občine Domžale, Kamnik in Dol pri Ljubljani so takrat
podpisale Pismo o nameri o skupnem pristopu k urejanju območja vodotoka Kamniška Bistrica s
ciljem vzpostaviti zeleno rekreacijsko os ob Kamniški Bistrici ob hkratnem reševanju perečega
problema poplav. Od leta 2004 se v občinah Domžale in Kamnik intenzivno odvijajo različne
aktivnosti s katerimi se skuša doseči večjo povezanost območja in zgraditi sistem vzdolžnih in
prečnih poti ter realizirati različne programe ob poteh. Tako se je do danes vzpostavilo že veliko km
novih poti in več novih mostov in brvi čez Kamniško Bistrico in njene mlinščice. Projekt vključuje
izvedbo rekreacijskih poti kot realizacijo novih ali nadgradnjo obstoječih poti ob Kamniški Bistrici in
njenih pritokih. Cilj je izgradnja javne turistično-rekreativne infrastrukture regionalnega pomena
deloma v urbaniziranih območjih ob vodotokih deloma pa v območjih s posebnimi varstvenimi
režimi. Gre za kolesarske in sprehajalne poti, pripravo in opremljanje učnih poti, pripravo učilnic na
prostem, didaktično opremo učnih točk, povezovanje obstoječih potencialov krajev ob vodotokih v
ponudbo na prostem, promocijo zdravega načina življenja in drugih promocijsko-izobraževalnih
aktivnosti. S projektom občina Kamnik želi vzpostaviti prehodnost s kolesarskimi in sprehajalnimi
povezavami ob celotni dolžini vodotoka ter vzpostaviti močno prostočasno programsko os v
zelenju. S povezavo prečnih poti na glavno programsko os pa želi povezati predmetno
infrastrukturo v enoten sistem ter izkoristiti vse turistično rekreativne potenciale širše regije.
Projekt je usklajen z RRP LUR in sicer prioriteto 2 Ohranjeno okolje in trajnostna raba virov,
programom 2.3. Ohranjanje narave, Ukrep 2.3.1. Vzpostavitev zelenega sistema regije z namenom
ohranjanja narave. Prav tako je usklajen s Strategijo razvoja Slovenije, kjer je posebej poudarjeno
zeleno življenjsko okolje, skrb za biotsko raznovrstnost in vlaganje v zeleno infrastrukturo ter
ukrepi za varstvo narave in ohranjanje biodiverzitete ter zagotavljanje sistema biološke varnosti.
Učinki in rezultati so merljivi (dolžina novo urejenih poti, št. novih postajališč). Projekt je izvedljiv v
predvidenem časovnem roku.
(Skupaj predvidoma do 300 besed)
Opredeli se tudi:
– skladnost projekta s programskimi dokumenti s področja regionalnega razvoja,
– skladnost projekta s politikami Vlade RS,
– merljivost učinkov in rezultatov projekta,
– izvedljivost projekta v načrtovanem časovnem obdobju.
8.Navedba prioritete in ukrepa v RRP, v katero se uvršča projekt:
PRIORITETA: 2. Ohranjeno okolje in trajnostna raba virov
UKREP: 2.3.1. Vzpostavitev zelenega sistema regije z namenom ohranjanja narave
KRATKA OBRAZLOŽITEV:
Načrtovanje, vzpostavljanje in ohranjanje zelenega sistema regije je nujno za ohranjanje narave in
zagotavljanje ugodnih bivanjskih razmer. S ciljem ohranjanja in izboljšanja naravnega in bivanjskega
okolja bodo z ukrepom spodbujane tiste prostorske ureditve, programi in storitve, ki zagotavljajo
aktivno varstvo pomembnih naravnih območij – tako z vidika varstva narave, krajinske pestrosti in
ohranjanja biotske raznovrstnosti kot tudi z vidika prostočasnih dejavnosti v odprtem prostoru.
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Dejavnosti, kot so naravi prijazna rekreacija, šport, turizem in druge prostočasne dejavnosti, ki
prinašajo dodano vrednost k aktivnemu varstvu in trajnostnemu razvoju naravnega okolja in
narave.
(Skupaj predvidoma do 100 besed)
9.Opredelitev ciljne skupine, ki ji je projekt namenjen in analiza njenih potreb
CILJNA SKUPINA:
Prebivalci regije, obiskovalci iz drugih regij, turisti.
ANALIZA POTREB CILJNE SKUPINE:
Prebivalci RRA LUR v prostem času iščejo možnosti rekreacije in sprostitve v naravnem okolju v
bližini doma. Namen projekta je v prvi vrsti ohranjanje kar največje stopnje naravne pestrosti
obvodnega in vodnega prostora. Zelena rekreacijska os regije predstavlja ureditve obvodnega
prostora kot osrednjega dela zelenega sistema regije z možnostjo za razvoj ekološkega,
kulturnega in rekreativnega turizma. Projekt spodbuja aktivno varstvo, upravljanje, razvoj in
povezovanje območij varovane narave, odprte krajine in druge zelene površine ter razvoj
dejavnosti, ki se v njih odvijajo (npr. šport, prostočasne dejavnosti, turizem, kmetijstvo).
(Skupaj predvidoma do 100 besed):
10.Opis namena in ciljev projekta ter opis skladnosti z razvojno specializacijo regije
NAMEN:
Namen projekta je ohranjanje kar največje stopnje naravne pestrosti obvodnega in vodnega
prostora in zavarovanje obrečnega prostora pred nadaljnjo urbanizacijo. Hkrati je namen projekta
vzpostavitev hrbtenice sistema zelenih površin vzdolž celotnega toka Kamniške Bistrice ter
povezava rekreacijskega in turističnega potenciala.

a. učinek na gospodarsko rast in delovna mesta
b. učinek na razvoj človeškega potenciala
c. vpliv na okolje
DA
Projekt ima pozitiven vpliv na okolje, zaradi ohranjanja narave in izboljšanja
obstoječih degradiranih predelov ob reki..
d. prispevek k ciljem prostorskega razvoja regije
DA Projekt vpliva na uravnotežen prostorski razvoj, k povečanju zelenih površin v urbanem delu
regije.
e. sinergijski učinek med nameni iz prvih štirih točk (a., b., c. in d.)
DA

Projekt ima delni sinergijski učinek.

f. sinergijski učinek z drugimi projekti
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DA
g. sinergijski učinek glede regionalne celovitosti, razvojne specializacije in med regionalnega
sodelovanja
DA
h. učinek na vložena finančna sredstva
CILJI:
Cilj projekta je ohranjanje biodiverzitete obrežja reke, izboljšanje ekološkega stanja vodotoka,
preprečevanje nadaljnje urbanizacije obrežja, omejitev poplav, vzpostavitev rekreacijske osi vzdolž
celotnega toka reke, postavitev premostitvenega objekta, ureditev kolesarskih in sprehajalnih poti,
ki med seboj povezujejo kulturno in tehnično dediščino, ureditev učnih poti ob Mlinščicah.

OPIS SKLADNOSTI Z RAZVOJNO SPECIALIZACIJO REGIJE:
Projekt je skladen z razvojno specializacijo regije saj je to regija, ki poudarja pomen zdravega in
kakovostnega bivalnega okolja, kar se med drugim zagotavlja tudi z aktivnim varovanjem naravnih
danosti in ustreznim načrtovanjem odprtega prostora.
(Skupaj predvidoma do 150 besed)
UTEMELJITEV SKLADNOSTI PROJEKTA S CILJI RELEVANTNIH PRIORITET MAKROREGIONALNIH
STRATEGIJ EU OZ. UČINEK PROJEKTA NA OBMOČJA MAKROREGIONALNIH STRATEGIJ EU, V
PRIMERU, DA OBSTAProjekt je skladen z usmeritvami vseh 3 Evropskih Makroregionalnih strategij
v katere je vključena Slovenija. V makroregionalnih strategijah je poudarjeno ohranjanje, zaščita in
izboljšanje kakovosti okolja – gre za projekte usmerjene v regionalne ekosisteme, s ciljem zaščite
njihove biotske raznovrstnosti in tudi povečanje privlačnosti celotne regije za trajnostni turizem.
(Skupaj predvidoma do 200 besed)

11.Predstavitev nosilca projekta oziroma skupine partnerjev
PREDSTAVITEV NOSILCA PROJEKTA:
Občina Kamnik leži v severnem delu osrednje Slovenije, na prehodu med Gorenjsko ravnjo in
Celjsko kotlino, ob vznožju Kamniško Savinjskih Alp in nedaleč od prestolnice Ljubljane. Mesto
Kamnik predstavlja upravno, kulturno, turistično in industrijsko središče občine, ki po površini meri
265,6 km². Največja naselitev v občini je na območju mesta Kamnik, Mekinj, Duplice in ob Kamniški
Bistrici med Stahovico in Kamnikom. Po zadnjih podatkih v občini živi 29 431 prebivalcev (vir: SURS,
leto 2015) v 102 naseljih, od katerih je največje naselje Kamnik. Obstoječe infrastrukturne danosti
omogočajo relativno hitro in neovirano komunikacijo in povezavo med naselji ter dober dostop do
industrijskih, obrtnih in trgovskih dejavnosti ter turističnih destinacij
PREDSTAVITEV PARTNERJEV NA PROJEKTU:
(Skupaj predvidoma do 100 besed)
129
DOPOLNITEV OSNUTKA DOGOVORA ZA RAZVOJ LJUBLJANSKE URBANE REGIJE 2016-2019

12.Opis posameznih aktivnosti
KRATEK OPIS AKTIVNOSTI:
Aktivnosti so usmerjene v izvedbo kolesarskih in sprehajalnih ob reki Kamniški Bistrici. Na
določenih odsekih so poti in počivališča že urejena, na težavnejših odsekih (zaradi naravnih in
fizičnih omejitev v prostoru ter lastništva) pa so projekti še v pripravi. Končni cilj je povezava
rekreacijskih programov ob Kamniški Bistrici v enoten sistem s kontinuiteto kolesarskih in
sprehajalnih povezav od izvira Kamniške Bistrice do njenega izliva v Savo. V sklopu ureditev bomo
prioritetno urejali manjkajoče odseke, ki povezujejo rekreacijske poti z mestom Kamnikom in
bližnjo okolico. Med izvedbami bo treba zgraditi tudi premostitvene objekte in hkrati ob objektih
zagotoviti stabilnost brežin. Nadgraditev celotne podobe rekreacijske poti vključuje tudi sistem
počivališč, parkov, učnih poti, prostorov za sončenje in dostopov do vode, kar lahko predstavlja
turistično atrakcijo, ki jo je moč tudi tržiti.
(Skupaj predvidoma do 200 besed)
13.Okvirni časovni načrt projekta
Aktivnost /
2016
2017
2018
2019
2020
Leto
Aktivnost 1:
Izdelava
dokumentacije:
IDZ – idejna
zasnova, PZI –
projekti
za
Januar
izvedbo, PGD –
december
projekt
za
2016
pridobivanje
gradbenega
dovoljenja) in
pridobivanje
soglasij nosilcev
urejanja
prostora
Aktivnost 2:
-Pridobivanje
Leto 2017
pravice graditi: Leto 2016
odkupi zemljišč,
stavbna pravica
Aktivnost 3:
Maj
Pridobitev
2017
gradbenega
dovoljenja
Aktivnost 4:
Izvedba
Leto
Leto 2018
projekta
2019
(gradbena
in
urejevalna dela)
(Po potrebi razširi tabelo glede na število aktivnosti, zapisanih v točki 12 in glede na način izvedbe
projekta, zapisano v točki 5).
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14.Prostorska opredelitev primernih lokacij za izvajanje aktivnosti
Primerne lokacije za Kohezijska regija: Zahodna
izvajanje aktivnosti: Razvojne regije: Osrednjeslovenska statistična regija
Občine: Kamnik
15.Prikaz okvirne finančne ocene po aktivnostih in okvirne celotne vrednosti [v evrih]
Aktivnost /
2016
2017
2018
2019
2020
Vrsta stroškov
Aktivnost 1:
IDZ – idejna
zasnova, PZI –
projekti
za
izvedbo, PGD –
projekt
za
pridobivanje
40.000,00 €
gradbenega
dovoljenja) in
pridobivanje
soglasij nosilcev
urejanja
prostora
Aktivnost 2:
Odkupi
zemljišč
Aktivnost 3:
Izbor izvajalca
gradnje

150.000,00 €

0€

Aktivnost 4:
Izvedba
projekta
(gradbena
in
urejevalna
dela)
SKUPAJ

40.000,00 €

150.000,00 €

250.000,00 €

200.000,00 €

250.000,00 €

200.000,00 €

(Po potrebi razširi tabelo glede na število aktivnosti, zapisanih v točki 12).

131
DOPOLNITEV OSNUTKA DOGOVORA ZA RAZVOJ LJUBLJANSKE URBANE REGIJE 2016-2019

16.Prikaz okvirne celotne vrednosti po predvidenih virih financiranja [v evrih]
Viri
2016
2017
2018
2019
financiranja /
Leto
EU sredstva
Sklad EU:
Sklad
regionalni
razvoj

2020

za

Pristojno
ministrstvo:
Ministrstvo za
gospodsrki
razvoj
in
tehnologijo
Operativni
program:
Operativni
program
za
izvajanje
evropske
kohezijske
politike
v 26.520,00 €
obdobju 20142020

99.450,00 €

165.750,00 €

132.600,00 €

Prednostna
os:
2.4.
Trajnostna
raba
in
proizvodnja
energije
in
pametna
omrežja
Prednostna
naložba:
2.4.6.
Spodbujanje
nizkoogljičnih
strategij za vse
vrste območij,
zlasti
za
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mestna
območja,
vključno
s
spodbujanjem
trajnostne
multimodalne
Specifični cilj:
Razvoj urbane
mobilnosti za
izboljšanje
kakovosti
zraka v mestih
Nacionalna
sredstva
Pristojno
ministrstvo:
Ministrstvo za
gospodarski
razvoj
in
tehnologijo
Občinska
sredstva
13.480,00 €

50.550,00 €

84.250,00 €

67.400,00 €

40.000,00 €

150.000,00 €

250.000,00 €

200.000,00 €

Občina:
Kamnik
Druga javna
sredstva
Naziv
subjekta:

Zasebna
sredstva
Naziv
subjekta:

SKUPAJ

(Po potrebi razširi tabelo glede na vir financiranja).
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17.Opis kazalnikov ter viri podatkov za spremljanje kazalnikov
(v primeru predvidenega sofinanciranja projekta iz sredstev evropske kohezijske politike cilja
Naložbe za rast in delovna mesta, je potrebno opredeliti tudi kazalnike učinkov in specifične
kazalnike rezultatov iz OP EKP 2014-202027)
Naziv kazalnika

Merska enota

Stanje
Št.
ohranjenosti vrst
in habitatnih tipov
Nadgradnja
turistične
ponudbe
za
obiskovalce
območij varstva
narave z vidika
kakovosti vsebine
in interpretacije
Ureditve
in
obnove
odprtih
zelenih površin v
regiji
Dolžina
novo Meter
urejenih
kolesarskih,
sprehajalnih, učnih
poti

Cilja vrednost ob
zaključku projekta

Viri podatkov

3000 m kolesarskih
poti
3000 m sprehajalnih
poti
1000 m učnih poti

Število
novih Št.
1
premostitvenih
objekotv (mostov,
brvi)
(Po potrebi razširi tabelo glede na število kazalnikov).

18.Pripravljenost projekta - potrebna dokumentacija za izvedbo projekta:
(označiti in izpolniti)
Projektna dokumentacija:
Bo potrebna
(navesti, katera)
Je v izdelavi
PGD, PZI
Je izdelana
Investicijska dokumentacija:
Bo potrebna

1.5. Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 z dne 11. decembra 2014
(http://www.eu-skladi.si/ekp/kljucni-dokumenti)
27
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(navesti, katera)
DIIP, IP PIZ
Gradbeno dovoljenje

Umeščenost v občinske razvojne in prostorske
dokumente
Predvidena priprava regionalnega prostorskega
načrta
Podatki o pravnem stanju zemljišč28 in objektov
pri investicijskih projektih
(navede se najmanj parcelna številka, k.o. in
lastništvo)

Je v izdelavi
Je izdelana
Je potrebno
Ni potrebno
Je pridobljeno, dne

, številka

DA
NE
DA
NE

Naziv regije: Ljubljanska urbana regija
Datum izpolnitve obrazca: 24.11.2015

Podpis direktorice/direktorja RRA: mag. Lilijana Madjar

28

Izpis iz zemljiške knjige
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4.8. IZGRADNJA KANALIZACIJE IN OBNOVA VODOVODA V NASELJIH ZBILJE –
SMLEDNIK – VALBURGA – HRAŠE – MOŠE - DRAGOČAJNA
PREDSTAVITEV PROJEKTA

1. Naziv projekta:

Izgradnja kanalizacije in obnova vodovoda v naseljih
Zbilje – Smlednik – Valburga – Hraše – Moše Dragočajna

2. Predlagatelj projekta:
(če se razlikuje od nosilca projekta)

OBČINA MEDVODE, Cesta komandanta Staneta 12,
1215 Medvode

3. Predstavitev nosilca projekta in skupine partnerjev:
a) Nosilec projekta:
OBČINA MEDVODE
b) Partnerji v projektu:
(navedba in njihova vloga v projektu)

4. Tip projekta:
regijski projekt
medregijski projekt
sektorski projekt
(v nadaljevanju označiti v primeru predvidenega sofinanciranja projekta iz sredstev evropske
kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta – glej Navodila OU29)
Dodatno označiti v primeru celostne obravnave
določenega geografskega območja (npr.
DA
urbano območje, zavarovano območje narave,
30
porečje) :
NE
Operacije celostnega pristopa

5.Način izvedbe projekta (označiti):
celotna izvedba projekta v enem koraku
izvedba projekta po sklopih (po fazah)
6.Predviden začetek in zaključek izvajanja projekta:
Predviden začetek (leto/mesec):
2016/09

Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020, Ljubljana, julij 2015, št. dokumenta 007-71/2015/1
(http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila)
30 5. člen
Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15)
29
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Predviden zaključek (leto/mesec):

2019/09

7. Povzetek projekta:
Občina Medvode namerava za ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih vod v naseljih Zbilje –
Smlednik – Valburga – Hraše – Moše – Dragočajna vzpostaviti sistem primarnih in sekundarnih
vodov, ki bodo odpadno vodo iz naselij Občine Medvode napeljali preko povezovalnega voda na
centralno čistilno napravo Ljubljana. Načrtovana je trasa kanalizacije v dolžini 26.297,85 m, od tega
10.499,08 m primarnih in 15.798,77 m sekundarnih kanalov, oz. 22.493,69 m gravitacijskih in
3.804,16 m tlačnih kanalov. Na trasi kanalizacije je predvidena postavitev 9 tipskih črpališč. Sočasno
z gradnjo kanalizacijskega sistema se bo na omenjenem območju izvedla tudi rekonstrukcija
javnega vodovodnega omrežja za oskrbo s sanitarno pitno in požarno vodo
Na ozemlju Republike Slovenije je krovni dokument, na katerega se nanašajo vsi ostali pomembni
dokumenti za pridobivanje nepovratnih evropskih sredstev, Strategija razvoja Slovenije 2014 2020, ki ga je Vlada RS potrdila 2013. Ena izmed prioritet SRS je tudi zeleno življenjsko okolje. V
okviru prioritete zeleno življenjsko okolje je tako cilj RS Slovenije izboljšati stanje okolja in
zagotavljanje kakovostnih in stroškovno učinkovitih javnih storitev na področju varstva okolja
(kakovost voda, ravnanje z odpadki, dostop do kakovostne pitne vode, kakovosti zraka in tal). Sama
izvedba projekta bo doprinesla k izboljšanju stanja okolja in zagotavljanje kakovostnih in
stroškovno učinkovitih javnih storitev na področju varstva okolja in pri zagotavljanju oskrbe
prebivalcev z zdravstveno ustrezno pitno vodo. Operativni program odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode Republike Slovenije je na področju varstva voda pred onesnaženjem
eden ključnih izvedbenih aktov za doseganje ciljev iz Nacionalnega programa varstva okolja.
Nanaša se na varstvo vseh površinskih in podzemnih voda na območju Republike Slovenije pred
onesnaževanjem okolja, vnosom dušika ter fosforja in pred mikrobiološkim onesnaženjem na s
predpisi določenih območjih s posebnimi zahtevami, zaradi odvajanja komunalne odpadne vode.
Izhodišča za opremljanje naselij s kanalizacijo in čistilnimi napravami podaja Uredba o odvajanju in
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12, 108/13) ) ter iz nje
izhajajoči Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki ga je dne
14.10.2004 s sklepom sprejela Vlada RS. Ta določa območja, ki jih je potrebno opremiti in roke, v
katerih morajo biti dela izvedena. Operativni program določa tudi cilj zagotoviti večjo zanesljivost
oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo, saj so kljub vlaganjem v obdobju 2007-2013 še območja,
kjer javni sistem vodooskrbe še ni zgrajen oziroma je neustrezen, zaradi česar oskrba s pitno vodo
ne ustreza standardom kakovosti za vodo, ki je namenjena prehrani ljudi v skladu z Direktivo o pitni
vodi (98/83/ES). Dodatno izhodišče za določitev investicij in njihove prioritete je Regionalni razvojni
program za ter tudi na terenu izkazane potrebe in plani posameznih občin glede opremljanja
zemljišč za gradnjo.
Opredeli se tudi:
– skladnost projekta s programskimi dokumenti s področja regionalnega razvoja,
– skladnost projekta s politikami Vlade RS,
– merljivost učinkov in rezultatov projekta,
– izvedljivost projekta v načrtovanem časovnem obdobju.
137
DOPOLNITEV OSNUTKA DOGOVORA ZA RAZVOJ LJUBLJANSKE URBANE REGIJE 2016-2019

8. Navedba prioritete in ukrepa v RRP, v katero se uvršča projekt:
PRIORITETA: Prioriteta 2: Ohranjeno okolje in trajnostna raba virov
UKREP: Ukrep 2.2.1: Čisto in kvalitetno okolje
KRATKA OBRAZLOŽITEV:
Občina Medvode se na področju odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih vod še vedno sooča
z nedograjenostjo lokalnih kanalizacijskih omrežij. Investicija v ureditev odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda je za razvoj občin zelo pomembna. Priklop ljudi na kanalizacijski sistem,
ki se steka v čistilno napravo, je poleg oskrbe s pitno vodo osnoven pogoj za razvoj sodobne družbe
in skrbi za osnovno zdravje ljudi in prispeva k manjšemu onesnaževanju okolja. Investicija je
bistvenega pomena za razvoj občin in regije. Drugi cilj, ki ga zasledujemo pa je oskrba prebivalcev
občine s kakovostno pitno vodo. za zagotovitev tega cilja načrtujemo sočasno z izgradnjo
kanalizacije obnovo ali rekonstrukcijo vodovodnega sistema. Razvojni cilji regije je usmerjen v
optimalno varstvo okolja in skladen prostorski razvoj regije ter zagotavljanje uravnotežene
infrastrukturne opremljenosti regije. Investicija je v skladu s predvidenimi programi in ukrep za
doseganje dveh ciljev: zmanjševanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in
čiščenje komunalnih odpadnih voda in večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo.
(Skupaj predvidoma do 100 besed)
9. Opredelitev ciljne skupine, ki ji je projekt namenjen in analiza njenih potreb
CILJNA SKUPINA:
Prebivalci naselij Zbilje – Smlednik – Valburga – Hraše – Moše – Dragočajna in posredno tudi
preostali občani občine Medvode in prebivalci regije zaradi varovanja okolja in podtalnice.
ANALIZA POTREB CILJNE SKUPINE:
V naseljih, kjer ni zgrajenega javnega kanalizacijskega sistema imajo objekti večinoma urejene
greznice. Obstoječi vodovodni sistem je dotrajan, iz azbestnih cevi, stroški vzdrževanja so iz leta v
leto večji, na sistemu prihaja do večjih vodnih izgub (do 40%). Zaradi obstoječih materialov in izgub
sistema prihaja do obremenitev okolja. Zlasti ob večjih nalivih je neoporečnost pitne vode na
predmetnem območju vprašljiva. Vodne izgube predstavljajo ekonomski in tehnični problem
vodovoda. Gre za razliko med zajetimi in prodanimi količinami vode, ki se neposredno odraža v
ekonomskih kazalcih upravljavca sistema. Defektna mesta na cevovodih nudijo možnost vdora
okuženih materij.
(Skupaj predvidoma do 100 besed):
10. Opis namena in ciljev projekta ter opis skladnosti z razvojno specializacijo regije
NAMEN:
a. učinek na gospodarsko rast in delovna mesta
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b. učinek na razvoj človeškega potenciala

c. vpliv na okolje
Razvojni cilji regije je usmerjen v optimalno varstvo okolja in skladen prostorski
razvoj regije ter zagotavljanje uravnotežene infrastrukturne opremljenosti regije.
Spodbude bodo namenjene tudi optimalnemu varovanju okolja z zagotavljanjem
ustrezne okoljske infrastrukture in povečanje kakovosti življenja prebivalcev.
d. prispevek k ciljem prostorskega razvoja regije

e. sinergijski učinek med nameni iz prvih štirih točk (a., b., c. in d.)

f. sinergijski učinek z drugimi projekti

g. sinergijski učinek glede regionalne celovitosti, razvojne specializacije in med regionalnega
sodelovanja

h. učinek na vložena finančna sredstva

CILJI:
Realizacija navedenega projekta bo zagotovila dolgoročno varno, zanesljivo in kvalitetno odvodnjo
in čiščenje komunalnih odpadnih voda Osednjeslovenske regije, v skladu z veljavno zakonodajo in
pravilniki. Izvedba projekta bo prebivalcem zagotovila kakovostno ter neoporečno vodo, zagotovila
dovolj velike količine pitne vode za naraščajoče število prebivalcev v občini in zmanjšala vodne
izgube v vodovodnem sistemu. Splošni cilj projekta je povečati kakovost življenja in varstvo okolja
na območju občine in regije.
OPIS SKLADNOSTI Z RAZVOJNO SPECIALIZACIJO REGIJE:
Ljubljanska urbana regija bo trajnostni razvoj gradila na znanju, inovativnosti, kreativnosti in
sinergiji vseh pomembnih akterjev ter sektorjev. Pozornost se namenja razvoju gospodarstva,
trajnostni mobilnosti in zdravem ter kakovostnem bivalnem okolju. Investicija bo sledila tem ciljem
in sicer bo prispevala k zdravem in kakovostnem bivalnem okolju. Zdravo in kakovostno bivalno
okolje se bo
(Skupaj predvidoma do 150 besed)
UTEMELJITEV SKLADNOSTI PROJEKTA S CILJI RELEVANTNIH PRIORITET MAKROREGIONALNIH
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STRATEGIJ EU OZ. UČINEK PROJEKTA NA OBMOČJA MAKROREGIONALNIH STRATEGIJ EU, V
PRIMERU, DA OBSTAJA
(Skupaj predvidoma do 200 besed)
11. Predstavitev nosilca projekta oziroma skupine partnerjev
PREDSTAVITEV NOSILCA PROJEKTA:
PREDSTAVITEV PARTNERJEV NA PROJEKTU:
(Skupaj predvidoma do 100 besed)
12. Opis posameznih aktivnosti
KRATEK OPIS AKTIVNOSTI:
Projekt je razdeljen na več faz. I. faza obsega izvedbo projekta – izgradnja primarnih kanalizacijskih
vodov na trasi Jeprca – Zbilje – most čez Savo (izdelava projektne dokumentacije je v zaključni fazi),
II. faza projekta obsega izgradnjo primarnih kanalizacijskih vodov od mostu čez Savo do križišča v
Smledniku, III. faza projekta obsega izgradnjo primarnega kanalizacijskega voda od Valburge do
Hraš, V. faza pa obsega izgradnjo sekundarnih kanalizacijskih vodov znotraj naselij. Izgradnja
primarnih vodov bo potekala po občinskih in državnih cestah, izgradnja črpališč po privatnih
zemljiščih, ki jih je potrebno še odkupiti, sekundarni vodi pa po občinskih cestah, deloma pa tudi po
cestah, ki so še v zasebni lasti. za ta zemljišča, bo potrebno pridobiti služnosti. Idejni projekt je za
celotno območje že izdelan, PGD za I. fazo je že v zaključni fazi, za preostale faze pa bo šel v
izdelavo. Sočasno z izgradnjo kanalizacije, se bo naobstoječih trasah, kjer poteka vodovod, le ta
sočasno obnavljal in rekonstruiral. Za obnovo vodovodnega omrežja je že izdelana PGD
dokumentacija.
(Skupaj predvidoma do 200 besed)
13.Okvirni časovni načrt projekta
Aktivnost /
2016
2017
2018
2019
2020
Leto
Aktivnost 1:
izdelava
x
projektne
dokumentacije
Aktivnost 2:
pridobitev
služnosti,
x
x
odkup zemljišč
in gradbenega
dovoljenje
Aktivnost 3:
x
x
x
x
izgradnja
(Po potrebi razširi tabelo glede na število aktivnosti, zapisanih v točki 12 in glede na način izvedbe
projekta, zapisano v točki 5).
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14. Prostorska opredelitev primernih lokacij za izvajanje aktivnosti
Primerne lokacije za Kohezijska regija: Zahodna Slovenija
izvajanje aktivnosti: Razvojne regije: Osrednjeslovenska regija
Občine: Medvode
15. Prikaz okvirne finančne ocene po aktivnostih in okvirne celotne vrednosti [v evrih]
Aktivnost /
2016
2017
2018
2019
Vrsta stroškov
Aktivnost 1:

Aktivnost 2:

150.000

50.000

Aktivnost 3:

SKUPAJ

2020

200.000

50.000

1.200.000

2.350.000

3.500.000

3.500.000

1.250.000

2.350.000

3.500.000

3.500.000

(Po potrebi razširi tabelo glede na število aktivnosti, zapisanih v točki 12).
16. Prikaz okvirne celotne vrednosti po predvidenih virih financiranja [v evrih]
Viri
2016
2017
2018
2019
financiranja /
Leto
EU sredstva

2020

Sklad EU:

Pristojno
ministrstvo:
960.000

1.880.000

2.800.000

2.800.000

Operativni
program:
Prednostna
os:
Prednostna
naložba:
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Specifični cilj:
Nacionalna
sredstva
Pristojno
ministrstvo:

Občinska
sredstva
200.000

290.000

470.000

700.000

700.000

200.000

1.250.000

2.350.000

3.500.000

3.500.000

Občina:

Druga javna
sredstva
Naziv
subjekta:

Zasebna
sredstva
Naziv
subjekta:

SKUPAJ

(Po potrebi razširi tabelo glede na vir financiranja).
17. Opis kazalnikov ter viri podatkov za spremljanje kazalnikov
(v primeru predvidenega sofinanciranja projekta iz sredstev evropske kohezijske politike cilja
Naložbe za rast in delovna mesta, je potrebno opredeliti tudi kazalnike učinkov in specifične
kazalnike rezultatov iz OP EKP 2014-202031)
Naziv kazalnika
Merska enota
Cilja vrednost ob
Viri podatkov
zaključku projekta
primarni
m
10.499,08
IDP
kanalizacijski vodi
sekundarni
m
15.798,77
IDP
kanalizacijski vodi
črpališča
kom
9
IDP

1.5. Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 z dne 11. decembra 2014
(http://www.eu-skladi.si/ekp/kljucni-dokumenti)
31
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vodovod DN100
m
8.132,45
vodovod DN150
m
2.647,60
(Po potrebi razširi tabelo glede na število kazalnikov).

PGD
PGD

18. Pripravljenost projekta - potrebna dokumentacija za izvedbo projekta:
(označiti in izpolniti)
Projektna dokumentacija:
Bo potrebna
(navesti, katera)
Je v izdelavi
Je izdelana
Investicijska dokumentacija:
Bo potrebna
(navesti, katera)
Je v izdelavi
Je izdelana
Gradbeno dovoljenje
Je potrebno
Ni potrebno
Je pridobljeno, dne
Umeščenost v občinske razvojne in prostorske
dokumente
Predvidena priprava regionalnega prostorskega
načrta
Podatki o pravnem stanju zemljišč32 in objektov
pri investicijskih projektih
(navede se najmanj parcelna številka, k.o. in
lastništvo)

, številka

DA
NE
DA
NE
gradnja kanalizacijskega omrežja se bo v
večjem delu izvajala po cest, ki niso v
občinski lasti, se bodo za gradnjo pridobile
služnostne pravice gradnje, zemljišča za
postavitev črpališč, je potrebno še odkupiti.

Naziv regije: Ljubljanska urbana regija
Datum izpolnitve obrazca: 2.12.2015

Podpis direktorice/direktorja RRA: mag. Lilijana Madjar

32

Izpis iz zemljiške knjige
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4.9. REGIJSKA PODJETNIŠKA SREDIŠČA ZA MLADE
PREDSTAVITEV PROJEKTA
1.Naziv projekta:

REGIJSKA PODJETNIŠKA SREDIŠČA ZA MLADE

2.Predlagatelj projekta:
(če se razlikuje od nosilca projekta)

Tehnološki park Ljubljana d.o.o.

3.Predstavitev nosilca projekta in skupine partnerjev:
Tehnološki park Ljubljana d.o.o.
a) Nosilec projekta:
b) Partnerji v projektu:
(navedba in njihova vloga v projektu)

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije,
Občine Ljubljana, Kamnik, Ivančna Gorica in Vrhnika

4.Tip projekta:
regijski projekt
medregijski projekt
sektorski projekt
(v nadaljevanju označiti v primeru predvidenega sofinanciranja projekta iz sredstev evropske
kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta – glej Navodila OU33)
Dodatno označiti v primeru celostne obravnave
določenega geografskega območja (npr.
DA
urbano območje, zavarovano območje narave,
porečje)34:
NE
Operacije celostnega pristopa

5.Način izvedbe projekta (označiti):
celotna izvedba projekta v enem koraku
izvedba projekta po sklopih (po fazah)
6.Predviden začetek in zaključek izvajanja projekta:
Predviden začetek (leto/mesec):
3/2016
Predviden zaključek (leto/mesec):

12/2019

7.Povzetek projekta:
Slovenija si je zastavila ambiciozen cilj postati konkurenčno in dinamično: dodati stavek o
skladnosti s programskimi dokumenti, politikami vlade RS. Projekt je skladen z OP Kohezija in

Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020, Ljubljana, julij 2015, št. dokumenta 007-71/2015/1
(http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila)
34 5. člen
Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15)
33
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prioriteto Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, skozi inovativen podjetniški pristop. Obenem
je projekt skladen tudi z Razvojno specializacijo regije, saj vpliva na konkurenčnost regije, z
Strategijo industrijskega razvoja ki določa fleksibilnejši trg dela kot prioriteto kot tudi z Strategijo
pametne specializacije, katera kot horizontalno prioriteto navaja podjetništvo (tako novonastala
podjetja kot rast podjetij), znanje in kompetence zaposlenih kot tudi mlado in ustvarjalno Slovenijo
kot razvojni potencial.
Namen projekta je pospešiti gospodarsko dejavnost, razširiti bazen talentov ter spodbuditi
podjetniško kulturo med mladimi v regiji z implementacijo programa za spodbuditev podjetništva
in revitalizacijo lokalnih okolij z upoštevanjem regionalnih razmer. Izbrane občine oz. mesta bodo
postala podjetniška središča in vozlišča, kjer se bodo zbirali mladi, potencialni in uveljavljeni
podjetniki.
Pri razvoju in implementaciji koncepta je ključen inovativen proces vključevanja deležnikov, ki
soustvarjajo podjetniški ekositem, s čimer odpravljamo problem majhne kritične mase v manjših
mestih ter izboljšujemo možnosti za zaposlovanje mladih. Hkrati s projektom posredno rešujemo
izzive povezane z odlivom mladih perspektivnih prebivalcev, večanjem števila brezposelnih med
mladimi ter neprepoznavanja podjetništva kot perspektivne oblike zaposlovanja in vključenosti
zaradi nizke razvojne naravnanosti in atraktivnosti lokalnih okolij.
Za dosego ciljev projekta bodo podjetniška regijska središča poleg specializiranih programov
vzpostavila podjetniške prostore sodelanja z vsebino z dodano vrednostjo: v katerih bodo izbrani
strokovnjaki in praktiki izvajali prilagojen mentorski program s področja različnih oblik vstopa v
podjetništvo, zagotavljali podjetniško mreženje ter upravljali spletno podjetniško platformo. Za
mlade podjetnike se bo vzpostavil mednarodno primerljiv program za nadaljnji razvoj podjetniške
ideje vključujoč formate kot so forumi, pospeševalniki idej in promocijski dogodki za aktivacijo
podjetniških talentov, vzpostavitev mreže mentorjev, vključitev v prostore sodelanja, podpora
timom pri dostopu do virov za zagon poslovanja.
Cilji projekta so:
- Zagotoviti opremljen prostor za podjetne in kreativne občane ter mlade
- Zagotoviti enoten kakovosten in mednarodno primerljiv program za ustvarjanje novih
delovnih mest (vsaj 20 letno)
- Vključitev 1000 posameznikov letno v dejavnosti regijskih podjetniških središč
- Letno pomagati pri iskanju, presoji in razvoju vsaj 50 podjetniških idej ter pri dejanski
ustanovitvi vsaj 20 podjetij
- Vključitev 30 uveljavljenih podjetnikov letno v program za razvoj novih, globalno
konkurenčnih produktov
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8.Navedba prioritete in ukrepa v RRP, v katero se uvršča projekt:
PRIORITETA: Prioriteta 1: Rast konkurenčnosti regijskega gospodarstva
Program 1.1.: Inovativnost, kreativnost, znanje za konkurenčno gospodarstvo
UKREP: 1.1.2. KREPITEV PODJETNIŠTVA IN PODJETNIŠKEGA PODPORENGA OKOLJA S POUDARKOM
NA CELOSTNIH REŠITVAH IN INOVACIJAH
KRATKA OBRAZLOŽITEV:

Kljub dejstvu, da je Osrednjeslovenska regija med najrazvitejšimi v Sloveniji, statistični podatek o
splošni brezposelnosti, ki je bila na območju OS Ljubljana septembra 2015 12 %, kot tudi odstotku
brezposelnih mladih, ki je 21,6% opozarja na pomembnost dostopa do storitev in programov, ki
prispevajo k večjim možnostim zaposlovanja, posebno med mladimi. Programi, ki vplivajo na razvoj
podjetniških veščin pomembno pripevajo k dolgoročno zaposljivosti ter na stopnjo
samozaposlovanja kot ene izmed zaposlitvenih možnosti.
Projekt je skladen z usmeritvami in vizijo RRP Ljubljanske urbane regije 2014-2020 in sicer s
prioriteto 1, kot tudi Prioriteto 3: Ljudem prijazna regija ter posredno komplementaren z ostalimi
programi.

9.Opredelitev ciljne skupine, ki ji je projekt namenjen in analiza njenih potreb
CILJNA SKUPINA:
Mladi potencialni podjetniki
Potencialni podjetniki
ANALIZA POTREB CILJNE SKUPINE:
Mlade osebe so v Sloveniji ena od rizičnejših skupin z vidika zaposlovanja in njihovih kompetenc na
trgu dela. Tako je po statističnih podatkih povprečna nezaposlenost mladih do 29 let kar 21,9%. Ta
odstotek se sicer zniža za naslednjo kategorijo mladih, vendar upada postopoma. Razlog za to je
tako tercirano izobraževanje v katerega so mladi vključeni kot tudi nezadostne kompetence
pridobljene v času izobraževanja. Projekt Regijska podjetniška središča tako neposredno vpliva na
zaposlovanje skozi kreiranje in ustanavljanje podjetij v lokalnih okoljih. S samim projektom bomo
mlade vključevali skozi prostore za sodelanje in razne dogodke in mentorstva, po drugi strani pa jim
bomo s tem, ko se bodo ustanavljala nova podjetja omogočili zaposlovanje v bližini njihovega doma
in bivalnega okolja, kar bo nadalje prispevalo k zmanjšanju njihove brezposelnosti.

10.Opis namena in ciljev projekta ter opis skladnosti z razvojno specializacijo regije
NAMEN:
Namen projekta je omogočiti razvoj podjetniških in zaposlitvenih priložnosti za mlade ter
potencialne in uveljavljene podjetnike, ter predvsem grajenje podjetnosti in podjetniških veščin pri
mladih osebah, kar bo posledično vplivalo na konkurenčnost regijskega gospodarstva in bolj
prijazno življenjsko okolje.
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- učinek na gospodarsko rast in delovna mesta

Skozi razvoj regijskih podjetniških središč bomo razvijali podjetniške veščin in zaposlitvene
priložnosti za mlade v posamičnih lokalnih okoljih. Pri tem bomo skozi izvedbo projektnih
dejavnosti vključili na letni ravni v dejavnosti vsaj 1000 oseb, obenem pa bomo neposredno
ustvarili vsaj 20 novih podjetij na letni ravni, z visokim zaposlitvenim potencialom.
- učinek na razvoj človeškega potenciala

Z izvedbo projekta Regijska podjetniška središča bomo izkoristili in razvili človeški potencial v
lokalnih okoljih Ljubljanske urbane regije, še posebej s poudarkom na razvoju podjetniškega
potenciala mladih in uveljavljenih podjetnikov. Z razvojem in napredkom v uporabi človeškega
potenciala območij se bo izboljšala kakovost življenja v lokalnih okoljih, zmanjšal se bo odliv
prebivalstva in spreminjanje v tako imenovana spalna naselja obenem pa se bodo ustvarile nove
zaposlitvene možnosti območja.
- vpliv na okolje

Projekt Regijska podjetniška središča ima dvoslojen vpliv na okolje: v okviru projekta se bodo
obnovili in revitalizirali zapuščeni prostori, ki bodo imeli novo funkcijo in bodo v lokalna okolja
privabili tako potencialne kot tudi obstoječe podjetnike. Obenem bomo z doseganjem ciljev
projekta vplivali na zmanjšanje odliva prebivalstva, ter ohranjanje vsakdanjega življenja v lokalnih
okoljih, kar omogoča tudi ohranjanje kulture.
- prispevek k ciljem prostorskega razvoja regije

Projekt neposredno ne prispeva k ciljem prostorskega razvoja regije. Posredno pa projekt Regijska
podjetniška središča vpliva na prostorski razvoj regije, saj vpliva na ohranjanje prebivalstva v
lokalnih okoljih in posledično na prostorski razvoj in prometne povezave v regiji.
- sinergijski učinek med nameni iz prvih štirih točk (a., b., c. in d.)

Projekt ima močne sinergijske učinke, saj njegova zasnova vpliva na različne vidike razvoja lokalnih
okolij in celotne regije. Ker je Ljubljanska urbana regija raznolika, tako z vidika razvoja,
zaposlenosti, kot tudi prometne povezanosti z izvajanjem in vzpostavljanjem Regijskih prometnih
središč omogočamo enakomeren regionalni razvoj, kot tudi ohranjanje poseljenosti bolj
odmaknjenih področij. Obenem pa v t.i. lokalnih središčih omogočamo povezovanje, saj bodo
središča organizirana vseeno v nekoliko večjih okoljih, in s tem dosegamo sinergijske učinke ter
dodatno izboljšanje kakovosti življenja in ohranjanje ekonomskih aktivnosti na teh področjih.
- sinergijski učinek z drugimi projekti

Projekt Regijska podjetniška središča je povezan s številnimi drugimi projekti in dejavnostmi
podpornega okolja v LUR. Tako je projekt povezan z celovitim spektrom dejavnosti Tehnološkega
parka Ljubljana, z iniciativo START UP Slovenija, LK BUSINESS REGION, ERASMUS+ ECOMMERCE,
ACCELMED, z novimi projekti katere bomo izvajali v obdobju 2016-2020 ter platformo START UP
LJUBLJANA.
- sinergijski učinek glede regionalne celovitosti, razvojne specializacije in med regionalnega

sodelovanja
Sinergijski učinek projekta bo viden v povezovanju celotne Ljubljanske urbane regije v enovito
gospodarsko regijo podprto z mrežo podpornega okolja, kar bo posledično vplivalo na razvojni cilj
regije - Rast konkurenčnosti regijskega gospodarstva in doseganje razvojne specializacije.
- učinek na vložena finančna sredstva

S projektom Regijska podjetniška središča načrtujemo letno vključevanje vsaj 1000 oseb in letno
147
DOPOLNITEV OSNUTKA DOGOVORA ZA RAZVOJ LJUBLJANSKE URBANE REGIJE 2016-2019

vsaj 20 novoustanovljenih podjetij, ki bodo neposredno vključevala mlade. Glede na to da se
projekt pričenja v marcu 2016 in zaključuje decembra 2019 predvidevamo najmanj 3800 vključenih
oseb. Pri tem ocenjujemo, da je vložek na udeleženca v povprečju 790,00 EUR. Glede na to da je
predvideno število novoustanovljenih podjetij 20 na letni ravni, predvidevamo da bo na ravni časa
trajanja projekta ustanovljenih najmanj 52 podjetij, kar pomeni, da bo v ustanovitev vsakega
podjetja vloženo cca 58.000,00 EUR.
CILJI:
- Zagotoviti opremljen prostor za podjetne in kreativne občane ter mlade
- Zagotoviti enoten kakovosten in mednarodno primerljiv program za ustvarjanje novih

delovnih mest (vsaj 20 letno)
- Vključitev 1000 posameznikov letno v dejavnosti regijskih podjetniških središč
- Letno pomagati pri iskanju, presoji in razvoju vsaj 50 podjetniških idej ter pri dejanski

ustanovitvi vsaj 20 podjetij
- Vključitev 30 uveljavljenih podjetnikov letno v program za razvoj novih, globalno
konkurenčnih produktov
OPIS SKLADNOSTI Z RAZVOJNO SPECIALIZACIJO REGIJE:
Septembra 2015 je bilo na območju OS Ljubljana brezposelnih 21,6% mladih, kar je minimalno pod
slovenskim povprečjem, ki je 21,9%. Najnižja brezposelnost med mladimi je bila na območju OE
Koper-17,9%, najvišja pa na območju OE Velenje, 27,1% brezposelnih mladih. Kljub temu da je
Osrednjeslovenska regija najbolj razvita Slovenska regija, pa je potrebno tudi v naši regiji dodatno
razvijati možnosti zaposlovanja med mladimi, in še posebej podjetniške veščine, ki vplivajo na
njihovo dolgoročno zaposljivost, kot tudi samozaposlovanje.
Projekt je skladen z usmeritvami in vizijo RRP Ljubljanske urbane regije 2014-2020, in še posebej:
- Prioriteto 1: Rast konkurenčnosti regijskega gospodarstva, Programom 1.1.: Inovativnost,
kreativnost, znanje za konkurenčno gospodarstvo, Ukrep 1.1.2. Krepitev podjetništva in
podjetniškega podpornega okolja s poudarkom na celostnih rešitvah in inovacijah in s
- Prioriteto 3: Ljudem prijazna regija ter
- posredno z vsemi programi.
UTEMELJITEV SKLADNOSTI PROJEKTA S CILJI RELEVANTNIH PRIORITET MAKROREGIONALNIH
STRATEGIJ EU OZ. UČINEK PROJEKTA NA OBMOČJA MAKROREGIONALNIH STRATEGIJ EU, V
PRIMERU, DA OBSTAJA
OPERATIVNI PROGRAM KOHEZIJA 2014-2020
Projekt Regionalnih podjetniških središč je skladen z OP KOHEZIJA 2014-2020 še posebej s
prioriteto Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne
izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti, in mladimi
iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade in njenim specifičnim ciljem
1: Znižanje brezposelnosti mladih. Namreč projekt regijskih stičišč mladih je usmerjen neposredno
v vključevanje mladih v trg dela, preko aktivnosti:
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- Z regijskimi podjetniškimi središči bomo predvsem spodbujali podjetnost in podjetništvo

mladih z namenom njihovega hitrejšega zaposlovanja oziroma samozaposlovanja, podpirali
bomo mlade pri izvajanju inovativnih projektov, ki omogočajo večjo zaposljivost te ciljne
skupine brezposelnih, razvijanje ustreznih kompetenc in pristopov pri iskanju zaposlitve;
podpirali bomo razvoj novih oblik zaposlovanja, samozaposlovanja in (prido)bivanja mladih
kot odgovorov na družbene izzive (npr. v okviru trajnostnih skupnosti, s samooskrbnimi
projekti, z izkoriščanjem naravnih potencialov za dodano vrednost na podeželju, preko
mladinskega dela.…). Poleg tega pa bomo kreirali nova delovna mesta, ki se bodo odražala
v zaposlovanju mladih predvsem starih do vključno 29 let; v povečanem številu
pripravniških delovnih mest; v različnih oblikah usposabljanja na delovnem mestu in
izvajanju delovnih preizkusov pri delodajalcih, z namenom pridobivanja praktičnih delovnih
izkušenj.
- Z razvojem podjetništva ter vključevanjem uspešnih podjetnikov ter drugih potencialnih
podjetnikov in talentov se bo spodbujalo prilagojena usposabljanja in medgeneracijski
prenos znanj in izkušenj na mlade
STRATEGIJA INDUSTRIJSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE
Projekt Regijska podjetniška redišča je skladen z navedeno strategijo predvsem v prioriteti 3.1.3.
Fleksibilnejši trg dela in izobraževanje po meri gospodarstva, saj omogoča alternativne oblike
zaposlovanja kot tudi sodelovanje med mladimi osebami, pri katerih je izrazito prisoten trend
nezaposlenosti z gospodarskim sektorjem ter na ta način kreiranje novih zaposlitvenih priložnosti.
STRATEGIJA PAMETNE SPECIALIZACIJE navaja kot horizontalne prioritete tako Podjetništvonovonastal podjetja ter njihova rast, Znanje in kompetence zaposlenih, kot tudi Mlado in
ustvarjalno Slovenijo.
11.Predstavitev nosilca projekta oziroma skupine partnerjev
PREDSTAVITEV NOSILCA PROJEKTA:
Tehnološki park Ljubljana, ustanovljen leta 1995, je organizacija, ki predstavlja podporno in
stimulativno poslovno okolje najvišje kakovosti za razvoj vrhunskega tehnološkega podjetništva.
Tehnološki park Ljubljana je v dveh desetletjih postal mednarodno prepoznavno podporno okolje
in poslovno središče za razmah globalno konkurenčnega inovativnega tehnološkega podjetništva.
Z zagotavljanjem ustrezne infrastrukture, storitev in promocije, motivira tehnološki podjetniški
potencial v regiji ter pomaga pri realizaciji podjetniških pobud z visoko vsebnostjo znanja in tržnim
potencialom. Hkrati omogoča vzpostavljanje povezav in sinergij z domačim in tujim razvojnim,
raziskovalnim ter tržnim okoljem. Naše poslanstvo je zagotavljanje vrhunskega podpornega okolja
za prenos raziskovalnih izsledkov in inovativnih poslovnih zamisli v uspešno in mednarodno
konkurenčno tehnološko podjetništvo.
V tehnološkem parku Ljubljana nudimo: ustrezno infrastrukturo, storitve in promocijo; motiviramo
tehnološki podjetniški potencial v regiji; preverjamo podjetniške pobude; pomagamo pri realizaciji
podjetniških pobud z visoko vsebnostjo znanja in tržnim potencialom; pomoč pri pripravi poslovnih
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načrtov; mentorstvo izkušenih posameznikov; omogočamo vzpostavljanje povezav in sinergij z
domačim in tujim razvojnim, raziskovalnim ter tržnim okoljem; iskanje poslovnih in strateških
partnerjev; povezovanje s finančnimi in naložbenimi institucijami, raziskovalnimi inštituti ter
industrijo; podjetniško osveščanje in usposabljanje.
PREDSTAVITEV PARTNERJEV NA PROJEKTU:
Partnerji projekta so Regionalna Razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, kot institucija ki
koordinira vse razvojne in druge aktivnosti v LUR z izjemnimi lokalnimi povezavami, poznavanjem
okolja in lokalih deležnikov, Tehnološki park Ljubljana, Občina Ljubljana ter posamične občine in
sicer Kamnik, Vrhnika, Ivančna gorica, ki so nekoliko večja lokalna središča ki privabljajo tudi
prebivalce okoliških občin.

12.Opis posameznih aktivnosti
KRATEK OPIS AKTIVNOSTI:
1.
Predpriprava podpornega okolja za sodelanje na osnovi že oblikovanega in mednarodno
preverjenega programa prilagojena na manj urbana okolja, kot so Ivančna Gorica, Vrhnika in
Kamnik ter specifične okoliščine in potenciale teh okolij.
2.
Izvedba programa: organizacija promocijskih dogodkov za aktivacijo podjetniškega talenta v
vključenih občinah; vzpostavitev mreže lokalnih podjetniških in tehnoloških mentorjev z namenom
da se navežejo socialni stiki oziroma tehnološki ali poslovno partnerstvo, priprava programa
mentorstva s podjetniškim svetovalcem, ki jim bo pomagal pri razvoju poslovnega modela,
testiranje tržišča, pisanju poslovnega načrta za pridobitev zagonske subvencije, priprava prezentacij
za partnerje in investitorje.
3.
Vključevanje ekip v prostore za sodelanje
4.
Priprava na udeležbo podjetij v nacionalnih pospeševalnih dogodkih.
(Skupaj predvidoma do 200 besed)
13.Okvirni časovni načrt projekta
Aktivnost /
2016
Leto
Aktivnost 1:
Predpriprava
X
podpornega
okolja
Aktivnost 2:
X
X
Izvedba
programa
Aktivnost 3:
Vključevanje
X
ekip
v
prostore
za
sodelanje
Aktivnost 4:
Priprava
na

2017

2018

2019

2020

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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udeležbo
podjetij
v
nacionalnih
pospeševalnih
dogodkih
(Po potrebi razširi tabelo glede na število aktivnosti, zapisanih v točki 12 in glede na način izvedbe
projekta, zapisano v točki 5).
14.Prostorska opredelitev primernih lokacij za izvajanje aktivnosti

Primerne lokacije za Kohezijska regija: Zahodna Slovenija
izvajanje aktivnosti: Razvojne regije: Ljubljanska urbana regija
Občine: Ljubljana, Ivančna gorica, Vrhnika, Kamnik

15.Prikaz okvirne finančne ocene po aktivnostih in okvirne celotne vrednosti [v evrih]
Aktivnost /
2016
2017
2018
2019
Vrsta stroškov
Aktivnost 1:
250.000,00
Predpriprava
podpornega
okolja
Aktivnost 2:
250.000,00
Izvedba
programa
Aktivnost 3:
Vključevanje
ekip
v
prostore
za
sodelanje
Aktivnost 4:
Priprava
na
udeležbo
podjetij
v
nacionalnih
pospeševalnih
dogodkih
SKUPAJ
500.000,00

2020

55.000,00

55.000,00

55.000,00

55.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

300.000,00

326.000,00

300.000,00

300.000,00

15.000,00

20.000,00

30.000,00

646.000,00

625.000,00

635.000,00

605.000,00

(Po potrebi razširi tabelo glede na število aktivnosti, zapisanih v točki 12).

16.Prikaz okvirne celotne vrednosti po predvidenih virih financiranja [v evrih]
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Viri
financiranja /
Leto
EU sredstva

2016

2017

2018

2019

2020

Sklad EU:
ESRR
Pristojno
ministrstvo:
SVRK
Operativni
program:
OP KOH

425.000,00

514.250,00

549.100,00

531.250,00

539.750,00

0

0

0

0

0

90.750,00

96.900,00

93.750,00

95.250,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prednostna
os:

Prednostna
naložba:

Specifični cilj:
Nacionalna
sredstva
Pristojno
ministrstvo:

Občinska
75.000,00
sredstva
Občina:
MOL
KAMNIK
IVANČNA
GORICA
VRHNIKA
Druga javna
sredstva
Naziv
subjekta:

Zasebna
sredstva
Naziv
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subjekta:
SKUPAJ

500.000,00

605.000,00

646.000,00

625.000,00

635.000,00

(Po potrebi razširi tabelo glede na vir financiranja).
17.Opis kazalnikov ter viri podatkov za spremljanje kazalnikov
(v primeru predvidenega sofinanciranja projekta iz sredstev evropske kohezijske politike cilja
Naložbe za rast in delovna mesta, je potrebno opredeliti tudi kazalnike učinkov in specifične
kazalnike rezultatov iz OP EKP 2014-202035)
Naziv kazalnika
Merska enota
Cilja vrednost ob
Viri podatkov
zaključku projekta
VKLJUČENI
št
4800
Projektni podatki
Ustanovljena
Št
52
AJPES
podjetja
(Po potrebi razširi tabelo glede na število kazalnikov).
18.Pripravljenost projekta - potrebna dokumentacija za izvedbo projekta:
(označiti in izpolniti)
Projektna dokumentacija:
Bo potrebna
(navesti, katera)
Je v izdelavi
Vsebinsko arhitekturna zasnova prostorov
Je izdelana
Investicijska dokumentacija:
Bo potrebna
(navesti, katera)
Je v izdelavi
Podroben opis projekta in vsebinski program
Je izdelana
Gradbeno dovoljenje
Je potrebno
Ni potrebno
Je pridobljeno, dne
Umeščenost v občinske razvojne in prostorske
DA
dokumente
NE
Predvidena priprava regionalnega prostorskega
DA
načrta
NE
Podatki o pravnem stanju zemljišč36 in objektov
pri investicijskih projektih
/
(navede se najmanj parcelna številka, k.o. in
lastništvo)

, številka

Naziv regije: Ljubljanska urbana regija
Datum izpolnitve obrazca: 25.11.2015

Podpis direktorice/direktorja RRA: mag. Lilijana Madjar

1.5. Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 z dne 11. decembra 2014
(http://www.eu-skladi.si/ekp/kljucni-dokumenti)
36 Izpis iz zemljiške knjige
35
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4.10.

CENTER MEDGENERACIJSKEGA UČENJA IN SODELOVANJA OSREDNJESLOVENSKE
REGIJE
PREDSTAVITEV PROJEKTA

1.Naziv projekta:

Center medgeneracijskega učenja in sodelovanja
Osrednjeslovenske regije

2.Predlagatelj projekta:
(če se razlikuje od nosilca projekta)
3.Predstavitev nosilca projekta in skupine partnerjev:
a) Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje
Ljubljana (Cene Štupar – CILJ) – nosilec projekta
a) Nosilec projekta:

b) Partnerji v projektu:
(navedba in njihova vloga v projektu)

b) na lokaciji Ljubljana:
Zavod za oskrbo na domu Ljubljana : sodelovanje pri
promociji projekta, pri animaciji svojih uporabnikov za
vključitev v medgeneracijske programe in kot
prostovoljce, vključitev v usposabljanja za organizatorje
aktivnosti , sodelovanje pri izvajanju pogramov
medgeneracijskega učenja in sodelovanja ter evalvaciji
programov.
Papilot, zavod, Ljubljana: sodelovanje pri promociji
projekta, pri animaciji svojih uporabnikov za vključitev v
medgeneracijske programe in kot prostovoljce,
vključitev v usposabljanja za organizatorje aktivnosti ,
sodelovanje pri izvajanju pogramov medgeneracijskega
učenja in sodelovanja ter evalvaciji programov.
Srednja ekonomska šola Ljubljana: sodelovanje pri
promociji projekta, pri animaciji dijakov za vključitev v
medgeneracijske programe in kot prostovoljce,
vključitev v usposabljanja za organizatorje aktivnosti ,
sodelovanje pri izvajanju pogramov medgeneracijskega
učenja in sodelovanja ter evalvaciji programov.
Javni zavod Mladi zmaji, Center za kakovostno
preživljanje prostega časa mladih (Zavod Mladi zmaji):
sodelovanje pri promociji projekta, pri animaciji svojih
uporabnikov za vključitev v medgeneracijske programe
in kot prostovoljce, vključitev v usposabljanja za
organizatorje aktivnosti , sodelovanje pri izvajanju
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pogramov medgeneracijskega učenja in sodelovanja ter
evalvaciji programov.

Na drugih treh lokacijah (Domžale, Kamnik, Grosuplje):
zainteresirani vrtci, OŠ, društva, knjižnice in druge
organizacije iz njihovega lokalnega okolja, ki bodo
sodelovali pri promociji projekta, pri animaciji svojih
uporabnikov za vključitev v medgeneracijske programe
in kot prostovoljce, vključitev v usposabljanja za
organizatorje aktivnosti , sodelovanje pri izvajanju
pogramov medgeneracijskega učenja in sodelovanja ter
evalvaciji programov.
4.Tip projekta:
X regijski projekt
medregijski projekt
sektorski projekt
(v nadaljevanju označiti v primeru predvidenega sofinanciranja projekta iz sredstev evropske
kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta – glej Navodila OU37)
Dodatno označiti v primeru celostne obravnave
določenega geografskega območja (npr.
DA
urbano območje, zavarovano območje narave,
porečje)38:
X NE
Operacije celostnega pristopa

5.Način izvedbe projekta (označiti):
celotna izvedba projekta v enem koraku
X izvedba projekta po sklopih (po fazah)

6.Predviden začetek in zaključek izvajanja projekta:
Predviden začetek (leto/mesec):
2016/1
Predviden zaključek (leto/mesec):

2020/12

7.Povzetek projekta:
S projektom bomo zgradili Center medgeneracijskega sodelovanja in učenja LUR (v nadaljevanju
center) z namenom vzpostaviti model in orodja celostnega in kakovostnega izvajanja

Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020, Ljubljana, julij 2015, št. dokumenta 007-71/2015/1
(http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila)
38 5. člen
Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15)
37
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medgeneracijskih programov v podporo aktivacije starejših in izboljšanja temeljnih zmožnosti ter
splošnih, digitalnih, socialnih in drugih kompetenc v programe vključenih udeležencev (starejši in
mladi). Center bo predstavljal nadgradnjo že obstoječega Centra medgeneracijskega učenja
Ljubljana, ki bil vzpostavljen z namenom razvoja in pospeševanja izmenjave znanj in izkušenj med
generacijami v lokalnem okolju. Center medgeneracijskega sodelovanja in učenja LUR bo omogočil
izmenjavo, kritično presojo in strokovno nadgradnjo obstoječih praks na področju
medgeneracijskega učenja in povezovanje deležnikov, ki delujejo na tem področju na lokalni ravni,
ter s tem dezinstitucionalizacijo in trajnost programov socialne aktivacije, učenja in izmenjave znanj
med generacijami. Razvili bomo program usposabljanja za vodje in organizatorje aktivnosti v
tovrstnih centrih ter praktično preizkusili učinkovitost programov medgeneracijskega učenja in
povezovanja na lokalni ravni, zato bomo izvedene programe izvajali na štirih lokacijah
osrednjeslovenske regije (Ljubljana, Domžale, Kamnik in Grosuplje). Z namenom zagotavljanja
trajnosti rezultatov bomo v partnerstvo povabili izvajalce, ki že delujejo na področju
medgeneracijskega učenja in povezovanja na lokalni ravni, ter ob podpori promocijskih aktivnosti
in petih strokovnih dogodkov razširjali rezultate projekta. Z namenom zagotoviti najvišjo stopnjo
kakovosti aktivnostim in rezultatom bomo ob podpori strategije spremljanja kakovosti že v času
trajanja projekta spremljali in merili učinke, relevantnost in trajnost vseh rezultatov.
Kazalniki & indikatorji:

Rezultati
Analiza

Indikator
Poročilo - analiza

Program usposabljanja
Priročnik za udeležence

Program usposabljanja
priročnik za udeležence
priročnik
za
izvajalce
Priročnik za izvajalce usposabljanj
usposabljanj
število usposabljanj
Izvedena usposabljanja
število udeležencev
število izvedenih delavnic
število udeležencev
izvedeni programi medgeneracijskega
število
izvedenih
ur
učenja in povezovanja
medgeneracijskega učenja
in povezovanja
Strategija
promocije
in
razširjanja
strategija
rezultatov
spletna stran
št. obiskov
fb-stran
št. všečkov
zloženka
št. izvodov
okrogle mize in posveti
št. dogodkov
št. udeležencev
zaključna konferenca
št. udeležencev
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strategija spremljanja kakovosti
poročilo

št. izvodov
št. poročil

Projekt se uvršča v prednostne osi Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v
obdobju 2014-2020:
2.9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine;
2.9.5 Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni,
regionalni in lokalni ravni,; specifični cilj: Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev za odrasle;
ukrep: deinstitucionalizacija in razvoj skupnostnih oblik storitev – mreža medgeneracijskih centrov
2.9.7 Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost; ukrep: Večja vključenost
ranljivih skupin skozi inovativno partnerstvo mreže centrov medgeneracijskega učenja in
sodelovanja z namenom spodbujati aktivno staranje
2.10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost;
2.10.3 Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem,
neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile;

Projekt vključuje prioritete evropskih, nacionalnih in področnih strateških dokumentov za obdobje
do leta 2020:
Strategija EU za novo rast Evropa 2020: Evropska platforma za boj proti revščini,
CE-Aging platform, CE-Aging Strategy,
Evropska strategija in akcijski načrt za zdravo staranje, 2012-2020,
Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v RS 2013-2020:
Resolucijo o Nacionalnem programu socialnega varstva 2013-2020:
Projekt se bo izvajal po aktivnostih in je uresničljiv v načrtovanem obdobju.
(Skupaj predvidoma do 300 besed)

Opredeli se tudi:
– skladnost projekta s programskimi dokumenti s področja regionalnega razvoja,
– skladnost projekta s politikami Vlade RS,
– merljivost učinkov in rezultatov projekta,
– izvedljivost projekta v načrtovanem časovnem obdobju.
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8.Navedba prioritete in ukrepa v RRP, v katero se uvršča projekt:
PRIORITETA: 3. Ljudem prijazna regija
UKREP: 3.3.2 Medgeneracijska solidarnost in družbeno povezovanje
KRATKA OBRAZLOŽITEV:
Cilja progama sta predvsem izboljšanje kakovosti življenja v bioregiji in povečanje osebnega
socialnega kapitala. Povezovanje družbe v širšem smislu zajema medgeneracijsko sodelovanje, ki se
že zaznava kot trend premostitve razlik med generacijami, izboljšanje možnosti za temeljni razvoj
mladih, izenačevanje možnosti za ljudi s posebnimi potrebami (invalidi), omogočanje boljših
bivalnih razmer ter ‒ najpomembnejše ‒ razvijanje zdravstvenih in socialnih storitev. Ljubljanska
urbana regija – bioregija ima vse možnosti za zagotavljanje še boljše kakovosti življenja, saj ima
tako gospodarsko razvojne podlage, ki so prepletene z naravno danostjo za zdravo bivanje, kot
inovativne kreativne podlage za prepoznavanje in razvijanje potencialov na katerikoli generacijski
točki in s tem oblikovanje perspektivnih človeških virov ter zmanjšanje tveganja revščine in/ali
socialne izključenosti (Vir: Regionalni razvojni program LUR 2014 – 2020).
(Skupaj predvidoma do 100 besed)

9.Opredelitev ciljne skupine, ki ji je projekt namenjen in analiza njenih potreb
CILJNA SKUPINA:
starejši, mlajši od 30, ženske, osipniki, brezposelni, migranti
ANALIZA POTREB CILJNE SKUPINE:
Družba se sooča tudi z »izgubo« znanja in veščin. Pomembne veščine in znanja starejših se zdijo
izgubljene zaradi pomanjkanja prenosa le-teh na mlajše, in obratno. Zaradi dejstva, da generacije
ne živijo skupaj, nimajo priložnosti se učiti druge od druge, zato tudi mlajši redko prenašajo svoje
»novo« tehnološko znanje in veščine starejši generaciji. Vedno več držav se zato zaveda
pomembnosti medgeneracijskega sodelovanja, ki temelji na medgeneracijskem učenju, ki
zagotavlja prenos in izmenjavo znanj in izkušenj na področju dela ter solidarno pomoč med
generacijami.
Za odpravo negativnih posledic, ki jih prinašajo zgoraj omenjena dejstva, je pomembna socialna
aktivacija in opolnomočenje oseb z visokim tveganjem revščine, brezposelnih, osipnikov in
starejših. Naraščanje starejšega prebivalstva zahteva oblikovanje programov, ki bojo omogočali
kakovostno in aktivno vključevanje starejših v okolje in družbo. Preprečiti bo treba tudi družbeno in
socialno segregacijo starejših, jih enakovredno vključevati v ekonomsko, družbeno, kulturno in
politično življenje ter čim bolj krepiti medgeneracijske vezi. Družbena zavest o negativnem
stereotipu starosti in staranja, ki je značilno za današnjo moderno družbo, mora nadomestiti
zavest, da so starejši ljudje vir bogastva tako v smislu znanja, modrosti kot življenjskih izkušenj.
Starejše generacije s prenosom znanja ostajajo dlje časa aktivne, mladi pa s prenosom znanja veliko
pridobijo in lažje vstopajo na trg dela. Poseben poudarek bo tudi na vključevanju drugih ranljivih
skupin, kot so migranti, ki jih bomo vključevali v medgeneracijsko sodelovanje in učenje. Večinsko
prebivalstvo ima namreč predsodke do priseljencev ravno zaradi nepoznavanja njihovega znanja,
veščin in kompetenc. V medgeneracijskih programih zato želimo povečati socialno vključenost
migrantov skozi medgeneracijsko izmenjavo kompetenc, veščin, znanj migrantov z večinskim
158
DOPOLNITEV OSNUTKA DOGOVORA ZA RAZVOJ LJUBLJANSKE URBANE REGIJE 2016-2019

prebivalstvom, s čimer bomo po eni strani opolnomočili priseljence, po drugi strani pa presegli
negativne stereotipe večinskega prebivalstva o priseljencih.(Skupaj predvidoma do 100 besed):
10.Opis namena in ciljev projekta ter opis skladnosti z razvojno specializacijo regije
NAMEN:
Namen projekta je povečanje socialne vključenosti ranljivih ciljnih skupin, aktivacija starejših,
mladih, brezposelnih, migrantov in osipnikov, dezinstitucionalizacija mehkih (socialnih,
izobraževalnih, kulturnih, družbenih…) storitev ter izboljšanje temeljnih zmožnosti, splošnih ter
zlasti digitalnih kompetenc ciljnih skupin (mladi, brezposelni, starejši) na območju
osrednjeslovenske regije. Projekt bo omogočal povezovanje in sodelovanje različnih deležnikov na
področju medgeneracijskega učenja in povezovanja, na lokalni ravni ter občinami ter s tem
zagotavljal trajnost rezultatov in učinkov na lokalno in regijsko raven. Z izmenjavo dobrih praks in
obstoječega znanja ter aktivno sodelovanje pri nadgradnji obstoječih praks vseh partnerjev
projekta bo okrepilo kompetentnost partnerjev Neposredna izmenjava in prenos znanj in veščin v
centrih medgeneracijskega učenja (med starejšimi in mlajšimi) pa bo prispevalo k večji socialni
vključenosti deležnikov lokalne skupnosti vključene v projektu. Vsebine bodo pripomogle k
ohranitvi tradicionalnih znanja in običajev, spodbujanju lokalne kulinarike, spoznavanju lokalne
zgodovine, domače obrt, zgodovinske in naravne dediščine. Poseben pomen bo dan pomenu
zdravega življenja in zdravi prehrani ter trajnostni rabi virov.
a. učinek na gospodarsko rast in delovna mesta
Projekt bo posredno vplival na gospodarsko rast in delovna mesta, saj si bodo udeleženci v okviru
medgeneracijskih programov izboljšali kompetence, tako splošne, kakor tudi specifične (prenos
znanj in veščin domače obrti, tradicionalnih znanj, IKT kompetenc). s čimer bodo bolj konkurenčni
na trgu dela.
b. učinek na razvoj človeškega potenciala
Projekt bo vsekakor imel učinek na razvoj človeškega potenciala. S poudarkom na vključenosti
ranljivih ciljnih skupin, starejših, mladih, brezposelnih, migrantov in osipnikov si bodo le-ti izboljšali
svoje temeljne kompetence. Povečali bomo njihovo socialno vključenost in v skrbno pripravljenih
programih medgeneracijskega sodelovanja, kjer bodo potekale kooperativne dejavnosti prenosa
znanj, opolnomočili te ranljive ciljne skupine.
c. vpliv na okolje
S projektom bomo v okviru medgeneracijskih programov spodbujali prenos znanja, veščin naravne
in kulturne dediščine okolja, tradiconalnih znanj, ter skozi programe tudi osveščali prebivalstvo o
ohranjanju in razvoju okolja.
d. prispevek k ciljem prostorskega razvoja regije
Projekt bo vplival na ohranjanje in razvoj podeželja, nima pa vpliva na prostorski razvoj regije, ni
infrastrukturni projekt.
e. sinergijski učinek med nameni iz prvih štirih točk (a., b., c. in d.)
159
DOPOLNITEV OSNUTKA DOGOVORA ZA RAZVOJ LJUBLJANSKE URBANE REGIJE 2016-2019

Sinergijske učinke vidimo v opolnomočenju posameznikov, ranljivih skupin in generacij in njihovem
odnosu do naravne in kulturne dediščine okolja, tradiconalnih znanj, ohranjanju in razvoju okolja.
f. sinergijski učinek z drugimi projekti
Projekt je sinergetičen s projekti, ki spodbujajo inovativnost, ohranjanje narave, podpirajo
podnebno varno in energetsko prijazno regijo, družbeno povezovanje in enake možnosti.
g. sinergijski učinek glede regionalne celovitosti, razvojne specializacije in med
regionalnega sodelovanja
Center bo predstavljal nadgradnjo že obstoječega Centra medgeneracijskega učenja Ljubljana, ki
deluje pod pokroviteljstvom MOL, in bil vzpostavljen z namenom razvoja in pospeševanja
izmenjave znanj in izkušenj med generacijami v lokalnem okolju. Center medgeneracijskega
sodelovanja in učenja LUR bo omogočil izmenjavo, kritično presojo in strokovno nadgradnjo
obstoječih praks na področju medgeneracijskega učenja in povezovanje deležnikov, ki delujejo na
tem področju na lokalni ravni, ter s tem dezinstitucionalizacijo in trajnost programov socialne
aktivacije, učenja in izmenjave znanj med generacijami. Po predstavljenem modelu bodo lahko tudi
drugi izvajalci medgeneracijskega učenja po Sloveniji, v sodelovanju s partnerji v njihovem lastnem
okoju, nadgradili obstoječe prakse medgenerecijskega učenja in sodelovanja.
h. učinek na vložena finančna sredstva
Projekt bo pripomogel h krepitvi sodelovanja ter izmenjave dobrih praks, znanja in izkušenj med i
izvajalci medgeneracijskega sodelovanja in učenja v osrednjeslovenski regiji. Projekt bo skozi
programe medgeneracijskega učenja (naravna in kulturna dediščina, tradicionalna znanja, sociala in
zdravstvo, digitalna in IKT znanja, večkulturnost…) omogočal usvajanje splošnih in poklicnih
kompetenc, zlasti pri mladih spodbujal podjetniške aktivnosti in inovativnost ter omogočal večjo
vključenost ranljivih skupin (starejši, brezposelni, mladi, osipniki, migranti) in krepitev sodelovanja z
institucionalnim okoljem za povečanje socialne vključenosti. Aktivnosti bodo prispevale k
zmanjšanju tveganja revščine in povečanju kakovosti življenja sodelujočih
CILJI:
- Povečanje socialne vključenosti starejših
- Zagotavljanje pogojev za medgeneracijsko učenje
- Pridobivanje in usposabljanje prostovoljcev vseh generacij za delovanje na področju
medgeneracijskega sodelovanja
- Prenašanje, izmenjava in pridobivanje splošnih kompetenc ter spodbujanje različnih oblik
sodelovanja med generacijami, ki temeljijo na učinkovitem prenosu znanja in izkušenj
- Informiranje in svetovanje za krepitev zdravega in aktivnega življenjskega sloga v celotnem
življenjskem obdobju
- Povezovanje in solidarnost med generacijami ter krepitev zavedanja o pomenu
medgeneracijske solidarnosti in dialoga med mlado, srednjo in starejšo generacijo
- Povezovanje in mreženje deležnikov, ki delujejo na področju medgeneracijskega in
vseživljenjskega učenja in prostovoljstva
- Krepitev zavedanja o pomenu prenosa znanja v povezavi z upokojevanjem, z namenom
spodbujanja starejših h kasnejšemu izstopu iz trga dela,
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- Ozaveščanje vseh deležnikov v okolju o posebnih potrebah določenega dela starejšega
prebivalstva
- Ozaveščanje celotnega okolja o posebnostih določenega dela starejšega prebivalstva in
splošnega družbenega sprejemanja le-te.
- Opolnomočenje ranljivih ciljnih skupin z znanji, veščinami in kompetencami, ki jih bodo
pridoibili v okviru medgeneracijskih programih
- Preseganje negativnih stereotipov o ranljivih ciljnih skupinah (starejši, mlajši od 30, ženske,
osipniki, brezposelni, migranti)
OPIS SKLADNOSTI Z RAZVOJNO SPECIALIZACIJO REGIJE:
Glede na primerjalne prednosti Ljubljanske urbane regije, ki so opisane v RRPLUR 2014 – 2020, bo
trajnostni razvoj grajen na znanju, inovativnosti, kreativnosti ter sinergiji vseh pomembnih akterjev
in sektorjev. Konkurenčnost regije bo povečevala z ustrezno prenovo ter razvojem prometne,
okoljske, informacijsko-komunikacijske in družbene infrastrukture. Na podlagi SWOT analize in
opredelitve razvojne specializacije je kot razvojni cilj določeno področje, ki ga pokriva naš projekt
medgeneracijskih programov :Regija, ki spodbuja razvoj znanja, kreativnosti in inovativnosti ter
Regija, ki omogoča kakovostna delovna mesta.
(Skupaj predvidoma do 150 besed)
UTEMELJITEV SKLADNOSTI PROJEKTA S CILJI RELEVANTNIH PRIORITET MAKROREGIONALNIH
STRATEGIJ EU OZ. UČINEK PROJEKTA NA OBMOČJA MAKROREGIONALNIH STRATEGIJ EU, V
PRIMERU, DA OBSTAJA
Projekt podpira tretji vsebinski steber Podonavske strategije –, vlaganje v ljudi ter znanja in
spretnosti.
S projektom bomo tudi razvijali okvirne pogoje za inovativnost, izboljšano ponudbo storitev
splošnega pomena in inovativno upravljanje, prve prioritete Alpske makro regije 1. Inovacije v
alpskem prostoru.
Projekt prav tako podpira Prioriteto 1 Centralne Evrope - Prioriteta 1: inovacije in razvoj znanja,
Izboljšanje znanja in podjetniških kompetence za pospeševanje gospodarskih in družbenih inovacij
v osrednjih evropskih regijah.
(Skupaj predvidoma do 200 besed)

11.Predstavitev nosilca projekta oziroma skupine partnerjev
PREDSTAVITEV NOSILCA PROJEKTA:
Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljane je ena izmed večjih organizacij na
področju izobraževanja odraslih v Sloveniji. Javni zavod je že več kot 50 let v ožjem in širšem okolju
prepoznaven po pestri ponudbi formalnih in neformalnih programov za vse generacije.
Pod pokroviteljstvom MOL smo vzpostavili tudi Center medgeneracijskega učenja Ljubljana z
namenom razvoja in pospeševanja izmenjave znanj in izkušenj med generacijami v lokalnem okolju.
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Center je razvil programsko zasnovo in vzpostavil lokalno mrežo 32-ih partnerjev, ki združuje
raznovrstne partnerje, od šol, vrtcev, domov za starejše občane, društev upokojencev in različnih
nevladnih organizacij iz MOL. V okviru centra organiziramo na lokalni ravni aktivnosti
medgeneracijskega sodelovanja – medgeneracijske dogodke in druge aktivnosti, kjer gre za prenos,
pridobivanje ali izmenjavo znanja, veščin, kompetenc med različnimi generacijami, s poudarkom na
vključevanju socialno ogroženih in ranljivih skupinah prebivalstva za večjo sožitje vseh generacij v
družbi. Prav tako potekajo aktivnosti informiranja in ozaveščanja širše javnosti o aktivnem
staranju. Aktivnosti zajemajo tudi programe aktivnega staranja in programe pomoči za osebe z
demenco. Omenjene aktivnosti tako predstavljajo dobro podlago za nadgradnjo in vzpostavitev
Centra medgeneracijskega učenja in sodelovanja osrednjeslovenske regije.
PREDSTAVITEV PARTNERJEV NA PROJEKTU:
S partnerji na območju Ljubljane že sedaj dobro sodelujemo v projektu Center medgeneracijskega
učenja Ljubljana, ki predstavlja temelj za vzpostavitev Centra medgeneracijskega učenja in
sodelovanja osrednjeslovenske regije.
Zavod za oskrbo na domu Ljubljana, čigar ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana je javni zavod s
področja socialnega varstva, ki je bil ustanovljen za opravljanje storitev socialne oskrbe, socialnega
servisa in varovanja na daljavo ter organiziran kot javna služba. Storitev varovanja na daljavo je bila
ukinjena februarja 2012. Storitve socialne oskrbe so vsakdanja opravila na domu
uporabnika:pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjska pomoč, pomoč pri ohranjanju
socialnih stikov.
Papilot, zavod, Ljubljana je ena vodilnih slovenskih organizacij na področju zaposlovanja,
usposabljanja in razvijanja človeških potencialov. Njihov poslanstvo je skrb za razvoj kvalitete
življenja posameznika in skupnosti.
Srednja ekonomska šola Ljubljana je šola z dolgoletno tradicijo sodobne usmeritve. Na šoli deluje
tudi karierni center, dijake pa vključujejo v raznovrstne projekte in delavnice za razmišljujoče,
odgovorne posameznike.
Zavod Mladi Zmaji vodi strokovne in dostopne programe za kakovostno preživljanje prostega časa
mladih, otrok in družin in tako pomembno oblikuje bivanjsko izkušnjo mesta Ljubljane. V tem
smislu si Zavod MLADI ZMAJI prizadeva oblikovati varne okoliščine na ravni četrtnih skupnostih,
tam torej, kjer mladi vsakodnevno iščejo nasvet, družbo ali zgolj razumevanje. Z odpiranjem središč
druženja ponuja zavod mladim meščanom in meščankam možnost globljega povezovanja s svojim
širšim bivanjskim okoljem.
(Skupaj predvidoma do 100 besed)
12. Opis posameznih aktivnosti
KRATEK OPIS AKTIVNOSTI:
1. Analiza potreb v lokalnih okoljih osrednjeslovenske regije (Ljubljana, Domžale, Kamnik in Grosuplje)
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2.

3.
4.

5.

6.

ter pregled obstoječih programov, izvajalcev programov in drugih deležnikov na področju
socialnega vključevanja starejših ter medgeneracijskega učenja in povezovanja na lokalni ravni in
širše.
Priprava programa usposabljanja za prostovoljce in druge udeležence za organiziranje in vodenje
dejavnosti medgeneracijskega učenja in gradiva v podporo vodenja in organiziranja
medgeneracijskega učenja in povezovanja (e-priročnik )
Usposabljanje prostovoljcev in drugih za organiziranje in izvajanje dejavnosti medgeneracijskega
učenja
Implementacija programov medgeneracijskega učenja in povezovanja na 4-ih lokacijah
osrednjeslovenske regije: naravna in kulturna dediščina, tradicionalna znanja, socialno in
zdravstveno področje in storitve, digitalna in IKT znanja, medkulturno povezovanje in socialna
aktivacija
Promocija in razširjanje rezultatov projekta: priprava strategije promocije in razširjanja aktivnosti in
rezultatov projekta, vzpostavitev spletne strani mreže centrov medgeneracijskega učenja in
povezovanja Slovenije (MCMU&P), zloženke, okrogle mize, socialna omrežja, strokovna srečanja
partnerjev, zaključna konferenca.
Evalvacija in spremljanje kakovosti: izvedba notranje in zunanje evalvacije, priprava strategije
spremljanja kakovosti, priprava 2 evalvacijskih poročil.
(Skupaj ne več kot 200 besed)
13.Okvirni časovni načrt projekta
Aktivnost / Leto
2016
Aktivnost 1:
1.130.6.2016
Analiza potreb
Aktivnost 2:
1.7.Priprava programov 31.10.2016
usposabljanja
Aktivnost 3:
Usposabljanje
1.11.
–
prostovoljcev
in
31.12.2016
drugih
Aktivnost 4:
Implementacija
programov

Aktivnost 5:
Promocija

2017

2018

2019

/

/

/

/

1.1.30.3.2017 in
1.10. – 31.
12. 2017

1.1.30.3.2018 in
1.10. – 31.
12. 2018

1.1.30.3.2019 in
1.10. – 31.
12. 2019

1.1.30.3.2020

1.1.
–
1.11.
– 30.6.2017 in
31.12.2016
1.9.
–
31.12.2017

1.1.
–
30.6.2018 in
1.9.
–
31.12.2018

1.1.
–
30.6.2019 in
1.9.
–
31.12.2019

1.1.
–
30.6.2020 in

1.1.31.12.2016

1.1.31.12.2018

1.1.31.12.2019

1.1.31.12.2020

1.1.31.12.2017

/

2020

/

/

/

1.9.
31.10.2020

1.9.
–
31.10.2020

Aktivnost
6:
1.7.1.1.1.1.1.1.1.1.Evalvacija
in
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
spremljanje
kakovosti
(Po potrebi razširi tabelo glede na število aktivnosti, zapisanih v točki 12 in glede na način izvedbe
projekta, zapisano v točki 5).
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14.Prostorska opredelitev primernih lokacij za izvajanje aktivnosti
Kohezijska regija: LUR
Primerne lokacije za
izvajanje aktivnosti: Razvojne regije: LUR
Občine: Ljubljana, Domžale, Kamnik, Grosuplje ali druge osrednjeslovenske
regije
15.Prikaz okvirne finančne ocene po aktivnostih in okvirne celotne vrednosti [v evrih]
Aktivnost / Vrsta
2016
2017
2018
2019
stroškov

2020

Aktivnost 1:
Analiza potreb
Stroški dela
Zunanji sodelavci
Materialni stroški
Potni stroški
Najemnina
Oglaševanje
Posredni stroški

/
20.530

/

/

25.500

/

/

3.250

6.500

6.500

/

Aktivnost 2:
Priprava programov
Usposabljanja
Stroški dela
Zunanji sodelavci
Materialni stroški
Potni stroški
Najemnina
Oglaševanje
Posredni stroški

/

/

Aktivnost 3:
Usposabljanje
prostovoljcev in drugih
Stroški dela
Zunanji sodelavci
Materialni stroški
Potni stroški
Najemnina
Oglaševanje
Posredni stroški

6.500

6.500
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Aktivnost 4:
Implementacija
programov
Stroški dela
Zunanji sodelavci
Materialni stroški
Potni stroški
Najemnina
Oglaševanje
Posredni stroški

7.760

38.800

38.800

38.800

31.040

6.550

5.200

3.200

3.200

5.520

Aktivnost 6: Evalvacija
in
spremljanje
kakovosti
Stroški dela
Zunanji sodelavci
1.800
Materialni stroški
Potni stroški
Najemnina
Oglaševanje
Posredni stroški

5.500

5.500

5.500

9.530

56.000

56.000

56.000

52.590

Aktivnost 5:
Promocija
Stroški dela
Zunanji sodelavci
Materialni stroški
Potni stroški
Najemnina
Oglaševanje
Posredni stroški

SKUPAJ

65.390

(Po potrebi razširi tabelo glede na število aktivnosti, zapisanih v točki 12).
16.Prikaz okvirne celotne vrednosti po predvidenih virih financiranja [v evrih]
Viri
2016
2017
2018
2019
financiranja /
Leto
EU sredstva

2020

Sklad EU:
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Pristojno
ministrstvo:

Operativni
program:

Prednostna
os:
8 in 9
Prednostna
naložba:
8.3 in 9.3

55.581,5

47.600

47.600

47.600

44.701,5

8.400

8.400

8.400

7.888,5

56.000

56.000

56.000

52.590

Specifični cilj:
Nacionalna
sredstva
Pristojno
ministrstvo:

Občinska
sredstva
Občina:

Druga javna
sredstva
Naziv
9.808,50
subjekta:
Cene Štupar CILJ
Zasebna
sredstva
Naziv
subjekta:

SKUPAJ

65.390

(Po potrebi razširi tabelo glede na vir financiranja).
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17.Opis kazalnikov ter viri podatkov za spremljanje kazalnikov
(v primeru predvidenega sofinanciranja projekta iz sredstev evropske kohezijske politike cilja
Naložbe za rast in delovna mesta, je potrebno opredeliti tudi kazalnike učinkov in specifične
kazalnike rezultatov iz OP EKP 2014-202039)
Naziv kazalnika
Merska enota
Cilja vrednost ob
Viri podatkov
zaključku projekta
Analiza
Poročilo - analiza
4
Pripravljena analiza
Program
Program usposabljanja
1
Pripravljen program
usposabljanja
usposabljanja
Priročnik
za priročnik za udeležence 1
Pripravljen priročnik
udeležence
za udeleženc
Priročnik
za priročnik za izvajalce 1
Prirapravljen priročnik
izvajalce
usposabljanj
za
izvajalce
usposabljanj
usposabljanj
Izvedena
število usposabljanj
9
Dnevnik dela
usposabljanja
število udeležencev v 108
Lista prisotnosti
usposabljanjih
izvedeni programi število
izvedenih 800
Lista prisotnosti
medgeneracijskeg delavnic
a
učenja
in število udeležencev
9.600
Lista prisotnosti
povezovanja
število izvedenih ur 1.600
Dnevnik dela
medgeneracijskega
učenja in povezovanja
Strategija
strategija
4
Pripravljene strategije
promocije
in
promocije in širjenja
razširjanja
rezultatov za vse 4
rezultatov
lokacije izvajanja
spletna stran
št. obiskov
10.000
Štetje
št.
objav,
obiskov
fb-stran
št. všečkov
10.000
Štetje
št.
objav
všečkov
zloženka
št. izvodov
2.000
Štetje št. izvodov
okrogle mize in št. dogodkov
5
Izvedeni dogodki
posveti
št. udeležencev
100
Lista prisotnosti
zaključna
št. udeležencev na zaklj. 200
konferenca
konf.
strategija
št. izvodov
1
spremljanja
kakovosti
poročilo
št. poročil
5
(Po potrebi razširi tabelo glede na število kazalnikov).

Lista prisotnosti
Pripravljena strategija
spremljanja kakovosti
Pripravljena poročila

1.5. Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 z dne 11. decembra 2014
(http://www.eu-skladi.si/ekp/kljucni-dokumenti)
39
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18.Pripravljenost projekta - potrebna dokumentacija za izvedbo projekta:
(označiti in izpolniti)
Projektna dokumentacija:
Bo potrebna
(navesti, katera)
Je v izdelavi
Ni potrebna
Je izdelana
Investicijska dokumentacija:
Bo potrebna
(navesti, katera)
Je v izdelavi
Ni potrebna
Je izdelana
Gradbeno dovoljenje
Je potrebno
X Ni potrebno
Je pridobljeno, dne
Umeščenost v občinske razvojne in prostorske
dokumente
Predvidena priprava regionalnega prostorskega
načrta
Podatki o pravnem stanju zemljišč40 in objektov
pri investicijskih projektih
(navede se najmanj parcelna številka, k.o. in
lastništvo)

, številka

DA
NE
DA
X NE
X

Naziv regije: Ljubljanska urbana regija
Datum izpolnitve obrazca: 25. 11. 2015

Podpis direktorice/direktorja RRA: mag. Lilijana Madjar

40

Izpis iz zemljiške knjige
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4.11.

SOCIALNO PODJETNIŠKI INKUBATOR
PREDSTAVITEV PROJEKTA

1.Naziv projekta:

Socialno podjetniški inkubator

2.Predlagatelj projekta:
(če se razlikuje od nosilca projekta)
3.Predstavitev nosilca projekta in skupine partnerjev:
a) Nosilec projekta:

b) Partnerji v projektu:
(navedba in njihova vloga v projektu)

a)
Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje
Ljubljana
b)
Srednja ekonomska šola Ljubljana, sodelovanje pri
informiranju in izvajanju podjetniškega svetovanja.
Zavod Uspešen podjetnik, sodelovanje pri izvajanju
delavnic ter podjetniškega svetovanja in mentoriranja.
Sklad 05, sodelovanje pri izvajanju svetovanja na
področju pridobivanja finančnih virov podjetnikov in
izvajanju delavnic.
Šentprima, sodelovanje pri
izvajanju delavnic in
svetovanj oziroma mentoriranja s področja upravljanja s
človeškimi viri podjetnikov.
Mladinski ceh, sodelovanje pri izvajanju svetovanj
oziroma mentoriranja podjetnikov na področju prava.
Iz principa, sodelovanje pri promociji programa in
izvajanju delavnic ter svetovanj oziroma mentoriranja s
področja marketinga in prodaje.

4.Tip projekta:
regijski projekt
medregijski projekt
sektorski projekt
(v nadaljevanju označiti v primeru predvidenega sofinanciranja projekta iz sredstev evropske
kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta – glej Navodila OU41)
Dodatno označiti v primeru celostne obravnave
DA

Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020, Ljubljana, julij 2015, št. dokumenta 007-71/2015/1
(http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila)
41
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določenega geografskega območja (npr.
urbano območje, zavarovano območje narave,
porečje)42:
Operacije celostnega pristopa

NE

5.Način izvedbe projekta (označiti):
celotna izvedba projekta v enem koraku
izvedba projekta po sklopih (po fazah)

6.Predviden začetek in zaključek izvajanja projekta:
Predviden začetek (leto/mesec):
Februar 2016
Predviden zaključek (leto/mesec):

December 2020

7.Povzetek projekta:
Ključni strateški dokumenti:
 Strategija EU za novo rast Evropa 2020,
 Partnerski sporazum med SLO in EU za obdobje 2014-2020; tematski cilj 8 in 9;
 Regionalni razvojni program LUR 2014-2020, Prioriteta 1,
 Vlada RS je v javno obravnavo priložila strateški projekt spodbujanja socialnega podjetništva,
zadružništva in ekonomske demokracije, kjer bo obravnavano področje eno od prednostnih
področij razvoja do leta 2025,
 Koalicijski sporazum o sodelovanju v Vladi RS za mandatno obdobje 2014–2018), ki govori o
oblikovanju primernega okolja za razvoj socialnega podjetništva, zadružništva in
kooperativ.
S socialno podjetniškem inkubatorjem bomo spodbujali razvoj ne le socialnih podjetij, ampak
razvoj podjetniških idej, katerih realizacija prinaša družbeni učinek.
S projektom bomo zainteresiranim nosilcem podjetniških idej z družbenim učinkom ponudili
intenziven izobraževalni program, imenovan »Program spodbujanja podjetništva z družbenim
učinkom«. Celosten socialno podjetniški izobraževalni program udeležencem na enem mestu
ponudi tako kvalitetno znanje, vrhunsko mentorstvo, kot tudi dostop do finančnih virov in osnovne
infrastrukture. S pomočjo partnerjev bomo povezali znanja z namenom vzpostaviti model oz.
orodje za zagotavljanje celostne podpore podjetnikom pred in po vstopu na trg.
Učinke projekta bomo merili s:
1. Številom izvedenih aktivnosti: startup vikendov in podjetniških šol oz. delavnic in drugih
aktivnosti v okviru obeh aktivnosti ter promocijskih aktivnosti.
2. Številom izvedenih ur podjetniškega mentoriranja v okviru podjetniške šole in podjetniškega
inkubatorja /coworking.
3. Številom oseb, vključenih v aktivnosti: startup vikend, podjetniško šolo,
podjetniški
inkubator/coworking, promocijske aktivnosti.

5. člen
Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15)
42
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4. Številom ekip/iniciativ, vključenih v podjetniško šolo in podjetniški inkubator/coworking.
5. Številom novo ustanovljenih/odprtih pravo-formalnih oblik (s.p., d.o.o., zadruge, zavodi,
društva), ki bodo nastale na podlagi vključitve v program in bodo s svojim delovanjem ustvarjala
družbeni učinek.
6. Številom novo registriranih dopolnilnih dejavnostih.
7. Številom (samo)zaposlitev, ki bodo izhajale iz programa.
Projekt se bo izvajal v 4 fazah, vsaka izvedba se bo ponovila enkrat na leto in je uresničljiv v
načrtovanem obdobju. V vsaki fazi se bo izvajala promocija in na koncu evalvacija.

(Skupaj predvidoma do 300 besed)
Opredeli se tudi:
– skladnost projekta s programskimi dokumenti s področja regionalnega razvoja,
– skladnost projekta s politikami Vlade RS,
– merljivost učinkov in rezultatov projekta,
– izvedljivost projekta v načrtovanem časovnem obdobju.
8. Navedba prioritete in ukrepa v RRP, v katero se uvršča projekt:
PRIORITETA: Prioriteta 1 Rast konkurenčnosti regijskega gospodarstva
UKREP: Ukrep 1.1.2 Krepitev podjetništva in podjetniškega podpornega okolja
KRATKA OBRAZLOŽITEV:
Mikro, mala in srednje velika podjetja so velik del slovenskega gospodarstva (99,8 %), zato je treba
ustvariti okolje, ki bo spodbudilo njihovo rast in razvoj ter njihovo globalno usmerjenost. Hkrati je
treba razviti nove podporne mehanizme za razvoj mladih podjetniških talentov, ki bodo prek
inovativnih start-up podjetij doprinesli h gospodarskemu razvoju regije. Eden od ključnih ukrepov
za razvoj podjetništva je prenos znanj med različnimi deležniki ter vzpostavitev povezave z
različnimi skupnostmi in institucijami – tudi z drugih področij, kot sta npr. področje znanosti in
ustvarjalnih dejavnosti.
Aktivnosti bodo namenjene tudi razvoju in krepitvi socialnega podjetništva ter ukrepom za razvoj
podjetništva v določenih ciljnih skupinah (npr. mladi, starejši, ženske….) (Vir: RRPLUR 2014 – 2020).
9. Opredelitev ciljne skupine, ki ji je projekt namenjen in analiza njenih potreb
CILJNA SKUPINA:
Brezposelni s prednostno vključitvijo mladih do 29. leta in starejših od 50 let.
ANALIZA POTREB CILJNE SKUPINE:
Med brezposelnimi prevladuje občutek brezizhodnosti, nizka samopodoba. V zadnjih letih
naraščajo deleži trajno presežni delavcev ter takih, ki se jih je iztekla pogodba za določen čas ali so
izgubili službo zaradi stečajev. Oblikovale so se tudi različne skupine brezposelnih, ki so delodajalce
manj zanimive. Pri brezposelnih vidimo največji problem pri pomankanju ciljev in nepoznavanju
svojih želja in kvalitet, da o nepoznavanju prepoznavanja svojih uspehov ne govorim. Ogromno je
razočaranja, jeze in miselnosti, da te nihče ne potrebuje. Podatki nakazujejo, da je v Sloveniji med
starimi 50–64 let, velik delež neaktivnih in hkrati velik delež takih, ki imajo zdravstvene težave. (Vir:
171
DOPOLNITEV OSNUTKA DOGOVORA ZA RAZVOJ LJUBLJANSKE URBANE REGIJE 2016-2019

https://www.stat.si/doc/pub/starejsi.pdf)
Ugotovitve kažejo, da so mladi »najbolj ranljiva skupina na trgu delovne sile« in hkrati »tisti, ki
resnično ključno in največ prispevajo k napredku, dvigu produktivnosti in večanju dodane
vrednosti«. V Sloveniji sta med vsemi brezposelnimi mladimi kar dve tretjini mladih, starih med 25
in 29 let. Zaposlitev pa je temeljni pogoj osamosvojitve mladih. Mladi imajo od leta 2008 manj
zaposlitvenih možnosti, pogosto sprejmejo zaposlitev v fleksibilnih oblikah, tudi na delovnih
mestih, ki zahtevajo nižjo raven izobrazbe, kot jo imajo. Zanje je značilno pogosto prehajanje med
različnimi statusi na trgu dela.
(Skupaj predvidoma do 100 besed):
10.Opis namena in ciljev projekta ter opis skladnosti z razvojno specializacijo regije
NAMEN:
Rešitev za nastale probleme državni odločevalci vidijo v strateškem usmerjanju v socialno
podjetništvo (MGRT, 2015): “V Sloveniji bomo krepili socialno podjetništvo kot sektor, ki podpira
inovativnost in ustvarjalnost, razvija in udejanja inovativne storitve in proizvode, ki predstavljajo
družbene inovacije ter krepi socialni kapital in ustvarja nova delovna mesta za različne skupine
prebivalstva v lokalnih okoljih”.
S ciljem učinkovitega izvajanja strateške usmeritve sistematičnega spodbujanja socialnega
podjetništva v praksi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (2015) vidi v ustvarjanju
ustreznega podpornega okolja, in sicer specifično – v povezovanju socialnega podjetništva z
odprtimi sodelavnimi platformami t.i. coworking oziroma sodelavnimi prostori: Coworking oziroma
sodelovanje lahko bistveno prispeva k doseganju rezultatov socialnih podjetij z oblikovanjem
ustreznega podpornega okolja ter lahko prevzame vlogo »podpornega socialnega podjetja« za
druga socialna podjetja. Coworking prostori lahko predstavljajo način za razvoj podjetnosti,
podjetniškega in kreativnega razmišljanja ter uporabnikom olajšajo odločitev za vstop v podjetniško
aktivnost (Vir: Stanje in potencial coworkinga v Sloveniji).

a. Učinek na gospodarsko rast in delovna mesta
Projekt bo omogočal odpiranje novih delovnih mest in s tem posledično na gospodarsko rast.
b. učinek na razvoj človeškega potenciala
Projekt bo omogočal razvoj lastnega potenciala posameznika, hkrati pa še razvoj »open source«
kulture, sodelovalne kulture, aktivno participacijo, povezovanje ter prijateljstvo in zaupanje.
c. vpliv na okolje
Projekt bo promoviral »zeleno« podjetniško kulturo, odpiranje zelenih delovnih mest, ohranjanje
naravne kulturne dediščine, pospeševal k ohranjanju in razvoju podeželja.
d. prispevek k ciljem prostorskega razvoja regije
Projekt bo vplival na ohranjanje in razvoj podeželja, nima pa vpliva na prostorski razvoj regije, ni
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infrastrukturni projekt.
e. sinergijski učinek med nameni iz prvih štirih točk (a., b., c. in d.)
Sinergijske učinke vidimo v razvoju posameznika, njegovemu odnosu do družbeno odgovornega
podjetništva ter doseganju širše družbene koristi.
f. sinergijski učinek z drugimi projekti
Projekt je sinergetičen s projekti, ki spodbujajo inovativnost, kreativnost, znanje za konkurenčno
gospodarstvo, zeleno ekonomijo, ohranjanje narave, podpirajo podnebno varno in energetsko
prijazno regijo, okoljsko infrastrukturo, družbeno povezovanje in enake možnosti.
g. sinergijski učinek glede regionalne celovitosti, razvojne specializacije in med
regionalnega sodelovanja
Projekt omogoča vsem posameznikom oz. iniciativam v 26 občinah, da razvijajo svoje potenciale,
pridobivajo podjetniško znanje, ustvarjajo socialne inovacije in kreativnost. Projekt se lahko
povezuje tudi s sorodnimi projekti iz drugih slovenskih regij.
h. učinek na vložena finančna sredstva
Z vloženimi sredstvi bomo omogočili posameznikom, da razvijejo podjetniške kompetence in so bolj
konkurenčni na trgu dela, podjetniškim iniciativam pa razvoj podjetniških idej, vstop na trg, odprtje
ustrezne pravno-formalne oblike, samozaposlitev, kar ima dolgoročno pozitiven vpliv na
gospodarstvo.
CILJI:
a. Ustvarjanje pogojev za samozaposlovanje ranljivih skupin,
b. Povezovanje posameznikov ali iniciativ z namenom skupinskega nastopa na
trgu,
c. Aktivno povezovanje mladih in starejših z gospodarstvom,
d. Promocija sodelovalne podjetniške kulture,
e. Promocija socialnega podjetništva in podjetništva z družbenim učinkom,
f. Podjetniško opolnomočenje posameznikov,
g. Spodbujanje razvija socialnih oziroma družbenih inovacij,
h. Doseganje širše družbene koristi.
OPIS SKLADNOSTI Z RAZVOJNO SPECIALIZACIJO REGIJE:
Glede na primerjalne prednosti Ljubljanske urbane regije, ki so opisane v RRPLUR 2014 – 2020 bo
trajnostni razvoj grajen na znanju, inovativnosti, kreativnosti ter sinergiji vseh pomembnih akterjev
in sektorjev. Posebna pozornost bo namenjena razvoju gospodarstva, ki bo skladen z razpoložljivimi
okoljskimi zmogljivostmi prostora. Konkurenčnost regije bo povečevala z ustrezno prenovo ter
razvojem prometne, okoljske, informacijsko-komunikacijske in družbene infrastrukture. Na podlagi
SWOT analize in opredelitve razvojne specializacije je kot razvojni cilj določeno področje, ki ga
pokriva naš projekt in sicer: Regija, ki spodbuja razvoj znanja, kreativnosti in inovativnosti ter
Regija, ki omogoča kakovostna delovna mesta.
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UTEMELJITEV SKLADNOSTI PROJEKTA s cilji relevantnih prioritet MAKROREGIONALNIH STRATEGIJ
EU oz. učinek projekta na območja MAKROREGIONALNIH STRATEGIJ EU, V PRIMERU, DA OBSTAJA
Podonavska strategija – tretji vsebinski steber, vlaganje v ljudi ter znanja in spretnosti.
Alpska makro regija 1. Inovacije v alpskem prostoru. V okviru prioritete 1 bodo projekti razvijali
okvirne pogoje za inovativnost, izboljšano ponudbo storitev splošnega pomena in inovativno
upravljanje.
Centralna Evropa - Prioriteta 1: inovacije in razvoj znanja, Izboljšanje znanja in podjetniških
kompetence za pospeševanje gospodarskih in družbenih inovacij v osrednjih evropskih regijah.

11. Predstavitev nosilca projekta oziroma skupine partnerjev
PREDSTAVITEV NOSILCA PROJEKTA:
Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljane je ena izmed večjih organizacij na
področju izobraževanja odraslih v Sloveniji in je že več kot 50 let prepoznaven po pestri ponudbi
formalnih in neformalnih programov za vse generacije. Vzpostavili smo DPlac – Stičišče
podjetniških idej z družbeni učinkom, podporno podjetniško okolje za ideje z družbenim učinkom
ter Center medgeneracijskega učenja Ljubljana, v okviru katerega organiziramo brezplačne
medgeneracijske dogodke. Smo nosilec programa FERFL - Program spodbujanja podjetništva z
družbenim učinkom.
PREDSTAVITEV PARTNERJEV NA PROJEKTU:
Zavod Uspešen podjetnik, zavod za razvoj socialnega podjetništva je ena izmed prvih organizaciji v
Sloveniji, ki sistematično in na podlagi najnovejših podjetniških znanj podpira socialne podjetnike
na njihovi podjetniški poti. Izvaja podjetniške delavnice, individualna podjetniška svetovanje ter
ustvarja okolje za razvoj socialno podjetniških inovacij.
Društvo Mladinski je mladinska organizacija, ki izvaja izobraževanja, svetovanja in mentorstvo na
področju socialnega podjetništva in družbenega inoviranja za socialne inovatorje prihodnosti.
Društvo DrogArt ima s svojo marketinško agencijo Iz principa (ki je socialno podjetje) znanja s
področja socialnega marketinga in učinkovitega komuniciranja s trgom in uporabniki.
Sklad05 je prvi slovenski zasebni sklad kapitala, ki preko prilagojenih in inovativnih finančnih
produktov že financira socialna podjetja.
Poslanstvo Šentprime je povečati zaposljivost ranljivih skupin in ima izkušnje, znanje s področja
dela s kadri in ostalimi kadrovskimi zadevami.

12.Opis posameznih aktivnosti
KRATEK OPIS aktivnosti:
Program vključuje 4 sklope aktivnosti. Promocija se izvaja v vseh fazah projekta, prav tako
evalvacija, s poudarkom na končni evalvaciji s partnerji, ki vključuje predlog izboljšav za naslednje
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leto.
1. Natečaj za podjetniške ideje z družbenim učinkom:
V okviru natečaja zbiramo podjetniške ideje z družbenim učinkom, torej ideje, ki imajo dodano
vrednost tudi za družbo.
2. Startup vikend podjetništva z družbenim učinkom:
Gre za intenzivno podjetniško izkušnjo, ki udeležencem ponuja priložnost razvoja lastnih poslovnih
družbeno učinkovitih idej. Tekom vikenda se udeleženci naučijo oblikovanja poslovnih modelov,
izdelovanja prototipov, učinkovitega podjetniškega raziskovanja ter oblikovanja kakovostne
predstavitve poslovnih idej. Naučijo se tudi metod, s katerimi se da hitro preveriti kakovost
določene poslovne ideje. Pri tem jim ves čas pomagajo izkušeni moderatorji, zadnji dan pa tudi
izkušeni podjetniki. Poleg razvoja poslovnega modela izbrane ideje teče tudi izobraževalni program,
ki vključuje različne krajše uporabne delavnice.
3. Šola podjetništva z družbenim učinkom je intenziven 1-mesečni program, ki obsega
obravnavo temeljnih področij bodočega podjetnika:
 Socialno podjetništvo, socialne inovacije, socialna ekonomija,
 Koncept vitkega podjetništva,
 Metode generiranja novih idej in ustvarjalno reševanje problemov,
 Marketing in tržno komuniciranje,
 Kako javno nastopati in kako predstaviti svoje poslovne ideje,
 Orodja IKT, ki olajšajo delo podjetniški ekipi,
 Kako voditi in motivirati sodelavce ter organizirati delo,
 Financiranje, zakonodaja in davki.
Poleg vključitve v šolo so udeleženci deležni individualnega spremljanja in intenzivnega
tedenskega mentoriranja z namenom, da intenzivno gradijo prototip svojega izdelka oziroma
storitve in se pripravljajo za vstop na trgu.
4. Podjetniški inkubator (coworking)
Od članov inkubatorja pričakujemo, da svoj produkt lansirajo na trg in začnejo poslovati. V
inkubatorju ekipam zagotovimo naslednje storitve:
 osnovno infrastrukturo,
 znanje (mentorstva na področju oblikovanje produktov, prava, trženja, marketinga in
kadrovanje),
 ustrezno finančno svetovanje.

13.Okvirni časovni načrt projekta
Aktivnost /
2016
2017
Leto
Aktivnost 1:
februar,
februar,
Natečaj
marec
marec

2018
februar,
marec

2019
februar,
marec

2020
februar,
marec
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Aktivnost 2:
Start
up
vikend
Aktivnost 3:
Šola
podjetništva
Aktivnost 4
Podjetniški
inkubator
Promocija

Evalvacija
priprava
izboljšav

marec

marec

marec

marec

marec

april, maj

april, maj

april, maj

april, maj

april, maj

Maj
november

- Maj
november

Celoletna
aktivnost

in Sproti (tekom
programa), ob
zaključku
(december)

- Maj
november

- Maj
november

- Maj
november

-

Celoletna
aktivnost

Celoletna
aktivnost

Celoletna
aktivnost

Celoletna
aktivnost

Sproti (tekom
programa), ob
zaključku
(december)

Sproti (tekom
programa), ob
zaključku
(december)

Sproti (tekom
programa), ob
zaključku
(december)

Sproti (tekom
programa), ob
zaključku
(december)

(Po potrebi razširi tabelo glede na število aktivnosti, zapisanih v točki 12 in glede na način izvedbe
projekta, zapisano v točki 5).

14. Prostorska opredelitev primernih lokacij za izvajanje aktivnosti
Primerne lokacije za Kohezijska regija: Zahodna
izvajanje aktivnosti: Razvojne regije: OSREDNJESLOVENSKA
Občine: Osrednjeslovenske regije
15. Prikaz okvirne finančne ocene po aktivnostih in okvirne celotne vrednosti [v evrih]
Aktivnost /
2016
2017
2018
2019
2020
Vrsta stroškov
Aktivnost 1:
Stroški dela
Materialni
stroški
Promocija
Posredni
stroški

5000

5000

5000

5000

5000

Aktivnost 2:
Stroški dela
Materialni
stroški
Promocija
Posredni

16000

16000

16000

16000

16000
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stroški
Zunanji
sodelavci
Aktivnost 3:
Stroški dela
Materialni
stroški
Promocija
Posredni
stroški
Zunanji
sodelavci

Aktivnost 4
Stroški dela
Materialni
stroški
Promocija
Posredni
stroški
Zunanji
sodelavci

SKUPAJ

15000

15000

15000

15000

15000

32000

32000

32000

32000

32000

68000

68000

68000

68000

68000

(Po potrebi razširi tabelo glede na število aktivnosti, zapisanih v točki 12).
16. Prikaz okvirne celotne vrednosti po predvidenih virih financiranja [v evrih]
Viri
2016
2017
2018
2019
financiranja /
Leto
EU sredstva

2020

Sklad EU:

Pristojno
ministrstvo:

Operativni
program:

Prednostna
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os:
9

57800

57800

57800

57800

57800

Naziv
10200
subjekta:
Cene Štupar CILJ

10200

10200

10200

10200

68000

68000

68000

68000

Prednostna
naložba:
9.4
Specifični cilj:
Nacionalna
sredstva
Pristojno
ministrstvo:

Občinska
sredstva
Občina:

Druga javna
sredstva

Zasebna
sredstva
Naziv
subjekta:

SKUPAJ

68000

(Po potrebi razširi tabelo glede na vir financiranja).
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17.Opis kazalnikov ter viri podatkov za spremljanje kazalnikov
(v primeru predvidenega sofinanciranja projekta iz sredstev evropske kohezijske politike cilja
Naložbe za rast in delovna mesta, je potrebno opredeliti tudi kazalnike učinkov in specifične
kazalnike rezultatov iz OP EKP 2014-202043)
Naziv kazalnika

Cilja vrednost ob
zaključku projekta
10

poročilo projekta

1500

dnevnik dela

Številom oseb, vključenih število
v
aktivnosti:
startup
vikend, podjetniško šolo,
podjetniški
inkubator/coworking,

250

podpisna lista

Številom
ekip/iniciativ, število
vključenih v podjetniško
šolo
in podjetniški
inkubator/coworking

50

podpisna lista, dnevnik
dela

Število
število
novoustanovljenih/odprtih
pravno-formalnih oblik

20

Ajpes

Številom
registriranih
dejavnostih

novo število
dopolnilnih

10

Uradne evidence

Številom (samo)zaposlitev, število
ki bodo izhajale iz
programa

15

Uradne evidence

Številom
aktivnosti

Merska enota

izvedenih število

Številom izvedenih
podjetniškega
mentoriranja

ur število

Viri podatkov

(Po potrebi razširi tabelo glede na število kazalnikov).

1.5. Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 z dne 11. decembra 2014
(http://www.eu-skladi.si/ekp/kljucni-dokumenti)
43
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18.Pripravljenost projekta - potrebna dokumentacija za izvedbo projekta:
(označiti in izpolniti)
Projektna dokumentacija:
Bo potrebna
(navesti, katera)
Je v izdelavi
Ni potrebna
Je izdelana
Investicijska dokumentacija:
Bo potrebna
(navesti, katera)
Je v izdelavi
Ni potrebna
Je izdelana
Gradbeno dovoljenje
Je potrebno
Ni potrebno
Je pridobljeno, dne
Umeščenost v občinske razvojne in prostorske
DA
dokumente
NE
Predvidena priprava regionalnega prostorskega
DA
načrta
NE
44
Podatki o pravnem stanju zemljišč in objektov
pri investicijskih projektih
(navede se najmanj parcelna številka, k.o. in
lastništvo)

, številka

Naziv regije: Ljubljanska urbana regija
Datum izpolnitve obrazca: 24.11.2015

Podpis direktorice/direktorja RRA: mag. Lilijana Madjar

44

Izpis iz zemljiške knjige
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4.12.

PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA LUR
PREDSTAVITEV PROJEKTA
Podjetno v svet podjetništva LUR (PVSP LUR)

1.(Naziv projekta:
2.Predlagatelj projekta:
(če se razlikuje od nosilca projekta)

3.Predstavitev nosilca projekta in skupine partnerjev:
a) Nosilec projekta:



Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije



Zavod RS za zaposlovanje - pomoč pri obveščanju in izboru
potencialnih udeležencev projekta
strokovnjaki za različna področja podjetništva – kot zunanji
izvajalci podjetniških usposabljanj
podjetnik oz. bivši podjetnik kot zunanji mentor udeležencem
projekta
ostali izvajalci (regionalne razvojne agencije) projekta PVSP po
Sloveniji - aktivno mreženje z namenom poenotenja programa,
učinkovite izvedbe vseh aktivnosti, doseganja rezultatov in
krepitve sodelovanja udeležencev ter mentorjev projekta iz vseh
regij
občine in ostale institucije regionalnega pomena - pomoč pri
obveščanju in aktiviranju potencialnih udeležencev projekta



b) Partnerji v projektu:
(navedba in njihova vloga v

projektu)



4.Tip projekta:
regijski projekt
medregijski projekt
sektorski projekt
(v nadaljevanju označiti v primeru predvidenega sofinanciranja projekta iz sredstev evropske kohezijske
politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta – glej Navodila OU45)
Dodatno označiti v primeru celostne obravnave
določenega geografskega območja (npr. urbano
DA
območje, zavarovano območje narave,
porečje)46:
NE
Operacije celostnega pristopa

Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020, Ljubljana, julij 2015, št. dokumenta 007-71/2015/1
(http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila)
46 5. člen
Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15)
45
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5.Način izvedbe projekta (označiti):
celotna izvedba projekta v enem koraku
izvedba projekta po sklopih (po fazah)*
*kot posamezno fazo štejemo 4-mesečno usposabljanje skupine 10 udeležencev
6.Predviden začetek in zaključek izvajanja projekta:
Predviden začetek (leto/mesec):
maj 2016
Predviden zaključek (leto/mesec):

december 2020

7. Povzetek projekta:
PVSP LUR je program podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega mladi brezposelni v 4 mesecih
zaposlitve na RRA LUR s pomočjo usposabljanj in mentoriranja razvijejo ter realizirajo svojo
podjetniško idejo.
Namen projekta PVSP LUR je podjetniško usposabljanje mladih brezposelnih oseb v LUR, s tem pa
spodbujanje podjetništva. Cilji projekta so zagon novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest
v podjetništvu, zaposlovanje mladih, zmanjšanje brezposelnosti med mlajšimi brezposelnimi
osebami ter spodbujanje podjetništva in podjetnosti.
Letno bomo v usposabljanja vključili 30 oseb (3 skupine po 10 oseb, razen v 2016 2 skupini po 10
oseb), do leta 2020 to pomeni vključitev 140 brezposelnih. Udeleženci bodo v projekt izbrani na
podlagi kriterijev javnega poziva. Z RRA LUR bodo sklenili delovno razmerje za dobo 4 mesecev. Za
dosego cilja – t.j. realizacija poslovne ideje – bodo imeli na razpolago vso podjetniško infrastrukturo
(prostore in opremo), mentoriranje s strani notranjih in zunanjih mentorjev, usposabljanja
(delavnice) s strani zunanjih strokovnjakov za podjetništvo in zaposlenih na RRA LUR, mreženje in
delo po principu co-workinga.
Kazalniki operacije bodo število vključenih brezposelnih do 30 leta starosti ter število t.i. uspešnih
izhodov v obdobju 12 mesecev po zaključku usposabljanja. Uspešen izhod pomeni samozaposlitev,
zaposlitev v lastnem podjetju ali pa zaposlitev pri drugem delodajalcu. Min. cilj bo 35% uspešnih
izhodov oz. skupno min. 49 oseb.
SSE (standardni strošek na enoto) na udeleženca je 10.039 € oz. 100.390 € na skupino 10
udeležencev. Do konca 2020 (140 udeležencev) to pomeni 1.405.460 €. Sofinanciranje je
predvideno s strani Evropskega socialnega sklada (85%) ter Ministrstva za delo, družino, socialne
zadeve ter enake možnosti (15%). Projekt bo izveden v okviru ukrepov Aktivne politike
zaposlovanja.
Projekta PVSP 2013 in PVSP 2014 sta v letih 2013–2015 potekala po celi Sloveniji, skupno je bilo
vključenih 610 visokoizobraženih brezposelnih mladih. S tega vidika gre za preizkušen program, ki
je dal zelo konkretne rezultate v obliki novih podjetij in zaposlitev. V LUR ga je z uspešnim izhodom
zaključilo več kot 60% udeležencev.
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Projekt PVSP LUR je skladen z OP za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020.
Umestimo ga lahko pod prednostno os 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost
delovne sile«. Prednostna naložba je 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem
tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni
socialni izključenosti, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za
mlade«.
Projekt sledi tudi dokumentu MDDSZEM »Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike
zaposlovanja za obdobje 2016–2020« (oktober 2015, str. 6), ki mlade opredeljuje kot eno izmed 4
najbolj ranljivih skupin na trgu dela (podobno kot Evropska komisija in OECD). Na str. 22 ob tem
navajajo: »Namen APZ v obdobju 2016–2020 bo aktivno prispevati k zviševanju zaposlenosti in
zaposljivosti najbolj ranljivih skupin na trgu dela … programi, ki so se doslej izkazali za učinkovite, se
bodo izvajali tudi v prihodnje, upoštevajoč potrebe najbolj ranljivih skupin in tudi potreb trga
dela…«.
Verjamemo, da je eden takšnih programov, ki so že dokazali svojo učinkovitost, tudi PVSP.
8.Navedba prioritete in ukrepa v RRP, v katero se uvršča projekt:
PRIORITETA: 1. Rast konkurenčnosti regijskega gospodarstva.
UKREP: 1.1.2.: Krepitev podjetništva in podjetniškega podpornega okolja s poudarkom na
celostnih rešitvah in inovacijah
KRATKA OBRAZLOŽITEV:
Mikro, mala in srednje velika podjetja predstavljajo velik del slovenskega gospodarstva (99,8 %),
zato je potrebno ustvariti okolje, ki bo spodbudilo njihovo rast in razvoj ter njihovo globalno
usmerjenost. Hkrati je potrebno razviti nove podporne mehanizme za razvoj mladih podjetniških
talentov, ki bodo prek inovativnih start-up podjetij doprinesli h gospodarskemu razvoju regije. En
ključnih ukrepov za razvoj podjetništva je prenos znanj med različnimi deležniki ter vzpostaviti
povezavo z različnimi skupnostmi in institucijami – tudi z drugih področij, kot je npr. področje
znanosti in ustvarjalnih dejavnosti.
9. Opredelitev ciljne skupine, ki ji je projekt namenjen in analiza njenih potreb
CILJNA SKUPINA:
 brezposelni s stalnim bivališčem v eni od 26 občin LUR.
 starost do 29 let
 vse stopnje izobrazbe
ANALIZA POTREB CILJNE SKUPINE:
Novih delovnih mest je premalo, predvsem za visokoizobražene mlade. Poleg potrebe po zaposlitvi
oz. rešitvi eksistenčnega problema med mladimi opažamo tudi potrebo po tem, da svojo
kreativnost, potenciale in ideje pretvorijo v finančno donosne poslovne modele oz. podjetja. Gre za
tiste mlade, ki svojo priložnost v prvi vrsti vidijo v podjetništvu in ne v klasični zaposlitvi. Šole, od
primarne pa do terciarne stopnje, podjetniških znanj in veščin praktično ne nudijo, zato je pri
mladih izrazito pomanjkanje teh kompetenc. Potreb ciljne skupine pa ne odraža le suhoparna
statistika – ključno je, da so jih potrdile tudi naše 3-letne izkušnje z izvajanjem projekta PVSP.
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Projekt predstavlja v praksi preizkušeno rešitev omenjenega problema. Mladim omogoča
realizacijo podjetniških idej v urejenem podjetniškem okolju, kjer jim je na voljo vsa potrebna
infrastruktura ter razvit program podjetniškega usposabljanja. Mladi, ki ne bodo ustanovili svojih
podjetij, pa bodo zaradi pridobljenih znanj in kompetenc bolj konkurenčni v primeru zaposlitve pri
drugih delodajalcih.
10. Opis namena in ciljev projekta ter opis skladnosti z razvojno specializacijo regije
NAMEN:
Namen projekta PVSP LUR je podjetniško usposabljanje mladih brezposelnih oseb na Koroškem, s
tem pa spodbujanje podjetništva.
a. učinek na gospodarsko rast in delovna mesta


št. brezposelnih mladih, vključenih v usposabljanje: 140



v okviru projekta bo realiziranih min. 49 novih zaposlitev (samozaposlitev, zaposlitev v
lastnem podjetju ali zaposlitev pri drugem delodajalcu) ob predpostavki min. 35%
uspešnih izhodov



udeleženci projekta bodo v okviru novih podjetij razvijali nove produkte in storitve oz.
izboljševali obstoječe, med katerimi bodo imeli določeni širše evropski in globalni
potencial. Z njihovo komercializacijo se odpirajo možnosti dodatnih zaposlitev ter
širitve podjetij na tuje trge.



projekt nudi zelo dobro podporno okolje za razvoj poslovnih idej podjetnih
posameznikov in njihovo realizacijo (vsa potrebna infrastruktura ter razvit program
podjetniškega usposabljanja)



projekt na nek način ustvarja nov model povezovanja novoustanovljenih podjetij z
obstoječimi podjetji in drugimi deležniki v regiji in širše. Ena izmed bistvenih
projektnih aktivnosti je namreč spodbujanje mreženja udeležencev projekta z
obstoječimi podjetji in institucijami.



projekt dviguje nivo podjetniške kulture v LUR

b. učinek na razvoj človeškega potenciala


PVSP kot program podjetniškega usposabljanja neposredno izboljšuje podjetniška
znanja in kompetence udeležencev



je program, ki mlade kot ranljivo ciljno skupino direktno vključuje na trg dela, s tem pa
zvišuje in ohranja njihovo aktivnost



spodbuja podjetnost kot način razmišljanja pri mladih, s tem pa poleg podjetniških
sposobnosti zvišuje tudi njihovo zaposljivost pri drugih delodajalcih



omogoča razvoj potenciala mladih brezposelnih oseb, ki imajo ideje in jih želijo
realizirati



preprečuje beg možganov z ustvarjanjem novih podjetniških in zaposlitvenih
priložnosti

c. vpliv na okolje
Z vidika vpliva na okolje je projekt nevtralen. Ne predvideva se gradnja fizične infrastrukture in
prostorski posegi. Pri izvajanju projektnih aktivnosti se bo težilo k čim bolj smotrni rabi obstoječih
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virov.
d. prispevek k ciljem prostorskega razvoja regije
Projekt bo v določeni meri imel posreden pozitiven vpliv na prostorski razvoj regije. Z realizacijo
podjetniških idej, ustvarjanjem zaposlitvenih priložnosti ter novih delovnih mest v lokalnem okolju
se bo namreč preprečeval beg možganov in praznjenje regije.
e. sinergijski učinek med nameni iz prvih štirih točk (a., b., c. in d.)
Primarno bo projekt imel učinek na gospodarsko rast in delovna mesta. Poleg tega bo
pomembno vplival na razvoj človeškega potenciala. Aktiviral bo namreč potencial mladih
brezposelnih ljudi, ki imajo poslovne ideje in jih želijo realizirati. Z usposabljanji bo prišlo do dviga
njihovih podjetniških kompetenc in realizacije poslovnih idej, s tem pa vključitve mladih na trg dela
in ustvarjanja novih delovnih mest.
f. sinergijski učinek z drugimi projekti
Projekt PVSP LUR je nadaljevanje in nadgradnja projektov PVSP 2013 in PVSP 2014. Poleg tega se
bo navezoval na druge projekte regijskega in nacionalnega pomena, predvsem s področja
podjetništva (Garancijska shema in finančni mehanizmi, RCKE).
g. sinergijski učinek glede regionalne celovitosti, razvojne specializacije in med regionalnega
sodelovanja
Gre za regijski projekt, saj se lahko vključijo osebe iz vseh 26 občin LUR. S tem se zagotavlja
uravnotežen razvoj in pokritost celotne regije.
Projekt lahko označimo tudi kot medregijski, saj se bo v podobni obliki izvajal v vseh ostalih
slovenskih razvojnih regijah. Kot že od leta 2013, ko se je projekt začel izvajati po celi Sloveniji, bo
tudi sedaj med izvajalci iz vseh regij, kakor tudi med vključenimi udeleženci, potekalo aktivno
sodelovanje in mreženje. To bo pripomoglo k poenotenim programom, učinkoviti izvedbi vseh
aktivnosti, doseganju rezultatov in krepitvi sodelovanja z drugimi regijami. V končni fazi bo to
pripeljalo do ustvarjanja kritične mase uspešnih mladih slovenskih podjetnikov, s čimer se bo
dvignil nivo podjetniške kulture po vsej Sloveniji.
Projekt PVSP LUR bo imel posredni vpliv na razvojno specializacijo regije. Udeleženci projekta
bodo razvijali poslovne ideje iz različnih panog, pri izbiri udeležencev se bo upoštevala skladnost
podjetni.
h. učinek na vložena finančna sredstva
Standardni strošek na enoto, t.j. udeleženca projekta, vključenega v usposabljanje, znaša 10.039 €
oz. 100.390 € na skupino 10 udeležencev. Do konca 2020 (140 udeležencev) to pomeni 1.405.460
€.
Pomembno prednost projekta PVSP LUR vidimo v njegovi stroškovni učinkovitosti. Preko DDV
(zunanji izvajalci, oprema…) in plač za zaposlitve udeležencev, njihovih mentorjev in strokovnih
sodelavcev na razvojnih agencijah (prispevki, dohodnina, davki) se prej kot v 2 letih večina vloženih
sredstev povrne v državni proračun. Pomembno je tudi dejstvo, da se kljub manjšemu deležu
države (15%) v celotnem financiranju projekta vsi prispevki, davki in DDV vrnejo v državni proračun
- EU sredstva se prelivajo v državni proračun. Pri izračunu stroškovne učinkovitosti programa velja
upoštevati tudi t.i. oportunitetne stroške, ki bi jih sicer država namenjala za druge socialne
transferje, če bi bili ti ljudje še vedno brezposelni, ter davke, ki se prilivajo v proračun preko
prodaje izdelkov/storitev novoustanovljenih podjetij.
Bistven vidik je tudi trajnost rezultatov projekta. Poslovne ideje udeležencev bodo realizirane v
obliki novoustanovljenih podjetij, ki bodo delovala tudi po zaključku projekta. Nudila bodo
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zaposlitev ustanoviteljem, ob širitvi pa ustvarjala nove zaposlitve. Učinek po zaključku projekta
PVSP bodo imele tudi morebitne zaposlitve udeležencev projekta pri drugih delodajalcih, kar prav
tako štejemo kot uspešen izhod iz projekta. Ob tem se bodo določene aktivnosti projekta
nadaljevale še po njegovem zaključku, saj smo zaposleni na RRA LUR udeležencem PVSP na voljo za
pomoč in mentoriranje tudi po prenehanju njihove 4-mesečne zaposlitve na RRA LUR.
CILJI:





zagon novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest v podjetništvu
zaposlovanje mladih
zmanjšanje brezposelnosti med mlajšimi brezposelnimi osebami
spodbujanje podjetništva in podjetnosti

OPIS SKLADNOSTI Z RAZVOJNO SPECIALIZACIJO REGIJE:
Projekt PVSP LUR bo imel posredni vpliv na razvojno specializacijo regije. Ljubljanska urbana regija
bo trajnostni razvoj gradila na znanju, inovativnosti, kreativnosti in sinergiji vseh pomembnih
akterjev ter sektorjev. Posebno pozornost bo namenila razvoju gospodarstva, ki bo skladen z
razpoložljivimi okoljskimi zmogljivostmi prostora.
UTEMELJITEV SKLADNOSTI PROJEKTA S CILJI RELEVANTNIH PRIORITET MAKROREGIONALNIH
STRATEGIJ EU OZ. UČINEK PROJEKTA NA OBMOČJA MAKROREGIONALNIH STRATEGIJ EU, V
PRIMERU, DA OBSTAJA
Navezavo vidimo predvsem glede na Podonavsko strategijo, ki vsebuje 11 področij sodelovanja. 8.
(osmo) področje »Konkurenčnost in grozdi« zajema tudi delovno skupino »podjetniško
usposabljanje«. 9. (deveto) področje zajema delovno skupino za »ustvarjalnost in podjetništvo«, ki
naj bi se uvajali skozi različne inovativne učne programe.

11.Predstavitev nosilca projekta oziroma skupine partnerjev
PREDSTAVITEV NOSILCA PROJEKTA:
RRA LUR kot subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni opravlja na območju LUR naloge, ki so
v javnem interesu. Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je konkurenčna, prijazna
in mednarodno priznana razvojna agencija. Podpira ekonomske, socialne in kulturne aktivnosti v
občinah osrednjeslovenske regije, da ta postane prijazna in prepoznavna celota s skupnimi cilji.
PREDSTAVITEV PARTNERJEV NA PROJEKTU (njihova vloga je opredeljena v 3. točki):
Ključne dejavnosti Zavod RS za zaposlovanje so med drugim posredovanje zaposlitev in
zaposlitveno svetovanje, izvajanje karierne orientacije ter izvajanje ukrepov aktivne politike
zaposlovanja, kamor sodi tudi projekt PVSP.
Za izvedbo programa podjetniškega usposabljanja so izrednega pomena zunanji strokovnjaki za
različna področja podjetništva. Gre za podjetja in institucije, ki izkazujejo ustrezne reference in
praktične izkušnje. Izbrani bodo ob začetku izvajanja projekta.
Podjetnik oz. bivši podjetnik kot zunanji mentor udeležencem projekta, ki s svojimi praktičnimi
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podjetniškimi izkušnjami, znanjem in mrežo poznanstev približa podjetništvo in olajša vstop svet
podjetništva. Izbran bo pred začetkom izvajanja projekta.
Ostali izvajalci (regionalne razvojne agencije) projekta PVSP po Sloveniji. Podobno kot RRA LUR
imajo 3 letne izkušnje z izvajanjem projekta PVSP.

12.Opis posameznih aktivnosti
KRATEK OPIS AKTIVNOSTI:
Gre za program podjetniškega usposabljanja, ki brezposelnim osebam v 4 mesecih omogoča razvoj
in realizacijo podjetniške ideje. Letno bo vključenih 30 oseb (3 skupine po 10 oseb, razen v 2016 2
skupini po 10 oseb), do konca leta 2020 skupno 140 brezposelnih. Za vsako posamezno skupino 10
udeležencev bo izvedeno:
 vodenje in koordinacija projekta:
- vključevanje udeležencev (objava javnega poziva, promocija in predstavitev JP,
izbor 10 udeležencev s strani strokovne komisije),
- postopki za zaposlitev 10 udeležencev na RRA LUR (4 mesece),
- priprava dokumentacije in strokovnih podlag za izvedbo projekta, vključno s
kadrovsko-pravnimi opravili,
- finančno-računovodsko vodenje projekta,
- poročanje o izvajanju projekta,
- vsebinsko vodenje in koordinacija projekta, vključno s pripravo programa
usposabljanj, njegovim spremljanjem in nadgrajevanjem ter izborom zunanjih
izvajalcev,
- usposabljanje mentorjev,
- informiranje in promocija,
- spremljanje udeležencev 1 leto po zaključku usposabljanja.
 delo z udeleženci po programu:
- mentorstvo (notranji mentorji in zunanji mentor),
- skupinska in individualna podjetniška usposabljanja s strani zunanjih izvajalcev
(strokovnjakov za različna področja podjetništva) in zaposlenih na RRA LUR.
Področja: razvoj poslovne ideje, raziskava trga, marketing, javno nastopanje,
finance in davki…
- priprava poslovnega načrta,
- izdelava MSP – minimalno sprejemljivega produkta,
- delo na terenu – analiza trga, testiranje ideje (MSP), iskanje potencialnih strank,
dobaviteljev ipd., iskanje in urejanje poslovnega prostora, pravno-formalni pogoji
za registracijo dejavnosti…
- predstavitve in ogledi dobrih podjetniških praks ter mreženje,
- spremljanje aktivnosti in napredka udeležencev,
- izdelava promocijskih (CGP) in ostalih materialov,
- druge aktivnosti v skladu s programom usposabljanja.
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13.Okvirni časovni načrt projekta
Aktivnost / Leto
2016
Vodenje in
koordinacija projekta
2 skupini
ter delo z udeleženci
po programu

2017

2018

2019

2020

3 skupine

3 skupine

3 skupine

3 skupine

14.Prostorska opredelitev primernih lokacij za izvajanje aktivnosti
Kohezijska regija: Zahodna kohezijska regija
Primerne lokacije za Razvojne regije: LUR
izvajanje aktivnosti:
Občine: Občine LUR

15.Prikaz okvirne finančne ocene po aktivnostih in okvirne celotne vrednosti [v evrih]
Aktivnost / Vrsta
stroškov
Standardni strošek
na enoto (SSE)*
SKUPAJ

2016

2017

2018

2019

2020

200.780

301.170

301.170

301.170

301.170

200.780

301.170

301.170

301.170

301.170

* SSE (standardni strošek na enoto) na udeleženca znaša 10.039 €. Na skupino 10 udeležencev (4
mesece) to pomeni 100.390 €. SSE zajema tudi DDV v deležu, ki se ne odbija. V znesek SSE so všteti
naslednji stroški:
• usposabljanje, mentorstvo in vodenje projekta - strošek dela zaposlenih v agenciji in
strošek zunanjih mentorjev,
• strošek dela udeležencev,
• zdravniški pregledi udeležencev in stroški varstva pri delu udeležencev,
• posredni stroški,
• strošek amortizacije/najemnine opreme oz. nepremičnine,
• strošek zunanjih izvajalcev, vključno s stroški informiranja in promocije.
16.Prikaz okvirne celotne vrednosti po predvidenih virih financiranja [v evrih]
Viri financiranja / Leto
2016
2017
2018
2019
EU sredstva
Sklad EU:
Evropski socialni sklad (85%)
Pristojno ministrstvo:
MDDSZEM
170.663,00 255.994,50 255.994,50 255.994,50
Operativni program:
OP za izvajanje EKP za obdobje
2014-2020
Prednostna os:
8. Spodbujanje zaposlovanja in
transnacionalna
mobilnost

2020

255.994,50
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delovne sile
Prednostna naložba:
8.2 »Trajnostno vključevanje
mladih na trg dela, predvsem
tistih, ki niso zaposleni in se ne
izobražujejo ali usposabljajo,
vključno z mladimi, ki so
izpostavljeni
socialni
izključenosti, in mladimi iz
marginaliziranih
skupnosti,
vključno prek izvajanja jamstva
za mlade«.
Specifični cilj:
Specifični cilj 2: uresničitev
pobude za zaposlovanje mladih
– znižanje brezposelnosti
mladih, ki niso zaposleni in se
ne izobražujejo ali usposabljajo,
v starosti 15–29 let v kohezijski
regiji vzhodna Slovenija
Nacionalna sredstva
Pristojno ministrstvo:
MDDSZEM (15%)
Občinska sredstva
Občina:
Druga javna sredstva
Naziv subjekta:
Zasebna sredstva
Naziv subjekta:
SKUPAJ

34.395,00

45.175,50

45.175,50

45.175,50

45.175,50

200.780

301.170

301.170

301.170

301.170

17.Opis kazalnikov ter viri podatkov za spremljanje kazalnikov
(v primeru predvidenega sofinanciranja projekta iz sredstev evropske kohezijske politike cilja Naložbe za
rast in delovna mesta, je potrebno opredeliti tudi kazalnike učinkov in specifične kazalnike rezultatov iz
OP EKP 2014-202047)
Naziv kazalnika
Merska
Cilja vrednost ob
Viri podatkov
enota
zaključku projekta
brezposelni, stari do 29 let, število
140
Obrazec M1 (zaposlitev
vključeni v usposabljanja
na RRA LUR)
uspešni izhodi v obdobju 12 število
49
Obrazec M1 in podatki
mesecev
po
zaključku
AJPES-a (samozaposlitev
usposabljanja (samozaposlitev,
oz. zaposlitev v lastnem
zaposlitev v lastnem podjetju ali
podjetju)
zaposlitev
pri
drugem
Obrazec M1 (zaposlitev

1.5. Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 z dne 11. decembra 2014
(http://www.eu-skladi.si/ekp/kljucni-dokumenti)
47
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delodajalcu)

pri drugem delodajalcu)

18.Pripravljenost projekta - potrebna dokumentacija za izvedbo projekta:
(označiti in izpolniti)
Projektna dokumentacija:
Bo potrebna
(navesti, katera)
Je v izdelavi
Je izdelana
 Program usposabljanj
Investicijska dokumentacija:
Bo potrebna
(navesti, katera)
Je v izdelavi
Investicijska dokumentacija ni potrebna.
Je izdelana
Gradbeno dovoljenje
Je potrebno
Ni potrebno
Je pridobljeno, dne
Umeščenost v občinske razvojne in prostorske
DA
dokumente
NE (ni potrebno)
Predvidena priprava regionalnega prostorskega
DA
načrta
NE (ni potrebno)
48
Podatki o pravnem stanju zemljišč in objektov
pri investicijskih projektih
Ni potrebno.
(navede se najmanj parcelna številka, k.o. in
lastništvo)

, številka

Naziv regije: Ljubljanska urbana regija
Datum izpolnitve obrazca: 1. 12. 2015
Podpis direktorice/direktorja RRA: mag. Lilijana Madjar

48

Izpis iz zemljiške knjige
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4.13.

CENTER NARAVNE DEDIŠČINE IN UREDITEV IZVIROV LJUBLJANICE
PREDSTAVITEV PROJEKTA

1.Naziv projekta:

CENTER NARAVNE DEDIŠČINE IN UREDITEV IZVIROV
LJUBLJANICE

2.Predlagatelj projekta:
(če se razlikuje od nosilca projekta)
3.Predstavitev nosilca projekta in skupine partnerjev:
Nosilec projekta:
OBČINA VRHNIKA:
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena
(izvirne naloge), določene s statutom in zakoni, zlasti pa:
Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena;
Upravlja občinsko premoženje;
Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine;
Skrbi za lokalne javne službe
Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno
dejavnost;
Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred
hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov, za čiščenje
odpadnih voda in opravlja druge dejavnosti varstva okolja;
Prijavitelj bo vodil projekt, koordiniral pripravo projektne,
investicijske in tehnične dokumentacije ter bo odgovoren za
izvedbo del in storitev, kot jo zahteva zakonodaja s področja
javnega naročanja. Prijavitelj nastopa v projektu kot soinvestitor
in želi na ta način prispevati k revitalizirati sedaj degradiranega
območja naravne dediščine (Močilnik), ki je zaradi razvojnih
gibanj zapuščeno in zaostalo v razvoju ter z umestitvijo
dejavnosti in storitev pomembnih za celotno regijo dopolniti
programe, ki so načrtovani za širše območje KPLB in samega
območja občine Vrhnika, v skladu s Celostnim projektom
revitalizacije kulturne in naravne dediščine Vrhnike.
TURISTIČNO DRUŠTVO BLAGAJANA:
je lastnik objekta, ki leži ob izviru Močilnika na p. št. 184/4 k.o.
b) Partnerji v projektu:
Verd. ter dveh parcel (p.št. 196 in delno 198/1 obe k.o. Verd) ki
(navedba in njihova vloga v sta tudi predmet vsebine projekta. TD Blagajana poleg tega, da
projektu)
v projektu nastopa kot lastnik objekta in zemljišč, je zelo
pomemben dejavnik pri razvoju turizma na Vrhniki z dolgo
tradicijo, ki sega vse do leta 1888, ko je bil ustanovljen
predhodnik sedanjega društva Društvo za olepšavo trga Vrhnike
in njene okolice. To je bilo peto ustanovljeno društvo na
slovenskem ozemlju do prve svetovne vojne. Vseskozi si
prizadevajo za ustvarjanje lepše podobe Vrhnike in njene
okolice, še posebej za ureditev naravnega parka v Močilniku.
ZAVOD IVANA CANKARJA ZA KULTURO, ŠPORT IN TURIZEM,
je upravljavec območja Močilnika in Retovja. Je javni zavod, ki v
tesnem sodelovanju z drugimi organi upravljanja v občini in
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civilno družbo na področju kulture, športa in turizma,
pomembno prispeva in vpliva na razvoj kvantitete in kvalitete
kulture, športa in turizma v Občini Vrhnika.
KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE – KPLB :
upravljavec Nature 2000 – Ljubljansko barje
ZRSVN OBMOČNA ENOTA LJUBLJANA:
glavna strokovna inštitucija s področja varstva narave, ki pokriva
območje Krajinskega parka Ljubljansko barje
MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANE: pooblaščen muzej za
območje občine Vrhnika
4.Tip projekta:
X regijski projekt
medregijski projekt
sektorski projekt
(v nadaljevanju označiti v primeru predvidenega sofinanciranja projekta iz sredstev evropske
kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta – glej Navodila OU49)
Dodatno označiti v primeru celostne obravnave
določenega geografskega območja (npr.
X DA
urbano območje, zavarovano območje narave,
porečje)50:
NE
Operacije celostnega pristopa

5.Način izvedbe projekta (označiti):
X celotna izvedba projekta v enem koraku
izvedba projekta po sklopih (po fazah)

6.Predviden začetek in zaključek izvajanja projekta:
Predviden začetek (leto/mesec):
01.01.2017
Predviden zaključek (leto/mesec):
31.12.2018

Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020, Ljubljana, julij 2015, št. dokumenta 007-71/2015/1
(http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila)
50 5. člen
Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15)
49
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7. Povzetek projekta:

(Skupaj predvidoma do 300 besed)
Prepoznavnost Vrhnike je danes razpršena med vsebinskih ponudb med katerimi izstopajo
Argonavti, Ivan Cankar, izviri Ljubljanice in industrializacija po drugi svetovni vojni Ljubljanica kot
edini tovrstni spomenik naravne in kulturne dediščine državnega pomena v Sloveniji, z edinstveno
in široko paleto potencialov (reka sedmerih imen, kraški svet, Ljubljansko barje, podvodna
arheologija, razvoj mesta skozi različna zgodovinska obdobja kot posledica prehodnosti prostora in
komunikacij po Ljubljanici,…) je popolnoma zanemarjena, hkrati pa združuje vse zgoraj omenjene
podobe trenutne prepoznavnosti. Lega Vrhnike in njen potencial sta optimalna dejavnika za razvoj
turizma v najširšem pomenu besede: na sredini poti med dvema najbolj obiskanima turističnima
destinacijama (Postojnska jama in Ljubljana), vpeta med vse tri spomenike, ki so razglašeni na
svetovni seznam dediščine UNESCO (Škocjanske jame, Idrija, Ljubljansko barje – kolišča) in
potencialom, da to postane tudi sama (Ljubljanica) ter obsežnimi infrastrukturnimi možnostmi za
razvoj turizma ob glavni avtocestni povezavi. Hkrati pomeni revitalizacija obstoječe infrastrukture
za obisk izvirov Ljubljanice tudi del celovitega med regionalnega urejanja najbolj prepoznavnih
naravovarstvenih interpretacijskih točk Ljubljanice – reke sedmih imen, saj so predmet urejanja
infrastrukture za obiskovanje že naravni spomenik Rakov Škocjan, Cerkniško jezero ter Planinsko
polje.
Zato smo se odločili za ureditev na sodoben in aktualen način z upoštevanjem sodobnega načina
dostopnosti in prepoznavanja dediščine s pomočjo različnih tehnik komuniciranja ključnega
pomena pri prijavljenem projektu. Poseben poudarek je namenjen sinergiji naravne in kulturne
dediščine, ki predstavlja dodaten potencial za širjenje dostopnosti.
Namen projekta je varovanje, ohranjanje ter trajnostni način dostopnost do naravne dediščine
najširši javnosti ter turistom z dolgoročnimi učinki na družbeni in trajnostni razvoj v lokalnem,
nacionalnem in svetovnem kontekstu ter kvalitetna ponudba za prebivalce kraja ter domače in tuje
obiskovalce.
Območje Vrhnike ima že prej opisan izjemen potencial, ki je med seboj slabo povezan in premalo
izkoriščen. Z izvedbo projekta želimo nadaljevati mreženje turistične infrastrukture, ki bo še
dodatno spodbudila razvoj turizma in obenem pa ustvarila potencial za nova delovna mesta in
trajnostni razvoj območja. Za uspešno delovanje na tem področju je ključna vpetost v širši
ljubljanski prostor in povezovanje / dopolnjevanje programov z drugimi občinami.

Opredeli se tudi:
– skladnost projekta s programskimi dokumenti s področja regionalnega razvoja,
Projekt je vključen v sprejeti Regionalni razvojni program LUR za obdobje 2014 – 2020.
– skladnost projekta s politikami Vlade RS,
Projekt je skladen z Okvirnim programom za prehod v zeleno gospodarstvo – OPZG z Akcijskim
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načrtom izvajanja OPZG (ANi OPZG) in Načrtom aktivnosti ministrstev in vladnih služb (NAMVS)
2015–2016 in sicer 1.4 Upravljanje z območji varstva narave
Omrežje Natura 2000, ki v Sloveniji pokriva 38 % ozemlja, je še poseben potencial in izziv, kako te
naravne danosti upravljati kot dele družbenega in gospodarskega razvoja. V Sloveniji je dobro
ohranjena narava po anketi med tujimi gosti najvišje ocenjeni razlog za turistični obisk in je ključni
potencial za turizem, ki pa potrebuje ustrezno promocijo in razlago narave ter upravljanje
turističnega obiska. Pri tem je pomembno iskanje sinergij z nosilci trajnostnega razvoja na teh
območjih.
Projekt je skladen z dokumentom Priprava razvojnega projekta Natura 2000 za finančno
perspektivo 2014-2020 – Ljubljansko Barje. Območje izvirov Ljubljanice v navezavi z
interpretacijskim centrom Vrhnika je omenjeno kot točka 3 – Usmerjanje obiska in kapacitete
prostora za obiskovanje na Ljubljanskem barju.
– merljivost učinkov in rezultatov projekta:
1. Ureditev poti in tematskih poti ob izvirih reke Ljubljanice: začeto stanje 0m, končno 7500m ;
2. Ureditev predstavitvenega centra za naravno dediščino: se predstavitveni center za naravno
dediščino v zapuščenem objektu v Močilniku na 390m2 bruto površine in na funkcionalnem
zemljišču pred objektom: začeto stanje 0, končno 1
3. Uredi se peš in kolesarska pot od Kulturnega centra Vrhnika do odcepa za Močilnik, začeto
stanje 0m, končno 570m
4. Nove zaposlitve: začeto stanje 0, končno 1
5. Prihodi/št. gostov: 7500/leto
– izvedljivost projekta v načrtovanem časovnem obdobju.
Projekt je izvedljiv v obdobju dveh let.
8.Navedba prioritete in ukrepa v RRP, v katero se uvršča projekt:
PRIORITETA: Prioriteta 2: Ohranjeno okolje in trajnostna raba virov
UKREP: 2.3.1: Vzpostavitev zelenega sistema regije z namenom ohranjanja narave
KRATKA OBRAZLOŽITEV:
S ciljem ohranjanja in izboljšanja naravnega in bivanjskega okolja bodo z ukrepom spodbujane tiste
prostorske ureditve, programi in storitve, ki zagotavljajo aktivno varstvo pomembnih naravnih
območij – tako z vidika varstva narave, krajinske pestrosti in ohranjanja biotske raznovrstnosti kot
tudi z vidika prostočasnih dejavnosti v odprtem prostoru. Zaščita dediščine brez revitalizacije, ki je
usmerjena v sodobne in aktualne tokove vsakdanjega življenja, je nesmiselna in vodi v nadaljnje
propadanje, zato je upoštevanje dostopnosti do dediščine skozi različne metode komuniciranja
ključnega pomena pri prijavljenem projektu.
Ključno pri tem projektu je, da se investicije umeščajo na že obstoječe degradirane površine, ki so
bile v preteklosti že prepoznane kot turistična znamenitost.
(Skupaj predvidoma
do 100 besed)
9.Opredelitev ciljne skupine, ki ji je projekt namenjen in analiza njenih potreb
CILJNA SKUPINA:
Lokalno prebivalstvo, turistični ponudniki, turistična društva, TIC-i, domači in tuji turisti, predšolska
in šolska mladina ter splošna javnost
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ANALIZA POTREB CILJNE SKUPINE:
Z iskanjem dolgoročnih rešitev interpretacije želimo doseči trajnostne učinke, ki bodo omogočili
dostopnost do dediščine tudi bodočim generacijam. Ozaveščanje lokalne javnosti je ena od
temeljnih nalog projekta. Z vsebinami in programi ustvarjamo potencial za razvoj turizma in širjenje
ciljnih publik. Osrednja informacijska točka je namenjena prevladujočim in robnim ciljnim
publikam, ki jih želimo spodbuditi k načrtnemu razvijanju skupne odgovornosti za dediščino. S
povezovanjem strokovnjakov in vključevanjem laične javnosti ter mreženjem kakovostnih
programov bomo vzpostavili izmenjavo znanja v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem
prostoru. Z različnimi metodami komuniciranja (sodobne tehnologije, eksperimentalne delavnice,
programi, dogodki) bomo nagovarjali posamezne starostne in interesne skupine. (Skupaj
predvidoma do 100 besed):
10.Opis namena in ciljev projekta ter opis skladnosti z razvojno specializacijo regije
NAMEN:
a. učinek na gospodarsko rast in delovna mesta
Rezultati ureditve Centra naravne dediščine bodo bistveno vplivali na nove tržne možnosti
opuščenega objekta TD Blagajana v Močilniku saj bodo direktno odpirali novo delovno
mesto, ustvarili predstavitveni center za občane, domače in tuje turiste, predšolsko in
šolsko mladino ter povečali število obiskovalcev v regiji.
b. učinek na razvoj človeškega potenciala
Dodana vrednost umestitve programa bo razvidna tudi skozi že poznane prednosti
izobraženega in kulturno ozaveščenega prebivalstva: zmanjšanje brezposelnosti, boljši
položaj na trgu delovne sile itd. Z vzpostavitvijo informacijske točke naravne dediščine bo
ustvarjen potencial za izobraževalne, vzgojne, prostočasne in turistične dejavnosti, za razvoj
kreativnih industrij, ohranjanje starih obrti in nesnovne dediščine ter s tem zvišana kvaliteta
življenja v mestu in širši regiji. Hkrati bo omogočena vzpostavitev povezave med dvema
najbolj obiskanima turističnima destinacijama v Sloveniji (Postojna – Ljubljana) in
omreženje lokacij v porečju Ljubljanice s kvalitetno, interaktivno in doživljajsko točko na
izviru Ljubljanice.
c. vpliv na okolje
Na lokaciji Močilnika že obstaja degradirana infrastruktura, ki jo je v prihodnosti možno
revitalizirati za namen varovanja, ohranjanja in prezentacije dediščine. Poleg prioritetne
sanacije degradiranega območja Močilnika, investicija največjo pozornost namenja
dostopnosti do kulturne in naravne dediščine, mreženju v širšem prostoru. S tem bodo
omogočeni tudi pogoji za kvalitetnejše varovanje in ohranjanje naravnega spomenika za
bodoče generacije. Prijavljen projekt pomeni nadaljevanje izgradnje učinkovite platforme za
izvedbo celovite revitalizacije kulturne in naravne dediščine Vrhnike in širše regije v
prihodnosti. Hkrati pomeni projekt tudi del celovitega usmerjanja obiskovalcev in
interpretacije narave na območju Natura 2000 Ljubljanskega barja.
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d. prispevek k ciljem prostorskega razvoja regije
Eden od specifičnih ciljev projekta je s povezovanjem in mreženjem programov prispevati k
ustvarjanju sinergiskih učinkov in povečanju dostopnost do kulturne in naravne dediščine v
povezavi z ostalimi programi na območju KPLB in celotne regije. S tem bo omogočena večja
prepoznavnost dediščine širše regije domačim in tujim obiskovalcem. Z vzpostavitvijo
centra naravne dediščine, bo dopolnjena kulturna ponudba Vrhnike in širše regije s
področja kulturne in naravne dediščine, katere izjemen potencial je trenutno praktično
neizkoriščen.
e. sinergijski učinek med nameni iz prvih štirih točk (a., b., c. in d.)
Poleg dostopnosti do kulturne in naravne dediščine bomo s projektom največ pozornosti
namenili, mreženju v širšem prostoru ter oživljanju degradiranih območij, ki poleg
revitalizacije prinašajo še dodaten potencial za širjenje dejavnosti (razvoj turističnih
dejavnosti, kreativnih industrij, storitvenih dejavnosti, programov za robne in ranljive
skupine, vzgojno in izobraževalno dejavnost za mlade in starejše, oživitev tradicionalnih
obrti in nesnovne dediščine, znanstveno raziskovalno dejavnost ter posledično omogočili
gospodarski razvoj in nova delovna mesta).
f. sinergijski učinek z drugimi projekti
Projekt obsega drugo fazo širšega in celovitega projekta revitalizacije kulturne in naravne
dediščine Vrhnike, katerega temeljni cilj je varovanje, ohranjanje, prezentacija in
maksimalna dostopnost do naravne dediščine z dolgoročnimi učinki na družbeni in
trajnostni razvoj v lokalnem, nacionalnem in svetovnem kontekstu ter kvalitetna ponudba
za prebivalce kraja ter domače in tuje obiskovalce.

g. sinergijski učinek glede regionalne celovitosti, razvojne specializacije in med regionalnega
sodelovanja
Ljubljanica kot edini tovrstni spomenik naravne in kulturne dediščine državnega pomena v
Sloveniji, z edinstveno in široko paleto potencialov (reka sedmerih imen, kraški svet,
Ljubljansko barje, podvodna arheologija, razvoj mesta skozi različna zgodovinska obdobja
kot posledica prehodnosti prostora in komunikacij po Ljubljanici,…) je popolnoma
zanemarjena, hkrati pa združuje vse podobe trenutne prepoznavnosti mesta. Lega Vrhnike
in njen potencial sta optimalna dejavnika za razvoj turizma v najširšem pomenu besede: na
sredini poti med dvema najbolj obiskanima turističnima destinacijama (Postojnska jama in
Ljubljana), vpeta med vse tri spomenike, ki so razglašeni na svetovni seznam dediščine
UNESCO (Škocjanske jame, Idrija, Ljubljansko barje – kolišča) in potencialom, da to postane
tudi sama (Ljubljanica) ter obsežnimi infrastrukturnimi možnostmi za razvoj turizma ob
glavni avtocestni povezavi s katerimi je omogočena tudi revitalizacija degradiranih območij,
ki so posledica propada večjih industrijskih obratov in posledično trajnostni razvoj kraja in
širšega zaledja. Močilnik kot zavarovana naravna dediščina skupaj z drugimi izviri Ljubljanice
ponuja in zaokroža povezave s kraškimi pojavi in je kot izhodiščna točka za poti in tematske
oglede zelo primeren za povezovanje s sorodnimi ustanovami in lokacijami (Cerkniško
jezero in Rakov Škocjan z Notranjskim regijskim parkom, Muzej Krasa z Notranjskim
muzejem v Postojni, Postojnska jama s koncesionarjem Postonjska jama d.d., Lipica z
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Javnim zavodom Lipica, Pivška jezera z javnim zavodom Park vojaške zgodovine,…).

h. učinek na vložena finančna sredstva
Poleg prioritetne zaščite ogroženega dela naravnega spomenika, investicija največjo
pozornost namenja dostopnosti do kulturne in naravne dediščine, mreženju v širšem
prostoru ter oživljanju degradiranih območij, ki poleg revitalizacije prinašajo še dodaten
potencial za širjenje dejavnosti (razvoj turističnih dejavnosti, kreativnih industrij, storitvenih
dejavnosti, programov za robne in ranljive skupine, vzgojno in izobraževalno dejavnost za
mlade in starejše, oživitev tradicionalnih obrti in nesnovne dediščine, znanstveno
raziskovalno dejavnost ter posledično omogočili gospodarski razvoj in nova delovna mesta).
S tem bodo omogočeni tudi pogoji za kvalitetnejše varovanje in ohranjanje kulturnega
spomenika za bodoče generacije. Z vzpostavitvijo Centra naravne dediščine in
Doživljajskega razstavišča Ljubljanica, ki bosta umeščena v središče Vrhnike (Močilnik,
Kulturni center Vrhnika), bo dopolnjena ponudba Vrhnike in širše regije s področja kulturne
in naravne dediščine, katere izjemen potencial je trenutno praktično neizkoriščen.
Revitalizirano degradirano urbano območje, ki je zaradi razvojnih gibanj zapuščeno in
zaostalo v razvoju bo ponovno v funciji razvijanja novih tržnih možnosti območja in regije.
Ustvarjen bo center kulturnega udejstvovanja občanov in turistov, ki bo imel za posledico
povečanje števila obiskovalcev v regiji kar bo imelo pozitivne posledice na povečanje
potrošnje in posledično odpiranja novih zelenih delovnih mest. Dodana vrednost umestitve
programa bo razvidna tudi skozi že poznane prednosti izobraženega in kulturno
ozaveščenega prebivalstva, kar prispeva k izgradnji pozitivnega in trajnostnega odnosa
človeka z okoljem.
CILJI:
1. Naravna dediščina dostopna javnosti: Vzpostavljena nova in obnovljena stara javna
infrastruktura za obiskovalce najpomembnejših zavarovanih območij narave, ki uspešno
povezuje varstvo naravne dediščine in njeno večjo dostopnost javnosti.
2. Učinkovitejše upravljanje Natura 2000: ukrep v skladu s programom upravljanja Natura 2000 –
manjši pritiski razpršenega obiskovanja po naravovarstveno najpomembnejših delih
Ljubljanskega barja)
3. Sinergija kulturne in naravne dediščine: Povečana dostopnost do kulturne in naravne
dediščine prevladujočim in robnim ciljnim skupinam (skladnost z zasnovo revitalizacije naravne
in kulturne dediščine Vrhnike)

OPIS SKLADNOSTI Z RAZVOJNO SPECIALIZACIJO REGIJE:
Projekt prispeva k aktivnemu varovanju naravnih danosti. Je usklajen z deležniki varovanja okolja in
dediščine. Kot tak pomeni primer dobre prakse ustreznega načrtovanja odprtega prostora in
prenove obstoječega stavbnega fonda v zavarovanem območju, v smeri zagotavljanja parkovne
infrastrukture, namenjene varovanju in predstavitvi naravnih vrednot, kulturne dediščine, ter
obisku in doživljanju krajinskega parka, ki zagotavlja zdravo in kakovostno bivalno okolje. Izvedba
projekta pomeni prispevek k razvoju gospodarstva, ki je skladen z razpoložljivimi okoljskimi
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zmogljivostmi prostora. Ja tudi primer ustrezne prenove in razvoja okoljske in družbene
infrastrukture s katero se povečuje konkurenčnost regije. Projekt prispeva k uresničevanju
razvojnih potencialov Ljubljanske urbane regije in tako krepi vlogo glavnega nosilca gospodarskega
razvoja na nacionalni ravni.
(Skupaj predvidoma do 150 besed)
UTEMELJITEV SKLADNOSTI PROJEKTA S CILJI RELEVANTNIH PRIORITET MAKROREGIONALNIH
STRATEGIJ EU OZ. UČINEK PROJEKTA NA OBMOČJA MAKROREGIONALNIH STRATEGIJ EU, V
PRIMERU, DA OBSTAJA
Projekt je skladen s cilji STRATEGIJE EU ZA JADRANSKO-JONSKO MAKROREGIJO in sicer s tretjim in
četrtim stebrom katerim vsebinam sledita tematski usmerjevalni skupini:
1. Ohranjanje, zaščita in izboljšanje kakovosti okolja – gre za projekt usmerjen v del regionalnega
ekosistema, s ciljem zaščite biotske raznovrstnosti skozi prezentacijo in popularizacijo naravne
dediščine, z navezavo na zmerno in smiselno raba naravnih virov;
2. Povečanje privlačnosti celotne regije – trajnostni turizem – gre za projekt, ki spodbuja zaledni
turizem na trajnostni način. Projekt obsega drugo fazo širšega in celovitega projekta revitalizacije
kulturne in naravne dediščine Vrhnike, katerega temeljni cilj je varovanje, ohranjanje, prezentacija
in maksimalna dostopnost do dediščine z dolgoročnimi učinki na družbeni in trajnostni razvoj v
lokalnem, nacionalnem in svetovnem kontekstu ter dvigu kvalitetne ponudbe za prebivalce kraja
ter domače in tuje obiskovalce. Ob tem je potrebno poudariti trajnostni koncepta in koncept dviga
kakovosti, ki je že vključen in implementiran skozi regionalni razvojni program in usklajen s
prometnimi in okoljskimi načrti. Celovita prezentacija naravne in kulturne dediščine Vrhnike je
usmerjena v intenzivno povezovanje, združevanje virov, oblikovanje partnerstev, mreženje ter
promocijo celovite blagovne znamke na trgih znotraj in izven regije.
Projekt je podobno kot je zgoraj navedeno skladen tudi s cilji Alpske in Donavske makroregionalne
strategije.
(Skupaj predvidoma do 200 besed)

11. Predstavitev nosilca projekta oziroma skupine partnerjev
PREDSTAVITEV NOSILCA PROJEKTA:
OBČINA VRHNIKA:
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene s statutom
in zakoni, zlasti pa:
Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena;
Upravlja občinsko premoženje;
Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine;
Skrbi za lokalne javne službe
Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost;
Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov,
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za čiščenje odpadnih voda in opravlja druge dejavnosti varstva okolja;
Nosilec projekta (Občina Vrhnika) bo vodil projekt, koordiniral pripravo projektne, investicijske in
tehnične dokumentacije ter bo odgovoren za izvedbo del in storitev, kot jo zahteva zakonodaja s
področja javnega naročanja. Prijavitelj nastopa v projektu kot soinvestitor in želi na ta način
prispevati k revitalizirati sedaj degradiranega območja naravne dediščine (Močilnik), ki je zaradi
razvojnih gibanj zapuščeno in zaostalo v razvoju ter z umestitvijo dejavnosti in storitev pomembnih
za celotno regijo dopolniti programe, ki so načrtovani za širše območje KPLB in samega območja
občine Vrhnika, v skladu s Celostnim projektom revitalizacije kulturne in naravne dediščine
Vrhnike.
PREDSTAVITEV PARTNERJEV NA PROJEKTU:
TURISTIČNO DRUŠTVO BLAGAJANA:
je lastnik objekta, ki leži ob izviru Močilnika na p. št. 184/4 k.o. Verd. ter dveh parcel (p.št. 196 in
delno 198/1 obe k.o. Verd) ki sta tudi predmet vsebine projekta. TD Blagajana poleg tega, da v
projektu nastopa kot lastnik objekta in zemljišč, je zelo pomemben dejavnik pri razvoju turizma na
Vrhniki z dolgo tradicijo, ki sega vse do leta 1888.
ZAVOD IVANA CANKARJA ZA KULTURO, ŠPORT IN TURIZEM,
je upravljavec območja Močilnika in Retovja. Je javni zavod, ki pomembno prispeva in vpliva na
razvoj kvantitete in kvalitete kulture, športa in turizma v Občini Vrhnika.
KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE – KPLB :
upravljavec Nature 2000 – Ljubljansko barje
ZRSVN OBMOČNA ENOTA LJUBLJANA:
glavna strokovna inštitucija s področja varstva narave, ki pokriva območje Krajinskega parka
Ljubljansko barje in območje porečja Kraške Ljubljanice.
MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANE: pooblaščen muzej za območje občine Vrhnika
(Skupaj predvidoma do 100 besed)
12. Opis posameznih aktivnosti
KRATEK OPIS AKTIVNOSTI:
Aktivnost 1: Upravljanje in koordinacija: je namenjena kvalitetnemu izvajanju projekta,
sodelovanju vseh partnerjev v času projekta in tudi v obdobju po zaključku projekta ter uspešni
realizaciji prijavljenega projekta.
Aktivnost 2: Informiranje in obveščanje: vključuje različne dejavnosti obveščanja in informiranja
javnosti s ciljem maksimalne dostopnosti do informacij o poteku in vsebinah projekta. Načrtovane
se metode komuniciranja, ki nagovarjajo različne ciljne skupine.
Aktivnost 3: Dostopnost naravne dediščine: Dostopnost naravne dediščine Ljubljanice je zaradi
vrste spomenika (reka) ter naravovarstvenih pogojev zelo omejena. Namen prijavljenega projekta
je bistveno povečati dostopnost do te edinstvene dediščine z vzpostavitvijo Centra naravne
dediščine in tematskih poti v okolici Močilnika in Retovja. V sklopu projekta se izvede sodobno,
interaktivno in atraktivno predstavitev naravne dediščine reke 7 imen, ki bo nagovarjala najširšo
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javnost, s kvalitetnimi programi pa bo širila dostopnost naravne dediščine različnim ciljnim
publikam. Obstoječi objekt v Močilniku v lasti TD Blagajana je primeren za prezentacijo zaradi same
lokacije in programske sheme, ki omogoča večji pretok ljudi in obiskovalcev Centra. Dejavnosti
bodo obsegale izdelavo dokumentacije, gradbena, obrtniška in inštalacijska dela, ki so vezana na
zasnovo in koncept predstavitve, vsebinsko zasnovo, produkcijo razstavnih vsebin ter nabavo,
izdelavo in montažo opreme. Hkrati se bo v sklopu dejavnosti izvedla zasnova programov in njihova
testna izvedba (za potrebe evalvacije). Predvidena je ureditev poti Kulturni center Vrhnika Močilnik – Retovje s postavitvijo vse potrebne opreme na določenih lokacijah.
(Skupaj predvidoma do 200 besed)
13.Okvirni časovni načrt projekta
Aktivnost /
2016
2017
Leto
Aktivnost 1:
Od 01.1.

do 31.12.

Aktivnost 2:

Od 01.1.

do 31.12.

Aktivnost 3:

Od 01.1.

do 31.12.

2018

2019

2020

(Po potrebi razširi tabelo glede na število aktivnosti, zapisanih v točki 12 in glede na način izvedbe
projekta, zapisano v točki 5).
14.Prostorska opredelitev primernih lokacij za izvajanje aktivnosti
Primerne lokacije za Kohezijska regija: Zahodna
izvajanje aktivnosti: Razvojne regije: Osrednjeslovenska
Občine: Vrhnika
15.Prikaz okvirne finančne ocene po aktivnostih in okvirne celotne vrednosti [v evrih]
Aktivnost /
2016
2017
2018
2019
2020
Vrsta stroškov
Aktivnost 1:

Aktivnost 2:

Aktivnost 3:

SKUPAJ

30.000,00

45.000,00

4.500,00

5.500,00

600.000,00

1.305.000,00

634.500,00

1.355.500,00

(Po potrebi razširi tabelo glede na število aktivnosti, zapisanih v točki 12).
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16.Prikaz okvirne celotne vrednosti po predvidenih virih financiranja [v evrih]
Viri
2016
2017
2018
2019
financiranja /
Leto
EU sredstva

2020

Sklad EU:
ESRR
Pristojno
ministrstvo:
Ministrstvo za
gospodarski
razvoj
in
tehnologijo
Operativni
program
za
izvajanje
evropske
kohezijske
politike
Prednostna
os:
Ohranjanje in
varstvo okolja
ter
spodbujanje
učinkovite
rabe virov

442.069,67

944.405,74

Prednostna
naložba:
6.2.Varstvo in
obnova biotske
raznovrstnosti
in
tal
ter
spodbujanja
ekosistemskih
storitev,
vključno
z
omrežjem
NATURA 2000
in
zelenimi
ifrastrukturami
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Specifični cilj:
Ohranjena
biotska
raznovrstnost
predstavlja
potencial
za
razvoj
zavarovanih
obmčij
Nacionalna
sredstva
Pristojno
ministrstvo:
Občinska
sredstva
192.430,33

411.094,26

634.500,00

1.355.500,00

Občina:
Vrhnika
Druga javna
sredstva
Naziv
subjekta:
Zasebna
sredstva
Naziv
subjekta:
SKUPAJ

(Po potrebi razširi tabelo glede na vir financiranja).
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17.Opis kazalnikov ter viri podatkov za spremljanje kazalnikov
(v primeru predvidenega sofinanciranja projekta iz sredstev evropske kohezijske politike cilja
Naložbe za rast in delovna mesta, je potrebno opredeliti tudi kazalnike učinkov in specifične
kazalnike rezultatov iz OP EKP 2014-202051)
Naziv kazalnika
Merska enota
Cilja vrednost ob
Viri podatkov
zaključku projekta
Naravovarstveno
ha
54
Ocenjena
površina
urejene površine
ureditve območja izvirov
za javni dostop
Ljubljanice.
Občina
Vrhnika
Zagotovljena
št
1
upravljavec
kakovostna
interpretacija
ohranjanja biotske
raznovrstnosti in
varstva kulturne
dediščine
(Po potrebi razširi tabelo glede na število kazalnikov).

18.Pripravljenost projekta - potrebna dokumentacija za izvedbo projekta:
(označiti in izpolniti)
Projektna dokumentacija:
Bo potrebna
(navesti, katera)
X Je v izdelavi
IDZ, PGD, PZI
Je izdelana
Investicijska dokumentacija:
Bo potrebna
(navesti, katera)
X Je v izdelavi
DIIP, IP
Je izdelana
Gradbeno dovoljenje
X Je potrebno
Ni potrebno
Je pridobljeno, dne
Umeščenost v občinske razvojne in prostorske
dokumente
Predvidena priprava regionalnega prostorskega
načrta
Podatki o pravnem stanju zemljišč52 in objektov
pri investicijskih projektih
(navede se najmanj parcelna številka, k.o. in
lastništvo)

, številka

X DA
NE
DA
X NE
184/2 k.o. Verd, TD Blagajana
184/3 k.o. Verd, TD Blagajana
184/4 k.o. Verd, TD Blagajana
184/5 k.o. Verd, TD Blagajana
184/7 k.o. Verd, TD Blagajana
196 k.o. Verd, TD Blagajana

1.5. Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 z dne 11. decembra 2014
(http://www.eu-skladi.si/ekp/kljucni-dokumenti)
52 Izpis iz zemljiške knjige
51
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198/1 k.o. Verd, TD Blagajana
2871/1 k.o. Vrhnika, Občina Vrhnika
2871/3 k.o. Vrhnika, Občina Vrhnika
2871/4 k.o. Vrhnika, Občina Vrhnika
2871/5 k.o. Vrhnika, Občina Vrhnika
2871/6 k.o. Vrhnika, Občina Vrhnika
2872/5 k.o. Vrhnika, Občina Vrhnika
57/2 k.o. Vrhnika, Občina Vrhnika
82/1 k.o. Vrhnika, Občina Vrhnika
82/3 k.o. Vrhnika, Občina Vrhnika
89/4 k.o. Vrhnika, Občina Vrhnika
141/3 k.o. Verd, Občina Vrhnika
188/2 k.o. Verd, Občina Vrhnika
189/6 k.o. Verd, Občina Vrhnika
189/7 k.o. Verd, Občina Vrhnika
277/12 k.o. Verd, Občina Vrhnika
1797k.o. Verd, Občina Vrhnika
1798 k.o. Verd, Občina Vrhnika
1802/1k.o. Verd, Občina Vrhnika
1802/4 k.o. Verd, Občina Vrhnika
1802/5 k.o. Verd, Občina Vrhnika
1805 k.o. Verd, Občina Vrhnika
1806 k.o. Verd, Občina Vrhnika
1808 k.o. Verd, Občina Vrhnika
1811/1 k.o. Verd, Občina Vrhnika
1811/3 k.o. Verd, Občina Vrhnika
1811/5 k.o. Verd, Občina Vrhnika
106 k.o. Vrhnika, Republika Slovenija
78 k.o. Vrhnika, Republika Slovenija
81/2 k.o. Vrhnika, Republika Slovenija
83/1 k.o. Vrhnika, Republika Slovenija
83/2 k.o. Vrhnika, Republika Slovenija
106 k.o. Vrhnika, Republika Slovenija
2913/1 k.o. Vrhnika, Republika Slovenija
2894/2 k.o. Verd, Republika Slovenija
1860/1 k.o. Verd, Republika Slovenija
1861/1 k.o. Verd, Republika Slovenija

Naziv regije: Ljubljanska urbana regija
Datum izpolnitve obrazca: 24.11.2015
Podpis direktorice/direktorja RRA: mag. Lilijana Madjar
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4.14.

POT OB SAVI
PREDSTAVITEV PROJEKTA

1.Naziv projekta:

Pot ob Savi

2.Predlagatelj projekta:
(če se razlikuje od nosilca projekta)
3.Predstavitev nosilca projekta in skupine partnerjev:
a) Nosilec projekta:
Mestna občina Ljubljana
b) Partnerji v projektu:
(navedba in njihova vloga v projektu)

Javni zavod Šport Ljubljana

4.Tip projekta:
regijski projekt
medregijski projekt
sektorski projekt
(v nadaljevanju označiti v primeru predvidenega sofinanciranja projekta iz sredstev evropske
kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta – glej Navodila OU53)
Dodatno označiti v primeru celostne obravnave
določenega geografskega območja (npr.
DA
urbano območje, zavarovano območje narave,
porečje)54:
NE
Operacije celostnega pristopa

5.Način izvedbe projekta (označiti):
celotna izvedba projekta v enem koraku
izvedba projekta po sklopih (po fazah)
6.Predviden začetek in zaključek izvajanja projekta:
Predviden začetek (leto/mesec):
1/2015
Predviden zaključek (leto/mesec):

12/2016

7.Povzetek projekta:
(Skupaj predvidoma do 300 besed)

Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020, Ljubljana, julij 2015, št. dokumenta 007-71/2015/1
(http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila)
54 5. člen
Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15)
53
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Območje ob reki Savi predvideno za investicijo je desni breg reke Save od Mednega do
avtocestnega mostu (Ljubljana - Maribor) v Sneberjah. Določene investicije (poligon) ležijo na
zemljiščih s parcelno št. parcelno št. 2279/2, 2280/3, 2260/188, 2280/6, 2287/3, 2287/4 k.o.
Stožice.
Dovoz na lokacijo se trenutno vrši iz smeri Tomačevega ter iz smeri Stožic mimo Derby bara po
dovozni poti do Save.
Na severu meji zemljišče na vodna in priobalna zemljišča reke Save, ki so v upravljanju Ministrstva
za okolje in prostor.
Oba bregova Save sta naravno zelo zaraščena z grmovno obvodno vegetacijo. Mestoma so na
bregovih divja odlagališča odpadkov. Na prodnati brežini reke Save je tudi prostor za pranje
avtomobilov. Veliko je divjih kurišč. Iz Save se brez ustreznih dovoljenj črpata mivka in prod.
Na vzhodu sega obravnavano območje do Avtocestnega mostu (Ljubljana- Maribor). Vzhodno od
poti ležijo jarške kmetije. Vas Jarše leži na vrhu savske ježe in ni funkcionalno povezana z nižje
ležečimi prodišči Save in z obravnavanim prostorom. Iz Sneberji je tudi urejen dostop do
avtocestnega mostu ter do urejenega balinišča in igrišča za odbojko (bar).
Na jugu omejuje obravnavano zemljišče savska ježa, ki je visoka ca. 3 – 5 m obraščena z drevesi in
grmovjem. Na ježi so kmetijska zemljišč v zasebni lasti. Pretežno so to njive in travniki. Povezovalne
rekreacijske in učne poti bodo potekale od Mednega do Avtocestnega mostu (Ljubljana- Maribor).
Na zahodu je dostop do območja tako iz Tacna (ki pravzaprav leži na območju ob Savi, kot tudi
Mednega)
Poti bodo potekale neposredno ob reki Savi. Na zemljišču so že speljane določene poti, ki so tudi
kategorizirane. Poti potekajo skozi grmovno obvodno vegetacijo ter med posameznimi drevesi oz.
ob njivah in travnikih. Uporabljajo se za dostop do zemljišč lastnikov ter za dostop do reke Save.
Strokovne podlage






Idejna urbanistična rešitev za rekreacijsko območje BR4/3 – Jarški prodi; JAHALNI
CENTER; Urbi d.o.o., Saša Dalla Valle;.
Ureditveni načrt - Groba idejna zasnova za področje ob reki Savi v MOL (Urbi d.o.o.,
oblikovanje prostora, 2010)
Občinski prostorski načrt (MOL, 2010)
Projektna dokumentacija (PZI) (Urbana regeneracija d.o.o., 2015)
Že izvedene investicije v na območju (PID) (Urbana regeneracija d.o.o., 2014)

Glede na izkušnje iz preteklih faz je projekt izvedljiv do konca leta 2016.
Večino investicije predstavljajo novo zgrajene in urejene površine, ki jih je mogoče natančno
izmeriti. Nova delovna mesta bodo neposredna posledica investicije.
8.Navedba prioritete in ukrepa v RRP, v katero se uvršča projekt:
PRIORITETA: 1 RAST KONKURENČNOSTI REGIJSKEGA GOSPODARSTVA
UKREP: 1.2.2.: IZGRADNJA TURISTIČNE INFRASTRUKTURE IN INOVATIVNE TURISTIČNE STORITVE
KRATKA OBRAZLOŽITEV:
Zaradi rekreativnih dejavnosti ljudi, ki bodo zahajali na to območje, nastajajo učinki in sicer so to
višja delovna storilnost, manjše število bolezni, posredno nova delovna mesta, ravno tako pa bodo
k pozitivnemu učinku prispevalo podaljšano bivanje turistov (zaradi ureditve področja se bo
izboljšala turistična ponudba Ljubljane in regije), pozitiven bo tudi vpliv na okolje ter na vzgojo in
razvoj mladih generacij prebivalcev.
Pot ob Savi bo predstavljala hrbtenico kolesarske in pohodniške infrastrukture. Na pot se bodo
navezale stranske kolesarske in pohodniške poti (Šmarna gora, Polhograjski Dolomiti, Šišenski hrib,
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Ljubljansko Barje, Rašica, kolesarska pot ob Kamniški Bistrici, Janče,…)
(Skupaj predvidoma do 100 besed)
9.Opredelitev ciljne skupine, ki ji je projekt namenjen in analiza njenih potreb
CILJNA SKUPINA:
prebivalci osrednje slovenske regije
ANALIZA POTREB CILJNE SKUPINE:
Močnejša zavest prebivalstva o koristnosti rekreacije v naravi narekuje ureditev novih rekreativnih
površin. Predvidene rekreativne površine so izredno zanimive za tudi za tujce in obogatijo
regionalno turistično ponudbo, kar se multiplicira tudi na ostalih področjih (turistične nastanitve,
trgovina, prometne storitve,…)
(Skupaj predvidoma do 100 besed):
10.Opis namena in ciljev projekta ter opis skladnosti z razvojno specializacijo regije
NAMEN:
Z izvedbo projekta bo:
 Podaljšana pot ob Savi.
 Urejen bo rekreacijski center.
 Urejena bo še boljša dostopnost ter ustrezna parkirišča.
 Športni parki v bližini Save bodo medsebojno povezani in zaživeli kot celota.
 Vzpostavljena in povezana bo ponudba aktivnega turizma.
 Povečal se bo dnevni obisk območja.
Predlagana lokacija po velikosti in umeščenosti v prostor, ustreza potrebam predvidenega
programa.
V primeru izvedbe investicije, bomo ustvarili pogoje na osnovi katerih bo:
 Dejansko več mladih usmerjeno v aktivnosti rekreacije in zdravega načina življenja.
 Bo več mladih vzgajano v odgovornem odnosu do narave.
 Zaživelo izobraževanje mladih »na praktičnih primerih iz življenja«.
 Več meščanov in obiskovalcev izkoriščalo novo infrastrukturo in obisk območja ra
rekreacijo in sprostitev.
Na vzpostavljeni infrastrukturo bomo izvajali:
 Športne in naravoslovne dneve.
 Rekreacijo za mlade in ostale udeležence.
 Vzgojo mladih v pozitivnem odnosu do športa, rekreacije in okolja.
 Športne dneve za odrasle.

Načrtovana investicija bo imela pozitivne vplive na okolje. Območje je trenutno delno urejeno, na
njem se nahajajo divja odlagališča, divja kurišča, pranje avtomobilov, iz Save se črpata mivka in
prod. Z izvedbo investicije bo območje postalo bolj urejeno in nadzorovano. Divja odlagališča bodo
odpravljena, ravno tako drugi negativni vplivi na okolje.
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Z izvedbo 3. faze Poti ob Savi bo MOL povezana s kolesarsko potjo tudi s sosednjimi občinami
vzdolž reke Save. Veliko prebivalcev teh občin dnevno gravitira v MOL in s tem je za njih Pot ob Savi
kot alternativna zelena in trajnostna prometna povezava zelo pomembna. V ta namen smo že
vzpostavili je stik s predstavniki Občine Medvode.
Ljubljana, regija in država bodo dobili novo dodano vrednost v okviru nadaljnjega urejanja točk in
parkov ob Savi, vzdolžnih poti ter s tem urejeno območje ob reki Savi. Poleg same infrastrukture se
bodo izvajali tudi določeni novi programi, s katerimi bo še dodatno izboljšana kakovost življenja
mladih, invalidov, drugih prebivalcev in obiskovalcev. Ljubljana in regija bo z izvedbo investicije
postala še atraktivnejša in s tem potrdila naziv »Zelena prestolnica Evrope«.
CILJI:
 Območje ob reki Savi bo urejeno in celovito upravljano.
 Izboljšala se bo kvaliteta življenja prebivalcev mestne občine, regije in obiskovalcev (turistov).
 Nepremičnine katere so predmet urejanja so pretežno v lasti MOL oz. so kategorizirane kot
javne poti.
 Na območju že obstajajo rekreacijski centri in potekajo določene aktivnosti, centri bodo
medsebojno povezani.
 Nadgradnja uspešno zaključene I. in II. faze investicije v Pot ob Savi. In s tem povezano veliko
število obiskovalcev.
 Povezava tudi drugih akterjev športa, rekreacije in turizma na tem območju v celovito
ponudbo.
 Povezovanje ob celotnem toku reke Save, z ljudmi, občinami in institucijami ter vzpostavitev
povezave - poti ob Savi od izvira do izliva.
Strateški cilji
 Na osnovi celovite idejne zasnove ureditve območja ob reki Savi od Mednega do Sneberij,
povezati z obstoječimi športnimi parki (Tacen, Tesovnikova, Hipodrom, Jarški prodi, Balinarski
prostor, Stadion in športna dvorana Stožice) in novimi športnimi (bivši Gradiant) ter drugo
infrastrukturo.
Celovita zasnova ureditve območja je pogoj za skladen razvoj celotnega območja. Idejna zasnova je
določila usmeritev in specializacijo posameznih lokacij. V njej je tudi zasnova vzdolžne poti ob reki
Savi. Del te poti je že urejen, del pa bo urejen s projektom.
 Spremeniti območje ob reki Savi v MOL, v urejeno območje s ponudbo »aktivnega« turizma
Po nekaterih podatkih več kot 75 % gostov za svojo ciljno destinacijo išče tako destinacijo, ki ponuja
aktiven oddih. Ob že uveljavljeni turistični ponudbi Ljubljane, bi ustrezne površine za »aktivni
turizem« v glavno mesto pripeljale novi segment turistov in obiskovalcev, obstoječi segmenti pa bi
ravno z dodatno ponudbo aktivnega oddiha podaljšali svoje bivanje v Ljubljani in okolici.


S pomočjo različnih virov zagotoviti Ljubljani in okolici sodobno rekreacijsko, izobraževalno in
sprostitveno infrastrukturo s širokim naborom rekreativnih in izobraževalnih programov za
otroke, invalide in druge občane.
Ljubljana v zadnjih letih beleži napredek na vseh področjih tudi na področju razvoja rekreacijske
infrastrukture. Potrebe prebivalcev in potencial zahtevajo nadaljnji razvoj.
Z razvojem
infrastrukture se bodo občani in drugi obiskovalci raje odločali za športne aktivnosti – rekreacijo in
sprostitev v naravnem okolju. Z urejanjem območja ob reki Savi dobiva Ljubljana potrebno
infrastrukturo s katero omogoča svojim in okoliškim prebivalcem dvig kvalitete življenja in
preživljanje prostega časa na nivoju in v skladu s standardi, ki veljajo drugje po Evropi in svetu.
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Zagotoviti glavnemu mestu in njegovim prebivalcem aktivno in »naravno« preživljanje
prostega časa.
Cilj, lokacijo v porečju reke Save razviti v smer, da bi prebivalcem Ljubljane in regije to zagotavljala
in jo s tem uvrstiti med območja primerna za rekreacijo in sprostitev.
 Zagotoviti občanom ustrezne rekreacijske površine.
S projektom bi prebivalcem Ljubljane in okolice zagotovili ustrezne rekreacijske površine, na katerih
bi bilo možno izvajati različne oblike vadbe skozi vse leto. Gre za aktivnosti, katere sicer zavisijo od
vremenskih pogojev in letnih časov, vendar jih je mogoče z manjšimi prilagoditvami izvajati skozi
vse leto.
 Vzgoja mladih v pozitivnem odnosu do športa in narave
Mladi vedno več časa preživijo za računalnikom, v nakupovalnih središčih (sami ali s starši), v
»brezdelju«, ... Z vzpostavitvijo in dokončanjem investicije ob Savi bi ustvarili pogoje, katere bi s
pričetkom izvajanja najrazličnejših programov, udeležence izobraževali v smeri pozitivnega odnosa
do rekreacije, narave in zdravega načina življenja.


Povezava z drugimi plani in strategijami ter drugimi iniciativami, ki na tem področju obstajajo v
mestu, regiji in državi.
V mestu, regiji in državi je bilo pripravljenih že veliko najrazličnejših dokumentov, kateri se do neke
mere ukvarjajo tudi z problematiko porečja reke Save. Vse te dokumente je potrebno preučiti in
uporabiti v okviru projekta SAVA za optimalno doseganje zastavljenih ciljev.
Objektni cilji


Podaljšanje peš in kolesarske ter konjeniške ob reki Savi od priklopa na Nemško cesto proti
Tacnu in Mednemu ter od igrišča NK Šmartno do avtocestnega mostu (AC Ljubljana - Maribor)
z urbano opremo, kompostnimi sanitarijami in njena osvetlitev.
S tem ciljem bodo umeščene v prostor vzorčne poti ob reki Savi, z vso pripadajočo infrastrukturo.
 Horizontalna povezava Poti ob Savi s potmi v mestu in na območju regije
Pot ob Savi bo z oznakami in informacijskim sistemom povezana s kolesarskimi in pohodniškimi
potmi v mestu in na območju regije
 Ureditev poligona za tek na smučeh, biatlon in rolkanje v Stanežičah.
Ureditev poligona pomeni oživitev prostora, na katerim je pred leti že bil rekreacijski center.
Prostor bo oživljen z dejavnostmi, ki se v Mol pretežno še ne izvajajo organizirano. Kar pomeni
dodano vrednost za uporabnike. Hkrati bo zapuščeno območje dobilo svoj smisel.


Ureditev dostopa od krožnega prometa pred Črnuškim mostom do Poti ob Savi ter drugih
vstopnih točk s parkirišči ter parkirišči za avtodome in prometno signalizacijo.
Zaradi problemov s parkiranjem ter tudi z neposrednim dostopom na območje bo urejen in zgrajen
dostop z ustreznimi parkirišči. Poleg tega bodo zgrajena parkirišča za avtodome, kar bo na območje
privabilo nov segment obiskovalcev.


Ureditev rekreacijske ter infrastrukture za izvajanje različnih prostočasovnih aktivnosti ob poti
(otroških igrišč, trim otokov oz. fitnes naprav,zelenic za igre z žogo, poligon za deskanje na
umetnih valovih, pustolovski park, Bungee Human Catapult, )
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Nova infrastruktura bo popestrila dogajanje ob poti in s tem naredila območje privlačno za čim širši
spekter potencialnih obiskovalcev.
 Ureditev postaj Bicike(LJ) ter polnilnih postaj za električna kolesa.
Postaje Bicike(LJ) pomenijo dodano vrednost, saj gre za obsežno območje, primerno za uporabo
kolesa. Poleg tega bi tovrstne postaje tudi še izboljšale dostop do območja.
 Promovirati dosežene cilje med ciljno javnostjo
Vsekakor je cilj tudi promocija projekta ter rezultatov projekta med širšo javnostjo. V ta namen
bodo organizirane različne množične prireditve, s katerimi bomo promovirali »posodobljeno in
urejeno« lokacijo za šport in rekreacijo.

OPIS SKLADNOSTI Z RAZVOJNO SPECIALIZACIJO REGIJE:
Pot ob Savi se popolnoma sklada z načrti regije za nadgradnjo kolesarske in pohodniške
infrastrukture ter jo z navezavo na bližnje hribe, planinske poti in koče še preseže. Z upoštevanjem
uporabe alternativnih oblik prevoza v regiji je Pot ob Savi zanimiva tako za izletnike kot turiste.
Hkrati je tekaška pot in je vstopna točka za vodne in konjeniške poti.
(Skupaj predvidoma do 150 besed)
UTEMELJITEV SKLADNOSTI PROJEKTA S CILJI RELEVANTNIH PRIORITET MAKROREGIONALNIH
STRATEGIJ EU OZ. UČINEK PROJEKTA NA OBMOČJA MAKROREGIONALNIH STRATEGIJ EU, V
PRIMERU, DA OBSTAJA
(Skupaj predvidoma do 200 besed)
11.Predstavitev nosilca projekta oziroma skupine partnerjev
PREDSTAVITEV NOSILCA PROJEKTA:
Mestna občina Ljubljana (MOL) samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne
naloge), določene s statutom Mestne občine Ljubljana v skladu z zakonom in drugimi predpisi,
zlasti pa: normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena,upravlja premoženje MOL, spodbuja
gospodarski razvoj MOL, ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega
socialnega sklada stanovanj,ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe,zagotavlja in pospešuje
razvoj predšolskega varstva, vzgojno-izobraževalne dejavnosti ter razvoj športa in rekreacije,
pospešuje zdravstveno dejavnost ter službe socialnega varstva, pospešuje raziskovalno, kulturno in
društveno dejavnost, skrbi za varstvo zraka, tal, vode, za varstvo pred hrupom, za ravnanje z
odpadki in opravlja druge dejavnosti varstva okolja, skrbi za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, ureja javni red v MOL, ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.
PREDSTAVITEV PARTNERJEV NA PROJEKTU:
JZ Šport Ljubljana je ustanovljen z namenom opravljanja dejavnosti upravljanja, urejanja in
vzdrževanja športnih objektov, ki so v lasti ustanovitelja in so namenjeni izvajanju letnega
programa športa Mestne občine Ljubljana (naprej MOL), ki je v javnem interesu.
JZ Šport Ljubljana upravlja na način in pod pogoji, ki veljajo za javno službo, naslednje osnovne
dejavnosti:
upravlja s športnimi objekti,
opravlja in organizira vzdrževanje objektov, delov objektov in naprav in opreme, ki je v
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upravljanju JZ Šport Ljubljana.
zagotavlja normalno poslovanje vseh objektov, ki jih ima v upravljanju,
oddaja športne objekte in prostore v njih izvajalcem Letnega programa športa MOL ter drugim
uporabnikom in usklajuje interese med posameznimi uporabniki,
spremlja in analizira naloge v športu ter izvaja Letni program športa MOL,
daje pobude in predloge ustanovitelju za izboljšanje stanja v športu,
pripravlja strokovna gradiva za ustanovitelja,
načrtuje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v športu,
daje strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem Letnega programa športa MOL,
zbira in daje podatke za potrebe informatike v športu,
svetuje pri načrtovanju, obnovi in izgradnji športnih objektov v občini.
JZ Šport Ljubljana opravlja tudi gospodarsko dejavnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu:
oddajanje prostorov v najem in uporabo,
opravljanje gostinske dejavnosti,
organizacija kulturnih in zabavnih prireditev,
rekreacija, fitnes, tenis...,
reklamiranje in oglaševanje,
organiziranje tekmovanj in športnih prireditev…
(Skupaj predvidoma do 100 besed)
12.Opis posameznih aktivnosti
KRATEK OPIS AKTIVNOSTI:
1. Projektna dokumentacija.
2. Investicijska dokumentacija.
3. Informiranje in promocija.
4. Horizontalna povezava Poti ob Savi s potmi v mestu in na območju regije.
Pot ob Savi bo z oznakami in informacijskim sistemom povezana s kolesarskimi in
pohodniškimi potmi v mestu in na območju regije.
5. Gradnja in ureditev povezovalnih poti z vso infrastrukturo.
Pot je iz utrjenega makadama.
Pot je deloma asfaltirana (beli asfalt dolžine 10.8 km).
Betonski robniki nameščeni z obeh strani poti.
Širina poti vsaj 3 m.
Ob izgradnji oz. ob urejanju poti, se uredijo oz. očistijo tudi brežine.
Uredijo se nekateri dostopi od poti do reke Save.
Urbana oprema (klopi, smetnjaki, smetnjaki za pasje iztrebke) je v izgledu klopi in
smetnjakov Sava (kot so izvedeni v I. in II. Fazi projekta Pot ob Savi). Klopi so sestavljene iz
betonskega nastavka ter robustnega lesenega sedalnega dela. Izvedena bodo kompostna
stranišča ob poti po predlogu projektanta.
Javna razsvetljava je solarnega tipa z LED svetilko in fotovoltaičnim napajanjem. Svetilka je
nameščena na drog višine 6 m. Vgrajena elektronika omogoča časovno regulacijo in
avtomatski vklop in izklop svetilke glede na svetlobo. Akumulatorja in elektronika so
nameščeni v kovinskem zaboju, ki je nameščen na nosilni drog, vsaj 4 m nad tlemi oz v
zemlji ustrezno zaščiten. Drogovi so ustrezno temeljenji (točkovni temelji).
6. Ureditev dostopa, parkirišč in parkirišča za avtodome.
Parkirišča iz utrjenega makadama z ustreznim odvodnjavanjem (Postavitev mreže
meteornih vod (rešetke, odtočne cevi ter lovilni jaški).
211
DOPOLNITEV OSNUTKA DOGOVORA ZA RAZVOJ LJUBLJANSKE URBANE REGIJE 2016-2019

7.

8.

9.

10.

Dostopi so asfaltirani:
Funkcionalno je dostop opredeljen kot slep priključek,ki se zaključi na parkirišču.
Izveden je kot odcep z Dunajske ceste pri Črnuškem mostu proti Savi.
Vozišče bo asfaltirano. Spodnji ustroj mora zagotavljati ustrezno nosilnost.
Parkirišča za avtodome:
postavitev kanalizacijskega omrežja ali postavitev greznice za praznjenje fekalij in
odpadne vode, ureditev odtokov meteornih vod, postavitev vodov elektrike za
napajanje AD in razsvetljavo ter napeljava pitne vode.
Asfaltiranje parkirišča.
Ureditev električne napeljave (trifazni tok).
Napeljava pitne vode.
Ureditev kanalizacije.
Postavitev mreže meteornih vod (rešetke, odtočne cevi ter lovilni jaški).
Ureditev prostora, kjer bodo postavljeni zabojniki za komunalne odpadke (ponekod
imajo tudi več zabojnikov za ločevanje odpadkov).
Ureditev poligona za tek na smučeh, biatlon in rolkanje, vodohram, vodovod.
Dolžina poligona 2,5 km.
Podlaga asfaltna.
Spodnji ustroj ustrezno utrjen.
Vodovod za umetno zasneževanje speljan ob poligonu. Jaški ustrezno zaščiteni. Uporablja
se voda iz namenskega umetnega vodohrama.
Ureditev otroških igrišč, zelenic, spremljajoče infrastrukture (pustolovski park).
Otroška igrišča so sestavljena iz igral in peskovnika in ograjena.
Igrala so v skladu veljavnimi standardi.
Peskovnik je betoniran z ustreznim odvodnjavanjem, v peskovniku je mivka.
Fitnes naprave so nameščene na betonske temelje.
Okolica je ustrezno zavarovana.
Pustolovski park je opremljen z različnim adrenalinskimi orodji na višini ca. 5 m, katera so
nameščena na lesenih stebrih in medsebojno povezana.
V sklopu parka je lociran tudi Bungee Human Catapult, ki je ravno tako nameščen na lesene
stebre.
Namestitev postaje Bicike(LJ) ter ureditev polnilnih postaj za el. kolesa.
Predvidena je namestitev 3 (2) postajališč Bicike(LJ).
Polnilne postaje so ob poti (5 lokacij).
Potreben dostop do električnega omrežja.
Vodenje in nadzor investicije

(Skupaj predvidoma do 200 besed)
13.Okvirni časovni načrt projekta
Aktivnost /
2015
Leto
Aktivnost 1:
x
Projektna
dokumentacija
Aktivnost 2:
x
Investicijska
dokumentacija

2016

2017

2018

2019
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Aktivnost 3:
Informiranje
in promocija
Aktivnost 4:
Označevanje
in
informacijski
sistem
Aktivnost 5:
GOI dela
Aktivnost 6:
Ureditev
dostopa,
parkirišč
in
parkirišča za
avtodome
Aktivnost 7:
Ureditev
poligona
za
tek
na
smučeh,
biatlon
in
rolkanje,
vodohram,
vodovod
Aktivnost 8:
Ureditev
otroških igrišč,
zelenic,
spremljajoče
infrastrukture
(pustolovski
park)
Aktivnost 9:
Namestitev
postaje
Bicike(LJ) ter
ureditev
polnilnih
postaj za el.
kolesa
Aktivnost 10:
Vodenje
in
nadzor
investicije
(Po potrebi razširi tabelo glede na
projekta, zapisano v točki 5).

x

x

x

x

x

x

x

x

število aktivnosti, zapisanih v točki 12 in glede na način izvedbe
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14.Prostorska opredelitev primernih lokacij za izvajanje aktivnosti
Primerne lokacije za Kohezijska regija: zahodna
izvajanje aktivnosti: Razvojne regije: osrednje slovenska
Občine: Mestna občina Ljubljana
15.Prikaz okvirne finančne ocene po aktivnostih in okvirne celotne vrednosti [v evrih]
Aktivnost /
2015
2016
2017
2018
Vrsta stroškov
Aktivnost 1:
25.000
Projektna
dokumentacija
Aktivnost 2:
Investicijska
dokumentacija
Aktivnost 3:
Informiranje
in promocija
Aktivnost 4:
Označevanje
in
informacijski
sistem
Aktivnost 5:
GOI dela
Aktivnost 6:
Ureditev
dostopa,
parkirišč
in
parkirišča za
avtodome
Aktivnost 7:
Ureditev
poligona
za
tek
na
smučeh,
biatlon
in
rolkanje,
vodohram,
vodovod
Aktivnost 8:
Ureditev
otroških igrišč,
zelenic,
spremljajoče

2019

28.000

20.000

50.000

1.750.000

540.000

350.000

70.000
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infrastrukture
(pustolovski
park)
Aktivnost 9:
Namestitev
postaje
Bicike(LJ) ter
ureditev
polnilnih
postaj za el.
kolesa
Aktivnost 10:
Vodenje
in
nadzor
investicije
SKUPAJ

30.000

50.000

25.000

2.913.000

(Po potrebi razširi tabelo glede na število aktivnosti, zapisanih v točki 12).

16.Prikaz okvirne celotne vrednosti po predvidenih virih financiranja [v evrih]
Viri
2016
2017
2018
2019
financiranja /
Leto
EU sredstva

2020

Sklad EU:

Pristojno
ministrstvo:

Operativni
program:

Prednostna
os:

Prednostna
naložba:

Specifični cilj:
Nacionalna
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sredstva
Pristojno
ministrstvo:

Občinska
sredstva
Občina:
Mestna
občina
Ljubljana
Druga javna
sredstva
Naziv
subjekta:

Zasebna
sredstva
Naziv
subjekta:

SKUPAJ
(Po potrebi razširi tabelo glede na vir financiranja).

17.Opis kazalnikov ter viri podatkov za spremljanje kazalnikov
(v primeru predvidenega sofinanciranja projekta iz sredstev evropske kohezijske politike cilja
Naložbe za rast in delovna mesta, je potrebno opredeliti tudi kazalnike učinkov in specifične
kazalnike rezultatov iz OP EKP 2014-202055)
Naziv kazalnika
Merska enota
Cilja vrednost ob
Viri podatkov
zaključku projekta
kolesarska
in km
8
sprehajalna pot
asfaltna prevleka km
10,8
poti
steza za rolkanje km
2,5
in biatlon

1.5. Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 z dne 11. decembra 2014
(http://www.eu-skladi.si/ekp/kljucni-dokumenti)
55
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adrenalinski park
park
1
(Po potrebi razširi tabelo glede na število kazalnikov).
18.Pripravljenost projekta - potrebna dokumentacija za izvedbo projekta:
(označiti in izpolniti)
Projektna
Bo potrebna
dokumentacija:
Je v izdelavi
(navesti, katera)
Je izdelana
PZI, PID (še ni
izdelan)
Investicijska
Bo potrebna
dokumentacija:
Je v izdelavi
(navesti, katera)
Je izdelana
DIIP,
predinvesticijska
zasnova,
investicijski
program
(še
nista izdelana)
Gradbeno
Je potrebno
dovoljenje
Ni potrebno
Je pridobljeno, dne
, številka
Umeščenost v
DA
občinske
NE
razvojne
in
prostorske
dokumente
Predvidena
DA
priprava
NE
regionalnega
prostorskega
načrta
Podatki
o
Parcela
Površina Lastniki
pravnem stanju SifKO Ime
56
katastrske
(m2)
zemljišč
in
občine
objektov
pri
1759 Podgorica
1070/8
384 JERAN JANEZ IVAN, 1/1
investicijskih
1759 Podgorica
1072/3
684 GRAD ANDREJ, 1/1
projektih
1072/4
624 GRAD ANDREJ, 1/1
(navede
se 1759 Podgorica
najmanj
1759 Podgorica
1072/5
1762 GRAD ANDREJ, 1/1
parcelna
1759 Podgorica
1074/3
26253 KRALJ FRANČIŠKA, 1/1
številka, k.o. in 1759 Podgorica
1075/1
4431 RIHTAR IVANA, 1/1
lastništvo)

56

1759

Podgorica

1075/2

3162 STIPLOŠEK MARIJA, 1/1

1759

Podgorica

1077

2978 KRALJ FRANČIŠKA, 1/1

Izpis iz zemljiške knjige
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1729

1233/1

2984 JAVNO DOBRO, 1/1

1234/1

1851 MESTNA OBČINA LJUBLJANA, 1/1

1273/1

85696 MESTNA OBČINA LJUBLJANA, 1/1

1302

51117 D.L. V SPLOŠNI RABI, 1/1

1771

Šmartno ob
Savi
Šmartno ob
Savi
Šmartno ob
Savi
Šmartno ob
Savi
Zadobrova

1369

17774 KOPAČ ANTON, 1/1

1771

Zadobrova

1370

4877 GRAD ANDREJ, 1/1

1771

Zadobrova

1370

4877 GRAD ANDREJ, 1/1

1759

Podgorica

1378/1

1230 D.L. V SPLOŠNI RABI, 1/1

1759

Podgorica

1378/3

1168 D.L. V SPLOŠNI RABI, 1/1

1759

Podgorica

1378/4

798 D.L. V SPLOŠNI RABI, 1/1

1759

Podgorica

1378/5

437 D.L. V SPLOŠNI RABI, 1/1

1759

Podgorica

1380/3

20 OBČINA LJUBLJANA BEŽIGRAD, 1/1

1759

Podgorica

1380/4

235 OBČINA LJUBLJANA BEŽIGRAD, 1/1

1771

Zadobrova

1382

3738 PIRNAT STANISLAV, 1/1

1771

Zadobrova

1382

3738 PIRNAT STANISLAV, 1/1

1771

Zadobrova

1383

3301 GRAD ANDREJ, 1/1

1771

Zadobrova

1383

3301 GRAD ANDREJ, 1/1

1771

Zadobrova

1392

1771

Zadobrova

1393

1771

Zadobrova

1393

2999 PIRNAT STANISLAV, 1/1

1771

Zadobrova

1394/1

9656 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1394/2

789 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1401

1771

Zadobrova

1402

980 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1402

980 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1403/1

257 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1403/10

54 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1403/11

824 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1403/12

62 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1403/2

138 AGROEMONA D.O.O. DOMŽALE, 1/1

1771

Zadobrova

1403/3

348 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1403/4

378 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1403/5

67 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1403/6

75 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1403/7

353 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1403/8

250 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1403/9

32 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1404/1

633 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1404/10

540 DIMNIK MARIJA, 1/1

1729
1729
1729

19369 AGROEMONA
D.O.O.
DOMŽALE,
9511/19369
CERAR JEREB BRIGUITA MARIA,
9858/19369
2999 PIRNAT STANISLAV, 1/1

8578 ŽUPNIJA LJUBLJANA - ZADOBROVA, 1/1
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1771

Zadobrova

1404/11

413 DIMNIK MARIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1404/12

476 JANEŽ JOŽE, 1/1

1771

Zadobrova

1404/13

190 JANEŽ JOŽE, 1/1

1771

Zadobrova

1404/15

477 MESTNA OBČINA LJUBLJANA, 1/1

1771

Zadobrova

1404/17

1771

Zadobrova

1404/19

120 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1404/2

47 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1404/20

32 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1404/3

593 JANEŽ JOŽE, 1/1

1771

Zadobrova

1404/4

628 MESTNA OBČINA LJUBLJANA, 1/1

1771

Zadobrova

1404/40

176 DIMNIK MARIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1404/42

247 MESTNA OBČINA LJUBLJANA, 1/1

1771

Zadobrova

1404/43

395 MESTNA OBČINA LJUBLJANA, 1/1

1771

Zadobrova

1404/45

714 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1404/5

203 DIMNIK MARIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1404/6

368 MESTNA OBČINA LJUBLJANA, 1/1

1771

Zadobrova

1404/7

1771

Zadobrova

1405/1

1771

Zadobrova

1405/12

347 LEVIČNIK BRANKO, 1/1

1771

Zadobrova

1405/14

279 LEVIČNIK BRANKO, 1/1

1771

Zadobrova

1405/16

1771

Zadobrova

1405/2

1771

Zadobrova

1405/20

1771

Zadobrova

1405/21

911 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1405/23

584 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1405/24

95 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1405/25

493 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1405/26

73 MESTNA OBČINA LJUBLJANA, 1/1

1771

Zadobrova

1405/27

11 MESTNA OBČINA LJUBLJANA, 1/1

1771

Zadobrova

1405/28

90 MESTNA OBČINA LJUBLJANA, 1/1

1771

Zadobrova

1405/29

94 MESTNA OBČINA LJUBLJANA, 1/1

1771

Zadobrova

1405/3

3765 KRISTAN IVANKA, 1/1

1771

Zadobrova

1405/3

3765 KRISTAN IVANKA, 1/1

1771

Zadobrova

1405/30

929 MESTNA OBČINA LJUBLJANA, 1/1

1771

Zadobrova

1405/31

588 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1405/32

37 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1405/33

140 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1405/34

1771

Zadobrova

1405/4

3197 KRISTAN IVANKA, 1/1

1771

Zadobrova

1405/5

1771

Zadobrova

1405/6

1771

Zadobrova

1405/7

1651 HLEBŠ
ANGELA,
431/1785
REPUBLIKA SLOVENIJA, 1354/1785
3207 HLEBŠ
ANGELA,
431/1785
REPUBLIKA SLOVENIJA, 1354/1785
388 HLEBŠ
ANGELA,
431/1785
REPUBLIKA SLOVENIJA, 1354/1785

40 MESTNA OBČINA LJUBLJANA, 1/1

31 MESTNA OBČINA LJUBLJANA, 1/1
4222 ŽUPNIJA LJUBLJANA - ZADOBROVA, 1/1

46 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1
9448 KRISTAN IVANKA, 1/1
6 MESTNA OBČINA LJUBLJANA, 1/1

22 MESTNA OBČINA LJUBLJANA, 1/1
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1771

Zadobrova

1411/12

634 MESTNA OBČINA LJUBLJANA, 1/1

1771

Zadobrova

1411/13

82 MESTNA OBČINA LJUBLJANA, 1/1

1771

Zadobrova

1411/14

1771

Zadobrova

1411/15

1771

Zadobrova

1411/16

40 MESTNA OBČINA LJUBLJANA, 1/1

1771

Zadobrova

1411/17

125 MESTNA OBČINA LJUBLJANA, 1/1

1771

Zadobrova

1411/18

3 MESTNA OBČINA LJUBLJANA, 1/1

1771

Zadobrova

1411/19

239 MESTNA OBČINA LJUBLJANA, 1/1

1771

Zadobrova

1411/20

106 MESTNA OBČINA LJUBLJANA, 1/1

1771

Zadobrova

1411/21

335 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1759

Podgorica

1413/1

1759

Podgorica

1413/16

1759

Podgorica

1413/20

1759

Podgorica

1413/21

1759

Podgorica

1414/1

1759

Podgorica

1414/16

2108 PIRNAT STANISLAV, 1/1

1759

Podgorica

1414/2

3816 OBČINA LJUBLJANA BEŽIGRAD, 1/1

1759

Podgorica

1414/23

1358 GRAD ANDREJ, 1/1

1759

Podgorica

1414/24

15948 KOPAČ ANTON, 1/1

1759

Podgorica

1414/29

1759

Podgorica

1414/3

1759

Podgorica

1414/30

1759

Podgorica

1414/31

1759

Podgorica

1414/32

3737 RIHTAR IVANA, 1/1

1759

Podgorica

1414/33

1634 RIHTAR IVANA, 1/1

1759

Podgorica

1414/34

2042 RIHTAR IVANA, 1/1

1759

Podgorica

1414/35

1759

Podgorica

1414/36

1759

Podgorica

1414/41

377 AGROEMONA D.O.O. DOMŽALE, 1/1

1759

Podgorica

1414/42

874 AGROEMONA D.O.O. DOMŽALE, 1/1

1759

Podgorica

1414/47

1383 AGROEMONA D.O.O. DOMŽALE, 1/1

1759

Podgorica

1414/48

11 AGROEMONA D.O.O. DOMŽALE, 1/1

1759

Podgorica

1414/49

20 AGROEMONA D.O.O. DOMŽALE, 1/1

1759

Podgorica

1414/50

12 AGROEMONA D.O.O. DOMŽALE, 1/1

1759

Podgorica

1414/51

1521 AGROEMONA D.O.O. DOMŽALE, 1/1

1759

Podgorica

1414/52

6877 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1759

Podgorica

1414/53

459 PIRNAT STANISLAV, 1/1

1759

Podgorica

1414/54

431 GRAD ANDREJ, 1/1

1759

Podgorica

1414/55

356 PIRNAT STANISLAV, 1/1

1759

Podgorica

1414/56

122 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1759

Podgorica

1414/57

143 GRAD ANDREJ, 1/1

1759

Podgorica

1414/58

4 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1
193 MESTNA OBČINA LJUBLJANA, 1/1

101881 UPRAVA ZA VODNO GOSPODARSTVO,
1/1
5250 PIRNAT STANISLAV, 1/1
7090 GRAD IVAN JANEZ, 1/1
8395 KOPAČ ANTON, 1/1
77052 OBČINA LJUBLJANA BEŽIGRAD, 1/1

712 JAVNO
PODJETJE
KANALIZACIJA D.O.O., 1/1
2358 SAMEC VINKO, 1/1

VODOVOD-

508 JAVNO
PODJETJE
KANALIZACIJA D.O.O., 1/1
627 GRAD ANDREJ, 1/1

VODOVOD-

124 D.L. V SPLOŠNI RABI, 1/1
36 SAMEC VINKO, 1/1

68 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1
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1759

Podgorica

1414/59

1759

Podgorica

1414/60

3 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1759

Podgorica

1414/61

1759

Podgorica

1414/65

201 SAMEC VINKO, 1/1

1759

Podgorica

1414/66

484 SAMEC VINKO, 1/1

1759

Podgorica

1414/72

59 SAMEC VINKO, 1/1

1759

Podgorica

1414/8

1401 ŽUPNIJA SV. JAKOB OB SAVI, 1/1

1759

Podgorica

1414/81

2070 SAMEC VINKO, 1/1

1759

Podgorica

1414/82

18 SAMEC VINKO, 1/1

1759

Podgorica

1414/86

1517 GRAD ANDREJ, 1/1

1759

Podgorica

1414/9

3124 PIRNAT STANISLAV, 1/1

1771

Zadobrova

1423/114

431 HLEBŠ FRANC, 1/1

1771

Zadobrova

1423/115

415 VREČAR IRENA, 1/1

1771

Zadobrova

1423/116

154 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1423/117

1771

Zadobrova

1423/119

31 MORELA
IVANA,
MORELA ŠTEFAN, 1/2
88 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1423/171

820 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1423/172

283 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1423/173

71 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1423/193

91 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1423/194

1178 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1423/195

1771

Zadobrova

1423/196

1255 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1423/211

18 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1423/214

1771

Zadobrova

1423/215

1771

Zadobrova

1423/216

1771

Zadobrova

1423/217

1771

Zadobrova

1423/219

1771

Zadobrova

1423/237

1771

Zadobrova

1423/241

71 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1423/242

367 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1423/243

31 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1423/244

263 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1423/245

1027 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1423/246

144 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1423/259

216 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1423/260

1771

Zadobrova

1423/262

43 HLEBŠ
ANGELA,
431/1785
REPUBLIKA SLOVENIJA, 1354/1785
231 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1423/263

981 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1423/264

184 MESTNA OBČINA LJUBLJANA, 1/1

366 ŽUPNIJA SV. JAKOB OB SAVI, 1/1
1237 D.L. V SPLOŠNI RABI, 1/1

1/2

41 VREČAR IRENA, 1/1

2122 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1219/2122
ŽUPNIJA LJUBLJANA - ZADOBROVA,
903/2122
127 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1
229 MESTNA OBČINA LJUBLJANA, 1/1
643 MESTNA OBČINA LJUBLJANA, 1/1
15741 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1
305 KASTELIC DRAGO, 1/1

221
DOPOLNITEV OSNUTKA DOGOVORA ZA RAZVOJ LJUBLJANSKE URBANE REGIJE 2016-2019

1771

Zadobrova

1423/265

174 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1423/266

388 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1423/267

170 MESTNA OBČINA LJUBLJANA, 1/1

1771

Zadobrova

1423/268

574 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1423/269

860 MESTNA OBČINA LJUBLJANA, 1/1

1771

Zadobrova

1423/270

135 MESTNA OBČINA LJUBLJANA, 1/1

1771

Zadobrova

1423/273

40 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1423/274

45 MESTNA OBČINA LJUBLJANA, 1/1

1771

Zadobrova

1423/275

382 MESTNA OBČINA LJUBLJANA, 1/1

1771

Zadobrova

1423/47

325 VREČAR IRENA, 1/1

1771

Zadobrova

1423/65

1771

Zadobrova

1423/66

1771

Zadobrova

1423/68

1771

Zadobrova

1423/77

1771

Zadobrova

1423/95

558 MORELA
IVANA,
MORELA ŠTEFAN, 1/2
116 VREČAR IRENA, 1/1

1771

Zadobrova

1423/97

323 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1426/1

4271 MESTNA OBČINA LJUBLJANA, 1/1

1771

Zadobrova

1426/10

4242 MESTNA OBČINA LJUBLJANA, 1/1

1771

Zadobrova

1426/13

2475 MESTNA OBČINA LJUBLJANA, 1/1

1771

Zadobrova

1426/14

2572 MESTNA OBČINA LJUBLJANA, 1/1

1771

Zadobrova

1426/15

4179 MESTNA OBČINA LJUBLJANA, 1/1

1771

Zadobrova

1426/16

2838 MESTNA OBČINA LJUBLJANA, 1/1

1771

Zadobrova

1426/17

2927 PRAŠNIKAR MARIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1426/18

3952 MOČILNIKAR MARJAN, 1/1

1771

Zadobrova

1426/19

2471 KASTELIC DRAGO, 1/1

1771

Zadobrova

1426/20

2461 LOŽAR VALENTIN, 1/1

1771

Zadobrova

1426/21

3955 SAMEC VINKO, 1/1

1771

Zadobrova

1426/22

715 SAMEC VINKO, 1/1

1771

Zadobrova

1426/23

1771

Zadobrova

1426/24

1448 LAMPIČ ANICA, 1/1

1771

Zadobrova

1426/25

3064 MARINKO ANTON, 1/1

1771

Zadobrova

1426/26

3175 LEVIČNIK BRANKO, 1/1

1771

Zadobrova

1426/27

2874 DIMNIK MARIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1426/28

1893 KRISTAN IVANKA, 1/1

1771

Zadobrova

1426/29

593 JANEŽ JOŽE, 1/1

1771

Zadobrova

1426/30

1165 JANEŽ JOŽE, 1/1

1771

Zadobrova

1426/31

1180 PRAŠNIKAR MARIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1426/32

1873 MOČILNIKAR MARJAN, 1/1

1771

Zadobrova

1426/33

792 BOKAL DARINKA, 1/1

1771

Zadobrova

1426/34

747 JAMNIK IVAN, 1/1

1771

Zadobrova

1426/35

1771

Zadobrova

1426/36

707 KRALJ
ANTONIJA,
KRALJ VLADIMIR, 1/2
767 VREČAR VESNA, 1/1

957 HLEBŠ
ANGELA,
431/1785
REPUBLIKA SLOVENIJA, 1354/1785
238 HLEBŠ
ANGELA,
431/1785
REPUBLIKA SLOVENIJA, 1354/1785
2162 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1
1/2

736 HRIBAR IVANKA, 1/1

1/2
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1771

Zadobrova

1426/37

589 HLEBŠ FRANC, 1/1

1771

Zadobrova

1426/38

351 HLEBŠ FRANC, 1/1

1771

Zadobrova

1426/39

1457 HLEBŠ FRANC, 1/1

1771

Zadobrova

1426/40

3613 PRUSNIK MARIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1426/40

3613 PRUSNIK MARIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1426/42

2415 LEVIČNIK BRANKO, 1/1

1771

Zadobrova

1426/43

1534 DIMNIK MARIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1426/44

1771

Zadobrova

1426/46

1771

Zadobrova

1426/47

869 LEVIČNIK BRANKO, 1/1

1771

Zadobrova

1426/48

671 MESTNA OBČINA LJUBLJANA, 1/1

1771

Zadobrova

1426/49

517 MESTNA OBČINA LJUBLJANA, 1/1

1771

Zadobrova

1426/5

2465 MESTNA OBČINA LJUBLJANA, 1/1

1771

Zadobrova

1426/50

8789 OBČINA LJUBLJANA MOSTE-POLJE, 1/1

1771

Zadobrova

1426/52

1771

Zadobrova

1426/6

2517 MESTNA OBČINA LJUBLJANA, 1/1

1771

Zadobrova

1426/9

2289 MESTNA OBČINA LJUBLJANA, 1/1

1771

Zadobrova

1437/1

2920 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1437/10

340 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1437/11

19 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1437/12

1771

Zadobrova

1437/3

1214 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1437/4

41 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1437/7

110 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1495/17

1073 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1495/18

1771

Zadobrova

1495/2

1771

Zadobrova

1495/4

1771

Zadobrova

1495/9

2699 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1504/133

2190 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

1771

Zadobrova

1504/5

8324 KOPAČ ANTON, 1/1

1771

Zadobrova

1506/1

1771

Zadobrova

1506/2

8010 GRAD
FRANC,
PANCE
FRANČIŠKA,
PANCE
JOHAN,
RUČIGAJ LORENC, 1/3
4607 D.L. V SPLOŠNI RABI, 1/1

1729

Šmartno
Savi
Šmartno
Savi
Šmartno
Savi
Šmartno
Savi
Šmartno
Savi

1729
1729
1729
1729

207 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1
1384 DOVČ MIRKO, 1/1

105 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

40 REPUBLIKA SLOVENIJA, 1/1

244 MESTNA OBČINA LJUBLJANA, 1/1
8660 JAVNO DOBRO, 1/1
41 LEVIČNIK BRANKO, 1/1

1/3
1/6
1/6

ob 879

4172 JAMNIK ANTONIJA, 1/1

ob 880

10114 KOLMANČIČ IVANKA, 1/1

ob 881

15229 MESTNA OBČINA LJUBLJANA, 1/1

ob 882

24183 MESTNA OBČINA LJUBLJANA, 1/1

ob 884/1

18060 DRUŽBA
MARIJINIH
SESTER
ČUDODELNE SVETINJE - PROVINCIALAT,
1/1
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1729

Šmartno
Savi
Šmartno
Savi
Šmartno
Savi
Šmartno
Savi
Šmartno
Savi
Šmartno
Savi
Šmartno
Savi

ob 887

1729

Šmartno
Savi

ob 959

1729

Šmartno
Savi
Šmartno
Savi
Šmartno
Savi
Šmartno
Savi
Šmartno
Savi

ob 963

1729
1729
1729
1729
1729
1729

1729
1729
1729
1729

3756 MAČEK JANEZ, 1/1

ob 888/1

662 MAČEK JANEZ, 1/1

ob 888/2

1013 MAČEK JANEZ, 1/1

ob 951/1

4918 OBČINA LJUBLJANA MOSTE-POLJE, 1/1

ob 952

5553 OBČINA LJUBLJANA MOSTE-POLJE, 1/1

ob 954

3515 BURICA ANA, 1/1

ob 958

ob 964
ob 965
ob 966/1
ob 967

1291 BURGER
IVICA,
MILENKOVIĆ
MARKO,
MILENKOVIĆ
ZORAN,
OSOLNIK
FRANČIŠKA,
PETERCA
TATJANA,
PIRKOVIČ
BRANKA,
SAMBOL
JOŽICA,
TUŠEK
MINKA,
VESELIČ
PETER,
ZUPANČIČ RAJKO, 1/15
5524 BURGER
IVICA,
MILENKOVIĆ
MARKO,
MILENKOVIĆ
ZORAN,
OSOLNIK
FRANČIŠKA,
PETERCA
TATJANA,
PIRKOVIČ
BRANKA,
SAMBOL
JOŽICA,
TUŠEK
MINKA,
VESELIČ
PETER,
ZUPANČIČ RAJKO, 1/15
12984 KMETIJSKA ZEMLJ.SKUPNOST
1/1
888 KMETIJSKA ZEMLJ.SKUPNOST
1/1
11955 KMETIJSKA ZEMLJ.SKUPNOST
1/1
6553 KMETIJSKA ZEMLJ.SKUPNOST
1/1
242 KMETIJSKA ZEMLJ.SKUPNOST
1/1

1/20
1/40
1/40
1/5
1/5
1/15
1/5
7/60
1/20
1/20
1/40
1/40
1/5
1/5
1/15
1/5
7/60
1/20
MOSTE,
MOSTE,
MOSTE,
MOSTE,
MOSTE,

Naziv regije: Ljubljanska urbana regija
Datum izpolnitve obrazca: 25.11.2015
Podpis direktorice/direktorja RRA: mag. Lilijana Madjar
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4.15. AVTOBUSI 110+
PREDSTAVITEV PROJEKTA

1.Naziv projekta:

Avtobusi 110+

2.Predlagatelj projekta:
(če se razlikuje od nosilca projekta)
3.Predstavitev nosilca projekta in skupine partnerjev:
a) Nosilec projekta:
LPP in Energetika Ljubljana
b) Partnerji v projektu:
(navedba in njihova vloga v projektu)

4. Tip projekta:
X regijski projekt
medregijski projekt
sektorski projekt
(v nadaljevanju označiti v primeru predvidenega sofinanciranja projekta iz sredstev evropske
kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta – glej Navodila OU57)
Dodatno označiti v primeru celostne obravnave
določenega geografskega območja (npr.
X DA
urbano območje, zavarovano območje narave,
porečje)58:
NE
Operacije celostnega pristopa

5. Način izvedbe projekta (označiti):
celotna izvedba projekta v enem koraku
X izvedba projekta po sklopih (po fazah)
6.Predviden začetek in zaključek izvajanja projekta:
Predviden začetek (leto/mesec):
01/2017
Predviden zaključek (leto/mesec):

06/2020

7.Povzetek projekta:

Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020, Ljubljana, julij 2015, št. dokumenta 007-71/2015/1
(http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila)
58 5. člen
Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15)
57
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(Skupaj predvidoma do 300 besed)LPP ima v strategiji obnove voznega parka do leta 2020 z
nakupom novih vozil – predvidoma 75 – na okolju bolj prijaznih goriv (stisnjen zemeljski plin,
elektrika, gorljive celice) in s tem obnovo voznega parka. Na ta način se bo starostna struktura vozil
spremenila na način, da v voznemu parku LPP-ja ne bo avtobusa starejšega od 15 let, vsa vozila
bodo izpolnjevala emisijske razrede , ki ne bodo manjši od EURO 4.
Energetika Ljubljana je v projekt vpeta zaradi zagotavljanja ustrezne količine in zmogljivosti
polnilnega mesta za pogonsko gorivo – stisnjen zemeljski plin (CNG).
Stara vozila v imajo v izpuhih velike količine trdih delcev. Predvideno je zamenjevanje starih vozil z
novimi. S tem ukrepom bomo zmanjševali onesnaženost zraka s PM10 delci v vsakem letu za
najmanj 24 ton.
Predvidevamo, da bi v naslednjih letih zamenjevali 75 avtobusov ( od 20 do 25 letno v naslednjih
treh letih). Okolju sprejemljivejši avtobusi iz tega projekta pa bi bila na voljo tudi ostalim mestom
po Sloveniji, kjer se izvaja mestni javni potniški promet. Na primer: Maribor, Koper…
Opredeli se tudi:
– skladnost projekta s programskimi dokumenti s področja regionalnega razvoja,
– skladnost projekta s politikami Vlade RS,
– merljivost učinkov in rezultatov projekta,
– izvedljivost projekta v načrtovanem časovnem obdobju.
8.Navedba prioritete in ukrepa v RRP, v katero se uvršča projekt:
PRIORITETA: 5.3. LJUDEM PRIJAZNA REGIJA
UKREP: 3.1.1. Spodbujanje uporabe javnega prometa
KRATKA OBRAZLOŽITEV:
(Skupaj predvidoma do 100 besed)
9. Opredelitev ciljne skupine, ki ji je projekt namenjen in analiza njenih potreb
CILJNA SKUPINA:
Ciljna skupina so prebivalci in obiskovalci mesta. Z izboljšanjem kvalitete voznega parka v mestnem
prometu in zmanjšanjem okolju škodljivih izpustov se bo kvaliteta bivanja neprimerno izboljšala. Z
obnovo voznega parka in izgradnjo parkirišč P+R se bo uporaba osebnega motornega prometa
zmanjšala in uporaba javnega prevoza povečala. Na takšen način bomo tudi dosegli strateški cilj
mesta, da se delež potovanj z osebnimi motornimi vozili zmanjša na 35 % in potovanj z javnim
prevozom poviša na 35 % od skupnega števila opravljenih potovanj (35 % javni prevoz, 35 % kolesa
in hoja, 35 % osebni motorni promet). Ljubljana ima zabeleženo dnevno cca 120.000 vozil dnevnih
migrantov iz primestnih občin in cilj projekta je tudi zmanjšanje teh osebnih motornih vozil za
najmanj 50 %.

ANALIZA POTREB CILJNE SKUPINE:
Danes se z javnim prevozom opravi od 150.000 do 190.000 potovanj iz z večanjem tega deleža bo
potrebno tudi povečati število avtobusov na obstoječih linijah ter uvajat nove.
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(Skupaj predvidoma do 100 besed):
10.Opis namena in ciljev projekta ter opis skladnosti z razvojno specializacijo regije
NAMEN:
Spodbujanje uporabe javnega potniškega prometa in zmanjševanje onesnaževanja zraka zaradi
uporabe osebnih vozil v mestih.
a. učinek na gospodarsko rast in delovna mesta
Povečevanje obsega javnega prevoza bo vplivalo na nova zelena delovna mesta, ki bodo
posledica večjega števila avtobusov, večjega števila P+R delovnih mest itd. Z zmanjšanjem
negativnega vpliva na okolje zaradi okolju bolj sprejemljivih izpustov in manjšega onesnaževanja
s strani osebnega motornega prometa se bodo zmanjšali stroški za odpravljanje teh negativnih
vplivov, kar bo imelo pozitiven vpliv na gospodarsko rast in ustvarjanje novih delovnih mest v
mestu, regiji in širše.
b. učinek na razvoj človeškega potenciala
V okviru odgovora na prejšnjo točko n uveljavljanjem trajnostne mobilnosti lahko pričakujemo
pozitivne vplive na duhovni in ekonomski razvoj ljudi.
c. vpliv na okolje
Z zamenjavo starejših vozil se bo zmanjšal izpust PM10 delcev za najmanj 24 ton letno. Poleg
tega je nadomeščanje osebnih vozil, ki »ostanejo« v predmestjih na P+R z avtobusi okoljsko
bistveno bolj primerno. Vsako zgibno vozilo lahko prepelje do 150 potnikov in nadomesti do
120 osebnih vozil.
d. prispevek k ciljem prostorskega razvoja regije
Do leta 2010 nismo v Sloveniji imeli CNG polnilnice, ki bi zadoščala potrebam široke uporabe
zemeljskega plina kot pogonskega goriva. S povečanjem kapacitete polnilnih mest bo uporaba
CNG plina zanimivejša za ostale javne in zasebne uporabnike.
e. sinergijski učinek med nameni iz prvih štirih točk (a., b., c. in d.)
Večanje deleža CNG-ja ima ugoden vpliv na okolje in ostale deležnike v procesu distribucije in
uporabe pogonskega goriva ter vse ostale občane v regiji, saj se onesnaženost s PM10
zmanjšuje.
f.

sinergijski učinek z drugimi projekti
Po občinah v LUR že potekajo projekti izgradnje P+R točk. Prevozne kapacitete morajo
zadostovati povečanim oziroma novim potrebam po prevozih v mestna središča in nazaj.

g. sinergijski učinek glede regionalne celovitosti, razvojne specializacije in med regionalnega
sodelovanja
Poleg Ljubljane ima tudi Maribor že polnilnico CNG-ja. Zato je ta projekt smiseln, da poteka po
območju cele države.
h. učinek na vložena finančna sredstva
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Vložek v servis javnega prevoza se izrazi v bistveno boljših pogojih življenja in dela v mestnih
okoljih.
CILJI:
Cilj je zagotoviti primeren prevoz uporabnikov sistema P+R. Ta sistem namreč deluje in se obnese
samo v primeru, da so uporabniki v primernem času prepeljani v mesto. K temu lahko pripomorejo
različni ukrepi. Eden med njimi je uvedba rumenih pasov, ki dajejo prednost javnemu prevozu
potnikov.
OPIS SKLADNOSTI Z RAZVOJNO SPECIALIZACIJO REGIJE:
Glede na predvideno mrežo P+R se usklajuje tudi mreža javnega potniškega prevoza. Mreža se tako
širi geografsko pa tudi številčno. Več P+R točk je v sistemu, več avtobusov, ki so okoljsko primerni
potrebujemo. Na ta način varujemo okolje dvakratno: manj osebnih vozil se vozi v mesto poleg
tega so pa avtobusi okolju prijaznejši, povprečna potovalna hitrost po rumenih pasovih je večja,
porabljen čas do mesta pa krajši kot prevoz z osebnim avtom in porabljen čas za parkiranje
osebnega vozila.
(Skupaj predvidoma do 150 besed)
UTEMELJITEV SKLADNOSTI PROJEKTA S CILJI RELEVANTNIH PRIORITET MAKROREGIONALNIH
STRATEGIJ EU OZ. UČINEK PROJEKTA NA OBMOČJA MAKROREGIONALNIH STRATEGIJ EU, V
PRIMERU, DA OBSTAJA
Glede na projekte v smernicah omenjenih v TEN-T, bo z vzpostavitvijo mreže prevozov vsled P+R
točk bistveno izboljšan. Tako bo možno del poti opraviti na primer z železniškim prevozom, nato pa
nadaljevati pot z javnim potniškim prometom tudi v manjše kraje. K temu bi veliko pripomogla tudi
enotna vozovnica, ki bi bila uporabna na kateremkoli javnem prevoznem sredstvu in usklajeni vozni
časi. To so vse cilji projekta integriranega javnega potniškega prometa, ki ga izvaja Ministrstvo za
infrastrukturo.
(Skupaj predvidoma do 200 besed)
11.Predstavitev nosilca projekta oziroma skupine partnerjev
PREDSTAVITEV NOSILCA PROJEKTA:
LPP je izvajalec javnega potniškega prometa v LUR. Podjetje ima 115 letno tradicijo na tem
področju in je z skoraj 900 zaposlenimi in 270 avtobusi največje podjetje v Sloveniji na področju
cestnega prevoza potnikov, ki zagotavlja tako mestni kot medkrajevni prevoz.
Energetika je dobavitelj pogonskega goriva – CNG in prvo podjetje, ki je ponudilo uporabo CNG
goriva tako javnemu kot zasebnemu sektorju. Investirala je v prvo CNG polnilnico v državi, ki je
namenjena javnemu in privatnemu sektorju.
LPP in Energetika Ljubljana sta podjetji povezani v JHL-ju.
PREDSTAVITEV PARTNERJEV NA PROJEKTU:
(Skupaj predvidoma do 100 besed)
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12.Opis posameznih aktivnosti
KRATEK OPIS AKTIVNOSTI:
Predvidevamo tri glavne aktivnosti, ki vključujejo nabavo vozil na alternativna goriva, primarno
CNG. V prvem letu projekta, v letu 2017 bi nabavili 55 vozil. 30 avtobusov je namenjenih za mestni
prevoz v Ljubljani, 20 za mariborski javni promet (MARPROM), kjer imajo tudi polnilnico CNG goriva
in 5 za preostala slovenska mesta, ki imajo mestni promet. V letu 2018 načrtujemo nabavo 30 vozil,
od katerih je 20 namenjenih za mestni prevoz v Ljubljani in 10 za mariborski javni promet. V letu
2019 načrtujemo nabavo 30 vozil od katerih je 20 namenjenih za mestni prevoz v Ljubljani, 5 za
mariborski javni promet in in 5 za preostala slovenska mesta, ki imajo mestni promet.
V tem času se načrtuje tudi postavitev novih polnilnih postaj za CNG ali na drugo vrsto okolju
prijaznih goriv (npr. električne polnilnice).
(Skupaj predvidoma do 200 besed)
13.Okvirni časovni načrt projekta
Aktivnost /
2016
2017
Leto
Aktivnost 1:
Nabava
55
avtobusov od
tega 30 za
Ljubljano, 20 za
Maribor in 5 za
ostala mesta z
mestnim
prometom.
Aktivnost 2:

2018

2019

2020

Nabava
30
avtobusov od
tega 20 za
Ljubljano in 10
za Maribor.

Aktivnost 3:

Nabava
30
avtobusov od
tega 20 za
Ljubljano, 5 za
Maribor in 5
za
ostala
mesta
z
mestnim
prometom.

(Po potrebi razširi tabelo glede na število aktivnosti, zapisanih v točki 12 in glede na način izvedbe
projekta, zapisano v točki 5).
229
DOPOLNITEV OSNUTKA DOGOVORA ZA RAZVOJ LJUBLJANSKE URBANE REGIJE 2016-2019

14.Prostorska opredelitev primernih lokacij za izvajanje aktivnosti
Primerne lokacije za Kohezijska regija: Vzhodna in zahodna kohezijska regija Slovenije
izvajanje aktivnosti: Razvojne regije: RRA LUR in MRA (Mariborska Razvojna Agencija)
Občine: MOLjubljana, MOMaribor
15.Prikaz okvirne finančne ocene po aktivnostih in okvirne celotne vrednosti [v evrih]
Aktivnost /
2016
2017
2018
2019
Vrsta stroškov
Aktivnost 1:

330.000*50 =
16.500.000

Aktivnost 2:

330.000*30 =
9.900.000

Aktivnost 3:

SKUPAJ

2020

330.000*30 =
9.900.000
16.500.000

9.900.000

9.900.000

(Po potrebi razširi tabelo glede na število aktivnosti, zapisanih v točki 12).
16.Prikaz okvirne celotne vrednosti po predvidenih virih financiranja [v evrih]
Viri
2016
2017
2018
2019
financiranja /
Leto
EU sredstva

2020

Sklad EU:

Pristojno
ministrstvo:
Operativni
program:

13.200.000

7.920.000

7.920.000

Prednostna
os:
Prednostna
naložba:
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Specifični cilj:
Nacionalna
sredstva
Pristojno
ministrstvo:

Občinska
sredstva
Občina:

1.650.000

990.000

990.000

Druga javna
sredstva
Naziv
subjekta:

1.650.000

990.000

990.000

16.500.000

9.900.000

9.900.000

Zasebna
sredstva
Naziv
subjekta:

SKUPAJ

(Po potrebi razširi tabelo glede na vir financiranja).
17.Opis kazalnikov ter viri podatkov za spremljanje kazalnikov
(v primeru predvidenega sofinanciranja projekta iz sredstev evropske kohezijske politike cilja
Naložbe za rast in delovna mesta, je potrebno opredeliti tudi kazalnike učinkov in specifične
kazalnike rezultatov iz OP EKP 2014-202059)
Naziv kazalnika
Merska enota
Cilja vrednost ob
Viri podatkov
zaključku projekta
Skupni
čas minuta
4,7
Tabela 39: specifični
potovanja.
kazalniki rezultatov, točka
Izboljšanje
2.7.4
operativnega
regionalne
programa za izvajanje
mobilnosti
s
evropske
kohezijske
povezovanjem
politike v obdobju 2014 sekundarnih
in
2020
terciarnih
prometnih vozlišč z
infrastrukturo
TEN-T,
vključno
prek

1.5. Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 z dne 11. decembra 2014
(http://www.eu-skladi.si/ekp/kljucni-dokumenti)
59
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multimodalnih
vozlišč
(Po potrebi razširi tabelo glede na število kazalnikov).
18.Pripravljenost projekta - potrebna dokumentacija za izvedbo projekta:
(označiti in izpolniti)
Projektna dokumentacija:
x Bo potrebna
(navesti, katera)
Je v izdelavi
tehnična dokumentacija za nabavo
Je izdelana
Investicijska dokumentacija:
x Bo potrebna
(navesti, katera)
Je v izdelavi
Javno naročilo
Je izdelana
Gradbeno dovoljenje
Je potrebno
x Ni potrebno
Je pridobljeno, dne
Umeščenost v občinske razvojne in prostorske
X DA
dokumente
NE
Predvidena priprava regionalnega prostorskega
DA
načrta
NE
Podatki o pravnem stanju zemljišč60 in objektov
pri investicijskih projektih
ni potrebno
(navede se najmanj parcelna številka, k.o. in
lastništvo)

, številka

Naziv regije: Ljubljanska urbana regija
Datum izpolnitve obrazca: 27.11.2015
Podpis direktorice/direktorja RRA: mag. Lilijana Madjar

60

Izpis iz zemljiške knjige
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4.16. PRENOVA MESTNEGA JEDRA KAMNIK
PREDSTAVITEV PROJEKTA
1.Naziv projekta:

Prenova mestnega jedra Kamnika

2.Predlagatelj projekta:
(če se razlikuje od nosilca projekta)
3.Predstavitev nosilca projekta in skupine partnerjev:
a) Nosilec projekta:
Občina Kamnik
b) Partnerji v projektu:
(navedba in njihova vloga v projektu)

4.Tip projekta:
regijski projekt
medregijski projekt
sektorski projekt
(v nadaljevanju označiti v primeru predvidenega sofinanciranja projekta iz sredstev evropske
kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta – glej Navodila OU61)
Dodatno označiti v primeru celostne obravnave
določenega geografskega območja (npr.
DA
urbano območje, zavarovano območje narave,
porečje)62:
NE
Operacije celostnega pristopa

5.Način izvedbe projekta (označiti):
celotna izvedba projekta v enem koraku
izvedba projekta po sklopih (po fazah)
6.Predviden začetek in zaključek izvajanja projekta:
Predviden začetek (leto/mesec):
2016
Predviden zaključek (leto/mesec):

2019

7.Povzetek projekta:

Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020, Ljubljana, julij 2015, št. dokumenta 007-71/2015/1
(http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila)
62 5. člen
Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15)
61
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Prenova mestnega središča Kamnika je nujna za nadaljnji trajnostni razvoj celotne občine, saj je
brez urejenega in močnega mestnega središča omejen tudi razvoj ostalih območij občine.
Z naborom spodaj navedenih aktivnosti želimo spodbuditi razvojno-načrtno prenovo ob hkratnem
ohranjanju pomenske, kulturne in simbolne vrednosti mestnega jedra. Omenjeni projekt sledi
evropskim zgledom reurbanizacije oslabljenih mestnih jeder. Slednja ne predstavlja le prenovo
varovane kulturne dediščine, ampak tudi posodobitev obstoječih kakovostno zgrajenih in
oblikovanih struktur za novo rabo ter skrbno nadzorovano trženje ugotovljenih naselbinskih in
arhitekturnih vrednot.
1. Ureditev Glavnega trga: Na Glavnem trgu se deloma ali v celoti prenovi tlake, okoliške
fasade, urbano opremo ter javno razsvetljavo. Poskrbi se za vso potrebno infrastrukturo, ki
omogoča javne prireditve in postavitve različnih prireditvenih sistemov. V vseh pogledih se
ohranja reprezentančna funkcija glavnega trga.
Uredi se pravila uporabe trga ter skrbi za stalno reprezentančno in visoko oblikovno
vrednost.
Ureditev naj izboljša tudi robne pogoje (zeleni kot, slepe fasade, potencialna odstranitev
konfinov in razširitev ureditve na zahodu, preureditev zelenih korit, izgradnja javnih
sanitarij, …).
Vzhodni del trga je v zasebni lasti, kar otežuje urejanje celotne površine na enoten način in
omejuje rabo. Zato bi ga bilo smiselno odkupiti.
2. Enotna linija urbane opreme v mestnem središču – celostno zasnovana in enotna podoba
mestnega prostora (Glavni trg, Šutna – ožje starega mestnega jedra).
Izdelava in realizacija projekta za enotno linijo urbane opreme, s čimer bi se izboljšala tudi
kvaliteta dojemanja kulturnega spomenika. Lahko se določita dve komplementarni liniji,
ena za zgodovinsko središče in druga, sodobnejša, za preostali prostor. Elementi se naj
oblikovno približajo obstoječim kosom, da bo prehod na novo opremo lažji in nemoteč. V
projektu bodo opredeljene tudi mikrolokacije in inventarizacija urbane opreme.
Zasebnim uporabnikom javnih površin se določi tip, barvo in material uporabljene urbane
opreme. Med to sodijo senčniki, stoli in mize pred lokali, kovinski izveski nad lokali in
drugo. Sofinanciranje občine za izdelavo npr. izveskov, nakup senčnikov….
3. Ureditev celotnega območja Malega gradu
-

Vstop v rov pod Malim gradom in izvedba dvigala v rovu (za dostop na hrib)
Rov pod Malim gradom je zanimiva turistična točka, ki je bila do sedaj premalo
prezentirana. V rovu se predvidi nov tlak, uvede ali sanira primerna razsvetljava, uredi
prezračevanje, električna in vodovodna napeljava. Prostor naj po programski usmeritvi
vsebuje kulturne in tudi športne dogodke (športno plezanje). Prireditvena dvorana,
spominska ali razstavna dvorana, zgodovinske ali umetniške razstave. Preveri naj se
možnost povezovanja z gostinskim lokalom Pod gradom. Izvede se tudi dvigalo do
stražnega stolpa na Malem gradu, s čimer se omogoči dostop tudi gibalno oviranim
obiskovalcem. Celoten kompleks se ureja programsko enovito in je primarno namenjen
turističnemu programu.
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-

Ureditev in aktiviranje stražnega stolpa
Uredi se celotno pot od trga ''Pod gradom'' do stražnega stolpa. Na tej poti se
pojavljajo informacije o Kamniku ter posamezni deli zgodbe o kamniški Veroniki (pest,
kjer je udarila v skalo...). Do vhoda v stražni stolp je potrebno izvesti stopnišče, ograjo
ter razsvetljavo za večerne dogodke. Stražni stolp se uredi kot galerijski prostor (tlak,
razsvetljava), pod streho se izvede razgledna ploščad. Do ploščadi se izvede montažno
stopnišče. Stolp in kapelica organizacijsko delujeta vzporedno. Izvede se dvigalo za
turiste, ki preko rova pod Malim gradom lahko spremljajo določene zgodovinske
zanimivosti.

-

Ureditve infrastrukture na območju malograjskega hriba
Na Malograjskem hribu se odvija veliko dogodkov in programov zaradi tega se na več
točkah hriba uredi priključke na elektriko in vodo. Uredi se javno razsvetljavo, tako da
obiskovalci tudi v večernih urah lahko obiščejo posamezne dele gradu, hkrati pa se na
ta način omejuje vandalizem. Ureditev stopnišča se izvede od vhodnih vrat pa do
stražnega stolpa ter od vhoda v kapelico do starega palacija. V sklopu infrastrukturne
ureditve je treba načrtovati tudi ustrezno urbano opremo.

(Skupaj predvidoma do 300 besed)
Opredeli se tudi:
– skladnost projekta s programskimi dokumenti s področja regionalnega razvoja,
Projekt zasleduje programski ukrep št. 3.2.2. (Prenova in ureditev urbanih ter vaških območij) v
okviru prioritete št. 3 Regionalnega razvojnega programa LUR 2014-2020 (Ljudem prijazna regija),,
ki predvideva financiranje fizične prenove ter ureditve urbanih in vaških območij ter posameznih
objektov, ki bosta namenjeni različnim dejavnostim skupnega pomena za boljšo lokalno upravo,
medgeneracijsko druženje, kulturno, umetniško, športno in drugo prostočasno dejavnost
prebivalstva.
– skladnost projekta s politikami Vlade RS,
Skladnost projekta z Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju
2014 – 2020 z dne 11. decembra 2014 (prednostna os št. 6: Boljše stanje okolja in biotske
raznovrstnosti, prednostna naložba št. 6.5.: Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest,
sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka
preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa).
Z namenom učinkovitejše rabe prostora v urbanih območjih, se z ukrepi te prednostne naložbe
predvideva financiranje projektov, ki bodo krepili notranje potenciale mestnih območij. Projekti
urbane prenove bodo usmerjeni v reaktivacijo prostih in slabo izkoriščenih površin znotraj mest in
v zmanjšanje konflikta zaradi poseganja na nova zemljišča in zmanjšanje obremenitve okolja z
vidika učinkovitejše rabe virov. Na ta način bodo ustvarjeni pogoji za razvoj gospodarskih, in
družbenih dejavnosti ter za večjo privlačnost urbanega okolja za delo in bivanje.
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– merljivost učinkov in rezultatov projekta,
Manjši obseg nerevitaliziranih površin v mestu na račun projekta prenove, nova delovna mesta v
turizmu in drugih gospodarskih panogah, večje število obiskovalcev obnovljenih in drugih
znamenitosti Kamnika.
– izvedljivost projekta v načrtovanem časovnem obdobju.
Projekt je izvedljiv v predvidenem časovnem obdobju.
8. Navedba prioritete in ukrepa v RRP, v katero se uvršča projekt:
PRIORITETA: Prioriteta št. 3 Regionalnega razvojnega programa LUR 2014-2020 (Ljudem prijazna
regija)
UKREP: Ukrep št. 3.2.2.: Prenova in ureditev urbanih ter vaških območij
KRATKA OBRAZLOŽITEV:
Deurbanizacija in prestrukturiranje nekaterih delov mest sta prispevali k neželenemu praznjenju
nekaterih območij, slabi izkoriščenosti in neprimerni rabi stavbnega sklada ter pojavljanju novih
potreb znotraj ožjega in širšega bivalnega okolja. Pojmi regeneracija, prenova in urejanje
bivanjskega okolja na splošno so ključna sestavina trajnostnega razvoja, h kateremu zavezujejo tudi
evropske smernice. Cilji, ki jih ukrep zasleduje so dvig kakovosti fizičnega, socialnega in kulturnega
prostora; oživljanje mest, naselij in njihovih delov; ohranjanje in krepitev lokalne identitete mest,
naselij in posameznih stavb ter dvig življenjskega standarda, bivalnega, delovnega in kulturnega
okolja. Ukrep predvideva financiranje fizične prenove ter ureditve urbanih območij ter posameznih
objektov, za izvajanje različnih dejavnosti skupnega pomena za boljšo lokalno upravo,
medgeneracijsko druženje, kulturno, umetniško, športno in drugo prostočasno dejavnost
prebivalstva.
(Skupaj predvidoma do 100 besed)
9. Opredelitev ciljne skupine, ki ji je projekt namenjen in analiza njenih potreb
CILJNA SKUPINA:
Ciljne skupine: vsi prebivalci v mesta, gospodarstvo, upravljavci javnih površin in stavb, organizacije
na področju spodbujanja urbanega razvoja in oživljanja mesta, institucije znanja, stanovanjske
kooperative in ponudniki drugih alterantivnih oblik bivanja v mestu, obiskovalci mesta.
ANALIZA POTREB CILJNE SKUPINE:
Tako kot celotna regija tudi Kamnik (oz. navedene ciljne skupine v njem) stremi k zagotavljanju
visoke kakovosti življenja svojim prebivalcem in njihove blaginje v najširšem smislu, ki ne zajema le
visokega življenjskega standarda v obliki materialnih dobrin, temveč se nanaša predvsem na enake
možnosti zadovoljevanja življenjskih potreb (po rekreaciji, kulturnem udejstvovanju, širokem
naboru aktivnosti za preživljanje prostega časa) ter na izkoriščanje poslovnih priložnosti v
kakovostno urejenem in ohranjenem prostoru (s pomočjo bogate ponudbe kulturne dediščine in
posledično povečanega turističnega obiska).
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(Skupaj predvidoma do 100 besed):
10.Opis namena in ciljev projekta ter opis skladnosti z razvojno specializacijo regije
NAMEN:
a. Z omenjenim projektom želimo urediti glavne turistične točke v ožjem mestnem središču
Kamnika in s tem vzpostaviti ugodne razmere za razvoj lokalne skupnosti in posledično
prispevati k razvoju regije kot celote in njeni konkurenčnosti v širšem prostoru. učinek na
gospodarsko rast in delovna mesta
DA
Obnova predlaganih mestnih znamenitosti bo nedvomno prispevala k večji obiskanosti Kamnika
in spodbudila razvoj tako turizma kot tudi drugih (storitvenih…) dejavnosti v lokalni skupnosti,
pa tudi v celotni regiji.
b. učinek na razvoj človeškega potenciala
DA
c. vpliv na okolje
DA
d. Projekt bo prispeval k ohranitvi in oživljanju kulturne dediščine. prispevek k ciljem prostorskega
razvoja regije
DA
Projekt bo nedvomno spodbudil izkoriščanje notranjih potencialov mesta kot dela regije
(reaktivacija slabo izkoriščenih delov regije). Na ta način bomo ustvarili pogoje za razvoj
gospodarskih, in družbenih dejavnosti ter večjo privlačnost urbanega okolja za delo in bivanje
ter oživili vlogo mesta, kot generatorja razvoja regije.
e. sinergijski učinek med nameni iz prvih štirih točk (a., b., c. in d.)
DA
Obnova mestnih znamenitosti prispeva h gospodarskemu razvoju, oživljanju kulturne dediščine,
dvigu kakovosti življenja v regiji, generira razvoj mesta in okolice…
f.

sinergijski učinek z drugimi projekti
DA

g. sinergijski učinek glede regionalne celovitosti, razvojne specializacije in med regionalnega
sodelovanja
DA
h. učinek na vložena finančna sredstva
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DA
CILJI:
Cilji, ki jih zasledujemo s projektom, so:
- oživljanje kulturne dediščine (regionalnih znamenitosti)
- ohranjanje kulturne identitete starega mestnega jedra
- spodbujanje razvoja gospodarskih dejavnosti v regiji
- dvig življenjskega standarda, bivalnega, delovnega in kulturnega okolja v regiji.
OPIS SKLADNOSTI Z RAZVOJNO SPECIALIZACIJO REGIJE:
Projekt zasleduje programski ukrep št. 3.2.2. (Prenova in ureditev urbanih ter vaških območij) v
okviru prioritete št. 3 Regionalnega razvojnega programa LUR 2014-2020 (Ljudem prijazna regija),
ki predvideva financiranje fizične prenove ter ureditve urbanih in vaških območij ter posameznih
objektov, ki bosta namenjeni različnim dejavnostim skupnega pomena za boljšo lokalno upravo,
medgeneracijsko druženje, kulturno, umetniško, športno in drugo prostočasno dejavnost
prebivalstva.
(Skupaj predvidoma do 150 besed)
UTEMELJITEV SKLADNOSTI PROJEKTA S CILJI RELEVANTNIH PRIORITET MAKROREGIONALNIH
STRATEGIJ EU OZ. UČINEK PROJEKTA NA OBMOČJA MAKROREGIONALNIH STRATEGIJ EU, V
PRIMERU, DA OBSTAJA
Projekt je skladen z usmeritvami vseh 3 Evropskih Makroregionalnih strategij , v katere je vključena
Slovenija. Krepitev gospodarstva in ustvarjanje ugodnega okolja za razvoj regij je ena od ključnih
usmeritev vseh omenjenih dokumentov.
Mesta so pomembna gospodarska gonila Unije. So najprimernejši prostor za razvoj posameznika in
skupnosti ter nudijo veliko možnosti za učinkovite ukrepe na področju okolja. Prizadevanja mest in
mestnih območij so velikega pomena za uresničevanje strategije Evropa 2020 ter ekonomski,
socialni in teritorialni razvoj EU.
Zaradi pomembne vloge mest v evropski družbi so države članice in Evropska komisija dale pobude
za pripravo urbane agende za EU (trenutno je še v pripravi). Pomen mest priznavajo tudi Združeni
narodi, ki trenutno pripravljajo novo urbano agendo, ki bo sprejeta na naslednji konferenci Habitat
III leta 2016.
(Skupaj predvidoma do 200 besed)
11.Predstavitev nosilca projekta oziroma skupine partnerjev
PREDSTAVITEV NOSILCA PROJEKTA:
Občina Kamnik leži v severnem delu osrednje Slovenije, na prehodu med Gorenjsko ravnjo in
Celjsko kotlino, ob vznožju Kamniško Savinjskih Alp in nedaleč od prestolnice Ljubljane. Mesto
Kamnik predstavlja upravno, kulturno, turistično in industrijsko središče občine, ki po površini meri
265,6 km². Največja naselitev v občini je na območju mesta Kamnik, Mekinj, Duplice in ob Kamniški
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Bistrici med Stahovico in Kamnikom. Po zadnjih podatkih v občini živi 29 431 prebivalcev (vir: SURS,
leto 2015) v 102 naseljih, od katerih je največje naselje Kamnik. Obstoječe infrastrukturne danosti
omogočajo relativno hitro in neovirano komunikacijo in povezavo med naselji ter dober dostop do
industrijskih, obrtnih in trgovskih dejavnosti ter turističnih destinacij.
PREDSTAVITEV PARTNERJEV NA PROJEKTU:
(Skupaj predvidoma do 100 besed)
12.Opis posameznih aktivnosti
KRATEK OPIS AKTIVNOSTI:
1. Ureditev Glavnega trga: Na Glavnem trgu se deloma ali v celoti prenovi tlake, okoliške
fasade, urbano opremo ter javno razsvetljavo. Poskrbi se za vso potrebno infrastrukturo, ki
omogoča javne prireditve in postavitve različnih prireditvenih sistemov. V vseh pogledih se
ohranja reprezentančna funkcija glavnega trga.
Uredi se pravila uporabe trga ter skrbi za stalno reprezentančno in visoko oblikovno
vrednost.
Ureditev naj izboljša tudi robne pogoje (zeleni kot, slepe fasade, potencialna odstranitev
konfinov in razširitev ureditve na zahodu, preureditev zelenih korit, izgradnja javnih
sanitarij, …).
Vzhodni del trga je v zasebni lasti, kar otežuje urejanje celotne površine na enoten način in
omejuje rabo. Zato bi ga bilo smiselno odkupiti.
2. Enotna linija urbane opreme v mestnem središču – celostno zasnovana in enotna podoba
mestnega prostora (Glavni trg, Šutna – ožje starega mestnega jedra).
Izdelava in realizacija projekta za enotno linijo urbane opreme, s čimer bi se izboljšala tudi
kvaliteta dojemanja kulturnega spomenika. Lahko se določita dve komplementarni liniji,
ena za zgodovinsko središče in druga, sodobnejša, za preostali prostor. Elementi se naj
oblikovno približajo obstoječim kosom, da bo prehod na novo opremo lažji in nemoteč. V
projektu bodo opredeljene tudi mikrolokacije in inventarizacija urbane opreme.
Zasebnim uporabnikom javnih površin se določi tip, barvo in material uporabljene urbane
opreme. Med to sodijo senčniki, stoli in mize pred lokali, kovinski izveski nad lokali in
drugo. Sofinanciranje občine za izdelavo npr. izveskov, nakup senčnikov….
3. Ureditev celotnega območja Malega gradu
-

Vstop v rov pod Malim gradom in izvedba dvigala v rovu (za dostop na hrib)
Rov pod Malim gradom je zanimiva turistična točka, ki je bila do sedaj premalo
prezentirana. V rovu se predvidi nov tlak, uvede ali sanira primerna razsvetljava, uredi
prezračevanje, električna in vodovodna napeljava. Prostor naj po programski usmeritvi
vsebuje kulturne in tudi športne dogodke (športno plezanje). Prireditvena dvorana,
spominska ali razstavna dvorana, zgodovinske ali umetniške razstave. Preveri naj se
možnost povezovanja z gostinskim lokalom Pod gradom. Izvede se tudi dvigalo do
stražnega stolpa na Malem gradu, s čimer se omogoči dostop tudi gibalno oviranim
obiskovalcem. Celoten kompleks se ureja programsko enovito in je primarno
namenjen turističnemu programu.
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-

-

Ureditev in aktiviranje stražnega stolpa
Uredi se celotno pot od trga ''Pod gradom'' do stražnega stolpa. Na tej poti se
pojavljajo informacije o Kamniku ter posamezni deli zgodbe o kamniški Veroniki (pest,
kjer je udarila v skalo...). Do vhoda v stražni stolp je potrebno izvesti stopnišče, ograjo
ter razsvetljavo za večerne dogodke. Stražni stolp se uredi kot galerijski prostor (tlak,
razsvetljava), pod streho se izvede razgledna ploščad. Do ploščadi se izvede montažno
stopnišče. Stolp in kapelica organizacijsko delujeta vzporedno. Izvede se dvigalo za
turiste, ki preko rova pod Malim gradom lahko spremljajo določene zgodovinske
zanimivosti.
Ureditve infrastrukture na območju malograjskega hriba
Na Malograjskem hribu se odvija veliko dogodkov in programov zaradi tega se na več
točkah hriba uredi priključke na elektriko in vodo. Uredi se javno razsvetljavo, tako da
obiskovalci tudi v večernih urah lahko obiščejo posamezne dele gradu, hkrati pa se na
ta način omejuje vandalizem. Ureditev stopnišča se izvede od vhodnih vrat pa do
stražnega stolpa ter od vhoda v kapelico do starega palacija. V sklopu infrastrukturne
ureditve je treba načrtovati tudi ustrezno urbano opremo.

(Skupaj predvidoma do 200 besed)
13.Okvirni časovni načrt projekta
Aktivnost /
2016
Leto
Aktivnost 1:
Ureditev
Glavnega trga

X

X

2017

2018

2019

2020

X

Aktivnost 2:
Enotna linija
urbane
X
opreme
v
mestnem
središču

X

Aktivnost 3:
Ureditev
celotnega
območja
Malega gradu

X

X

X

X

(Po potrebi razširi tabelo glede na število aktivnosti, zapisanih v točki 12 in glede na način izvedbe
projekta, zapisano v točki 5).
14.Prostorska opredelitev primernih lokacij za izvajanje aktivnosti
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Primerne lokacije za Kohezijska regija:
izvajanje aktivnosti: Razvojne regije:
Občine:

Zahodna Slovenija
Osrednjeslovenska statistična regija

Občina Kamnik

15.Prikaz okvirne finančne ocene po aktivnostih in okvirne celotne vrednosti [v evrih]
Aktivnost /
2016
2017
2018
2019
Vrsta stroškov

2020

Aktivnost 1:
Ureditev
Glavnega trga

30.000

185.000

185.000

Aktivnost 2:
Enotna linija
urbane
250.000
opreme
v
mestnem
središču

250.000

Aktivnost 3:
Ureditev
celotnega
območja
Malega gradu
SKUPAJ

375.000

375.000

375.000

375.000

655.000

810.000

560.000

375.000

(Po potrebi razširi tabelo glede na število aktivnosti, zapisanih v točki 12).
16.Prikaz okvirne celotne vrednosti po predvidenih virih financiranja [v evrih]
Viri
2016
2017
2018
2019
financiranja /
Leto
EU sredstva

2020

Sklad EU:
556.750

688.500

476.000

318.750

Pristojno
ministrstvo:
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Operativni
program:
Operativni
program
za
izvajanje
evropske
kohezijske
politike
v
obdobju 20142020
Prednostna
os: 6
Prednostna
naložba:

Specifični cilj:
Nacionalna
sredstva
Pristojno
ministrstvo:

Občinska
sredstva
98.250

121.500

84.000

56.250

655.000

810.000

560.000

375.000

Občina:

Druga javna
sredstva
Naziv
subjekta:

Zasebna
sredstva
Naziv
subjekta:

SKUPAJ
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(Po potrebi razširi tabelo glede na vir financiranja).
17.Opis kazalnikov ter viri podatkov za spremljanje kazalnikov
(v primeru predvidenega sofinanciranja projekta iz sredstev evropske kohezijske politike cilja
Naložbe za rast in delovna mesta, je potrebno opredeliti tudi kazalnike učinkov in specifične
kazalnike rezultatov iz OP EKP 2014-202063)
Naziv kazalnika
Merska enota
Cilja vrednost ob
Viri podatkov
zaključku projekta
število
lokacij, Št.
Dejansko stanje
ustvarjenih
ali
saniranih na urbanih
območjih
število
(neposrednih) novih
delovnih mest –
zaradi
podprtega
projekta
Povečan
delež
obiskovalcev
saniranih
znamenitosti

Št.

Dejansko stanje

%

Dejansko stanje

(Po potrebi razširi tabelo glede na število kazalnikov).
18.Pripravljenost projekta - potrebna dokumentacija za izvedbo projekta:
(označiti in izpolniti)
Projektna dokumentacija:
Bo potrebna
(navesti, katera)
Je v izdelavi
Je izdelana
Investicijska dokumentacija:
Bo potrebna
(navesti, katera)
Je v izdelavi
Je izdelana
Gradbeno dovoljenje
Je potrebno
Ni potrebno
Je pridobljeno, dne
Umeščenost v občinske razvojne in prostorske
DA
dokumente
NE
Predvidena priprava regionalnega prostorskega
DA
načrta
NE
Podatki o pravnem stanju zemljišč64 in objektov
pri investicijskih projektih
(navede se najmanj parcelna številka, k.o. in
lastništvo)

, številka

Naziv regije: Ljubljanska urbana regija
Datum izpolnitve obrazca: 25.11.2015
Podpis direktorice/direktorja RRA: mag. Lilijana Madjar

1.5. Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 z dne 11. decembra 2014
(http://www.eu-skladi.si/ekp/kljucni-dokumenti)
64 Izpis iz zemljiške knjige
63
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4.17. REKREACIJSKA POT OB KAMNIŠKI BISTRICI - BRV ŠPORTNI PARK/ZABORŠT
PREDSTAVITEV PROJEKTA
1.Naziv projekta:

REKREACIJSKA POT OB KAMNIŠKI BISTRICI - BRV
ŠPORTNI PARK/ZABORŠT

2.Predlagatelj projekta:
(če se razlikuje od nosilca projekta)

Občina Domžale

3.Predstavitev nosilca projekta in skupine partnerjev:
a) Nosilec projekta:
Občina Domžale
b) Partnerji v projektu:
(navedba in njihova vloga v projektu)

4.Tip projekta:
regijski projekt
medregijski projekt
sektorski projekt
(v nadaljevanju označiti v primeru predvidenega sofinanciranja projekta iz sredstev evropske
kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta – glej Navodila OU65)
Dodatno označiti v primeru celostne obravnave
določenega geografskega območja (npr.
DA
urbano območje, zavarovano območje narave,
66
porečje) :
NE
Operacije celostnega pristopa

5.Način izvedbe projekta (označiti):
celotna izvedba projekta v enem koraku
izvedba projekta po sklopih (po fazah)
6.Predviden začetek in zaključek izvajanja projekta:
Predviden začetek (leto/mesec):
2016/marec
Predviden zaključek (leto/mesec):

2017/avgust

7.Povzetek projekta:

Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020, Ljubljana, julij 2015, št. dokumenta 007-71/2015/1
(http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila)
66 5. člen
Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15)
65
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Obstoječi sistem peš in kolesarkih povezav ne omogoča prehoda čez Kamniško Bistrico na širšem
delu obravnavanega območja. Najbližja prehoda za pešce in kolesarje sta izvedena južno v Študi, ki
je od predvidene lokacije oddaljen cca 1,0 km ter severno na mostu pri nogometnem stadionu cca
0,4 km. S peš brvjo želimo povezati športni park v Domžalah z naseljem Zaboršt, ter širše z naseljem
Prelog. Brv čez Kamniško Bistrico je namenjena pešcem in kolesarjem. Most je navezan na levo in
desno rekreacijsko pot ob Kamniški Bistrici. Zasnova mosta je jeklena palična konstrukcija s
sovprežno AB pohodno ploščo. Za projekt je izdelana projektna dokumentacija. Projekt je skladen z
OP EKP, in sicer s prednostno usmeritvijo »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«,
specifičnim ciljem »Učinkovita raba prostora na urbanih območjih«, saj projekt prispeva k
reaktivaciji prostih in slabo izkoriščenih površin v mestu in s tem zagotavlja večjo privlačnost
urbanega okolja. Poleg tega je projekt skladen s Partnerskim sporazumom, tematskim ciljem 6
»ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov«, prednostno usmeritvijo
»Prenova na urbanih območjih«, saj zagotavlja uporabnost in višjo kakovost javnega prostora.
Rezultati projekta so merljivi – izmera odprtega prostora, ki je ustvarjen ali saniran na urbanih
območjih. Prav tako je projekt izvedljiv v načrtovanem obdobju.
8.Navedba prioritete in ukrepa v RRP, v katero se uvršča projekt:
PRIORITETA: Rast konkurenčnosti regijskega gospodarstva
UKREP: Izgradnja turistične infrastrukture in inovativne turistične storitve
KRATKA OBRAZLOŽITEV:
Projekt prispeva k nadgradnji kolesarske in pohodniške infrastrukture v regiji in povečuje uporabo
alternativnih oblik prevoza oziroma mobilnosti v regiji, kar je ena izmed prednostnih usmeritev v
okviru ukrepa 1.2.2. »Gradnja turistične infrastrukture in inovativne turistične storitve«.

9.Opredelitev ciljne skupine, ki ji je projekt namenjen in analiza njenih potreb
CILJNA SKUPINA:
Premostitveni objekt je namenjen pešcem in kolesarjem. Končni uporabniki bodo prebivalci v regiji,
ki poti ob Kamniški Bistrici uporabljajo za dostop do različnih območij znotraj mesta Domžale in
širše regije, športniki, ki poti ob Kamniški Bistrici uporabljajo kot rekreacijsko os v tem delu LUR ter
obiskovalci (turisti), ki jim poti ob Kamniški Bistrici predstavljajo urejeno izletniško točko.
ANALIZA POTREB CILJNE SKUPINE:
Prebivalci regije, ki uporabljajo poti ob Kamniški Bistrici kot komunikacijsko os potrebujejo
predvsem infrastrukturo, ki jim omogoča kar najhitrejši dostop do območij, kamor so namenjeni.
Predmetni projekt to omogoča, saj izboljšuje dostopnost na danem območju, kjer v dolžini cca 1,4
km sedaj ni prehoda čez Kamniško Bistrico. Športnikom predmetni projekt omogoča predvsem lažji
dostop do Športnega parka Domžale ter dodatno rekreacijsko površino. Obiskovalcem pa omogoča
lažji dostop do Kamniške Bistrice kot Zelene osi regije, ki velja za priljubljeno izletniško točko med
prebivalci regije.

10.Opis namena in ciljev projekta ter opis skladnosti z razvojno specializacijo regije
NAMEN:
Namen investicije je z izgradnjo brvi čez Kamniško Bistrico zagotoviti boljšo povezanost nabrežij
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vzdolž Kamniške Bistrice, ki predstavlja Zeleno os regije.
a. učinek na gospodarsko rast in delovna mesta
Investicija bo imela pozitiven vpliv na nadaljnji razvoj površin vzdolž Kamniške Bistrice,
Zelene osi Regije. Območje velja za priljubljeno izletniško točko ter rekreacijsko točko. Z
nadaljnjim razvojem se bo povečalo število obiskovalcem, s tem pa bo omogočen razvoj
tudi spremljevalnim storitvenim dejavnostim (gostinske storitve, storitve povezane s
športom in rekreacijo,...). Tako bo imela investicija pozitiven vpliv na gospodarsko rast in
delovna mesta.
b. učinek na razvoj človeškega potenciala
Rekreacijske poti vzdolž Kamniške Bistrice predstavljajo pomembno rekreacijsko
infrastrukturo v tem delu LUR. Z izgradnjo nove brvi bodo rekreacijske kapacitete v tem
delu dopolnjene, prebivalcem regije pa bo omogočen tudi lažji dostop do Športnega centra
Domžale, ki predstavlja osrednjo točko tako za rekreativne kot tudi aktivne športnike na
območju Občine Domžale. Investicija bo tako imela vpliv na spodbujanje aktivnega
preživljanja prostega časa, kar pozitivno vpliva na razvoj človeškega potenciala.
c. vpliv na okolje
Investicija spodbuja trajnostne oblike mobilnosti, saj bo brv namenjena samo kolesarjem in
pešcem. Poti ob Kamniški Bistrici uporabljajo tako pešci kot kolesarji, saj jim omogočajo kar
najhitrejši dostop do območij znotraj mesta, kamor so namenjeni. Brv za premostitev
Kamniške Bistrice bo k temu še dodatno pripomogla, saj na obravnavanem območju v
dolžini 1,4 km ni nobene premostitve reke.
d. prispevek k ciljem prostorskega razvoja regije
Za urbanizirana območja, kot je LUR, je značilno, da predstavlja prostor omejen vir, ki ga je
potrebno kar najbolje izkoristiti. Zaradi omejitev gradnje ob rečnih strugah predstavljajo le
te pogosto neizkoriščen potencial. Ob Kamniški Bistrici temu ni tako. Vzdolž reke so urejene
poti, ki predstavljajo pomembno rekreativno / turistično javno ingrastrukturo, katrere
privlačnost bo še nadgrajena z izgradnjo brvi. Tako bo investicija dodatno prispevala k ciljem
prostorskega razvoja regija, saj zagotavlja kar najbolj optimalen izkoristek nerabljenega
prostora vzdolž rečne struge Kamniške Bistrice.
e. sinergijski učinek med nameni iz prvih štirih točk (a., b., c. in d.)
Zagotavljanje novih rekreacijskih površin, izboljšanje povezanosti med nabrežji Kamniške
Bistrice, spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa, spodbujanje trajnostnih oblik
mobilnosti, vse to vpliva na zagotavljanje boljših bivalnih pogojev v Občini Domžale in širši
regiji ter večjo privlačnost celotne regije.
f. sinergijski učinek z drugimi projekti
Projekt se navezuje z ostalimi projekti in aktivnostmi, ki se izvajajo na širšem območju
Kamniške Bistrice, kot npr. projekt ureditve Športnega parka Domžale, ukrepi zagotavljanja
protipoplavne varnosti Kamniške Bistrice ter projekt Kamniška Bistrica kot zelena os regije:
krepitev regionalnega pomena območja Kamniške Bistrice s pritoki. Skupno vsem
projektom je zagotavljanje privlačnih javnih površin vzdolž Kamniške Bistrice, zagotavljanje
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novih rekreacijskih površin, zagotavljanje protipoplavne varnosti ter ohranjanje biotske
raznovrstnosti območja.
g. sinergijski učinek glede regionalne celovitosti, razvojne specializacije in med regionalnega
sodelovanja
Projekt prispeva k spodbujanju ključnih ciljev na področju razvojne specializacije regije v
obdobju 2014-2020, to pa je predvsem k trajnostni mobilnosti ter zdravem in kakovostnem
bivalnem okolju. Poleg tega urejanje območja Kamniške Bistrice kot Zelene osi regije
predstavlja projekt širšega regijskega pomena.
h. učinek na vložena finančna sredstva
Projekt ima izredno pozitiven učinek glede na vložena sredstva, saj pozitivno vpliva na
razvoj gospodarstva, vartstvo okolja, razvoj človeških potencialov ter prispeva tudi k ciljem
prostorskega razvoja regije.
CILJI:
 Spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti.
 Skrajšanje poti v mestnem središču in ureditev varnih povezav za pešce in kolesarje med
Vzhodnim delom Domžal in Športnim parkom Domžale.
 Spodbujanje pasivne in aktivne rekreacije občanov ter spodbujanje zdravega in aktivnega
načina življenja.
 Zagotavljanje nove turistične infrastrukture za potrebe povečanja privlačnosti območja za
obiskovalce.
 Razvoj ter ohranjanje kulturne, historične, naravne, zgodovinske in tehnične dediščine
območja.
OPIS SKLADNOSTI Z RAZVOJNO SPECIALIZACIJO REGIJE:
Projekt je usmerjen k razvoju družbne infrastrukture, ki bo zagotavljala izboljšano turistično
privlačnost območja, s tem pa prispevala tudi k razvoju gospodarstva, ki bo skladen z razpoložljivimi
okoljskimi zmogljivostmi prostora. Poleg tega predstavlja krepitev javne infrastrukture, ki
zagotavlja nadaljnje spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti, s tem pa bodo zmanjšane
obremenitve na okolje. Dodatno investicija izboljšuje pogoje za rekreativno vadbo in aktivno
preživljanje prostega časa in tako zagotavlja zdravo in kakovostno bivalno okolje.
UTEMELJITEV SKLADNOSTI PROJEKTA S CILJI RELEVANTNIH PRIORITET MAKROREGIONALNIH
STRATEGIJ EU OZ. UČINEK PROJEKTA NA OBMOČJA MAKROREGIONALNIH STRATEGIJ EU, V
PRIMERU, DA OBSTAJA
/

11.Predstavitev nosilca projekta oziroma skupine partnerjev
PREDSTAVITEV NOSILCA PROJEKTA:
Občina Domžale je po številu prebivalcev osma največja slovenska občina s cca 34.000 prebivalci.
Leži južno od Kamniško-Savinjskih Alp in je upravno ter kulturno središče vzhodnega dela LUR.
Občina je v preteklosti uspešno izvedla številne projekte, ki so bili sofinancirani s strani sredstev
ESRR, kot so npr. Kamniška Bistrica - Zelena os regije, Češminov Park, Ureditev kanalizacije v
naselju Ihan ter še številni drugi projekti. Poleg tega je občina uspešno kandidirala tudi na številnih
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razpisih za sredstva KS, in sicer Garažna hiša P+R Center Domžale, Energetska sanacija OŠ Rodica,
Energetska sanacija OŠ Domžale, Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale-Kamnik
(CČN) in Oskrba s pitno vodo na območju Domžale-Kamnik.
PREDSTAVITEV PARTNERJEV NA PROJEKTU:
/
(Skupaj predvidoma do 100 besed)
12.Opis posameznih aktivnosti
KRATEK OPIS AKTIVNOSTI:
V zvezi s projektom Rekreacijska pot Kamniška Bistrica – Brv Športni park/Zaboršt načrtujemo
naslednje aktivnosti. Projektna dokumentacija: izdelan je projekt za pridobitev gradbenega
dovoljenja (PGD) in projekt za izvedbo (PZI). Pridobitev zemljišča: poseg tangira pet parcel, ki so v
lasti dveh lastnikov. En lastnik je fizična oseba drugi lastnik je pravna oseba zasebnega prava. Po
pridobitvi zemljišč sledi pridobitev gradbenega dovoljenja. V nadaljevanju je potrebno izvesti javno
naročilo za pridobitev izvajalca ter sklenitev gradbene pogodbe. Vzporedno teče postopek izbora
gradbenega nadzora po ZGO-1. Sledi gradnja. Po zaključku gradnje načrtujemo pridobitev
uporabnega dovoljenja in predajo objekta v javno uporabo. Zaključek projekta je predviden v
oktobru 2017.
13.Okvirni časovni načrt projekta
Aktivnost / Leto
Aktivnost 1:
Projektna
dokumentacija
Aktivnost 2:
Pridobitev
zemljišč
Aktivnost 3:
Gradbeno
dovoljenje
Aktivnost 4:
Postopek
javnega naročila
Aktivnost 5:
Gradnja
Aktivnost 6:
Pridobitev
uporabnega
dovoljenja
Aktivnost 5:
Zaključek
projekta

2016

2017

2018

2019

2020

že izvedeno
marec 2016 –
september 2016
september 2016 –
november 2016
november 2016 –
februar 2017
marec 2017 –
junij 2017
junij 2017 –
julij 2017

avgust 2017
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(Po potrebi razširi tabelo glede na število aktivnosti, zapisanih v točki 12 in glede na način izvedbe
projekta, zapisano v točki 5).
14.Prostorska opredelitev primernih lokacij za izvajanje aktivnosti
Primerne lokacije za Kohezijska regija: Zahodna Slovenija
izvajanje aktivnosti: Razvojne regije: Osrednjeslovenska regija
Občine: Domžale
15.Prikaz okvirne finančne ocene po aktivnostih in okvirne celotne vrednosti [v evrih]
Aktivnost / Vrsta
stroškov
Aktivnost 1:
Projektna
dokumentacija
Aktivnost 2:
Pridobitev
zemljišč
Aktivnost 3:
Gradbeno dovoljenje
Aktivnost 4:
Postopek
naročila
Aktivnost 5:
Gradnja

2016

2018

2019

2020

/

7.470,00
500,00
0,00

javnega

352.594,50

Aktivnost 6:
Pridobitev uporabnega
dovoljenja
Aktivnost 5:
Zaključek projekta
SKUPAJ

2017

650,00
1.500,00
7.970,00

354.744,50

(Po potrebi razširi tabelo glede na število aktivnosti, zapisanih v točki 12).
16.Prikaz okvirne celotne vrednosti po predvidenih virih financiranja [v evrih]
Viri
2016
2017
2018
2019
financiranja /
Leto
EU sredstva
1.172,00 (max
10
% 251.277,35
Sklad EU:
vrednosti

2020
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Pristojno
ministrstvo:

zemljišč)

Operativni
program:

Prednostna
os:
6 Boljše stanje
okolja
Prednostna
naložba:
2.6.5
Ukrepi
za
izboljšanje
urbanega
okolja
Specifični cilj:
1. učinkovita
raba prostora
na
urbanih
območjih
Nacionalna
sredstva
Pristojno
ministrstvo:
/
Občinska
sredstva
6.798,00

103.467,15

Občina:

Druga javna
sredstva
Naziv
subjekta:
/
Zasebna
sredstva
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Naziv
subjekta:
/
SKUPAJ

7.970,00

354.744,50

(Po potrebi razširi tabelo glede na vir financiranja).
17.Opis kazalnikov ter viri podatkov za spremljanje kazalnikov
(v primeru predvidenega sofinanciranja projekta iz sredstev evropske kohezijske politike cilja
Naložbe za rast in delovna mesta, je potrebno opredeliti tudi kazalnike učinkov in specifične
kazalnike rezultatov iz OP EKP 2014-202067)
Naziv kazalnika
Merska enota
Cilja vrednost ob
Viri podatkov
zaključku projekta
Obseg odprtega
m2
249
Prijavitelj, projektna
prostor, ustvarjen
dokumentacija
ali saniran na
urbanih območjih
(Po potrebi razširi tabelo glede na število kazalnikov).
18.Pripravljenost projekta - potrebna dokumentacija za izvedbo projekta:
(označiti in izpolniti)
Projektna dokumentacija:
Bo potrebna
(navesti, katera)
Je v izdelavi
PGD – projekt za gradbeno dovoljenje
Je izdelana
PZI – projekt za izvedbo
Investicijska dokumentacija:
Bo potrebna
(navesti, katera)
Je v izdelavi
DIIP
Je izdelana
Gradbeno dovoljenje
Je potrebno
Ni potrebno
Je pridobljeno, dne
, številka
Umeščenost v občinske razvojne in prostorske
DA
dokumente
NE
Predvidena priprava regionalnega prostorskega
DA
načrta
NE
Podatki o pravnem stanju zemljišč68 in objektov
pri investicijskih projektih
1087/2, 1087/7, k.o. Brezovica, zasebno
(navede se najmanj parcelna številka, k.o. in
lastništvo. 1086/6, 1086/7 in 1086/8, vse
lastništvo)
k.o. Brezovica, lastništvo pravne osebe
zasebnega prava
Naziv regije: Ljubljanska urbana regija
Datum izpolnitve obrazca: 25.11.2015
Podpis direktorice/direktorja RRA: mag. Lilijana Madjar

1.5. Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 z dne 11. decembra 2014
(http://www.eu-skladi.si/ekp/kljucni-dokumenti)
68 Izpis iz zemljiške knjige
67
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4.18. TURISTIČNI RAZVOJ VELIKE PLANINE
PREDSTAVITEV PROJEKTA

1.Naziv projekta:

Turistični razvoj Velike planine

2.Predlagatelj projekta:
(če se razlikuje od nosilca projekta)
3. Predstavitev nosilca projekta in skupine partnerjev:
a) Nosilec projekta:
Občina Kamnik

b) Partnerji v projektu:
(navedba in njihova vloga v projektu)

Velika planina, d.o.o. – koordinacija pri izvajanju del

4. Tip projekta:
regijski projekt
medregijski projekt
sektorski projekt
(v nadaljevanju označiti v primeru predvidenega sofinanciranja projekta iz sredstev
evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta – glej Navodila OU69)
Dodatno označiti v primeru celostne obravnave
določenega geografskega območja (npr. urbano
70
območje, zavarovano območje narave, porečje) :

DA

Operacije celostnega pristopa

NE

5.Način izvedbe projekta (označiti):
celotna izvedba projekta v enem koraku
izvedba projekta po sklopih (po fazah)
6.Predviden začetek in zaključek izvajanja projekta:
2016
Predviden začetek (leto/mesec):
Predviden zaključek (leto/mesec):

2019

Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020, Ljubljana, julij 2015, št. dokumenta 007-71/2015/1
(http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila)
70 5. člen
Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15)
69
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7. Povzetek projekta:
Velika planina, ki obsega Veliko, Malo in Gojško planino ter Dovjo in Veliko gričo, je največja visokogorska
pašna planina na Slovenskem. Na njej so pastirji zgradili več pastirskih naselij s preko sto pastirskimi stanovi
(kočami, bajtami) posebne oblike, ki so zaščitni znak planote.
Na Veliki planini se je v zimi 1931-1932 pričela nova oblika zimskega turizma, tako imenovano »bajtarstvo«,
to je najem pastirske koče v času, ko se na planini ni pasla živina. Leta 1964 je pričela z obratovanjem nihalka.
Kmalu zatem se je pričelo tudi širjenje smučišča s postavitvijo novih vlečnic. Tako je danes Velika planina
letno in zimskošportno središče z gondolsko žičnico, dvosedežnico, vlečnicami, gostišči in planinskimi domovi
ter zasebnimi turističnimi kočami, zgrajenimi po vzoru pastirskih stanov. Na leto gondola na planino pripelje
cca 50.000 turistov.
Za trajnostni razvoj Velike planine je gondolski dostop na planino ključnega pomena. Žičnice so okoljsko
najprijaznejša in ena najvarnejših oblik prevoza potnikov, vendar se ob stalni uporabi obrabljajo. V preteklih
letih smo obnovili strojnico gondole, ki je sedaj ena najmodernejših ter sedežnico Šimnovec. V prihodnjih
letih bo poleg vzdrževalnih del nujna potrebna tudi posodobitev drugih žičniških naprav ter infrastrukture, ki
zagotavlja delovanje žičnic.
Pri nujnih vzdrževalnih delih gondole je potrebno zamenjati nosilne vrvi ter kabine za prevoze potnikov.
Glede posodobitve drugih žičniških naprav pa je v prvi vrsti potrebna posodobitev oz. zamenjava žičnice
Zeleni rob. Prav tako bo potrebna odstranitev obstoječe nefunkcionalne stare vlečnice Purman.
Da pa bi se turizem na Veliki planini razvijal je potrebno urediti tudi podporno infrastrukturo žičniškim
sistemom. Urediti je potrebno parkirišče ob spodnji postaji gondole ter zgornjo postajo gondole, ki ni bila
deležna temeljite obnove od njene izgradnje leta 1964.
Ker na Veliki planini primanjkuje nastanitvenih kapacitet je za trajnostni razvoj turizma potrebno le te
zagotoviti. Nastanitvene kapacitete lahko zagotovimo z obnovo turističnih koč na planini, ter prenovo
gostišča Zeleni rob.

(Skupaj predvidoma do 300 besed)
Opredeli se tudi:

– skladnost projekta s programskimi dokumenti s področja regionalnega razvoja,
Projekt zasleduje programski ukrep št. 1.2.2. (Gradnja turistične infrastrukture in inovativne turistične
storitve) v okviru prioritete št. 1 Regionalnega razvojnega programa LUR 2014-2020 (Rast konkurenčnosti
regijskega gospodarstva), ki predvideva gradnjo in posodobitev (podporne) turistične infrastrukture, ki bo
zagotavljala trajnostni razvoj predvsem zelenega turizma.

– skladnost projekta s politikami Vlade RS,
Projekt je skladen s Strategijo razvoja slovenskega turizma 2012 - 2016 "Partnerstvo za trajnostni razvoj". ki
med drugim izpostavlja naslednje prioritete:
- uveljaviti načela trajnostnega razvoja turizma,
- zagotoviti ugodno poslovno okolje,
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doseči višjo kakovost in ustvariti razmere, ki bodo omogočale večjo konkurenčnost s turizma,

– merljivost

učinkov in rezultatov projekta,
Projekt si bo prizadeval:
- povečati obseg turistične dejavnosti (prihodki in dobiček iz naslova opravljanja gostinske in turistične
dejavnosti),
- povečati število prenočitev na letni ravni,
- povečati število turistov na letni ravni,
-povečana kakovost turističnih storitev in izdelkov
-ustvariti nova delovna mesta – zaradi podprtega projekta

– izvedljivost projekta v načrtovanem časovnem obdobju.
Projekt je izvedljiv v predvidenem časovnem obdobju

8.Navedba prioritete in ukrepa v RRP, v katero se uvršča projekt:
PRIORITETA: Prioriteta št. 1 Regionalnega razvojnega programa LUR 2014-2020 (Rast konkurenčnosti
regijskega gospodarstva)

UKREP: Programski ukrep št. 1.2.2. (Gradnja turistične infrastrukture in inovativne turistične storitve)
KRATKA OBRAZLOŽITEV:
Programski ukrep je usmerjen v razvoj inovativnih turističnih storitev za dvig konkurenčnosti turizma v regiji,
spodbujanje in usmerjanje razvoja novih podjetniških iniciativ, izobraževanje in usposabljanje za dvig
kakovosti na vseh ravneh (od infrastrukture do storitev) ter v gradnjo in posodobitev (podporne) turistične
infrastrukture, ki bo zagotavljala trajnostni razvoj (predvsem zelenega) turizma. Poleg gradnje infrastrukture
bosta potekala tudi razvoj in prenova objektov turistične infrastrukture, ki bosta prispevala k privlačnosti in
konkurenčnosti ponudbe v regiji. Regija obenem stremi k razvoju turističnih storitev, ki bodo v regijo
pripeljale nove goste – izletnike, domače in tuje turiste, ki se bodo v regiji dobro počutili, odkrivali njene
naravne lepote, kulturnozgodovinsko dediščino, kulinariko, aktivno preživljali svoj prosti čas ali dopust.

(Skupaj predvidoma do 100 besed)

9. Opredelitev ciljne skupine, ki ji je projekt namenjen in analiza njenih potreb
CILJNA SKUPINA:
Projekt je namenjen vsem obiskovalcem Velike planine, vsem deležnikom, ki se ukvarjajo s turistično
ponudbo na Veliki planini. Prav tako je projekt namenjen pastirjem, ki se na planini ukvarjajo s tradicionalnim
pašništvom ter s predelavo mleka.

ANALIZA POTREB CILJNE SKUPINE:
Turistični delavci, ki delujejo na območju Velike planine za svojo nemoteno delo in razvoj turizma
potrebujejo turiste. Da bi slednji lahko prišli na planino je potrebno redno vzdrževati in posodabljati žičniške
sisteme. Slednji so še posebej pozimi edini način transporta potnikov na Veliko planino.
Delovanje žičniških naprav zmanjšuje uporabo motornega prometa na Veliki planini, ki je prepovedana.
Zmanjševanje uporabe motornega prometa pa pozitivno vpliva na pastirje in tradicionalno pašo živine na
planini.
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(Skupaj predvidoma do 100 besed):

10.Opis namena in ciljev projekta ter opis skladnosti z razvojno specializacijo regije
NAMEN:
- zagotoviti pogoje za razvoj trajnostnega turizma na Veliki planini
- zagotoviti podporo tradicionalni panogi planine: kmetijstvu (pašništvu)
- zagotoviti podporo gostinstvu in turizmu (gorski turizem, gostinski objekti, prireditve in drugo)

- zagotoviti dostop na Veliko planino za vse obiskovalce/ v vseh razmerah
a. učinek na gospodarsko rast in delovna mesta
DA
delovno mesto na žičniških napravah zagotavlja 4,2 delovni mesti v regiji kar dokazuje raziskava
Nemškega inštituta za gospodarstvo in turizem Univerze v Münchenu (Deutschen
Wirtschaftswissenschaftlichen Institutes für Fremdenverkehr). Torej žičniške naprave pomembno
vplivajo na krepitev gospodarstva lokalnega prostora. Z obnovo in ponovnim zagonom žičniških
naprav je zagotovljenih 15 delovnih mest na žičniških sistemih. V skladu z navedeno raziskavo to
generira 63 drugih delovnih mest.

b. učinek na razvoj človeškega potenciala
DA

c. vpliv na okolje
DA
Žičniške naprave spadajo med najvarnejša prevozna sredstva na svetu. Zaradi pogona na električno
energijo ne povzročajo neposrednih emisij CO2 in predstavljajo atraktivno turistično ponudbo preko
celega leta, ki je za večino turistov žal samoumevna. Obenem žičniške naprave omogočajo doživetja
gorskega sveta tudi ljudem z omejenimi gibalnimi sposobnostmi. Hkrati že leta usmerjajo tokove
obiskovalcev na izbrane turistične dele planote, s čimer se ohranjajo posamezne mirne cone planote.

d. prispevek k ciljem prostorskega razvoja regije
DA
Projekt bo nedvomno spodbudil izkoriščanje turističnih potencialov regije. Na ta način bomo ustvarili
pogoje za razvoj ostalih gospodarskih, in družbenih dejavnosti ter večjo konkurenčnost regije.

e. sinergijski učinek med nameni iz prvih štirih točk (a., b., c. in d.)
DA
Vzpon turistične panoge v regiji prispeva h krepitvi ostalih gospodarskih panog, dviga konkurenčnost
regije, generira razvoj…

f. sinergijski učinek z drugimi projekti
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DA

g. sinergijski učinek glede regionalne celovitosti, razvojne specializacije in med regionalnega
sodelovanja
DA

h. učinek na vložena finančna sredstva
DA

CILJI:
- povečati obseg turistične dejavnosti na Veliki planini , v regiji (turistični promet: prihodki in dobiček iz
naslova opravljanja gostinske in turistične dejavnosti, število turistov, število prenočitev),
- uspešno uveljaviti načela trajnostnega razvoja turizma,
- doseči višjo kakovost turistične ponudbe v regiji in
- ustvariti razmere, ki bodo omogočale večjo konkurenčnost turizma,

OPIS SKLADNOSTI Z RAZVOJNO SPECIALIZACIJO REGIJE:

Projekt zasleduje programski ukrep št. 1.2.2. (Gradnja turistične infrastrukture in inovativne turistične
storitve) v okviru prioritete št. 1 Regionalnega razvojnega programa LUR 2014-2020 (Rast konkurenčnosti
regijskega gospodarstva), ki predvideva gradnjo in posodobitev (podporne) turistične infrastrukture, ki bo
zagotavljala trajnostni razvoj predvsem zelenega turizma.

(Skupaj predvidoma do 150 besed)

UTEMELJITEV
SKLADNOSTI
PROJEKTA
S
CILJI
RELEVANTNIH
MAKROREGIONALNIH STRATEGIJ EU OZ. UČINEK PROJEKTA NA
MAKROREGIONALNIH STRATEGIJ EU, V PRIMERU, DA OBSTAJA

PRIORITET
OBMOČJA

Projekt je skladen z usmeritvami vseh 3 Evropskih Makroregionalnih strategij , v katere je vključena Slovenija. zlasti v
smislu spodbujanja gospodarskega (turističnega) razvoja ter spodbujanja trajnostne rasti gospodarstva, ki
gospodarnejšega izkoriščanja virov.

(Skupaj predvidoma do 200 besed)

11.Predstavitev nosilca projekta oziroma skupine partnerjev
PREDSTAVITEV NOSILCA PROJEKTA:
Občina Kamnik leži v severnem delu osrednje Slovenije, na prehodu med Gorenjsko ravnjo in Celjsko kotlino,
ob vznožju Kamniško Savinjskih Alp in nedaleč od prestolnice Ljubljane. Mesto Kamnik predstavlja upravno,
kulturno, turistično in industrijsko središče občine, ki po površini meri 265,6 km². Največja naselitev v občini
je na območju mesta Kamnik, Mekinj, Duplice in ob Kamniški Bistrici med Stahovico in Kamnikom. Po zadnjih
podatkih v občini živi 29 431 prebivalcev (vir: SURS, leto 2015) v 102 naseljih, od katerih je največje naselje
Kamnik. Obstoječe infrastrukturne danosti omogočajo relativno hitro in neovirano komunikacijo in povezavo
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med naselji ter dober dostop do industrijskih, obrtnih in trgovskih dejavnosti ter turističnih destinacij

PREDSTAVITEV PARTNERJEV NA PROJEKTU:
Družba Velika Planina - zaklad narave, podjetje za rekreacijo in gostinstvo, d.o.o je po merilih Zakona o
gospodarskih družbah majhna gospodarska družba z omejeno odgovornostjo. Podjetje se ukvarja s prevozi z
žičniškimi napravami, je ponudnik gostinskih in turističnih storitev ter upravlja s prostori in površinami na
Veliki planini in na spodnji postaji nihalke v Kamniški Bistrici.
Družba je v 100% lasti Občine Kamnik.
Osnovna dejavnost družbe je storitev javnega prevoza. Že ob ustanovitvi družbe leta 1964 je le-ta opravljala
tudi gostinske in turistične dejavnosti ter storitve povezane z izgradnjo in vzdrževanjem infrastrukture na
Veliki planini. Danes se gostinsko turistični del opravlja v gostišču Zeleni rob, gostinskem lokalu na zgornji
postaji, Skodli ter na spodnji postaji nihalke v Gostilni Pod žičnico.
Dejavnost prevoza se opravlja z nihalko s prenovljeno strojnico (v letu 2011) in prenovljeno spodnjo postajo
(v letu 2013), prenovljeno sedežnico Šimnovec (v letu 2015), novo vlečnico Jurček ter z vlečnico Zeleni rob, ki
je potrebna celovite obnove.

(Skupaj predvidoma do 100 besed)

12.Opis posameznih aktivnosti
KRATEK OPIS AKTIVNOSTI:
1. nakup dveh novih kabin za nihalko (gondolo); trenutne kabine so stare 26let in jih je zaradi varnosti
ter udobja potnikov potrebna zamenjati
2. Zamenjava vlečnice Zeleni rob; trenutna vlečnica je stara 42 let. Slednja ne izpolnjuje več današnjih
varnostnih standardov.
3. Ureditev parkirišča pri spodnji postaji nihalke (gondole); ker se povečuje obisk turistov na Veliko
planino je trenutno glavno parkirišče pri spodnji postaji nihalke premajhno.
4. Zamenjava nosilnih vrvi za nihalko; v skladu s tehničnimi in varnostnimi standardi je potrebno nosilne
vrvi nihalke menjati na vsakih 20-25 let. Trenutna starost vrvi je 21let.
5. Ureditev gostišča Zeleni rob in njegove okolice; gostišče se nahaja na vrhu Velike planine in je
prepoznavni znak Velike planine. Od njegove postavitve konec 60 let prejšnjega stoletja ni bil
deležen temeljite prenove.
6. Ureditev zgornje postaje nihalke (gondole); Nujno je potrebno zamenjati streho objekta ter fasado, ter
urediti notranjost (sanitarije, čakalnico itd). ter odstranitev obstoječe nefunkcionalne stare

vlečnice »Purman«
7. Ureditev počitniških koč na Veliki planini
8. Ureditev smerokazov in turističnih tabel na Veliki planini

(Skupaj predvidoma do 200 besed)
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13.Okvirni časovni načrt projekta
(Po potrebi razširi tabelo glede na število aktivnosti, zapisanih v točki 12 in glede na način
izvedbe projekta, zapisano v točki 5).
Aktivnost /
Leto
Aktivnost 1:
nakup 2 novih
kabin
za
nihalko
(gondolo)
Aktivnost 2:
Zamenjava
vlečnice Zeleni
rob
Aktivnost 3:
Ureditev
parkirišča pri
spodnji postaji
nihalke
(gondole)
Aktivnost 4:
Zamenjava
nosilnih vrvi za
nihalko
Aktivnost 5:
Ureditev
gostišča Zeleni
rob in njegove
okolice
Aktivnost 6:
Ureditev
zgornje postaje
nihalke
(gondole) ter
odstranitev
nefunkcionalne
vlečnice
Purman
Aktivnost 7:
Ureditev
počitniških koč
na Veliki planini
Aktivnost 8:
Ureditev
smerokazov in
turističnih tabel
na Veliki planini

2016

2017

2018

2019

2020

X, 500.000

X, 300.000

X, 400.000

X, 200.000

X, 400.000

X, 200.000

X, 115.000

X, 100.000

X, 300.000

X, 100.000

X, 100.000
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14.Prostorska opredelitev primernih lokacij za izvajanje aktivnosti
Primerne lokacije za Kohezijska regija:
izvajanje aktivnosti: Razvojne regije:
Občine:

Zahodna Slovenija
Osrednjeslovenska statistična regija

Občina Kamnik

15.Prikaz okvirne finančne ocene po aktivnostih in okvirne celotne vrednosti [v evrih]
(Po potrebi razširi tabelo glede na število aktivnosti, zapisanih v točki 12).
Aktivnost /
Vrsta stroškov

2016

2017

2018

2019

2020

Aktivnost 1:
nakup 2 novih
kabin za nihalko
(gondolo)

500.000

Aktivnost 2:
Zamenjava
vlečnice Zeleni
rob

300.000

Aktivnost 3:
Ureditev
parkirišča
pri
spodnji postaji
nihalke
(gondole

400.000

Aktivnost 4:
Zamenjava
nosilnih vrvi za
nihalko

200.000

Aktivnost 5:
Ureditev
gostišča Zeleni
rob in njegove
okolice
Aktivnost 6:
Ureditev
zgornje postaje
nihalke

400.000

200.000

115.000
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(gondole) ter
odstranitev
nefunkcionalne
vlečnice
Purman
Aktivnost 7:
Ureditev
počitniških koč
na Veliki planini

100.000

Aktivnost 8:
Ureditev
smerokazov in
turističnih tabel
na Veliki planini

100.000

SKUPAJ

700.000

300.000

100.000

1.315.000

500.000

200.000

16.Prikaz okvirne celotne vrednosti po predvidenih virih financiranja [v evrih]
Viri financiranja
/ Leto
EU sredstva

2016

2017

2018

2019

2020

Sklad EU:

Pristojno
ministrstvo:

Operativni
program:
Operativni
program
za
izvajanje
evropske
kohezijske
politike
v
obdobju 20142020

595.000

1.117.750

425.000

170.000

Prednostna os:

Prednostna
naložba:

Specifični cilj:
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Nacionalna
sredstva
Pristojno
ministrstvo:

Občinska
sredstva
105.000

197.250

75.000

30.000

700.000

1.315.000

500.000

200.000

Občina:

Druga
javna
sredstva
Naziv subjekta:

Zasebna
sredstva
Naziv subjekta:

SKUPAJ

(Po potrebi razširi tabelo glede na vir financiranja).

17.Opis kazalnikov ter viri podatkov za spremljanje kazalnikov
(v primeru predvidenega sofinanciranja projekta iz sredstev evropske kohezijske politike
cilja Naložbe za rast in delovna mesta, je potrebno opredeliti tudi kazalnike učinkov in
specifične kazalnike rezultatov iz OP EKP 2014-202071)
Naziv kazalnika
Merska enota
Cilja vrednost ob
Viri podatkov
zaključku projekta
%

SURS

%

SURS

povečan
obseg
turistične dejavnosti
(prihodki in dobiček
iz
naslova
opravljanja
gostinske
in
turistične
dejavnosti)

1.5. Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 z dne 11. decembra 2014
(http://www.eu-skladi.si/ekp/kljucni-dokumenti)
71
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večje
število
prenočitev na letni
ravni
%

SURS

Vprašalniki,knjiga
pohval....

Dejansko stanje

večje število turistov
na letni ravni,
večja
kakovost
turističnih storitev in
izdelkov
število
(neposrednih) novih
delovnih mest –
zaradi
podprtega
projekta

Št.

Dejansko stanje

(Po potrebi razširi tabelo glede na število kazalnikov).

18.Pripravljenost projekta - potrebna dokumentacija za izvedbo projekta:
(označiti in izpolniti)
Projektna dokumentacija:
Bo potrebna
(navesti, katera)
Je v izdelavi
Je izdelana
Investicijska dokumentacija:
Bo potrebna
(navesti, katera)
Je v izdelavi
Je izdelana
Gradbeno dovoljenje
Je potrebno
Ni potrebno
Je pridobljeno, dne
Umeščenost v občinske razvojne in
prostorske dokumente
Predvidena
priprava
regionalnega
prostorskega načrta
Podatki o pravnem stanju zemljišč72 in
objektov pri investicijskih projektih
(navede se najmanj parcelna številka, k.o. in
lastništvo)

, številka

DA
NE
DA
NE

Naziv regije: Ljubljanska urbana regija
Datum izpolnitve obrazca: 25.11.2015
Podpis direktorice/direktorja RRA: mag. Lilijana Madjar

72

Izpis iz zemljiške knjige
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4.19. TRŽNICA IVANČNA GORICA
PREDSTAVITEV PROJEKTA
1.Naziv projekta:

Tržnica Ivančna Gorica

2.Predlagatelj projekta:
(če se razlikuje od nosilca projekta)

Občina Ivančna Gorica

3.Predstavitev nosilca projekta in skupine partnerjev:
Občina Ivančna Gorica
a) Nosilec projekta:
Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica
b) Partnerji v projektu:
(navedba in njihova vloga v projektu)

4.Tip projekta:
x regijski projekt
medregijski projekt
sektorski projekt
(v nadaljevanju označiti v primeru predvidenega sofinanciranja projekta iz sredstev evropske
kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta – glej Navodila OU73)
Dodatno označiti v primeru celostne obravnave
določenega geografskega območja (npr.
DA
urbano območje, zavarovano območje narave,
74
porečje) :
X NE
Operacije celostnega pristopa

5.Način izvedbe projekta (označiti):
X celotna izvedba projekta v enem koraku
izvedba projekta po sklopih (po fazah)
6.Predviden začetek in zaključek izvajanja projekta:
Predviden začetek (leto/mesec):
2016/september
Predviden zaključek (leto/mesec):

2017/november

7. Povzetek projekta:
Predstavitev: Občina namerava pripraviti pokrit prostor, ki je tudi v Občinskem prostorskem načrtu
zaveden kot tržni prostor, kjer se bo lahko vsakodnevno prodajalo pridelke in izdelke iz naših

Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020, Ljubljana, julij 2015, št. dokumenta 007-71/2015/1
(http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila)
74 5. člen
Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15)
73
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kmetij, občasno pa naj bi bila omogočena tudi prodaja ostalih vrst blaga. Objekt bo namenjen tudi
drugim predstavitvam ob prireditvah, ki se odvijajo v sklopu občine ali drugih društev in združenj.
Namen: Namen projekta je postaviti primeren prostor za dejavnost tržnice, ki sedaj deluje na
makadamskem prostoru, ki je neprimeren.
Merljivi učinki projekta:
S tržnico se povečuje prihodek na kmetijah, ki prodajajo svoje pridelke in izdelke, obenem pa se
poskrbi za samooskrbo prebivalcev ter kratko verigo hrane iz njive do trga.
Fizični kazalnik investicije: Izvedba pokrite tržnice v obsegu 200 m2.
Investicija je skladna z vizijo, cilji in razvojnimi prioritetami Regionalnega razvojnega programa
Ljubljanske urbane regije 2014-2020, ki v svoji viziji stremi k pozitivnemu, trajnostnemu odnosu z
okoljem, gospodarskemu razvoju in ustvarjanju visokega življenjskega standarda za prebivalce.
Izvedba projekta bo omogočila razvoj gospodarstva skladno z razvojno specializacijo regije, ki
upošteva skladen razvoj z razpoložljivimi okoljskimi zmogljivostmi, zagotavljanje zdravega in
kakovostnega bivalnega okolja, ustrezno načrtovanje prostora ter sonaravno samooskrbo. Projekt
prispeva k uresničevanju razvojnega cilja regije, ki poudarja preudarno rabo prostora, naravnih
virov in energije, saj bo omogočal boljšo izrabo prostorskih zmogljivosti in s tem boljše prostorsko
načrtovanje. Z omogočanjem dostopa do bolj kakovostne hrane in s tem na izboljšanje zdravja ljudi
pomembno prispeva k cilju zagotavljanja višje kakovosti bivanja, kakor tudi z zagotavljanjem
možnosti za razvoj drugih gospodarske, turistične, kulturne, dopolnilnih in drugih dejavnosti
Projekt se umešča v 3. tematski cilj Partnerskega sporazuma: Povečanje konkurenčnosti malih in
srednjih podjetij, kmetijstva ter ribištva in akvakulture (ukrep Vključevanje in tržna usmerjenost
proizvajalcev ter predelava, trženje in razvoj kmetijskih proizvodov) ter cilj 8: spodbujanje
trajnostnega in kakovostnega zaposlovanja ter mobilnosti delovne sile (ukrep ustvarjanje delovnih
mest na podeželju). Projekt navezuje na Prednostno os 2 Operativnega programa za izvajanje
Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020: Dinamično in konkurenčno podjetništvo za
zeleno gospodarsko rast, specifični cilj 2: povečanje dodane vrednosti MSP.
Izvedljivost projekta v načrtovanem časovnem obdobju:
Na izvedljivost z vidika upravnih dovoljenj vpliva pravočasnost pridobitve gradbenega dovoljenja.
Investitor v tem primeru ne pričakuje odstopanj od zastavljenega terminskega načrta.
Na izvedljivost s predvidenimi finančnimi sredstvi v predvidenem časovnem okviru bodo vplivali
postopki oddaje javnih naročil in njihova uspešnost. Glede na pretekle izkušnje in trenutno
globalno situacijo investitor ne pričakuje, da bi z javnimi naročili presegel načrtovana sredstva za
izvedbo projekta in je s tega vidika projekt izvedljiv.
Z vidika usposobljenosti kadrov, ki so vključeni v projekt, je projekt izvedljiv. Kadri razpolagajo z
ustreznimi znanji, tako na nivoju tehnično-tehnoloških rešitev, kot na nivoju poznavanja evropske
kohezijske politike in njenega izvajanja.
Projekt je izvedljiv tudi z vidika pričakovanega povpraševanja. Porast dohodka, ki se pričakuje v
sklopu projekta, bo vplival na večanje števila vključenih pridelovalcev hrane, krajša pot izdelkov pa
na višanje kakovosti izdelkov, kar bo pozitivno vplivalo na porast povpraševanja po izdelkih.
Izvedljivost tudi s tega pogleda ni ogrožena.
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8.Navedba prioritete in ukrepa v RRP, v katero se uvršča projekt:
PRIORITETA: 3: Ljudem prijazna regija
UKREP: 3.2.2.: Prenova in ureditev urbanih ter vaških območij
KRATKA OBRAZLOŽITEV:
Investicija bo pripomogla k skladnejšemu razvoju območja in zagotavljanju višje kakovosti
življenja, ki temelji na izboljšanem gospodarjenju s prostorom. Z umestitvijo v primernejši prostor
bo investicija preprečevala slabo neizkoriščenost in neprimerno rabo prostora, kar bo pripomoglo k
trajnostnemu razvoju občine. Z ureditvijo pokritega prostora bodo dane tudi možnosti za izvajanje
številnih prireditev in drugih dogodkov, ki bodo omogočale medgeneracijsko druženje ter pozitivno
prispevale k razvoju kulturne dejavnosti območja.
(Skupaj predvidoma do 100 besed)
9.Opredelitev ciljne skupine, ki ji je projekt namenjen in analiza njenih potreb
CILJNA SKUPINA:
Projekt je namenjen občanom občine Ivančna Gorica in prebivalcem regije na eni strani in lokalnim
in regionalnim pridelovalcem hrane na drugi strani.
ANALIZA POTREB CILJNE SKUPINE:
Z ureditvijo pokrite tržnice na danem območju bodo vzpostavljeni ustrezni pogoji za zagotovitev
ponudbe lokalno pridelane hrane in zagotovitev možnosti trženja lokalnih proizvodov, ki jih
dosedanja ureditev ni omogočala. Zaradi nepokritih površin je bilo izvajanje dejavnosti v veliki meri
odvisno od vremenskih pogojev in je bil obisk in povpraševanje po izdelkih v hladnejših obdobjih ali
v primeru dežja bistveno zmanjšan. Z vidika tako občanov in ostalih uporabnikov tržnice, kot tudi
pridelovalcev hrane, je za zagotavljanje ekonomičnosti delovanja tržnice nujno potrebno urediti
pokrite površine na asfaltirani površini, ki bodo omogočale izvajanje dejavnosti v vseh vremenskih
razmerah in v bistveno boljših pogojih.
(Skupaj predvidoma do 100 besed):
10.Opis namena in ciljev projekta ter opis skladnosti z razvojno specializacijo regije
NAMEN:
Namen investicije je zagotoviti ustrezne pogoje za delovanje tržnice, ki bodo omogočali
kvalitetnejše in bolj zdravo življenje prebivalcev ter pogoje za trženje lokalnih izdelkov in
zagotavljanje dohodka lokalnim pridelovalcem.
Cilj investicije je urediti pokrito tržnico v skupni površini 200m2 z vsemi pripadajočimi inštalacijami
in opremo.
a. učinek na gospodarsko rast in delovna mesta
Investicija bo omogočala pogoje za trženje lokalno pridelane hrane, s čimer bo imela vpliv
na povišanje dohodka lokalnih pridelovalcev in omogočala priložnosti za dodatni vir
dohodka prebivalcem na podeželju in s tem pripomogla k razvoju podeželja in višanju
standarda celotnega območja.
b. učinek na razvoj človeškega potenciala
265
DOPOLNITEV OSNUTKA DOGOVORA ZA RAZVOJ LJUBLJANSKE URBANE REGIJE 2016-2019

Izvedba investicije daje številne razvojne možnosti, saj se nanjo veže razvoj drugih
dejavnosti, tako na gospodarskem, kot na turističnem, kulturnem in drugih področjih. Zato
bo imela pozitiven vpliv tudi na motivacijo mladih, da poiščejo priložnosti za udejstvovanje
v lokalnem okolju in na tak način pripomore k zmanjševanju negativnih demografskih
trendov.
c. vpliv na okolje
Investicija nima negativnih vplivov na okolje, saj bo pri njeni izvedbi zagotovljena
učinkovitost izrabe naravnih virov, okoljska učinkovitost, trajnostna dostopnost in
zmanjševanje vplivov na okolje. Z umestitvijo v primernejši prostor bo imela inevesticija
pozitiven učinek na okolje, saj bo omogočala njegovo primernejšo izrabo.
d. prispevek k ciljem prostorskega razvoja regije
Investicija bo pripomogla k uresničevanju razvojnega cilja regije, vezanega na preudarno
izrabo prostora, naravnih virov in energije. Cilj teži k skrbi in preudarni rabi prostora z
namenom trajnostnega razvoja in spodbujanja učinkovitega prostorskega načrtovanja. Prav
tako prispeva k cilju zagotavljanja visoke kakovosti bivanja glede na različne vrste
kazalnikov: gospodarske, družbene, okoljske in prostorske, saj bo povečevala privlačnost
destinacije in dostopnost ter povezanost okolja.
e. sinergijski učinek med nameni iz prvih štirih točk (a., b., c. in d.)
Ureditev tržnice bo omogočala pogoje za razvoj in trženje lokalno pridelane hrane in s tem
skladnejši razvoj območja, s čimer bo pozitivno vplivala na razvoj gospodarstva ter drugih
dejavnosti, ki bodo zagotavljale višjo kakovost življenja. Hkrati bo pomenila nove priložnosti
za razvoj dopolnilnih dejavnosti in ustvarjanje novih delovnih mest. Obenem bo ustreznejša
umestitev v prostor pomenila tudi učinkovitejšo prostorsko izrabo območja, skladno z načeli
trajnostnega razvoja in manjšo obremenitev okolja. Pomemben pa je tudi učinek na
izboljšanje zdravja prebivalcev, ki ga bo omogočil dostop do kakovostnejše in bolj zdrave
hrane.
f. sinergijski učinek z drugimi projekti
Krepitev istoimenske blagovne znamke, katera je nastala v projektu PRIJETNO DOMAČE,
katera povezuje lokalno turistično, kmetijsko in ostalo ponudbo, vse pod skupnim okriljem
destinacije Prijetno domače.
g. sinergijski učinek glede regionalne celovitosti, razvojne specializacije in med regionalnega
sodelovanja
Investicija bo pripomogla k skladnejšemu regionalnemu razvoju, saj bo spodbujala razvoj
podeželskega območja in prispevala k zmanjševanju razvojnih razlik. Skladna je z razvojno
specializacijo regije, ki se usmerja na razvoj gospodarstva, skladnega z razpoložljivimi
okoljskimi zmožnostmi prostora in povečevanje konkurenčnosti regije.
h. učinek na vložena finančna sredstva
Projekt bo imel učinek na ustvarjanje novih delovnih mest in sicer se bo z investicijo
zagotovilo vsaj eno neposredno povezano delovno mesto, to je upravljanje investicije,
pričakuje pa se tudi, da bo investicija pripomogla k nastanku vsa j 5 novih podjetij. Posredni
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učinki pa se pričakujejo tudi v razvoju drugih dejavnosti, predvsem dopolnilnih dejavnosti
na kmetiji, razvoju turizma, kulturnih in drugih dejavnosti, izboljšanju zdravja in kakovosti
življenja. Glede na vložena finančna sredstva je investicija ekonomsko upravičena.
Podrobnejši prikaz ekonomske upravičenosti bo podan v ustrezni investicijski
dokumentaciji.
CILJI:
Cilj je vzpostaviti prostor in proces kjer se bo lahko vsakodnevno prodajalo pridelke in izdelke iz
naših kmetij, občasno pa naj bi bila omogočena tudi prodaja ostalih vrst blaga. Objekt bo namenjen
tudi drugim predstavitvam ob prireditvah, ki se odvijajo v sklopu občine ali drugih društev in
združenj.
Glavni cilj je ureditev pokrite tržnice v skupni površini 200 m2 z vso pripadajočo opremo in
inštalacijami.
Ostali cilji, ki jih zasleduje projekt, pa so:
- povečati stopnjo samooskrbe območja,
- prebivalcem omogočiti dostop do kakovostne in bolj zdrave hrane,
- lokalnim pridelovalcem omogočiti dodatni zaslužek in odprodajo viškov hrane,
- zagotoviti možnosti za povezovanje in zbiranje ljudi ter izvajanje drugih prireditev,
- ustvariti priložnosti za razvoj dopolnilnih dejavnosti in s tem novih delovnih mest,
- povečati privlačnost območja, predvsem z vidika turizma.
OPIS SKLADNOSTI Z RAZVOJNO SPECIALIZACIJO REGIJE:
Razvojna specializacija regije se osredotoča na razvoj gospodarstva, ki bo skladen z razpoložljivimi
okoljskimi zmogljivostmi prostora ter povečevanje konkurenčnosti regije z ustrezno prenovo in
razvojem prometne, okoljske, informacijsko-komunikacijske in družbene infrastrukture. Ureditev
pokrite tržnice sovpada z razvojnimi usmeritvami, saj omogoča razvoj gospodarskih dejavnosti in s
tem višanje konkurenčnosti območja, obenem pa omogoča primernejšo rabo prostora. Prav tako je
investicija skladna z usmeritvijo regijskega razvoja v zagotavljanje zdravega in kakovostnega
bivalnega okolja, saj pomeni pozitiven učinek na zdravje ljudi, izboljšanje izgleda in privlačnosti
območja, popestritev ponudbe in priložnosti za razvoj drugih dejavnosti, s čimer bo pripomogla k
višanju kakovosti življenja vseh prebivalcev območja.
(Skupaj predvidoma do 150 besed)
UTEMELJITEV SKLADNOSTI PROJEKTA S CILJI RELEVANTNIH PRIORITET MAKROREGIONALNIH
STRATEGIJ EU OZ. UČINEK PROJEKTA NA OBMOČJA MAKROREGIONALNIH STRATEGIJ EU, V
PRIMERU, DA OBSTAJA
Projekt se navezuje na prednostno nalogo Strategije Evropa 2020, to je trajnostna rast, ki se
osredotoča na spodbujanje bolj konkurenčnega in zelenega gospodarstva, ki gospodarneje izkorišča
vire. Trajnostno rast namerava Evropa med drugim doseči tudi z izboljšanjem poslovnega okolja,
predvsem za MSP, z namenom izboljšanja produktivnosti in konkurenčnosti ter stremeti k iskanju
okolju prijaznih rešitev.
Investicija prispeva k uresničevanju prvega cilja Strategije Evropa 2020, to je Zaposlovanje. Z
izboljšanjem možnosti za trženje izdelkov lokalnih pridelovalcev in z omogočanjem razvoja drugih
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dejavnosti bo imel projekt vpliv na ustvarjanje novih delovnih mest in izboljšanju zaposlitvenih
možnosti.

(Skupaj predvidoma do 200 besed)
11.Predstavitev nosilca projekta oziroma skupine partnerjev
PREDSTAVITEV NOSILCA PROJEKTA:
Občina Ivančna Gorica je lokalna skupnost, ustanovljena je bila z Zakonom o ustanovitvi občin ter
določitvi njihovih območij in obstoja od leta 1995 dalje. Leži v osrčju Slovenije in je del
osrednjeslovenske statistične regije (Slika 1). Občino sestavlja 137 naselij in 12 krajevnih skupnosti
s 15.781 prebivalci. Njeno središče je naselje Ivančna Gorica, na razvoj katerega vplivajo predvsem
ugodne prometne povezave v smeri Ljubljane in Novega mesta. Na zemljevidu Slovenije je občina
umeščena na Dolenjsko med občine Ljubljana, Grosuplje, Litija, Trebnje, Šmartno pri Litiji,
Žužemberk, in Dobrepolje.
PREDSTAVITEV PARTNERJEV NA PROJEKTU:
/
(Skupaj predvidoma do 100 besed)
12.Opis posameznih aktivnosti
KRATEK OPIS AKTIVNOSTI:
Skladno u Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ je potrebno za predmetno investicijo izdelati Dokument identifikacije
investicijskega projekta. Aktivnost bo izvedena d konca leta 2016.
Pred pričetkom investicije je potrebno pridobiti še projektno dokumentacijo faze PGD in PZI. Po
zaključku izvedbenih del pa je potrebna še dokumentacija faze PID. PGD in PZI bo investitor pridobil
do konca leta 2016.
S področja upravnih dovoljenj je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, ki ga namerava investitor
pridobiti do konca leta 2016.
Predvidoma v decembru bo pričel investitor z aktivnostmi za izvedbo javnega razpisa za pridobitev
izvajalca gradnje, ki bodo zaključene najkasneje do konca marca 2017.
Izvedbena dela se bodo pričela marca 2017 in zaključila predvidoma do konca oktobra 2017. Prvi
mesec obratovanja investicije bo predvidoma november 2017.

(Skupaj predvidoma do 200 besed)
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13.Okvirni časovni načrt projekta
Aktivnost /
2016
2017
Leto
Aktivnost 1: september Investicijska
december
dokumentacija
Aktivnost
2 September Projektna
december
dokumentacija
Aktivnost
3
Upravno
September dovoljenje za december
poseg
v
prostor
Aktivnost
4
-marec
Razpis
za December izbiro izvajalca
Aktivnost
5
marec
Gradnja
oktober

2018

2019

2020

-

Aktivnost
6
November Obratovanje
in upravljanje
(Po potrebi razširi tabelo glede na število aktivnosti, zapisanih v točki 12 in glede na način izvedbe
projekta, zapisano v točki 5).
14.Prostorska opredelitev primernih lokacij za izvajanje aktivnosti
Kohezijska regija: Zahodna Slovenija
Razvojne regije: Osrednjeslovenska
Primerne lokacije za
Občine: Ivančna Gorica
izvajanje aktivnosti:
Investicija se bo izvajala na par.št. 31/38 v k.o. Gorenja vas, katere lastnica je
Občina Ivančna Gorica. Lokacija je bila prepoznana kot najprimernejša v času
priprave OPN Občine Ivančna Gorica in OPPN Ivančna Gorica - Center in je
bila kot taka vanj umeščena.
15.Prikaz okvirne finančne ocene po aktivnostih in okvirne celotne vrednosti [v evrih]
Aktivnost /
2016
2017
2018
2019
Vrsta stroškov
Aktivnost 1:
11.000,00
Investicijska
dokumentacija
Aktivnost 2:
Projektna

20.000,00

2020

4.000,00
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dokumentacija
Aktivnost 3:
2.000,00
Upravno
dovoljenje za
poseg
v
prostor
Aktivnost
4 1.000,00
Razpis
za
izbiro izvajalca
Aktivnost
5
Gradnja
Aktivnost
6
Obratovanje
in upravljanje
SKUPAJ
34.000,00

2.000,00

433.000,00
7.000,00

446.000,00

(Po potrebi razširi tabelo glede na število aktivnosti, zapisanih v točki 12).

16.Prikaz okvirne celotne vrednosti po predvidenih virih financiranja [v evrih]
Viri
2016
2017
2018
2019
financiranja /
Leto
EU sredstva

2020

Sklad EU:
ESRR
Pristojno
ministrstvo:
MGRT
Operativni
program:
OP EKP 20142020

408.000

Prednostna
os:
2: Dinamično
in
konkurenčno
podjetništvo
za
zeleno
gospodarsko
rast
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Prednostna
naložba:
Spodbujanje
podjetništva,
zlasti
z
omogočanjem
lažje
gospodarske
izrabe novih
idej
in
spodbujanjem
ustanavljanja
novih podjetij,
vključno
s
podjetniškimi
inkubatorji
Specifični cilj:
2: Povečanje
dodane
vrednosti MSP
Nacionalna
sredstva
Pristojno
ministrstvo:

Občinska
sredstva
Občina:
Ivančna
Gorica

34.000

38.000

Druga javna
sredstva
Naziv
subjekta:

Zasebna
sredstva
Naziv
subjekta:
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SKUPAJ

34.000

446.000

(Po potrebi razširi tabelo glede na vir financiranja).

17.Opis kazalnikov ter viri podatkov za spremljanje kazalnikov
(v primeru predvidenega sofinanciranja projekta iz sredstev evropske kohezijske politike cilja
Naložbe za rast in delovna mesta, je potrebno opredeliti tudi kazalnike učinkov in specifične
kazalnike rezultatov iz OP EKP 2014-202075)
Naziv kazalnika
Merska enota
Cilja vrednost ob
Viri podatkov
zaključku projekta
Število novih MSP Št.
5
AJPES,
poročila
upravljavca investicije
Nova
delovna Št.
1
Izkazi
in
poročila
mesta
upravljavca investicije
(Po potrebi razširi tabelo glede na število kazalnikov).

18.Pripravljenost projekta - potrebna dokumentacija za izvedbo projekta:
(označiti in izpolniti)
Projektna dokumentacija:
X Bo potrebna
PGD in PZI dokumentacija
Je v izdelavi
Je izdelana
Investicijska dokumentacija:
DIIP
Gradbeno dovoljenje

Umeščenost v občinske razvojne in prostorske
dokumente
Predvidena priprava regionalnega prostorskega
načrta
Podatki o pravnem stanju zemljišč76 in objektov
pri investicijskih projektih
(navede se najmanj parcelna številka, k.o. in
lastništvo)

X Bo potrebna
Je v izdelavi
Je izdelana
X Je potrebno
Ni potrebno
Je pridobljeno, dne
X DA
NE
DA
X NE

, številka

Par. št. 31/38 k.o. Gorenja Vas – lastnik
Občina Ivančna Gorica.

Naziv regije: Ljubljanska urbana regija
Datum izpolnitve obrazca: 25.11.2015
Podpis direktorice/direktorja RRA: Mag. Lilijana Madjar

1.5. Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 z dne 11. decembra 2014
(http://www.eu-skladi.si/ekp/kljucni-dokumenti)
76 Izpis iz zemljiške knjige
75
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4.20. DOMAČI PRIDELKI IN IZDELKI LJUBLJANSKE URBANE REGIJE
PREDSTAVITEV PROJEKTA

1.Naziv projekta:

DOMAČI PRIDELKI IN IZDELKI LJUBLJANSKE URBANE
REGIJE

2.Predlagatelj projekta:
(če se razlikuje od nosilca projekta)
3.Predstavitev nosilca projekta in skupine partnerjev:
a) Nosilec projekta:
KGZS- Zavod Lj, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana
b) Partnerji v projektu:
(navedba in njihova vloga v projektu)

4.Tip projekta:
X regijski projekt
medregijski projekt
sektorski projekt
(v nadaljevanju označiti v primeru predvidenega sofinanciranja projekta iz sredstev evropske
kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta – glej Navodila OU77)
Dodatno označiti v primeru celostne obravnave
določenega geografskega območja (npr.
DA
urbano območje, zavarovano območje narave,
porečje)78:
XNE
Operacije celostnega pristopa

5.Način izvedbe projekta (označiti):
celotna izvedba projekta v enem koraku
X izvedba projekta po sklopih (po fazah)
6.Predviden začetek in zaključek izvajanja projekta:
Predviden začetek (leto/mesec):
2016/januar
Predviden zaključek (leto/mesec):

2020/december

Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020, Ljubljana, julij 2015, št. dokumenta 007-71/2015/1
(http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila)
78 5. člen
Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15)
77
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7.Povzetek projekta:
S projektom želimo spodbuditi in razširiti pridelavo zelenjave, poljščin in sadja – zlasti tistih vrst, po
katerih je zaznano večje povpraševanje pri potrošnikih. Osnovni namen projekta čim več pridelati
in porabiti na lokalnem območju- povečanje samooskrbe s hrano v LUR. S pospeševanjem kratkih
verig pri samooskrbi prebivalstva poskrbimo tudi za varovanje okolja in krepitev lokalnega
gospodarstva. Pridelovalcem bomo nudili pomoč pri osvajanju tehnologij pridelave in predelave
pridelkov. Ponudili jim bomo tudi pomoč pri trženju pridelkov in izdelkov. Izdelali bomo katalog
ponudnikov, spletno stran z informacijami o lokalni pridelavi, vzpostavili povezave z lokalnimi
odkupovalci in odjemalci proizvodov (javni zavodi). Vzpostavili bomo tudi nova prodajna mesta
(tržni prostori). S povečano pridelavo, predelavo in trženjem pridelkov in izdelkov bomo zagotovili
možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest na kmetijah na območju LUR.
Pridelovalce bomo spodbudili in usposobili za pridelavo tradicionalnih, že pozabljenih poljščin, po
katerih se povpraševaje potrošnikov povečuje. S tem bomo poskrbeli tudi za večjo biotsko pestrost
pri pridelavi vrtnin in poljščin (skrb za biodiverziteto). S pospeševanjem samooskrbe, s prodajo oz.
porabo pridelanih proizvodov na lokalnem območju bomo ugodno vplivali tudi na manjšo porabo
embalaže in fosilnih goriv.
Projekt bomo izvedli v dveh fazah. I. faza : evidentiranje obstoječih ponudnikov, pridobivanje novih,
usposabljaje ponudnikov za pridelavo in predelavo
II. faza: usposabljaje za trženje, vzpostavljanje novih prodajnih mest, vzpostavljanje povezave z
odkupovalci in odjemalci, promocija
(Skupaj predvidoma do 300 besed)
Opredeli se tudi:
– skladnost projekta s programskimi dokumenti s področja regionalnega razvoja,
– skladnost projekta s politikami Vlade RS,
– merljivost učinkov in rezultatov projekta,
– izvedljivost projekta v načrtovanem časovnem obdobju.
8.Navedba prioritete in ukrepa v RRP, v katero se uvršča projekt:
PRIORITETA: 1. Rast konkurenčnosti regijskega gospodarstva
UKREP: 1.2.1.: Sonaravno kmetijstvo, gozdarstvo in lesarstvo kot temelj regionalne samooskrbe
KRATKA OBRAZLOŽITEV:
Projekt je zasnovan tako, da bo posledično omogočal ustvarjanje novih delovnih mest na podeželju
in poskrbel za ekonomski učinek na kmetijah in krepitev konkurenčnosti le- teh na lokalnem trgu.
Vsa kmetijska proizvodnja bo potekala v skladu s smernicami sonaravnega kmetovanja in
prispevala k večji stopnji samooskrbe lokalnega prebivalstva s hrano pridelano na območju LUR.
(Skupaj predvidoma do 100 besed)
9.Opredelitev ciljne skupine, ki ji je projekt namenjen in analiza njenih potreb
CILJNA SKUPINA:
PONUDNIKI LOKALNO PRIDELANIH IN PREDELANIH ŽIVIL (zelenjave, poljščin, sadja)
POTROŠNIKI, ODKUPOVALCI IN ODJEMALCI LOKALNO PRIDELANIH ŽIVIL
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ANALIZA POTREB CILJNE SKUPINE:
PONUDNIKI LOKALNO PRIDELANIH IN PREDELANIH ŽIVIL (zelenjave, poljščin, sadja) potrebujejo
stalno izpopolnjevanje znanja glede pridelave in predelave živil, uvajanja novih proizvodov, trženja
svojih proizvodov, nastopa na trgu, iskanju novih tržnih poti. Tehnologija pridelave in predelave se
ves čas izpopolnjuje, potrebno je tudi prilagajanje podnebnim spremembam. Potrebno je veliko
znanja in veščin. Pridelovalci morajo poznati tudi postopke skladiščenja, distribucije in predelave
živil in vse zakonodaje, ki je s tem povezana. Potrebujejo veščine pri nastopu na trgu pri
komunikaciji s potrošniki in drugimi porabniki.
POTROŠNIKI, ODKUPOVALCI IN ODJEMALCI LOKALNO PRIDELANIH ŽIVIL se morajo zavedati
pomena in prednosti lokalno pridelane hrane.
(Skupaj predvidoma do 100 besed):
10.Opis namena in ciljev projekta ter opis skladnosti z razvojno specializacijo regije
NAMEN:
Osnovni namen projekta čim več pridelati in porabiti na lokalnem območju- povečanje samooskrbe
s hrano v LUR
a. učinek na gospodarsko rast in delovna mesta
S pospeševanjem pridelave in predelave lokalne hrane in boljšim trženjem le-te bomo
pospešili razvoj novih delovnih mest na kmetijah. Vplivali bomo na lokalno kroženje
denarja.
b. učinek na razvoj človeškega potenciala
Usposobili bomo pridelovalce hrane za povečano pridelavo, za nadgradnjo osnovnih
proizvodov-dodana vrednost v predelanih izdelkih (predelava zelenjave in sadja). Usposobili
jih bomo za uspešnejše trženje in promocijo lokalno pridelanih proizvodov.
c. vpliv na okolje
S pospeševanjem porabe lokalno pridelanih proizvodov bomo vzpostavili kratke verige pri
lokalni samooskrbi, poskrbeli za varovanje okolja z manjšo porabo embalaže in manjšo
porabo fosilnih goriv.
d. prispevek k ciljem prostorskega razvoja regije
Z razvojem dejavnosti in pridobivanjem dohodka na podeželskih območjih in v kmetijskem
sektorju bomo poskrbeli za uravnotežen prostorski razvoj regije. Razvoj se bo enakomerneje
porazdelil med urbanim in podeželskim območjem LUR.
e. sinergijski učinek med nameni iz prvih štirih točk (a., b., c. in d.)
Sinergijski učinek med nameni iz prvih štirih točk je povsem jasen in nedvoumen. Povečana
pridelava lokalnih proizvodov omogoča razvoj novih delovnih mest na podeželju (na
kmetijah), na pospešeno kroženje denarja v lokalni ekonomiji za kar so potrebni
usposobljeni proizvajalci, ki bodo poleg večje ekonomske učinkovitosti kmetij prispevali
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tudi k varovanju okolja. Krepitev potencialov na podeželskem območju pa bo prispevala k
uravnoteženemu prostorskemu razvoju regije.
f. sinergijski učinek z drugimi projekti
Navedeni projekt ima lahko z drugimi projekti še večji sinergijski učinek (okoljski projekti,
razvoj turizma, malega gospodarstva, lokalna samooskrba na drugih področjih – les, OVE.
g. sinergijski učinek glede regionalne celovitosti, razvojne specializacije in med regionalnega
sodelovanja
Z aktivnostmi projekta bomo zajeli celotno regijo, poskrbeli za razvoj kmetijskih
gospodarstev, za specializacijo pri pridelavi zelenjave, poljščin in sadja. Projekt je primeren
tudi za izvajanje v drugih regijah.
h. učinek na vložena finančna sredstva
Glede na predvidena vložena finančna sredstva v izvedbo tega projekta,bodo učinki
projekta nedvomno upravičili vsa vložena sredstva. Na območju LUR bo prišlo do
pomembnega premika pri ponudbi lokalno pridelane hrane, pri ekonomski učinkovitosti
kmetijskih gospodarstev in ne nazadnje pri kvalitetni oskrbi potrošnikov, kar vse skupaj
prinaša ugodne dolgoročne učinke.
CILJI:
- ponuditi potrošnikom lokalno pridelano hrano
- omogočiti kmetijam dodatni prihodek in s tem večjo ekonomsko učinkovitost
- omogočiti razvoj novih delovnih mest
- povečati število prodajnih mest z lokalno ponudbo
- izkoristiti naravne proizvodne potenciale ob istočasnem varovanju okolja
- spodbudit potrošnike za porabo lokalno pridelanih proizvodov

OPIS SKLADNOSTI Z RAZVOJNO SPECIALIZACIJO REGIJE:
Projekt je skladen z razvojno specializacijo regije saj sledi ciljem razvoja gospodarstva (kmetijskih
gospodarstev, ponudba na trgu) skladno z razpoložljivimi zmogljivostmi prostora. Samooskrbo
bomo razvijali v skladu z sonaravnimi možnostmi in pričakovanji potrošnikov.
(Skupaj predvidoma do 150 besed)
UTEMELJITEV SKLADNOSTI PROJEKTA S CILJI RELEVANTNIH PRIORITET MAKROREGIONALNIH
STRATEGIJ EU OZ. UČINEK PROJEKTA NA OBMOČJA MAKROREGIONALNIH STRATEGIJ EU, V
PRIMERU, DA OBSTAJA
(Skupaj predvidoma do 200 besed)
11.Predstavitev nosilca projekta oziroma skupine partnerjev
PREDSTAVITEV NOSILCA PROJEKTA:
Osnovna dejavnost oddelka za kmetijsko svetovanje KGZS- Zavod LJ, je svetovanje in
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izobraževanje kmetovalcev in članov njihovih družin - v ta namen organiziramo in
izvajamo predavanja, krožke, tečaje, osebno svetujemo, organiziramo in izvajamo
praktične prikaze različnih tehnoloških opravil, ogledov dobrih kmetijskih praks.
Ostale dejavnosti:
Seznanjanje kmetovalcev z novostmi na področju tehnologij, pomoč pri preusmerjanju
gospodarstev v druge panoge ali standard pridelave.
Svetovanje pri načrtovanju poljedelskega in vrtnarskega kolobarja in seznanjanje
pridelovalcev z novimi sortami in hibridi ter uvajanje novih sort kmetijskih rastlin.
Sodelovanje pri povezovanju dela različnih društev na podeželju.
Svetovanje pri vzpostavitvi dopolnilnih dejavnostih na kmetijah.
Nekaj izvedenih projektov:
- Izboljšanje znanja kmetov na področju tehnologij sonaravne reje,Informacijske poti v
kmetijstvu, Poslovanje na kmetiji, Spodbujanje pridelave vrtnin v različnih občinah,
Ekološko pridelana hrana- bodočnost za kmetije in potrošnika, Sonaravno pridelano
meso, Povečanje pridelkov in kakovosti sadja, Zelenjavni vrt- zasadimo kaj novega in
možnosti za pridelavo zelenjave za trg, Predelava sadja na kmetiji, Ocenjevanje krušnih
izdelkov…
Rezultat vseh izobraževanj so izobraženi kmetovalci, ki lažje in bolje opravljajo svoje delo
na kmetijah.

PREDSTAVITEV PARTNERJEV NA PROJEKTU:
(Skupaj predvidoma do 100 besed)
12.Opis posameznih aktivnosti
KRATEK OPIS AKTIVNOSTI:
-

Evidentiranje obstoječih pridelovalcev zelenjave, poljščin in sadja za trg
animacija in usposabljanje kmetov za pridelavo zelenjave, poljščin in sadja za trg
usposabljanje pridelovalcev za trženje
povezovanje pridelovalcev z odkupovalci, odjemalci, iskanje novih tržnih poti
vzpostavitev novih prodajnih mest (tržnih prostorov)
izdaja kataloga pridelovalcev
vzpostavitev spletne strani z informacijami o lokalnih proizvodih

(Skupaj predvidoma do 200 besed)
13.Okvirni časovni načrt projekta
Aktivn
2016
2017
ost /
Leto
Aktivn
- Evidentira
- povezova
ost 1:
nje
nje
obstoje
pridelo

2018

- povezova
nje
pridelo

2019

- vzpostavi
tev
novih

2020

- vzpostavi
tev
spletne
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čih
pridelov
alcev
zelenjav
e,
poljščin
in sadja
za trg

Aktivn
ost 2:

Aktivn
ost 3:

valcev z
odkupo
valci,
odjema
lci,
iskanje
novih
tržnih
poti

valcev z
odkupo
valci,
odjema
lci,
iskanje
novih
tržnih
poti

prodajn
ih mest
(tržnih
prostor
ov)

animacija
in
animacija
in
usposabljanje
usposabljanje
kmetov
za usposabljanje
kmetov
za
pridelavo
pridelovalcev za
pridelavo
zelenjave,
trženje
zelenjave,
poljščin in sadja
poljščin in sadja
za trg
za trg

strani z
informa
cijami o
lokalnih
proizvo
dih

- izdaja
katalog
a
pridelo
valcev

animacija
in
usposabljanje
usposabljanje
kmetov
za
pridelovalcev za
pridelavo
trženje
zelenjave,
poljščin in sadja
za trg

(Po potrebi razširi tabelo glede na število aktivnosti, zapisanih v točki 12 in glede na način izvedbe
projekta, zapisano v točki 5).
14.Prostorska opredelitev primernih lokacij za izvajanje aktivnosti
Primerne lokacije za Kohezijska regija: zahodna
izvajanje aktivnosti: Razvojne regije: LUR
Občine: vse občine
15.Prikaz okvirne finančne ocene po aktivnostih in okvirne celotne vrednosti [v evrih]
Aktivnost /
2016
2017
2018
2019
Vrsta stroškov

2020
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Aktivnost 1:

Aktivnost 2:

Aktivnost 3:

SKUPAJ

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

(Po potrebi razširi tabelo glede na število aktivnosti, zapisanih v točki 12).
16.Prikaz okvirne celotne vrednosti po predvidenih virih financiranja [v evrih]
Viri
2016
2017
2018
2019
financiranja /
Leto
EU sredstva

2020

Sklad EU:
ESRR
Pristojno
ministrstvo:
MG
Operativni
program:
Za
izvajanje
kohezijske
po.itike
Prednostna
os:
3,5

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Prednostna
naložba:
Spodbujanje
podjetništva
Podpora
naložbam za
prilagajanje
podnebnim
spremembam
Specifični cilj:
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Nacionalna
sredstva
Pristojno
ministrstvo:

Občinska
sredstva
Občina:

Druga javna
sredstva
Naziv
subjekta:

Zasebna
sredstva
Naziv
subjekta:

SKUPAJ
(Po potrebi razširi tabelo glede na vir financiranja).

17.Opis kazalnikov ter viri podatkov za spremljanje kazalnikov
(v primeru predvidenega sofinanciranja projekta iz sredstev evropske kohezijske politike cilja
Naložbe za rast in delovna mesta, je potrebno opredeliti tudi kazalnike učinkov in specifične
kazalnike rezultatov iz OP EKP 2014-202079)
Naziv kazalnika
Merska enota
Cilja vrednost ob
Viri podatkov
zaključku projekta
povečanje
ar
?
površin
z
zelenjavo,
poljščinami
število novih KMG
?
ponudnikov
na
trgu

1.5. Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 z dne 11. decembra 2014
(http://www.eu-skladi.si/ekp/kljucni-dokumenti)
79
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katalog
izvod
?
ponudnikov
spletna
stran
1
stran
(Po potrebi razširi tabelo glede na število kazalnikov).

18.Pripravljenost projekta - potrebna dokumentacija za izvedbo projekta:
(označiti in izpolniti)
Projektna dokumentacija:
Bo potrebna
(navesti, katera)
Je v izdelavi
Je izdelana
Investicijska dokumentacija:
Bo potrebna
(navesti, katera)
Je v izdelavi
Je izdelana
Gradbeno dovoljenje
Je potrebno
X Ni potrebno
Je pridobljeno, dne
Umeščenost v občinske razvojne in prostorske
dokumente
Predvidena priprava regionalnega prostorskega
načrta
Podatki o pravnem stanju zemljišč80 in objektov
pri investicijskih projektih
(navede se najmanj parcelna številka, k.o. in
lastništvo)

, številka

X DA
NE
DA
X NE

Naziv regije: Ljubljanska urbana regija
Datum izpolnitve obrazca: 25.11.2015
Podpis direktorice/direktorja RRA: mag. Lilijana Madjar

80

Izpis iz zemljiške knjige
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4.21. MREŽA REGIONALNIH KOLESARSKIH POVEZAV
PREDSTAVITEV PROJEKTA
1.Naziv projekta:

Mreža regionalnih kolesarskih povezav

2. Predlagatelj projekta:
(če se razlikuje od nosilca projekta)

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije

3. Predstavitev nosilca projekta in skupine partnerjev:
a) Nosilec projekta:
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije
b) Partnerji v projektu:
(navedba in njihova vloga v projektu)

Občine LUR

4.Tip projekta:
regijski projekt
medregijski projekt
sektorski projekt
(v nadaljevanju označiti v primeru predvidenega sofinanciranja projekta iz sredstev evropske
kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta – glej Navodila OU81)
Dodatno označiti v primeru celostne obravnave
določenega geografskega območja (npr.
DA
urbano območje, zavarovano območje narave,
porečje)82:
NE
Operacije celostnega pristopa

5.Način izvedbe projekta (označiti):
celotna izvedba projekta v enem koraku
izvedba projekta po sklopih (po fazah)
6.Predviden začetek in zaključek izvajanja projekta:
Predviden začetek (leto/mesec):
Maj 2018
Predviden zaključek (leto/mesec):

Junij 2020

7.Povzetek projekta:

Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020, Ljubljana, julij 2015, št. dokumenta 007-71/2015/1
(http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila)
82 5. člen
Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15)
81
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26 občin Ljubljanske urbane regije si v zadnjem obdobju intenzivno prizadeva za vzpostavitev bolj
trajnostne in od osebnega avtomobila neodvisne mobilnosti v Ljubljanski urbani regiji. Usmeritev,
ki je zapisna tudi v nacionalnih in evropskih strategijah, je mogoče doseči le s prepletom ukrepov
spodbujanja uporabe javnega potniškega prometa, pešačenja, kolesarjenja in omejevanja števila in
dolžine potovanj. Kolesarstvo za dnevne potrebe mobilnosti prebivalstva je ena izmed ključnih
komponent razvoja trajnostne mobilnosti, in naravne danosti Ljubljanske urbane regije nudijo za to
odlične pogoje. Cilj projekta je zasnovati mrežo kolesarskih poti v regiji, ki bi pripomogle k
policentričnemu razvoju regije in uskladile razvojne načrte občin med občinami in s potrebami
prebivalstva regije, z namenom sprememb dnevnih vzorcev potovanj v regiji.
Na podlagi obstoječega stanja razvitosti kolesarskih povezav, pripravljenih načrtov države in
lokalnih skupnosti ter potreb, bo projekt pripravil enoten načrt mreže kolesarskih poti v katerem
bodo natančno definirane trase in načini vzpostavitve kolesarskih poti med posameznimi urbanimi
območji, ter povezave z nacionalno in evropsko mrežo kolesarskih poti.
Projekt bo tudi natančno specificiral potrebne investicijske in druge ukrepe ter jih finančno
ovrednotil, kar bo vodilo za pripravo usklajenih investicij in načrtovanje razvoja v prihodnje.
Projekt bo vzporedno tudi skrbel za promocijo kolesarstva med prebivalci za dnevne potrebe
mobilnosti in pomen kolesarjenja za uresničitev ciljev nizkoogljičnih strategij.
Veliko potreb po ključnih kolesarskih povezavah v regiji se je na podlagi dejanske rabe že
izoblikovalo v preteklosti, zaradi česar so nekatere občine zanje že pripravile potrebno
dokumentacijo. Te odseke, je možno in tudi potrebno izvajati že vzporedno s pripravo
dokumentacije v kolikor želimo dosegati zastavljene cilje trajnostne mobilnosti.
(Skupaj predvidoma do 300 besed)
Opredeli se tudi:
– skladnost projekta s programskimi dokumenti s področja regionalnega razvoja,
– skladnost projekta s politikami Vlade RS,
– merljivost učinkov in rezultatov projekta,
– izvedljivost projekta v načrtovanem časovnem obdobju.
8.Navedba prioritete in ukrepa v RRP, v katero se uvršča projekt:
PRIORITETA: Prioriteta 3: Ljudem prijazna regija
UKREP: Ukrep 3.1.3.: Spodbujanje nemotorizirane mobilnosti
KRATKA OBRAZLOŽITEV:
Ukrep RRP želi kolesarjenje za potrebe dnevne mobilnosti prebivalcev, ki je že uveljavljeno v
urbanih središčih, razširiti tudi na druga območja. Ravninski značaj regije in relativno ugodno
podnebje zagotavljata ugodne pogoje za uveljavitev kolesarjenja tudi med posameznimi
zgostitvami poselitve, ter med posameznimi urbanimi središči. Ustrezne kolesarske steze in poti
lahko ob podpori druge infrastrukture spodbudijo h kolesarjenju tudi dnevne migrante. Ukrepi
regije bodo usmerjeni h gradnji mreže kolesarskih poti, ki bodo kakovostno povezala urbana
središča med sabo in znotraj urbanih središč, prijetno in varno kolesarjenje pa bo dodatno
spodbudilo izkoriščanje potencialov ohranjene narave in zelenih obrečnih prostorov.
(Skupaj predvidoma do 100 besed)
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9.Opredelitev ciljne skupine, ki ji je projekt namenjen in analiza njenih potreb
CILJNA SKUPINA:
Zasnova regionalnih kolesarskih povezav bo namenjena organom regije in občinam, za koordiniran
in smiselno povezan razvoj kolesarskih poti in ostale manjkajoče infrastrukture za potrebe razvoja
kolesarstva in drugih oblik nemotorizirane mobilnosti prebivalcev regije. Projekt je namenjen tudi
vsem prebivalcem regije za potrebe dnevne mobilnosti, saj bodo zgrajeni udeseki zelo pripomogli
k hitrosti, varnosti in udobju kolesarjenja, izdelana zasnova pa bo pospešila izgradnjo tudi drugih
odsekov.
ANALIZA POTREB CILJNE SKUPINE:
Občine snujejo in gradijo kolesarske poti glede na lokalne potrebe, z skupno zasnovo pa bo
načrtovanju dodana tudi širša regionalna in medregionalna komponenta kolesarjenja. S skupno
zasnovo bodo občine in regija dobile natančen pregled kvalitete zgrajene infrastrukture in pregled
potrebnih investicij, skupaj s finančnim ovrednotenjem, za dokončanje funkcionalne mreže
kolesarskih povezav regije. Zasnova bo podlaga za prihodnje načrtovanje razvojnih dokumentov,
načrtovanje porabe evropskih sredstev ter proračunov nosilcev ureditev. Prebivalcem regije je
potrebno zagotoviti varne povezave za njihov potrebe dnevne mobilnosti, v kolikor žalimo dosegati
nizkoogljične cilje zastavljene v evropskih, nacionalnih in regionalnih strateških dokumentih.
(Skupaj predvidoma do 100 besed):
10.Opis namena in ciljev projekta ter opis skladnosti z razvojno specializacijo regije
NAMEN:
Namen projekta je zasnova mreže regionalnih kolesarskih povezav ter definiranje potrebnih
investicij in potrebnih sredstev za njeno izgradnjo. S projektom bodo občine in regija dobile tudi
celovit pregled stanja kolesarske infrastrukture v regiji ter ozkih grl in črnih točk, ki negativno
vplivajo na varnost kolesarjenja. Z zasnovano mrežo bodo občine in regija dobile tudi strokovno
podlago za načrtovanje razvojnih dokumentov in načrtovanje proračunov. Pregled vključevanja
regionalne mreže v mrežo nacionalnih in evropskih kolesarskih poti bo tudi podlaga za pogovore z
državo in evropskimi inštitucijami pri načrtovanju nadaljnjega razvoja in sredstev.
a. učinek na gospodarsko rast in delovna mesta
Razvoj nemotorizirane in od fosilnih goriv neodvisne mobilnosti povečuje samooskrbno
zmožnost regije in povečuje konkurenčnost gospodarstva. Z vplivom na izboljšanje stanje
okolja in vplivom na zdravje ljudi se zmanjšujejo posredni stroški, ki nastanejo zaradi
učinkov onesnaževanja in nezdravega načina življenja. Kolesarstvo bo povečalo tudi
dostopnost storitev v urbanih okoljih in tako s povečanjem mobilnosti pomembno vplivalo
na konkurenčnost gospodarstva in atraktivnost regije za gospodarska vlaganja.
b. učinek na razvoj človeškega potenciala
Možnosti za varno kolesarjenje za potrebne dnevne mobilnosti pomembno vplivajo na dvig
kvalitete bivanja v regiji, nudijo pogoje za zdrav način življenja in prispevajo k enakim
možnostim za delo tudi manj privilegiranim slojem družbe. Enake možnosti, varnost in
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zdravje so temeljne vrednote, ki pomembno vplivajo na atraktivnost regije za priseljevanje.
c. vpliv na okolje
Kolesarjenje je najbolj trajnostna oblika mobilnosti brez izpustov toplogrednih plinov in
drugih negativnih vplivov na okolje. Sprememba potovalnih navad in zmanjšanje uporabe
osebnih vozil bo tudi zmanjšalo obstoječe izpuste toplogrednih vplivov in drugih
obremenitev okolja, ter zmanjšalo potrebo po uvozu fosilnih goriv. Z zmanjšanjem števila
osebnih vozil se bodo izboljšali tudi prostorski pogoji v urbanih okoljih, kjer mirujoči promet
negativno vpliva na urbanistični razvoj.
d. prispevek k ciljem prostorskega razvoja regije
Prostorski razvoj Slovenije in regije si prizadeva za ohranitev naravne in kulturne dediščine
ter vzpostavitev kvalitetnega bivalnega okolja za vse prebivalce. Atraktivnost mest in
izkoriščen potencial zavarovanih območij lahko le skozi razvoj nemotorizirane mobilnosti
pripelje do zastavljenih ciljev.
e. sinergijski učinek med nameni iz prvih štirih točk (a., b., c. in d.)
Mobilnost prebivalstva je ključna za gospodarski razvoj regije, vendar le trajnostne oblike
transporta hkrati prispevajo tudi k zdravju in zadovoljstvu prebivalstva, prispevajo k ciljem
prostorskega razvoja in nimajo negativnih učinkov na okolje. Nemotorizirana mobilnost je
ključen del trajnostne mobilnosti in izpolnjuje cilje sprememb modalitet transporta v
Sloveniji in regiji.
f. sinergijski učinek z drugimi projekti
Razvoj nemotorizirane mobilnosti in kolesarstva je del strategije razvoja prometa v regiji in
dopolnjuje cilje razvoja javnega potniškega prometa kakor je bil zastavljen v Strokovnih
podlagah razvoja prometa v regiji. Tudi mreža P + R v regiji predvideva razvoj kolesarstva kot
del spremembe modalnosti in skupaj prispeva k zmanjšanju uporabe osebnih vozil za
mobilnost prebivalstva.
g. sinergijski učinek glede regionalne celovitosti, razvojne specializacije in med regionalnega
sodelovanja
Mreža kolesarskih povezav bo zasnovana regionalno in bo vključevala vse občine Ljubljanske
urbane regije. S povezovanjem znotraj regije bodo zagotovljeni tudi pogoji za medregionalno
povezovanje in navezovanje na daljinske kolesarske poti v državi in Evropi. Dvig kvalitete bivanja
v regiji, ki ga tovrstne povezave zagotavljajo, povečuje tudi privlačnost regije za priseljevanje in
posledično tudi vlaganja, kar ugodno vliva na gospodarsko atraktivnost regije. Zasnovane in
zgrajene kolesarske poti so tudi pomemben del razvoja makroregij v katere spada Ljubljanska
urbana regija.
h. učinek na vložena finančna sredstva
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Zasnova mreže kolesarskih povezav in natančna identifikacija potrebnih investicij bosta imeli
katalitični učinek za zagotovitev sredstev za nadaljnji razvoj trajnostne mobilnosti na vseh
nivojih upravljana. Občine se bodo z dokumentom lažje odločale za vlaganja v kolesarsko
infrastrukturo, hkrati pa bodo odprta vrata za pogovore z nacionalnim nivojem pri skupnem
izpolnjevanju nacionalnih ciljev razvoja kolesarstva in trajnostne mobilnosti.
CILJI:
Cilj projekta je izdelana zasnova regionalnih kolesarskih povezav in njena potrditev pri organih
regije, ter izgradnja ključnih odsekov kolesarskih povezav. Cilj je tudi, da se spodbudi investicije v
kolesarsko infrastrukturo, poveča varnost kolesarjenja, odpravi ozka grla ter poveže ključne
deležnike v regiji. S promocijskimi aktivnostmi bo projekt prispeval tudi k prepoznavnosti
kolesarjenja kot ustrezne alternative osebnim avtomobilom za potrebe vsakodnevnih potovanj.
OPIS SKLADNOSTI Z RAZVOJNO SPECIALIZACIJO REGIJE:
Ljubljanska urbana regija se je zavezala, da bo gradila gospodarski razvoj skladno z razpoložljivimi
okolijskimi zmogljivostmi prostora. Konkurenčnost bo regija povečevala z ustrezno prenovo ter
razvojem prometne infrastrukture v smeri trajnostne mobilnosti, s čimer se bodo pomembno
izboljšali gospodarski tokovi in zmanjšale obremenitve okolja.
(Skupaj predvidoma do 150 besed)
UTEMELJITEV SKLADNOSTI PROJEKTA S CILJI RELEVANTNIH PRIORITET MAKROREGIONALNIH
STRATEGIJ EU OZ. UČINEK PROJEKTA NA OBMOČJA MAKROREGIONALNIH STRATEGIJ EU, V
PRIMERU, DA OBSTAJA
(Skupaj predvidoma do 200 besed)
11.Predstavitev nosilca projekta oziroma skupine partnerjev
PREDSTAVITEV NOSILCA PROJEKTA:
Regionalna razvojna agencija je nosilec razvoja na regionalni ravni in povezovalec regionalnih
nosilcev razvoja pri skupnem načrtovanju in uresničevanju razvoja. V preteklosti je regionalna
razvojna agencija s podobnimi projekti že spodbujala izvajanje ukrepov trajnostnega razvoja in
pripravljala dokumente potrebne za to. Celovit pristop in aktivno vključevanje ključnih deležnikov
so podlaga za povezovanje in izvajanje ciljev trajnostnega razvoja.
PREDSTAVITEV PARTNERJEV NA PROJEKTU:
26 občin Ljubljanske urbane regije je sodelovalo pri pripravi Strokovnih podlag urejanja javnega
prometa v regiji, saj je problematika prevelike obremenjenosti z osebnimi vozili v regiji z glavnim
mestom države še posebej pereča. Občine Ljubljanske urbane regije se zavedajo, da je kolesarjenje
eden izmed pomembnih elementov postopnega prehoda na nizkoogljično gospodarstvo in
trajnostno obliko mobilnosti prebivalcev. Posamezne občine so v preteklosti že gradile posamezne
odseke kolesarskih povezav med urbanimi središči, ali pa so zanje pripravile načrte, vendar celovite
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obravnave kolesarskih poti za potrebe dnevnih migracij na regionalni ravni še ni bilo.
(Skupaj predvidoma do 100 besed)
12.Opis posameznih aktivnosti
KRATEK OPIS AKTIVNOSTI:
Projekt mreže regionalnih kolesarskih povezav bo celovito pregledal možnosti za razvoj kolesarstva
za potrebe mobilnosti v regiji, aktivnosti pa bodo razdeljene v več sklopov:

I.

FAZA
1. Analiza stanja bo preverila kakšno je dejansko stanje na terenu, koliko kolesarske
infrastrukture je v regiji že zgrajene, kje lokalne skupnosti načrtujejo nove povezave oz. je
zanje pripravljena dokumentacija, kje nastajajo ozka grla, ter ugotovila kako je poskrbljeno
za varnost kolesarjev.
2. Identifikacija potreb bo na podlagi vzorca poselitve in koncentracije točk privlačnosti
(delovna mesta, trgovski objekti, storitveni centri, športna infrastruktura …), potreb in želja
opredelila potrebno mrežo regionalnih povezav in oceno števila kolesarjev, ki bi lahko
kolesarjenje na posameznih odsekih uporabili za dnevna potovanja. Glede na identifikacijo
potreb bodo postavljeni tudi standardi posameznih kolesarskih odsekov in predstavljeni
najbolj ključni odseki.
3. Zasnova regionalne mreže kolesarskih povezav bo na podlagi predhodnih ugotovitev
postavila trase glavnih povezav med urbanimi središči, ter na vseh odsekih predstavila
tipične prereze in način umeščanja kolesarskih poti v prostor. Predstavljeno bo tudi kako se
regionalna mreža kolesarskih poti vklaplja v nacionalno mreži kolesarskih poti in kako v
širše evropske koridorje.
4. Predstavitev ključnih projektov bo na podlagi postavljene mreže in predlaganih prerezov
kolesarskih poti natančno definirala potrebne investicije in druge ukrepe ter ocenila
njihovo izvedljivost. Ocena izvedljivosti bo na podlagi natančnega finančnega ovrednotenja
posameznih odsekov tudi ocenila izvedljivost mreže s finančnega vidika ter predlagala
začasne ukrepe do dokončne izvedbe projektov. Projekt bo iskal finančno ugodne rešitve,
ki lahko z minimalnimi vloženimi sredstvi zagotovijo varnost kolesarjev in nudijo sprejemljiv
nivo udobja.
5. Promocija projekta in kolesarjenja za potrebe dnevne mobilnosti
6. Koordinacija projekta

II.

FAZA
1. Gradnja pripravljenih odsekov kolesarskih povezav

(Skupaj predvidoma do 200 besed)
13.Okvirni časovni načrt projekta
Aktivnost / Leto

2016

2017

2018

2019

2020

I. FAZA
Aktivnost 1:
Analiza stanja

JanuarSeptember
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2018
Aktivnost 2:
Identifikacija potreb

Marec
–
December
2018

Aktivnost 3:
Zasnova regionalne mreže
kolesarskih povezav
Aktivnost 4:
Predstavitev
ključnih
projektov
Aktivnost 5:
Promocija projekta
Aktivnost 6:
Koordinacija projekta

Junij 2018

Oktober
2019

December
2018

November
2019

Januar
2018

December
2019

Januar
2018

December
2019

II. FAZA
Aktivnost 1:
2018
2019
2020
Gradnja pripravljenih odsekov
kolesarskih povezav
(Po potrebi razširi tabelo glede na število aktivnosti, zapisanih v točki 12 in glede na način izvedbe
projekta, zapisano v točki 5).

14.Prostorska opredelitev primernih lokacij za izvajanje aktivnosti
Primerne lokacije za Kohezijska regija: Kohezijska regija Zahodna Slovenija
izvajanje aktivnosti: Razvojne regije: Ljubljanske urbana regija
Občine: 26 občin Ljubljanske urbane regije
15.Prikaz okvirne finančne ocene po aktivnostih in okvirne celotne vrednosti [v evrih]
Aktivnost /
2016
2017
2018
2019
2020
SKUPAJ
Vrsta stroškov

I. FAZA
Aktivnost 1:
Analiza stanja

50.000€

50.000
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Aktivnost 2:
Identifikacija
potreb
Aktivnost 3:
Zasnova
regionalne
mreže
kolesarskih
povezav
Aktivnost 4:
Predstavitev
ključnih
projektov
Aktivnost 5:
Promocija
projekta
Aktivnost 6:
Koordinacija
projekta

40.000€

40.000€

100.000€

100.000€

200.000€

50.000€

100.000€

150.000€

20.000€

20.000€

40.000€

25.000€

20.000€

45.000€

7.000.000€

8.000.000€

10.000.000€

7.285.000 €

8.240.000 €

10.000.000 €

II. FAZA
Aktivnost 1:
Gradnja
pripravljenih
odsekov
kolesarskih
povezav
SKUPAJ

25.000.000€

25.525.000 €

(Po potrebi razširi tabelo glede na število aktivnosti, zapisanih v točki 12).
16.Prikaz okvirne celotne vrednosti po predvidenih virih financiranja [v evrih]
Viri
2016
2017
2018
2019
financiranja /
Leto
EU sredstva

2020

Sklad EU:

Pristojno
ministrstvo:

Operativni
program:
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Prednostna
os:

Prednostna
naložba:

Specifični cilj:
Nacionalna
sredstva
Pristojno
ministrstvo:

5.099.500 €

5.768.000 €

7.000.000 €

2.185.500 €

2.472.000 €

3.000.000 €

Občinska
sredstva
Občina:

Druga javna
sredstva
Naziv
subjekta:

Zasebna
sredstva
Naziv
subjekta:

SKUPAJ

7.285.000 €

8.240.000 €

10.000.000 €

(Po potrebi razširi tabelo glede na vir financiranja).

17.Opis kazalnikov ter viri podatkov za spremljanje kazalnikov

290
DOPOLNITEV OSNUTKA DOGOVORA ZA RAZVOJ LJUBLJANSKE URBANE REGIJE 2016-2019

(v primeru predvidenega sofinanciranja projekta iz sredstev evropske kohezijske politike cilja
Naložbe za rast in delovna mesta, je potrebno opredeliti tudi kazalnike učinkov in specifične
kazalnike rezultatov iz OP EKP 2014-202083)
Naziv kazalnika
Merska enota
Cilja vrednost ob
Viri podatkov
zaključku projekta
Izdelan
načrt število
1
razvoja kolesarske
mreže v LUR
Dolžina zgrajenih kilometri
170km
kolesarskih
povezav

(Po potrebi razširi tabelo glede na število kazalnikov).

18. Pripravljenost projekta - potrebna dokumentacija za izvedbo projekta:
(označiti in izpolniti)
Projektna dokumentacija:
Bo potrebna
(navesti, katera)
Je v izdelavi
Je izdelana
Investicijska dokumentacija:
Bo potrebna
(navesti, katera)
Je v izdelavi
Je izdelana
Gradbeno dovoljenje
Je potrebno
Ni potrebno
Je pridobljeno, dne
Umeščenost v občinske razvojne in prostorske
dokumente
Predvidena priprava regionalnega prostorskega
načrta
Podatki o pravnem stanju zemljišč84 in objektov
pri investicijskih projektih
(navede se najmanj parcelna številka, k.o. in
lastništvo)

, številka

DA
NE
DA
NE

Naziv regije: Ljubljanska urbana regija
Datum izpolnitve obrazca: 9.12.2015

Podpis direktorice/direktorja RRA: mag. Lilijana Madjar

1.5. Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 z dne 11. decembra 2014
(http://www.eu-skladi.si/ekp/kljucni-dokumenti)
84 Izpis iz zemljiške knjige
83
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4.22. GRADNJA MREŽE P+R V LUR
PREDSTAVITEV PROJEKTA
1.Naziv projekta:

GRADNJA MREŽE P+R V LUR

2.Predlagatelj projekta:
(če se razlikuje od nosilca projekta)

Občina Borovnica, Občina Dol pri Ljubljani, Občina
Dobrova–Polhov Gradec, Občina Grosuplje, Občina
Ivančna Gorica, Občina Kamnik, Občina Litija, Mestna
občina Ljubljana, Občina Moravče, Občina Trzin RRA
LUR

3.Predstavitev nosilca projekta in skupine partnerjev:
Občina Borovnica, Občina Dol pri Ljubljani, Občina
a) Nosilec projekta:
Dobrova–Polhov Gradec, Občina Grosuplje, Občina
Ivančna Gorica, Občina Kamnik, Občina Litija, Mestna
b) Partnerji v projektu:
občina Ljubljana, Občina Moravče, Občina Trzin
(navedba in njihova vloga v projektu)
RRA LUR
4. Tip projekta:
regijski projekt
medregijski projekt
sektorski projekt
(v nadaljevanju označiti v primeru predvidenega sofinanciranja projekta iz sredstev evropske
kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta – glej Navodila OU85)
Dodatno označiti v primeru celostne obravnave
določenega geografskega območja (npr.
DA
urbano območje, zavarovano območje narave,
porečje)86:
NE
Operacije celostnega pristopa

5.Način izvedbe projekta (označiti):
celotna izvedba projekta v enem koraku
izvedba projekta po sklopih (po fazah)

Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020, Ljubljana, julij 2015, št. dokumenta 007-71/2015/1
(http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila)
86 5. člen
Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15)
85
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6.Predviden začetek in zaključek izvajanja projekta:
Predviden začetek (leto/mesec):
Januar 2016
Predviden zaključek (leto/mesec):

December 2017

7.Povzetek projekta:
Končni rezultat projekta je ureditev celovitega sistema parkiranja na zbirnih središčih P + R v
občinah Dobrova–Polhov Gradec, Grosuplje, Ivančna Gorica, Kamnik, Litija, Ljubljana in Moravče.
Zbirna središča so del mreže P + R LUR, ki bo osebni motoriziran promet zadržala na obrobjih mest
in na širšem območju LUR. Zbirna središča P + R bodo del intermodalne prevozne verige za
prestope z osebnih vozil na avtobuse oziroma tirni promet in nemotorizirani promet (kolesarske
steze in pešpoti), s čimer se bo povečala pretočnost prometa v regiji, zmanjšalo obremenjevanje
okolja in izboljšala kakovost življenja.
Investicija je skladna z vizijo, cilji in razvojnimi prioritetami Regionalnega razvojnega programa
Ljubljanske urbane regije 2014–2020, ki v svoji viziji stremi k pozitivnemu, trajnostnemu odnosu z
okoljem, gospodarskemu razvoju in ustvarjanju visokega življenjskega standarda za prebivalce.
Izvedba projekta bo omogočila razvoj gospodarstva skladno z razvojno specializacijo regije, ki
upošteva ureditev prometne infrastrukture v smeri trajnostne mobilnosti, s čimer se bodo
pomembno izboljšali gospodarski tokovi in zmanjšale obremenitve okolja.
Projekt prispeva k uresničevanju razvojnega cilja regije, ki teži k zagotavljanju visoke kakovosti
bivanja za posameznika in celotno družbo ter s tem omogoča prijazno, dostopno in dobro
povezano okolje za bivanje in delo ter privlačnost celotne destinacije.
Projekt se umešča v 4. tematski cilj Partnerskega sporazuma: Podpora prehodu na gospodarstvo z
nizkimi emisijami ogljika v vseh sektorjih. V okviru cilja bodo podprti tudi ukrepi trajnostne
mobilnosti.
Projekt se navezuje na Prednostno os 2.4 Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske
politike v obdobju 2014–2020: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja,
prednostno naložbo: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana
območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi
omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi, specifični cilj: Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje
kakovosti zraka v mestih.
Z vidika usposobljenosti kadrov, ki so vključeni v projekt, je projekt izvedljiv. Kadri razpolagajo z
ustreznimi znanji tako na nivoju tehnično-tehnoloških rešitev kot na nivoju poznavanja evropske
kohezijske politike in njenega izvajanja.
Projekt je izvedljiv tudi z vidika pričakovanega povpraševanja. Izboljšana ponudba javnega
potniškega prometa bo pozitivno vplivala na njegovo rabo, kar bo imelo učinek na zmanjšanje
števila vozil v mestnih središčih, zmanjšanje izpustov CO2 in hrupa ter dvig kakovosti bivanja.
Izvedljivost tudi s tega pogleda ni ogrožena.
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Opredeli se tudi:
– skladnost projekta s programskimi dokumenti s področja regionalnega razvoja,
– skladnost projekta s politikami Vlade RS,
– merljivost učinkov in rezultatov projekta,
– izvedljivost projekta v načrtovanem časovnem obdobju.
8.Navedba prioritete in ukrepa v RRP, v katero se uvršča projekt:
PRIORITETA: 3. Ljudem prijazna regija
UKREP: 3.1.1. Spodbujanje uporabe javnega prometa
KRATKA OBRAZLOŽITEV:
Projekt je del ureditve celovitega sistema parkiranja na zbirnih središčih P + R v Ljubljanski urbani
regiji, ki bo omogočal višjo kakovost infrastrukture javnega potniškega prometa in s tem boljšo
konkurenčnost javnega prevoza.
Gre za 8 od 27 lokacij P + R, razmeščenih po celotnem območju Ljubljanske urbane regije.
Zagotavljala bo lažjo prehodnost med osebnim in javnim prevozom ter možnost prestopanja med
njima. Prestopne točke P + R predstavljajo pomemben del mobilnosti prebivalstva, ki zmanjšujejo
potrebo po rabi osebnega vozila in zmanjšujejo število vozil v mestnih središčih ter izpuste CO 2. S
tem imajo pomemben vpliv na zmanjšanje obremenjenosti mestnih središč in dvig kakovosti
bivanja.
(Skupaj predvidoma do 100 besed)
9.Opredelitev ciljne skupine, ki ji je projekt namenjen in analiza njenih potreb
CILJNA SKUPINA:
Ciljna skupina so prebivalci LUR in prebivalci ostalih regij, ki dnevno migrirajo zaradi šolanja, študija
ali delovnega mesta izven kraja bivanja.
ANALIZA POTREB CILJNE SKUPINE:
(Skupaj predvidoma do 100 besed):
10.Opis namena in ciljev projekta ter opis skladnosti z razvojno specializacijo regije
NAMEN:
Namen investicije je vzpostavitev učinkovitega sistema javnega potniškega prometa, s čimer se bo
spodbudilo njegovo uporabo in posledično zmanjšalo uporabo osebnih avtomobilov. To bo imelo
vpliv na zmanjšanje števila osebnih avtomobilov v mestnih središčih in dvig kvalitete bivanja, z
zmanjšanjem izpustov CO2 ter hrupa.
a. učinek na gospodarsko rast in delovna mesta
Projekt bo vplival na optimizacijo stroškov prevoza in povečanje prihodkov
javnega potniškega prometa. Povečalo se bo število dnevnih uporabnikov
javnega prometa, s čemer se bodo povečali prihodki ponudnikov javnega
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prometa, hkrati pa se bo zmanjšala poraba fosilnih goriv, ki se v RS pridobivajo
izključno iz uvoza. Manj izpustov škodljivih plinov bo izboljšalo tudi stanje okolja
v urbanih središčih in atraktivnost regije za priseljevanje kreativnega kadra.
b. učinek na razvoj človeškega potenciala
Projekt bo vplival na izboljšanje kakovosti bivanja in dela v regiji, kar bo
pozitivno vplivalo na motivacijo ljudi, da se udejstvujejo in razvijajo v lokalnem
okolju. Višja kakovost okolja bo pritegnila tudi mlade, ki se tukaj izobražujejo,
da si priložnosti za delo in zaposlitev poiščejo na danem območju.
c. vpliv na okolje
Z vidika zmanjšanja porabe goriva za prevoz in posledično emisij CO2, s
spodbujanjem trajnostnega načina prevoza, ima projekt izrazito pozitiven vpliv
na okolje. Rezultati izračunov kazalnikov vpliva na okolje, predstavljeni v
investicijski dokumentaciji, kažejo na bistveno zmanjšanje vpliva na okolje.
d. prispevek k ciljem prostorskega razvoja regije
Investicija bo pripomogla k uresničevanju teženj prostorskega razvoja regije, ki
poudarja preudarno uporabo prostora, naravnih virov in energije ter pomen
trajnostnega razvoja. Obenem uresničuje težnjo po zagotavljanju kakovostnih
prostorskih in okoljskih dejavnikov bivanja ter dostopnem in dobro povezanem
okolju.
e. sinergijski učinek med nameni iz prvih štirih točk (a., b., c. in d.)
Izboljšana ponudba javnega prevoza in optimizacija stroškov bo prinesla velike
spremembe v kakovosti življenja prebivalcev območja, njihovem zdravju, načinu
razmišljanja in zavedanju o pomembnosti varovanja okolja ter zmanjševanja
negativnih vplivov na okolje. S tem bodo dane nove priložnosti za trajnostni
razvoj, racionalno rabo virov in ohranjanje potencialov območja.
f. sinergijski učinek z drugimi projekti
Projekt je del ureditve celovitega sistema parkiranja na zbirnih središčih P + R v
Ljubljanski urbani regiji, ki bo omogočal višjo kakovost infrastrukture javnega
potniškega prometa in s tem boljšo konkurenčnost javnega prevoza.
g. sinergijski učinek glede regionalne celovitosti, razvojne specializacije in med
regionalnega sodelovanja
Investicija predstavlja del mreže parkirišč P + R, ki bo zagotavljala celovitost
storitev, vsak njen del pa bo pomembno vplival na doseganje najboljših možnih
učinkov na zmanjševanje negativnih vplivov na okolje. Samo celovit pristop k
skrbi za okolje lahko doprinese želene rezultate, ki se bodo odražali v
zmanjšanju negativnih vplivov na okolje in izboljšanju pogojev za življenje in
delo vseh prebivalcev regije in celotne Slovenije.
h. učinek na vložena finančna sredstva
Neposredni finančni učinek projekta se kaže v povečanju prihodkov javnega prometa, manjši
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odvisnosti od uvoza fosilnih goriv in v zmanjšanju izpustov CO2, izraženi v ceni emisijskih
kuponov. Poleg neposrednih učinkov pa ima investicija tudi pomembne posredne učinke, ki se
kažejo v zmanjšanju potrebe in rabe osebnega vozila, zmanjševanju števila vozil v mestnih
središčih, čistejšem okolju, povečanju atraktivnosti območja, spremembah potovalnih navad in
višanju stopnje zavedanja o pomembnosti varovanja okolja.
Izračuni ekonomske analize, prikazani v investicijski dokumentaciji, kažejo na ekonomsko
upravičenost investicije, glede na vložena finančna sredstva.
CILJI:
Cilj je zmanjšati potrebo po rabi osebnega vozila, skrajšati dolžine poti opravljene z osebnimi vozili,
zmanjšati število vozil v mestnih središčih, optimizirati stroške prevozov, pospešiti razvoj javnega
potniškega prometa, povečati število prestopanj iz osebnih vozil na trajnostno naravnane,
energetsko učinkovite in čistejše oblike prevoza, povečati delež potnikov javnega potniškega
prometa, zmanjšati število osebnih vozil, ki obremenjujejo ulice in ceste ter dvigniti kvaliteto
bivanja, z zmanjšanjem izpustov in hrupa.
OPIS SKLADNOSTI Z RAZVOJNO SPECIALIZACIJO REGIJE:
Projekt je skladen z razvojno specializacijo regije, ki poudarja razvoj, skladen z razpoložljivimi
okoljskimi zmogljivostmi in večanje konkurenčnosti regije z ustrezno prenovo ter razvojem
prometne, okoljske, informacijsko-komunikacijske in družbene infrastrukture. Pomemben vidik
razvojne specializacije regije je prenova prometne infrastrukture v smeri trajnostne mobilnosti, ki
bo vplivala na izboljšanje gospodarskih tokov in zmanjšanje obremenitev na okolje. S tem bodo
dane možnosti za zagotavljanje zdravega in kakovostnega bivalnega okolja.
(Skupaj predvidoma do 150 besed)
UTEMELJITEV SKLADNOSTI PROJEKTA S CILJI RELEVANTNIH PRIORITET MAKROREGIONALNIH
STRATEGIJ EU OZ. UČINEK PROJEKTA NA OBMOČJA MAKROREGIONALNIH STRATEGIJ EU, V
PRIMERU, DA OBSTAJA
Projekt se navezuje na prednostno nalogo Strategije Evropa 2020, to je trajnostna rast, ki se
osredotoča na spodbujanje bolj konkurenčnega in zelenega gospodarstva, ki gospodarneje izkorišča
vire. Pomemben vidik trajnostne rasti je boj proti podnebnim spremembam, kar pomeni, da je
potrebno v naslednjih letih znatno pospešiti zmanjševanje emisij in izboljšati gospodarnost porabe
virov. Z ukrepanjem v okviru tega prednostnega področja smo zavezani k izpolnjevanju
zmanjševanja emisij, tako da bomo imeli čim več koristi in čim nižje stroške.
Investicija prispeva k uresničevanju tretjega cilja Strategije Evropa 2020, vezanega na podnebne
spremembe in energijo. V okviru tega cilja je potrebno zmanjšati izpuste toplogrednih plinov za 20
% do leta 2020.
(Skupaj predvidoma do 200 besed)
11.Predstavitev nosilca projekta oziroma skupine partnerjev
PREDSTAVITEV NOSILCA PROJEKTA:
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Občina Borovnica: Občina Borovnica ima 4.200 prebivalcev in v Ljubljanski urbani regiji sodi med
manj razvite občine. V občini deluje samo eno srednje veliko podjetje, ostala podjetja sodijo med
mala in mikro podjetja. Večina prebivalcev se na delo in šolanje vozi v Ljubljano, pri čemer jih zaradi
slabih cestnih in dobre železniške povezave že zdaj več kot polovica pri tem uporablja železniški
potniški prevoz. Ker v občini prevladuje razpršena poselitev in je železniška postaja locirana na
obrobju občinskega središča večina uporabnikov do železniške postaje potrebuje prevoz z
enoslednimi vozili ali osebni avtomobili. Obstoječe parkirišče pri železniški postaji je neurejeno in je
že dosega maksimalne zmogljivosti, tako da postaja ozko grlo pri somodalnem prevozu z javnim
prevozom do Ljubljane.
Občina Dobrova – Polhov Gradec: Občina Dobrova–Polhov Gradec se nahaja na zahodnem delu
LUR. Velika je 118 km² in ima 7.485 prebivalcev, od katerih je 3.107 delovno aktivnih. Visok delež
teh prebivalcev dnevno migrira v bližnja zaposlitvena središča.
Občina Dol pri Ljubljani: se nahaja na vhodu doline Save na območje Ljubljanske kotline in tako
skozi njo poteka ves promet iz naselij ob Savi v smeri Ljubljane. Z dobro ponudbo javnega
avtobusnega in železniškega prometa je občina strateško pomembna točka za preusmeritev
potnikov na javni prevoz pred vstopom v glavno mesto. V občini živi 5906 prebivalcev v 19 naseljih
na 33km².
Občina Grosuplje: Občina Grosuplje je srednje velika slovenska občina, ki leži na jugovzhodnem
robu slovenskega glavnega mesta. Velika je 134 km² in ima 19.626 prebivalcev. Občina Grosuplje
beleži visok delež prebivalcev, ki imajo stalno prebivališče v občini in dnevno migrirajo na delo v
Ljubljano. V strukturi vseh zaposlitev v Ljubljani to predstavlja 3,2 % delež.
Občina Ivančna Gorica: Občina Ivančna Gorica je lokalna skupnost, ustanovljena je bila z Zakonom
o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij in obstoja od leta 1995 dalje. Leži v osrčju
Slovenije in je del osrednjeslovenske statistične regije. Občino sestavlja 137 naselij in 12 krajevnih
skupnosti s 15.781 prebivalci. Njeno središče je naselje Ivančna Gorica, na razvoj katerega vplivajo
predvsem ugodne prometne povezave v smeri Ljubljane in Novega mesta. Na zemljevidu Slovenije
je občina umeščena na Dolenjsko, med občine Ljubljana, Grosuplje, Litija, Šmartno pri Litiji,
Trebnje, Žužemberk in Dobrepolje.
Občina Kamnik: Občina Kamnik leži v severnem delu osrednje Slovenije, na prehodu med
Gorenjsko ravnjo in Celjsko kotlino, ob vznožju Kamniško Savinjskih Alp in nedaleč od prestolnice
Ljubljane. Mesto Kamnik predstavlja upravno, kulturno, turistično in industrijsko središče občine, ki
po površini meri 265,6 km². Največja naselitev v občini je na območju mesta Kamnik, Mekinj,
Duplice in ob Kamniški Bistrici med Stahovico in Kamnikom. Po zadnjih podatkih v občini živi 29 431
prebivalcev (vir: SURS, leto 2015) v 102 naseljih, od katerih je največje naselje Kamnik. Obstoječe
infrastrukturne danosti omogočajo relativno hitro in neovirano komunikacijo in povezavo med
naselji ter dober dostop do industrijskih, obrtnih in trgovskih dejavnosti ter turističnih destinacij.
Občina Litija: Občina Litija je lokalna skupnost, ki obsega 13 krajevnih skupnosti in eno mestno
skupnost in leži v osrednji Sloveniji. Zajema površino 221 km² in ima preko 15.759 prebivalcev (Vir:
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CRP oktober 2015 stalni in začasni prebivalci).
Občina Logatec: Na stičišču alpskega in dinarskega sveta se v osrčju Notranjske razteza občina
Logatec, poimenovana po osrednjem mestnem naselju, nastalem na tleh starorimske poštne
postaje - mansio Longatico. Tod so že v najstarejših časih vodile pomembne prometnice iz
Ljubljanske kotline (Emona) proti Ogleju (Aquilea), kasneje proti Trstu in Reki. Občina s 173 km2 in
z 19 naselji, v katerih živi nad 13.000 prebivalcev leži med Ljubljano in Postojno.
Mestna Občina Ljubljana: Ljubljana kot glavno mesto Republike Slovenije predstavlja gospodarsko,
izobraževalno, upravno, kulturno in poselitveno središče države. Poleg 287.347 prebivalcev mesta,
ki živijo na 275 km² se vsak dan v šolo, službo ali po nakupih v Ljubljano pripelje več kot 130.000
ljudi, ki za svoj prevoz v veliki večini uporabljajo osebni avto. Zaradi razvitega avtocestnega križa in
zapostavljenega medregionalnega javnega prevoza, Ljubljana skupaj z regijo gradi mrežo P + R na
obrobju mesta, da zadrži vsaj del avtomobilov izven urbanega središča in usmeri potnike na javni
prevoz.
Občina Moravče: Občina Moravče je ena od občin v Republiki Sloveniji. Središče občine so
Moravče. Občina zavzema površino 61 km². Pokrajina leži ob samem geometrijskem središču
Slovenije. Občina Moravče ima okoli 5.200 prebivalcev.
Občina Trzin: Občina Trzin predstavlja vrata v mesto Ljubljana iz celotne severovzhodne slovenije,
predvsem pa se skoznjo steka promet iz naselji Domžale, Kamnim, komenda, Mengeš, Lukovica in
drugih. Kljub temu, da je občina majhna in obsega le 8,6km² v njej živi 3862 prebivalcev, hkrati pa
ima veliko gospodarsko cono z veliko delovnimi mesti, kar občino uvrsti med najbogatejše občine v
Sloveniji, hkrati pa tudi med najbolj prometno obremenjene.
PREDSTAVITEV PARTNERJEV NA PROJEKTU:
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR): RRA LUR je nosilec razvoja na
regionalni ravni in povezovalec regionalnih nosilcev razvoja pri skupnem načrtovanju in
uresničevanju razvoja. V preteklosti je RRA LUR s podobnimi projekti že spodbujala izvajanje
ukrepov trajnostnega razvoja in pripravljala dokumente potrebne za to. Celovit pristop in aktivno
vključevanje ključnih deležnikov so podlaga za povezovanje in izvajanje ciljev trajnostnega razvoja.

(Skupaj predvidoma do 100 besed)

12.Opis posameznih aktivnosti
KRATEK OPIS AKTIVNOSTI:
P + R zbirna mesta, ki se bodo izvedla v okviru tega projekta so v različnih fazah pripravljanja
dokumentacije. Vsa navedena zbirna mesta imajo pripravljeno idejno zasnovo. Pred pričetkom
projekta je treba za vsa P + R zbirna mesta izdelati investicijsko dokumentacijo, pripraviti projektno
dokumentacijo, pridobiti gradbeno dovoljenje, izvesti JR za izbor izvajalca del, izvesti gradbena dela
in pridobiti dovoljenje za uporabo. Projekt je izvedljiv v načrtovanem časovnem obdobju.
Aktivnost 1: P + R Borovnica
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S posodobitvijo in razširitvijo parkirišča pri železniški postaji Borovnica se bodo podvojile
zmogljivosti za parkiranje avtomobilov in koles, povečala privlačnost in varnost uporabe koles ter
spodbujala raba čistih vozil z električnim pogonom. Ureditev bo prispevala tudi k večji privlačnosti
Borovnice kot kraja bivanja in kot turistične destinacije. Projekt bo prispeval k povečanju deleža
prevozov na delo, v šolo in po opravkih iz Borovnice v Ljubljano z vlakom, ter s tem k večji energijski
učinkovitosti in okoljski sprejemljivosti prometa na regionalni ravni, prav tako pa tudi k zmanjšanj
prometne obremenitve cestnega omrežja od Borovnice proti Ljubljani ter zmanjšanju prometne
gneče in potreb po parkirnih prostorih v mestu Ljubljana.
Število parkirnih prostorov: 184 + 60 kolesar.

Aktivnost 2: P + R Središče Dobrova
Investicija zajema ureditev parkirnega platoja na Dobrovi ob Horjulski cesti. Središče P + R Dobrova
se uredi na približno 10 m širokem in 120 m dolgem pasu tik ob vozišču Horjulske ceste. Uvoz do
parkirnih površin se uredi na južnem robu Horjulske ceste, približno 80 m pred vstopom v krožno
križišče s Polhograjsko cesto. Ob enosmerni 3,50 m široki vozni poti se uredi 2,00 m širok pas za
bočno parkiranje. Med voznim pasom in pasom za parkiranje je 0.25 m širok varnostni pas.
Dodatno se na vzhodnem koncu enosmerne vozne poti uredi dve parkirni mesti za ljudi na vozičkih.
Izvoz iz parkirnega platoja se uredi neposredno v krožno križišče preko dvignjenega vozišča na
križanju z obstoječim hodnikom za pešce. Med južnim voznim pasom Horjulske ceste in severnim
pasom za bočno parkiranje na novem parkirnem platoju se uredi 1,00 m širok ločilni dvignjeni otok.
Na zahodni strani parkirnega platoja in ob obstoječem hodniku za pešce se uredi površino za
parkiranje koles. Prostor med južnim robom parkirnega platoja in obstoječim terenom se izravna,
zatravi in zasadi z drevjem. Dimenzije parkirnih mest so: širina x dolžina = 2,00 m x 6,00 m. Parkirna
mesta za ljudi s posebnimi potrebami in za družine z majhnimi otroki so širša.
Število parkirnih prostorov: 14 + 2 invalidi + 40 kolesar.
Aktivnost 3: P + R Beričevo
Izgradnja P+R v Beričevem v občini Dol pri Ljubljani se kaže kot najlažje uresničljiva investicija, ki bo
imela najhitrejši neposredni pozitivni učinek na uporabo javnega potniškega prometa. P+R bo
omogočil, da se bo uporabniki iz celotne Savske dolvodne doline do sem pripeljali z avtomobilom
ali drugim vozilom, ter tukaj pustili svoje vozilo in nadaljevali z visokokakovostnim javnim
prevozom.
Število parkirnih prostorov: 50 + 15 kolesarji

Aktivnost 4: P + R Center Grosuplje
Investicija zajema ureditev garažnega objekta P + R Grosuplje (parkiraj osebno vozilo in uporabi
javni potniški promet) pred vstopom v središče mesta, s pripadajočo komunalno ureditvijo. Z
investicijo dobimo nove površine za mirujoči promet, s tesno povezanostjo z javnim potniškim
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prometom. Na ta način se bo vsakodnevna gneča na cestah mestne mreže zmanjšala, poskrbljeno
bo za večjo varnost v prometu, javni prevoz bo uporabljalo več ljudi, kar pa bo pozitivno vplivalo
tudi na varstvo in ohranjanje okolja ter na bivalne pogoje prebivalcev mesta Grosuplje.
Na obravnavani lokaciji je predvidena ureditev parkirne kletne etaže. Na nivoju parterja nad
parkirno kletno etažo se uredi javno ploščad; ureditev le-te ni predmet te naloge. Garažni objekt je
nepravilnih tlorisnih dimenzij. Streha je urejena kot javna ploščad.

Število parkirnih prostorov: 270 + 15 invalidi

Aktivnost 5: P + R Ivančna Gorica
Občina Ivančna Gorica namerava urediti parkirne površine z dovozno cesto in hodnikom za pešce
ter kolesarnico. V sklopu urejanja je predvidena tudi ureditev območja ob železniški in avtobusni
postaji. Obravnavano območje predstavlja velik potencial, saj je na njem možno urediti večjo javno
površino v zaključku linearne poteze, ki sedaj predstavlja središče kraja. S celovito ureditvijo bi
ustvarili atraktivno tlakovano javno površino, ki bi pripomogla k umirjanju prometa, hkrati pa bi
definirala prepoznaven trg naselja ob železniški in avtobusni postaji.
Gradnja cestne in ostale komunalne infrastrukture se bo odvijala na naslednjih zemljiških parcelah:
816/20, 816/40, 816/35, 816/41, 816/37, 816/38, 816/39, 816/8, 816/32, 816/42, 21/23, 21/24 –
vse v k.o. 1820 Gorenja vas. Zemljišče, na katerem bo parkirišče zgrajeno, je v lasti Občine Ivančna
Gorica.
Trenutno je na lokaciji, kjer se bo izvedlo parkirišče P + R, dostop do nakladalne rampe, ki so ga do
sedaj koristile Slovenske železnice, prav tako dostopno pot. Na lokaciji so že sedaj tudi parkirišča in
nekaj objektov, ki pa se jih bo v sklopu gradbenih del vsa porušilo. Lokacija se nahaja v neposredni
bližini železniške in avtobusne postaje in tako omogoča direktno povezavo z obema vrstama
javnega prevoza, zato je izbrana lokacija tudi najprimernejša.
Število parkirnih prostorov: 58 + 3 invalidi + 20 kolesar.

Aktivnost 6: P + R Kamnik
Predvidena lokacija P + R središča Kamnik se nahaja na severnem robu mesta Kamnik, ob
opuščenem industrijskem tiru proti smodnišnici in v bližini obstoječe končne železniške postaje. Na
obstoječem tangiranem odseku mestnega prometnega omrežja so prometne obremenitve v času
prometnih konic visoke, ločene površine za pešce in kolesarje so urejene le odsekoma. Glavna
avtobusna postaja v Kamniku je oddaljena približno 1 km od obravnavane lokacije P + R.
Uporabnikom sistema P + R predstavlja udobno in zanesljivo vez do Ljubljane tudi železniški
promet, ki je v neposredni bližini obravnavane lokacije.
Število parkirnih prostorov: 28 + 2 invalidi + 40 kolesar.
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Aktivnost 7: P + R Litija
Načrtovani projekt predvideva 2 fazi izvedbe in sicer: 1. Faza ureditev parkirišča pri železniški
postaji Litija vključno z ureditvijo odvodnavanja, talnih označb, javne razsvetljave na obstoječem
parkirišču ter ureditev semaforiziranega križišča na glavni cesti G2-108 kot vstopno točko na
železniško postajo Litija ter na parkirišče ob njej (P+R). 2 faza pa predvideva ureditev izvozne ceste
s priključitvijo na krožišče pri trgovskem centru Hofer in ureditev P+R ob železniški postaji Kresnice,
Sava
ter
ob
železniškem
postajališču
Jevnica.
Z ureditivijo P+R v mestu Litija se bo na parkirišču ob železniški postaji Litija uredilo 165 parkirnih
mest ter 124 parkirnih mest za kolesa, s čimer se bo bistveno izboljšalo obstoječe stanje, saj je
Litijska železniška postaja med najbolj frekventnimi postajami. Ureditev semaforiziranega križišča
na glavni cesti G2-108 bo predstavljalo tudi urejeno vstopno točko na železniško postajo, s čimer se
bo na tem delu zagotovila večja pretočnost in prometna varnost ob prihajanju in odhajanju iz
parkirišča.
V drugi fazi se celostno P+R v mestu Litija dokončno uredi še z izgradnjo in ureditvijo dovozne
ceste do krožišča pri trgovini Hofer, ter se nadaljuje s pripravo projektno tehnične dokumentacije
za ureditev P+R v naseljih Kresnice, Sava in Jevnica.
Število parkirnih prostorov: 165 + 124 kolesar.
Aktivnost 8: P + R Logatec
Investicija bo omogočala višjo kakovost infrastrukture javnega potniškega prometa in s tem boljšo
konkurenčnost javnega prevoza. Zagotavljala bo lažjo prehodnost med osebnim in javnim prevozom
in možnost prestopanja med njima. Prestopne točke P+R predstavljajo pomemben del mobilnosti
prebivalstva, ki zmanjšujejo potrebo po rabi osebnega vozila in zmanjšujejo število vozil v mestnih
središčih ter izpuste CO2 in hrup. S tem imajo pomemben vpliv na zmanjšanje obremenjenosti
mestnih središč in dvig kakovosti bivanja.
Sistem P+R bo občina gradila na zemljiških parcelah 1180/6, 1180/7, obe k. o. Blekova vas.
Trenutno je v prostoru na lokaciji zatravljena površina v naselju. Lokacija se nahaja v neposredni
bližini avtobusnega postajališča in tako omogoča direktno povezavo z javnim prevoza, zato je
izbrana lokacija tudi najprimernejša.

Število parkirnih prostorov: 20 + 20 koles

Aktivnost 9: P + R Polje
Območje za katerega je v fazi osnutka pripravljen tudi OPPN se nahaja južno od Zaloške ceste pred
križiščem s Cesto 30. avgusta v Kašlju.
V območju je predvidenih 158 p.m. za avtomobile za potrebe sistema P + R in 78 p.m. za trgovino
ter 140 mest za kolesa. Uvoz je načrtovan neposredno iz predvidenega krožišča in posebej za
avtobuse neposredno iz Zaloške ceste, znotraj območja in ob območju na Zaloški cesti
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sta predvideni avtobusni postajališči, na skrajnem zahodu je rezervat za končno postajo mestne
železnice. Na severni strani je predvidena širitev obstoječega bencinskega servisa, nekoliko bolj
vzhodno se načrtuje trgovska stavba. Preko območja je predvideno napajanje parkirišča za
obiskovalce zdravstvenega doma in speljana je peš pot v Slape.
Število parkirnih prostorov: 158 + 140 koles
Aktivnost 10: P + R Črnuče
Zbirno središče P + R Črnuče bo umeščeno med Štajersko cesto na vzhodu, Dunajsko cesto na
severu in Potjo k sejmišču na zahodu ter razdeljeno na dva platoja. Dostop do obeh platojev bo
možen preko nove cestne povezave z Dunajsko cesto in s Štajerske ceste. Na obeh platojih bo
parkiranje urejeno v nišah, ločenih z zelenimi pasovi. Poleg novega končnega avtobusnega
postajališča MPP, ki bo prestavljeno z Dunajske ceste, bosta dva platoja za parkiranje koles. V okviru
P + R bo na voljo tudi prostor za dostavo potnikov na avtobusno postajališče (»kiss & ride«).
Število parkirnih prostorov: 617 + 70 koles+ 12 avtodomi

Aktivnost 11: P +R Moravče
Zbirno središče P + R Moravče bo v središču Moravč na zahodni strani Trga svobode. Uvoz na
parkirni plato bo urejen preko priključka s Trga svobode. Avtobusno obračališče medkrajevnih
avtobusov je predvideno v okviru parkirišča.
Število parkirnih prostorov: 168 + 4 invalidi.
Aktivnost 12: P +R Trzin
Zbirno središče P + R Trzin bo zgrajeno na vzhodni strani železniške postaje Trzin ob Kmetičevi ulici,
s katere bosta urejena tudi uvoz in izvoz na parkirni plato. Parkiranje bo urejeno v eni niši, ki se bo
zaključila s čelnimi parkirnimi prostori, sicer pa bodo parkirni prostori pravokotno glede na pot.
Plato za parkiranje koles bo na jugozahodni strani tik ob priključku. Najbližje avtobusno postajališče
je oddaljeno 400 m od načrtovanega zbirnega središča P + R, medtem ko je železniška postaja na
nasprotni strani Kmetičeve ulice.
Število parkirnih prostorov: 86 + 15 kolesarji

(Skupaj predvidoma do 200 besed)
13.Okvirni časovni načrt projekta
Aktivnost / Leto
2016
Aktivnost 1:
x
P+R Borovnica
Aktivnost 1:
x
P+R Dobrova
Aktivnost 1:
P+R Beričevo

2017
x

2018
x

2019
x

2020
x

x
x
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Aktivnost 2:
x
x
P+R Grosuplje
Aktivnost 3:
x
x
P+R Ivančna Gorica
Aktivnost 4:
x
x
x
P+R Kamnik
Aktivnost 5:
x
x
P+R Litija
Aktivnost 5:
x
x
P+R Logatec
Aktivnost 6:
x
x
P+R Polje
Aktivnost 7:
x
x
P+R Črnuče
Aktivnost 8:
x
P+R Moravče
Aktivnost 8:
x
x
P+R Trzin
(Po potrebi razširi tabelo glede na število aktivnosti, zapisanih v točki 12 in glede na način izvedbe
projekta, zapisano v točki 5).
14.Prostorska opredelitev primernih lokacij za izvajanje aktivnosti
Kohezijska regija: Zahodna kohezijska regija
Razvojne regije: Ljubljanska urbana regija
Primerne lokacije za Občine: Občina Borovnica, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Dobrova–Polhov
izvajanje aktivnosti: Gradec, Občina Grosuplje, Občina Ivančna Gorica, Občina Kamnik, Občina
Litija, Mestna občina Ljubljana, Občina Moravče, Občina Trzin

15.Prikaz okvirne finančne ocene po aktivnostih in okvirne celotne vrednosti [v evrih]
Aktivnost /
2016
2017
2018
2019
Vrsta stroškov
Aktivnost 1:
P+R Borovnica

12.000 €

9.000 €

Aktivnost 2:
P+R Dobrova

13.691€

169.602€

Aktivnost 3:
P+R Beričevo
Aktivnost 4:
P+R Grosuplje

6.000 €

326.000 €

2020

496.000 €

170.000€
279.864€

Aktivnost 5:
P+R Ivančna 12.000€
Gorica

3.911.804€
504.000€
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Aktivnost 6:
P+R Kamnik

15.000€

100.000€

Aktivnost 7:
P+R Litija

600.000€

1.000.000€

Aktivnost 8:
P+R Logatec

321.000€

Aktivnost 9:
P+R Polje

200.000€

805.387€

Aktivnost 10:
P+R Črnuče

200.000€

4.303.490€

Aktivnost 11:
P+R Moravče
Aktivnost 12:
P+R Trzin

150.000€

9.000€

99.613€
20.000 €

324.500 €

1.352.555 €

11.718.396 €

SKUPAJ
165.000 €

326.000 €

496.000 €

14.057.951 €
(Po potrebi razširi tabelo glede na število aktivnosti, zapisanih v točki 12).
16.Prikaz okvirne celotne vrednosti po predvidenih virih financiranja [v evrih]
Viri
2016
2017
2018
2019
financiranja /
Leto
EU sredstva

2020

Sklad EU:

Pristojno
ministrstvo:

Operativni
program:

946.788,50 €

8.202.877,20 €

115.500,00 €

228.200,00 €

347.200,00 €

Prednostna
os:
Prednostna
naložba:
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Specifični cilj:
Nacionalna
sredstva
Pristojno
ministrstvo:
Občinska
sredstva

405.766,50 €

3.515.518,80 €

49.500,00 €

97.800,00 €

148.800,00 €

1.352.555 €

11.718.396 €

165.000 €

326.000 €

496.000 €

Občina:
Druga javna
sredstva
Naziv
subjekta:

Zasebna
sredstva
Naziv
subjekta:

SKUPAJ

(Po potrebi razširi tabelo glede na vir financiranja).

17.Opis kazalnikov ter viri podatkov za spremljanje kazalnikov
(v primeru predvidenega sofinanciranja projekta iz sredstev evropske kohezijske politike cilja
Naložbe za rast in delovna mesta, je potrebno opredeliti tudi kazalnike učinkov in specifične
kazalnike rezultatov iz OP EKP 2014-202087)
Naziv kazalnika
Merska enota
Cilja vrednost ob
Viri podatkov
zaključku projekta
Število izvedenih P + R
P+R središče
12
središč
Število
pridobljenih
Število
izvedenih
1807
parkirnih mest za parkirnih mest
avtomobile
Število
Število
izvedenih 529
pridobljenih
parkirnih mest

1.5. Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 z dne 11. decembra 2014
(http://www.eu-skladi.si/ekp/kljucni-dokumenti)
87
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parkirnih mest za
kolesa
(Po potrebi razširi tabelo glede na število kazalnikov).

18.Pripravljenost projekta - potrebna dokumentacija za izvedbo projekta:
(označiti in izpolniti)
Projektna dokumentacija:
Bo potrebna
(navesti, katera)
Je v izdelavi
Je izdelana
Investicijska dokumentacija:
Bo potrebna
(navesti, katera)
Je v izdelavi
Je izdelana
Gradbeno dovoljenje
Je potrebno
Ni potrebno
Je pridobljeno, dne
Umeščenost v občinske razvojne in prostorske
DA
dokumente
NE
Predvidena priprava regionalnega prostorskega
DA
načrta
NE
88
Podatki o pravnem stanju zemljišč in objektov
pri investicijskih projektih
(navede se najmanj parcelna številka, k.o. in
lastništvo)

, številka

Naziv regije: Ljubljanska urbana regija
Datum izpolnitve obrazca: 1.12. 2015

Podpis direktorice/direktorja RRA: mag. Lilijana Madjar

88

Izpis iz zemljiške knjige
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5. PREDSTAVITEV NAJPOMEMBNEJŠIH SEKTORSKIH PROJEKTOV
5.1. REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE
PREDSTAVITEV PROJEKTA
(predstavitve posameznih najpomembnejših projektov
predstavljajo podpoglavje 4. poglavja osnutka dogovora za razvoj regije)
1. Naziv projekta:

2. Predlagatelj projekta:
(če se razlikuje od nosilca projekta)

REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA LJUBLJANSKE URBANE
REGIJE
REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANJSKE URBANE
REGIJE

3.

Predstavitev nosilca projekta in skupine partnerjev:
a) REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANJSKE
URBANE REGIJE
b) Partnerji v projektu:
a) Nosilec projekta:
- delodajalci Osrednjeslovenske regije – sofinancer
štipendij in zaposlovalec,
b) Partnerji v projektu:
(navedba in njihova vloga v projektu)
- občine-sofinancer štipendij,
- štipendisti – prejemniki štipendije,
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti – vir financiranja
4.

Tip projekta:
regijski projekt
medregijski projekt
sektorski projekt
(v nadaljevanju označiti v primeru predvidenega sofinanciranja projekta iz sredstev evropske kohezijske
89
politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta – glej Navodila OU )
Dodatno označiti v primeru celostne obravnave
določenega geografskega območja (npr. urbano
DA
90
območje, zavarovano območje narave, porečje) :
Operacije celostnega pristopa
NE

Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020, Ljubljana, julij 2015, št. dokumenta 007-71/2015/1
(http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila)
90 5. člen
Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15)
89
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5.

Način izvedbe projekta (označiti):
celotna izvedba projekta v enem koraku
izvedba projekta po sklopih (po fazah)

6. Predviden začetek in zaključek izvajanja projekta:
Predviden začetek (leto/mesec):
September 2016
Predviden zaključek (leto/mesec):

December 2022

7. Povzetek projekta:
S ciljem spodbuditi kadrovsko štipendiranje, ki je v Sloveniji v drugi polovici 90-ih let začelo upadati ter
vzpodbuditi delodajalce za vlaganje v bodoče kadre, smo v statističnih regijah na regionalnih razvojnih
agencijah vzpostavili instrument regijskih štipendijskih shem. Na osnovi tega modela je poenoten sistem
štipendijskih shem v vseh dvanajstih statističnih regijah.
Z vzpostavitvijo skupnega modela na nivoju regij:
- bolj učinkovito rešujemo omenjeno problematiko na področju trga dela, uspešneje zadovoljujemo
potrebe delodajalcev in študentov,
- s svojimi aktivnostmi spodbujamo perspektivne, nadarjene mlade kadre, da bi ostali v regiji ter s tem
prispevali k pospešenem in skladnem razvoju regije,
- zagotavljamo gospodarstvu v regiji dobro usposobljen, motiviran kader z dodatnimi znanji,
- prispevamo k zmanjševanju »bega« nadarjenih/perspektivnih kadrov iz regije,
- spodbujamo podjetja za načrtovanje razvoja kadrov in jih aktivno vključujemo v reševanje razvojnih
problemov regije.
Splošen cilj projekta regijske sheme kadrovskih štipendij v Osrednjeslovenski statistični regiji 2016-2022 je
šolanje mladih za potrebe gospodarstva, zaposlovanja v gospodarstvu in s tem preprečitev odseljevanja
mladih iz statistične regije.
Specifični cilji operacije pa so naslednji:
- krepitev splošnih in poklicnih kompetenc mladih,
- usposobljenost mladih za odzivanje na potrebe na trgu dela,
- prožno prehajanje med izobraževanjem in delom.
Regijska štipendijska shema temelji na partnerstvu med regionalno razvojno agencijo (izvajalec javnega
pooblastila), delodajalci v regiji, občinami v regiji, ki so vključene v projekt in državo. Skladno z določbami
ZŠtip-1 gre za sofinanciranje kadrovskih štipendij z namenom:
- usklajevanja ponudbe in povpraševanja po kadrih v posamezni statistični regiji, v smislu usklajenosti
znanja mladih s potrebami na trgu dela,
- dviga ravni izobrazbene strukture,
- zniževanja strukturne brezposelnosti,
- vračanja oziroma ohranjanja izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč v statistične regije,
- povezovanja izobraževanja z gospodarstvom in širšim družbenim okoljem,
- pridobivanja praktičnih izkušenj (znanj, kompetenc in spretnosti) že med izobraževanjem, preko redne
delovne prakse, kar zagotavlja uspešno vključevanje na trg dela ter
- spodbujanja kadrovskega štipendiranja podjetij v statistični regiji in načrtovanja razvoja kadrov
skladno s potrebami trga dela.

Projekt je skladen z Regionalnim razvojnim programom Ljubljanske urbane 2014-2020 in politikami Vlade RS
– Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, 10. prednostne
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osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, 10.1 prednostne naložbe: Krepitev
enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in
priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih
možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc, 10.1.3
specifičnega cilja: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se
mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.
Merljivost učinkov in rezultatov projekta:
Učinki in rezultati projekta bodo merjeni s spremljanjem tekom izvajanja in ob samem zaključku projekta.
Izvedljivost projekta v načrtovanem časovnem obdobju:
Projekt je izvedljiv v načrtovanem časovnem obdobju.
8. Navedba prioritete in ukrepa v RRP, v katero se uvršča projekt:
PRIORITETA 1: Rast in konkurenčnost regijskega gospodarstva
Program 1.1: Inovativnost, kreativnost, znanje za konkurenčno gospodarstvo
UKREP: Ukrep 1.1.2 Krepitev podjetništva in podjetniškega podpornega okolja s poudarkom na celostnih
rešitvah in inovacijah
KRATKA OBRAZLOŽITEV:
Cilj razvojne prioritete je spodbujanje razvoja gospodarstva, ki temelji na znanju, ustvarjalnosti in inovacijah,
za doseganje višje dodane vrednosti proizvodov in storitev ter spodbujanje razvoja novih delovnih mest na
tem področju na ravni celotne regije.
9. Opredelitev ciljne skupine, ki ji je projekt namenjen in analiza njenih potreb
CILJNA SKUPINA:
Delodajalci, štipendisti.
ANALIZA POTREB CILJNE SKUPINE:
Podjetja Osrednjeslovenske regije potrebujejo podporne instrumente za načrtovanje, ustvarjanje in
ohranjevanje delovnih mest ter skladno s tem možnost vpliva na učinkovit trg dela v regiji ter na znižanje
strukturne brezposelnosti in na vračanje izšolanih kadrov v regijo. S kadrovskim štipendiranjem želijo
podjetja spodbuditi vpis za tiste vrste in področja izobraževanja, ki omogočajo večjo zaposljivost v regiji glede
na potrebe gospodarstva.
10. Opis namena in ciljev projekta ter opis skladnosti z razvojno specializacijo regije
NAMEN:
Regijske štipendijske sheme omogočajo usklajevanje ponudbe in potrebe po kadrih v regiji, spodbujajo
delodajalce v regiji k dolgoročnemu načrtovanju kadrov glede na potrebe svojega razvoja, postopno dvigajo
izobrazbeno strukturo prebivalstva in zmanjšujejo strukturno brezposelnost v regiji, omogočajo večjemu
deležu mladim, ki se šolajo izven regije, da se po končanem šolanju vrnejo v regijo in pripomorejo k njenemu
razvoju, omogočajo neposredno reševanje nastalih problemov in neposredni stik in komuniciranje med
delodajalcem, štipendistom ter izvajalcem štipendijske sheme.
9. učinek na gospodarsko rast in delovna mesta
- usklajevanje razmerja med ponudbo in potrebami po kadrih v regiji,
- vpliv na znižanje strukture brezposelnosti.
10.

učinek na razvoj človeškega potenciala

- dvig ravni izobrazbene strukture v regiji,
- vpliv na vračanje izšolanih kadrov v regijo in na ta način vplivati na zmanjšanje razvojnih razlik
posameznih regij v Sloveniji,
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- spodbujanje podjetij za kadrovsko štipendiranje in načrtovanje razvoja kadrov,
- spodbujanje k vpisu na tiste vrste in področja izobraževanja, ki omogočajo večjo zaposljivost glede na
potrebe gospodarstva.
11.

vpliv na okolje

Projekt nima neposrednega vpliva na okolje.
12.

prispevek k ciljem prostorskega razvoja regije

Projekt bo posredno vplival na cilje prostorskega razvoja regije, zaradi ohranjanja nadarjenih kadrov v
regiji.
e. sinergijski učinek med nameni iz prvih štirih točk (a., b., c. in d.)
Z vlaganjem sredstev v razvoj in načrtovanje kadrov, lahko prispevamo k zmanjšanju vrzeli med ponudbo
in povpraševanjem na trgu dela, s tem pa lahko ima projekt pozitiven vpliv na gospodarski in prostorski
razvoj regije ter ohranjanje potrebnega ter nadarjenega kadra v regiji.
f. sinergijski učinek z drugimi projekti
Projekt se bo navezoval tudi na druge projekte regijskega in nacionalnega pomena, predvsem s področja
podjetništva. Šlo bo za sinergijske učinke s projektoma REGIONALNI CENTER KREATIVNE EKONOMIJE
(RCKE) in Kreativni in aktivni mladi (KAM). RCKE se ukvarja z razvojem kreativnega sektorja. KAM pa nudi
tudi kreativno podporo oblikovanju zaposlitev povezanih s kreativnimi znanji za mlade. Regijska
štipendijska shema bo tako v sinergiji z obema projektoma zagotovila, spodbujala podjetja za kadrovsko
štipendiranje tudi v kreativnem sektorju in s tem omogočila razvoj in ohranjanje več kot potrebnega
kadra v tem sektorju gospodarstva regije.
sinergijski učinek glede regionalne celovitosti, razvojne specializacije in medregionalnega sodelovanja
Projekt bo pokrival celotno Osrednjeslovensko regijo (delodajalce in občine, ki bodo vključene v projekt)
in se bo še naprej izvajal medregijsko – poenoteno. Sledili bomo zastavljenim ciljem ohranjanja kadrov v
regiji in zmanjševanja strukturnega neskladja na trgu dela.
g.

učinek na vložena finančna sredstva
- načrtovanje, razvoj in ohranjanje delovnih mest,
- usmerjanje bodočega kadra v izobraževalne programe, ki so v skladu s potrebami gospodarstva v
regiji,
- ohranjanje kadrov v regiji,
- zmanjševanje brezposelnosti in pozitivno vplivati na strukturo trga dela,
- vpliv na gospodarski in prostorski razvoj regije.
CILJI:
Vključiti v sistem kadrovskega štipendiranja čim več delodajalcev z namenom spodbuditi načrtovanje, razvoj
in ohranjanje delovnih mest. Usmerjati potencialni kader v izobraževalne programe, ki so prilagojeni
potrebam gospodarstva. Ohraniti potreben in nadarjen kader v regiji ter zmanjšati vrzeli na trgu dela.
OPIS SKLADNOSTI Z RAZVOJNO SPECIALIZACIJO REGIJE:
(Skupaj predvidoma do 150 besed)
Projekt je skladen z razvojno specializacijo regije, saj bo regija trajnostni razvoj gradila na znanju,
inovativnosti, kreativnosti ter sinergiji vseh pomembnih akterjev in sektorjev. Trajnostni razvoj regije je v
razvojni specializaciji utemeljen na inovativnosti, kreativnosti in znanju. Z vidika znanja bo projekt Regijska
štipendijska shema tako usklajeval razmere med ponudbo znanj in potrebami v gospodarstvu, vplival na
znižanje strukturne brezposelnosti, zadržal nadarjen kader ter spodbujal k vpisu na tiste vrste in področja
izobraževanja, ki omogočajo večjo zaposljivost glede na potrebe gospodarstva.
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UTEMELJITEV SKLADNOSTI PROJEKTA S CILJI RELEVANTNIH PRIORITET MAKROREGIONALNIH STRATEGIJ EU
OZ. UČINEK PROJEKTA NA OBMOČJA MAKROREGIONALNIH STRATEGIJ EU, V PRIMERU, DA OBSTAJA
- ni vpliva
(Skupaj predvidoma do 200 besed)

11. Predstavitev nosilca projekta oziroma skupine partnerjev
PREDSTAVITEV NOSILCA PROJEKTA: RRA LUR, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije kot
subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni opravlja na območju Osrednjeslovenske razvojne regije
naloge, ki so v javnem interesu. Za delovanje in izvajanje zakonsko opredeljenih splošnih razvojnih nalog in
drugih nalog pri spodbujanju regionalnega razvoja na območju Osrednjeslovenske regije, je RRA LUR
pooblaščena s strani Sveta Ljubljanske urbane regije. Na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12, 46/2016 v nadaljevanju ZSRR-2) in Pravilnika o
regionalnih razvojnih agencijah (Uradni list RS, št. 3/13 in 59/15) je RRA LUR z odločbo Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) vpisana v evidenco regionalnih razvojnih agencij pri
MGRT. Opravlja splošne razvojne naloge v Osrednjeslovenski regiji v programskem obdobju 2014–2020, in
sicer zakonsko opredeljene splošne razvojne naloge na regionalni ravni in druge naloge, ki jih RRA LUR
opravlja v regiji. Te naloge so sporazumno dogovorjene aktivnosti, ki so v javnem interesu ustanoviteljice in
se nanašajo na razvoj regije, vključno z medregijskim in čezmejnim razvojnim sodelovanjem. V okviru
aktivnosti je RRA LUR močno vpeta tudi v izvajanje projektov.
PREDSTAVITEV PARTNERJEV NA PROJEKTU:
Partnerji na projektu so:
- podjetja Osrednjeslovenske regije, občine, ki so vključene v projekt ter dijaki in študenti,
- Ministrstvo zadelo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (vir financiranja)
(Skupaj predvidoma do 100 besed)
12. Opis posameznih aktivnosti
KRATEK OPIS AKTIVNOSTI:
Aktivnosti v okviru projekta Regijske štipendijske sheme Ljubljanske urbane regije bodo potekale v skladu z
zakonskimi določili in predpisi za izvajanje kadrovskega štipendiranja Regijskih štipendijskih shem v okviru
posameznega šolskega/študijskega leta, in sicer najprej sledi izvedba postopka javnega poziva delodajalcem
za oddajo potreb v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij na podlagi katerega bo RRA LUR v prvi fazi zbrala
informativne kadrovske potrebe delodajalcev in jih javno objavila z namenom, da se potencialni štipendisti že
pred vpisom v nadaljnje izobraževanje seznanijo s kadrovskimi potrebami delodajalcev in lažje odločijo za
poklic.
Sledi vnos prijavljenih potreb v Izmenjevalnico na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in
štipendije, kjer je na voljo ponudba kadrovskih štipendij za posamezno šolsko/študijsko leto.
Pomoč delodajalcem pri iskanju štipendistov in realnih potreb delodajalcem.
Priprava vloge in prijava projekta na javni razpis MDDSZ za sofinanciranje izvajanja operacije RŠS in
pridobitev javnega pooblastila za sofinanciranje štipendij delodajalcem v regiji.
Podpis pogodbe o podelitvi javnega pooblastila za izvajanje Regijske štipendijske sheme in o sofinanciranju
izvajanja regijskih štipendijskih shem s MDDSZ.
Načrtovanje predvidenih sredstev za izvajanje sofinanciranja kadrovskega štipendiranja v okviru javnega
razpisa za posamezno šolsko/študijsko leto, vendar do zaključka izobraževanja štipendistov, za potrebe
planiranja in zagotavljanje sredstev MDDSZ, na podlagi prijavljenih potreb delodajalcev.
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Priprava in objava javnega razpisa za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za posamezno
šolsko/študijsko leto in priprava vzorca pogodbe o sofinanciranju/štipendiranju kadrovske štipendije ter
ostalih obrazcev v skladu z ZŠtip-1.
RRA LUR bo na podlagi sklenjenih pogodb z delodajalci in štipendisti mesečno prejemala zahtevke za
sofinanciranje kadrovskih štipendij in dokazila o nakazilu štipendij štipendistom s strani delodajalcev ter na
podlagi teh dokumentov pripravljala mesečne zahtevke do MDDSZ, pridobljena sredstva za sofinanciranje
štipendij pa bo refundirala delodajalcem. Ustrezno bo ukrepala v primeru nepravilnosti (neizpolnjevanje
pogodbenih obveznosti delodajalcev ali štipendistov), povezovala delodajalce in štipendiste ter spremljala
izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
Ob zaključku oz. začetku šolskega/študijskega leta bo RRA LUR ugotavljala upravičenost za nadaljnje
sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za štipendiste ter v skladu s tem pripravila in izdala ustrezne
akte.
RRA LUR bo poskrbela za strokovno izvajanje RŠS LUR (koordinacija in vodenje):
- strokovna in administrativna podpora delodajalcem in štipendistom ter pri drugih vprašanjih, ki se
nanašajo na izvajanje programa,
- obračunavanje in priprava mesečnih izplačil delodajalcem, priprava in vodenje evidence vračil
sofinanciranja štipendij,
- spremljanje ter zagotavljanje izvajanja v skladu s pogodbami o štipendiranju,
- spremljanje izpolnjevanja obveznosti štipendistov in delodajalcev,
- priprava zahtevkov za izplačilo (za sofinanciranje izvajanja dejavnosti in za posredno sofinanciranje
kadrovskih štipendij), vnos listin in oddaja poročil v ISARR,
- priprava vsebinskih in finančnih poročil o izvajanju programa,
- evalvacija procesa in učinkov programa,
- vodenje evidenc o delodajalcih in štipendistih,
- spremljanje nepravilnosti, poročanje, izdaja odločb o terjatvah, vzpostavljanje izvršb,
- po promocijskem programu bo sprotno in intenzivno obveščala delodajalce, občine, štipendiste in
ostalo širšo javnost o aktualnih zadevah RŠS.
(Skupaj predvidoma do 200 besed)
13. Okvirni časovni načrt projekta
Aktivnost / Leto
Aktivnost 1:
Priprava, objava in obravnava javnega poziva
za delodajalce za oddajo potreb v zvezi z
dodelitvijo kadrovskih štipendij
Aktivnost 2:
Informiranje in obveščanje delodajalcev,
potencialnih štipendistov in širše javnosti
Aktivnost 3:
Priprava in oddaja Vloge na javni razpis MDDSZ
za podelitev javnega pooblastila ter
sofinanciranje izvajanja regijskih shem
kadrovskih štipendij ter podpis Pogodbe z
MDDSZ
Aktivnost 4:
Priprava plana potrebnih sredstev za MDDSZ
za pripravo aneksa k pogodbi, na podlagi
prijavljenih potreb delodajalcev

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Aktivnost 5:
Priprava, objava, obravnava Javnega razpisa za
sofinanciranje kadrovskih štipendij
delodajalcem
Aktivnost 6:
Podpis pogodb o sofinanciranju kadrovskih
štipendij z delodajalci
Aktivnost 7:
Mesečno izvajanje sofinanciranja kadrovskih
štipendij delodajalcem (pregled dokazil in
nakazila), spremljanje statusov štipendistov do
zaključka izobraževanja, priprava poročil in
zahtevkov za MDDSZ
Aktivnost 8:
Realizacija zaposlitve štipendista, spremljanje
zaposlitve štipendista in s tem dokončne
izpolnitve pogodbenih obveznosti v
nasprotnem primeru vzpostavitev vračila
sofinanciranega dela štipendij do delodajalca
oz. štipendista, izterjava sredstev, spremljanje
vračil sredstev

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

14. Prostorska opredelitev primernih lokacij za izvajanje aktivnosti

Kohezijska regija: Zahodna kohezijska regija
Razvojne regije: Osrednjeslovenska razvojna regija
Občine:
Primerne lokacije za
izvajanje aktivnosti:

Sodelovale bodo občine, ki se bodo vključile v projekt z namenom, da sofinancirajo
delež delodajalca.
Sodelovala bodo podjetja iz 25 osrednjeslovenskih občin (Ljubljana, Dobrova-Polhov
Gradec, Horjul, Medvode, Log-Dragomer, Vodice, Komenda, Trzin, Mengeš, Kamnik,
Lukovica, Domžale, Moravče, Dol pri Ljubljani, Škofljica, Grosuplje, Ivančna Gorica,
Šmartno pri Litiji, Dobrepolje, Velike Lašče, Ig, Brezovica, Borovnica, Vrhnika in
Logatec)

15. Prikaz okvirne finančne ocene po aktivnostih in okvirne celotne vrednosti [v evrih]
Aktivnost /
2016
2017
2018
2019
2020
Vrsta stroškov
Aktivnost 1:
Kadrovske
štipendije

26.883,41

145.498,82

318.686,48

286.133,79

73.352,53

2021

2022

26.718,05

19.128,52
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Aktivnost 2:
Izvajanje
dejavnosti RŠS
SKUPAJ

3.442,13
30.325,54

22.013,66

44.188,46

40.020,44

12.776,11

6.805,07

5.833,32

167.512,48

362.874,94

326.154,23

86.128,64

33.523,12

24.961,84

2021

2022

15.165,28

11.292,30

(Po potrebi razširi tabelo glede na število aktivnosti, zapisanih v točki 12).
16. Prikaz okvirne celotne vrednosti po predvidenih virih financiranja [v evrih]
Viri financiranja
2016
2017
2018
2019
2020
/ Leto
EU sredstva
Sklad EU:
ESS
Pristojno
ministrstvo:
MDDSZ
Operativni
program:
Operativni
program za
izvajanje
evropske
kohezijske
politike v
obdobju20142020
Prednostna os:
10. Znanje,
spretnosti in
vseživljenjsko
učenje za boljšo
zaposljivost
Prednostna
naložba:
3. Krepitev enake
dostopnosti
vseživljenjskega
učenja za vse
starostne skupine
v formalnem,
neformalnem in
priložnostnem
okolju,
izpopolnjevanje
znanj, spretnosti
in kompetenc
delovne sile ter
spodbujanje

13.718,75

75.779,74

164.158,32

147.546,51

38.963,10
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prožnih možnosti
učenja, vključno
prek poklicnega
usmerjanja in
validiranja
pridobljenih
kompetenc

Specifični cilj:
3. Spodbujanje
prožnih oblik
učenja ter
podpora
kakovostni
karierni
orientaciji za
šolajočo se
mladino na vseh
ravneh
izobraževalnega
sistema

Nacionalna
sredstva
Pristojno
ministrstvo:
MDDSZ

3.429,69

18.944,93

41.039,58

36.886,63

9.740,78

3.791,32

2.823,08

1.976,57

10.918,17

23.651,56

21.258,16

5.613,72

2.184,98

1.626,97

0

0

0

0

0

Občinska
sredstva
Občina:
/
Druga
javna
sredstva

0

0

Naziv subjekta:
/
Zasebna
sredstva
Naziv subjekta:
Delodajalci

11.200,54

61.869,64

134.025,49

120.462,93

31.811,05

12.381,55

9.219,49

SKUPAJ

30.325,54

167.512,48

362.874,95

326.154,23

86.128,65

33.523,13

24.961,84

(Po potrebi razširi tabelo glede na vir financiranja).

17. Opis kazalnikov ter viri podatkov za spremljanje kazalnikov
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(v primeru predvidenega sofinanciranja projekta iz sredstev evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast
in delovna mesta, je potrebno opredeliti tudi kazalnike učinkov in specifične kazalnike rezultatov iz OP EKP
91
2014-2020 )
Naziv kazalnika
Merska enota
Cilja vrednost ob
Viri podatkov
zaključku projekta
Število mladih,
1.377 (v celotni Z
vključenih v
število
OP EKP 2014-2020
kohezijski regiji v 2023)
štipendijsko shemo
Javni razpis za podelitev
javnega pooblastila ter
Število vključitev
število
127
sofinanciranje izvajanja
mladih
regijskih štipendijskih shem
(U.L.št.72/2016)
Delež vključenih
mladih v regijske
Javni razpis za podelitev
sheme kadrovskih
javnega pooblastila ter
štipendij, ki se bodo
delež
80 %
sofinanciranje izvajanja
zaposlili po zaključku
regijskih štipendijskih shem
štipendiranja (mora
(U.L.št.72/2016)
biti dosežen do
konca 2023)
Javni razpis za podelitev
število vključenih
javnega pooblastila ter
štipenditorjev
število
ni določeno
sofinanciranje izvajanja
(delodajalcev)
regijskih štipendijskih shem
(U.L.št.72/2016)
Javni razpis za podelitev
število štipendistov,
javnega pooblastila ter
ki so uspešno
število
ni določeno
sofinanciranje izvajanja
zaključili
regijskih štipendijskih shem
izobraževanje
(U.L.št.72/2016)
število in delež
štipendistov, ki so
Javni razpis za podelitev
zaposleni pri
javnega pooblastila ter
štipenditorju
število
ni določeno
sofinanciranje izvajanja
(delodajalcu) 19
regijskih štipendijskih shem
mesecev po
(U.L.št.72/2016)
zaključku
izobraževanja
(Po potrebi razširi tabelo glede na število kazalnikov).

18. Pripravljenost projekta - potrebna dokumentacija za izvedbo projekta:
(označiti in izpolniti)
Projektna dokumentacija:
Bo potrebna
(navesti, katera)
Je v izdelavi
Je izdelana
Investicijska dokumentacija:
Bo potrebna

1.5. Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 z dne 11. decembra 2014
(http://www.eu-skladi.si/ekp/kljucni-dokumenti)
91
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(navesti, katera)

Je v izdelavi
Je izdelana
Je potrebno
Ni potrebno
Je pridobljeno, dne
DA
NE (Ni potrebno)
DA
NE (Ni potrebno)

Gradbeno dovoljenje

Umeščenost v občinske razvojne in prostorske
dokumente
Predvidena priprava regionalnega prostorskega
načrta
92
Podatki o pravnem stanju zemljišč in objektov pri
investicijskih projektih
(navede se najmanj parcelna številka, k.o. in lastništvo)

, številka

/

Naziv regije: Osrednjeslovenska regija
Datum izpolnitve obrazca: 02.12.2016
Podpis direktorice RRA: mag. Lilijana Madjar

92

Izpis iz zemljiške knjige
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