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1. UVOD
Izvedbeni načrt regionalnih razvojnih programov za obdobje 2013-2015 se izdela zaradi uvrstitve
projektnih predlogov na Listo prioritetnih predlogov, z namenom kandidiranja na javnem pozivu
za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni
programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov 20072013 za obdobje 2013-2015, ki bo objavljen predvidoma v mesecu aprilu 2014. Javni poziv (v
nadaljevanju poziv) objavi ki ga objavi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT).
Priprava Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa (v nadaljevanju IN RRP) je
namenjena izvajanju ukrepov in programov RRP LUR 2007-2013. Izdelava IN RRP vključuje
pripravo predlogov prioritetnih projektov v zahtevani vsebini in obliki v skladu z Uredbo o
regionalnih razvojnih programih (Ur.l. RS, št. 31/06) in Navodili organa upravljanja za izvajanje
tehnične pomoči 2007-2013. IN RRP se pripravi za triletno obdobje 2013-2015 in se po potrebi
lahko spreminja in dopolnjuje.
Projektni predlogi, ki so del IN RRP, morajo predstavljati ekonomsko nedeljivo celoto. Izkazati
morajo regionalni pomen in vpliv na dodano vrednost gospodarstva v regiji ter pomen za
ustvarjanje novih delovnih mest ali vpliv na izboljšanje stanja okolja in zagotavljanje osnovne
komunalne infrastrukture.
Na poziv se lahko prijavi le operacija, ki je uvrščena na indikativno listo v IN RRP LUR 2007-2013
za obdobje 2013-2015, ki mora biti sprejet in potrjen po postopku, kot ga določa Uredba o
dodeljevanju regionalnih spodbud. Operacija ne sme vsebinsko odstopati od projektnega predloga,
ki je bil preverjan v postopku pregleda IN RRP s strani MGRT.
RRA LUR je 26.03.2014 s strani MGRT prejel mnenje glede usklajenosti izvedbenega načrta s
kriteriji. Mnenju so bila priložena opozorila in priporočila posameznih projektnih predlogov, ki so
uvrščeni v predlog izvedbenega načrta. O prejetju mnenja smo obvestili vse nosilce projektov in
jim sporočili, da naj pri pripravi vlog na javni poziv upoštevajo prejeta opozorila in priporočila
glede projektnih predlogov. Prav tako so bili predlagatelji projektov pozvani, naj zaradi morebitnih
sprememb podatkov v projektnih predlogih, ki so nastali v času od prijave na javno povabilo za
predložitev in sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov RRP 2013-2015, nastale spremembe
pošljejo RRA LUR na dopolnjenih projektnih obrazcih za uvrstitev v Izvedbeni načrt. Prejeli smo
11 predlogov za spremembo in dopolnitev projektnih predlogov. Skladno s tem se je pri nekaterih
projektih spremenila tudi finančna konstrukcija. Skupna vrednost projektov znaša 72.537.030,13
EUR.
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1.1.

PRAVNA PODLAGA ZA IZDELAVO IZVEDBENEGA
NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA

Pri izdelavi IN RRP je potrebno upoštevati vse določbe, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja,
predvsem zakonske ter podzakonske akte:
-

-

-

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 20/2011, 57/2012),
Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah Ur. l. RS, št. 3/2013),
Uredba o regionalnih razvojnih programih (Ur. l. RS, št. 31/06, 20/2011-ZSRR-2,
69/2012), Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud (Ur. l. RS, št. 93/05, 127/06-ZJZP,
37/2010, 20/2011-ZSRR-2, 24/2011, 16/2013),
Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Ur. l. RS, št. 24/11, 16/2013),
Uredba sveta (ES) št. 1083/2006,
Uredba sveta (ES) št. 1028/2006,
Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki
Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Ur.l. RS, št. 17/09, 40/2009, 3/2010,
31/2010, 79/2010, 4/2013)
Navodilo organa upravljanja za izvajanje tehnične pomoči kohezijske politike 2007-2013
(Ur. l. RS, št. 41/2007).
Državni razvojni program 2007-2013,
Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013,
Regionalni razvojni program LUR 2007-2013.
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2. SREDSTVA ZA RAZVOJ REGIJ V SLOVENIJI ZA
OBDOBJE 2007-2013
2.1.

RAZDELITEV SREDSTEV PO REGIJAH

Za Ljubljansko urbano regijo kot najrazvitejšo slovensko regijo je za programsko obdobje 20072013 predvidenih le 2,67% razpoložljivih sredstev OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov
2007-2013, prednostna usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru razvojne prioritete
»Razvoj regij«, kar predstavlja 15.657.194 EUR od skupnih 585.838.151 EUR predvidenih za vseh
12 slovenskih regij.

Tabela 1: Razpoložljiva sredstva za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru
OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj
regij« za posamezne razvojne regije v EUR

Število prebivalcev

2007-2013

Delež

EUR na
prebivalca

119.541

40.282.629

6,88

336,98

Gorenjska

198.713

59.319.058

10,13

298,52

Obalno-kraška

105.313

31.181.467

5,32

296,08

Osrednjeslovenska

498.378

15.657.194

2,67

31,42

Pomurska

122.483

70.194.294

11,98

573,09

Notranjo-kraška

51.132

23.328.479

3,98

456,24

Podravska

319.282

133.998.779

22,87

419,69

Spodnjeposavska

69.940

29.352.452

5,01

419,68

Zasavska

45.468

18.598.385

3,17

409,04

Koroška

73.905

27.595.505

4,71

373,39

JV Slovenija

139.434

50.928.355

8,69

365,25

Savinjska

257.525

85.401.555

14,58

331,62

Skupaj

2.001.114

585.838.152

100

292,76

Regija
Goriška

Vir: SVLR
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3. PREGLED

PROJEKTOV FINANCIRANIH
SREDSTEV
RAZVOJ
REGIJ
2007-2013
LJUBLJANSKI URBANI REGIJI
3.1.

IZ
V

IZVEDBENI NAČRTI V LJUBLJANSKI URBANI REGIJI V
OBDOBJU 2007-2013

V Ljubljanski urbani regiji, so bili za namene črpanja sredstev za razvoj regij 2007-2013 narejeni
štirje Izvedbeni načrti regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije:
-

-

-

-

prvi Izvedbeni načrt za obdobje 2007-2009, ki je bil sprejet 24. 7. 2007 (namenjen prijavi
projektov na 1.- 4. javni poziv MGRT)
- 1. dopolnitev 25. 10. 2007
- 2. dopolnitev 23. 4. 2008
drugi Izvedbeni načrt 2010-2012 sprejet 29. 9. 2009 (namenjen prijavi projektov na 5. javni
poziv)
- 1. dopolnitev 22. 4. 2010
- 2. dopolnitev 24.- 25. 1. 2011
tretji izvedbeni načrt za obdobje 2012-2014 sprejet 24.-25.7.2012 (namenjen prijavi
projektov na 6. -7. javni poziv)
- 1. dopolnitev julij 2013
- 2. dopolnitev september 2013.
četrti izvedbeni načrt za obdobje 2013-2015 (namenjen prijavi projektov na 8. javni poziv)

3.2.

PREGLED FINANCIRANIH PROJEKTOV PO JAVNIH
POZIVIH

V okviru sedmih izvedenih javnih (razpisov) pozivov MGRT (oz. Službe Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko) za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve
»Regionalni razvojni programi«, razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa (v
nadaljevanju OP) krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 je bilo v Ljubljanski
urbani regiji potrjenih skupaj 36 operacij.
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Glede na nizek delež sredstev, do katerih je bila upravičena Ljubljanska urbana regije, so občine
pristopale v partnerstvo za večje regijske projekte pod okriljem RRA LUR. Tovrstnih projektov je
bilo v programskem obdobju 2007-2013 kar 6.
Skupaj je znašala vrednost 38 projektov 45.471.791,88 EUR, sofinanciranje pa 13.817.711,17 EUR.
Za zadnji – 8. javni poziv več ne velja sistem dosedanjih regijskih kvot. Iz LUR se tako pričakuje
prijava kar 28-ih projektov v skupni vrednosti 72.537.030,13 EUR oz. predvideno potrebo po
sofinanciranju 46.645.131,26 EUR.
Slednje je pokazatelj, da ima regijo veliko absorbcijsko sposobnost črpanja EU sredstev, kar pa žal
na dosedanji sistem dodelitve sredstev, ki je upošteval indeks razvojne ogroženosti ni bilo možno.
Tabela 2: Pregled uspešnih operacij iz naslova prioritete »Razvoj regij 2007-2013«.
Javni razpis

1 JR RRP
(26.6.2007)

Naziv operacije

Nosilec operacije
Občina Škofljica

5.040.501,00

244.000,00

Rekonstrukcija LC 213070 Jevnica Kresniške poljane

Občina Litija

1.053.393,00

198.000,00

Rekonstrukcija posameznih odsekov
vodovodnega omrežja

Občina Vrhnika

629.417,00

300.000,00

Strokovne podlage urejanja javnega prometa v
RRA LUR
regiji

685.000,00

440.000,00

Strokovne podlage za pripravo regionalnega
prostorskega načrta

RRA LUR

425.000,00

360.000,00

Trkamo na vrata dediščine

Občina Dol pri
Ljubljani

376.647,00

300.000,00

Ureditev mobilnosti do Zdravilnega gaja
Tunjice

Občina Kamnik

548.702,00

200.000,00

8.758.660,00

2.042.000,00

Izgradnja kanalizacije odpadnih voda

Občina Lukovica

824.167,00

150.000,00

Odvajanje sanitarnih in meteornih voda z
območja naselja Vodice

Občina Vodice

508.333,00

120.000,00

Rekonstrukcija in izgradnja Gasilske ceste

Občina Grosuplje

570.644,00

150.000,00

Vodovod Liberga - Preska nad Kostrevnico Ježni vrh

Občina Šmartno pri
Litiji

541.667,00

140.000,00

2.444.811,00

560.000,00

Skupaj:

3 JR RRP
(15.5.2008)

4 JR RRP
(15.9.2008)

Odobrena
sredstva v Eur

Poslovno obrtna cona Škofljica - II.faza

Skupaj:

2 JR RRP
(12.11.2007)

Vrednost
projekta v
EUR

Izgradnja lokalne povezovalne ceste B31

Občina Kamnik

4.200.000,00

500.000,00

Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljanici

Mestna občina Ljubljana

4.200.000,00

950.000,00

Rekonstrukcija vodovoda v Zaborštu in
Zajelšah

Občina Dol pri
Ljubljani

884.736,60

120.000,00

Vodovod Ribče

Občina Litija

1.833.333,00

150.000,00

Skupaj:

11.118.069,60

1.720.000,00

Center urbanih kultur

Mestna občina Ljubljana

2.300.000,00

800.000,00

Kanalizacija Prešernova cesta in Topole

Občina Mengeš

749.725,00

200.000,00

9

Javni razpis

Naziv operacije
Kanalizacijsko omrežje Rakitna-I. faza

Nosilec operacije
Občina Brezovica
Skupaj:

5 JR RRP
(29.1.2010)

738.863,00

297.000,00

3.788.588,00

1.297.000,00

RRA LUR

515.000,00

389.364,00

Strokovne podlage za plovnost Ljubljanice

RRA LUR

170.000,00

120.700,00

Mreža P+R zbirnih središč v LUR

RRA LUR

1.046.337,00

742.899,00

Arheološki park Emona - Emonska
promenada

Mestna občina Ljubljana

941.200,00

800.000,00

Rekreacija in izobraževanje ob Savi

Mestna občina Ljubljana

995.000,00

650.000,00

Kanalizacija Ihan

Občina Domžale

887.231,00

360.000,00

Sanitarna kanalizacija in lagunska ČN Rovte

Občina Logatec

1.535.820,00

320.000,00

328.852,00

240.834,00

6.419.440,00
859.664,92

3.623.797,00
104.323,75

752.126,86

198.911,55

Kanalizacija Ponikve, I. Faza, 2. Etapa
Izgradnja vodovoda Praproče - Zalog

7 JP RRP
(26.7.2013)

Odobrena
sredstva v Eur

Portal neprometnih vsebin

Agencija za turizem in
Promocija turističnega območja Srce Slovenije
podjetništvo Kamnik

6 JP RRP
(11.5.2012)

Vrednost
projekta v
EUR

Skupaj:
Občina Dobrepolje
Občina DobrovaPolhov Gradec

Kamniška Bistrica kot zelena os regije:
krepitev regionalnega pomena območja
Kamniške Bistrice s pritoki

Občina Domžale

716.684,00

371.540,45

Kanalizacija Podgorica pri Šmarju in
Paradišče

Občina Grosuplje

991.461,53

244.173,01

Oskrba s pitno vodo Suhe krajine (vodovodni sistem Kuželjevec-Korinj)

Občina Ivančna gorica

1.093.000,00

422.941,47

Obnova vodovodnega omrežja na območju
aglomeracije Pirniče in Medvode

Občina Medvode

846.871,02

371.927,67

Sava reka, ki povezuje

Mestna občina Ljubljana

890.000,00

630.416,70

Regionalni center kreativne ekonomije

RRA LUR

432.666,15

329.281,80

Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave
Rašica

Občina Velike Lašče

615.000,00

126.454,36

Kulturni center s knjižnico

Občina Vrhnika

2.018.000,00

457.409,70

Skupaj:

9.215.474,48

3.257.380,46

Trg republike

Mestna občina Ljubljana

3.110.000,00

1.220.684,01

Kanalizacija Peče I. faza

Občina Moravče
Skupaj:

Skupaj vsi javni razpisi v obdobju 2007 - 2013:
Vir: RRA LUR, april 2014.

616.748,80

96.849,70

3.726.748,80

1.317.533,71

45.471.791,88

13.817.711,17
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4. POGOJI
ZA
UMEŠČANJE
REGIONALNIH
PROJEKTOV V IZVEDBENI NAČRT 2013-2015
4.1.

UPRAVIČENI PREDLAGATELJI PROJEKTOV

Predlagatelji projektnih predlogov za umestitev v izvedbeni načrt so praviloma samoupravne
lokalne skupnosti.
Razvojni sveti regij imajo možnost, da ob upoštevanju zakonskih določil, kot upravičence določijo
tudi regionalne razvojne agencije in javne zavode, ki so v 100-odstotni javni lasti ter koncesionarje
s koncesijo za izvajanje javne službe, ki so v 100-odstotni lasti lokalnih skupnosti.

4.2.

UPRAVIČENI NAMENI PROJEKTNIH PREDLOGOV

Upravičeni nameni projektnih predlogov so investicije v:
1. ekonomsko in izobraževalno infrastrukturo (1.a),
2. prometna infrastruktura (1.b),
3. okoljsko infrastrukturo (2.a),
4. javno infrastrukturo v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih
(2.b),
5. razvoj urbanih naselij (3.a),
6. socialno infrastrukturo (3.b).

4.2.1.

Ekonomska in izobraževalna infrastruktura (1.a)

i. Ekonomska infrastruktura
Upravičeni nameni:
1. Povečanje površin za manjše poslovne cone regionalnega pomena ter vzpostavitev pogojev za
t.i. »brownfield investicije« na degradiranih območjih:
- komunalno urejanje zemljišč za poslovne cone na degradiranih površinah in komunalno
urejanje zemljišč z namenom širitve obstoječih obrtnih, poslovnih ali industrijskih con
regionalnega pomena;
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2.

Vzpostavitev infrastrukturnih pogojev za delovanje regijskih inkubatorjev, katerih namen je
»splošno inkubiranje v regiji« ter razvojnih centrov regionalnega pomena:
- infrastruktura (nakup zgradb vključno z adaptacijo in/ali rekonstrukcijo, adaptacija in/ali
rekonstrukcija zgradb, gradnja zgradb, ter kot spremljevalna aktivnost komunalno urejanje
zemljišč) ter nakup opreme za regijske podjetniške inkubatorje in druge razvojne centre
regionalnega pomena. Najmanjša posamična enota inkubatorja ne sme biti manjša od 200
m2. Predmet sofinanciranja niso operacije, katerih nosilci so podjetja in se sofinancirajo po
shemah državnih pomoči;

3.

Drugi ukrepi spodbujanja podjetništva in ustvarjanja delovnih mest na regionalni ravni (npr.:
vzpostavitev regionalnih podjetniških partnerstev oziroma t.i. subjektov podjetniškega okolja
na regionalni ravni v obliki regionalnih poslovnih središč, mrež, klubov, združenj, ostalih oblik
partnerskega sodelovanja za pospeševanje podjetništva in konkurenčnosti na regionalni ravni).

ii. Izobraževalna infrastruktura
Upravičeni nameni:
1. Vzpostavitev infrastrukturnih pogojev in krepitev višješolskih regijskih izobraževalnih središč,
v skladu s potrebami gospodarstva, tehnološkega in drugega prednostnega razvoja regij:
- Infrastruktura (nakup zgradb vključno z adaptacijo in/ali rekonstrukcijo, adaptacija in/ali
rekonstrukcija zgradb ter gradnja zgradb, ter kot spremljevalna aktivnost komunalno
urejanje zemljišč) vključno z nakupom opreme za potrebe višješolskih regijskih
izobraževalnih središč. Predmet sofinanciranja niso operacije, ki so namenjene spodbujanju
investicij v izgradnjo, obnovo in posodobitev infrastrukture ter tehnološke opreme za
izvajanje dejavnosti v okviru medpodjetniških izobraževalnih centrov, ki so organizacijske
enote javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja.
- Drugi ukrepi, ki so namenjeni spodbujanju povezovanja višješolskih regijskih
izobraževalnih središč z gospodarstvom.
Upravičene vsebine po namenu ekonomske in izobraževalne infrastrukture ne smejo vsebovati
elementov državnih pomoči.

4.2.2.

Prometna infrastruktura (1.b)

Upravičeni nameni:
1. Investicije v pristanišča na sladkih in slanih vodah, vključno s privezi za vodna plovila za
potrebe lokalnega javnega potniškega in turističnega prometa.
Državne ceste in državna prometna infrastruktura niso upravičeni do sofinanciranja.

12

4.2.3.

Okoljska infrastruktura (2.a)

i. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
Upravičeni nameni:
1. Celovito reševanje problematike odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda na
območjih z obremenjenostjo pod 2000 PE:
- Izgradnja kanalizacijskega omrežja, ki se priključuje na čistilno napravo v izgradnji ali v
obratovanju.
- Izgradnja čistilne naprave ter priključitev obstoječega kanalizacijskega omrežja na čistilno
napravo.
- Izgradnja kanalizacijskega omrežja vključno s čistilno napravo.
2.

Širitev omrežij odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda v aglomeracijah z
obremenitvijo nad 2000 PE.

Upravičene so operacije z namenom širitve kanalizacijskega omrežja za odvajanje in čiščenje
odpadnih voda v aglomeracijah z obremenitvijo nad 2.000 PE, pri čemer je potrebno upoštevati
razmejitev med Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007-2013 in Operativnim programom razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje
2007-2013.
V okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013
je dovoljeno sofinanciranje dopolnilnega kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah z obremenitvijo
nad 2.000 PE, ob izpolnitvi enega izmed naslednjih pogojev:
- osnovno kanalizacijsko omrežje je zgrajeno in priključeno na čistilno napravo v obratovanju
ali v izgradnji;
-

osnovno kanalizacijsko omrežje, vključno s čistilno napravo, je v gradnji in se sofinancira z
evropskimi sredstvi na podlagi odločbe Evropske komisije ali Službe Vlade za lokalno
samoupravo in regionalno politiko o dodelitvi pomoči iz Kohezijskega sklada, ki je bila izdana
najkasneje do 31.12.2009,

-

osnovno kanalizacijsko omrežje, vključno s čistilno napravo, je v gradnji in se financira iz
nacionalnih, občinskih ali drugih sredstev (razen sredstev iz Kohezijskega sklada).

Pri pripravi vloge v okviru namena iz točke 2, »Širitev omrežij odvajanja in čiščenja odpadnih
komunalnih voda v aglomeracijah z obremenitvijo nad 2.000 PE« je potrebno upoštevati tudi oba
naslednja pogoja:
- da so v investicijski dokumentaciji opisane upoštevane variante ter podrobno utemeljen izbor
optimalne variante, ki izkazuje, da izgradnja samostojne čistilne naprave ekonomsko in/ali
tehnično ni upravičena/smiselna;
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-

da predmet operacije, ki je bil sofinanciran ali je predviden za sofinanciranje iz naslova
Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, ni
upravičen do sofinanciranja.

Priključki stavb na javno kanalizacijo (t.i. »hišni priključki«), pretočne in nepretočne greznice ter
male čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, niso objekti javne kanalizacije, zato niso
upravičeni do sofinanciranja.

ii.Oskrba s pitno vodo
Kot »vodovodno omrežje« v skladu s 5. točko 1. odstavka 4. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo
(Uradni list RS, št. 35/2006, 41/2008 , 28/2011 in 88/2012) šteje sistem za oskrbo s pitno vodo, ki
je sistem elementov vodovoda, kot so cevovodi, črpališča, vodohrani in čistilne naprave, ter
oprema, kot so priključki in hidranti, ki pretežni del rednega obratovanja deluje kot samostojen
vodovodni sistem, hidravlično ločen od drugih vodovodov. Navedeno pomeni, da mora
vodovodno omrežje, ki je predmet vloge na javni poziv, omogočiti celovite in trajne rešitve oskrbe
z vodo na obravnavanem območju.

Upravičeni nameni:
1. Izgradnja vodovodnega omrežja za manj kot 10.000 prebivalcev (upravičeno: črpališča,
vodohrani, cevovodi in ostala infrastruktura povezana z izgradnjo vodovodnega omrežja ).
2.

Razširitev obstoječega funkcionalnega vodovodnega omrežja z dodatnim omrežjem oskrbe s
pitno vodo, če skupno omrežje oskrbuje manj kot 10.000 prebivalcev.

3.

Obnova in/ali rekonstrukcija celotnega ali dela obstoječega vodovodnega omrežja , ki
oskrbuje manj kot 10.000 prebivalcev.

4.

Izgradnja rezervnih vodnih virov, če gre za manjše vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot
50.000 prebivalcev.

iii. Pilotni projekti
Upravičeni nameni:
1. Pilotni projekti za razvoj novih okoljskih tehnologij na področju ravnanja z odpadki, ki jih ni
mogoče izvesti v laboratorijskem merilu za uveljavljanje načela koncepta ekonomije
zaključenih snovnih tokov ali zagotavljanje zaključenih življenjskih ciklov izdelkov ali uporabo
surovin, ki se bodo lahko reciklirale.
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4.2.4.

Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi
in v turističnih območjih (2.b)

Upravičeni nameni:
1. Urejanje okolja prednostno v okviru območij Natura 2000: rastlinske čistilne naprave,
večnamensko upravljanje z jezeri, melioracijski jarki, vegetacijski pasovi in pregrade, čiščenje
onesnažene zemlje in sedimentov, zaščita in varovanje močvirij, revitalizacije potokov,
ekoremediacija (ERM) za javne turistične objekte, sonaravna (trajnostna) sanacija deponij in
črnih odlagališč, izkoriščanje in varovanje okolja z geotermalnimi vodami, ipd.;
2.

Lokalno-regionalne operacije trženja in razvoja izdelkov ter storitev, ki prispevajo k ohranjanju
biotske raznovrstnosti (oblikovanje blagovnih znamk za širša območja varstva narave,
oblikovanje standardov, trženjske aktivnosti), pod pogojem, da se ne sofinancirajo v okviru
aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij 3. razvojne prioritete OP RR;

3.

Obnova zgradb kulturne dediščine, razglašenih za kulturni spomenik lokalnega pomena v lasti
lokalnih skupnosti, katere namen je povečanje turistične atraktivnosti regije in ustvarjanje
novih delovnih mest. Pri izvedbi je potrebno upoštevati pogoje in smernice pristojnega zavoda
za varstvo kulturne dediščine;

4.

Gradnja in/ali obnova zgradb kulturne infrastrukture - večnamenskih centrov, ki morajo biti
poleg kulture namenjeni tudi drugim dejavnostim (gospodarskim, družbenim), pri čemer je
vsaj 50 % površin objekta, ki je predmet operacije, namenjenih kulturi in katerih namen je
povečanje turistične atraktivnosti regije ter ustvarjanje novih delovnih mest. Kot del
večnamenskega centra kulturne infrastrukture so upravičeni tudi knjižnični in muzejski
prostori, pri čemer se ti prostori štejejo kot površina, namenjena kulturnim dejavnostim. V
primeru obnove zgradb kulturne infrastrukture – večnamenskih centrov je namen obnove
objektu dati novo vsebino oz. mora biti izkazana dodana vrednost obnove objekta;

5.

Izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih operacij lokalnoregionalnega pomena, katerih cilj je povečanje turistične atraktivnosti regije v vrednosti
investicije največ 4.000.000 EUR. Projekti, financirani v okviru Resolucije o nacionalnih
razvojnih projektih v obdobju od 2007 do 2023, niso upravičeni do sofinanciranja.

Nameni, ki niso upravičeni do sofinanciranja:
- Izgradnja in oprema športnih objektov in objektov športne infrastrukture
-

Izgradnja in oprema prometne infrastrukture za potrebe motoriziranega prometa (investicije v
cestno prometno infrastrukturo).

Izgradnja podporne infrastrukture, s katero se zagotavlja dostopnost in celovitost operacije v
okviru namena izgradnja in urejanja javne infrastrukture v območjih s posebnimi varstvenimi
režimi in v turističnih območjih, je upravičena do sofinanciranja le na način, da je neposredno
povezana z operacijo ter jasno podpira osnovni namen in cilje operacije. Načrtovana vrednost
izgradnje podporne infrastrukture ne sme presegati več kot 50 % načrtovane vrednosti stroškov
operacije.
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V primeru operacije obnove kulturnega spomenika lokalnega pomena v lasti lokalni skupnosti, je
potrebno predložiti kopijo občinskega akta o razglasitvi predmetnega objekta za kulturni spomenik
lokalnega pomena.

4.2.5.

Razvoj urbanih naselij (3.a)

i. Operacije usklajenega prostorskega razvoja in upravljanja prostora v regijah
Upravičeni nameni:
1. Izdelava strokovnih podlag za regionalne prostorske načrte in izdelava regionalnih prostorskih
načrtov;
2.

Izdelava ali nadgradnja katastrov gospodarske javne infrastrukture, v skladu s Pravilnikom o
vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, št. 9/04) v
mestnih naseljih.

Mestna naselja so opredeljena v publikaciji Statističnega urada Republike
http://www.stat.si/doc/pub/mestna_naselja_slo_03.pdf.

Slovenije

ii. Operacije zagotavljanja čistih transportnih sistemov in/ali javnega potniškega prometa
Upravičeni nameni:
1. Zagotavljanje čistih transportnih sistemov (prometna in neprometna infrastruktura za potrebe
nemotoriziranega prometa v mestih).
2.

Načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa in/ali trajnostne mobilnosti v mestih in
širših gravitacijskih območjih z namenom vplivanja na potovalne navade in izbiro načina
prevoza, vključno z načrti za upravljanje mobilnosti ter izvajanjem strategij za upravljanje
povpraševanja - operacije morajo biti skladne z nacionalnimi usmeritvami in veljavnimi
standardi na tem področju.

3.

Načrtovanje javnega potniškega prometa (inovativne in energetsko učinkovite storitve javnega
potniškega prometa, vključno z intermodalnimi povezavami z drugimi trajnostnimi
transportnimi sredstvi (npr. kolo-avtobus; avto-avtobus; idr.) ter spodbujanje uporabe
alternativnih goriv, kot tudi spodbujanje uporabe čistih in energetsko učinkovitih vozil).

4.

Uporaba podpornih sistemov (informacijske tehnologije) za upravljanje učinkovitega javnega
potniškega prometa in/ali čistih transportnih sistemov.

Mestna naselja so opredeljena v publikaciji Statističnega urada Republike
http://www.stat.si/doc/pub/mestna_naselja_slo_03.pdf.

Slovenije
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iii. Celovita prenova mestnih jeder in zgodovinskih mest ter degradiranih in opuščenih urbanih
območij
Upravičeni nameni:
1. Povečanje atraktivnosti mestnih jeder in zgodovinskih naselij, ki imajo status mestnih naselij s
celovito prenovo oz. gradnjo zgradb, ulic in trgov (v javni lasti oz. lasti samoupravnih lokalnih
skupnosti).
2.

Povečanje atraktivnosti degradiranih in opuščenih urbanih območij (v rudarskih in
industrijskih območjih) s celovito prenovo degradiranega oz. opuščenega območja, zgradb,
ulic in trgov (v javni lasti oz. lasti samoupravnih lokalnih skupnosti).

Upravičene so operacije zunanje prenove zgradb ter površin v mestnih naseljih. Upravičene so tudi
operacije gradnje objektov, ki pomenijo razbremenitev drugih površin v mestnih jedrih in
zgodovinskih mestih ter operacije obnove objektov v degradiranih in opuščenih območjih.
Operacije morajo biti namenjene povečanju atraktivnosti, učinkovitosti, konkurenčnosti in/ali
prestrukturiranju dejavnosti v mestnih središčih, zgodovinskih naseljih ali degradiranih/opuščenih
urbanih območjih.
V okviru tega namena so upravičene aktivnosti celovite zunanje prenove zgradb (fasade, strehe in
zunanje stavbno pohištvo ter elementi za zaščito oken (polkna, rolete)), zunanje urejanje ulic in
trgov (tlakovanje ulic, postavitev ali obnova nepremične »urbane« infrastrukture - npr. nepremična
oprema parkov, trgov in sprehajališč in podobno, ureditev ekoloških otokov) ter gradnje in obnove
objektov. Nakup notranje opreme objektov ni upravičen strošek. Infrastruktura, ki je predmet
operacije, mora biti v javni lasti oz. lasti samoupravnih lokalnih skupnosti.
Gradnja ali obnova pripadajoče podzemne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, ipd), ter parkirišč
je upravičena le kot vzporedna aktivnost urejanja (prenove) zunanjih površin, pri čemer mora ta
infrastruktura jasno podpirati osnovni namen in cilje operacije. Načrtovana vrednost stroškov
gradnje ali obnove podzemne infrastrukture ter gradnje ali obnove parkirišč ne sme presegati več
kot 50 % načrtovane vrednosti stroškov operacije.
Mestna naselja so opredeljena v publikaciji Statističnega urada Republike
http://www.stat.si/doc/pub/mestna_naselja_slo_03.pdf.

4.2.6.

Slovenije

Socialna infrastruktura (3.b.)

Gradnja oz. obnova objektov socialne infrastrukture je upravičena le v primeru, kadar pomanjkanje
te infrastrukture predstavlja pomembno oviro za hitrejšo regionalno rast in razvoj ter ustvarjanje
delovnih mest.
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V primeru adaptacije in/ali rekonstrukcije zgradb ter novogradnje mora objekt po zaključku
investicije v celoti predstavljati energetsko učinkovit objekt, v skladu s Pravilnikom o učinkoviti
rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10). Le-to mora biti jasno razvidno iz investicijskega
dokumenta, vlogi pa je potrebno priložiti izjavo odgovornega projektanta, da je investicija
projektirana v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10).
Upravičeni nameni:
1. Nakup vključno z adaptacijo in/ali rekonstrukcijo zgradb ki bodo namenjene domovom za
ostarele ter gradnja domov za ostarele, ob izpolnjevanju vseh naslednjih pogojev:
- investitor predloži soglasje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
k širitvi socialno varstvene dejavnosti.
2.

Nakup vključno z adaptacijo in/ali rekonstrukcijo zgradb, ki bodo namenjene varstveno
delovnim centrom ter gradnja varstveno delovnih centrov, ob izpolnjevanju vseh naslednjih
pogojev:
- investitor predloži soglasje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
k širitvi socialno varstvene dejavnosti.

3.

Nakup vključno z adaptacijo in/ali rekonstrukcijo zgradb, ki bodo namenjene vrtcem ter
gradnja vrtcev:
- investitor predloži soglasje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in izjavo
odgovornega projektanta, da je investicija projektirana v skladu s Pravilnikom o učinkoviti
rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10).

4.

Nakup vključno z adaptacijo in/ali rekonstrukcijo zgradb ali adaptacija in/ali rekonstrukcija
zgradb, ki bodo namenjene socialni infrastrukturi ter gradnja socialne infrastrukture za
marginalne družbene skupine (varne hiše, krizni centri za mlade), ob izpolnjevanju naslednjih
pogojev:
- investitor predloži soglasje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
k širitvi socialno varstvene dejavnosti.

Dinamika sofinanciranja projektov/operacij, ki se uvršajo na Listo prioritetnih projektov:
- stroški, ki nastanejo za izvedbo operacij se sofinancirajo v letih 2014 in 2015
-

operacija se mora predvidoma zaključiti najkasneje do 31.12.2015.
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4.3.

FINANČNI OKVIR
4.3.1.

Finančni okvir za izvedbeni načrt 2013 - 2015

Skupni znesek predvidenega sofinanciranja prioritetnih projektnih predlogov iz evropskega sklada
za regionalni razvoj, vključenih v izvedbene načrte regionalnih razvojnih programov za obdobje
2013-2015 vseh razvojnih regij, predstavljajo vsa nepovratna sredstva, ki so bila za prednostno
usmeritev »regionalni razvojni programi« na razpolago za obdobje 2007-2013, pa niso bila oziroma
ne bodo porabljena v teku izvajanja operacij, prijavljenih oz. potrjenih na podlagi dosedanjih
sedmih javnih razpisov oz. javnih pozivov za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslov
prednostne usmeritve RRP 2007-2013.
Okvirni razpoložljivi znesek bo predvidoma naveden v objavi javnega poziva za predložitev vlog
za sofinanciranje operacij iz naslov prednostne usmeritve RRP za obdobje 2013-2015, se bo pa
predvidoma sproti dopolnjeval glede na sproščena sredstva sofinanciranja po izvajanju operacij,
prijavljenih oz. potrjenih na podlagi dosedanjih sedmih javnih razpisov oz. javnih pozivov za
predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslov prednostne usmeritve RRP 2007-2013.
Iz Akcijskega načrta št. 54400-18/2013/9, ki ga je dne 21.11.2013 sprejela Vlada RS (in o katerem
je MGRT vse upravičence seznanili z dopisom št. 4300-349/2013-SVLR/17, ki so ga prejeli dne
6.12.2013) je razvidno, da so bila sredstva 4. razvojne prioritete "Razvoj regij" počrpana že v višini
97,1%, kar pomeni, da za Javni poziv 2013-2015 ostane še približno 31 mio EUR sredstev.

4.3.2.

Finančni okvir za pripravo projektih predlogov

Pri pripravi projektnih predlogov so morali prijavitelji upoštevati naslednje omejitve za projekte:
- vrednost investicijske operacije oz. faze operacije mora znašati najmanj 600.000 EUR (z
DDV),
- vrednost neinvesticijske operacije mora znašati najmanj 150.000 EUR (z DDV),
- vrednost kombiniranih operacij (v kolikor investicijski stroški ne presegajo 30% vseh
upravičenih stroškov, pri čemer se kot investicijski stroški štejejo npr. nakup in postavitev
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označevalnih in informacijskih tabel, oprema učnih poti, nakup didaktičnih pripomočkov,
računalniške in druge opreme ipd. ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, za
katere ni potrebno pridobivati gradbenega dovoljenja) mora znašati najmanj 150.000 EUR
(z DDV),
- s sredstvi sofinanciranja iz evropskega sklada za regionalni razvoj se lahko sofinancira
največ 85 % celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije in ne manj kot znaša izračunani
najvišji znesek EU sredstev na podlagi izračuna finančne vrzeli,
- prijavitelji projektnih predlogov, ki ne bodo mogli izračunati predvidene finančne vrzeli za
projektni predlog pred vključitvijo v izvedbeni načrt, bodo v projektni predlog vnesli
znesek sofinanciranja v višini točno 85% celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije.
Ob prijavi projekta na javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslov
prednostne usmeritve RRP 2013-2015, bodo prijavitelji znesek sofinanciranja operacije po
potrebi uskladili na podlagi izračuna finančne vrzeli,
- najmanj 15% (razliko) celotnih upravičenih stroškov (t.j. »lastno udeležbo«) mora za vsak
upravičeni strošek zagotoviti upravičenec iz drugih javnih virov.

4.3.3.

Obdobje za porabo sredstev

V projektne predloge se lahko vključi predvidena vrednost sofinanciranja (iz sredstev ESRR) za leti
2014 in 2015. Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati v letu 2014, bodo morali
posredovati zahtevke za izplačilo na MGRT najkasneje do 30.9.2014, za sredstva, ki jih bodo
upravičenci želeli črpati v letu 2015, pa bodo morali posredovati zahtevke za izplačilo na MGRT
najkasneje do 30.9.2015. Operacija se mora zaključiti najkasneje do 31.12.2015.
Prenos sredstev sofinanciranja operacij, izbranih na podlagi javnega poziva za predložitev vlog za
sofinanciranje operacij iz naslov prednostne usmeritve RRP za obdobje 2013-2015 v leto 2016 ne
bo mogoč.
Stroški izvedbe projektov/operacij so upravičeni od datuma objave Javnega povabila za
predložitev in sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za
obdobje 2013-2015, to je 13.12.2013. V primeru potrditve DIIP (dokument identifikacije
investicijskega projekta) pred datumom objave tega javnega povabila, so v obdobju od potrditve
DIIP objave javnega povabila upravičeni le stroški pripravljalnih del (priprava projektne in
investicijske dokumentacije ter nakupi zemljišč in zgradb). Stroški priprave DIIP ne predstavljajo
upravičenega stroška.
Projekti/operacije, ki so se začeli pred 1.1.2007, niso upravičeni do sofinanciranja po javnem
pozivu za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »regionalni
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razvojni programi« razvojne prioritete »razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih
razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015.
Projekti/operacije, ki so se zaključili pred izdajo sklepa o sofinanciranju po javnem pozivu, niso
upravičeni do sofinanciranju po javnem pozivu za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz
naslova prednostne usmeritve »regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »razvoj regij«
operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 20132015.
a)

Projektni predlog mora v primeru obnove ali izgradnje stavb ali objektov upoštevati Pravilnik
o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/2010 z dne 30. 6. 2010).

b) Predlagatelji projektnih predlogov morajo upoštevati, da bo potrebno ob prijavi na javni poziv
za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »regionalni
razvojni programi« za obdobje 2013-2015 vlogi (za investicijske operacije) priložiti
pravnomočni
sklep
o
izboru
izvajalca/izvajalcev
gradbenih
del
oziroma
dobavitelja/dobaviteljev opreme.
c)

K vsaki dispoziciji projektnega predloga (kadar gre za projekt investicijskega značaja), ki je del
vloge na to javno povabilo, je potrebno priložiti kopijo ustreznega pravnomočnega dovoljenja
za poseg v prostor za celotno investicijo (npr. pravnomočnega gradbenega dovoljenja) v
kolikor takšno dovoljenje za izvedbo projekta še ni izdano ali ni pravnomočno, je potrebno
priložiti izjavo predlagatelja projektnega predloga z navedbo, v katerem stanju je postopek za
pridobivanje gradbenega dovoljenja.

Predlagatelji projektnih predlogov morajo upoštevati, da se s sredstvi sofinanciranja iz evropskega
sklada za regionalni razvoj lahko sofinancira največ 85 % celotnih upravičenih javnih izdatkov
operacije in ne manj kot znaša izračunani najvišji znesek EU sredstev na podlagi izračuna finančne
vrzeli. Obrazec za izračun finančne vrzeli je priloga dokumentacije tega povabila in ga je potrebno
priložiti k projektnemu predlogu.
Prijavitelji projektnih predlogov, ki ne bodo mogli izračunati predvidene finančne vrzeli za
projektni predlog pred vključitvijo v izvedbeni načrt, bodo v projektni predlog vnesli znesek
sofinanciranja v višini točno 85% celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije. Ob prijavi
projekta na javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne
usmeritve RRP 2013-2015, bodo prijavitelji znesek sofinanciranja operacije po potrebi uskladili na
podlagi izračuna finančne vrzeli.
Dinamika sofinanciranja projektov/operacij, ki se uvršajo na Listo prioritetnih projektov:
- upravičeni stroški, ki bodo nastali pri izvedbi operacij, se sofinancirajo v letih 2014 in 2015,
- operacija se mora predvidoma zaključiti najkasneje do 31.12.2015.
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4.4.

UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški lahko nastajajo le v okviru upravičenih namenov in se presojajo, določajo ter
dokazujejo v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske
kohezijske
politike
za
programsko
obdobje
2007-2013
(http://www.euskladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013) in dokumentacijo
javnega poziva.
Stroški, ki v vlogi oziroma investicijski dokumentaciji niso opredeljeni kot upravičeni, so
neupravičeni stroški operacije.

VRSTE UPRAVIČENIH STROŠKOV
Ekonomska in izobraževalna infrastruktura
Upravičeni stroški te vsebine so:
a) stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, vključno z zunanjim urejanjem
objektov;
b) stroški nakupa, dobave in vgradnje opreme, ki je upravičena v okviru namena vsebine
operacije;
c) stroški nakupa zemljišč (do 10% vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije);
d) stroški nakupa zgradb (med nakupom nepremičnine in operacije obstaja neposredna
povezava),
e) stroški storitev izdelave investicijske dokumentacije (razen dokumenta identifikacije
investicijskega projekta);
f) stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije;
g) stroški storitev strokovnega nadzora gradnje;
h) stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji;
i) stroški storitev vodenja in koordinacije operacije s strani zunanjega izvajalca ali
upravičenca, če le-ta ni neposredni proračunski uporabnik (do 4 % vrednosti celotnih
upravičenih stroškov operacije);
j) stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki se nanašajo neposredno na vsebino projekta ;
k) stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom zaposlenih neposredno na operaciji pri
upravičencu, če le-ta ni neposredni proračunski uporabnik;
l) stroški izobraževanj in usposabljanj zaposlenih neposredno na operaciji pri upravičencu (v
okviru dopolnilnega financiranja in v višini največ 10 % vrednosti celotnih upravičenih
stroškov operacije).
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Stroški projektantskega, geomehanskega in tehničnega nadzora ter stroški varnostnega načrta in
geodetskih posnetkov so upravičeni v primeru, da so predvideni v vlogi kot del upravičenih
stroškov storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije.
Prometna infrastruktura
Upravičeni stroški te vsebine so:
a) stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, vključno z zunanjim urejanjem
objektov;
b) stroški nakupa, dobave in vgradnje opreme, ki je upravičena v okviru namena vsebine
operacije;
c) stroški nakupa zemljišč (do 10 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije);
d) stroški nakupa zgradb (med nakupom nepremičnine in operacije obstaja neposredna
povezava);
e) stroški storitev izdelave investicijske dokumentacije (razen dokumenta identifikacije
investicijskega projekta);
f) stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije;
g) stroški storitev strokovnega nadzora gradnje;
h) stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki se nanašajo neposredno na vsebino projekta;
i) stroški storitev vodenja in koordinacije operacije s strani zunanjega izvajalca ali
upravičenca, če le-ta ni neposredni proračunski uporabnik (do 4 % vrednosti celotnih
upravičenih stroškov operacije);
j) stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji.
Stroški projektantskega, geomehanskega in tehničnega nadzora ter stroški varnostnega načrta in
geodetskih posnetkov so upravičeni v primeru, da so predvideni v vlogi in izrecno navedeni kot del
upravičenih stroškov storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije.
Okoljska infrastruktura
Upravičeni stroški te vsebine so:
a) stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, vključno z zunanjim urejanjem
objektov;
b) stroški nakupa, dobave in vgradnje opreme, ki je upravičena v okviru namena vsebine
operacije;
c) stroški nakupa zemljišč (do 10 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije);
d) stroški nakupa zgradb (med nakupom nepremičnine in operacije obstaja neposredna
povezava);
e) stroški storitev izdelave investicijske dokumentacije (razen dokumenta identifikacije
investicijskega projekta);
f) stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije;
g) stroški storitev strokovnega nadzora gradnje;
h) stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki se nanašajo neposredno na vsebino projekta;
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i) stroški storitev vodenja in koordinacije operacije s strani zunanjega izvajalca ali
upravičenca, če le-ta ni neposredni proračunski uporabnik (do 4 % vrednosti celotnih
upravičenih stroškov operacije);
j) stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji.

Stroški projektantskega, geomehanskega in tehničnega nadzora ter stroški varnostnega načrta in
geodetskih posnetkov so upravičeni v primeru, da so predvideni v vlogi in izrecno navedeni kot del
upravičenih stroškov storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije.
Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih
Upravičeni stroški te vsebine so:
a) stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, vključno z zunanjim urejanjem
objektov;
b) stroški nakupa, dobave in vgradnje opreme, ki je upravičena v okviru namena vsebine
operacije;
c) stroški nakupa zemljišč (do 10 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije);
d) stroški nakupa zgradb (med nakupom nepremičnine in operacije je neposredna povezava);
e) stroški storitev izdelave investicijske dokumentacije (razen dokumenta identifikacije
investicijskega projekta);
f) stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije;
g) stroški storitev strokovnega nadzora gradnje;
h) stroški priprave multimedijskih predstavitev in promocijskega materiala, potrebnih za
izvedbo operacije;
i) stroški storitev vodenja in koordinacije operacije s strani zunanjega izvajalca ali
upravičenca, če le-ta ni neposredni proračunski uporabnik (do 4 % vrednosti celotnih
upravičenih stroškov operacije);
j) stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki se nanašajo neposredno na vsebino projekta;
k) stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji;
l) stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom zaposlenih neposredno na operaciji pri
upravičencu, če le-ta ni neposredni proračunski uporabnik.
Stroški projektantskega, geomehanskega in tehničnega nadzora ter stroški varnostnega načrta in
geodetskih posnetkov so upravičeni v primeru, da so predvideni v vlogi in izrecno navedeni kot del
upravičenih stroškov storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije.
Razvoj urbanih naselij
A) Operacije usklajenega prostorskega razvoja in upravljanja prostora v regijah regij
Upravičeni stroški te vsebine so:
a) stroški storitev izdelave strokovnih podlag za regionalne prostorske načrte in izdelave
regionalnih prostorskih načrtov;
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b) stroški storitev izdelave ali nadgradnje katastrov gospodarske javne infrastrukture;
c) stroški storitev izdelave informacijskih sistemov za vodenje katastrov gospodarske javne
infrastrukture
d) stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji.
B) Operacije zagotavljanja čistih transportnih sistemov in javnega potniškega sistema
Upravičeni stroški te vsebine so:
a) stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, vključno z zunanjim urejanjem
objektov;
b) stroški nakupa, dobave in vgradnje opreme, ki je upravičena v okviru namena vsebine
operacije;
c) stroški nakupa zemljišč (do 10 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije);
d) stroški nakupa zgradb (med nakupom nepremičnine in operacijo obstaja neposredna
povezava);
e) stroški storitev izdelave investicijske dokumentacije (razen dokumenta identifikacije
investicijskega projekta);
f) stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije;
g) stroški storitev strokovnega nadzora gradnje;
h) stroški storitev vodenja in koordinacije operacije s strani zunanjega izvajalca ali
upravičenca, če le-ta ni neposredni proračunski uporabnik (do 4 % vrednosti celotnih
upravičenih stroškov operacije);
i) stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji;
j) stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki se nanašajo neposredno na vsebino projekta;
k) stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom zaposlenih neposredno na operaciji pri
upravičencu, če le-ta ni neposredni proračunski uporabnik.
Stroški projektantskega, geomehanskega in tehničnega nadzora ter stroški varnostnega načrta in
geodetskih posnetkov so upravičeni v primeru, da so predvideni v vlogi in izrecno navedeni kot del
upravičenih stroškov storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije.
C) Celovita prenova mestnih jeder in zgodovinskih mest ter degradiranih in opuščenih urbanih območij
Upravičeni stroški te vsebine so:
a) stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, vključno z zunanjim urejanjem
objektov
b) stroški nakupa, dobave in vgradnje opreme, ki je upravičena v okviru namena vsebine
operacije;
c) stroški nakupa zemljišč (do 10% vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije);
d) stroški nakupa zgradb (med nakupom nepremičnine in operacijo obstaja neposredna
povezava);
e) stroški storitev izdelave investicijske dokumentacije (razen dokumenta identifikacije
investicijskega projekta);
f) stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije;
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g) stroški storitev strokovnega nadzora gradnje;
h) stroški storitev vodenja in koordinacije operacije s strani zunanjega izvajalca ali
upravičenca, če le-ta ni neposredni proračunski uporabnik (do 4 % vrednosti celotnih
upravičenih stroškov operacije);
i) stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki se nanašajo neposredno na vsebino projekta;
j) stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji.
Stroški projektantskega, geomehanskega in tehničnega nadzora ter stroški varnostnega načrta in
geodetskih posnetkov so upravičeni v primeru, da so predvideni v vlogi in izrecno navedeni kot del
upravičenih stroškov storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije.

Socialna infrastruktura
Upravičeni stroški te vsebine so:
a) stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, vključno z zunanjim urejanjem
objektov;
b) stroški nakupa zgradb (med nakupom nepremičnine in operacijo obstaja neposredna
povezava);
c) stroški nakupa, dobave in vgradnje opreme, ki je upravičena v okviru namena vsebine
operacije;
d) stroški nakupa zemljišč (do 10% vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije);
e) stroški storitev izdelave investicijske dokumentacije (razen dokumenta identifikacije
investicijskega projekta);
f) stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije;
g) stroški storitev strokovnega nadzora gradnje;
h) stroški storitev vodenja in koordinacije operacije s strani zunanjega izvajalca ali
upravičenca, če le-ta ni neposredni proračunski uporabnik (do 4 % vrednosti celotnih
upravičenih stroškov operacije);
i) stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki se nanašajo neposredno na vsebino projekta;
j) stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji.
Stroški projektantskega, geomehanskega in tehničnega nadzora ter stroški varnostnega načrta in
geodetskih posnetkov so upravičeni v primeru, da so predvideni v vlogi in izrecno navedeni kot del
upravičenih stroškov storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije.

Drugi upravičeni stroški
Stroški arheoloških izkopavanj so upravičeni v primeru, če so predvideni v vlogi in pripadajoči
dokumentaciji.
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4.5.

NEUPRAVIČENI STROŠKI

Do sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj niso upravičeni naslednji
stroški in izdatki:
- obresti na dolgove;
- nakup zemljišča v znesku, ki presega 10 % skupnih upravičenih izdatkov zadevne operacije,
- nakup zemljišča, ki presega vrednost tržne vrednosti, določene v poročilu uradno
priznanega cenilca,
- nakup zgradbe/objekta, ki presega vrednost cenitvenega poročila,
- davek na dodano vrednost,
- davek na promet nepremičnin,
- stroški priprave in izdelave DIIP,
- stroški, nastali na podlagi aneksov za dodatna dela,
- drugi stroški, ki niso upravičeni po tem javnem pozivu.
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5. POSTOPEK UMEŠČANJA REGIJSKIH PROJEKTOV
V IZVEDBENI NAČRT RRP LUR 2007-2013 ZA
OBDOBJE 2013-2015

5.1.

NAČIN IN METODA UVRŠČANJA PROJEKTOV

Prednost pri uvrščanju projektnih predlogov v IN RRP bodo imeli tisti projektni predlogi, ki
ustrezajo naslednjim zahtevam:
se uvrščajo v vsebino oziroma namen sofinanciranja v skladu z navodili MGRT, ob
upoštevanju indikativnega obsega sofinanciranja po posameznih vsebinah oziroma namenih,
-

zagotavljajo celovitost operacij s finančnega in vsebinskega vidika,

-

so usmerjeni k doseganju širših regijskih ciljev, bodisi v obliki intra-regijskih ali inter-regijskih
projektnih predlogov,

-

vsak izvedbeni načrt mora v okviru liste projektnih predlogov navesti vsaj en projektni
predlog, ki bo vključeval več upravičencev (projektni predlogi regionalnega ali
medregionalnega pomena) z enega ali več vsebinskih področij.

Vrste projektnih predlogov, ki se uvrščajo v IN RRP:
1.

Projektni predlogi regionalnega pomena, ki jih predlaga en upravičenec, ki je tudi nosilec
izvajanja operacije.

2.

Intra-regijski oziroma predlogi projektov regionalnega pomena, ki nastanejo na podlagi
predhodnega dogovora dveh ali več upravičencev na ravni iste statistične regije.

3.

Inter-regijski ali medregionalni projektni predlogi, ki nastanejo na podlagi predhodnega
dogovora dveh ali več upravičencev na ravni različnih statističnih regij.

Ad1) Projektni predlogi regionalnega pomena, ki jih ki jih predlaga en upravičenec, ki je tudi
nosilec izvajanja operacije. Projektni predlog mora izkazovati prispevek k ciljem RRP in OP RR.
Ad2) Intra-regijski oziroma projektni predlogi širšega regionalnega pomena. Projektni predlog
mora izkazovati prispevek k ciljem RRP in OP RR. Za intra-regijski projekt se šteje projekt, kjer vsi
sodelujoči partnerji opravljajo finančno funkcijo in hkrati sodelujejo pri izvedbi aktivnosti.
Projektni predlog se oblikuje ob upoštevanju dveh možnih oblik izvedbe, in sicer:
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-

1. način izvedbe:
projektni predlog se pripravi iz enega vsebinskega področja;

-

projekt izvajata najmanj dva upravičenca, pri čemer je lahko en upravičenec prijavitelj in
nosilec izvajanja operacije, ostali upravičenci so partnerji pri izvajanju operacije;

-

v projektnem predlogu se poleg opisa celovitega projekta navedejo tudi aktivnosti projektnih
partnerjev in njihov prispevek k ciljem operacije;

-

z namenom doseganja širšega regionalnega pomena se v projektnem predlogu lahko
navedejo tudi:
a) število ostalih sodelujočih subjektov, vključeni v izvajanje aktivnosti v zvezi s
projektnim predlogom, ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja v okviru javnega
poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslov prednostne usmeritve
RRP za obdobje 2013-2015 Projektni predlogi, ki izražajo celovitost aktivnosti v
zvezi s projektom, bodo imeli prednost pri uvrščanju na indikativno listo v
izvedbenem načrtu RRP;
b) projektni partnerji, ki sodelujejo samo v aktivnostih dopolnilnega financiranja v
skladu s 34. členom Uredbe Sveta (ES) 1083/2006 in stroški, ki nastanejo v zvezi z
njihovim delovanjem, so upravičeni do sofinanciranja iz tega naslova.

Stroški v zvezi z dopolnilnim financiranjem so upravičeni samo v primeru, ko prijavitelj v
projektnem predlogu navede število udeležencev, ki jim bo aktivnost namenjena.
Podrobnejši opis za pripravo projektnih predlogov je naveden v samem obrazcu (priloga 3), ki je
sestavni del povabila.
Nabor »pričakovanih merljivih rezultatov projekta«, ki se upoštevajo pri pripravi projektnih
predlogov je opredeljen v prilogi 5 tega povabila.

-

2. oblika izvedbe:
projektni predlog se pripravi iz dveh komplementarnih vsebinskih področij;

-

projekt izvajata najmanj dva upravičenca, pri čemer je lahko en upravičenec prijavitelj in
nosilec izvajanja operacije, ostali upravičenci so partnerji pri izvajanju operacije;

-

v projektnem predlogu se poleg opisa celovitega projekta navedejo aktivnosti projektnih
partnerjev in njihov prispevek k ciljem operacije glede na vsebinska področja partnerjev

-

operacija se uvršča v vsebinsko področje glede na prevladujočo sofinancirano vsebino, ob
upoštevanju indikativnega obsega sofinanciranja po vsebinskih sklopih.

-

z namenom doseganja širšega regionalnega pomena se v projektnem predlogu lahko
navedejo tudi:
a. število ostalih sodelujočih subjektov, vključeni v izvajanje aktivnosti v zvezi s
projektnim predlogom, ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja v okviru javnega
poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslov prednostne
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usmeritve RRP za obdobje 2013-2015Projektni predlogi, ki izražajo celovitost
aktivnosti v zvezi s projektom, bodo imeli prednost pri uvrščanju na indikativno
listo v izvedbenem načrtu RRP;
b. projektni partnerji, ki sodelujejo samo v aktivnostih dopolnilnega financiranja v
skladu s 34. členom Uredbe Sveta (ES) 1083/2006 in stroški, ki nastanejo v zvezi z
njihovim delovanjem, so upravičeni do sofinanciranja iz tega naslova.
Stroški v zvezi z dopolnilnim financiranjem so upravičeni samo v primeru, ko prijavitelj v
projektnem predlogu navede število udeležencev, ki jim bo aktivnost namenjena.
Struktura operacije mora biti razvidna iz projektnega predloga. Projektni predlog se lahko pripravi
kot predlog celovitega projekta z vsebinsko različnimi sklopi ali pa kot skupina projektov. V
primeru skupine projektov mora vsak projekt izpolnjevati pogoj glede minimalne vrednosti.
Projektni predlog posreduje predlagatelj v obravnavo na RRS za uvrstitev na indikativno listo
projektnih predlogov v IN RRP.

Ad3) Inter-regijski ali medregionalni projektni predlogi. Projektni predlog mora izkazovati
prispevek k ciljem RRP in OP RR. Za inter-regijski projekt se šteje projekt, kjer vsi sodelujoči
partnerji opravljajo finančno funkcijo in hkrati sodelujejo pri izvedbi aktivnosti.
V okviru projektov medregionalnega pomena se sofinancirajo projekti, ki posredno prispevajo tudi
k ciljem določene sektorske politike (npr. prispeva k ciljem podjetništva in konkurenčnosti, razvoja
turizma, prispeva k ciljem okoljske, socialne ali socialno varstvene politike) na nacionalni ravni ter
hkrati zagotavljajo skladen regionalni razvoj na ravni statističnih regij. Pogoj za sofinanciranje
medregionalnega projekta je uvrstitev le-tega v izvedbene načrte vseh sodelujočih regij.
Projektni predlogi se oblikujejo na naslednji način:
projektni predlog se pripravi iz enega ali več vsebinskih področij;
-

projekt izvajata najmanj dva upravičenca, pri čemer je lahko en upravičenec prijavitelj in
nosilec izvajanja operacije, ostali upravičenci so partnerji pri izvajanju operacije;

-

v projektnem predlogu se poleg opisa celovitega projekta navedejo tudi aktivnosti projektnih
partnerjev in njihov prispevek k ciljem operacije

-

z namenom doseganja širšega regionalnega pomena se v projektnem predlogu lahko
navedejo tudi:
a. število ostalih sodelujočih subjektov, vključeni v izvajanje aktivnosti v zvezi s
projektnim predlogom, ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja v okviru javni
poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslov prednostne
usmeritve RRP za obdobje 2013-2015. Projektni predlogi, ki izražajo celovitost
aktivnosti v zvezi s projektom, bodo imeli prednost pri uvrščanju na indikativno
listo v izvedbenem načrtu RRP;
b. projektni partnerji, ki sodelujejo samo v aktivnostih dopolnilnega financiranja v
skladu s 34. členom Uredbe Sveta (ES) 1083/2006 in stroški, ki nastanejo v

30

zvezi z njihovim delovanjem, so upravičeni do sofinanciranja iz tega naslova.

Stroški v zvezi z dopolnilnim financiranjem so upravičeni samo v primeru, ko prijavitelj v
projektnem predlogu navede število udeležencev, ki jim bo aktivnost namenjena.
Struktura operacije mora biti razvidna iz projektnega predloga. Projektni predlog se lahko pripravi
kot predlog celovitega projekta z različnimi sklopi ali pa kot skupina projektov. Projektni predlog
posreduje predlagatelj v obravnavo na RRS za uvrstitev na indikativno listo projektnih predlogov v
IN RRP.

5.2.

KRITERIJI IN MERILA

Kriteriji in merila za umeščanje regijskih projektov v izvedbeni načrt RRP Ljubljanske urbane regije
2007-2013 za obdobje 2013-2015 so bili sprejeti 30.11.2011 na seji Sveta Ljubljanske urbane regije
in so naslednji:
1. Horizontalna merila iz Uredbe o dodeljevanju regionalnih spodbud ob upoštevanju 15.
člena Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike:
a) regionalni pomen projekta ter
b) vpliv projekta na ustvarjanje delovnih mest in / ali
c) vpliv projekta na izboljšanje stanja okolja.
2. Horizontalna merila iz Operativnega progama krepitve regionalnih razvojnih potencialov
2007-2013 (OP RR) za izbor operacij za sofinanciranje
3. Specifična merila iz OP RR, opredeljena v okviru vsebinskih sklopov, na katere se
prijavljajo posamezni projekti.
4. Kriteriji Sveta Ljubljanske urbane regije
a) Regionalna naravnanost
Pri merilu regionalna naravnanost projekta se pozornost nameni predvsem regionalnim vplivom
projekta. Pri projektih, ki so umeščeni na prednostno listo se sledi pozitivnim vplivom projekta na
celotno regijo. To pomeni, da so pričakovani rezultati projekta naravnani na ciljne skupine širše od
ene ali nekaj občin.
b) Vsebinsko združevanje projektov
c) Delitev sredstev glede na predhodno črpanje
Pri umeščanju projektov na prednostno listo bodo upoštevana razpoložljiva sredstva posamezne
občine za programsko obdobje 2007-2013 in predhodno črpanje sredstev v okviru izvedbenih
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načrtov v obdobju 2007-2013, pri čemer bodo prednostno umeščeni v prioritetno listo projekti
tistih nosilcev z razpoložljivimi sredstvi iz tega namena.
Občina ne more preseči pripadajoče kvote za sedemletno obdobje, razen s sklepom Sveta LUR o
uvrstitvi projekta na prioritetno listo, kadar v projektu sodeluje več občin LUR in takšni projekti
prinašajo regiji večjo dodano vrednost in zagotavljajo trajnostni razvoj.

d) usklajenost s prioritetami RRP Ljubljanske urbane regije 2007-2013 – prispevek projektov k
doseganju ciljev RRP
Ker mora biti Izvedbeni načrt usklajen z RRP, saj po Zakonu o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja nabor projektov v izvedbenem načrtu predstavlja uresničevanje regionalnega
razvojnega programa, je skladnost projektnih predlogov s prioritetami iz RRP nujna predpostavka.

Prioritetno področje RRP LUR 2007-2013
Dostopnost za kakovost življenja
Ohranjena dediščina
Načrtovanje za zagotovitev kakovostnega življensjkega prostora
Učinkovite komunalne storitve
Enake možnosti – prispevek h konkurenčnosti regije
Kultura – konkurenčna prednost regije
E-uprava
Podporno okolje za podjetništvo

5. Izvedljivost projekta
Finančna izvedljivost: Projekt mora predstavljati ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki
izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene
cilje in kazalnike. Projekt mora izkazovati zaprto finančno konstrukcijo.
6. Terminska izvedljivost:
Projekt mora imeti vsaj idejno zasnovo projekta (v primeru mehkega projekta ali
kombiniranega projekta), za investicijski projekt pa vsaj DIIP – Dokument identifikacije
investicijskega projekta, iz katerih je možno razbrati vsebino in časovno izvedljivost
projekta.

7. Projekt mora ustrezati pogojem in kriterijem, ki jih določa Javno povabilo za sofinanciranje
priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2013-2015
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8. Projekt mora ustrezati pogojem upravičenosti projekta z vidika javnega poziva in njegovih
namenov.
Projekt se mora uvrščati v vsaj enega od navedenih namenov:
- ekonomska infrastruktura;
- izobraževalna infrastruktura;
- prometna infrastruktura;
- okoljska infrastruktura;
- razvojni projekti v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih;
- razvoj urbanih območij;
- socialna infrastruktura.
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6. ANALIZA PROJEKTOV Z VIDIKA KORIŠČENJA
SREDSTEV PO UPRAVIČENIH NAMENIH ZA
IZVEDBENI NAČRT 2013-2015
Projektni predlogi, ki so jih nosilci posredovali so morali biti umeščeni v enega od šestih vsebinskih
sklopov (vsebinskih področij), ki so določali upravičene namene za nadaljnje kandidiranje
projektov na 8. Javni poziv MGRT.
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
- (1a) Ekonomska in izobraževalna infrastruktura,
- (1b) Prometna infrastruktura,
- (2a) Okoljska infrastruktura,
- (2b) Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih
območjih,
- (3a) Razvoj urbanih naselij in
- (3b) Socialna infrastruktura.
Od skupaj 29 projektov, ki so bili ustrezni za umestitev v izvedbeni načrt, se je 1 projekt prijavil na
ekonomsko in izobraževalno infrastrukturo, 1 projekt na prometno infrastrukturo, 8 na okoljsko
infrastrukturo, 5 na namen javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v
turističnih območjih, 6 na razvoj urbanih območij in 8 na socialno infrastrukturo.

6.1.

EKONOMSKA IN IZOBRAŽEVALNA INFRASTRUKTURA

Upravičeni nameni v okviru ekonomske infrastrukture so bili komunalno urejanje zemljišč za
obrtne, poslovne in industrijske cone na degradiranih površinah; nakup in gradnja zgradb, nakup
opreme za regijske podjetniške inkubatorje in druge razvojne centre regionalnega pomena ter
ukrepi spodbujanja podjetništva in ustvarjanja delovnih mest na regionalni ravni.
Upravičeni nameni pri izobraževalni infrastrukturi so bili nakup oz. gradnja zgradb in nakup
opreme višješolskih regijskih izobraževalnih središč ter spodbujanje povezovanja med
izobraževalnimi programi višješolskih regijskih izobraževalnih središč z gospodarstvom.
Od 28-ih ustreznih projektov je bil v namen Ekonomska in izobraževalna infrastruktura vključen 1
projekt in sicer:
1. S partnerskim sodelovanjem do razvoja ustvarjalno podjetniške kulture med mladimi "PODJETNIŠKO GIBANJE" (Občina Ivančna Gorica, Občina Dol pri Ljubljani, Občina
Litija, Občina Mengeš, Občina Šmartno pri Litiji).
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Skupna vrednost projekta znaša 202.261,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja
Evropskega sklada za regionalni razvoj 144.163,00 EUR.

6.2.

PROMETNA INFRASTRUKTURA

Upravičeni nameni po prometni infrastrukturi so bile investicije v pristanišča na sladkih in slanih
vodah vključno s privezi za vodna plovila za potrebe lokalnega javnega potniškega in turističnega
prometa.
Od 28-ih ustreznih projektov je bil v namen Prometna infrastruktura vključen 1 projekt in sicer:
1. Ljubljana za zeleno mobilnost - ureditev brežin Gruberjevega kanala s postavitvijo
pristanov (Mestna občina Ljubljana)
Skupna vrednost projekta znaša 3.199.000,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja
Evropskega sklada za regionalni razvoj 2.228.811,00 EUR.

6.3.

OKOLJSKA INFRASTRUKTURA

Upravičeni nameni pri okoljski infrastrukturi so bili celovito reševanje problematike odvajanja in
čiščenja odpadnih komunalnih voda na območjih z obremenjenostjo pod 2.000 PE; širitev omrežij
odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda v aglomeracijah z obremenitvijo nad 2.000 PE in
izgradnja in razširitev vodovodnega omrežja za manj kot 10.000 prebivalcev, obnova in/ali
rekonstrukcija vodovodnega omrežja ter izgradnja rezervnih vodnih virov za sisteme z manj kot
50.000 prebivalcev.
Od 28-ih ustreznih projektov je bilo v namen Okoljska infrastruktura vključenih 7 projektov in
sicer:
1. MKČN Zdenska vas in kanalizacija Zdenska vas (Občina Dobrepolje),
2. Čistilna naprava Polhov Gradec (Občina Dobrova – Polhov Gradec),
3. Vodovod Dobje - VH - Dole pri Polici (Občina Grosuplje),
4. Ureditev komunalne infrastrukture v Hotedršici - Spodnji Log (Občina Logatec),
5. Širitev in obnova vodovodnega sistema Šmartno (Občina Šmartno pri Litiji),
6. Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave, nizkonapetostnega električnega priključka ter
obnova javnega vodovoda v naselju Rašica (Občina Velike Lašče),
7. Obnova vodovodov (Občina Vrhnika).

Skupna vrednost vseh projektov znaša 8.052.250,38 EUR, od tega je predvidena vrednost
sofinanciranja Evropskega sklada za regionalni razvoj 5.623.990,42 EUR.
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6.4.

JAVNA INFRASTRUKTURA V OBMOČJIH S POSEBNIMI
VARSTVENIMI REŽIMI IN V TURISTIČNIH OBMOČJIH

V to vsebino so se umeščali projekti iz področja urejanja okolja z izgradnjo ekoremediacijskih
objektov, prednostno v okviru območij Natura 2000, rastlinske čistilne naprave, večnamensko
upravljanje z jezeri, melioracijski jarki, vegetacijski pasovi in bariere, čiščenje onesnažene zemlje in
sedimentov, zaščita in varovanje močvirij, revitalizacije potokov, ekoremediacije za javne turistične
objekte, sonaravna sanacija deponij in črnih odlagališč, izkoriščanje in varovanje okolja z
geotermalnimi vodami.
S področja turizma so bili ustrezni turistični razvojni projektni predlogi za operacije lokalno –
regionalnega pomena kot npr. trženje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski
raznovrstnosti (oblikovanje blagovnih znamk za širša območja varstva narave; obnova zgradb
kulturne dediščine, razglašenih za kulturni spomenik lokalnega pomena v lasti lokalnih skupnosti;
gradnja zgradb kulturne infrastrukture - večnamenskih centrov, ki morajo biti poleg kulture
namenjeni tudi drugim dejavnostim; izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in
turistično-razvojnih projektov lokalno-regionalnega pomena, katerih cilj je povečanje turistične
atraktivnosti.
V ta namen je bilo uvrščenih 5 projektov in sicer:
1. Rekonstrukcija kulturnega doma s spremljajočimi dejavnostmi (Občina Komenda),
2. Revitalizacija kulturnega doma Mengeš (Občina Mengeš),
3. Celovita obnova dvorca Lisičje (Občina Škofljica),
4. Protipoplavna ureditev v občini Škofljica (Občina Škofljica),
5. Cankarjev dom (Občina Vrhnika).
Skupna vrednost vseh projektov znaša 4.299.661,97 EUR, od tega je okvirna vrednost
sofinanciranja Evropskega sklada za regionalni razvoj 3.001.918,14 EUR.

6.5.

RAZVOJ URBANIH NASELIJ

V razvoj urbanih naselij so se uvrščale operacije usklajenega prostorskega razvoja in upravljanja
prostora v regiji, kot so izdelava strokovnih podlag za regionalne prostorske načrte in izdelava
regionalnih prostorskih načrtov, izdelava ali nadgradnja katastrov gospodarske javne infrastrukture
in informacijskih sistemov za njihovo vodenje; operacije zagotavljanja čistih transportnih sistemov
in/ali javnega potniškega prometa ter celovita prenova mestnih jeder in zgodovinskih mest ter
degradiranih in opuščenih urbanih območij.
Od 28-ih ustreznih projektov je bilo v namen Razvoj urbanih naselij vključenih 6 projektov in
sicer:
1. Celovita ureditev območja centra naselja IG - park, trg in otroško igrišče (Občina Ig),
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2.
3.
4.
5.
6.

Center Rog (Mestna občina Ljubljana),
Prenova Cankarjevega nabrežja in Ribjega trga (Mestna občina Ljubljana),
Metan avtobusi (Javno podjetje LPP),
Metan avtobusi (Javno podjetje LPP),
Bioregije Evrope – Povezani za prihodnost (RRA LUR).

Skupna vrednost vseh projektov 15.921.188,50 EUR, od tega je okvirna vrednost sofinanciranja
Evropskega sklada za regionalni razvoj 10.676.863,42 EUR.

6.6.

SOCIALNA INFRASTRUKTURA

V namene socialne infrastrukture so se lahko uvrščali projekti kot so gradnja ali obnova domov za
ostarele, gradnja ali obnova varstveno delovnih centrov, gradnja ali sanacija vrtcev in gradnja ali
obnova socialne infrastrukture za marginalne družbene skupine (varne hiše, krizni centri za mlade).
Od 28-ih ustreznih projektov je bilo v namen Socialne infrastrukture vključenih 8 projektov in
sicer:
1. Šolsko športni center JVIZ OŠ Dobrepolje, 1. faza - izgradnja vrtca (Občina Dobrepolje),
2. Vrtec Krtina (Občina Domžale),
3. Podružnična šola in vrtec Zagradec (Občina Ivančna Gorica),
4. Nakup medgeneracijskega središča Litija (Občina Litija),
5. Novogradnja vrtca v Zgornjih Pirničah (Občina Medvode),
6. Izgradnja 30 stanovanj z vsemi priključki in zunanjo ureditvijo v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most v Ljubljani (Javni stanovanjski sklad MOL),
7. Izgradnja stanovanjske soseske Polje III v Ljubljani (Javni stanovanjski sklad MOL),
8. Izgradnja stanovanjske stavbe - Hiše Sonček na Vinčarjevi ulici v Ljubljani (Javni
stanovanjski sklad MOL).
Skupna vrednost vseh projektov 40.862.668,28 EUR, od tega je okvirna vrednost sofinanciranja
Evropskega sklada za regionalni razvoj 24.969.385,29 EUR.
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Tabela 3: Zbirni prikaz po upravičenih namenih poziva
Skupna vrednost
projekta (v EUR)
(1a) ekonomska in izobraževalna
infrastruktura
(1b) prometna infrastruktura
(2a) okoljska infrastruktura
(2b) javna infrastruktura v območjih s
posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih
območjih
(3a) razvoj urbanih naselij
(3b) socialna infrastruktura
SKUPAJ

Predvidena vrednost
Število
sofinanciranja
projektov
SKUPAJ (v EUR)

202.261,00
3.199.000,00
8.052.250,38

144.163,00
2.228.811,00
5.623.990,42

1
1
7

4.299.661,97
15.921.188,50
40.862.668,28
72.537.030,13

3.001.918,14
10.676.863,42
24.969.385,29
46.645.131,26

5
6
8
28

Slika 1: Število ustreznih projektov po namenih poziva

(3b) socialna
infrastruktura ; 8

(1a) ekonomska in
izobraževalna
infrastruktura; 1

(1b) prometna
infrastruktura ; 1
(2a) okoljska
infrastruktura; 7

(3a) razvoj urbanih
naselij; 6

(2b) javna
infrastruktura v
območjih s posebnimi
varstvenimi režimi in
v turističnih območjih
;5
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Slika 2: Struktura razporeditve sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj po namenih poziva
(ustrezni projekti)

(1a) ekonomska in
izobraževalna
infrastruktura
0%
(3b) socialna
infrastruktura
54%

(1b) prometna
infrastruktura
5%

(2a) okoljska
infrastruktura
12%

(2b) javna
infrastruktura v
območjih s posebnimi
varstvenimi režimi in
v turističnih območjih
6%

(3a) razvoj urbanih
naselij
23%

Največji delež sofinanciranja s strani ESRR je predviden v sklopu upravičenega namena Socialna
infrastruktura (54%), sledi Razvoj urbanih naselij z 23% ter Okoljska infrastruktura z 12%. Ostali
upravičeni nameni predvidevajo pod 10% sredstev ESRR v strukturi vseh sredstev.
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7. VSEBINSKA
USTREZNOST
PROJEKTOV
IZVEDBENEGA NAČRTA 2013-2015 GLEDE NA
REGIONALNI
RAZVOJNI
PROGRAM
LJUBLJANSKE URBANE REGIJE 2007-2013
Pri pripravi IN RRP je potrebno upoštevati tudi usklajenost projektov s prioritetami RRP
Ljubljanske urbane regije 2007-2013. RRP Ljubljanske urbane regije ima osem ukrepov, kamor so
se umeščali ustrezni projekti.

Tabela 4: Porazdeljenost projektov po ukrepih RRP

Ukrep RRP (projekti za Izvedbeni načrt 2013-2015)

Št. ustreznih
projektov

Dostopnost za kakovost življenja
Metan avtobusi
Metan avtobusi

2

Ohranjena dediščina
Celovita obnova dvorca Lisičje

1

Načrtovanje za zagotovitev kakovostnega življenjskega prostora
Celovita ureditev območja centra naselja IG - park, trg in otroško igrišče
Center Rog

5

Ljubljana za zeleno mobilnost - ureditev brežin Gruberjevega kanala s postavitvijo
pristanov
Prenova Cankarjevega nabrežja in Ribjega trga
Protipoplavna ureditev v občini Škofljica
Učinkovite komunalne storitve
MKČN Zdenska vas in kanalizacija Zdenska vas
Čistilna naprava Polhov Gradec
Vodovod Dobje - VH - Dole pri Polici
Ureditev komunalne infrastrukture v Hotedršici - Spodnji Log
Širitev in obnova vodovodnega sistema Šmartno

7

Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave, nizkonapetostnega električnega priključka ter
obnova javnega vodovoda v naselju Rašica
Obnova vodovodov
Enake možnosti - prispevek h konkurenčnosti regije
Šolsko športni center JVIZ OŠ Dobrepolje, 1. faza - izgradnja vrtca
Vrtec Krtina
Podružnična šola in vrtec Zagradec
Nakup medgeneracijskega središča Litija

8
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Ukrep RRP (projekti za Izvedbeni načrt 2013-2015)

Št. ustreznih
projektov

Novogradnja vrtca v Zgornjih Pirničah
Izgradnja 30 stanovanj z vsemi priključki in zunanjo ureditvijo v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most v Ljubljani
Izgradnja stanovanjske soseske Polje III v Ljubljani
Izgradnja stanovanjske stavbe - Hiše Sonček na Vinčarjevi ulici v Ljubljani
E-uprava

0

Kultura - konkurenčna prednost regije
Rekonstrukcija kulturnega doma s spremljajočimi dejavnostmi
Revitalizacija kulturnega doma Mengeš
Cankarjev dom

3

Podporno okolje za podjetništvo

2

S partnerskim sodelovanjem do razvoja ustvarjalno podjetniške kulture med mladimi –
"PODJETNIŠKO GIBANJE"
Bioregije Evrope - Povezani za prihodnost
Skupaj št. projektov

28

Ukrepu Enake možnosti – prispevek h konkurenčnosti regije je namenjenih 53 % sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj ali 24.969.385,29 EUR, kar predstavlja največji delež
razporejenih sredstev po ukrepih.
Prav tako je v ukrep Enake možnosti – prispevek h konkurenčnosti regije uvrščenih tudi največ
projektov (8 projektov).
Koriščenje evropskih sredstev je predvideno še v naslednjih zneskih:
- Dostopnost za kakovost življenja: 7.250.500,00 EUR,
- Učinkovite komunalne storitve: 5.623.990,42 EUR,
- Načrtovanje za zagotovitev kakovostnega življenjskega prostora: 5.878.579,88 EUR,
- Kultura – konkurenčna prednost regije: 1.936.145,71 EUR,
- Ohranjena dediščina: 639.866,97 EUR.
Po višini predvidenega koriščenja evropskih sredstev ima najmanjši znesek ukrep Podporno okolje
za podjetništvo v višini 346.663,00 EUR.
Za Ukrep E-uprava nismo prejeli projektov.
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Slika 3: Razporeditev EU sredstev sofinanciranja ustreznih projektov po ukrepih RRP

Ohranjena dediščina
1%
Kultura –
konkurenčna
prednost regije
4%

Dostopnost za
kakovost življenja
16%
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komunalne storitve
12%

Podporno okolje za
podjetništvo
1%

Načrtovanje za
zagotovitev
kakovostnega
življenskega prostora
13%

Enake možnosti –
prispevek h
konkurenčnosti regije
53%
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8. PRIORITETNI
PROJEKTI
IZVEDBENEGA
NAČRTA RRP LUR 2007-2013 ZA OBDOBJE 20132015
RRA LUR je iz nabora vseh projektov za obdobje 2013-2015 oblikoval predlog liste prioritetnih
projektov v skupni vrednosti 72.537.030,13 EUR.
Tabela 5: Lista prioritetnih projektov iz Izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa
Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2013-2015

Zap.
št.

Nosilec

1

Občina
Dobrepolje

2

Občina
Dobrepolje

Občina
3 Dobrova Polhov Gradec
Občina
4
Domžale
Občina
5
Grosuplje

Naziv projekta

Skupna
vrednost
projekta (v
EUR)

Predvidena
vrednost
sofinanciranja
SKUPAJ (v
EUR)

Predvidena
vrednost
sofinanciranja
2014 (v EUR)

Predvidena
vrednost
sofinanciranja
2015 (v EUR)

MKČN Zdenska vas in
kanalizacija Zdenska vas
Šolsko športni center
JVIZ OŠ Dobrepolje, 1.
faza - izgradnja vrtca

895.326,00

623.792,70

172.040,00

451.752,70

3.118.214,32

2.172.526,37

1.231.674,15

940.852,23

Čistilna naprava Polhov
Gradec

3.071.415,00

2.137.796,00

426.918,00

1.710.878,00

3.053.651,08

1.001.587,45

1.001.587,45

0,00

860.441,17

576.134,50

348.400,70

227.733,79

824.570,50

245.549,54

2.400,00

243.149,54

5.357.087,00

606.827,63

503.839,13

102.988,49

202.261,00

144.163,00

144.163,00

0,00

857.573,90

728.937,82

364.468,91

364.468,91

9.649.275,00

7.320.294,31

7.320.294,31

0,00

2.955.818,00

1.959.707,33

1.237.958,90

721.748,43

3.199.000,00

2.228.811,00

0,00

2.228.811,00

Vrtec Krtina
Vodovod Dobje - VH Dole pri Polici
Celovita ureditev
območja centra naselja
6 Občina Ig
IG - park, trg in otroško
igrišče
Občina
Podružnična šola in vrtec
7
Ivančna Gorica Zagradec
S partnerskim
sodelovanjem do razvoja
Občina
ustvarjalno podjetniške
8
Ivančna Gorica kulture med mladimi "PODJETNIŠKO
GIBANJE"
Rekonstrukcija
Občina
kulturnega doma s
9
Komenda
spremljajočimi
dejavnostmi
Nakup
10 Občina Litija
medgeneracijskega
središča Litija
Občina
11 Ljubljana
(MOL)
Center Rog
Ljubljana za zeleno
Občina
mobilnost - ureditev
12 Ljubljana
brežin Gruberjevega
(MOL)
kanala s postavitvijo
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Zap.
št.

Nosilec

Naziv projekta

Skupna
vrednost
projekta (v
EUR)

Predvidena
vrednost
sofinanciranja
SKUPAJ (v
EUR)

Predvidena
vrednost
sofinanciranja
2014 (v EUR)

Predvidena
vrednost
sofinanciranja
2015 (v EUR)

pristanov
Občina
13 Ljubljana
(MOL)
14
15
16
17
18
19

20

Občina
Logatec
Občina
Medvode
Občina
Mengeš
Občina
Škofljica
Občina
Škofljica
Občina
Šmartno pri
Litiji

Občina Velike
Lašče

Občina
21
Vrhnika
Občina
22
Vrhnika
Javni
23 stanovanjski
sklad MOL
Javni
24 stanovanjski
sklad MOL
Javni
25 stanovanjski
sklad MOL
Javno podjetje
26
LPP
Javno podjetje
27
LPP
28 RRA LUR

Prenova Cankarjevega
nabrežja in Ribjega trga
Ureditev komunalne
infrastrukture v
Hotedršici - Spodnji Log
Novogradnja vrtca v
Zgornjih Pirničah
Revitalizacija kulturnega
doma Mengeš
Celovita obnova dvorca
Lisičje
Protipoplavna ureditev v
občini Škofljica
Širitev in obnova
vodovodnega sistema
Šmartno
Izgradnja kanalizacije in
čistilne naprave,
nizkonapetostnega
električnega priključka ter
obnova javnega
vodovoda v naselju
Rašica

1.464.200,00

1.018.606,55

1.018.606,55

0,00

671.581,36

467.464,96

134.053,53

333.411,43

2.025.643,56

769.319,94

769.319,94

0,00

637.884,99

440.108,39

117.108,06

323.000,33

1.033.238,14

639.866,97

501.088,56

138.778,41

669.951,54

425.905,46

425.905,46

0,00

936.160,37

624.149,42

311.412,09

312.737,33

821.697,66

698.443,02

345.935,13

352.507,89

1.101.013,40

767.099,50

261.270,49

505.829,01

795.628,82

496.209,82

328.556,96

167.652,86

4.409.816,00

3.279.306,39

1.574.067,06

1.705.239,33

12.496.504,00

9.275.015,34

7.049.011,64

2.226.003,70

752.477,32

544.507,86

272.253,93

272.253,93

4.282.200,00

2.983.500,00

0,00

2.983.500,00

Metan avtobusi
6.124.400,00
Bioregije Evrope Povezani za prihodnost
270.000,00
SKUPAJ 72.537.030,13

4.267.000,00

4.267.000,00

0,00

202.500,00
135.000,00
46.645.131,26 30.264.333,95

67.500,00
16.380.797,31

Cankarjev dom
Obnova vodovodov
Izgradnja 30 stanovanj z
vsemi priključki in
zunanjo ureditvijo v
območju urejanja VS 6/1
- Dolgi most v Ljubljani
Izgradnja stanovanjske
soseske Polje III v
Ljubljani
Izgradnja stanovanjske
stavbe - Hiše Sonček na
Vinčarjevi ulici v
Ljubljani
Metan avtobusi
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PROJEKTNI PREDLOGI IZVEDBENEGA NAČRTA RRP LUR
2007-2013 ZA OBDOBJE 2013-2015

8.1.

8.1.1.

Projektni predlog 1: MKČN Zdenska vas in kanalizacija
Zdenska vas

Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:
(označite):

1
(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji in se
označi v obrazcu za projektni predlog)
1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)

Nosilec projekta (upravičenec):
Sodelujoči partnerji v projektu:
Naziv projekta:

OBČINA DOBREPOLJE

MKČN Zdenska vas in kanalizacija Zdenska vas

Prioriteta RRP (št. in naziv):

Postati regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v
Evropi.
Učinkovite komunalne storitve

Ukrep RRP (št. in naziv):
Navezava projekta na ustrezni
(označite):
Razvojna prioriteta OP (naziv):
Prednostna usmeritev OP (naziv):

OP

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov
b) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvoj regij
Okoljska infrastruktura

Vsebinsko področje projekta
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja):
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
(1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura
(1b) prometna infrastruktura
(2a) okoljska infrastruktura
(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih
območjih:
(3a) razvoj urbanih naselij
(3b) socialna infrastruktura
Splošni cilji projekta:

·

·
·

Izboljšanje kakovosti okolja, saj se bo z izgradnjo ustreznega kanalizacijskega
omrežja in ČN zmanjšala onesnaženost okolja z odpadnimi vodami v sami
občini, regiji in izven nje – predvsem v jugovzhodni regiji. Z navedeno
ureditvijo se bo zmanjšalo onesnaževanje pitne vode v izvirih reke Krke, saj
občina leži v njihovem vplivnem območju. Prav zato je uvrščena v osnovni
program operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
v RS (novelacija za obdobje od leta 2005 do 2017)-v nadaljevanju operativni
program.
Omogočiti prebivalcem vasi Zdenska vas, Cesta in Mala vas bolj kakovostno in
sanitarno-zdravstveno varno bivalno okolje ter s tem ohraniti poseljenosti
območja zaradi boljših pogojev za bivanje prebivalstva.
Z urejeno komunalno infrastrukturo zagotoviti pogoje za razvoj gospodarstva in
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·
Specifični cilji projekta:

Izgradnja MKČN Zdenska vas in dokončanje kanalizacije v naselju Zdenska vas ter
pridobitev projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja za naselje
Cesta.

Pričakovani
merljivi(!)
rezultati projekta:*
Pričakovani merljivi(!) učinki
projekta:*

Ciljna(-e) skupina(-e):

turizma.
Zmanjšati zaostanek v razvoju v primerjavi z ostalimi deli regije in države.

·
·
·
·
·

število prebivalcev priključenih na kanalizacijsko omrežje: 245
cca 60.000 m3 očiščene vode.
izgradnja 1 MKČN s kapaciteto 700 PE,
200 m kanalizacijskega omrežja,
število novih priključkov: v prvih letih obratovanja investicije 75, z
dograditvijo kanalizacije 42 Mala vas in 95 Cesta,
· število naselij priključenih na kanalizacijsko omrežje: 1 (v naslednjih letih še
2)
· pridobitev projektne dokumentacije (PGD, PZI) za naselje Cesta,ki bo
vezano na obravnavano MKČN.
Prebivalci naselij Zdenska vas, Mala vas in Cesta.

*pri vpisovanju pričakovanih merljivih rezultatov/učinkov projekta uporabljajte postavke iz priloge dokumentacije
»Pričakovani merljivi rezultati/učinki projekta«, ki je objavljena na spletni strani MGRT
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki
ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):
Opis stanja: Projekt »MKČN Zdenska vas in kanalizacija Zdenska vas« pomeni vlaganje v okoljsko infrastrukturoizgradnjo nove MKČN, dograditve že začetega kanalizacijskega omrežja v naselju Zdenska vas ter pridobitev
projektne dokumentacije za naselje Cesta (PGD, PZI), ki se bo navezalo na že obstoječe omrežje v Zdenski vasi in
MKČN Zdenska vas.
Občina je v letih 2008 do 2010 v naselju Zdenska vas že zgradila večino mešanega kanalizacijskega omrežja, ker pa ni
MKČN, omrežje še ne funkcionira. Prav tako še ni zgrajen del kanalizacijskega omrežja v dolžini cca 200 m. Na
MKČN Zdenska vas je poleg že zgrajene kanalizacije v Zdenski vasi predvidena še priključitev kanalizacije naselij
Mala vas in Cesta. Vsa navedena naselja so vključena v osnovni program operativnega programa. Projektna
dokumentacija (PGD, PZI) za kanalizacijo Mala vas je že izdelana.
Razlogi za investicijo: Postavitev MKČN v Zdenski vasi (velikost 700 PE) je nujen pogoj za obratovanje že
zgrajenega kanalizacijskega omrežja v Zdenski vasi, na katerega se bo navezovalo omrežje iz sosednjih vasi (Mala vas
in Cesta). Z dograditvijo kanalizacije v Zdenski vasi in pridobitvijo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije
v naselju Cesta, ki se bo zgradilo predvidoma v letih 20165 in 2017, bo MKČN optimalno obratovala.
Namen investicije: Z odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda na MKČN Zdenska vas zmanjšanje obremenjevanja
okolja in izboljšanje njegove kakovosti (predvsem pitne vode v zajetju Globočec in ostalih izvirih reke Krke),
ohranjanje poseljenosti območja zaradi boljše komunalne infrastrukture in boljših pogojev za bivanje prebivalstva.
Obenem zagotoviti optimalne razmere za razvoj gospodarstva in turizma.
Upravičenost in smotrnost: Z investicijo se bo zagotovilo z operativnim programom predpisano obveznost
občine, t.j. izgradnjo kanalizacijskega omrežja in ČN v postavljenih rokih, zagotovilo ustrezno odvajanje čiščenje
odpadnih voda in zmanjšalo obremenjevanje okolja.
Aktivnosti: Izgradnja MKČN Zdenska vas, dograditev kanalizacije Zdenska vas v dolžini 200 m, pridobitev
projektne dokumentacije za izgradnjo fekalne kanalizacije za naselje Cesta. Občina ima že pridobljeno gradbeno
dovoljenje za dokončanje kanalizacije Zdenska vas, postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo
MKČN potekajo (pridobljeno je soglasje ARSO k investiciji). Predvidevamo, da bo vloga za gradbeno dovoljenje
vložena do sredine aprila 2014.
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – regijski projekt iz enega
vsebinskega področja (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni
dokumentaciji):
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – regijski projekt iz več
vsebinskih področij (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni
dokumentaciji)::
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Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za inter – regijski (medregionalni)
projekt (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):

Geografska
projekta:

lokacija

Občina(-e):
DOBREPOLJE

Naselje(-a):
ZDENSKA VAS, MALA VAS, CESTA

Aktivnosti projekta
Ocenjeni bruto stroški
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega
(v EUR)
partnerja posebej)
1. Izgradnja MKČN Zdenska vas
778.000,00
2. Dograditev kanalizacije Zdenska vas (200 m)
64.500,00
3. Izdelava projektne dokumentacije »Kanalizacija Cesta« (PGD,
42.700,00
PZI)
4. Nadzor
10.126,00
SKUPAJ stroški:
895.326,00

Terminski načrt
(od-do)
1.9.14 -1.9.15
1.3.15 -1.9.15
1.3.15 -1.8.15
1.9.14 – 1.9.15

Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev
Občina Dobrepolje

sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih

leto 2013
(in pred tem)

leto 2014
74.888,00
172.040,00
246.928,00

leto 2015
196.645,30
451.752,70
648.398,00

SKUPAJ
%
po virih
271.533,30 30,33
623.792,70 69,67
895.326,00 100,00%
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8.1.2.
Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:
(označite):

Projektni predlog 2: Šolsko športni center JVIZ OŠ Dobrepolje,
1. faza - izgradnja vrtca
2
(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji in se
označi v obrazcu za projektni predlog)
1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)

Nosilec projekta (upravičenec):
Sodelujoči partnerji v projektu:
Naziv projekta:

Šolsko športni center JVIZ OŠ Dobrepolje, 1. faza - izgradnja vrtca

Prioriteta RRP (št. in naziv):
Ukrep RRP (št. in naziv):
Navezava
(označite):

projekta

OBČINA DOBREPOLJE

na

Enake možnosti-prispevek h konkurenčnosti regije in ukrep Zagotovitev
enakih možnosti za razvoj in družbeno vključenost vseh družbenih skupin
ustrezni

Razvojna prioriteta OP (naziv):
Prednostna usmeritev OP (naziv):

OP

c) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov
d) OP Razvoj človeških virov
e) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvoj regije
Socialna infrastruktura

Vsebinsko področje projekta
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja):
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
(1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura
(1b) prometna infrastruktura
(2a) okoljska infrastruktura
(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih
območjih:
(3a) razvoj urbanih naselij
(3b) socialna infrastruktura
Splošni cilji projekta:

· Zagotoviti ustrezne infrastrukturne pogoje za razvoj družbenih dejavnosti in s tem
povečanje privlačnosti za mlade družine iz celotne regije (primerjalne prednosti
občine: demografska rast, nizka stopnja brezposelnosti, ohranjeno naravno
okolje…)
· Večja učinkovitost rabe energije in energetska učinkovitost javnih objektov in s
tem zmanjšanje negativnih vplivov na okolje na območju občine in regije.
· Omogočiti vključevanje otrok iz družin iz sosednjih občin (danes jih je v vrtec
vključenih 10), katerih starši so zaposleni na območju Občine Dobrepolje, v
primerih, da nimajo možnosti vključiti otroke v VVZ na območju stalnega
bivališča.
· S povečano kakovostjo predšolske vzgoje spodbuditi mlade , da ostajajo v občini.
· Zagotoviti prostorske pogoje, ki bodo izpolnjevali predpisane normative in s tem
zagotoviti boljše pogoje za razvoj otroka – v skladu z napotkom Kurikuluma za
vrtce »Prostor vzgaja« in jim tako omogočiti enake pogoje kot jih imajo otroci v
razvitejših predelih regije.
· Omogočiti tako staršem kot otrokom boljšo kvaliteto bivanja (Na kakovost
življenja bistveno vpliva zagotavljanje varstva otrok v domačem kraju. Za starše to
predstavlja lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Za otroke je
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Specifični cilji projekta:

Pričakovani
rezultati projekta:*

pomembno, da lahko vrtec obiskujejo v domačem kraju, se tam spoznajo z
vrstniki, kar jim dalje pomaga pri lažjem vključevanju v osnovno šolo.)
· Investicijo bo imela pozitiven vpliv na gospodarski razvoj. (Izpeljava obravnavane
investicije bo neposredno vplivala na odprtje delovnih mest v JVIZ OŠ
Dobrepolje. Posredno bo imela vpliv tudi na zaposlovanje staršev in skrbnikov
otrok, ki bodo obiskovali vrtec v Dobrepolju, saj bodo imeli le ti zaradi
zagotovljenega kvalitetnega otroškega varstva boljše možnosti kot iskalci
zaposlitve v regiji in širše. Z izgradnjo vrtca bodo namreč ustvarjeni pogoji za
lažje usklajevanje družinskih in poklicnih obveznosti ter s tem zagotovljena
konkurenčnost in nediskriminiranost staršev, še posebej mladih, na trgu delovne
sile.)
Ostali cilji investicije:
· novogradnja objekta oziroma uskladitev kompletnega vrtca s Pravilnikom o
normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni
list RS št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08);
· vzpostavitev pogojev za učinkovito delovanje vrtca (varni in zdravi prostorski
pogoji in zagotovljene razmere za aktivno učno okolje predšolskih otrok);
· postavitev energetsko učinkovitega objekta v skladu s Pravilnikom o učinkoviti
rabi energije v stavbah (UL RS št. 52/10)- v nadaljevanju PURES ;
· trajno obnavljanje prebivalstva-lažje usklajevanje družinskega in poklicnega
življenja;
· skladen razvoj regij.

merljivi(!) ·
·

bruto delovnih mest: 3,
energije za 13% na letni ravni.

število ustvarjenih
prihranek porabe

Pričakovani merljivi(!) učinki ·
projekta:*

Ciljna(-e) skupina(-e):

število sprejetih otrok
v program predšolske vzgoje- predvidena kapaciteta vrtca - 156 otrok (6
oddelkov po 22 in 2 oddelka po 12 otrok);
·
zgrajen objekt s
1.387,48 m2 neto površine;
·
izvedba vseh del
izgradnje vrtca z zunanjimi funkcionalnimi površinami;
Izračunana ekonomsko neto sedanja vrednost, ki je odraz širših družbenih
koristi, je pozitivna. To pomeni, da je družba po izpeljavi projekta v boljšem
položaju, saj koristi presegajo stroške, kar dokazuje da je projekt ekonomsko
upravičen.
Otroci predšolske vzgoje, starši, vzgojitelji, mlade družine na območju občine in
regije, predvsem s celotnega območja Občine Dobrepolje in dela območja
sosednih občin ( Grosuplje).

*pri vpisovanju pričakovanih merljivih rezultatov/učinkov projekta uporabljajte postavke iz priloge dokumentacije
»Pričakovani merljivi rezultati/učinki projekta«, ki je objavljena na spletni strani MGRT
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki
ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):
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Opis stanja: V Občini Dobrepolje se izvaja predšolska dejavnost v okviru JVIZ OŠ Dobrepolje. V zavod sta
vključena tudi vrtca Ringaraja (na Vidmu) in Ciciban (Kompolje)- Območje šole in vrtca je funkcionalno in
prometno neurejeno. Poleg tega so se v zadnjih letih pojavili še problemi zaradi pomanjkanja prostora v Vrtcu
Ringaraja. Ti so se začeli že v šolskem letu 2004/05, ko se je najstarejša skupina preselila v učilnico osnovne šole.
Od takrat se prostorska stiska iz leta v leto povečuje. V prostore učilnic OŠ so tako preseljeni že trije oddelki vrtca, iz
teh učilnic sta se morala preseliti dva oddelka razredne stopnje v kulturni dom-Jakličev dom na Vidmu. Posledica
tega je neizpolnjevanje prostorskih normativov in slabša kvaliteta bivanja predšolskih otrok. S povečanim številom
otrok na razredni stopnji v naslednjem šolskem letu, ne bo več mogoče izvajati predšolske vzgoje v učilnicah
razredne stopnje, zato bodo oddelki vrtca v teh prostorih ukinjeni in starši ne bodo mogli vključiti otrok v vrtec.
Objekti obstoječe šole (vrtca) so zastareli in dotrajani, energetsko neučinkoviti, potrebni večje obnove.
Razlogi za investicijo:
·
Stari objekt vrtca, ki je prizidek k stavbi OŠ ne zagotavlja ustreznih prostorskih pogojev (veliko pomanjkanje
prostora) za izvajanje vzgojno-varstvene dejavnosti in ne učinkovite rabe energije. Odločitev za investicijska
vlaganja v obnovo obstoječih objektov bi imela za posledico še vedno probleme z zagotavljanjem prostora za
že vpisane otroke. Objekti novega vrtca so gradbeno zasnovani tako, da izpolnjujejo zahteve o racionalni rabi
energije iz pravilnika o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, prav tako se bodo prostori v stavbi
šole, ki bodo skupni tudi za novo stavbo vrtca (kuhinja in kurilnica) preuredili tako, da bodo izpolnjevali vse
okoljske standarde npr.energetsko učinkovite naprave v kuhinji in peč na biomaso. Navedeno bo izpolnjevalo
okoljske standarde na višji ravni tako v času aktiviranja investicije kot kasneje.
·
Pomanjkanje prostora v vrtcu in nedoseganje prostorskega normativa: s pravilnikom o normativih in
minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca predpisanih normativov se v zdajšnjem vrtcu ne
dosega, saj se praktično vsako leto zato, da se ne odkloni otrok, skupine predšolskih otrok selijo v prostore
osnovne šole. Učenci OŠ so se preselili in imajo pouk v kulturnem domu. Šolski razredi, ki niso bili namenjeni
predšolski vzgoji tako prostorsko kot sanitarno niso ustrezni za izvajanje vzgojno-varstvene dejavnosti.
Namen investicije: Namen celotne investicije Šolsko športni center JVIZ OŠ Dobrepolje je celovita ureditev
območja šolskega športnega centra, v več fazah.
Namen obravnavane investicije pa je izvedba 1. faze, to je izgradnje objekta novega vrtca. Projekt predvideva
izgradnjo stavbe vrtca za osem oddelkov s potrebno infrastrukturo (nujno zunanjo ureditvijo, igriščem, parkirišči in
dostopom).

Namen investicije je izgradnja dodatnih prostorov vrtca in s tem zagotovitev prostora za vse vpisane otroke, po
potrebi tudi iz sosednjih občin ter izpolnjevanje prostorskih normativov za izvajanje predšolske vzgoje.
Upravičenost/smotrnost investicije: Občina je preverila zmogljivost obstoječega javnega stavbnega fonda v
celotni občini, namenjenega vzgoji in izobraževanju. Prostorska preveritev šolskega prostora v občini ni izkazala
možnosti za rešitev ugotovljenih prostorskih potreb za predviden perspektivni vpis v vrtec, s čimer je upravičena
odločitev za novogradnjo vrtca. Z novogradnjo se bo zagotovilo standardom ustrezne površine vrtca (notranje in
zunanje), pridobilo energetsko varčen objekt, ki bo imel pozitiven vpliv na okolje. Nov vrtec bo omogočal tudi
kvalitetno izvajanje programov predšolske vzgoje v sodobnem objektu, kar bo imelo neposreden in pozitiven vpliv
na zadovoljstvo otrok, njihovih staršev ter zaposlenih.
Aktivnosti: Občina je za celovito ureditev območja Šolsko športni center JVIZ OŠ Dobrepolje s pomočjo javnega
natečaja pridobila ustrezno rešitev podjetja STUDIO 360 d.o.o., Ljubljana. V okviru te natečajne rešitve je
predvidena izgradnja stavbe vrtca, obnova obstoječe in izgradnja nove prometne infrastrukture, ki bo zagotavljala
večjo prometno varnost udeležencem v prometu, ureditev zunanjih površin itd. Pridobljena je vsa projektna
dokumentacija za izgradnjo vrtca (1. faza) -PGD, PZI, PZR, pravnomočno gradbeno dovoljenje UE Grosuplje, št.
351-195/2011-15(302), z dne 12.9.2011, poteka postopek javnega naročanja za izbiro izvajalca del (postopek s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti).
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – regijski projekt iz enega
vsebinskega področja (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni
dokumentaciji):
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – regijski projekt iz več
vsebinskih področij (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni
dokumentaciji)::
-

50

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za inter – regijski (medregionalni)
projekt (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):
Geografska
projekta:

lokacija

Občina(-e):
Občina Dobrepolje

Naselje(-a):
Videm

Aktivnosti projekta – občina Dobrepolje
Ocenjeni bruto stroški
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega
(v EUR)
partnerja posebej)
5. Investicijska dokumentacija
2.000,00
6. Gradbeno obrtniška dela
1.744.382,07
7. Shramba in zunanje sanitarije
48.156,30
8. Elektroinštalacije
286.693,13
9. Strojne inštalacije
462.112,61
10. Zunanja ureditev
377.701,57
11. Urbana oprema
130.054,28
12. Hortikultura
29.669,36
13. Nadzor (gradbeni, elektro, strojni)
36.945,00
SKUPAJ stroški:
3.118.214,32

Terminski načrt
(od-do)
v letu 2014
v letu 2014
do 1. 9. 2015
do 1. 9. 2015
do 1. 9. 2015
do 1. 9. 2015
do 1. 9. 2015
do 1. 9. 2015
do 1. 9. 2015

Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev
Občina Dobrepolje

sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih

leto 2013
(in pred tem)

leto 2014

leto 2015

536.140,51
1.231.674,15
1.767.814,65

409.547,44
940.852,23
1.350.399,67

SKUPAJ
%
po virih
945.687,95
30,33
2.172.526,37
69,67
3.118.214,32 100,00%
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8.1.3.

Projektni predlog 3: Čistilna naprava Polhov Gradec

Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:
(označite):

3
(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji in se
označi v obrazcu za projektni predlog)
1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):
Sodelujoči partnerji v projektu:
Naziv projekta:

Občina Dobrova-Polhov Gradec

Čistilna naprava Polhov Gradec

Prioriteta RRP (št. in naziv):

Postati regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja
v Evropi
Učinkovite komunalne storitve

Ukrep RRP (št. in naziv):

Navezava projekta na ustrezni OP (označite):
Razvojna prioriteta OP (naziv):
Prednostna usmeritev OP (naziv):

f) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov
g) OP Razvoj človeških virov
h) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvoj regij
Okoljska infrastruktura

Vsebinsko področje projekta
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja):
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
(1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura
(1b) prometna infrastruktura
(2a) okoljska infrastruktura
(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih:
(3a) razvoj urbanih naselij
(3b) socialna infrastruktura
Splošni cilji projekta:

·

Specifični cilji projekta:

·
·
·

Povečati kakovost življenja prebivalcev na območju Polhovega Gradca in
sosednjih naselij
Ohranjanje poseljenosti podeželje
Zagotoviti kakovostne komunalne storitve za prebivalce in gospodarstvo po
ustreznih cenah.
Zagotoviti stroškovno učinkovito čiščenje odpadnih vod.

Pričakovani merljivi(!) rezultati 950 prebivalcev v naseljih Polhov Gradec, Praproče in Briše
projekta:*
Pričakovani merljivi(!) učinki Zmogljivost čistilne naprave: 1990 PE
projekta:*
Ciljna(-e) skupina(-e):
Gospodinjstva in nosilci poslovne dejavnosti v naseljih: Polhov Gradec,
Praproče in Briše.
*pri vpisovanju pričakovanih merljivih rezultatov/učinkov projekta uporabljajte postavke iz priloge dokumentacije
»Pričakovani merljivi rezultati/učinki projekta«, ki je objavljena na spletni strani MGRT

52

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga izvaja en
upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):
Navede se:
- vsebinsko področje 2a okoljska infrastruktura, rekonstrukcija čistilne naprave v naselju Polhov Gradec
- upravičenec Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Ljubljana
- aktivnosti upravičenca so: informiranje javnosti, izdelava investicijske in projektne dokumentacije,
strokovni nadzor gradnje, aktivnosti zunanjih izvajalcev, ki se nanašajo na vsebino projekta; postopki JN,
izdelava in revizija projektne dokumentacije (PID, projektantski, geomehanski in tehnični nadzor, stroški
izdelave varnostnega načrta in geodetskih posnetkov, ipd), gradbena, obrtniška, instalacijska dela in stroški
dobave in nakupa opreme
- Obstoječa čistilna naprava Polhov Gradec je izvedena kot mehansko-biološka naprava z anaerobno
obdelavo blata v posebnem bazenu za akumulacijo blata. Dejansko je zmogljivost obratovanja naprave pa
se ugotavlja cca. 200 PE in je na trenutno število priključenih prebivalcev močno preobremenjena. Dotok
na napravo je iz pretežno mešanega sistema. Velik je dotok tujih vod v sistem. Ob močnejših padavinah
se voda (delno tudi onesnažene) preliva preko neustreznih razbremenilnikov v potok Božna. Obstoječa
čistilna naprava ima velike hidravlične in biokemijske obremenitve na dotoku in neustrezne karakteristike
obstoječih delov čistilne naprave. Prevelika hidravlična obremenitev pomeni neustrezno delovanje procesa
čiščenja in izplavljanje aktivnega blata. Rekonstruirana čistilna naprava bo omogočala primerno
hidravlično obremenitev in dosegala učinke čiščenja zahtevane z zakonom. Predvideni sta dve stopnji
čiščenja: izločanje ogljikovih spojin (KPK, BPK5) in aerobna stabilizacija blata. Sprejemnik tako očiščene
vode je potok Božna. Rekonstrukcija čistilne naprave bo izboljšala kvaliteto vodotoka. Velikost čistilne
naprave bo 1990 PE in vključuje gospodinjstva in poslovne dejavnosti v naseljih Polhov Gradec, Praproče
in Briše.
- Projekt prispeva k celovitemu reševanju problematike odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih vod.
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Aktivnosti projekta
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega
partnerja posebej)
1. Stroški storitev informiranja javnosti

Ocenjeni bruto stroški
(v EUR)

Terminski načrt (oddo)
1.1.2014
do
875 31.12.2015
31.3.2012
9.266
1.7.
2014
do
130.171 31.12.2014
20.1.2014
do
31.3.2014
8.702
1.4.2012
do
31.12.2015

2. Stroški izdelave investicijske investicijske dokumentacije
3 Stroški strokovnega nadzora gradnje
4. Stroški zunanjih izvajalcev, ki se nanašajo na vsebino
projekta; stroški postopka JN
5.
Stroški izdelave in revizije projektne dokumentacije
(projketna dokumentacija za PGD, PID, projektantski,
geomehanski in tehnični nadzor, stroški izdelave varnostnega
načrta in geodetskih posnetkov
6 stroški gradbenih, obrtniška, instalacijskih del in stroški
dobave in nakupa opreme
SKUPAJ stroški:

77.305
1.7.2014 do 30.9.2014
2.845.096

3.071.415
* Opomba: Navedene so bruto vrednosti predvidene operacije, vendar si bo investitor DDV poračunaval, kar pomeni,
da bo dejanski skupni strošek znašal 2.558.366 EUR, zato dodani dve vrstici tudi v spodnji tabeli.
Finančni načrt (v EUR, bruto):

Viri sredstev
Občina Dobrova-Polhov
Gradec

leto 2014

leto 2015

SKUPAJ
po virih

%

83.988

336.582

420.570

16,44%

Sredstva EU (ESRR)

426.918

1.710.878

2.137.796

83,56%

SKUPAJ po letih

510.906

2.047.460

2.558.366

100,00%

Povračljiv DDV

102.610

410.440

513.050

SKUPAJ po letih bruto

613.516

2.457.900

3.071.416
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8.1.4.

Projektni predlog 4: Vrtec Krtina

Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:
(označite):

4
1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)

Nosilec projekta (upravičenec):
Sodelujoči partnerji v projektu:
Naziv projekta:

Občina Domžale
/

Vrtec Krtina

Prioriteta RRP (št. in naziv):
Ukrep RRP (št. in naziv):
Navezava
(označite):

projekta

na

Enake možnosti – prispevek h konkurenčnosti regije
Zagotovitev enakih možnosti za razvoj in družbeno vključeno vseh
družbenih skupin
ustrezni

Razvojna prioriteta OP (naziv):
Prednostna usmeritev OP (naziv):

OP

i) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov
j) OP Razvoj človeških virov
k) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvoj regij
Regionalni razvojni programi

Vsebinsko področje projekta
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja):
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
(1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura
(1b) prometna infrastruktura
(2a) okoljska infrastruktura
(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih
območjih:
(3a) razvoj urbanih naselij
(3b) socialna infrastruktura
Splošni cilji projekta:

Specifični cilji projekta:

Splošni cilji projekta so:
· zagotovitev ustreznih prostorov za izvajanje predšolskega vzgojnovarstvenega programa kot posledice presežnega vpisa otrok v vrtec
· zagotavljanje ustrezne socialne infrastrukture za predšolsko vzgojo na
območju investicije ter kritje obstoječih in bodočih potreb po otroškem
varstvu na območju KS Krtina,
· povečanje privlačnosti območja za mlade družine iz regije,
· zagotovitev vzgojno-varstvenega programa za otroke iz KS Krtina, ki jih
morajo sedaj starši voziti v varstvo v enote vrtca Domžale, ki so locirane
izven krajevne skupnosti,
· povečanje učinkovite rabe energije in energetske učinkovitosti javnih
objektov in s tem zmanjšanje negativen vplivov na okolje v regiji (objekt
grajen skladno s PURES).
Specifični cilji projekta so:
- izgradnja novega vrtca v skupni izmeri 946,40 m2 (notranja uporabna površina).
- odprtje 5 novih oddelkov na ravni predšolskega varstva in vzgoje.
- sprejem 90 dodatnih otrok v programe predšolskega varstva in vzgoje.

Pričakovani
merljivi(!)
rezultati projekta:*
Pričakovani merljivi(!) učinki
projekta:*
Ciljna(-e) skupina(-e):

Število ustvarjenih bruto delovnih mest kot posledica izvedene operacije: 14
Kapaciteta vrtca – št. otrok: 90 otrok.
Notranja uporabna površina vrtca (v m2): 946,40 m2.
Predšolski otroci in starši na območju občine Domžale in sosednjih občin v
LUR.
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*pri vpisovanju pričakovanih merljivih rezultatov/učinkov projekta uporabljajte postavke iz priloge dokumentacije
»Pričakovani merljivi rezultati/učinki projekta«, ki je objavljena na spletni strani MGRT
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki
ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):
Operacija: Izvedba investicije v objekt Vrtec Krtina je skladna s pogoji Javnega poziva za sofinanciranje operacij iz
naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij - ukrepa
socialnovarstvena infrastruktura – gradnja ali sanacija vrtcev«.
Upravičenec:Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale.
Opis stanja: Vrtec Domžale je javni vzgojno-varstveni zavod, ki ga je ustanovila Občina Domžale in opravlja
vzgojno-izobraževalna dejavnost od enajstega meseca starosti do vstopa v devetletno osnovno šolo. Javno veljavni
vzgojno-izobraževalni program se izvaja v devetih enotah s 48 oddelki Vrtca Domžale: Cicidom, Gaj, Kekec,
Krtek, Mlinček, Ostržek, Palček, Racman, Savska in v enem družinskem varstvu na Rodici. V šolskem letu
2012/2013 smo imeli 19 oddelkov I. starostne skupine, 23 oddelkov II. starostne skupine, 5 kombiniranih oddelkov
ter 1 oddelek družinskega varstva. V varstvo je bilo vključenih 855 otrok. Na območju KS Krtina trenutno deluje
samo podružnična šola, medtem ko vrtca ni.
Razlogi za investicijo: Občina Domžale se sooča s pomanjkanjem kapacitet na področju predšolskega varstva in
vzgoje. Tako je bilo npr. na dan 01.09.2013 (Vrtec Domžale) prejetih 649 vlog, ki izpolnjujejo pogoje za sprejem v
vrtec, prostih pa je bilo samo 426 mest, tako da je na čakalni listi ostalo 223 otrok. Tudi demografski trendi na ravni
občina Domžale dokazujejo, da lahko v prihodnje pričakujemo nespremenjeno povpraševanja po storitvah
predšolskega varstva in vzgoje, saj se število živorojenih otrok na ravni občine v zadnjih letih ne zmanjšuje, temveč
ostaja na ravni cca 400 otrok letno. Poleg tega na območju KS Krtina trenutno ni vrtca, tako da morajo otroci iz tega
območja obiskovati ostale enote Vrtca Domžale v občini.
Projekt ni pomemben samo z vidika občine, temveč tudi regije. Številne občine v regiji se soočajo s težavo, da
izgradnja vrtcev, kakor tudi ostale družbene infrastrukture ni sledila močnemu priseljevanju. Tako je pomanjkanje
kapacitet na ravni predšolskega varstva in vzgoje mogoče zaznati tudi v ostalih občinah LUR. Glede na statistične
podatke (v zadnjih 5 letih je rodnost na ravni regije ostala približno na enaki ravni) lahko tudi v prihodnje v LUR
pričakujemo nespremenjeno povpraševanja po storitvah predšolskega varstva in vzgoje, ob tem pa je potrebno
dodati še, da statistični podatki ne zajemajo številnih mladih družin, ki prebivajo v LUR in imajo stalno prebivališče
registrirano v drugih statističnih regijah ali državah. Vrtec Krtina bo tako lahko zagotavljal prostor tudi otrokom iz
drugih občin v regiji, kjer je mogoče zaznati pomanjkanje kapacitet v vrtcih in katerih starši dnevno migrirajo na delo
izven svoje občine prebivališča.
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Opis projekta: Zaradi pomanjkanja kapacitet na področju predšolskega varstva in vzgoje želi občina Domžale v
naselju Krtina zgraditi novi Vrtec Krtina. Vrtec bo prizidek obstoječe podružnične šole Krtina. Projekt Vrtec Krtina
vključuje izgradnjo vrtca v izmeri 946,40 m2 ter prizidka obstoječe podružnične šole v izmeri 823,75 m2. Vrtec bo
nudil prostore petim oddelkom. Trije oddelki v pritličju bodo namenjeni prvemu starostnemu obdobju, dva oddelka pa
bosta namenjena drugemu starostnemu obdobju in bosta locirana v prvem nadstropju. Skupaj naj bi tako novi vrtec
sprejel do 90 otrok. Vrtec bo zgrajen v skladu z zahtevami PURES.
Namen investicije: Namen projekta je izgradnjo vrtca za potrebe 5 novih oddelkov predšolskega varstva in vzgoje,
tako da bodo zagotovljena dodatna mesta za sprejem predšolskih otrok v vzgojno-varstvene programe.
Ostali sodelujoči subjekti: Vrtec Domžale – predvideno je sodelovanje strokovnega kadra.
Aktivnosti: Projekt izgradnje vrtca Krtina je v fazi izvajanja. Občina Domžale je že pridobila vso potrebno projektno
dokumentacijo za projekt in v maju 2013 tudi gradbeno dovoljenje. Izvajalec del je bil izbran na javnem razpisu v
juniju 2013, podpis pogodbe z izvajalcem del je sledil avgusta 2013, istega meseca pa so se pričela izvajati tudi GOI
dela. Vzporedno z izvedbo GOI del se izvaja gradbeni nadzor. V času izgradnje objekta je predvidena še nabava
opreme in pa izdelava PID projekta. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja je predvidena predaja objekta v upravljanje
javnemu zavodu Vrtec Domžale. Predviden zaključek projekta je september 2014.
Upravičenost projekta: Izvedba projekta je skladna s pogoji Javnega poziva za sofinanciranje operacij iz naslova
prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij - ukrepa socialnovarstvena
infrastruktura – gradnja ali sanacija vrtcev«. Občina Domžale namerava kot upravičen strošek projekta upoštevani
stroške v deležu, ki se nanaša na izgradnjo vrtca v okviru projekta, hkrati pa bodo v primeru izvedbenih del (GOI dela,
oprema, storitve strokovnega nadzora gradnje ter storitve vodenja in koordinacije operacije) upoštevani samo stroški
za dela, nastala po 13.12.2013, ko je bilo objavljeno »Javno povabilo za predložitev in sofinanciranje priprave
izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2013-2015«.
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – regijski projekt iz enega
vsebinskega področja (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni
dokumentaciji):
Projekt ni intra-regijski.
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – regijski projekt iz več
vsebinskih področij (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni
dokumentaciji)::
Projekt ni intra-regijski.
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za inter – regijski (medregionalni)
projekt (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):
Projekt ni inter-regijski
Geografska
projekta:

lokacija

Občina(-e):
Občina Domžale

Naselje(-a):
Krtina
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Aktivnosti projekta
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega
partnerja posebej)
Priprava investicijske dokumentacije

Ocenjeni bruto stroški
(v EUR)

Terminski načrt
(od-do)

15.860,00 Marec 2012 -Februar
2014
23.496,00 Junij
2012
September 2012
Maj 2013
Maj 2013
Maj 2013 – Avgust
2013
November 2013
November
2013Februar 2014
2.793.761,30 Avgust 2013-Avgust
2014
Avgust 2013-Avgust
21.350,00
2014
Avgust 2013-Avgust
5.660,80 2014
Avgust
2014
–
190.073,87 September 2014
3.449,11 Februar 2014
Avgust
2014
–
September 2014

Priprava projektne dokumentacije
Pridobitev gradbenega dovoljenja
Priprava dokumentacije za JN za izbor izvajalca del
Objava JN, izbor izvajalca ter podpis pogodbe z izvajalcem
Priprava dokumentacije za JN za izbor dobavitelja opreme
Objava JN, izbor dobavitelja opreme ter podpis pogodbe z
dobaviteljem
Izvajanje GOI del
Izvajanje strokovnega nadzora gradnje
Izvajanje aktivnosti vodenja in koordinacije operacije s strani
zunanjega izvajalca
Dobava opreme
Povečanje priključne moči - elektrodistribucijsko omrežje
Dokončanje del in primopredaja objekta
SKUPAJ stroški:

3.053.651,08

Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev
Občina Domžale

sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih

leto 2013
(in pred tem)
385.248,59
0,00
385.248,59

leto 2014
1.666.815,04
1.001.587,45
2.668.402,49

leto 2015
0,00
0,00
0,00

SKUPAJ
%
po virih
2.052.063,63 67,20%
1.001.587,45 32,80%
3.053.651,08 100,00%
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8.1.5.

Projektni predlog 5: Vodovod Dobje - VH - Dole pri Polici

Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:
(označite):

5
1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)

Nosilec projekta (upravičenec):
Sodelujoči partnerji v projektu:
Naziv projekta:

Vodovod Dobje - VH - Dole pri Polici

Prioriteta RRP (št. in naziv):

Postati regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v
Evropi
Učinkovite komunalne storitve

Ukrep RRP (št. in naziv):
Navezava
(označite):

projekta

Občina Grosuplje
/

na

ustrezni

Razvojna prioriteta OP (naziv):
Prednostna usmeritev OP (naziv):

OP

l) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov
m) OP Razvoj človeških virov
n) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvoj regij
Regionalni razvojni programi

Vsebinsko področje projekta
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja):
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
(1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura
(1b) prometna infrastruktura
(2a) okoljska infrastruktura
(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih
območjih:
(3a) razvoj urbanih naselij
(3b) socialna infrastruktura
Splošni cilji projekta:

Specifični cilji projekta:

Splošni cilji projekta so:
Zagotavljanje nemotene, zanesljive in kakovostne preskrbe s pitno vodo.
Zagotoviti dostopa do pitne vode.
Ohranjanje poseljenosti območja.
Nadaljnji gospodarski razvoj območja.
Zagotavljanje učinkovite rabe naravnih virov.
Zmanjševanje stroškov pri oskrbi z vodo v sušnih mesecih.
Zmanjševanje ogroženosti prebivalstva zaradi neustrezne kakovosti pitne vode.
Specifični cilji projekta so:
Izgradnja novega vodovodnega omrežja v dolžini 4.299 m.
Izgradnja novega vodohrana kapacitete 100 m3.
Ureditev vodovodnega jaška z regulatorjem tlaka, s katerim se bo znižal tlak v
vodovodnem omrežju.
Postavitev hidropostaje v vodohranu, ki bo zagotavljala dovajanje vode v naselje
Dole pri Polici.
Priključitev 151 PE na vodovodni sistem.

Pričakovani
merljivi(!) Število prebivalcev s kvalitetnejšim in varnejšim vodovodnim sistemom: 151.
rezultati projekta:*
Pričakovani merljivi(!) učinki Dolžina novozgrajenega vodovodnega omrežja (v km): 4,3 km.
projekta:*
Ciljna(-e) skupina(-e):
Prebivalstvo, kmetijska gospodarstva in gospodarski subjekti v naselju Dole pri
Polici.
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*pri vpisovanju pričakovanih merljivih rezultatov/učinkov projekta uporabljajte postavke iz priloge dokumentacije
»Pričakovani merljivi rezultati/učinki projekta«, ki je objavljena na spletni strani MGRT
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki
ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):
Na obravnavanem območju ni javnega vodovodnega sistema. Prebivalci vasi Dole pri Polici se z vodo oskrbujejo iz
kapnic, v času suše pa jim vodo dostavljajo gasilci. Novi vodovodni sistem, ki bo z vodo oskrboval naselje Dole pri
Polici, bo vodo prejemal iz vodnega zajetja Dobje. Voda bo nato črpana do vodohrana kapacitete 100 m3, ki bo
lociran na vzpetini nad naseljem Dole pri Polici, od koder bo voda preko vodovodnega omrežja speljana do končnih
uporabnikov. Sistem bo opremljen z regulatorjem tlaka, s katerim se bo znižal tlak v vodovodnem omrežju.
Projekt bo izvedla občina Grosuplje. Financiranje je predvideno iz lastnih virov (občinski proračun) ter virov EU
(ESRR). Do sedaj je bila pripravljena projektna dokumentacija (PGD/PZI), projekt pa ima pridobljeno tudi
gradbeno dovoljenje (št. 351-456/2012-4 (302) z dne 9.1.2013). Postopek javnega naročanja izbora izvajalca del bo
potekal v januarju in februarju 2014, izvedbena dela pa predvidoma od junija 2014 do aprila 2015. Končni
upravljavec vodovodnega omrežja bo Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o..
Projekt je skladen s horizontalnimi merili Uredbe o dodeljevanju regionalnih spodbud ob upoštevanju 15. člena
Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike, in sicer:
Regionalni pomen projekta: Dole pri Polici se nahajajo v jugovzhodnem delu Posavskega hribovja, v suhem
kraškem dolu, na jugozahodnem pobočju Debelega hriba (617m). Gre za kraško območje, kjer je pomanjkanje
vode pogosta težava in kjer je potrebno zagotoviti učinkovito upravljanje z vodnimi viri, saj so le ti vir pitne
vode tudi na območjih drugih občin (MOL in Šmartno pri Litiji). Iz tega vidika je projekt pomemben tudi z
regionalnega vidika, saj zagotavlja učinkovito upravljanje vodnih virov, zmanjšanje vodnih izgub, priključitev
prebivalstva na javno vodovodno omrežje ter varno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo.
Vpliv projekta na izboljšanje stanja okolja: projekt pozitivno vpliva na okolje, saj izboljšuje učinkovitost
izrabe naravnih virov.
Projekt je hkrati skladen s horizontalnimi merili iz Operativnega progama krepitve regionalnih razvojnih
potencialov 2007-2013 (OP RR) za izbor operacij za sofinanciranje, saj zagotavlja doseganje specifičnih ciljev RRP
LUR 2007-2013, zagotavlja učinkovito izrabo naravnih virov in pozitivne vplive na okolje, je izvedljiv s finančnega
vidika in upravičen z ekonomskega vidika, ima zaprto finančno konstrukcijo ter je terminsko (časovno) izvedljiv.
Poleg tega je projekt skladen s specifičnimi merili iz Operativnega progama krepitve regionalnih razvojnih
potencialov 2007-2013 (OP RR) v okviru sklopa »okoljska infrastruktura«, saj projekt prispeva k kvalitetnejši in
varnejši oskrbi s pitno vodo na vodovodnih sistemih za manj kot 10.000 prebivalcev (investicija se izvaja na
vodovodnem sistemu, ki ne presega 10.000 PE).
Hkrati bo projekt skladen z prioritetami RRP Ljubljanske urbane regije 2007-2013, in sicer prioriteto
»Učinkovite komunalne storitve«, saj:
Ø zagotavlja kakovostne komunalne storitve za prebivalce in gospodarstvo po
ustreznih, stroškovno učinkovitih cenah.
Ø zagotavlja varno oskrbo s pitno vodo.
Ø prispeva k zmanjšanju porabe vode na prebivalca.
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – regijski projekt iz enega
vsebinskega področja (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni
dokumentaciji):
Projekt ni intra-regijski.
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – regijski projekt iz več
vsebinskih področij (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni
dokumentaciji)::
Projekt ni intra-regijski.
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za inter – regijski (medregionalni)
projekt (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):
Projekt ni inter-regijski
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Geografska
projekta:

lokacija

Občina(-e):
Občina Grosuplje

Aktivnosti projekta
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega
partnerja posebej)
1.
2.

Naselje(-a):
Mala Stara vas, Dobje, Velika Stara vas,
Dole pri Polici
Ocenjeni bruto stroški
(v EUR)

Priprava DIIP
Priprava projektne dokumentacije

Oktober 2011
32.424,00 November
2011Marec 2013
972,72 November
2011Marec 2013
Januar 2013
122,00 December 2013 Januar 2014
December 2013 Januar 2014
9.760,00 Januar
2014
–
Februar 2014
Januar 2014 – April
2014
791.141,83 Junij
2014-April
2015
Junij
2014-April
15.822,84 2015
Februar 2013-April
5.197,78 2015
Junij
2014-April
5.000,00 2015
April 2015-Maj 2015

3. Investicijski inženiring
4. Pridobitev gradbenega dovoljenja
5. Stroški zunanjih storitev
6.

Priprava dokumentacije za JN za izbor izvajalca del

7.

Priprava IP

8.

Objava JN in izbor izvajalca del

9.

Izvajanje GOI del

10.

Terminski načrt
(od-do)

Izvajanje gradbenega nadzora

11. Izvajanje aktivnosti koordinacije za varnost in zdravje pri
delu in investicijski inženiring
12. Obveščanje javnosti
13. Dokončanje del in primopredaja objekta
SKUPAJ stroški*:

860.441,17

* Opomba: Navedene so bruto vrednosti predvidene operacije, vendar si bo investitor DDV poračunaval, kar pomeni,
da bo dejanski skupni strošek znašal 705.735,89 EUR, zato dodani dve vrstici tudi v spodnji tabeli.
Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev
Občina Grosuplje

sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih neto
Povračljiv DDV
SKUPAJ po letih bruto

leto 2013
(in pred tem)
27.830,60
0,00
27.830,60
5.566,12
33.396,72

leto 2014

leto 2015

61.582,48
348.400,70
409.983,18
90.196,30
500.179,48

40.188,32
227.733,79
267.922,11
58.942,86
326.864,97

SKUPAJ
%
po virih
129.601,39 18,36%
576.134,50 81,64%
705.735,89 100,00%
154.705,28
860.441,17
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Projektni predlog 6: Celovita ureditev območja centra naselja IG
- park, trg in otroško igrišče

8.1.6.
Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:
(označite):

6
(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji in se
označi v obrazcu za projektni predlog)
1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):
Sodelujoči partnerji v projektu:
Naziv projekta:

Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig
(navedejo se sodelujoči partnerji, ki so upravičeni do sofinanciranja, kjer
je to relevantno)

CELOVITA UREDITEV OBMOČJA CENTRA NASELJA IG - PARK, TRG IN
OTROŠKO IGRIŠČE

Prioriteta RRP (št. in naziv):

Postati regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v
Evropi

Ukrep RRP (št. in naziv):

Načrtovanje za zagotovitev kakovostnega življenjskega prostora

Navezava projekta na ustrezni OP
(označite):
Razvojna prioriteta OP (naziv):
Prednostna usmeritev OP (naziv):

o) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov
p) OP Razvoj človeških virov
q) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvoj regij
Regionalni razvojni programi

Vsebinsko področje projekta
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja):
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
(1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura
(1b) prometna infrastruktura
(2a) okoljska infrastruktura
(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih
območjih:
(3a) razvoj urbanih naselij
(3b) socialna infrastruktura
Splošni cilji projekta:
Specifični cilji projekta:

Pričakovani
rezultati projekta:*

Povečanje atraktivnosti središča Iga s celovito prenovo degradiranega in opuščenega
območja, izboljšanje kakovosti družbenega življenja
Cilji investicije so:
- ureditev odprtih površin, kot so zelenice, otroško igrišče, trg, park za
srečevanje in druženje občanov, turistov in drugih obiskovalcev
- oblikovanje kakovostnega jedra naselja Ig

merljivi(!) Rezultat projekta bo merljiv v izvajanju kulturnih in turističnih prireditev,
dogodkov na osrednjem trgu na Igu, povečalo se bo medgeneracijsko in socialno
druženje. Lokalni pridelovalci, bodo lahko svoje izdelke ponudili na ižanski
tržnici, dolgoročno lahko pričakujemo tudi ustvarjanje novih delovnih mest na
področju dopolnilnih kmetijskih in turističnih dejavnosti.
Pričakovani merljivi rezultat projekta je v izvedbi prireditev -2 in izvedba tržnih
dni lokalnih pridelovalcev – 2.

Pričakovani merljivi(!) učinki Učinek izvedenega projekta bo merljiv v 1402 m2 novo urejenih, saniranih
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projekta:*

površinah degradiranega območja,
namenjenega srečevanju in
medgeneracijskemu druženju občanov, turistov in drugih obiskovalcev. Urejen
bo nov park in trg v samem centru občinskega središča.
Prebivalci Občine Ig, obiskovalci Centra Ig, turisti in obiskovalci krajinskega
parka Ljubljansko barje in drugih naravnih in kulturnih znamenitosti.

Ciljna(-e) skupina(-e):

*pri vpisovanju pričakovanih merljivih rezultatov/učinkov projekta uporabljajte postavke iz priloge dokumentacije
»Pričakovani merljivi rezultati/učinki projekta«, ki je objavljena na spletni strani MGRT
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki
ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):
Občina Ig, kot upravičenec in nosilec operacije, s projektom Celovite ureditve območja centra Ig – park, trg, in
otroško igrišče, prispeva k skupnim ciljem regionalnega razvojnega programa in operativnega programa razvoj regij.
Občina Ig ima za projekt Celovita ureditev območja centra naselja Ig parkirišče, park, trg in otroško igrišče
pridobljeno veljavno gradbeno dovoljenje. Občina namerava projekt izvesti v obdobju 2014-2015 in je vključen v
Načrt razvojnih programov Občine Ig.
Prostor ob novem objektu (Center Ig) proti Občini Ig je s programom Centra Ig (zdravstvo, zobozdravstvo, lekarna,
banka, knjižnica) postal močno obremenjen. Premalo načrtovanih površin za otroško igro, nepovezanost različnih
programov znotraj ožjega območja središča vasi, degradirane in opuščene površine v občinskem središču (novi
objekt Center, občina, pošta, šola, igrišče, cerkev, vrtec) so glavni razlogi za investicijsko namero.
Občina Ig ima veliko naravnih in kulturnih znamenitosti, leži v območju Natura 2000 in v Krajinskem parku
Ljubljansko barje, ki je s svojimi kolišči uvrščeno na seznam svetovne kulturne dediščine Unesco. Zaradi navedenega
se vsako leto povečuje število domačih in tujih turistov in posledično obisk centa Iga.
Z realizacijo načrtovanih investicijskih posegov namerava investitor ustvariti osrednji park z naslednjimi
programskimi conami:
Ø otroško igrišče / zasnovano kot manjši park znotraj jedra, obdano z rastrom dreves na trati ter večnamensko
površino iz tartana;
Ø večnamenski tlakovani prireditveni prostor, večjimi parkovno zasajenimi površinami, pergolo za občasno tržnico
ter urbano opremo;
Projekt bo z implementacijo prispeval k ciljem regionalne politike po dvigu atraktivnosti občine in regije. Projekt bo
prispeval k večji socialni vključenosti, medgeneracijskem druženju, večji prepoznavnosti in promociji občine v regiji
in na državni ravni.
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za inter – regijski (medregionalni)
projekt (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):
Projekt ni inter-regijski
Geografska
projekta:

lokacija

Občina(-e):

Naselje(-a):

OBČINA IG

Ig

Aktivnosti projekta
Ocenjeni bruto stroški
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega
(v EUR)
partnerja posebej)
GRADNJA
242.616,26
VGRAJENA OPREMA
28.542,00
ZEMLJIŠČA
400.508,19
OSTALI Z INVESTICIJO POVEZANI STROŠKI
76.705,78
DDV
76.198,27
SKUPAJ stroški:
824.570,50

Terminski načrt
(od-do)
2015
2015
2011-2012
2011-2015
2011-2015

Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev
upravičenec
(nosilec
projekta)
sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih

leto 2013
(in pred tem)

leto 2014

leto 2015

SKUPAJ
po virih

%

430.320,84

1626,00

147.074,12

579.020,46

70,221

430.320,84

2.400,00
4.026,00

243.149,54
390.223,66

245.549,54
824.570,50

29,779
100,0%
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8.1.7.

Projektni predlog 7: Podružnična šola in vrtec Zagradec

Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:
(označite):

7
1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)

Nosilec projekta (upravičenec):
Sodelujoči partnerji v projektu:
Naziv projekta:

Občina Ivančna Gorica
/

Podružnična šola in vrtec Zagradec

Prioriteta RRP (št. in naziv):
Ukrep RRP (št. in naziv):
Navezava
(označite):

projekta

na

Enake možnosti – prispevek h konkurenčnosti regije
Zagotovitev enakih možnosti za razvoj in družbeno vključeno vseh
družbenih skupin
ustrezni

Razvojna prioriteta OP (naziv):
Prednostna usmeritev OP (naziv):

OP

r) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov
s) OP Razvoj človeških virov
t) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvoj regij
Regionalni razvoji programi

Vsebinsko področje projekta
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja):
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
(1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura
(1b) prometna infrastruktura
(2a) okoljska infrastruktura
(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih
območjih:
(3a) razvoj urbanih naselij
X (3b) socialna infrastruktura
Splošni cilji projekta:

Izgradnja vrtca v Zagradcu – območje Suhe Krajine :
· zagotovljeni ustrezni infrastrukturni pogoji za razvoj družbenih dejavnosti in
s tem povečanje privlačnosti območja za mlade družine iz območja Suhe
krajine
· omogočeno vključevanje novih otrok v predšolsko vzgojo in varstvo
· s povečano kakovostjo predšolske vzgoje prispevati k preprečevanju
odseljevanja mladih
· prispevati k ustvarjanju pogojev za nastanek novih delovnih mest.
· večja energetska učinkovitost javnih objektov in s tem zmanjšan negativen
vplivov na okolje (CO2) in uporaba obnovljivih virov energije ter zmanjšati
ogljični odtis v regiji,

Specifični cilji projekta:

Izgradnja energetsko učinkovitega objekta za namene izvajanja predšolskega vzgojnovarstvenega programa na lokaciji Zagradec za območje Suhe krajine

Pričakovani
merljivi(!)
rezultati projekta:*
Pričakovani merljivi(!) učinki
projekta:*
Ciljna(-e) skupina(-e):

2 nova delovni mesta
35 otrok novo vključenih v predšolsko vzgojo in varstvo. Dodatnih 300 m2
notranjih površin vrtca.
Predšolski otroci in starši celotne občine Ivančna Gorica, ter nezaposlene osebe.
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*pri vpisovanju pričakovanih merljivih rezultatov/učinkov projekta uporabljajte postavke iz priloge dokumentacije
»Pričakovani merljivi rezultati/učinki projekta«, ki je objavljena na spletni strani MGRT
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga
izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):

65

1.
Vsebinsko področje
Socialna infrastruktura – vrtci
2.
Upravičenec
Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica
3.
Aktivnosti upravičenca za dosego ciljev operacije
·
Priprav investicijske dokumentacije -izvedbeno
·
Izdelava projektne dokumentacije (IDZ, IP, PGD,PZI) -izvedeno
·
Pridobitev gradbenega dovoljenja - pridobljeno
·
Priprava razpisne dokumentacije za oddajo del - izvedeno
·
Oddaja javnega naročila gradnje – pred izdajo sklepa o izboru izvajalca
·
Gradnja
·
Oddaja javnega naročila za nakup in montaža opreme
·
Izvajanje strokovnega nadzora gradnje
·
Izdelava PID-a za pridobitev uporabnega dovoljenja
·
Informiranje in obveščanje javnosti
·
Posredovanje zadnjega zahtevka za izplačilo
4.
Število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim
predlogom, ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja
· Javni varstveni zavod VRTEC IVANČNA GORICA Cesta 2. grupe odredov 36a, 1295 Ivančna Gorica,
Osnovna šola Stična, Cesta 2. grupe odredov 40, Ivančna Gorica
5.
Namen investicije
Osnovni cilj te investicije je doseči čim večjo vključitev otrok v organizirano varstvo z namenom, da otrok preživi del
dneva v vrtcu ob strokovno usposobljeni vzgojiteljici, del pa s straši. Ta investicija bo omogočila vzgojo večjega števila
predšolskih otrok v vrtcu iz JV dela občine, kar je zanje izredno pomembno, saj je temeljna naloga vzgoje otrok v
zgodnjem obdobju socialna vključenost in spodbujanje k sodelovanju, reševanju konfliktov.
Izgradnjo nove podružnične osnovne šole Zagradec in vrtca, z naravi prijaznimi materiali in ob uporabi obnovljivih
virov energije. Območje nameravane gradnje se nahaja na parcelah št.:19/1, 21/3, 24, 28/2, 14/1 vse k.o. Zagradec.
Osnovno vodilo je umestitev in graditev nove šole in vrtca na način, ki bo učencem in predšolskim otrokom v vrtcu
zagotovil ustrezne prostore za izvajanje osnovnošolske dejavnosti od 1.-9. razreda, ter vzgojno-varstvenega procesa v
predšolskem obdobju. Ustrezni prostorski pogoji pomenijo zdravo in varno bivalno okolje, upoštevanje zahtev
pedagoške stroke in razvoja sodobne učne tehnologije in veljavnih prostorskih standardov in normativov za šolo in
vrtec, funkcionalnost in fleksibilnost objekta z upoštevanjem ekološkega vidika.
6.
Razmejitev deležev
Lokacija vrtca je neposredno ob vhodu, ki je so od ostalega objekta ločen z svojim dostopom iz predprostora avle. Za
vetrolovom je avla povezana s širokim hodnikom, ki povezuje vrtec z kuhinjo in jedilnico na vzhodnem delu.
Površine vrtca znaša 372 m2 skladno z normativi in skupni prostori, ki omogočajo nemoteno delovanje vrtca v
velikosti 107,75 m2. Ob zahodni strani se nahaja zunanje otroško igrišče za otroke vrtca v izmeri 110 m2 in dve pokriti
zunanji terasi velikosti 22 m2. Uporabna površina za nemoteno delovanje vrtca tako znaša 637,75 m2.
Programi so razporejeni na način, da je njihova medsebojna povezava racionalna in smiselna. Upošteva se avtonomno
delovanje šole s skupnimi hodniki ter servisnimi prostori (kurilnica in toplotna postaja) ter omogoča souporabo, kateri
so všteti pod kvadraturo šole.
Tabela:. Površine vrtca
POVRŠINE [m2]
2.452,93
637,75
831,91
3.922,59

ŠOLA
VRTEC
ŠPORTNE DVORANE
SKUPAJ

DELEŽ %
62,53
16,26
21,21
100

Kot upravičeni stroški v projektu so stroški izgradnje vrtca, stroški izgradnje podružnične šole in telovadnice pa
predstavljajo neupravičen strošek in ga v celoti nosi občina Ivančna Gorica. Zaradi racionalizacije stroškov je smiselna
skupna gradnja obeh vsebin.
Tabela: Ocena investicijskih stroškov vrtca
DELE
Ž

OPIS
POSTAVK
E

CELOTNA
INVESTICIJ
A

100

Celoten
objekt

VRTEC

16,3

Vrtec

dinamika nastanka investicijskih
stroškov v obdobju

SKUPAJ
TEKOČE
CENE

SKUPAJ
TEKOČE
CENE Z
DDV

Pred
2014

2014

2015

99.072,9
5

2.960.014,7
5

1.331.967,2
1

4.391.054,9
2

5.357.087,066
0

592.751,92

121.162,93

713.914,86

870.976,12

Geografska
projekta:

lokacija

Občina(-e):

Naselje(-a):
Lokacija investicije Zagradec. Območje
krajevnih skupnosti Ambrus, Zagradec.

Ivančna Gorica

Aktivnosti projekta

14.
15.
16.
17.
18.

Ocenjeni bruto
stroški (v EUR)
Projektna in investicijska dokumentacija
188.902,63
Rušitev objekta
21.540,34
Gradbena in obrtniška dela (GOI) in oprema
5.097.693,66
Nadzor
75.858,84
Koordinator za varnost, obveščanje in informiranje..
18.964,72
SKUPAJ stroški:
5.357.087,00

Terminski načrt (od-do)
dec. 2012 - apr. 2014
dec. 2013-jan. 2014
apr. 2014 - feb. 2015
apr. 2014 - mar. 2015
mar. 2014 - mar. 2015

Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev
Občina Ivančna Gorica

leto 2013
(in pred tem)
120.869,00

leto 2014

leto 2015

2.828.000,00 1.522.011,51
503.839,13
102.988,49
Fundacija za šport
279.378,87
SKUPAJ po letih
120.869,00
3.611.218,00
Sredstva Fundacije za šport so izključno za sofinanciranje izgradnje športne dvorane.
Sredstva MGRT so izključno za sofinanciranje izgradnje vrtca.

sredstva EU (ESRR)

SKUPAJ
po virih
4.470.880,51
606.827,63
279.378,87
5.357.087,00

%
83,5%
11,3%
5,2%
100,00%
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8.1.8.

Projektni predlog 8: S partnerskim sodelovanjem do razvoja
ustvarjalno
podjetniške
kulture
med
mladimi
"PODJETNIŠKO GIBANJE"

Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:
(označite):

8
(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji in se
označi v obrazcu za projektni predlog)
1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):
Sodelujoči partnerji v projektu:
Naziv projekta:

projekta

Občina Mengeš, Občina

S partnerskim sodelovanjem do razvoja ustvarjalno podjetniške kulture med mladimi –
»PODJETNIŠKO GIBANJE«

Prioriteta RRP (št. in naziv):
Ukrep RRP (št. in naziv):
Navezava
(označite):

Občina Ivančna Gorica
Občina Dol pri Ljubljani, Občina Litija,
Šmartno pri Litiji

na

Ustvarjali ljudje in uspešna podjetja
Podporno okolje za podjetništvo
ustrezni

OP

u) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov
v) OP Razvoj človeških virov
w) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture

Razvojna prioriteta OP (naziv):
Prednostna usmeritev OP (naziv):
Vsebinsko področje projekta
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja):
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
(1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura
(1b) prometna infrastruktura
(2a) okoljska infrastruktura
(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih
območjih:
(3a) razvoj urbanih naselij
(3b) socialna infrastruktura
Splošni cilji projekta:

1. Prepoznavanje potencialov in dvig podjetniških kompetenc mladih za
uspešne podjetniške zgodbe.
2. Aktivno vključevanje mladih v razvojne perspektive območja preko krepitve
sodelovanja med partnerji in ostalimi vključenimi v projekt, s poudarkom na
sodelovanju mladih in podjetnikov/podjetij.

Specifični cilji projekta:

3. Krepitev socialnega kapitala in dvig kakovosti življenja na območju
Specifični cilji na ravni operacije:
· Povezava različnih deležnikov v razvojno partnersko mrežo, ki vključuje vzgojnoizobraževalne institucije, strokovnjake za razvoj podjetništva in podjetnike
(povezovanje izvajalcev in koristnikov storitev)
· Uvajanje konkretnih in praktičnih podjetniških vsebin že v času formalnega šolanja
· Povečanje zaposljivosti brezposelnih mladih
· Povezovanje mladih z lokalnimi podjetniki in podjetji (v obliki mentorstva in pri
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ocenjevanju podjetniških idej ter diplomskih oz. projektnih nalog mladih)
· Animacija mladih za kreiranje novih podjetniških idej, tudi preko tekmovanja za
najboljšo diplomsko oz. projektno nalogo na temo podjetništva
· Dvig stopnje podjetnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti mladih
· Povečanje interesa mladih za aktivni vstop v svet podjetništva ter razvoj
podjetniške miselnosti (ustvarjanje priložnosti za samozaposlovanje mladih,
predvsem na področju podjetništva na podeželju, družinskega, socialnega in
zelenega podjetništva)
· Zagotavljanje trajnostni projekta (vzpostavitev potrebne infrastrukture za
nadaljevanje projekta tudi po preteku financiranja iz naslova tega projekta)
· Vključevanje osnovnih šol s ciljem vključitve vsaj 5 osnovnih šol z območja ter 2
učiteljev in 15 učencev na posamezno šolo
· Vključevanje srednjih šol s ciljem 2 srednjih šol z območja ter 2 učiteljev in 15
dijakov na posamezno šolo
· Vključevanje študentov, brezposelnih mladih ter mladostnikov s težavami v
odraščanju in razvoju, v sodelovanju s študentskimi klubi, mladinskimi centri in
zavodi (za zaposlovanje, vzgojno-izobraževalnimi) s ciljem vključitve vsaj 30
predstavnikov
· Vključevanje lokalnih podjetij oz. podjetnikov s ciljem vključitve vsaj 10 podjetij
oz. podjetnikov iz območja
Pričakovani
rezultati projekta:*

merljivi(!) ·
·
·
·
·

Število ustvarjenih bruto delovnih mest kot posledica izvedene operacije: 2
Število izbranih in nagrajenih podjetniških idej: 2
Število izbranih in nagrajenih podjetniških nalog: 1
Število ogledov v okviru spletnega mest za komuniciranje: 3.000
Število vključenih in usposobljenih predstavnikov učencev, dijakov in
mladostnikov s težavami v odraščanju in razvoju: 105
· Število vključenih in usposobljenih predstavnikov študentov in brezposelnih
mladih: 30
· Število vključenih in usposobljenih mentorjev: 14

Ostalo:
· Dvig stopnje podjetnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti mladih
· Povečanje interesa mladih za aktivni vstop v svet podjetništva ter razvoj
podjetniške miselnosti
· Povečanje interesa mladih za aktivni vstop v svet podjetništva ter razvoj
podjetniške miselnosti
· Informirana javnost o projektu
· Ustvarjen pozitivni imidž podjetništva ter vzpostavljene priložnosti za bodoča
sodelovanja med mladimi in podjetji
Pričakovani merljivi(!) učinki · Število projektov iz naslova spodbujanja podjetništva in ustvarjanja novih
projekta:*
delovnih mest: 1
· Število povezanih/sodelujočih partnerjev: 10
· Število izdelanih podjetniških idej: 50
· Število izdelanih podjetniških nalog: 5
· Delujoče spletno mesto za komunikacijo: 1
· Število vključenih osnovnih šol: 5
· Število vključenih srednjih šol: 2
· Število izvedenih ustvarjalno-podjetniških delavnic za učence, dijake in
mladostnike s težavami v odraščanju in razvoju: 30
· Število izvedenih usposabljanj in seminarjev za študente in brezposelne mlade:
12
· Število izvedenih seminarjev za mentorje: 4
· Število objav v medijih: 50
· Število izvedenih 2-dnevnih dogodkov: 1
· Število udeležencev na 2-dnevnem dogodku: 100
· Število podeljenih in javnosti predstavljenih nagrad za podjetniške ideje in
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Ciljna(-e) skupina(-e):

projekte: 4
Neposredni koristniki vsebine projekta:
· Mladi:
- učenci
- dijaki
- študenti
- brezposelni do 35 let
- mladostniki med štirinajstim in osemnajstim letom s težavami
v odraščanju in razvoju
· Učitelji (mentorji) v osnovnih in srednjih šolah
Ostali sodelujoči v projektu (kot izvajalci, nosilci informacij):
· Lokalni podjetniki in podjetja
· Podjetniške in ostale podporne institucije na območju (območne obrtne
zbornice, študentski klubi, mladinski centri, Mladinski svet Občine
Ivančna Gorica, Županov podjetniški kolegij v Občini Ivančna Gorica,
Svet za razvoj gospodarstva v Občini Litija,…)
· Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora
· Zavod za zaposlovanje
· Zavod RS za šolstvo
Komunikacijska podpora:
Lokalni, regionalni in nacionalni mediji

*pri vpisovanju pričakovanih merljivih rezultatov/učinkov projekta uporabljajte postavke iz priloge dokumentacije
»Pričakovani merljivi rezultati/učinki projekta«, ki je objavljena na spletni strani MGRT
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – regijski projekt iz enega
vsebinskega področja (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni
dokumentaciji):
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Vsebinsko področje:
Povezava ključnih deležnikov v razvojno partnersko mrežo, ki so:
· vzgojno-izobraževalne institucije, ki bodo zagotovile glavno ciljno publiko – mlade ter dale na razpolago
čas in prostor za izvedbo izobraževanj ter usposabljanj, hkrati pa ponudile tudi primeren kader, ki se bo v
okviru projekta izobraževal in usposabljal za prevzem kasnejše vloge mentorja za podjetništvo ter projekt
izvajal tudi na dolgi rok (zagotavljanje trajnosti projekta)
· podporne institucije za podjetništvo strokovnjaki za podjetništvo, ki bodo nastopali kot strokovno
usposobljeni mentorji ter izvajali izobraževanja in usposabljanja za mlade in učitelje kot kasnejše mentorje za
podjetništvo
· podjetja in podjetniki, ki bodo v izobraževalne vsebine dali noto praktičnosti s primeri konkretnih
podjetniških zgodb z uspehi in neuspehi, izzivi in priložnostmi ter sodelovali pri ocenjevanju podjetniških idej
in diplomskih/projektnih nalog
Razlogi oziroma izhodišča za zagon takšne mreže v lokalnem območju so:
· večje število mladih v regiji, ki bodo po koncu formalnega izobraževanja na (trenutno) precej omejenem trgu
dela,
· visoka stopnja brezposelnih mladih (brezposelnost mladih se je v Sloveniji v letu 2012 povečala za več kot
30%, vir: STA, 28.6.2013)
· premalo znanja, samozavesti in konkretnih podjetniških izkušenj mladih za začetek lastnih karier v
podjetništvu,
· premalo podjetniških vsebin v formalnih šolskih učnih načrtih osnovnih in srednjih šol
· potenciali v lokalnem okolju za podjetništvo, predvsem na področju podjetništva na podeželju, socialnega,
zelenega in družinskega podjetništva,
· podpora vsebini na regijski in nacionalni ravni.
Temeljni namen (cilj) povezave deležnikov v partnersko mrežo je dati mladim priložnosti za samorazvoj in
samozaposlovanje. Mladi bodo tako visok in celovit cilj dosegali le, če bodo ustrezno usposobljeni in če bodo prejemali
primerno podporo aktivne družbe.
V ta namen je potrebno oblikovati bazo mentorjev, ki bodo imeli kompetence za spodbujanje podjetništva pri mladih.
Ta kompetence so: osnovna podjetniška znanja in izkušnje, poznavanje podjetniških priložnosti iz naslova podjetniških
razpisov, sposobnost načrtovanja, sposobnost sistemskega razmišljanja, sposobnost hitrega presojanja, vodenje,
komuniciranje, motiviranje, reševanje problemov, poznavanje sodobnih tržnih pristopov, hitra odzivnost, inovativnost.
Mladi bodo za samorazvoj in samozaposlitev potrebovali naslednje kompetence: ustvarjalnost in inovativnost,
sposobnost načrtovanja in vodenja, sposobnost povezovanja in sodelovanja, hitro in učinkovito odločanje,
samozaupanje in samozavest, vztrajnost, reševanje problemov, prepoznavanje novih poslovnih priložnosti, vključno s
podjetniškim financiranjem iz naslova razpisov in drugih oblik pridobivanja sredstev, ciljna usmerjenost ter bolj
specifične kompetence, ki se nanašajo na poznavanje dejavnosti, trga, financ, zakonodaje, človeških virov, itd.
Ideja projekta je, da se podjetništvo in podjetniško razmišljanje predstavi med samim potekom formalnega
izobraževanja ter v okviru serije popoldanskih srečanj/delavnic za študente, brezposelne mlade in mladostnike s
težavami v odraščanju in razvoju. Skozi proces želimo mlade motivirati za samostojno delo ter jih spodbuditi k
samozaposlovanju (ustanovitvi lastnega podjetja) oz. kompetentnem delu v okviru podjetij. Prav mladi so namreč
bodoči nosilci razvoja lokalnih skupnosti, zato se kaže z njimi ukvarjati bolj sistematično in v skladu s potrebami
območja, kar partnerska mreža lahko zagotovi. Pomembno je tudi, da je mreža dinamična in prilagodljiva, kar pomeni,
da se bo sproti tudi spreminjala, dopolnjevala in razvijala glede na potrebe ciljnih skupin ter območja, in sicer tako
vsebinsko kot tudi po posameznih deležnikih. Prav to ji bo zagotavljalo svežino, izredno uporabno vrednost, sodobnost
in s tem tudi trajnost. Trajnost pa se bo zagotavljala tudi z:
· usposobljenimi učitelji oziroma mentorji, ki bodo nova znanja in pristope prenašali na mlade generacije in
· organizacijo letnih dogodkov na temo podjetništva.
Verjamemo v uspešnost navedenega pristopa, saj je bil oblikovan v tesnem sodelovanju s predstavniki šol,
območnih obrtnih zbornic, strokovnjaki za podjetništvo in občinami ter temelji tudi na že uspešno izvedenih
projektih na območju (Podjetništvo v Srcu, Podjetno v svet podjetništva).
Da bi mreža zaživela in uspešno delovala, bo projekt zagotovil: vzpostavitev, razvoj in stalno nadgradnjo odnosov
s posameznimi deležniki (vzgojno-izobraževalne institucije, strokovnjaki za podjetništvo, podjetja in podjetniki),
pripravo različnih programov in materialov ter samo izvedbo delavnic in izobraževanj za različne ciljne skupine (učenci,
dijaki, študenti in brezposelni mladi, učitelji), promocijo podpornega okolja za podjetništvo, natečaje in dogodke s
podjetniško vsebino ter zagotavljal širšo promocijo, tako projekta kot tudi podjetniških vsebin. Posamezne vsebine in
aktivnosti so podrobneje opredeljene v nadaljevanju.
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Upravičenci:
Projekt bodo izvajalo 5 upravičencev: Občina Ivančna Gorica kot nosilec in naslednje Občine partnerice na projektu:
Dol pri Ljubljani, Litija, Mengeš in Šmartno pri Litiji. Njihova osnovna naloga bo vodenje in koordinacija projekta,
koordinacija (zunanjih) pod-izvajalcev na projektu, organizacija delavnic, izobraževalnih modulov, tekmovanj in
dogodkov, sodelovanje pri pripravi celovitih vsebin, motiviranje in zagotavljanje sodelovanja različnih predstavnikov
ključnih deležnikov v projektu, komuniciranje in promocija projekta.
Aktivnosti upravičenca za dosego ciljev operacije
1. RAZVOJ IN POVEZOVANJE PODPORNEGA OKOLJA ZA PODJETNIŠTVO:
1.1 Za razvoj podjetniških kompetenc mladih je potrebno sistematično in trajnostno delo z mladimi: osnovnošolci,
dijaki, študenti, brezposelni mladi, vključili pa bomo tudi ranljivo ciljno skupino mladostnikov s težavami v odraščanju
in razvoju (v nadaljevanju mladostniki) – identificirati in razviti je potrebno njihove notranje potenciale ter jim nuditi
potrebna znanja za samostojno podjetniško pot. S tem namenom bodo povezani ključni deležniki v razvojno
partnersko mrežo, in sicer z: vzgojno-izobraževalnimi institucijami (osnovne in srednje šole, zavod), podpornimi
institucijami za podjetništvo in strokovnjaki za podjetništvo na območju vključenih občin (obrtne zbornice,
študentski klubi, mladinski centri), inovativnimi lokalnimi podjetniki oz. podjetji z območja ter relevantnimi
nacionalnimi institucijami (Zavod za šolstvo, Zavod za zaposlovanje).
Vloge posameznih predstavnikov podpornega okolja:
· Osnovne in srednje šole: zagotavljanje ciljnih skupin (učencev, dijakov in učiteljev), zagotavljanje prostorov za
izvedbo vsebin, umeščanje vsebin v kurikulum
· Podjetniki in podjetja: gostujoči na delavnicah in usposabljanjih, mentorji dostopni na spletnem mestu za
komuniciranje, ocenjevalci podjetniških idej in diplomskih oz. projektnih nalog, sodelujoči na podjetniškem
dogodku Podjetniški dan Srca Slovenije
· Območne obrtne zbornice: gostujoče predstavitve v okviru delavnic na temo aktualnih potreb po strokovnih
profilih na območju, predstavitev določenih priložnosti in poklicev
· Študentski klubi: zagotavljanje ciljnih skupin (študenti), promocija projekta
· Mladinski centri: zagotavljanje ciljnih skupin (študenti, brezposelni mladi), zagotavljanje prostorov za izvedbo
vsebin, promocija projekta
· Mladinski svet Občine Ivančna Gorica: zagotavljanje ciljnih skupin (študenti, brezposelni mladi), promocija
projekta, zagotavljanje trajnosti posameznih vsebin projekta po preteku financiranja
· Županov podjetniški kolegij v Občini Ivančna Gorica, Svet za razvoj gospodarstva v Občini Litija:
identifikacija potreb lokalnih obrtnikov, podjetnikov in podjetij za umeščanje v izobraževalne vsebine ter
usmerjanje mladih v pripravo podjetniških idej in diplomskih/projektnih nalog
· Strokovnjaki za podjetništvo: izvajanje delavnic
· Zavod za zaposlovanje: zagotavljanje ciljnih skupin (brezposelni mladi), gostujoče predstavitve v okviru
delavnic na temo priložnosti za zaposlovanje, promocija projekta
· Zavod za šolstvo: vabljeni na posamezne delavnice, sodelujoči na dogodku Podjetniški dan Srca Slovenije
Aktivnosti bodo obsegale:
· Kontakte in srečanja s posameznimi deležniki za predstavitev projekta ter želenih vlog in aktivnosti na
projektu
· Sodelovanje pri definiciji konkretnih vsebin (programa) s posamezniki, povezanimi v partnersko mrežo ter
določitev njihovega vključevanja v posamezna izobraževanja, delavnice, dogodke, ocenjevanja,...
Organizacijo aktivnosti izvedejo vsi projektni partnerji (nosilni in sodelujoči) v sodelovanju s kompetentnimi zunanjimi
strokovnjaki.
1.2 S ciljem oblikovanja ustrezne platforme za vzpostavitev odprtega učnega okolja, ki je pogoj za ustvarjalno dejavnost
otrok, se bodo najprej usposobili učitelji oz. mentorji na vključenih osnovnih in srednjih šolah.
· Učitelji bodo prisostvovali pri izvedbi delavnic za učence in dijake
· Učitelji se bodo v okviru 2-dnevnega specializiranega usposabljanja usposobili za prepoznavanje možnosti za
vnos inovativne, kreativne in podjetniške miselnosti v učne procese in to potem tudi prenašali v svoje redno
delo oziroma učni proces, lahko tudi kot delo na konkretnem podjetniškem projektu šole.
· Organiziran bo tudi strokovni ogled dobre podjetniške prakse na območju.
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2. PODJETNIŠKI RAZVOJ UČENCEV:
Za učence višjih letnikov osnovnih šol se bodo izvedle:
· 4 ustvarjalno-podjetniške delavnice na skupino, kjer bodo sodelovali zunanji strokovni sodelavci z
ustreznimi kompetencami. Vsebina delavnic bo obsegala osnove podjetništva, kreativnost in inovativnost pri
identifikaciji in razvoju podjetniških idej ter osebnostne lastnosti in kompetence uspešnega podjetnika
· Učenci bodo pozvani k prijavi podjetniških idej, med katerimi bodo najboljše predstavljene javnosti.
Organizacijo te aktivnosti izvede nosilni projektni partner v sodelovanju s kompetentnimi zunanjimi strokovnjaki.
3. PODJETNIŠKI RAZVOJ DIJAKOV IN MLADOSTNIKOV S TEŽAVAMI V ODRAŠČANJU IN
RAZVOJU::
Za ciljno skupino dijakov in mladostnikov se bo izvedlo:
· 5 ustvarjalno-podjetniških delavnic na skupino, ki bodo namenjene tako motiviranju za podjetništvo kot
tudi kot pridobitvi novih podjetniških znanj v teoriji kot v praksi z namenom lažjega vstopa v podjetništvo.
Vsebina delavnic bo obsegala osnove podjetništva, kreativnost in inovativnost pri identifikaciji in razvoju
podjetniških idej, izdelavo poslovnega načrta za izdelek ali storitev, s poudarkom na inovativni marketinški
strategiji, promociji in izdelavi poslovne bilance.
· Dijaki bodo pozvani k prijavi podjetniških idej, med katerimi bodo najboljše predstavljene javnosti.
Organizacijo aktivnosti izvede nosilni projektni partner v sodelovanju s kompetentnimi zunanjimi strokovnjaki.
4. PODJETNIŠKI RAZVOJ ŠTUDENTOV IN BREZPOSELNIH MLADIH
Za študente in brezposelne mlade se bo izvedlo:
· 12-ih usposabljanj in seminarjev, kjer bodo mlade spremljali mentorji vse od prve podjetniške ideje do prvega
posla (ustanovitve podjetja). Vsebine usposabljanj in seminarjev se bodo nanašale na: generiranje, evalvacijo
in izbor podjetniških idej, raziskave trga, opredelitev produktov in storitev, marketing in grajenje blagovne
znamke, oblikovanje zgodbe, spoznavanje ciljnih skupin, priprava PR vsebin, oglasnih sporočil in drugih
promocijskih materialov, trženje, pomen socialnih omrežij, javno nastopanje, poslovna etika in poslovna
komunikacija, pravno-formalne zahteve pri odpiranju in vodenju podjetja, finančnih priložnosti za razvoj
podjetja (podjetniški razpisi,…).
· Študenti in brezposelni mladi bodo pozvani k prijavi podjetniških idej, med katerimi bodo najboljše
predstavljene javnosti.
· Organiziran bo tudi izbor najboljše diplomske oz. projektne naloge na temo podjetništva, ki obravnava
bodisi konkretno podjetje v lokalni skupnosti oz. regiji ali širšo gospodarsko tematiko regije/projektnega
območja (v sodelovanju s podjetniki in obrtnimi zbornicami).
Organizacijo aktivnosti izvede nosilni projektni partner v sodelovanju s kompetentnimi zunanjimi strokovnjaki.
5. INFORMIRANJE TER OBVEŠČANJE JAVNOSTI:
· organizacija in izvedba natečaja za izbor podjetniških idej in diplomskih/ projektnih nalog na temo
podjetništva (priprava besedila za oba natečaja, izbor ocenjevalne komisije, izvedba ocenjevanja podjetniških
idej)
· vzpostavitev in upravljanje virtualnega pospeševalnika za podjetništvo, ki bo povezal ponudbo in
povpraševanje na spletu in nudil.:
- predstavitve mladih in njihovih podjetniških idej, ki jih bodo pripravljali in prispevali mladi in ki bodo
posredovane v kadrovske službe podjetij oz. podjetnikom
- predstavitev podjetij/podjetnikov/obrtnikov, ki jih bodo prispevali sami
- druge kratke novice in filmčki o podjetniških vsebinah
· objave za medije preko novic in sporočil za javnost (nacionalne, regionalne, lokalne)
· objave na spletnih straneh partnerjev (občin) in ostalih deležnikov (članov razvojne partnerske mreže)
· intervjuji z inovativnimi/uspešnimi podjetniki iz vključenih občin
· priprava, oblikovanje in izdaja promocijskih gradiv za spodbujanje podjetniške klime med mladimi
· nadgradnja in redno ažuriranje spletno mesto za komunikacijo med mladimi in ostalimi vključenimi v
projektu na socialnem omrežju Facebook, ki bo namenjeno vsakodnevni komunikaciji in izmenjavi izkušenj
med sodelujočimi mladimi
· izdelava CGP projekta ter njegova aplikacije na vse komunikacijske in promocijske materiale (spl. strani, FB,
dopisi, vabila,…)
· promocija obeh natečajev
· aktivna vključitev različnih medijev, predvsem v okviru zanimivih širših podjetniških vsebin v obdobju pred,
med in po dogodku Podjetniški dan Srca Slovenije
Organizacijo aktivnosti izvede nosilni projektni partner v sodelovanju s kompetentnimi zunanjimi strokovnjaki.
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6. IZVEDBA DOGODKA »PODJETNIŠKI DAN SRCA SLOVENIJE«:
Organiziran bo dvo-dnevni dogodek »Podjetniški dan Srca Slovenije«, na katerem bodo sodelovali vsi vključeni v
projekt ter širša javnost in mediji. Namen dogodka je široka promocija obrtništva in podjetništva v sodelovanju z
lokalnimi in regionalnimi podjetji oz. podjetniki, ustvarjanje pozitivnega imidža podjetništva ter vzpostavitev
priložnosti za bodoča sodelovanja med mladimi in podjetji (plenarni del, okrogle mize, razstavni prostori, sejemska
dejavnost, tekmovanje iz podjetniških vsebin/podjetniškega znanja, predstavitve mladih kot potencialnih kandidatov
za zaposlitev, njihovih projektov ter predstavitev podjetij in podjetnikov kot potencialnih delodajalcev,…). Na
dogodku bodo prav tako predstavljene izbrane najboljše podjetniške ideje in izvedena razglasitev najboljše
diplomske/projektne naloge na temo podjetništva s podelitvijo nagrad.
K sodelovanju na dogodku bodo povabljeni tudi obrtniki in podjetniki iz Nemčije ( Bamberg - pobratena občina z
nosilcem projekta), kar bo dogodku dalo mednarodno dimenzijo in nove poslovne in zaposlitvene priložnosti tako
mladim kot tudi obrtnikom in podjetnikom.
Organizacijo aktivnosti izvedejo vsi projektni partnerji (nosilni in sodelujoči) v sodelovanju s kompetentnimi
zunanjimi strokovnjaki.
7. VODENJE IN KOORDINACIJA PROJEKTA:
· redno administrativno in finančno vodenje projekta
· redna komunikacija, organizacija in izvedba usklajevalnih sestankov s projektnimi partnerji (občinami) in
ostalimi sodelujočimi v projektu
· vodenje postopkov zbiranja ponudb oz. javnega naročanja
· priprava poročil in zahtevkov za vključene občine in MGRT
Organizacijo aktivnosti izvede nosilni projektni partner.
Število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim predlogom, ki
sicer niso upravičeni do sofinanciranja:
V projekt bo vključenih tudi 11 drugih različnih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje posameznih
projektnih aktivnosti, s čimer zagotavljamo dodano vrednost projekta:
1. osnovne šole z območja občin partneric
2. srednje šole z območja občin partneric
3. lokalni/regionalni podjetniki in podjetja
4. Območna obrtna zbornica Litija
5. študentski klubi (Litija, Mengeš)
6. mladinski centri (Litija, Mengeš)
7. Mladinski svet Občine Ivančna Gorica
8. Županov podjetniški kolegij v Občini Ivančna Gorica in Svet za razvoj gospodarstva v Občini Litija
9. Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora
10. Zavod za zaposlovanje
11. Zavod RS za šolstvo
Aktivnosti, ki se izvajajo v okviru dopolnilnega financiranja:
Aktivnosti, ki so predvidene v projektu in jih bodo izvajali projektni partnerji (nosilni in sodelujoči) NISO predmet
dopolnilnega financiranja. Za njihovo izvedbo projektni partnerji ne črpajo drugih finančnih sredstev in nobenega
drugega vira.
Geografska
projekta:

lokacija

Občina(-e):
Osrednjeslovenska razvojna regija:
- Občina Ivančna Gorica
- Občina Dol pri Ljubljani
- Občina Litija
- Občina Mengeš
- Občina Šmartno pri Litiji

Naselje(-a):
Osrednjeslovenska razvojna regija:
- Občina Ivančna Gorica: Ivančna Gorica
- Občina Dol pri Ljubljani: Dol pri
Ljubljani, Dolsko
- Občina Litija: Litija
- Občina Mengeš: Mengeš
- Občina Šmartno pri Litiji: Šmartno pri
Litiji
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Aktivnosti projekta
Ocenjeni bruto stroški
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega
(v EUR)
partnerja posebej)
Občina Ivančna Gorica – nosilec vseh stroškov v projektu,
ostali partnerji so sofinancerji, nimajo pa svojih stroškov
Razvoj in povezovanje podpornega okolja za podjetništvo
8.944,00
povezava deležnikov v razvojno partnersko mrežo
0,00
usposabljanje učiteljev (mentorjev)
8.944,00
Podjetniški razvoj učencev
16.900,00
Podjetniški razvoj dijakov in mladostnikov s težavami v
12.800,00
odraščanju in razvoju
Podjetniški razvoj študentov in brezposelnih mladih
12.500,00
Informiranje ter obveščanje javnosti
110.867,00
Izvedba dogodka »Podjetniški dan Srca Slovenije«
37.250,00
Vodenje in koordinacija projekta
3.000,00
SKUPAJ stroški:
202.261,00
SKUPAJ brez DDV:
165.787,00

Terminski načrt
(od-do)

2/2014 – 7/2014
2/2013 - 3/2013
3/2014
2/2014 – 9/2014
2/2014 – 9/2014
2/2014 – 9/2014
2/2014 – 9/2014
9/2014
2/2014 – 9/2014

Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev
upravičenec
(nosilec
projekta): Občina Ivančna
Gorica
partner 1: Občina Dol pri
Ljubljani
partner 2: Občina Litija
partner 3: Občina Mengeš
partner 4: Občina Šmartno
pri Litiji
sredstva EU (ESRR)
zasebna sredstva (navedite):
poslovni subjekti
SKUPAJ po letih

leto 2013
(in pred tem)

leto 2014

SKUPAJ
po virih

%

30.000,00

30.000,00

15%

5.000,00

5.000,00

2,5%

5.000,00
5.000,00

5.000,00
5.000,00

5.000,00

5.000,00

2,5%
2,5%
2,5%

144.163,00

144.163,00

71%

8.098,00

8.098,00

4%

202.261,00

202.261,00

100,0%

leto 2015
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8.1.9.

Projektni predlog 9: Rekonstrukcija kulturnega doma s
spremljajočimi dejavnostmi

Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:
(označite):

9
(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji in se
označi v obrazcu za projektni predlog)
1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):
Sodelujoči partnerji v projektu:
Naziv projekta:

REKONSTRUKCIJA KULTURNEGA DOMA S SPREMLJAJOČIMI DEJAVNOSTMI

Prioriteta RRP (št. in naziv):

Postati regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v
Evropi.
Kultura konkurenčna prednost regije

Ukrep RRP (št. in naziv):
Navezava
(označite):

projekta

OBČINA KOMENDA
/

na

ustrezni

OP

x) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov
y) OP Razvoj človeških virov
z) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture

Razvojna prioriteta OP (naziv):
Prednostna usmeritev OP (naziv):
Vsebinsko področje projekta
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja):
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
X (1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura
(1b) prometna infrastruktura
(2a) okoljska infrastruktura
X (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih:
X (3a) razvoj urbanih naselij
X (3b) socialna infrastruktura
Splošni cilji projekta:

Specifični cilji projekta:

INTRA REGIJSKI PROJEKT
Prenova kulturnega doma – objekta kulturne dediščine z namenom izboljšanja
kulturne ponudbe v občini Komenda in zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev za
klube in društva ter delovanje občinskih organov.
INTRA REGIJSKI PROJEKT
Prenova kulturnega doma z namenom izboljšanja kulturne ponudbe v občini
Komenda in zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev za klube in društva ter
delovanje občinskih organov

Pričakovani
rezultati projekta:*

merljivi(!) Število obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine se bo povečalo
za 1 objekt, ki predstavlja centralni objekt za kulturno in društveno delovanje ter
delovanje občinskih organov.
Skupna uporabna površina obnovljenih ali novozgrajenih objektov kulturne
infrastrukture – večnamenskih centrov (480 m2)
Pričakovani merljivi(!) učinki Število obiskovalcev (v primeru operacije izgradnje/obnove večnamenskih
projekta:*
centrov ali kulturnih spomenikov)se bo iz 1000 letno povečalo na 5000
Ciljna(-e) skupina(-e):
Občani občine Komenda, člani klubov in društev
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*pri vpisovanju pričakovanih merljivih rezultatov/učinkov projekta uporabljajte postavke iz priloge dokumentacije
»Pričakovani merljivi rezultati/učinki projekta«, ki je objavljena na spletni strani MGRT
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki
ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):
Navede se:
- vsebinsko področje
Kultura in izobraževanje, družbena dejavnost, lokalna samouprava
Z rekonstrukcijo kulturnega doma se bodo obstoječe pisarne v pritličju preuredile v pomožne prostore
za izvajanje kulturnih dejavnosti, popolnoma bo preurejen oder, dvorana in tribune, preseli se
zobozdravniška ambulanta, na novo bodo urejene sanitarije, večnamenski prostor, predverje in
večnamenska dvorana. V dvorani so predvideni novi balkoni, v mansardi bo sejna soba s pomožnimi
prostori, zamenjana bo streha, način ogrevanja, objekt bo energetsko saniran (fasada v skladu s
smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine).
Večji del prostorov bo namenjenih kulturni dejavnosti, društvom in klubom, poročni dvorani, manjši
del pa upravnim prostorom Občinske uprave in Občinskega sveta.
- upravičenca
Občina Komenda
- aktivnosti upravičenca za dosego ciljev operacije
Investitor obnove, postopki izbora izvajalcev in nadzornika.- število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim predlogom,
ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja
ni ostalih sodelujočih
-

navesti aktivnosti, ki se izvajajo v okviru dopolnilnega financiranja (če je to relevantno oz. samo v
primeru vsebin 1a in 3b)
/

Primer za izvedbo je enak kot v primeru opisa projekta, ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z
opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – regijski projekt iz enega
vsebinskega področja (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni
dokumentaciji):
Navede se:
- vsebinsko področje
Kultura in izobraževanje, družbena dejavnost, lokalna samouprava
- upravičenec
Občina Komenda
- aktivnosti upravičenca za dosego ciljev operacije
Investitor obnove
- število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim predlogom,
ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja
/
- navesti aktivnosti, ki se izvajajo v okviru dopolnilnega financiranja (če je to relevantno oz. samo v
primeru vsebin 1a in 3b)
/
Geografska
projekta:

lokacija

Občina(-e):
KOMENDA

Naselje(-a):
KOMENDA
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Aktivnosti projekta
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega
partnerja posebej)
OBČINA KOMENDA

Ocenjeni bruto stroški
(v EUR)

Terminski načrt
(od-do)

857.573,90 JUNIJ 2014 – JUNIJ
2015
857.573,90

SKUPAJ stroški:
Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev
upravičenec (nosilec projekta)
sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih

leto 2013
(in pred tem)

leto 2014

leto 2015

64.318,04
364.468,91
428.786,90

64.318,04
364.468,91
428.787,00

SKUPAJ
po virih
128.636,08
728.937,82
857.573,90

%
15
85
100
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8.1.10.

Projektni predlog 10: Nakup medgeneracijskega središča Litija

Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:
(označite):

10
1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):
Sodelujoči partnerji v projektu:
Naziv projekta:

Občina Litija
-

Nakup medgeneracijskega središča Litija

Prioriteta RRP (št. in naziv):

Regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi Ljubljana bo postala ena od prestolnic Evropske unije, ki s povezavo ljudi in
ohranjanjem narave v regiji zagotavlja vrhunsko kakovost bivanja in dela v
celotni regiji, kjer bo pričakovana življenjska doba večja od povprečja v
Evropski uniji.
Prioriteta: Enake možnosti – prispevek h konkurenčnosti regije
Zagotovitev enakih možnosti za razvoj in družbeno vključenost vseh
družbenih skupin
Projekt bo prispeval k zagotavljanju socialnovarstvenih storitev za starejše in
varstvo predšolskih otrok. Prispeval bo k večji privlačnosti lokalne skupnosti
in regije ter zagotovil višjo stopnjo zaposlenosti v regiji.

Ukrep RRP (št. in naziv):

Navezava
(označite):

projekta

na

ustrezni

Razvojna prioriteta OP (naziv):
Prednostna usmeritev OP (naziv):

OP

aa) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov
bb) OP Razvoj človeških virov
cc) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvoj regij
Regionalni razvojni programi

Vsebinsko področje projekta
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja):
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
(1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura
(1b) prometna infrastruktura
(2a) okoljska infrastruktura
(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih
območjih:
(3a) razvoj urbanih naselij
(3b) socialna infrastruktura
Splošni cilji projekta:

·
·

·
Specifični cilji projekta:

·
·
·

Zagotovitev pogojev za kakovostno življenje starostnikov in organizirano
varstvo predšolskih otrok
Vzpostavitev pogoje za razvoj in krepitev medgeneracijskega sodelovanja v
občini Litija in širše v regiji ter s tem prispevati k manjši družbeni
izključenosti ranljive družbene skupine tj. starejših občanov na ravni lokalne
skupnosti in regije
Omogočanje razvoja novih dejavnosti in socialnih storitev in s tem nova
delovna mesta v sektorju storitve
Dograditev obstoječe institucionalne mreže varstva starejših oseb in varstva
otrok
Zagotovitev prostorskih in bivalnih pogojev za zagotavljanje varstva
starostnikov v občini Litija in Osrednjeslovenski regiji
Zagotovitev pogojev za doseganje višje stopnje vključenosti otrok v vrtce v
občini Litija
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·

Zagotovitev prostorskih pogojev za krepitev medgeneracijskega sodelovanja
v občini Litija

Pričakovani
rezultati projekta:*

merljivi(!) Število ustvarjenih bruto delovnih mest kot posledica izvedene operacije – 24,40
Višja stopnja vključenosti otrok v vrtce v starostni skupini 0-6 (doseganje
povprečja Slovenije) – 77 %
Pričakovani merljivi(!) učinki Dom za starejše: Kapaciteta doma za ostarele: Število oskrbovancev - 91
projekta:*
Dom za starejše: Notranja uporabna površina doma za starejše (v m2) – 3.725,15
m2
Vrtec: kapaciteta vrtca - št. otrok - 40
Vrtec: notranja uporabna površina vrtca (m2) – 500,30 m2
Ciljna(-e) skupina(-e):
občani Litije, obstoječi in potencialni varovanci medgeneracijskega središča,
družine s predšolskimi otroki občine Litija in širše regije
*pri vpisovanju pričakovanih merljivih rezultatov/učinkov projekta uporabljajte postavke iz priloge dokumentacije
»Pričakovani merljivi rezultati/učinki projekta«, ki je objavljena na spletni strani MGRT
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga
izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):
Upravičenec: Občina Litija
Vsebinsko področje: socialna infrastruktura
Opis projekta in opredelitev smotrnosti izvedbe:
Projekt Medgeneracijsko središče Litije je usmerjen v zagotavljanje višje kakovosti življenja starostnikov in trajne
rešitve glede vzpostavitve institucionalne mreže varstva otrok.
S projektom se občina odziva na povečane potrebe prebivalcev občine in širšega regijskega prostora ter
odgovarja na pričakovane negativne demografske trende staranja prebivalstva v Sloveniji in občini Litija. Z
vzpostavitvijo medgeneracijskega središča, občina sledi tretjemu cilju Regionalnega razvojnega programa LUR tj.
zagotavljanju visoke kakovosti življenja prebivalcev celotne Osrednjeslovenske regije in zasleduje cilje vsebinskega
področja socialna infrastruktura kot je opredeljeno v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007 - 2013. Pomanjkanje ustrezne socialne infrastrukture predstavlja namreč oviro za
nadaljnjo regionalno rast in razvoj, saj ustrezna opremljenost s socialno infrastrukturo predstavlja enega izmed
dejavnikov glede odločanja o kraju prebivanja in s tem krepi konkurenčnost regij ter prispeva k zmanjševanju razlik v
življenjskih možnostih prebivalstva v regiji.
Predmet projekta je nakup prostorov za medgeneracijsko središče Litija, potrebna rekonstrukcija in nakup opreme.
Prostori se nahajajo v sklopu objekta, ki je last družbe Socialno varstveni center Litija, Jerebova ulica 14 1270 Litija.
Cilj projekta je zagotoviti funkcionalen, estetski in ekonomičen objekt v občini Litija, ki bo namenjen celoviti oskrbi
starejših v domačem kraju in širše v regiji, otroškemu varstvu in povezovanju generacij. Z medgeneracijskim
središčem bo vzpostavljena ustrezna infrastruktura, ki bo omogočila povezovanje ter krepitev medgeneracijskega
sodelovanja, ki pomembno prispeva k zmanjševanju negativnih posledic družbene izključenosti starejših.
Zagotovitev dodatnih mest za varstvo otrok poveča privlačnost lokalnega okolja za priseljevanje mladih družin
ter aktivnega prebivalstva s čimer se poveča tudi konkurenčnost lokalne skupnosti in regije. Prav tako bo
medgeneracijsko središče delovalo tudi kot generator za razvoj novih in/ali širitev socialnih inovacij in storitev
ter s tem prispevalo k višji zaposlenosti v regiji. Neposredno bo projekt ustvaril 24,4 nova delovna mesta.
Investicijski dokumenti z upoštevanjem različnih variantnih rešitev (z investicijo, brez investicije, rešitev z najemom
prostorov, nakupom prostorov) ugotavljajo in podkrepijo smotrnost izvedbe predlagane investicije.
Ekonomska analiza kaže, da je predvidena sedanja ekonomska vrednost investicije pozitivna.
Objekt je zgrajen z upoštevanjem Pravilnika o učinkoviti rabi energije, kar je razvidno iz izjave odgovornega
nadzornika.
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Izhodišča za projekt in smotrnost investicije - dom starejših občanov
Slovenija se uvršča med države, kjer je delež starostnikov leta 2011 dosegel že 16,6%. Dolgoročne projekcije
prebivalstva v Sloveniji do 2050 kažejo na nadaljnje naraščanje deleža starejših v Sloveniji. Staranje prebivalstva
zahteva dodatno zagotavljanje mest v domovih za starejše. Slabšanje demografske slike je zaznati tudi v občini
Litija in širše v regiji, kjer analize kažejo, da se bo v prihodnjih letih višalo povpraševanje po različnih storitvah na
področju varstva starejših, za kar v občini in širše v regiji primanjkuje ustreznih kapacitet. Pri tem je potrebno
dodatno poudariti, da se pomanjkanje kapacitet za domsko oskrbo starejših izkazuje tudi v celotni Osrednjeslovenski
regiji. Z izvedbo investicije bo vzpostavljena nova enota Doma Tisje - enota Litija, s čimer bodo delno pokrite
potrebe starejših občanov Litije. Objekt je načrtovan tako, da bo omogočal institucionalno varstvo po konceptu
gospodinjskih skupin, ki višajo kakovost bivanja v institucionalni oskrbi starostnikov. Dodatna enota doma za
starejše v Litiji bo svoje storitve ponudila tudi drugim prebivalcev Osrednjeslovenske regije, s čimer se dodatno
izkazuje smotrnosti investicije in prispevek k hitrejšemu razvoju regije. Zaradi dobrih prometnih povezav in
majhne oddaljenosti od središča regije (Ljubljana) predstavlja ustrezno alternativo tudi za starostnike iz sosednjih
lokalnih skupnosti. Način izvedbe po konceptu gospodinjskih skupin, ki ga je mogoče zaslediti le v redkih domovih za
starejše, pa bo prispeval k večji zainteresiranosti starostnikov za bivanje v Domu Tisje - enota Litija tudi iz drugih
okolij. Zaradi odprtja nove enote v Litiji bo v zdravstvu in oskrbi odprtih 16,40 novih delovnih mest.
Izhodišča za projekt in smotrnost investicije - otroško varstvo
Zagotavljanje ustreznih pogojev za zagotovitev potreb po institucionalni, organizirani izvedbi storitev otroškega
varstva je v izvirni pristojnosti občin. Podatki za leti 2010 do 2011 v občini Litija kažejo na pozitivno demografsko
sliko, še posebej za leto 2011, ko je bilo v občini rojenih kar 200 otrok. Pri načrtovanju investicije je potrebno
upoštevati tudi dejstvo, da je po trenutnih podatki (šolsko leto 2013/2013) v vrtce v občini Litija vključene cca. 66%
populacije od 0 - 6 let, kar je nižje od povprečja na ravni Slovenije, ki dosega 77 %. Podatki za marec 2013 tudi
kažejo, da je bilo v šol. letu 2013/2014 odklonjenih 58 otrok (26 iz občine Litija, 32 iz drugih občin), kar dodatno
opravičuje odločitev glede izvedbe investicije. Zagotavljanje dodatnih kapacitet je potrebno tudi z namenom
povečevanja privlačnosti Litije kot občine prijazne za mlade družine in zagotavljanje višje kakovosti izvajanja
predšolske vzgoje. Z izvedbo projekta bo upravičenec pridobil dodatne površine za izvajanje dejavnosti varstva
otrok (3 igralnice) za najmanj 40 otrok. S tem bodo vsaj delno pokrite manjkajoče prostorske kapacitete, ki pa še
vedno ne bodo omogočale doseganje optimalne vključenosti otrok v vrtce.
Zaradi vzpostavitve dodatnih kapacitet bo ustvarjenih 8 novih delovnih mest.
Aktivnosti :
Cilji projekta bodo doseženi z izvedbo naslednjih ključnih aktivnosti:
· Priprava investicijske dokumentacije
· Nakup prostorov Medgeneracijskega središča Litija
· Rekonstrukcija
· Nakup in namestitev opreme za Medgeneracijsko središče
· Pričetek obratovanja
Aktivnosti bo skupaj s pomočjo potrebnih zunanjih izvajalcev izvedla Občina Litija. Za izvedbo projekta bo
imenovana projektna skupina, v kateri bodo sodelovale strokovne službe Občine Litija. Zaključek projekta je
predviden za april 2014.
Za izvedbo projekta so pridobljena ustrezna dovoljenja, ki so priložena. Prav tako so že bili pripravljeni in zagnani
postopki javnih naročil. Zgradba predvidena za nakup je v zaključni fazi izgradnje.
Število ostalih sodelujočih, ki niso upravičeni do sofinanciranja - 3
· Družba SVC Litija, d.o.o. Gradi ustrezne prostore za izvedbo investicije. Izvaja nadzor skladnosti gradnje z
dejavnostjo, ki se bo izvajala v kupljenem objektu;
· Dom Tisje je sodeloval pri pripravi projektne dokumentacije za del, ki se nanaša na dom za starejše tj.
preverjanje skladnosti z normativi in standardi za izvajanje institucionalnega varstva in bo po zaključku
investicije od Občine Litija v najem in upravljanje prevzel prostore namenjene izvedbi dejavnosti doma za
starejše.
· Vrtec Litija je sodeloval pri pripravi projektne dokumentacije, z namenom zagotavljanja skladnosti prostorov
za izvajanje dejavnosti varstva otrok in bo ob zaključku investicije izvajal dejavnosti varstva otrok v prostorih
namenjenih otroškemu varstvu.
Dopolnilno financiranje: izvajanje aktivnosti v okviru dopolnilnega financiranja ni predvideno.
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Geografska
projekta:

lokacija

Občina(-e):
Občina Litija

Aktivnosti projekta
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega
partnerja posebej)
Priprava investicijske dokumentacije tj. investicijskega programa
in predinvesticijske zasnove projekta
Priprava dokumentacije
Priprava in zagon postopkov javnih naročil za aktivnosti
Nakup medgeneracijskega centra:
Izvedba ustreznih postopkov nakupa in vpisa lastninske pravice
Rekonstrukcija
izvedba rekonstrukcije
Nakup in namestitev opreme medgeneracijskega središča Litija:
montaža opreme v medgeneracijskem centru Litija
Pričetek obratovanja

Naselje(-a):
Naselje Litija, k.o. Hotič, parc. št. 1350/1,
1350/26, 1350/30, vpliv projekta je
usmerjen na celotno občine Litije oziroma
širše regije
Ocenjeni bruto stroški
(v EUR)

Terminski načrt
(od-do)

9.760,00 december 2013
januar 2014

–

8.488.554,00 april 2014 - junij
2014
109.800,00 junij 2014
1.041.161,00 maj 2014 - junij 2014
0 junij 2014
9.649.275,00

SKUPAJ stroški:
(Tabelo po potrebi razširite)
Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev

leto 2013
(in pred tem)

leto 2014

leto 2015

SKUPAJ
po virih

%

upravičenec (nosilec projekta
2.328.980,69
2.328.980,69 24,14
Občina Litija)
sredstva EU (ESRR)
7.320.294,31
7.320.294,31 75,86
SKUPAJ po letih
9.649.275,00
9.649.275,00 100,0%
(Tabelo po potrebi razširite)
Pri izračunu upravičene višine ESRR sredstev smo upoštevali 85% upravičenih stroškov investicije, kar znaša 75,86
skupne vrednosti predlagane operacije. V izračunu stroškov upravičenca (občina Litija) je zajetih 15 % upravičenih
stroškov in celotni neupravičeni stroški investicije.
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8.1.11.

Projektni predlog 11: Center Rog

Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:
(označite):

11
ü Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):
Sodelujoči partnerji v projektu:
Naziv projekta:

Mestna občina Ljubljana

Center Rog

Prioriteta RRP (št. in naziv):

Postati regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v
Evropi
Načrtovanje za zagotovitev kakovostnega življenjskega prostora

Ukrep RRP (št. in naziv):
Navezava
(označite):

projekta

na

ustrezni

Razvojna prioriteta OP (naziv):
Prednostna usmeritev OP (naziv):

OP

dd) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov
OP Razvoj človeških virov
OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvoj regij
Regionalni razvojni programi

Vsebinsko področje projekta
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
(1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura
(1b) prometna infrastruktura
(2a) okoljska infrastruktura
(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih
območjih:
ü
(3a) razvoj urbanih naselij
(3b) socialna infrastruktura
Splošni cilji projekta:

Center Rog je celovit projekt s katerim želimo v degradiranem urbanem območju z
obnovo industrijske kulturne dediščine vzpostaviti center kreativnih industrij.
Razdeljen je v 2 fazi:
1.
Faza: Projekt ureditve
degradiranega in opuščenega urbanega območja : Ekološka sanacija
območja nekdanje tovarne Rog, vzpostavitev komunalne infrastrukture in
priprava projekta obnove nekdanje tovarne Rog za Center Rog,
2.
Obnova industrijske
dediščine kjer bo deloval Center Rog -središče za vzpodbujanje kreativnih
industrij in knjižnica. Center Rog bo javni zavod z najmanj 10 zaposlenimi.
Poleg tega bo mladim generacijam arhitektov in oblikovalcev nudil prostor
in orodja za vstop na trg dela ter vzpostavljal povezave med ustvarjalci in
gospodarstvom. Ob Centru Rog bo vzpostavljene nove javne parkovne
površine ob Trubarjevi cesti in ob Petkovškovem nabrežju.

Specifični cilji projekta:

Za 1. fazo projekta
-

Sanirano degradirano območje
Urejena komunalna infrastruktura
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-

Pričakovani
rezultati projekta:*

merljivi(!)

Pripravljena projektna in investicijska dokumentacija za obnova industrijske
kulturne dediščine ter vzpostavitve Centra Rog

1, faza
- izdelan prostorski akt
- študije izvedljivosti in strokovne podlage
-površina saniranega degradiranega območja 5.432 m2

2.faza
- obnovljena degradirana industrijska kulturna dediščina
- urejene javne parkovne površine
- urejeno Petkovškovo nabrežje
- Mladim generacijam arhitektov in oblikovalcev bo nudil center prostor in orodja
za vstop na trg dela ter vzpostavljal povezave med ustvarjalci in gospodarstvom
- delovni prostori za umetnike in ustvarjalce
- najmanj 10 novih bruto delovnih mest za upravljanje Centra Rog
- nova javna kulturna infrastruktura s področja knjižnične dejavnosti
Pričakovani merljivi(!) učinki
Za 1. fazo
projekta:*
- izdelan prostorski akt
2010 Občinski podrobni prostorski načrt
2013 Dopolnitev OPPN
- študije izvedljivosti in strokovne podlage
2008 Arhitekturni in urbanistični natečaj
2009 Geotehnične in hidrološke raziskave
2009 Preiskava materialno tehničnega stanja objekta Rog in izdelava statične
in dinamične analize konstrukcij
2009/2010 Arhitekturni posnetki objektov na območju nekdanje Tovarne
Rog
2010 Študija ekološke sanacije
-površina saniranega degradiranega območja
5.432 m2
Ciljna(-e) skupina(-e):
- Splošna javnost
- Mladi ustvarjalci na področju umetnosti in kreativnih industrij
*pri vpisovanju pričakovanih merljivih rezultatov/učinkov projekta uporabljajte postavke iz priloge dokumentacije
»Pričakovani merljivi rezultati/učinki projekta«, ki je objavljena na spletni strani MGRT
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki
ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):
Z revitalizacijo tovarne Rog v Center Rog želimo vzpostaviti tako nov odnos do umetnosti kot ustvarjalnosti
in postaviti novo izhodišče za razvoj kulture v mestu. Z revitalizacijo vzhodnega dela mestnega središča
bomo vzpostavili novo žarišče, prijazno prebivalcem in obiskovalcem, ki bo spodbujalo h komunikaciji,
participaciji in pluralnosti.
Center Rog bo ustvarjalno stičišče umetnikov s področja kreativnih industrij. S svojim delovanjem bo
omogočil razvoj ustvarjalnih dejavnosti v povezovanju različnih umetniških praks in ustanov, nevladnih
organizacij in posameznikov iz Slovenije in tujine. Deloval bo kot razpoložljiv proizvodni, izobraževalni in
družabni prostor komunikacije in sodelovanja med uporabniki in javnostjo.
Center Rog bo v izvajanju javne službe presegal občinski pomen, deloval bo s skladu z javnim interesom
države v razvoju ustvarjalnih industrij na področju arhitekture in oblikovanja ter z mednarodno izmenjavo
umetnikov v umetniških rezidencah. Mladim generacijam arhitektov in oblikovalcev bo nudil center prostor
in orodja za vstop na trg dela ter vzpostavljal povezave med ustvarjalci in gospodarstvom. Doma in v svetu
bo promoviral slovensko ustvarjalnost s področij likovnih umetnosti, oblikovanja in arhitekture.
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Natančneje opredeljeni razlogi za investicijsko namero so:
- 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 in kreativnih industrij 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),
- ohraniti objekt kulturne dediščine,
- promovirati slovensko ustvarjalnost na področjih 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.
Cilji, ki se nanašajo na Center Rog in so zapisani v Strategiji razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2012-2015.
Programska zasnova centra upošteva tudi izsledke študij in analiz, ki so bile pripravljene v okviru EU projekta
Second Chance ter izvajanja programa v pilotnem projektu RogLab.
Vrednost celotne investicije znaša 27.076.927 Eur. Od tega je MOL do leta 2014 že vložila 11.566.627 Eur in sicer za
odkup zemljišča in objekta tovarne Rog, za izdelavo prostorskih načrtov, arhitekturnega natečaja, programske,
projektne in investicijske dokumentacije. Vrednost 1. faze izvedbe projekta znaša 2.955.818 EUR z DDV.
MOL ima pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za ekološko sanacijo in rušitev.
Izvedba 1. faza s katero se MOL prijavlja na razpis je pogoj za dokončanje celovite prenove degradiranega območja
nekdanje tovarne Rog.
V okviru operacije - prijavljene 1. faze - bo MOL
- pripravila projektno dokumentacijo za ekološko sanacijo območja nekdanje tovarne Rog
- pripravila projektno dokumentacijo za ureditev komunalne infrastrukture
- pripravila projektno dokumentacijo za obnovo tovarne Rog
- izvedla ekološko sanacijo
- uredila komunalno infrastrukturo
Geografska
projekta:

lokacija

Občina(-e):
Mestna občina Ljubljana,
slovenska regija

Naselje(-a):
Osrednja Ljubljana

Aktivnosti projekta
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost
vsakega partnerja posebej)
izdelava OPPN, projektne in investicijske dokumentacije
ekološka sanacija in rušitev
komunalna oprema
vodenje in nadzor
SKUPAJ stroški:

Ocenjeni bruto
stroški (v EUR)

Terminski načrt (od-do)

1.067.208
673.722
1.153.888
61.000
2.955.818

Januar 2013 -september 2014
September – december 2014
September 2014 –avgust 2015
September 2014 –avgust 2015

Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev
upravičenec (nosilec projekta)
MOL
sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih

leto 2013
(in pred tem)

leto 2014

leto 2015

SKUPAJ
po virih

%

292.249,10

337.000

366.861,57

996.110,67 33,70%

574.958,90
867.208

663.000
1.000.000

721.748,43
1.088.610

1.959.707,33 66,30%
2.955.818 100,0%
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8.1.12.

Projektni predlog 12: Ljubljana za zeleno mobilnost - ureditev
brežin Gruberjevega kanala s postavitvijo pristanov

Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:

12
1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)

Nosilec projekta (upravičenec):
Sodelujoči partnerji v projektu:
Naziv projekta:

LJUBLJANA ZA ZELENO MOBILNOST - UREDITEV
GRUBERJEVEGA KANALA S POSTAVITVIJO PRISTANOV

Prioriteta RRP (št. in naziv):

projekta

na

BREŽIN

Regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi:
Ljubljana je postala ena od prestolnic Evropske unije. S povezavo ljudi in
ohranjanjem narave v regiji zagotavlja vrhunsko kakovost bivanja in dela v
celotni regiji, kjer bo pričakovana življenjska doba večja od povprečja v
Evropski uniji.
Načrtovanje za zagotovitev kakovostnega življenjskega prostora

Ukrep RRP (št. in naziv):
Navezava
(označite):

Mestna občina Ljubljana
-

ustrezni

OP

Razvojna prioriteta OP (naziv):
Prednostna usmeritev OP (naziv):

ee) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov
ff) OP Razvoj človeških virov
gg) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvoj regij
Razvoj urbanih območij

Vsebinsko področje projekta
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja):
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
(1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura
(1b) prometna infrastruktura
(2a) okoljska infrastruktura
(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih
območjih:
(3a) razvoj urbanih naselij
(3b) socialna infrastruktura
Splošni cilji projekta:

Specifični cilji projekta:

Pričakovani
rezultati projekta:*

Spreminjanje potovalnih navad v regiji in prestolnici s poudarkom na povečanju
deleža nemotoriziranih oblik mobilnosti v prestolnici, usmerjeno na ciljne skupine, ki
vključujejo prebivalce in obiskovalce Ljubljane, dnevne migrante, gibalno ovirane
osebe, pešce, kolesarje, voznike motornih vozil z:
- ukrepi za povečanje varnosti pešcev, kolesarjev, obiskovalcev in prebivalcev
urbanega predela mesta z različnimi oblikami prometa
- ukrepi za ureditev rečnega potniškega prometa, kot dodatne možnosti
javnega potniškega prevoza znotraj mestnega središča in obogatitve
turistične ponudbe v regiji
Ureditev obrežja Gruberjevega kanala s privezi za rečni promet, z namenom, da se
omogoči legalne priveze za potniške ladje in drugo podporno infrastrukturo za rečni
promet ter poveča zadovoljstvo izvajalcev rečnih prevozov z ureditvijo privezov

merljivi(!)

1.
-

Število uporabnikov pristanišč na slanih in sladkih vodah:
· Začetna vrednost:
0 (nič) izvajalcev rečnih prevozov na Ljubljanici z legalnimi privezi za
plovila (območje MOL) na dan oddaje projektnega predloga za
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uvrstitev v Izvedbeni program RRP LUR 2013-2015
· Načrtovana vrednost:
- 12 izvajalcev rečnih prevozov na Ljubljanici z legalnimi privezi za
plovila (območje MOL)
2. Drugo:
- Povečano zadovoljstvo izvajalcev rečnih prevozov z urejenostjo
privezov (anketa pred in po izvedbi operacije):
·
Začetna vrednost:
- 0 - 10% anketiranih izvajalcev rečnih prevozov na Ljubljanici
zadovoljnih z urejenostjo privezov
· Načrtovana vrednost:
- 75% anketiranih izvajalcev rečnih prevozov na Ljubljanici zadovoljnih z
urejenostjo privezov
Pričakovani merljivi(!) učinki
projekta:*

1.

Število novih
privezov za potrebe lokalnega potniškega ali turističnega prometa
- Začetna vrednost: 0 (nič) legalnih privezov na dan oddaje projektnega
predloga za uvrstitev v Izvedbeni program RRP LUR 2013-2015
Načrtovana vrednost ob zaključku operacije: 12 legalnih privezov
2.
Površina novo
zgrajenega pristanišča (v m2)
Začetna vrednost: 0 (nič) m2
Načrtovana vrednost ob zaključku operacije: 2.500 m2
3.
Drugo
Komunalni privezi za gasilce, reševalce in policijo
· Začetna vrednost:
- 0 (nič) urejenih komunalnih privezov za gasilce, reševalce in policijo
· Načrtovana vrednost:
- 2 urejena komunalna priveza za gasilce, reševalce in policijo
Objekt za servis in vzdrževanje plovil
· Začetna vrednost:
- 0 (nič) objektov za servis in vzdrževanje plovil
· Načrtovana vrednost:
- 1 objekt za servis in vzdrževanje plovil
Sprehajalne poti
· Začetna vrednost:
- 150 m neurejene raščene pešpoti ali 0 (nič) metrov urejenih sprehajalnih
poti
· Načrtovana vrednost:
- 1 urejena sprehajalna pot v skupni dolžini 250m, od tega 150 m
preureditve obstoječe raščene poti in 100 m nove sprehajalne poti
Kolesarske poti
· Začetna vrednost:
- 0 (nič) urejenih kolesarskih poti
· Načrtovana vrednost:
- 1 nova urejena kolesarska pot v dolžini 200 m, vključena v lokalno
kolesarsko mrežo
Dostop do pristanov za gibalno ovirane
· Začetna vrednost:
- 0 (nič) urejenih dostopov do pristanov za gibalno ovirane
· Načrtovana vrednost:
- 2 urejena dostopa do pristanov za gibalno ovirane Urejena urbana
krajina
· Začetna vrednost:
- 0 (nič) m2 urejene urbane krajine oz. 2000 m2 neurejene urbane krajine
· Načrtovana vrednost:
- 2000 m2 urejene urbane krajine z vso prometno in urbano opremo
(klopi, koši) in zunanjo ureditvijo s hortikulturo in energetsko ulično
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razsvetljavo
Ciljna(-e) skupina(-e):

Izvajalci rečnih prevozov, prebivalci in obiskovalci Ljubljane, dnevni migranti,
generatorji prometa, organizatorji prireditev.

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki
ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):
Operacija Mestne občine Ljubljana poteka v upravičenem namenu Prometna infrastruktura (1.b), investicije v
pristanišča na sladkih in slanih vodah, vključno s privezi za vodna plovila za potrebe lokalnega javnega potniškega in
turističnega prometa. Gre za operacijo, ki na območju Mestne občine Ljubljana udejanja ukrepe, ki prispevajo k
izvedbi širšega regijskega projekta »Mreža vodnih poti regije«.
Projekt smiselno povezuje različne ukrepe za spremembo potovalnih navad in spodbujanje trajnostne mobilnosti v
urbanem okolju s poudarkom na nemotoriziranih oblikah – hoji in kolesarjenju. Združuje med seboj povezane
operacije za zagotavljanje čistih transportnih sistemov na prometni in neprometni infrastrukturi za potrebe
nemotoriziranega prometa, kot so:
- kolesarske steze,
- pešpoti,
- območja umirjenega prometa, ki umirjajo motoriziran promet, s čimer se povečuje varnost peščev in
kolesarjev,
- ureditev plovnih poti in varnih rečnih pristanov.
Projekt je osredotočen na področje varnosti, kjer se zagotavlja večjo varnost predvsem pešcev in kolesarjev v
prometu. Nadalje je obravnavano področje kolesarjenja, kjer z nadaljevanjem urejanja kolesarskih poti zagotavljamo
večjo mobilnost kolesarjev. Na področju pešpoti so v projektu zajeti ukrepi za izboljšanje dostopnosti za gibalno
ovirane. Z ureditvijo brežin Gruberjevega kanala in postavitvijo pontonov se zagotovi urejen in tudi bolj varen rečni
promet.
Kakovostno urejen javni prostor, namenjen tako prebivalcem kot obiskovalcem mesta, že sam po sebi spodbuja k
trajnostni mobilnosti. Nova ureditev sprehajalnih in kolesarskih obvodnih poti od mestnega središča do
rekreacijskega področja na Špici kaže, da je smiselno obvodni prostor urediti, saj privablja in spodbuja urbano
nemotorizirano mobilnost, predvsem hojo in kolesarjenje.
Ob oživljanju nabrežij Ljubljanice je potrebno urediti tudi rečni promet, predvsem legalne, varne in kakovostno
urejene priveze in vstopno-izstopne točke za potrebe turističnega in v perspektivi lokalnega javnega potniškega
prometa. V preteklih letih je bil urejen del desnega brega Ljubljanice od Tromostovja do Špice. Ureditev obrežja
Gruberjevega kanala s privezi za rečni promet vsebinsko nadaljuje in zaključuje predhodne aktivnosti.
Vzdolž obrežja Gruberjevega kanala se zato uredi pristane, servisni objekt in pešpoti. Izvede se poseg v prostor, ki
pridobi značaj atraktivnega mestnega prostora in bo služil kar največ različnim javnim programom.
Neurejeni nelegalni privezi se bodo v celoti odstranili in uredili z varnimi. Prav tako se bo uredilo 2 komunalna
priveza za gasilce, reševalce in policijo. Atraktivna osrednja rečno-prometna točka se navezuje tudi na prihodnje
načrte širjenja rečnega prometa v regijo LUR.

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – regijski projekt iz enega
vsebinskega področja (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni
dokumentaciji):
Projekt ni intra-regijski.
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – regijski projekt iz več
vsebinskih področij (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni
dokumentaciji)::
Projekt ni intra-regijski.
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za inter – regijski (medregionalni)
projekt (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):
Projekt ni inter-regijski.
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Geografska
projekta:

lokacija

Občina(-e):
Mestna občina Ljubljana

Naselje(-a):
Ljubljana

Aktivnosti projekta
Ocenjeni bruto stroški
Terminski načrt
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega
(v EUR)
(od-do)
partnerja posebej)
Vzdolž Gruberjevega prekopa je predvidena namestitev več med
seboj povezanih pontonov. Ti bodo služili kot vstopno – izstopno
mesto za rečni potniški promet, na njih bodo nameščeni privezi za
12 ladij. V sklopu pontonov bo tudi objekt, v katerem bo tudi
prostor za servis in vzdrževanje plovil.
Gre za napravo javne infrastrukture, ki je zasnovana tako, da ne
ogroža stabilnosti vodnih in priobalnih zemljišč, prav tako
omogoča normalen pretok vode. Projekt zagotavlja ohranjanje
naravnih procesov, naravnega ravnovesja vodnih ekosistemov ter
avgust 2014
– julij
3.199.000
varstvo naravnih vrednot.
2015
Pomoli so načrtovani kot plavajoči pontoni, ki so z obalo
povezani z gibljivo konstrukcijo, ki se prilagaja trenutni gladini
vode.
Izvede se poseg v prostor, ki pridobi značaj atraktivnega mestnega
prostora in bo služil kar največ različnim javnim programom.
Neurejeni nelegalni privezi se bodo v celoti odstranili in uredili z
varnimi. Prav tako se bo uredilo 2 komunalna priveza za gasilce,
reševalce in policijo.
SKUPAJ stroški:
3.199.000
Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev
Mestna občina Ljubljana

sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih

leto 2013
(in pred tem)
0
0
0

leto 2014
550.000
0
550.000

leto 2015
420.189
2.228.811
2.649.000

SKUPAJ
po virih
970.189
2.228.811
3.199.000

%
30,33
69,67
100,00
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8.1.13.

Projektni predlog 13: Prenova Cankarjevega nabrežja in Ribjega
trga

Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:
(označite):

13
1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):
Sodelujoči partnerji v projektu:
Naziv projekta:

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
/

Prenova Cankarjevega nabrežja in Ribjega trga

Prioriteta RRP (št. in naziv):

Postati regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v
Evropi
Načrtovanje za zagotovitev kakovostnega življenjskega prostora

Ukrep RRP (št. in naziv):
Navezava
(označite):

projekta

na

ustrezni

Razvojna prioriteta OP (naziv):
Prednostna usmeritev OP (naziv):

OP

hh) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov
ii) OP Razvoj človeških virov
jj) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvoj regij
Regionalni razvojni programi

Vsebinsko področje projekta
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja):
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
(1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura
(1b) prometna infrastruktura
(2a) okoljska infrastruktura
(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih
območjih:
X (3a) razvoj urbanih naselij
(3b) socialna infrastruktura
Splošni cilji projekta:

-

Specifični cilji projekta:

-

spodbujanje razvoja središč nacionalnega in regionalnega pomena kot središč
regionalnih območij, (varno, socialno pravično, vitalno, zdravo in urejeno
mestno središče);
zagotavljanje kvalitete bivalnega okolja z ustrezno in racionalno infrastrukturno
opremljenostjo ter dostopnostjo do družbene javne infrastrukture;
območju z značilnim prostorskim vzorcem (funkcionalni enoti) se s projektom
določijo enotna izhodišča in usmeritve za podrobnejše urejanje;
z obnovo urediti prostorski potencial, ki bo omogočal razvoj mestotvornih
dejavnosti, rekreacije in turizma;
ureditev javne infrastrukture in turistično-razvojnih projektov lokalnoregionalnega pomena za povečanje turistične atraktivnosti mesta in regije;
ureditev nabrežja in trga kot javne površine za ponudbo na prostem;
z realizacijo projekta onemogočamo izgubo spomeniških lastnosti prav tako
ostaja neokrnjena kulturna dediščina;
s prenovitvijo nabrežja in trga se v mestnem središču prestolnice oživi razmerje
z okolico mestnega središča;
izboljšanje negativnih stanj v prostoru mestnega središča s prostorskimi in
okoljskimi ukrepi.
povečanje lokacijske privlačnosti mestnega središča;
v morfološko in funkcionalno zaokroženo območje vključujemo poleg
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Pričakovani
rezultati projekta:*

merljivi(!)

prostorskih ciljev tudi možnosti za gospodarski razvoj in razvoj turizma;
oblikovanje atraktivnega, za vsakogar dostopnega območja;
zagotavljanje dostopnosti javnih površin in objektov za osebe z oviranostmi;
zagotavljanje ugodnega vpliva zelenja na kvaliteto življenja z izboljšanjem rastnih
pogojev.

sanacija in ureditev tlakov ter izenačitev nivoja cestišča;
ureditev površinskega odvodnjavanja;
uvedba talnega označevanja za slepe in slabovidne;
menjava odmirajočega oz. nekvalitetnega drevja in izboljšanje rastnih
pogojev;
- sanacija obstoječe ograje nabrežja;
- namestitev nove oziroma zamenjava dotrajane urbane opreme,
- število operacij, izvedenih v urbanih območjih: 1.
Pričakovani merljivi(!) učinki Pričakovani učinki projekta, ki izhajajo iz splošnih in specifičnih ciljev projekta,
projekta:*
so:
- povečanje lokacijske privlačnosti mestnega središča;
- vzpostavitev možnosti za gospodarski razvoj in razvoj turizma ter
povečanje turistične atraktivnosti mesta;
- oblikovanje atraktivnega, za vsakogar dostopnega območja;
- zagotovitev dostopnosti javnih površin in objektov za osebe z
oviranostmi;
- ohranitev spomeniških lastnosti in neokrnjene kulturne dediščine;
- zagotovitev ugodnega vpliva zelenja na kvaliteto življenja;
- število operacij, namenjenih spodbujanju nemotoriziranega prometa: 1
(območje za pešce);
- število obnovljenih ulic v mestnih/zgodovinskih/degradiranih
območjih: 1 (nabrežje);
- število obnovljenih trgov v mestnih/zgodovinskih/degradiranih
območjih: 1 (trg);
- površina urejenega mestnega ali zgodovinskega območja (v m2): 3.650
m2.
Ciljna(-e) skupina(-e):
- prebivalci države Slovenije, občani ljubljanske urbane regije;
- udeleženci kulturnih, športnih in drugih prireditev;
- turisti in drugi obiskovalci;
- dnevni migranti;
- prebivalci mesta Ljubljane.
-

*pri vpisovanju pričakovanih merljivih rezultatov/učinkov projekta uporabljajte postavke iz priloge dokumentacije
»Pričakovani merljivi rezultati/učinki projekta«, ki je objavljena na spletni strani MGRT
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki
ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):
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Projekt prenove Cankarjevega nabrežja in Ribjega trga se uvršča v vsebinsko področje razvoja urbanih regij (3a).
Upravičenec je Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
Mestna občina Ljubljana načrtuje prenovo Cankarjevega nabrežja in Ribjega trga, kot enega izmed osrednjih mestnih
prostorov. Prenova skupaj z načrtovano umestitvijo nove Ribje brvi (nova Ribja brv ni predmet tega
projekta)predstavlja pomembno povezavo med bregovi Ljubljanice in pripomore k vzpostavljanju povezane in
pregledne mreže odprtih javnih prostorov. Cankarjevo nabrežje in Ribji trg se nahajata v območju za pešce, z
ureditvijo se vzpodbuja peš promet ter uporaba čistih in energetsko učinkovitih vozil. S prenovo se vzpostavljajo
možnosti za gospodarski razvoj in razvoj turizma, povečuje se turistična atraktivnost mesta.
Konceptualno se ureditev Cankarjevega nabrežja in Ribjega trga ohranja. Projekt prinaša tehnične posodobitve talne
ureditve, ureditev rastnih razmer in zamenjavo odmirajočega drevja ter namestitev nove oziroma zamenjavo
dotrajane urbane opreme. Ker gre za vzdrževalna dela, za projekt ni potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja in se
izdela projekt za izvedbo s pridobitvijo vseh potrebnih soglasij.
Tripartitna zasnova tlakov se ohranja (porfirni tlak ob stavbah, sredinsko vozišče v vzorcu granitnih in porfirnih
kock in pas betonskih plošč vzdolž rečne ograje). Prav tako tlak Ribjega trga sledi historičnemu vzorcu. Predvidena je
delna obnova poškodovanih tlakov in izenačitev nivoja cestišča z namenom zagotavljanja boljše dostopnosti za
gibalno ovirane. Izvede se tudi novo površinsko odvodnjavanje.
Uredi se talno označevanje za slepe in slabovidne, ki bo vodilo to skupino obiskovalcev vzdolž nabrežja ter preko
Ribjega trga na Mestni trg. Tako se vzpostavlja kontinuirana pot slepih in slabovidnih, ki predstavlja povezavo med
osrednjimi mestnimi prostori.
Ograja ob Ljubljanici se sanira. Z umestitvijo nove urbane opreme in oblikovanjem ograje ter prostora ob njej se
odpirajo razgledi in se vzpostavlja stik z reko.
Odmirajoče drevje se odstrani ter nadomesti z novim. Tako novim kot tudi ohranjenim vitalnim drevesom se z
različnimi ukrepi zagotovi izboljšanje rastnih razmer in s tem možnost za kvalitetno rast in daljšo življenjsko dobo.
Investicija bo bistveno vplivala na ureditev bivalnega okolja, izboljšanje bivalnih pogojev in na zagotovitev ustrezne
prometne varnosti na ožjem območju centra mesta Ljubljana. Projekt ima nesporno tudi velik pozitiven vpliv na
socialno blagostanje prebivalcev.
Geografska
projekta:

lokacija

Občina(-e):
Mestna občina Ljubljana

Aktivnosti projekta
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega
partnerja posebej)
projektna dokumentacija

Naselje(-a):
Ljubljana

Ocenjeni bruto stroški
(v EUR)

Terminski načrt
(od-do)

18.200,00 oktober 2013-februar
2014
11.000,00 januar 2014-marec
2014
1.400.000,00 junij 2014-november
2014
35.000,00 junij 2014-november
2014
1.464.200,00

investicijska dokumentacija
izvedbena dela prenove Cankarjevega nabrežja in Ribjega trga
nadzor nad gradnjo, vodenje in koordinacija
SKUPAJ stroški:
Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev
Mestna občina Ljubljana
sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih

leto 2013
(in pred tem)
/
/
/

leto 2014
445.593,45
1.018.606,55
1.464.200,00

leto 2015
/
/
/

SKUPAJ
%
po virih
445.593,45 30,43
1.018.606,55 69,57
1.464.200,00 100,00%
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8.1.14.

Projektni predlog 14: Ureditev komunalne infrastrukture v
Hotedršici - Spodnji Log

Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:
(označite):

14
(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji in se
označi v obrazcu za projektni predlog)
1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):
Sodelujoči partnerji v projektu:
Naziv projekta:

»Ureditev komunalne infrastrukture v Hotedršici - Spodnji Log«

Prioriteta RRP (št. in naziv):
Ukrep RRP (št. in naziv):
Navezava
(označite):

projekta

Občina Logatec
(navedejo se sodelujoči partnerji, ki so upravičeni do sofinanciranja, kjer
je to relevantno)

na

Učinkovita komunalna storitev
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Ljubljanice
ustrezni

Razvojna prioriteta OP (naziv):
Prednostna usmeritev OP (naziv):

OP

kk) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov
ll) OP Razvoj človeških virov
mm)
OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvoj regij
Regionalni razvojni programi

Vsebinsko področje projekta
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja):
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
(1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura
(1b) prometna infrastruktura
(2a) okoljska infrastruktura
(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih
območjih:
(3a) razvoj urbanih naselij
(3b) socialna infrastruktura
Splošni cilji projekta:
Specifični cilji projekta:

Pričakovani
rezultati projekta:*

Namen projekta je dvig kakovosti življenja občanov Logatca in obiskovalcev
obravnavanega območja in izboljšanje stanja na področju odvajanja odpadnih voda v
občini Logatec.
z izgradnjo komunalne infrastrukture omogočiti razvoj naselja Hotedršica - Spodnji
Log,
•
z zagotovitvijo ustrezne komunalne infrastrukture izboljšati kakovost
življenja za prebivalce naselja Hotedršica -Spodnji Log, ter zagotoviti kvalitetno in
sanitarno zdravstveno varno bivalno okolje za prebivalce,
•
ureditev javne površine naselja Hotedršica - Spodnji Log.

merljivi(!)

ureditev prometne poti med stanovanjskimi objekti in priključek na
državno cesto - v dolžini 330 m,
izgradnja meteorne kanalizacije,
izgradnja sanitarno kanalizacijo za 18 novih hiš,

Pričakovani merljivi(!) učinki izgradnja male čistilne naprave PE=100 enot s črpališčem,
projekta:*
izgradnja vodovoda v dolžini 152 m - veja A in dolžini 181 m - veja B.
Ciljna(-e) skupina(-e):
Prebivalci naselja Hotedršica-Spodnji Log
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*pri vpisovanju pričakovanih merljivih rezultatov/učinkov projekta uporabljajte postavke iz priloge dokumentacije
»Pričakovani merljivi rezultati/učinki projekta«, ki je objavljena na spletni strani MGRT
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki
ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):
Občina Logatec se je odločila za izgradnjo komunalne infrastrukture na območju obstoječega naselja Hotedršica –
Spodnji Log. Komunalna infrastruktura je nujno potrebna za razširitev stanovanjske soseske Spodnji Log (pri
Hotedršici). Področje je deloma že razparcelirano na zazidljive gradbene parcele za individualno stanovanjsko
gradnjo. Investicija se bo začela izvajati v marcu 2014 in bo zaključena predvidoma v decembru 2015. Z izgradnjo
komunalne infrastrukture bo občina zagotovila možnost razvoja naselja in kvalitetnega bivanja na območju naselja
Hotedršica - Spodnji Log.
V okviru projekta so že izvedene, ali pa bodo izvedene naslednje aktivnosti:
- Investicijska dokumentacija (IP)-že pripravljen
- Projektna in tehnična dokumentacija (PGD že pripravljen)
- Gradbena in ureditvena dela (Cesta - dovozna cesta z ureditvami, Vodovod, Javna kanalizacija s črpališčem,
Začasna biološka čistilna naprava 100 P.E., EKK in NN vodi, Elektro del - MČN in ČR,Gradbeni nadzor (2%))
- Javno naročilo za oddajo del
- Informiranje in obveščanje
Geografska
projekta:

lokacija

Občina(-e):
Logatec

Aktivnosti projekta
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega
partnerja posebej)
1.Investicijska dokumentacija (DIIP, IP, prijavna vloga)
2.Projektna in tehnična dokumentacija
3.Projekt PGD in PZI
4.Projekt PID s spremljajočimi dokumenti
5.Gradbena in ureditvena dela
Cesta - dovozna cesta z ureditvami
Vodovod
Javna kanalizacija s črpališčem
Začasna biološka čistilna naprava 100 P.E.
EKK in NN vodi
Elektro del - MČN in ČR
6.Gradbeni nadzor (2%)
7.Priprava in izvedba javnega naročila za oddajo del
8.Informiranje in obveščanje
SKUPAJ stroški:
(Tabelo po potrebi razširite)

Naselje(-a):
Hotedršica-Spodnji Log
Ocenjeni bruto stroški
(v EUR)
8.230,00
37.362,30
18.410,11
18.952,19
598.398,26
280.053,60
102.351,84
131.882,87
43.500,66
11.925,35
28.683,94
11.967,97
9.150,00
6.100,00
671.581,36

Terminski načrt
(od-do)
Do decembra 2013
2011-2015
2011-2012
4/2015-6/2015
7/2014-6/2015
7/2014-6/2015
7/2014-6/2015
7/2014-6/2015
7/2014-6/2015
7/2014-6/2015
7/2014-6/2015
7/2014-6/2015
3/2014-6/2014

Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev
Občina Logatec
sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih
SKUPAJ po letih

leto 2013
(in pred tem)
27.012,95
0
27.012,95

leto 2014
38.231,85
134.053,53
172.285,38

leto 2015
138.871,60
333.411,43
472.283,03

SKUPAJ
%
po virih
204.116,40
30,39%
467.464,96
60,61%
671.581,36 100,0%
100,0%
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8.1.15.

Projektni predlog 15: Novogradnja vrtca v Zgornjih Pirničah

Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:
(označite):

15
(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji in se
označi v obrazcu za projektni predlog)
1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):
Sodelujoči partnerji v projektu:
Naziv projekta:

OBČINA MEDVODE
(navedejo se sodelujoči partnerji, ki so upravičeni do sofinanciranja, kjer
je to relevantno)

Novogradnja vrtca v Zgornjih Pirničah

Prioriteta RRP (št. in naziv):
Ukrep RRP (št. in naziv):
Navezava
(označite):

projekta

na

»Enake možnosti - prispevek h konkurenčnosti regije«
»Zagotovitev enakih možnosti za razvoj in družbeno vključeno vseh
družbenih skupin«
ustrezni

Razvojna prioriteta OP (naziv):
Prednostna usmeritev OP (naziv):

OP

nn) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov
oo) OP Razvoj človeških virov
pp) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
»Razvoj Regij«
»Regionalni razvojni programi«

Vsebinsko področje projekta
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja):
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
(1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura
(1b) prometna infrastruktura
(2a) okoljska infrastruktura
(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih
območjih:
(3a) razvoj urbanih naselij
(3b) socialna infrastruktura
Splošni cilji projekta:

-

Specifični cilji projekta:

-

-

-

zagotoviti normativno ustrezne prostorske, funkcionalne in organizacijske pogoje
za izvajanje predšolske vzgoje in uresničevanja optimalnega razvoja vseh otrok v
občini in regiji;
večja učinkovita raba energije in energetska učinkovitost javnih objektov in s tem
zmanjšan negativen vpliv na okolje v občini in regiji;
s povečano kakovostjo predšolske vzgoje prispevati k preprečevanju odseljevanja
mladih in spodbuditi vključevanje otrok iz sosednjih občin.
izgradnja novega energetsko učinkovitega vrtca, v velikosti 1.002,44 m2 skupne
uporabne površine, ki bo na dolgi rok nadomestil obstoječi prostorsko neustrezen
in energetsko potraten vrtec;
zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za 116 predšolskih otrok;
zagotavljanje 6 oddelkov predšolske vzgoje (dva za I. starostno obdobje in štiri za
II. starostno obdobje);
z ukrepi sodobne tehnike gradnje ter uporabo novih dosežkov na področju
namenske rabe energije, znižati porabo in stroške primarne energije ter zmanjšati
emisije toplogrednih plinov;
z investicijo zagotoviti nova delovna mesta v občini in regiji.
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Pričakovani
rezultati projekta:*

merljivi(!) - 4 novo ustvarjena bruto delovnih mesta kot posledica izvedene operacije;
- 28% prihranka porabe energije na letni ravni;
- Zmanjšanje emisij CO2 za 10,62 tCO2/letno
Pričakovani merljivi(!) učinki - Kapaciteta vrtca – 116 predšolskih otrok
projekta:*
- Notranja uporabna površina vrtca – 872,5m2
Ciljna(-e) skupina(-e):
Predšolski otroci in starši celotne občine Medvode ter drugi otroci iz
regije, ki želijo biti vključeni v novi vrtec.
*pri vpisovanju pričakovanih merljivih rezultatov/učinkov projekta uporabljajte postavke iz priloge dokumentacije
»Pričakovani merljivi rezultati/učinki projekta«, ki je objavljena na spletni strani MGRT
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki
ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):
1. Vsebinsko področje projekta:
Investicija v novogradnjo vrtca v Zgornjih Pirničah se uvršča v vsebinsko področje »Socialna infrastruktura – vrtci
(novogradnja)«.
2. Upravičenec:
Upravičenec je občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
3. Aktivnosti upravičenca za dosego ciljev operacije:
Za investicijo je bila izdelana že vsa projektna in investicijska dokumentacija. Prav tako je bilo pridobljeno
pravnomočno gradbeno dovoljenje. Investitor je prav tako že izvedel javno naročilo in izbral za izvajalca GOI del,
izbira ponudnika notranje in zunanje opreme še ni zaključena. Investicija je že v teku. Gradnja poteka od julija 2013.
Prav tako je v teku projektantski in gradbeni nadzor. Investitor bo tudi ves čas trajanja projekta informiral in
obveščal zainteresirano javnost. Ob zaključku projekta, ki je predviden ob začetku šolskega leta 2014/2015, tj.
september, bo posredovan zadnji zahtevek za izplačilo, s plačilom katerega se investicija fizično in finančno zaključi.
4. Opis stanja:
Projekt obsega novogradnjo vrtca v Zgornjih Pirničah, s katerim bo nadomeščen obstoječi objekt, ki ni primeren za
izvajanje predšolske vzgoje, saj je premajhen za potrebe občine, dotrajan in energetsko potraten. Obstoječi objekt
vrtca ne ustreza (tako po velikosti, kot tudi glede na kvaliteto prostorov) določbam veljavnega Pravilnika o
normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, iz energetskega vidika, pa ni skladen s
Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah.
Obstoječi vrtec v Zgornjih Pirničah stoji na zemljiščih parc. št 177/2 in 177/3 k.o. Zgornje Pirniče, ki so v lasti
Občine Medvode in sodi v sestav javnega zavoda Vrtec Medvode. Urejen je v nenamensko, leta 1900 grajenem
objektu, ki je nekoč bila šola. Vrtec je grajen iz opeke, brez temeljenja, ustrezne izolacije in je zelo dotrajan. Na stavbi
so vidne razpoke. Površina obstoječega vrtca znaša 372m2 (prostori igralnic le 208m2).
Temeljni razlogi za investicijsko namero:
- objekt ne zagotavlja ekonomičnih prostorskih pogojev za izvajanje vzgojno-varstvene dejavnosti;
- objekt ne zagotavlja učinkovite rabe energije (velike energetske izgube);
- povečanje števila otrok, ki bi želeli v vrtec – ob tem pa pomanjkanje prostora (manj kot 3m2/otroka);
- dotrajanost objekta in vprašljiva smiselnost obnove (energijska potratnost, neustrezna statika, poškodovane
instalacije);
- objekt bi bilo potrebno statično ojačati, kar pa pri takem objektu predstavlja prevelike stroške glede na učinek;
- pomanjkanje prostora v vrtcih po celotni občini.
Novogradnja se ne izvaja na lokaciji obstoječega vrtca, temveč se izvaja v neposredni bližini osnovne šole Pirniče. Po
Izvedbi novogradnje se objekt starega vrtca opusti ali poruši.
5. Namen investicije:
Projekt predvideva izgradnjo vrtca (za potrebe 2 skupin otrok prvega starostnega obdobja in 4 skupin otrok drugega
starostnega obdobja) z vso potrebno spremljajočo infrastrukturo (zunanja ureditev: igrišče, gospodarsko dvorišče,
parkirišče, dostopi). Vrtec bo zgrajen kot energetsko učinkovit objekt skladno z zahtevami PURES. Namen
investicije je zagotovitev zadostnih in ustreznih prostorskih pogojev vrtca v Zg. Pirničah, da se zagotovi prostor za
vse vpisane otroke v vrtec in izpolnjevanje prostorskih normativov za izvajanje predšolske vzgoje. Z gradnjo po
zahtevah PURES se pričakuje bistven prihranek pri energiji in zmanjšanje emisij CO2.
6. Opis smotrnosti izvedbe projekta:
Rekonstrukcija in dozidava obstoječega objekta, v smislu, da bi zagotavljal energetsko učinkovitost, funkcionalnost,
ustrezne in zadostne prostorske pogoje ter primerno statičnost, bi bila zelo zahtevna in ekonomsko neracionalna.
Vsekakor je odločitev, da se obstoječi objekt opusti ali poruši in se na novi lokaciji zgradi novega najoptimalnejša.
Z novogradnjo bodo zagotovljene standardom ustrezne in zadostne notranje in zunanje igralne površine ter
energetsko varčen objekt, ki bo imel pozitiven vpliv na zmanjševanje emisij v okolje. Nov vrtec bo omogočal
izvajanje programov predšolske vzgoje v sodobnem objektu, kar bo imelo neposreden in pozitiven vpliv na kakovost
izvedbe programov, ekonomično rabo energije, zadovoljstvo malih uporabnikov in njihovih staršev ter nenazadnje
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zadovoljstvo zaposlenih.
Urejenost osnovne infrastrukture je za dolgoročni razvoj občine odločilnega pomena. Mlade družine želi občina
ohraniti v kraju in privabiti še več družin od drugod.
7. število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim
predlogom, ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja
Javni zavod vrtec Medvode – enota Pirniče.

Geografska
projekta:

lokacija

Občina(-e):
Medvode

Naselje(-a):
Zgornje Pirniče

Aktivnosti projekta
Ocenjeni bruto stroški
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega
(v EUR)
partnerja posebej)
Izdelava in revizija projektne dokumentacije
86.028,00
Izdelava investicijske dokumentacije
10.590,00
Izvedba GOI del skupaj z zunanjo ureditvijo
1.719.158,69
Oprema
178.364,00
Gradbeni nadzor
18.239,44
Projektantski nadzor
11.067,43
Informiranje in obveščanje
2.196,00
SKUPAJ stroški:
2.025.643,56
(Tabelo po potrebi razširite)

Terminski načrt
(od-do)
12/2009-11/2012
05/2010-01/2014
07/2013-07/2014
03/2014-08/2014
07/2013-08/2014
07/2013-08/2014
07/2013-08/2014

Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev
OBČINA MEDVODE
sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih
(Tabelo po potrebi razširite)

leto 2013
(in pred tem)
999.360,74
0
999.360,74

leto 2014
256.962,88
769.319,94
1.026.282,82

leto 2015
0
0
0

SKUPAJ
%
po virih
1.256.323,62 62,02%
769.319,94 37,98%
2.025.643,56 100,00%
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8.1.16.

Projektni predlog 16: Revitalizacija kulturnega doma Mengeš

Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:
(označite):

16
(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji in se
označi v obrazcu za projektni predlog)
1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):
Sodelujoči partnerji v projektu:
Naziv projekta:

OBČINA MENGEŠ
(navedejo se sodelujoči partnerji, ki so upravičeni do sofinanciranja, kjer
je to relevantno)

Revitalizacija kulturnega doma Mengeš

Prioriteta RRP (št. in naziv):

»Postati regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v
Evropi«
»KULTURA – KONKURENČNA PREDNOST REGIJE«

Ukrep RRP (št. in naziv):
Navezava
(označite):

projekta

na

ustrezni

Razvojna prioriteta OP (naziv):
Prednostna usmeritev OP (naziv):

OP

qq) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov
rr) OP Razvoj človeških virov
ss) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
»Razvoj Regij«
»Regionalni razvojni programi«

Vsebinsko področje projekta
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja):
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
(1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura
(1b) prometna infrastruktura
(2a) okoljska infrastruktura
(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih
območjih:
(3a) razvoj urbanih naselij
(3b) socialna infrastruktura
Splošni cilji projekta:

-

-

zagotoviti normativno ustrezne prostorske, funkcionalne in organizacijske
pogoje za uvedbo novih tehnično zahtevnih kulturnih, družbenih in
gospodarskih prireditev, simpozijev itd. v občini in regiji;
vpeljava nove kulturnih in družbenih vsebin (simpoziji, predavanja, literarne
vsebine, razstave Muzeja Mengeš; organizacija javnih radijskih in tv oddaj,
gostovanje različnih slovenskih gledališč, vadbeni prostor za dramske in
gledališke skupine ter instrumentalno-vokalne skupine; izvajanje kulturno
umetniških vsebin društev, ki delujejo na območju Občine Mengeš);
pozitiven vpliv na obseg poslovanja spremljajoče turistične ponudbe
(gastronomija);
ustvarjanje novih delovnih mest;
ohranjanje in razvoj slovenskega jezika;
dostopnost kulturnih dobrin najširšemu krogu uporabnikov;
spodbujanje razvoja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
spodbujanje kulturne raznolikosti;
večja učinkovita raba energije in energetska učinkovitost javnih objektov in s
tem zmanjšan negativen vpliv na okolje v občini in regiji.
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Specifični cilji projekta:

-

Pričakovani
rezultati projekta:*

merljivi(!)

rekonstrukcija in obnova kulturnega doma oziroma večnamenskega centra
Mengeš v velikosti 1.102,50 m2 skupne uporabne površine;
zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za obiskovalce kulturnih, družbenih in
gospodarskih prireditev;
zagotavljanje ustreznih vadbenih prostorov za dramske in gledališke skupine;
z ukrepi sodobne tehnike gradnje ter uporabo novih dosežkov na področju
namenske rabe energije, znižati porabo in stroške primarne energije ter zmanjšati
emisije toplogrednih plinov;
z investicijo zagotoviti nova delovna mesta v občini in regiji.
-

Pričakovani merljivi(!) učinki
projekta:*
Ciljna(-e) skupina(-e):

-

Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest: 2
Povečanje št. obiskovalcev na letni ravni: Zaradi povečanega števila
dogodkov, ki bodo realizirani v Kulturnem domu Mengeš načrtujemo,
da se bo število obiskovalcev na letni ravni povečalo za okrog 15 %.
Število obiskovalcev predstav v letu 2012 je bilo 48.600, po investiciji se
načrtuje, da bo udeležencev predstav na letni ravni 55.890.
Povečanje prihodkov v turizmu (gastronomija) zaradi povečanega št.
obiskovalcev v Kulturnem domu oziroma večnamenskem centru
Mengeš, na letni ravni načrtujemo, da se bo na povečalo za 15 %.
Skupna uporabna površina rekonstruiranega in obnovljenega kulturnega
doma oz. večnamenskega centra bo 1.102,5 m2.
Občani in obiskovalci, ki se udeležujejo kulturnih in družbenih
prireditev v občini Mengeš (otroci, mladostniki, odrasli)

*pri vpisovanju pričakovanih merljivih rezultatov/učinkov projekta uporabljajte postavke iz priloge dokumentacije
»Pričakovani merljivi rezultati/učinki projekta«, ki je objavljena na spletni strani MGRT
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki
ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):
8. Vsebinsko področje projekta:
Obnova in revitalizacija Kulturnega doma Mengeš se uvršča v področje »Javna infrastruktura v območjih s
posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih«.
9. Upravičenec:
Upravičenec je občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš
10. Aktivnosti upravičenca za dosego ciljev operacije:
Za obnovo in rekonstrukcijo so bile že pridobljene ponudbe. V letu 2009 je bil izdelana DIIP v letu 2013 pa IP in
PZI projektna dokumentacija. Za izvedbo projekta ni potrebno gradbeno dovoljenje. Investitor je v fazi izvedbe
javnega naročila za izvajalca GOI del in izbire ponudnika notranje in zunanje opreme. Obnova in revitalizacija je
predvidena v letih 2014/2015 , predviden zaključek 31.8.2015. Za izvedbo del je v teku pridobivanje ponudb za
izvajanje projektantskega in gradbenega nadzora. Investitor bo tudi ves čas trajanja projekta informiral in obveščal
zainteresirano javnost. Ob zaključku projekta bo posredovan zadnji zahtevek za izplačilo, s plačilom katerega se
investicija fizično in finančno zaključi.
11. Opis stanja:
Kulturni dom v Mengšu se po virih zapisanih v knjigi Franceta Stražarja : MENGES IN TRZIN SKOZI ČAS, iz leta
1994 začenja v letu 1946, ko so takratni odborniki sklenili postaviti zasnovo za Kulturni dom in kinodvorano, ki so
ga dokončali po prvotnih zasnovah v 50 letih prejšnjega stoletja.
Leta 1986 — 1987 se je takratna krajevna skupnost v okviru Občine Domžale odločila posodobiti Kulturni dom.
Dom sta oblikovala arhitekta Anton Benda in Franc Hribernik, glavni odgovorni projektant pa je bil g. Karlovšek.
Ob takratni obnovi so bili obnovljeni tlaki, stenske obloge, oder, električna napeljava, zamenjani so bili dvoranski
stoli, posodobljena je bila avla, predprostor s sanitarijami in garderoba. Na Kulturnem domu so se v naslednjih letih
izvajala le nujna vzdrževalna dela in je po zasnovi iz leta 1986 v uporabi se danes.
Po ponovnem nastanku Občine Mengeš je bila na predlog župana v letu 1994 podpisana pogodba za oddajo
Kulturnega doma Mengeš v najem. Od tega časa se je število kulturnih dogodkov v Mengšu najprej potrojilo, do
današnjega časa pa se v Kulturnem domu izvede preko 120 dogodkov letno.
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V objektu Kulturnega doma so tudi pomožni prostori, ki so namenjeni za izvajanje kulturnih dejavnosti : Svoboda
Mengeš pevska soba ( 35 let delovanja) in Folklorna dejavnost tudi 35 let delovanja. V kletnih prostorih pa se nahaja
tudi soba Pododrje za razne manjše prireditve.
Pred petnajstimi leti smo dvorano opremili z novim ozvočenjem. Nabavili smo nov pogon za zastor, vrata z
varnostnim prisilnim izhodom, nova vhodna vrata. Največji investicijski zalogaj pa je bila prenova kotlovnice na
plinsko ogrevanje. Prav tako pa je bila izvedba parkirišča zelo nujna zahteva, ki je bila realizirana l.2006. Največ
denarja je porabljenega za tekoče investicijsko vzdrževanje, saj so nam razne inšpekcije nalagale odpravo
pomanjkljivosti.
Občina je sicer skrbela za odpravljanje pomanjkljivosti in izvajala nujna vzdrževalna dela na objektu, vendar je
sedanje stanje objekta slabo. Objekt ni energetsko učinkovit in ima tehnično zastarelo opremo, s katero ni mogoča
kvalitetna izvedba kulturnih predstav.
Kulturne prireditve v Kulturnem domu Mengeš so zaradi slabe zvočne predstave slabše, kot pa bi bile ob popolnosti
današnje zvočne tehnike in možnostih, ki jih ta daje. Poleg tega ne razpolagamo z multivizijskimi povezavami, kot
tudi ne napravami, ki bi omogočale sodobnejši pristop k scenski namestitvi. Objekt je pred prenovo z obstoječo
odrsko razsvetljavo energijsko potraten. Z načrtovano posodobitvijo bi znatno zmanjšali stroške pri posameznih
projektih (30 % znižanje stroškov).
Stavba Kulturnega doma je grajena klasično z zidki in ometom teranovo in ima slabo izoliran strop dvorane ter slabo
izolacijo v pomožnih prostorih. Strešna kritina na dvoranskem delu Kulturnega doma je dotrajana, zato je nujna
zamenjava strešne kritine in ureditev odvodnjavanja.
V dvorani je režijska kabina, v katero pa ni mogoč vstop iz dvorane, kar negativno vpliva na organizacijo predstav.
Zato je potrebna ureditev režijske kabine na prostoru, ki je bil prvotno namenjen za to izvajanje in bomo s tem
omogočili komunikacijo med nastopajočimi in režijo.
Vodi in radiatorji centralne napeljave so dotrajani. Zaradi dotrajanosti smo sicer že zamenjali peč, vendar obstoječi
vodi in radiatorji ne ustrezajo kapacitetam nove peci. V kurilni sezoni prihaja do večjih okvar, zaradi katerih smo bili
v preteklih sezonah prisiljeni tudi do odpovedi predstav.
Dvorana Kulturnega doma Mengeš ni akustično ustrezna. Načrtovana obnova in revitalizacija bo omogočila
kvalitetno izvajanje kulturnih prireditev in poleg že obstoječih koncertov (4 - 6 glasbenih koncertov) tudi uvajanje
novih vrst koncertiranja (nastopi manjših instrumentalnih in vokalnih skupin).

Podrobnejši opis

Izdelava prehoda iz dvorane v režijsko sobo: Trenutno je režijska kabina nameščena v sami dvorani. Režijska soba je
zasnovana v vzhodni steni nad sedeži v dvorani, kjer je bila nekoč projektorska soba za predvajanje filmov. Ob
prenovi ni bil izveden načrtovan prehod iz dvorane, ampak je potreben dohod do te kabine iz dvorišča. Sam režiser
predstave, kot tehnik za luč in zvok mora biti v stiku z dogajanji na odru in dvorani. Zato je potrebno izdelati prehod
in predelati odprtine za komunikacijo. S to predelavo dobimo se 4-5 sedežev v dvorani, ki jih trenutno zaseda
režijska kabina.
Prenova centralnega ogrevanja: Pred 2 leti smo zamenjali peč za centralno kurjavo iz energenta kurilno olje na
zemeljski plin. Nabavljena je bila nova peč, ki pa posledično pomeni tudi spremembo tlakov v centralnem omrežju.
Posledično je zato veliko okvar v sami kurilni sezoni. V hudem mrazu in okvari, smo v pretekli sezoni morali
odpovedati celo nekaj predstav. Zato je prenova nujno potrebna.
Zamenjava kritine in žlebov: V letu 2002 je bila zamenjana kritina nad odrskim delom dvorane in prizidka h KD, ki
ga uporabljajo kulturna društva. Ostalo je za zamenjati se kritina nad dvoranskim delom z žlotami in žlebovi.
Trenutno na nekaj mestih je zamakanje sten, ki jih samo intervencijsko popravljamo.
Izolacija stavbe: Stavba je izdelana klasično iz polnih opečnatih zidakov, katera zidava je iz leta 1946, ter ometana z
fasado teranovo. Praktično stavba ni izolirana, kot je tudi pomanjkljiva stropna izolacija, ki na nekaterih mestih celo
manjka. Nasa ocena je, da bi s to prenovo lahko prihranili od 30 — 40% energije, ki jo zdaj zaradi stanja spustimo v
okolje.
Scensko tehnična oprema: Pri tej opremi načrtujemo naslednje prenove in investicijskega dela opreme:
1.
Zamenjava vlekov za scenske zavese , nosilcev luči, platna: trenutna zasnova in izvedba je iz leta 1946 in je
po zagotovilih inšpekcije neustrezna. Pripravili smo predlog avtomatskih električnih vitljev, ki zagotavlja veliko večjo
varnost dela, kot enostavnejšo izvedbo pri scenskih postavitvah. V letu 2009 se je investiralo v izdelavo
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konstrukcijske dokumentacije , kot statični izračun, ki je bil potreben pri projektiranju novih vlekov.
2.
Reflektorski del. Ta del je sproti dopolnjevan in brez sodobnega koncepta projektiranja. Reflektorji se na
primer zaradi slabe izvedbe nastavljajo na 8m višine iz lestve, kar je izredno nevarno. Poleg tega zaradi slabih zasnov
nimamo pravih osnov, za la2jo scensko svetlobno postavitev, kar bi omogočalo cenejše izvajanje različnih kulturnih
in ostalih prireditev.
3.
Dograditev zvoka — ozvočenje dvorane. Trenutno ozvočenje je staro 10 let in ga je nujno nadgraditi z
znanimi dopolnili, predvsem pomembno je zaradi velikosti dvorane in slišnosti predvsem v igranem delu programov
( igre Spas teatra in koncerti manjših skupin). Zaradi slabega stanja te opreme, večkrat najemamo dodatno ozvočenje,
ki pa je silno drago.
4.
Multivizijska posodobitev: brez projekcije ni sodobnega pristopa od priprav scene, do različnih predavanj,
predstavitev itd. Z to opremo bi znatno izboljšali možnosti povečanje zasedenosti dvorane tudi iz področja
simpozijev, strokovnih predavanj, mednarodnih srecanj itd.
5.
Akustična prenova: V vsaki kulturni dvorani je zvok in akustika dvorane bistvenega pomena pri posegih v
spremembo prostora. Do sedaj, Kulturni dom v Mengšu se ni bil obdelan po zasnovi akustičnih pokazateljev za ta
prostor.
12. Namen investicije:
Načrtovana je investicija v rekonstrukcijo in obnovo Kulturnega doma Mengeš. Investicija obsega izdelavo prehoda
v režijsko sobo, prenovo centralnega ogrevanja (vodi in radiatorji), zamenjavo kritine in žlebov, izdelavo fasade in
izolacijo stavbe, popravilo dvoranskih stolov z mehaniko, scensko tehnično opremo in akustično prenovo dvorano.
Namen izvedbe investicije je zagotoviti ustrezne prostorske in tehnične pogoje za izvajanje kulturnih, družbenih in
gospodarskih predstav, simpozijev in drugih kulturnih prireditev, ki bodo v tem prostoru novi. Iz kulturnega doma
želi investitor dodatno narediti Večnamenski center občine Mengeš.
Predmetna investicija bo omogočila kvalitetno izvajanje sodobnih gledaliških predstav in organizacijo različnih
glasbenih koncertov, ki bodo gledalcu nudile vrhunski kulturni užitek. Po prenovi Kulturnega doma bodo kapacitete
lahko bolje izkoriščene, saj bomo s sodobno opremo lahko organizirali tudi razna predavanja in simpozije. Po obnovi
si v Kulturnem domu Mengeš obetamo se več gostovanj slovenskih gledališč z bolj zahtevnimi predstavami za zelo
zahtevno publiko. Odprla se bo tudi možnost vadbenega prostora za ljubljanska in druga gledališča, tako dramska,
kot plesna. Prav tako bomo omogočili delujočim ali novo nastalim društvom v Občini Mengeš večje povezovanje ter
skupni nastop, promocijo in izvajanje dejavnosti na področju kulture, turizma in športa. Zaradi vpeljava novih
kulturnih vsebin, kot so simpoziji, predavanja, literarne vsebine, razstave Muzeja Mengeš; organizacija javnih
radijskih in tv oddaj, gostovanje različnih slovenskih gledališč, vadbeni prostor za dramske in gledališke skupine ter
instrumentalno-vokalne skupine; izvajanje kulturno umetniških vsebin društev, ki delujejo na območju Občine
Mengeš pričakujemo obogatitev izvajanja kulturnih dejavnosti v Občini Mengeš in širše.
Obnova in revitalizacija Kulturnega doma Mengeš bo izvedena na način da bo kulturni dom Mengeš predstavljal
energetsko učinkovit objekt skladno z zahtevami PURES. Z gradnjo po zahtevah PURES se pričakuje bistven
prihranek pri energiji in zmanjšanje emisij CO2.
13. Opis smotrnosti izvedbe projekta:
Rekonstrukcija in obnova obstoječega objekta, v smislu, da bi zagotavljal funkcionalnost, ustrezne prostorske pogoje,
energetsko učinkovitost, ter primerno statičnost.
Prenovi se odpirajo možnosti sodelovanja tudi na drugih področjih - literarnega, simpozijev, predavanj, ob seveda že
sedaj bogatem programu, ki ga bomo se nadgrajevali z vsebinami kraja (razstave Muzeja Mengeš, društev itd).
Odpirajo se tudi možnosti organiziranja raznih javnih radijskih in televizijskih oddaj. Poleg tega bo po investiciji več
gostovanj slovenskih gledališč z bolj zahtevnimi predstavami za zelo zahtevno publiko. Odprla se bo tudi možnost
vadbenega prostora za ljubljanska in druga gledališča, tako dramska, kot plesna.
Eden glavnih novih načrtovanih projektov je povezovanje s kulturo na Avstrijski Koroški s krajem St Eigeden —
Šentiljem v Občini Vrba.( Pavle Kernjak!). Povezava s slovenskimi občinami, ki so v povezavi z Mengšem.:
Pobratena mestna Občina Novo mesto (povezuje nas Janez Trdina , ki je bil rojen v Mengšu, delal in umrl v Novem
mestu), Občina Semič : Nas rojak Anton Aleš je povezava za sodelovanje in kulturno izmenjavo med občinami Kraj
Mojstrana —IDovje : TRIGLAVSKE PRAVLJICE Franca Voge. Načrtujemo tudi obnovitev kulturne izmenjave z
Občino Ston iz Hrvaške koncerti manjših vokalnih in instrumentalnih skupin in solistični nastopi, prav v pogledu, da
je v Občini Mengeš nadpovprečno število vrhunskih glasbenikov na število prebivalcev
preko ZKID se pripravlja ustanovitev amaterske igralske skupine, ki bo imela tudi svoj domicil v KID Menges
Pri vsem tem imamo v mislih tudi turistični segment pri prepoznavi kraja, kot tudi gostinski del, ki je aktivno
dopolnilo spremljajoče ponudbe. Namreč, veliko obiskovalcev (po oceni več kot 50%) pride tudi iz oddaljenih
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krajev, če ne računamo samo krajanov Občine Mengeš in sosednjih občin, ki so stalnica obiskovalcev v KID
Mengeš. Obiskovalcem je poleg kulturnega dogodka potrebno ponuditi tudi vzporedne ponudbo (goastronomija) s
tem pa se odpirajo možnosti zaposlovanja v drugih storitvenih dejavnostih in se posredno ustvarja tudi dohodek.
14. število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim
predlogom, ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja
- Kulturno društvo Špas teater
- Društva v Občini Mengeš
- Javni zavodi (šole in vrtci) v Občini Mengeš
Geografska
projekta:

lokacija

Občina(-e):

Naselje(-a):

Mengeš

Mengeš

Aktivnosti projekta
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo
aktivnost vsakega partnerja posebej)
1.
Izdelava in revizija projektne
dokumentacije
2. Izdelava investicijske dokumentacije
3. Izvedba GOI del
4. Oprema
5. Gradbeni nadzor
6. Informiranje in obveščanje
SKUPAJ stroški:
(Tabelo po potrebi razširite)
Finančni načrt (v EUR, bruto):
leto
2013
(in
Viri
pred
sredstev
tem)
leto 2014

Ocenjeni bruto stroški (v
Terminski načrt
EUR)
(od-do)
16.200,00 04/2009-12/2013
7.320,00
295.819,21
310.400,18
5.916,38
2.229,21
637.884,99

12/2013-01/2014
08/2014-08/2015
08/2014-08/2015
08/2014-08/2015
08/2014-08/2015

SKUPAJ
leto 2015

po virih

%

OBČINA
MENGEŠ 6.200,00 50.976,45 140.600,15 197.776,60 31,01%
sredstva
EU
(ESRR)
0 117.108,06 323.000,33 440.108,39 68,99%
SKUPAJ
po letih
6.200,00 168.084,51 463.600,48 637.884,99 100,00%
(Tabelo po potrebi razširite)
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8.1.17.

Projektni predlog 17: Celovita obnova dvorca Lisičje

Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:
(označite):

17
(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji in se
označi v obrazcu za projektni predlog)
①. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):

Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, ki jo zastopa župan,
Ivan Jordan

Sodelujoči partnerji v projektu:
Naziv projekta:

Celovita obnova dvorca Lisičje

Prioriteta RRP (št. in naziv):

Postati regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v
Evropi
Ohranjena dediščina

Ukrep RRP (št. in naziv):
Navezava
(označite):

projekta

na

ustrezni

Razvojna prioriteta OP (naziv):
Prednostna usmeritev OP (naziv):

OP

tt) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov
uu) OP Razvoj človeških virov
vv) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvoj regij
Regionalni razvojni programi

Vsebinsko področje projekta
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja):
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
(1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura
(1b) prometna infrastruktura
(2a) okoljska infrastruktura
☒ 2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih
območjih:
(3a) razvoj urbanih naselij
(3b) socialna infrastruktura
Splošni cilji projekta:

(v primeru, ko je vrsta projekta intra-regijski ali inter-regijski projekt, se označi splošni
cilj projekta glede na prevladujoče vsebinsko področje); splošni cilj se navede na ravni
operacije
Cilji projekta so:
· revitalizacija kulturne dediščine in kulturnega spomenika ter njihovo
oživljanje s pomočjo kulturne ponudbe in dogodkov,
· večja in kakovostnejša vključitev javne kulturne infrastrukture v gospodarsko
- turistično rabo, večja podpora kulture lokalnemu in regionalnemu razvoju,
· prispevek k splošnemu razvoju občine Škofljica zaradi povečanja obiska in
podjetniške iniciative,
· izboljšanje pogojev za razvoj kulturno - umetniške ustvarjalnosti v podporo
razvoja kulturnega turizma in razvoja ustvarjalnih industrij lokalnih
skupnosti,
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·

·
·
·
·

krepitev zaposlovanja neposredno v kulturi in posredno v storitvenih
dejavnostih, ob enem pa okrepiti dostopnost kulture javnosti v občini
Škofljica in širše, v podporo večji prepoznavnosti kulturne ustvarjalnosti
lokalne skupnosti,
zaščita namenske rabe prostorov za kulturo v javni lasti,
vzdrževanje javne kulturne infrastrukture v dobrem stanju,
povečanje prostorskih pogojev za kulturne in umetniške dejavnosti,
povezovanje z institucijami v regiji in izvedba različnih dogodkov v
sodelovanju z mestom in ostalimi občinami.

Občina želi z izvedbo investicije prispevati k razširitvi in dvigu kakovosti kulturne in
turistične ponudbe, obenem pa zagotoviti pogoje za ustvarjanje novih delovnih mest.
V okviru projekta bo prenovljen dvorec Lisičje za izvajanje kulturnih in družbenih
dejavnosti z namenom razvoja turizma, razvoja kulturnih, društvenih in družbenih
dejavnosti, ustvarjanja novih delovnih mest in prispevka k dvigu kakovosti življenja v
regiji.
Navedene cilje je možno realizirati z izvedbo predvidenih ukrepov, v predvideni
dinamiki in s predvidenimi finančnimi sredstvi.
Specifični cilji projekta:

Pričakovani
rezultati projekta:*

(v primeru, ko gre za intra-regijski ali inter-regijski projekt, se navedejo specifični cilji
za vsakega partnerja posebej); specifični cilji se navedejo na ravni operacije in
partnerjev

merljivi(!)

Pričakovani merljivi(!) učinki
projekta:*
Ciljna(-e) skupina(-e):

Ê Št. obiskovalcev na letni ravni - 27.832 v prvem letu
Ê Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest - 6
Ê Kvadratura bruto obnovljenih površin – 2.025,94 m2,
Ê Število obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine - 1
Občani, društva, institucije v regiji, ki so vezane na turizem in kulturo, podjetniki

*pri vpisovanju pričakovanih merljivih rezultatov/učinkov projekta uporabljajte postavke iz priloge dokumentacije
»Pričakovani merljivi rezultati/učinki projekta«, ki je objavljena na spletni strani MGRT
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki
ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):
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Navede se:
- vsebinsko področje
Dvorec Lisičje, zgrajen sredi 16 stoletja, se je prvotno imenoval Gayerav oz. Geyerau kar pomeni “jastrebja jasa”,
domačini pa so ga po lisicah v bližnjih gozdovih klicali Lisičje. Dvorec je od njegovega nastanka pa do danes izmenjal
mnogo lastnikov, dokler ga ni od Arhiva RS odkupila Občina Škofljica. Ob dvorcu je nekoč obstajal cvetlični in
botanični vrt. Tega je uredil in postavil nekdanji lastnik Lenart Merherič, ki je dvorec tudi na novo pozidal. O
urejenosti in občudovanja vrednem parku je pisal celo Janez Vajkard Valvasor v svoji Slavi vojvodine Kranjske, park
pa je naredil vtis tudi na pomembnega ministra avstrijskih cesarjev, Janeza Vajkarda Auersperga, ki je svoja zadnja
leta preživel na tem dvorcu. Usoda dvorca je prehajala iz rok v roke. Dvorec je imel še pred vojno razkošno notranjo
opremo, bogato knjižnico in veliko starin. O nekdanji zasnovi dvorca nam veliko pove bakrorez Pavla Riterja
Vitezoviča, kjer je dvorec upodobljen kot štiritraktna, enonadstropna stavba, pokrita z dvokapno streho. Glavno
poslopje graščine, stranska trakta in zaključni trakt na severu so tvorili sklenjen pravokotnik. V toku časa se je
dvorska zasnova malo spremenila. Tako je današnja stavba tritraktna, saj nima več zaključnega trakta, tako da je s
spodnje strani odprto notranje dvorišče v obliki črke U, zaprto z velikimi masivnimi železnimi vrati. Na dvorišču si je
mogoče pogledati lepo oblikovane arkade, ki se v dvojni vrsti vijejo po vseh treh stenah. Samo dvorišče se podaljšuje
v naravno razgledno teraso, ki jo zaokrožujejo stoletne lipe. Prednja fasada je sedemosna. Poseben element je samo
baročni kamniti, rustikalno oblikovan in polkrožno sklenjen portal.
Predmet projektne naloge je obnova tega kulturnega spomenika lokalnega pomena, v naselju Lanišče, Lanišče 23.
Obnova obsega osnovni objekt in okoliška zemljišča, ki se nanašajo le na dvorec in ureditev okolice dvorca.
Ureditev okolice dvorca:
•
Parc. Št. 335/1, 337/8 in 337/9 vse k.o. Lanišče v skupni površini 4492 m2.
Obstoječe stanje:
· Osrednji objekt je tritraktni dvoetažni dvorec z notranjim dvoriščem, ki stoji na parc. št. 335/2 k.o. Lanišče
(slika 1). Po katastrskih in javno dostopnih podatkih ima objekt. skupno tlorisna površina stavbe 1945,80
m2. Okoliško zemljišče s parc. št. 335/1 k.o. Lanišče predstavlja zemljišče okoli dvorca v površini 2504
m2.
· Drugi objekt predstavlja gospodarski objekt ki , leži pa na parc. št. 335/3 in 335/4 oboje k.o. Lanišče.s
skupno neto površino 350 m2.
· Ob objektu sta še dve parceli v lasti občine Škofljica in sicer 337/8 in 337/9 v površini 1342 m2
Dvorec Lisičje je v skladu z Odlokom o razglasitvi gradu Lisičje za kulturni spomenik lokalnega pomena (Ur. L. RS
št 48/05), razglašen za enoto dediščine: Lanišče – grad Lisičje (EŠD 9698). Enota ima zaradi kulturnih, umetnostno–
arhitekturnih, zgodovinskih in krajinskih vrednot poseben pomen za Občino Škofljica. Zato je razglašena za kulturni
spomenik lokalnega pomena z lastnostmi umetnostno-arhitekturnega, zgodovinskega in kulturnega vidika.
Dvorec Lisičje se je postopoma začel urejati leta 2010, predvsem atrijski del z namenom zaščite objekta pred
propadom in zaradi občanov, saj se v zadnjih treh letih odvijajo v atrijskem delu različne prireditve.
Aktivnosti projekta:
v OSREDNJI OBJEKT_PRITLJIČJE
· Kavarna
· Razstavni prostor
· Prostor za dejavnosti društev v občini Škofljica
· Prostor za sestanke
· Kapela
· Info točka
v OSREDNJI OBJEKT_1. NADSTROPJE
· Dvorana za prireditve
· Garderoba dvorane
· Razstavni prostori
· Kapela - kor
v ZUNANJA UREDITEV
· Ureditev parkirišč
· Vzpostavitev botaničnega vrta
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Številni objekti kulturne dediščine (gradovi, dvorci, muzeji, kmečke hiše itn.) predstavljajo velik neizkoriščen potencial
za razvoj turističnih programov, ki temeljijo na lokalnih tradicijah in strukturalnih globalnih mega trendih. Njihova
prihodnost je v prvi vrsti odvisna od njihove razvojne vloge pri oblikovanju vizije in strategije regionalnega razvoja. Že
sedaj pa predstavljajo ne le pomembno zakladnico nepremične kulturne dediščine, ampak predvsem zelo ustrezno
infrastrukturo za razvoj novih turističnih programov in proizvodov.
Med cilji gre za : spodbujanje razvoja kakovostne kulturne infrastrukture, spodbujanje vsebinske in programske
revitalizacije kulturne dediščine in pospeševanje mreženja kulturnih in dediščinskih vsebin kot osnovo za razvoj
kakovostne turistične ponudbe. Mreža muzejev, galerij in zbirk, obnova objektov kulturne dediščine in njihovo
povezovanje za potrebe razvoja turizma, obnova in razvoj kakovostne kulturne infrastrukture in programov (centri
kulturnih dejavnosti, gledališča, muzeji, ipd.), obnova objektov kulturne dediščine v smeri razvoja prenočitvenih
kapacitet, usposobitev dvorcev in gradov, mestnih in vaških trgov kot prireditvene in turistične infrastrukture. Kot je
že uvodoma omenjeno, so cilji in nameni investicije:
• razvoj turistične ponudbe v regiji;
• povezovanje kulture in turizma;
· ustvarjanje novih delovnih mest;
· revitalizacija starega vaškega jedra;
Projekt je usklajen s temeljnimi izhodišči priprave LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE.:
»LAS je poskrbela za razvoj podeželja z ohranjeno identiteto na pragu glavnega mesta«.
S strategijo bo zagotovljena celostna obravnava območja z enakimi možnostmi sodelovanja prav za vse, kar se bo
odražalo v večji ekonomski neodvisnosti in kakovostnejšem življenju na podeželju.
Projekt je usklajen s projektom Ljubljansko barje in strokovnimi podlagami za večjo prepoznavnost Ljubljanskega
barja. V projektu je grad Lisičje naveden kot ena izmed točk, vrednih ogleda. V Projektu Ljubljansko barje se
obravnava različne vrste rekreacije, ki se jih glede na lokacijo, priporoča. Med slednje spadajo tudi kolesarstvo,
konjeništvo ter lov.
Primer za izvedbo je enak kot v primeru opisa projekta, ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo
v tč. 8. v razpisni dokumentaciji
- Upravičenec
Upravičenec je Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica
- aktivnosti upravičenca za dosego ciljev operacije
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Grad Lisičje je v skladu z Odlokom o razglasitvi gradu Lisičje za kulturni spomenik lokalnega pomena (Ur. L. RS št
48/05), razglašen za enoto dediščine: Lanišče – grad Lisičje (EŠD 9698). Z nameravano investicijo, se bo obnovil
kulturno zaščiten objekt, seveda pa tudi, da bo tako trajno ohranjen objekt dobil primerno vsebino in tako zaživel.
Aktivnosti upravičenca, torej Občine Škofljica, so se pričele s pridobivanjem vse potrebne dokumentacije v tesnem
sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine RS. Prav tako so se v letih 2010, 2011 in 2013 izvedle
določene aktivnosti z namenom, da se dvorec ohrani in nudi občanom, društvom ter zainteresiranim posameznikom,
skupinam, institucijam, javnim zavodom……… prostor za posamezne prireditve, predvsem pa je šlo za nujno sanacijo
dvorca, saj bi v nasprotnem primeru pričel razpadati. S sredstvi Občine Škofljica in EU sredstvi LEADER LAS se je v
okviru samostojnega projekta obnovilo atrijsko dvorišče, fasada v atriju, arkadni stebri, levo krilo pritličja (sanitarije,
garderoba, protokolarna soba, dva razstavna prostora) ter atrijski del strehe. Obnovljeni del služi različnim prireditvam
ter razstavam naših društev ter ostalim zainteresiranim posameznikom in skupinam.
Organizacija izvedbe naložbe bo potekala po naslednjih aktivnostih:
ü septembra 2013 so bile izdelane strokovne podlage in dokumenti za izvedbo projekta (PZI s popisom
neizvedenih del, PGD);
ü preko javnega razpisa je bil v letu 2013 izveden postopek JN za izvedbo gradbenih in obrtniških del;
ü projektna skupina bo skrbela za ustrezno informiranje in obveščanje javnosti do konca projekta;
ü aktivnosti v okviru tega projekta se zaključijo do maja leta 2015, ko je predvidena tudi pridobitev uporabnega
dovoljenja in predaja objekta v uporabo;
ü investitor Občina Škofljica in upravljavec Turistično društvo Škofljica bosta skrbela za vzdrževanje dvorca
Lisičje po koncu projekta.
·

število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim
predlogom, ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja
ALU - Akademija za likovno umetnost in oblikovanje,
AGRFT - Akademija za gledališče, radijo, film in televizijo,
NTF – Naravoslovno tehniška fakulteta,
JSKD - Javni sklad republike Slovenije za kulturnih dejavnosti,
SŠOF - Srednja šola za oblikovanje in fotografijo,
Društvo fotografov Slovenije, Enooki - fotografsko društvo ,
Fakulteta za dizajn,
Rokodelski center Ribnica, DUKZ Kreativne Zadruge,
SVITAR Zavod za oblikovanje prostora, zgodovino in umetnost in ,
Glasbena šola Grosuplje enota Škofljica,
Kulturno umetniško društvo Škofljica,
Likovno društvo 2002,
Turistično društvo Škofljica,
Čebelarsko društvo Škofljica, Društvo upokojencev Škofljica,
Kovaštvo Krmelj - Krmelj Jože s.p.,
KUD Škofljica.
TD Lavrica z Aktivom podeželskih žena,
DU Škofljica.
Furlan Škofljica d.o.o.(izdelava izdelkov iz keramike),
Hoja Škofljica lepljene konstrukcije in žaga, d.d.,
DURABUS d.o.o.(proizvodnja vozil),
SGA Automotive d.d.(avto industrije in proizvodnja svetil),
Javor laminirani program d.o.o. (izdelava stolov in miz),
Avtorska Čipka Tina Koder s.p.(izdelava okrasnih izdelkov),
LPP d.d,(zagotavljanje dostopnosti dvorcu Lisičje),
Grandvid Hotel Grandovec Vider Brigitte s.p.(gostinske in nastanitvene kapacite),
Unikatni izdelki iz porcelana Boris Ostrež s.p. (izdelava izdelkov iz porcelana),
Kovaštvo Krmelj - Krmelj Jože s.p. (izdelava kovanih izdelkov),Škoflja Loka
PEKARNA IN SLAŠČIČARNA PEČJAK
Iz naštetega je razvidno, da bi prenova dvorca in gospodarskega poslopja prispevala k razvoju celotne regije, pa tudi
širše, saj so potekali dogovori o medsebojnem sodelovanju tudi s partnerji, ki izhajajo iz drugih regij.
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Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – regijski projekt iz enega
vsebinskega področja (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni
dokumentaciji):
Navede se:
- vsebinsko področje
- število in nazivi upravičencev
- aktivnosti nosilnega in projektnih partnerjev z namenom doseganja skupnega cilja operacije
- število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim predlogom,
ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja
- navesti aktivnosti, ki se izvajajo v okviru dopolnilnega financiranja (samo v primeru vsebin 1a)
Primer za (1a) ekonomsko izobraževalna infrastruktura:
- nosilni partner (upravičenec je občina);
- partnerji, ki so upravičeni do sofinanciranja: ostale občine na ravni regije, katerih skupni cilj je izgradnja
ekonomsko poslovne oziroma izobraževalne infrastrukture;
- v kolikor je namen projekta pospeševanje podjetništva v regiji z vzpostavitvijo subjektov podjetniškega
okolja na regionalni ravni, in sicer regionalnih podjetniških partnerstev oziroma t.i. regionalnih
poslovnih središč, mrež, klubov, združenj, ostalih oblik partnerskega sodelovanja za pospeševanje
podjetništva in konkurenčnosti na regionalni ravni, so sodelujoči subjekti na projektu tudi podjetja in
druge osebe zasebnega prava, ki pa po pravilih 6. javnega poziva niso upravičeni do sofinanciranja.
Podjetjem so za ta namen na razpolago sredstva iz naslova povratnih pomoči, ki jih razpisuje Sklad RS
za regionalni razvoj;
- subjekt podjetniškega okolja na regionalni ravni (regionalno poslovno središče, mrežo, klub, združenje,
druge oblike partnerskega sodelovanja za pospeševanje podjetništva in konkurenčnosti na regionalni
ravni) ustanovi(jo) partner(ji), ki je/so upravičeni do sofinanciranja v skladu s pravili 6. javnega poziva.
- Prednost imajo tisti projektni predlogi, ki se navezujejo na nadgradnjo že obstoječih instrumentov,
sofinanciranih iz OP RR iz drugih OP (npr. partnerstvo, ki vključuje tudi skupine, ki prejemajo
subvencije za samozaposlitve, ki jih sofinancira ESS); v primeru izobraževalne infrastrukture pa tisti
projektni predlogi, ki se navezujejo na instrumente kompetenčnih centrov, sofinanciranih iz naslova
ESS
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – regijski projekt iz več
vsebinskih področij (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni
dokumentaciji)::
Navede se:
- vsebinska področja in integrirani značaj projekta
- število in nazivi upravičencev
- aktivnosti nosilnega in projektnih partnerjev z namenom doseganja skupnega cilja operacije
- število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim predlogom,
ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja
- navesti aktivnosti, ki se izvajajo v okviru dopolnilnega financiranja (če je to relevantno)
Primer za izvedbo je enak kot v primeru opisa projekta, ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z
opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za inter – regijski (medregionalni)
projekt (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):
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Navede se:
-

vsebinska področja
število in nazivi upravičencev
aktivnosti nosilnega in projektnih partnerjev z namenom doseganja skupnega cilja operacije
število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim predlogom,
ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja
- navesti aktivnosti, ki se izvajajo v okviru dopolnilnega financiranja
Primer za izvedbo je enak kot v primeru opisa projekta, ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z
opredelitvijo v tč.8 v razpisni dokumentaciji
Primer za integriran projekt (1a) in (2b) – ekonomsko izobraževalna in turistična infrastruktura (medregionalni
turistični inkubator)
- nosilni partner (upravičenec je občina);
- partnerji, ki so upravičeni do sofinanciranja: ostale občine na ravni več regij, katerih skupni cilj je
izgradnja ekonomsko poslovne oziroma izobraževalne infrastrukture za namen razvoja turizma;
- v kolikor je namen projekta pospeševanje podjetništva v regiji z vzpostavitvijo subjektov podjetniškega
okolja za namen razvoja turizma na medregionalni, so sodelujoči subjekti na projektu tudi podjetja in
druge osebe zasebnega prava, ki pa po pravilih 8. javnega poziva niso upravičeni do sofinanciranja.
Podjetjem so za ta namen na razpolago sredstva iz naslova povratnih pomoči, ki jih razpisuje Sklad RS
za regionalni razvoj;
- subjekt podjetniškega okolja za namen razvoja turizma na medregionalni ravni (regionalno poslovno
središče, mrežo, klub, združenje, druge oblike partnerskega sodelovanja za pospeševanje podjetništva in
konkurenčnosti na regionalni ravni) ustanovi(jo) partner(ji), ki je/so upravičeni do sofinanciranja v
skladu s pravili 8. javnega poziva

Geografska
projekta:

lokacija

Občina(-e):

Naselje(-a):

Lokacija kulturnega spomenika lokalnega
pomena se nahaja v občini Škofljica, ki je
del osrednjeslovenske regije. Objekt se
nahaja na robu naselja Lanišče ob javni poti
št. 904021 na naslovu Lanišče 23 v
neposredni bližini avtoceste LjubljanaZagreb. Objekt je umeščen ob robu naselja
Lanišče ob kmetijskih površinah, kjer se je
nekoč raztezal botanični vrt, ki je opisan
tudi v Slavi vojvodine Kranjske Janeza
Vajkarda Valvasorja.
Regija: Osrednjeslovenska regija
Občina: Škofljica

Objekt Dvorec Lisičje in funkcionalno
zemljišče se nahaja nad naseljem Lanišče v
Občini Škofljica. Zavzema parcele 335/2,
Regija meri 2.555 km2. Po svoji legi je to
335/1-del, 335/3, 335/4, 337/8 in 337/9
središčna, po gostoti prebivalcev najgosteje
vse k.o. Lanišče. Skupna površina zemljiške
naseljena, po številu prebivalcev največja, po
parcele je 4569,17 m².
površini pa druga največja regija. Poleg
ugodne lege sta njeni pomembni prednosti Dvorec ima številko stavbe 180, ki je
tudi dobra prometna povezanost, in to v sestavljena iz dveh delov in sicer del stavbe
vseh smereh, ter dejstvo, da se v tej regiji s št. 1 ima površino 1.234,80m2, del stavbe s
nahaja glavno mesto države.
št. 2 pa 711 m2.
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Aktivnosti projekta
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega
partnerja posebej)
izvedba gradbeno-obrtniških del
informiranje in obveščanje javnosti
SKUPAJ stroški:

Ocenjeni bruto
stroški (v EUR)

Terminski načrt (oddo)

1.023.238,14 Maj 2014 – maj 2015
10.000,00 Maj 2015
1.033.238,14

Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev
Občina Škofljica
sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih

leto 2013
(in pred tem)
61.621,70
61.621,70

leto 2014

leto 2015

269.073,27
501.088,56
770.161,83

62.699,50
138.778,41
201.477,91

SKUPAJ
po virih
393.394,47
639.866,97
1.033.238,14

%
38.07%
61,93%
100,0%

110

8.1.18.

Projektni predlog 18: Protipoplavna ureditev v občini Škofljica

Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:
(označite):

18
(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji in se
označi v obrazcu za projektni predlog)
1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):
Sodelujoči partnerji v projektu:
Naziv projekta:

Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica
(navedejo se sodelujoči partnerji, ki so upravičeni do sofinanciranja, kjer
je to relevantno)

Protipoplavna ureditev v občini Škofljica

Prioriteta RRP (št. in naziv):

Postati regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v
Evropi
Načrtovanje za zagotovitev kakovostnega življenskega prostora

Ukrep RRP (št. in naziv):
Navezava
(označite):

projekta

na

ustrezni

OP

ww)OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov
xx) OP Razvoj človeških virov
yy) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture

Razvojna prioriteta OP (naziv):
Prednostna usmeritev OP (naziv):
Vsebinsko področje projekta
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja):
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
(1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura
(1b) prometna infrastruktura
(2a) okoljska infrastruktura
(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih
območjih:
(3a) razvoj urbanih naselij
(3b) socialna infrastruktura
Splošni cilji projekta:

(v primeru, ko je vrsta projekta intra-regijski ali inter-regijski projekt, se označi splošni
cilj projekta glede na prevladujoče vsebinsko področje); splošni cilj se navede na ravni
operacije
Splošni cilj projekta:
-

zagotavljala poplavne varnosti v primeru pojava 100-letnih voda na celotnem
odseku Škofeljščice skozi Krajinski park Barje in naprej dolvodno do
Ljubljane

Ohranjanje visoke stopnje biotske raznovrstnosti:
- Ohranitev oz. doseganje ugodnega stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov
- Ohranitev oz doseganje ugodnega stanja (obsega in kvalitete) habitatov vrst in
raznovrstnosti
- Učinkovito in usklajeno ohranjanje narave v zavarovanih območjih z upravljavskimi
načrti in drugimi ukrepi
- Celovita obravnava voda kot sistema, v katerem podzemne in površinske vode ter
pripadajoči habitatni tipi sestavljajo enovito celoto in prilagajanje rabe prostora
naravnim zakonitostim voda.
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Ohranjanje biotske raznovrstnosti:
- ohranjanje ekosistemov skozi ohranjanje ugodnega stanja habitatnih tipov
- ohranjanje tradicionalne ekstenzivne rabe prostora, ki ohranja visoko biotske
raznovrstnost, krajinsko pestrost in kulturno identiteto krajine,
- ohranitev ugodnega stanja vseh domorodnih živalskih in rastlinskih vrst (in njihovih
habitatov) ter genomov (in genov), s posebnim poudarkom na kvalifikacijskih vrstah,
- preprečitev drobljenja populacij in povezovanje nekoč povezanih populacij za
ohranjanje pretoka genov,
- Trajnostna raba sestavin biotske raznovrstnosti
Ohranjanje narave:
- Spodbujanje ohranjanja biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot in naravnih
procesov kot bistvenih sestavin kakovostnega naravnega okolja.
- Zagotavljanje ustrezne vključitve biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot v
gospodarjenje z naravnimi viri in prostorom.
- Vzpostavitev omrežja posebnih varstvenih območij in zavarovanih območij.
Ohranitev, razširitev in obnova ključnih ekosistemov, habitatov, vrst in krajinskih
prvin,
- Vzpostavitev in razširitev panevropske ekološke mreže
- Zmanjšanje ali odstranitev groženj evropski biološki in pokrajinski raznovrstnosti
skozi trajnostni razvoj
- Vključevanje najširše javnosti v ohranjanje biološke in krajinske raznovrstnosti na
vseh nivojih.
Specifični cilji projekta:

Pričakovani
rezultati projekta:*

(v primeru, ko gre za intra-regijski ali inter-regijski projekt, se navedejo specifični cilji
za vsakega partnerja posebej); specifični cilji se navedejo na ravni operacije in
partnerjev
- Izvedba zadrževalnika (nasip, varnostni preliv, zapornični objekt)
- Prestavitev jarka na katerega se navezuje prepust pod Šmarsko cesto
- Odstranitev nasutij ob Primičevi ulici
- Zmanjšanje števila nastalih škod zaradi poplav

merljivi(!) (v primeru, ko gre za intra-regijski projekt iz več vsebinskih področij, se navedejo
merljivi rezultati projekta po partnerjih za vsako področje posebej)
- Zmanjšanje števila nastalih škod zaradi poplav
- trasa linje nasipa, zaporničnega objekta in prelivov z navezavo na
obstoječo poligonsko mrežo 1109 m
- Zapornični objekt 1 kol

Pričakovani merljivi(!) učinki (v primeru, ko gre za intra-regijski projekt iz več vsebinskih področij, se navedejo
projekta:*
merljivi učinki projekta po partnerjih za vsako področje posebej)
- Poplavna varnost Občanov Škofljica in sosednjih občin, ki bodo imeli
korist od ukrepov za preprečevanje škod
- Zmanjšanje poplavno ogroženih površin cca. 10ha
Ciljna(-e) skupina(-e):

Občani Občine Škofljica in posledično občani sosednjih občin

*pri vpisovanju pričakovanih merljivih rezultatov/učinkov projekta uporabljajte postavke iz priloge dokumentacije
»Pričakovani merljivi rezultati/učinki projekta«, ki je objavljena na spletni strani MGRT
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki
ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):
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Navede se:
- vsebinsko področje
Ustanovitev KP Ljubljansko barje je rezultat dolgoletnih prizadevanj za zavarovanje tega izjemnega
območja narave v neposredni bližini prestolnice.
Krajinski park je območje mokrotnih travišč s sistemom mejic in gozdnih, grmiščnih ter vodnih površin v
Sloveniji. To območje je izjemno zaradi velikega števila naravnih vrednot in prisotnosti velikega števila
ogroženih in mednarodno varovanih prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov in
habitatnih tipov ter kot območje številnih kulturnih vrednot in mozaične krajine, ki je rezultat dolgotrajnega
sožitja človeka z naravo.
Predvideni protipoplavni ukrepi bodo izvedeni v zgornjem toku Škofeljščice, saj so nujno potrebni za
zaščito prebivalcev, ki so vsako leto večkrat poplavljeni, prav tako, pa se bo v bližnji prihodnosti gradil na
poplavni ravnici tudi dom starejših občanov, katerega gradnja brez protipoplavnih ukrepov ni mogoča.
Izgradnja doma za starejše občane je predvidena na poplavni ravnici na desnem bregu Škofeljščice.
Območje izgradnje in zunanje ureditve presega površino 8000 m2. Sočasno z izgradnjo Doma bo preko
Škofeljščice izveden nov cestni most (ni predmet načrta). Dimenzije odprtine so B/H = 7.6/3.5m, pri
čemer je struga v dnu široka 2 m, obloga pa se nato na mostno konstrukcijo priključi v naklonu 1:1.5.
Odprtina ima površino 23 m2, spodnji rob konstrukcije pa na koti 294.2 m n.m.. Celotno območje posega
bo postavljeno na nasutje, ki bo izvedeno na poplavno varni koti 294.50 – 294.60 m n.m..

Slika 6: Most na Kočevski cesti, pod katerim
je predvideno
Zelo pomemben ukrep pri izboljšanju poplavne varnosti širšega območja je tudi ureditev struge Škofeljščice. Ključna
elementa pri tem posegu sta znižanje praga na prečkanju Kočevske ceste in odstranitev mostu na Primičevi ulici. Z
znižanjem praga za 66 cm je možno vzpostaviti enakomeren padec struge (1.2 ‰) kar na 630 m dolgem odseku
Škofeljščice (kjer sedaj padca praktično ni).
Urejena struga je v dnu široka 2 m, brežine so izvedene v naklonu 1:1.5, ki pa se v višjem predelu profila preoblikuje
v blažji naklon in zaključi na obstoječi teren. Zaradi stabilnosti se vznožja brežin obloži z lomljencem d > 0.6 m,
prostor med skalami pa se zadela s prstjo in zatravi.
Tako urejena struga je ob sočasnem zadrževanju viškov poplavnih vod zmožna prevajati 10-15 m3/s, odvisno od
stopnje vzdrževanosti - zaraščenosti struge. Pri modeliranju toka po urejeni strugi sta bila upoštevana 2 varianti in
sicer gladka zatravljena struga ter delno zaraščena struga. Prevodnost struge v primeru gladke struge je znašala 15
m3/s, medtem, ko je v drugem primeru znašala le 13 m3/s. V obeh primerih je zadrževalnik ustrezno deloval in
zadržal celoten presežek stoletnega poplavnega vala.
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Vzdolž struge je smiselno zagotoviti enakomerno prevodnost oz. enakomerno poplavno varnost, zato je potrebno na
odseku nad načrtovanim DSO na posameznih odsekih ob ureditvi prečnega prereza vrh brežine nadvišati (zemeljsko
nasutje) od 20 do 40 cm.

-

upravičenca

Upravičenec je Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica
- aktivnosti upravičenca za dosego ciljev operacije
Aktivnosti upravičenca so se pričele s pridobivanjem dokumentacije in pridobitvijo gradbenega dovoljenja, Izdelava
PZI projekta, izdelava investicijskega programa in priprava razpisa za izvedbo del
- število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim predlogom, ki sicer
niso upravičeni do sofinanciranja
- navesti aktivnosti, ki se izvajajo v okviru dopolnilnega financiranja (če je to relevantno oz. samo v primeru
vsebin 1a in 3b)
Primer za izvedbo je enak kot v primeru opisa projekta, ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z
opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji.
Geografska
projekta:

lokacija

Občina(-e):
(v primeru, ko je partnerjev več, se navede
za vsakega partnerja posebej)
(v primeru medregionalnih projektov, se
doda tudi naziv razvojne regije za vsakega
partnerja posebej)

Naselje(-a):
(v primeru, ko je partnerjev več, se navede za
vsakega partnerja posebej)
(v primeru medregionalnih projektov, se doda
tudi naziv razvojne regije za vsakega partnerja
posebej)

Občina Škofljica leži v osrednjem delu
Slovenije. Zajema skrajni jugovzhodni rob
Ljubljanskega barja z zatoki, Želimeljsko
dolino in del gričevnatega sveta, ki se že
od Orel in Molnika dviguje proti Vrhu nad
Želimljami do vznožja gore sv. Ahaca nad
Turjakom. Na severu meji na Mestno
Občino Ljubljana, na jugu na Občino
Velike Lašče, na vzhodu na Občino
Grosuplje in na zahodu na Občino Ig. Po
velikosti šteje med manjše občine, spada
pa med razvitejše občine.

Območje obdelave se nahaja v naselju Škofljica
v prostorski enoti ŠKI 9/6, in obsega zemljišča
s parcelnimi številkami:
729/12,792/8,792/4,2991,810/1, 811/2, 800/1,
811/1, 811/2, 800/1, 2991, 812/2, 2988, 803/1,
810/1, 812/2, 2988, 792/4, 800/2, 2991, 800/1

Občinsko središče je vozlišče primarnih in
sekundarnih prometnih tokov. Tu se
križajo avtomobilski, tovorni in železniški
promet ter koncentrirajo storitvene in
druge dejavnosti.
Geografsko se Občina Škofljica deli na
ravninski del, ki ga v večji meri pokriva
barje in rahlo valoviti in hribovito zaledje.
Aktivnosti projekta
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega
partnerja posebej)
Študije načrti in projektna dokumentacija
Investicijska dokumentacija
Javni razpis za oddajo del
Začetek in konec gradbenih del z nepredv. deli
Nadzor
SKUPAJ stroški:

Ocenjeni bruto stroški
(v EUR)

Terminski načrt
(od-do)

39.849,54
3.150,00
3.526,40
611.299,60

Do december 2013
Do december 2013
Do januar 2014
od marec 2014 do
november 2014
Do december 2014

12.126,00
669.951,54
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Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev
upravičenec
(nosilec
projekta)OBČINA
šKOFLJICA
sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih

leto 2013
(in pred tem)

leto 2014

leto 2015

SKUPAJ
po virih

%

58.651,94

185.394,14

244.046,08 36,43%

58.651,94

425.905,46
611.299,60

425.905,46 63,57%
669.951,54 100,0%
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8.1.19.

Projektni predlog 19: Širitev in obnova vodovodnega sistema
Šmartno

Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:

19
1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)

Nosilec projekta (upravičenec):
Sodelujoči partnerji v projektu:
Naziv projekta:

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji

Širitev in obnova vodovodnega sistema Šmartno

Prioriteta RRP (št. in naziv):
Ukrep RRP (št. in naziv):
Navezava
(označite):

projekta

na

Postati regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi
Učinkovite komunalne storitve
ustrezni

Razvojna prioriteta OP (naziv):
Prednostna usmeritev OP (naziv):

OP OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov
OP Razvoj človeških virov
OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvoj regij
Okoljska infrastruktura

Vsebinsko področje projekta
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja):
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
(1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura
(1b) prometna infrastruktura
(2a) okoljska infrastruktura
(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih:
(3a) razvoj urbanih naselij
(3b) socialna infrastruktura
Splošni cilji projekta:
Specifični cilji projekta:

Povečanje kakovosti življenja prebivalcev na območju naselij Šmartno pri Litiji in
Mala Kostrevnica
Ohranjanje poseljenosti podeželja
Zagotoviti kakovostno in neoporečno pitno vodo prebivalcem v naseljih Šmartno pri
Litiji in Mala Kostrevnica

Pričakovani
merljivi(!)
rezultati projekta:*
Pričakovani merljivi(!) učinki
projekta:*
Ciljna(-e) skupina(-e):

Kvalitetna oskrba s pitno vodo cca. 1500 prebivalcev naselij Šmartna pri Litiji in
Mala Kostrevnica
Izgradnja novega povezovalnega vodovodnega omrežja dolžine 1165 m in
vodohrana s kapaciteto 425 m3
Obnova vodovodnega omrežja v dolžini 2370 m
Nov rezervni vodni vir za prebivalce Šmartna in Litije
Prebivalci naselij Šmartno pri Litiji, Mala Kostrevnica

*pri vpisovanju pričakovanih merljivih rezultatov/učinkov projekta uporabljajte postavke iz priloge dokumentacije
»Pričakovani merljivi rezultati/učinki projekta«, ki je objavljena na spletni strani MGRT

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki
ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):
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Občina Šmartno pri Litiji je skupaj z občinami Litija, Zagorje in Radeče pristopila k projektu »Odvajanje in
čiščenje odpadnih voda v porečju srednje Save - II. Faza«, v okviru katerega se bo s pomočjo sredstev iz
Kohezijskega sklada EU do leta 2014 uredilo odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod v porečju
srednje Save in s tem izboljšalo kakovost reke Save. Projekt na območju občin Šmartno pri Litiji in Litija
zajema gradnjo kanalizacijskega sistema na levem in desnem bregu reke Save ter v naselju Šmartno pri
Litiji, gradnjo povezovalnih vodov iz obeh naselij na novo čistilno napravo, ki je locirana na izhodu iz
mesta Litija proti Zagorju.

Zaradi racionalne porabe sredstev in tehničnih razlogov je smiselno obnovo obstoječih komunalnih vodov izvajati
sočasno z gradnjo kanalizacije, zato se obnova vodovodnega omrežja na območju naselja Šmartno pri Litiji odvija
sočasno z izgradnjo zgoraj omenjenega kanalizacijskega omrežja.
Poleg same obnove vodovodnega omrežja pa projekt vključuje izgradnjo povezovalnega cevovoda iz vodovoda
Kostrevnica – Obla Gorica – Mišji dol do vodovoda Šmartno ter izgradnjo novega vodohrana, ki bo s pitno vodo
oskrboval naselje Šmartno pri Litiji in Malo Kostrevnico. S tem se bo občina Šmartno pri Litiji lahko izognila
sofinanciranju obnove cca. 12 km dolgega magistralnega cevovoda iz dosedanjega vira pitne vode na zajetjih in vrtini
v Gozd – Reki, saj bo z izgradnjo povezovalnega cevovoda Kostrevnica – Obla Gorica – Mišji dol do vodovoda
Šmartno možno oskrbovati prebivalce tako naselja Šmartno kot tudi Litije (skupno cca. 8700 uporabnikov), iz
obstoječega vodnega vira v Jelši, ki bo predstavljal nov rezervni vodni vir, v načrtu pa je tudi izgradnja nove vrtine v
bližini novega vodohrana nad Šmartnim.
Z izvedeno investicijo bo občina zagotovila kvalitetno javno oskrbo s pitno vodo prebivalcem naselja Šmartno pri
Litiji ter omogočila priključitev na javno oskrbo ter požarno varnost delu prebivalcev naselja Mala Kostrevnica, ki se
sedaj z vodo oskrbujejo iz lokalnega zajetja. Upravičenec je občina Šmartno pri Litiji, sodelovanja drugih partnerjev v
projektu ne načrtujemo. Aktivnosti projekta zajemajo pripravo investicijske in gradbene dokumentacije in gradnjo
povezovalnega cevovoda iz vodovoda Kostrevnica – Obla Gorica – Mišji dol do vodovoda Šmartno ter izgradnjo
novega vodohrana, in obnovo vodovodnih cevi v naselju Šmartno. Z izvedenim projektom bomo zagotovili oskrbo
z neoporečno pitno vodo.
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – regijski projekt iz enega
vsebinskega področja (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni
dokumentaciji):
Projekt ni intra-regijski projekt.
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – regijski projekt iz več
vsebinskih področij (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni
dokumentaciji):
Projekt ni intra-regijski projekt.

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za inter – regijski (medregionalni)
projekt (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):
Projekt ni inter-regijski projekt.
Geografska
projekta:

lokacija Občina(-e):
Šmartno pri Litiji

Naselje(-a):
Šmartno pri Litiji, Mala Kostrevnica
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Aktivnosti projekta
Ocenjeni bruto stroški Terminski
načrt
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega
(v EUR)
(od-do)
partnerja posebej)
Priprava projektne dokumentacije
62.715,28 EUR (z DDV junij 2009 – marec
2014
Izvedba obnove vodovodnega omrežja na območju naselja 438.332,08 EUR (z DDV november
2013Šmartno pri Litiji
december 2014
Izgradnja povezovalnega cevovoda iz vodovoda Kostrevnica – 435.113,00
EUR
(z april
2014
–
Obla Gorica – Mišji dol do vodovoda Šmartno ter izgradnja DDV)
december 2015
novega vodohrana
SKUPAJ stroški:
936.160,36 EUR (z
DDV
Finančni načrt (v EUR, bruto):
leto 2013
Viri sredstev
(in pred tem)
Občina Šmartno pri Litiji
108.375,98
upravičenec
sredstva EU (ESRR)
0
SKUPAJ po letih
108.375,98

leto 2014

leto 2015

SKUPAJ
po virih

%

101.601,29

102.033,67

312.010,94

33,33

311.412,09
413.013,39

312.737,33
414.771,00

624.149,42
936.160,36

66,67
100,0%
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8.1.20.

Projektni predlog 20: Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave,
nizkonapetostnega električnega priključka ter obnova javnega
vodovoda v naselju Rašica

Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:
(označite):

20
(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji in se
označi v obrazcu za projektni predlog)
1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):
Sodelujoči partnerji v projektu:
Naziv projekta:

Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave, nizkonapetostnega električnega priključka ter
obnova javnega vodovoda v naselju Rašica

Prioriteta RRP (št. in naziv):

Postati regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v
Evropi
Učinkovite komunalne storitve

Ukrep RRP (št. in naziv):
Navezava
(označite):

projekta

Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
/

na

ustrezni

Razvojna prioriteta OP (naziv):
Prednostna usmeritev OP (naziv):

OP

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov
b) OP Razvoj človeških virov
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvoj regij
Okoljska infrastruktura

Vsebinsko področje projekta
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja):
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
(1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura
(1b) prometna infrastruktura
x (2a) okoljska infrastruktura
(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih:
(3a) razvoj urbanih naselij
(3b) socialna infrastruktura
Splošni cilji projekta:
Specifični cilji projekta:
Pričakovani
rezultati projekta:*

Ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda in obnova obstoječega vodovoda v
naselju Rašica ter s tem omogočiti prebivalcem bolj kakovostno in sanitarno
zdravstveno varno bivalno okolje ter ustrezno komunalno infrastrukturo.
Ureditev kanalizacije in obnova vodovoda v naselju Rašica

merljivi(!) Ustrezno urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda v pretežnem delu naselja
Rašica in potrebna obnova vodovoda znotraj naselja.
- število prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem, ki je predmet
operacije - 240

Pričakovani merljivi(!) učinki - javna kanalizacija s tremi črpališči v dolžini 1,703km,
projekta:*
- meteorna kanalizacija v dolžini 0,140 km
- mala biološka čistilna naprava za 250 PE,
- obnova vodovoda v dolžini 0,596 km.
Ciljna(-e) skupina(-e):
Prebivalci naselja Rašica.
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*pri vpisovanju pričakovanih merljivih rezultatov/učinkov projekta uporabljajte postavke iz priloge dokumentacije
»Pričakovani merljivi rezultati/učinki projekta«, ki je objavljena na spletni strani MGRT
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki
ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):
V naselju Rašica živi 271 prebivalcev. Po sprejetem Operativnem programu odvajanja in čiščenja odpadnih voda je za
pretežni del naselja (aglomeracija Rašica) potrebno zgraditi kanalizacijo s čistilno napravo najkasneje do leta 2017. Z
novo čistilno napravo bo zmanjšanje neugodnih vplivov na okolje, zmanjšanje nevarnosti onesnaževanja vodnih
virov in podtalnice zaradi nekontroliranih izpustov odpadnih vod ter izboljšana kakovost bivalnega okolja in
zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki bodo prebivalcem nudila boljše pogoje za življenje.
Ob izgradnji kanalizacije se v naselju Rašica izvede tudi potrebna obnova obstoječega vodovodnega omrežja.
NA KAK NAČIN: Občina bo na podlagi izdelanih projektov, investicijske dokumentacije in pridobljenega
pravnomočnega gradbenega dovoljenja izvedla javni razpis za izbiro izvajalca del za izgradnjo kanalizacije in čistilne
naprave. Z izbranim izvajalcem del bo sklenjena pogodba za izvedbo del, določenih z razpisom. Med celotnim
potekom gradbenih del bo izvajan gradbeni nadzor. Za potrebe projekta bo vzpostavljena projektna skupina, ki bo
skrbno preverjala in kontrolirala potek del. O izvedbi projekta in virih financiranja investicije bo javnost ustrezno
obveščena.
NAMEN OPERACIJE: Izgradnja kanalizacije in biološke čistilne naprave 250 PE v naselju Rašica ter obnova
vodovoda in s tem ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda in varne vodooskrbe v naselju Rašica.
Geografska
projekta:

lokacija

Občina(-e):
Velike Lašče

Naselje(-a):
Rašica

Aktivnosti projekta
Ocenjeni bruto stroški
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega
(v EUR)
partnerja posebej)
Gradnja kanalizacije
582.365,60
Gradnja čistilne naprave
122.230,06
Obnova vodovoda
103.978,50
Gradbeni strokovni nadzor
12.114,00
Informiranje in obveščanje javnosti
1.009,50
SKUPAJ stroški:
821.697,66

Terminski načrt
(od-do)
2014 - 2015
2015
2014 - 2015
2014 -2015
2014 - 2015

Finančni načrt (v EUR, bruto):
SKUPAJ
%
po virih
upravičenec (nosilec projekta)
61.047,37
62.207,27
123.254,64 15,00
sredstva EU (ESRR)
345.935,13 352.507,89
698.443,02 85,00
SKUPAJ po letih
406.982,50
414.715,16
821.697,66 100,0%
Opomba: vrednost projekta je izražena v tekočih cenah brez DDV. Predvidevamo obrnjeno davčno stopnjo in
poračun DDV.
Viri sredstev

leto 2013
(in pred tem)

leto 2014

leto 2015
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8.1.21.
Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:
(označite):

Projektni predlog 21: Cankarjev dom
21
(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji in se
označi v obrazcu za projektni predlog)
1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):
Sodelujoči partnerji v projektu:

Naziv projekta:

OBČINA VRHNIKA
(navedejo se sodelujoči partnerji, ki so upravičeni do sofinanciranja, kjer
je to relevantno)
CANKARJEV DOM

Prioriteta RRP (št. in Postati regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi.
naziv):
Ukrep RRP (št. in Kultura – konkurenčna prednost regije
naziv):
Navezava
(označite):

projekta

na

ustrezni

OP

Razvojna prioriteta OP (naziv):
Prednostna usmeritev OP (naziv):

zz) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov
aaa) OP Razvoj človeških virov
bbb)
OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvoj regij
Regionalni razvojni programi

Vsebinsko področje projekta
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja):
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
(1a) ekonomska infrastruktura
(1b) izobraževalna infrastruktura
(2a) okoljska infrastruktura:
X (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih:
(3a) razvoj urbanih območij:
(3b) socialna infrastruktura:
Splošni
projekta:

cilji (v primeru, ko je vrsta projekta intra-regijski ali inter-regijski projekt, se označi splošni cilj projekta
glede na prevladujoče vsebinsko področje); splošni cilj se navede na ravni operacije
Izenačiti razvojne možnosti Cankarjevega doma na Vrhniki s primerljivimi kulturnimi objekti
na nivoju regije, izpolniti zakonske zahteve in povečati uporabnost objekta, ki bo zanimivejši
za izvajalce kulturnih prireditev in posledično povečati število kulturnih dogodkov in
obiskovalcev.

Specifični cilji (v primeru, ko gre za intra-regijski ali inter-regijski projekt, se navedejo specifični cilji za vsakega
projekta:
partnerja posebej); specifični cilji se navedejo na ravni operacije in partnerjev
·
·

S kvalitativnim in kvantitativnim povečanjem obstoječih dejavnosti, dodatkom zlasti
vzgojnih, pa tudi komercialnih in gospodarskih vsebin ohranjati osrednje mesto v
širši regiji;
Pridobiti nov večnamenski prostor za različne dejavnosti; glasbena, plesna,
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·
·
·
·
·

vzgojna, konferenčna, razstavna, …
Zagotoviti in povečati normativno ustrezne prostorske in tehnične pogoje objekta za
primerne kulturne, umetniške, družbene in druge dejavnosti (garderobe, servisni
del, zaodrje, arhivi, pisarne …)
Vpeljava novih vsebin in sprostiti potenciale v povezovanju z drugimi institucijami v
občini, sosednjih občinah in regiji;
Povečati število obiskovalcev, uporabnikov na letni ravni;
Doseči medsebojne učinke programov Cankarjevega doma, knjižnice in
doživljajskega razstavišče naravne in kulturne dediščine na področju turističnih
programov;
Ustvarjanje novih delovnih mest

Pričakovani
merljivi(!) (v primeru, ko gre za intra-regijski projekt iz več vsebinskih področij, se navedejo merljivi
rezultati projekta:
rezultati projekta po partnerjih za vsako področje posebej)
·
·
Pričakovani
merljivi(!)
učinki projekta:*

Ciljna(-e) skupina(-e):

·

povečanje števila obiskovalcev Cankarjevega doma Vrhnika za 18% (iz
31.475 na 37.140 obiskovalcev), dve leti po zaključku investicije;
število ustvarjenih bruto delovnih mest, kot posledica izvedene operacije:
1, v dveh letih po zaključku investicije;
Skupna uporabna površina obnovljenih ali novozgrajenih objektov
kulturne infrastrukture - večnamenskih centrov (m2): iz 1293,80 na 1628
m2

Projekt je namenjen vsem ciljnim skupinam občanov Ljubljanske urbane regije
kakor tudi vsem obiskovalcem Vrhnike.

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga izvaja
en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji):
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Cankarjev dom Vrhnika predstavlja osrednjo kulturno ustanovo v občini in njeni širši okolici, ki pa že desetletja ne sledi več
povpraševanju, trendom in zakonodajnim spremembam. Zgrajen je bil leta 1939 in kljub manjšim predelavam njegov ovoj in
njegova zunanja podoba ostaja enaka kot ob izgradnji.
Bogato kulturno življenje prostora Vrhnike se že desetletja povezuje in izmenjuje z dejavnostmi iz drugih krajev Slovenije in
tujine. Tu so v prvi vrsti sosednje občine, pobratena mesta, bližnja Ljubljana. Številni projekti CDV združujejo kulturne,
turistične in športne vsebine, ki privabljajo tako gostujoče ustvarjalce, soustvarjalce, kot tudi publiko širšega prostora, ne le
samega kraja.
Med Ljubljano in Postojno je CDV edini kulturni dom, ki omogoča tako vsebino (v Logatcu je kulturni dom neprimerno
opremljen; v Horjulu, v Borovnici, v Log – Dragomerju in Brezovici ni primerljivih prostorov...)
Razstavna dejavnost – v CDV letno do 20 razstav; na odprtjih se je v zadnjih petih letih število obiskovalcev več kot podvojilo
(1700/3600). Program razstav je poln že za naslednji dve leti, saj prostorskih pogojev, ki jih ima Galerija CDV, ni v nobeni
sosednji občini, sedanji prostori pa ne dopuščajo širitve razstavne dejavnosti.
Med razstavami so razstave, ki gostujejo tudi drugod po Sloveniji (Radovljica, Cerknica, Žiri, Ljubljana), likovne, na katerih se
predstavljajo domačini, slovenski umetniki (Borovnica, Log Dragomer, Brezovica, Ljubljana, Logatec, Postojna, Kranj, Piran,
Muta, Slovenj Gradec, Trst …) in tuji umetniki (Nizozemska, Italija, Srbija, Avstrija, Bolgarija,Turčija, Grčija, Makedonija …).
Tako širok spekter razstavljavcev privablja seveda ljudi iz širšega prostora in tudi tu je jasno razvidna regionalna pomembnost
projektov, ki bi se z revitalizacijo, širitvijo in primerno tehnično opremljenostjo razstavnih prostorov lahko samo še
nadgrajevala (multi medijski projekti, prodajne razstave, spremljevalna predavanja, strokovna vzgoja, vključevanje drugih
inštitucij (šole, vrtci, glasbene šole, muzeji, knjižnice, različna društva, povezovanje s turizmom in obrtniško dejavnostjo, tržno
zanimivimi izdelki, spominki …)
Kino – v Vrhniškem Kinu je že sedaj organizirano predvajanje filmskih predstav. Žal objekt ne nudi najboljših pogojev, ki pa bi
se z investicijo bistveno izboljšali. To je v prostoru, kjer v sosednjih občinah naokoli ni primerljive dvorane za filmske
predstave, več kot izjemna priložnost za oživljanje in organizacijo Kina ob multipleksih, ki so pred dobrim desetletjem ugasnili
številne mestne in vaške kino dvorane (Kinodvor Ljubljana, Cankarjev dom Ljubljana, Pivka, Sežana, Domžale, Žiri, ki so
najbližji primerljivi kinematografi).
Za območje občine Vrhnika kot tudi širše (območje občin Log – Dragomer, Borovnice, Logatca, Brezovice in Horjula) je
značilna družbena naravnanost in njena prisotnost na interesno-društvenem nivoju združevanja ljudi, na katerem živi preko
30.000 ljudi. V tem obsegu, pa tudi širše, občani že sedaj zadovoljujejo svoje interese (oz. motive), povezane z družbeno
vključenostjo, ohranjanjem zdravja, zabavo, tekmovalnostjo, duhovno rastjo in druge motive, ki jim jih lahko kot pasivnim ali
aktivnim udeležencem ponuja kulturna dejavnost Cankarjevega doma na Vrhniki. V letu 2012 je bilo v prostorih Cankarjevega
doma Vrhnika, v obdobju od januarja do decembra organiziranih skupaj 187 različnih kulturnih in drugih dogodkov, katerih se
je udeležilo 31475 obiskovalcev. Aktivnosti in obiskanost objekta pa bi lahko ob boljših pogojih še povečali.
Pri delovanju občine je izredno pomembna povezanost s predstavniki civilne (društvene) sfere na področjih kulture. Tako je
poznano, da lahko tudi ljubiteljska društva iz Vrhnike in drugih, predvsem sosednjih občin, v prostorih Cankarjevega doma na
Vrhniki izvajajo svoj kulturni program.
Iz povedanega je razvidno da Občina Vrhnika preko vzdrževanja in obnove kulturnega hrama na Vrhniki ter preko upravljavca
javnega zavoda ZIC Vrhnika zagotavlja pogoje za razvoj kulture na lokalnem in medobčinskem nivoju in tako posledično
omogoča bolj kakovostno življenje prebivalcev tudi v regijskem merilu.
Objekt je energetsko zelo potraten. Zato bomo s prenovo naredili velik korak k večji energetski učinkovitosti.
S prizidkom bomo rešili problem sanitarnega bloka, saj so sedaj ob predstavah dolge vrste pred sanitarijami, saj prvotni načrti
niso predvidevali tolikšnega števila obiskovalcev naenkrat. Rešili bomo tudi vprašanje sanitarij za invalide, ki jih sedaj ni, s
čimer je onemogočen ogled predstav invalidnim osebam, kljub temu, da je na Vrhniki zelo dejavno društvo
invalidov. Pridobili bi dodaten večji prostor za razstave in vaje ansamblov ter zborov, zaradi česar bi lahko organizirali več
dogodkov v obstoječih in novih prostorih.
Ureditev požarne varnosti je nujna iz vidika varnosti obiskovalcev. Prav tako je nujno namestiti prezračevanje v vseh prostorih,
ki ga prav tako ni. Potrebe se spreminjajo in pričakovanja povečujejo, uporabnik je postal zahtevnejši.
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S predlaganimi posegi bodo doseženi standardi in pogoji za razvoj kulture v občini Vrhnika in širše. V sicer gospodarsko
neugodnih časih, obisk Cankarjevega doma na Vrhniki ni bistveno upadel, kar pomeni, da si ljudje v teh kritičnih časih želijo
kulturnih vsebin, saj jim le-te prinašajo priložnost srečevanja, druženja in na splošno dvigujejo kulturno raven razmišljanja,
dojemanja in delovanja tako posameznikov kot celotne skupnosti.
Tako povpraševanje kot tudi število obiskovalcev Cankarjevega doma na Vrhniki, kaže na to, da je potrebno iskati nove rešitve
pri posodobitvi osrednjega kulturnega objekta v občini.
V obravnavanem objektu se vrstijo prireditve, ki jih organizirajo različne profesionalne, polprofesionalne in ljubiteljske
organizacije (Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, JSKD, Območna izpostava Vrhnika – JSKD OI
Vrhnika, Zveza kulturnih društev Vrhnika in številna kulturna društva, pevski zbori, Muzejsko društvo, vrhniške OŠ, vrhniški
vrtci …).
Vse naštete institucije, organizacije in društva se trudijo dvigniti nivo na področju kulture v občini Vrhnika, ki bi bil zanimiv
tudi za širšo regijsko raven, kar je razvidno iz množičnosti obiska in števila članov društev, kvalitete delovanja na posameznih
področjih in odmevnosti v strokovnih krogih, na nivoju regije in celo na državni ravni. V Občini Vrhnika na kulturnem
področju deluje več institucij in številne organizacije; na glasbenem področju razni orkestri in pevski zbori, ki delujejo tudi na
državnem nivoju (Orkester Simfonika, MePZ Mavrica, MePZ Ivan Cankar, Big Band Vrhnika, Oktet Raskovec, Pihalni
orkester Vrhnika … ) in tudi v mednarodnem prostoru in za svoje delovanje prejemajo številne nagrade.
Na Vrhniki je zelo živahna muzejska dejavnost: Muzejsko društvo Vrhnika v sodelovanju z Zavodom Ivana Cankarja Vrhnika
izdaja letni zbornik Vrhniški razgledi, pripravlja več razstav letno, prav tako ustvarjajo razstave številna društva v krajevnih
skupnostih, obujajo stare običaje, prirejajo ljubiteljske gledališke predstave …
Odmevnost v medijih je velika; mesečno v občinskem glasilu Naš časopis, ki spremlja vse kulturne dejavnosti, občasno v
različnih oddajah na TV Slovenija, Radiu Slovenija, Radiu 1, Delu, Dnevniku in v Slovenskih novicah.
Revitalizacija CDV bo omogočila nadaljnji razvoj različnih dejavnosti, pa tudi tržnosti le teh:
- z razširitvijo servisnih prostorov in dokončanjem dvorane in odra bi bila možna lastna produkcija, oziroma soprodukcija z
zunanjimi slovenskimi in zamejskimi gledališči;
- vključevali bi lahko t.i. gledališko in glasbeno vzgojo (povezava z društvi, šolami, glasbeno šolo, knjižnico in drugimi
inštitucijami v regiji);
- izboljšala bi se abonmajska ponudba in s tem število obiskovalcev, v sezoni 2013/14 130 abonentov iz občine Vrhnika, 100
iz drugih občin in krajev (Brezovica, Borovnica, Horjul, Ljubljana, Notranje gorice, Logatec, Log, Kranj, Dobrova, Ig))
- omogočili bi povečanje gostovanj komercialnih predstav in koncertov;
- omogočili bi povečanje izmenjav dogodkov s kulturnimi društvi izven Občine Vrhnika;
- omogočili bi porast in nadaljnje oživljanje ljubiteljske kulture.
Konference, seminarji, simpoziji – prenovljeni in novi prostori CDV, tako servisni kot prireditveni bodo primerni za povečan
obisk in trženje tudi te dejavnosti. Bližina Ljubljane, avtoceste, urejeni parkirni prostori so prednost, ki bi jo bilo potrebno
dopolniti s primerno tehnično opremo, klimatiziranimi in energetsko urejenimi prostori, gradbenimi in arhitektonskimi
rešitvami, ki rešujejo tako oblikovno, kot vsebinsko nadgradnjo obstoječega stanja.
Kino – v Vrhniškem Kinu bo v prihodnje možno organizirati tako klasično kot digitalno predvajanje filmskih predstav. V
primerno klimatizirani in tehnično opremljeni dvorani bo možno organizirati več predvajanj dnevno, uvajati bi bilo možno tudi
različne filmske abonmaje, se posvetiti filmski vzgoji za različne starostne stopnje (povezovanje z Art kino mrežo, gledališči,
drugimi vzgojnimi in varstvenimi inštitucijami v domači in sosednjih občinah).
Vse dodatne in razširjene dejavnosti potrebujejo povečanje uporabnih površin CDV in s tem tudi kadrovskih zmožnosti;
predvidevamo, da bi bili dodatno potrebni izpolniti najmanj eno delovno mesto.
Ne nazadnje bo posodobitev celotnega objekta privedla tudi do večjega obiska in števila prireditev ter s tem prispevala k
ekonomski upravičenosti prenove objekta.
Prenova Cankarjevega doma Vrhnika je za Cankarjevo Vrhniko resnično nujna in predstavlja predpogoj za nadaljnji razvoj
kulture. Cankarjev dom Vrhnika želi biti reprezentativen na regijskem nivoju pomemben objekt, v katerem se bo predstavila in
nadaljevala kultura, ki so jo utemeljili vrhunski umetniki z največjim slovenskim pisateljem - Ivanom Cankarjem - na čelu.
Predvidena investicija v osrednji kulturni hram na Vrhniki bo bistveno povečala možnosti razvijanja endogenih
potencialov kulture in turizma na območju več občin. Rezultati ureditve Cankarjevega doma bodo bistveno vplivali
na nove tržne možnosti saj bo objekt ponujal bistveno boljše pogoje za delo in ustvarjanje kulturnih, pa tudi
prireditev v sklopu turističnih programov. Tako bomo ustvarili center kulturnega udejstvovanja občanov in turistov
ter povečali število obiskovalcev tako na Vrhniki kot tudi v regiji.
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Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – regijski projekt iz enega
vsebinskega področja (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji):
Navede se:
- vsebinsko področje
- število in nazivi upravičencev
- aktivnosti nosilnega in projektnih partnerjev z namenom doseganja skupnega cilja operacije
- število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim predlogom, ki sicer niso
upravičeni do sofinanciranja
- navesti aktivnosti, ki se izvajajo v okviru dopolnilnega financiranja (samo v primeru vsebin 1a)
Primer za (1a) ekonomsko izobraževalna infrastruktura:
- nosilni partner (upravičenec je občina);
- partnerji, ki so upravičeni do sofinanciranja: ostale občine na ravni regije, katerih skupni cilj je izgradnja ekonomsko poslovne
oziroma izobraževalne infrastrukture;
- v kolikor je namen projekta pospeševanje podjetništva v regiji z vzpostavitvijo subjektov podjetniškega okolja na regionalni ravni, in
sicer regionalnih podjetniških partnerstev oziroma t.i. regionalnih poslovnih središč, mrež, klubov, združenj, ostalih oblik partnerskega
sodelovanja za pospeševanje podjetništva in konkurenčnosti na regionalni ravni, so sodelujoči subjekti na projektu tudi podjetja in
druge osebe zasebnega prava, ki pa po pravilih 6. javnega poziva niso upravičeni do sofinanciranja. Podjetjem so za ta namen na
razpolago sredstva iz naslova povratnih pomoči, ki jih razpisuje Sklad RS za regionalni razvoj;
- subjekt podjetniškega okolja na regionalni ravni (regionalno poslovno središče, mrežo, klub, združenje, druge oblike partnerskega
sodelovanja za pospeševanje podjetništva in konkurenčnosti na regionalni ravni) ustanovi(jo) partner(ji), ki je/so upravičeni do
sofinanciranja v skladu s pravili 6. javnega poziva.
- Prednost imajo tisti projektni predlogi, ki se navezujejo na nadgradnjo že obstoječih instrumentov, sofinanciranih iz OP RR iz drugih
OP (npr. partnerstvo, ki vključuje tudi skupine, ki prejemajo subvencije za samozaposlitve, ki jih sofinancira ESS); v primeru
izobraževalne infrastrukture pa tisti projektni predlogi, ki se navezujejo na instrumente kompetenčnih centrov, sofinanciranih iz
naslova ESS
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – regijski projekt iz več vsebinskih
področij (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji)::
- Navede se:
- vsebinska področja in integrirani značaj projekta
- število in nazivi upravičencev
- aktivnosti nosilnega in projektnih partnerjev z namenom doseganja skupnega cilja operacije
- število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim predlogom, ki sicer niso upravičeni do
sofinanciranja
- navesti aktivnosti, ki se izvajajo v okviru dopolnilnega financiranja (če je to relevantno)
- Primer za izvedbo je enak kot v primeru opisa projekta, ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v
razpisni dokumentaciji
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za inter – regijski (medregionalni) projekt (ki
ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji):
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Navede se:
-

vsebinska področja
število in nazivi upravičencev
aktivnosti nosilnega in projektnih partnerjev z namenom doseganja skupnega cilja operacije
število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim predlogom, ki sicer niso upravičeni do
sofinanciranja
- navesti aktivnosti, ki se izvajajo v okviru dopolnilnega financiranja
Primer za izvedbo je enak kot v primeru opisa projekta, ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v
razpisni dokumentaciji
Primer za integriran projekt (1a) in (2b) – ekonomsko izobraževalna in turistična infrastruktura (medregionalni turistični inkubator)
- nosilni partner (upravičenec je občina);
- partnerji, ki so upravičeni do sofinanciranja: ostale občine na ravni več regij, katerih skupni cilj je izgradnja ekonomsko poslovne
oziroma izobraževalne infrastrukture za namen razvoja turizma;
- v kolikor je namen projekta pospeševanje podjetništva v regiji z vzpostavitvijo subjektov podjetniškega okolja za namen razvoja
turizma na medregionalni, so sodelujoči subjekti na projektu tudi podjetja in druge osebe zasebnega prava, ki pa po pravilih 6. javnega
poziva niso upravičeni do sofinanciranja. Podjetjem so za ta namen na razpolago sredstva iz naslova povratnih pomoči, ki jih
razpisuje Sklad RS za regionalni razvoj;
- subjekt podjetniškega okolja za namen razvoja turizma na medregionalni ravni (regionalno poslovno središče, mrežo, klub, združenje,
druge oblike partnerskega sodelovanja za pospeševanje podjetništva in konkurenčnosti na regionalni ravni) ustanovi(jo) partner(ji), ki
je/so upravičeni do sofinanciranja v skladu s pravili 6. javnega poziva
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Geografska
projekta:

lokacija

Občina(-e):
VRHNIKA

Aktivnosti projekta za UPR
(v primeru, ko je partnerjev več,
se navedejo aktivnost vsakega
partnerja posebej)
1. izdelava
projektne
dokumentacije
2. Izvedba del
3.

Ocenjeni bruto
stroški (v EUR),
brez ddv
tekoče cene
19.900,00

Nadzor gradnje

4.

Informiranje
obveščanje javnosti
SKUPAJ brez DDV:
DDV 22%:
SKUPAJ z DDV:
(Tabelo po potrebi razširite)

Naselje(-a):
VRHNIKA

in

Terminski načrt (od-do)
december 2013 - januar 2014

860.400,00

januar 2014 - avgust 2015

19.170,00

januar 2014 - avgust 2015

3.000,00

januar 2014 - avgust 2015

902.470,00
198.543,40
1.101.013,40

Finančni načrt (v EUR), STALNE CENE*
Viri sredstev

leto 2013

sredstva EU (ESRR) 85%
opr. stroškov
upravičenec (nosilec projekta)
upravičenec (nosilec projekta)
DDV 22%
SKUPAJ po letih
* jesenska napoved gospodarskih gibanj, september 2013

SKUPAJ
po virih

leto 2014

leto 2015

%

256.398,91

488.847,12

745.246,03

69,67

45.246,87

86.267,14

131.514,01

12,30

66.362,07

126.525,14

192.887,21

18,03

368.007,85

701.639,40

1.069.647,25

100

leto 2014

leto 2015

SKUPAJ
po virih

%

261.270,49

505.829,01

767.099,50

69,67

46.106,56

89.263,94

135.370,50

12,30

67.622,95

130.920,45

198.543,40

18,03

726.013,40 1.101.013,40

100

Finančni načrt (v EUR), TEKOČE CENE*
Viri sredstev

leto 2013

sredstva EU (ESRR) 85%
opr. stroškov
upravičenec (nosilec projekta)
upravičenec (nosilec projekta)
DDV 22%
SKUPAJ po letih
* jesenska napoved gospodarskih gibanj, september 2013

375.000,00
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8.1.22.

Projektni predlog 22: Obnova vodovodov

Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:
(označite):

22
(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji in se
označi v obrazcu za projektni predlog)
1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):
Sodelujoči partnerji v projektu:
Naziv projekta:

OBNOVA VODOVODOV

Prioriteta RRP (št. in naziv):

Postati regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja
v Evropi.
Učinkovite komunalne storitve

Ukrep RRP (št. in naziv):
Navezava
(označite):

projekta

OBČINA VRHNIKA
(navedejo se sodelujoči partnerji, ki so upravičeni do sofinanciranja, kjer
je to relevantno)

na

ustrezni

Razvojna prioriteta OP (naziv):
Prednostna usmeritev OP (naziv):

OP

ccc)OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov
ddd)OP Razvoj človeških virov
eee) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvoj regij
Regionalni razvojni programi

Vsebinsko področje projekta
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja):
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
(1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura
(1b) prometna infrastruktura
X (2a) okoljska infrastruktura
(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v
turističnih območjih:
(3a) razvoj urbanih naselij
(3b) socialna infrastruktura
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Splošni
projekta:

cilji (v primeru, ko je vrsta projekta intra-regijski ali inter-regijski projekt, se označi splošni cilj
projekta glede na prevladujoče vsebinsko področje); splošni cilj se navede na ravni operacije
Zagotoviti varno oskrbo s pitno vodo in povečati požarno varnost.

Specifični
projekta:

cilji (v primeru, ko gre za intra-regijski ali inter-regijski projekt, se navedejo specifični cilji za
vsakega partnerja posebej); specifični cilji se navedejo na ravni operacije in partnerjev
·
·
·
·

Izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev naselja Verd, Notranjska - Gabrče,
Mirke in Stara Vrhnika,
Izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo na območju Verda, Notranjske - Gabrč,
Mirk in Stare Vrhnike,
Zagotovitev ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo za Verd, Notranjsko Gabrče, Mirke in Staro Vrhniko,
Izboljšati sistem požarne varnosti omenjenih naselji,

Pričakovani merljivi(!) (v primeru, ko gre za intra-regijski projekt iz več vsebinskih področij, se navedejo
rezultati projekta:*
merljivi rezultati projekta po partnerjih za vsako področje posebej)
·

Verd – vodovod: število prebivalcev s kvalitetnejšim in varnejšim vodovodnim
omrežjem: 346,
· Notranjska in Gabrče vodovod: število prebivalcev s kvalitetnejšim in varnejšim
vodovodnim omrežjem: 146,
· Mirke – vodovod: število prebivalcev s kvalitetnejšim in varnejšim vodovodnim
omrežjem: 111,
· Stara Vrhnika – Vodovod: število prebivalcev s kvalitetnejšim in varnejšim
vodovodnim omrežjem: 732.
Pričakovani merljivi(!) 5. Verd – vodovod: dolžina obnovljenega vodovoda skupaj 1071m in postavljenih 14
učinki projekta:*
novih hidrantov,
6. Notranjska in Gabrče vodovod: dolžina obnovljenega vodovoda 971m, in
postavljenih 5 novih hidrantov,
7. Mirke – vodovod: dolžina obnovljenega vodovoda 1138m in postavljeni 4 novi
hidranti,
8. Stara Vrhnika – Vodovod: dolžina obnovljenega vodovoda 2396m in postavljenih
13 novih hidrantov.
Ciljna(-e) skupina(-e):
Projekt je namenjen vsem prebivalcem omenjenih naselji obnovitve dotrajanih
vodovodov kakor tudi vsem obiskovalcem Verda, Notranjske ceste, Gabrč, Mirk
in Stare Vrhnike.
*pri vpisovanju pričakovanih merljivih rezultatov/učinkov projekta uporabljajte postavke iz priloge dokumentacije
»Pričakovani merljivi rezultati/učinki projekta«, ki je objavljena na spletni strani MGRT
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Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki
ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):
Navede se:
- vsebinsko področje
- upravičenca
- aktivnosti upravičenca za dosego ciljev operacije
- število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim predlogom,
ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja
- navesti aktivnosti, ki se izvajajo v okviru dopolnilnega financiranja (če je to relevantno oz. samo v
primeru vsebin 1a in 3b)
Primer za izvedbo je enak kot v primeru opisa projekta, ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z
opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji
OPIS PROJEKTA, SMOTRNOSTI IZVEDBE IN PREDSTAVITEV PROJEKTNIH AKTIVNOSTI
Naselje Verd, periferno območje Vrhnike (Notranjska cesta in Gabrče), naselje Mirke in naselje Stara Vrhnika imajo
obstoječa samostojna vodovodna omrežja, ki so hidravlično ločena od preostalih delov vodovodnega sistema
Borovnica – Vrhnika - Log – Dragomer. Vsako od navedenih samostojnih vodnih omrežji se oskrbuje z vodo iz
Borovniškega vršaja preko transportnega cevovoda, ki povezuje naselja vseh treh občin.
Naselje Verd leži južno od mesta Vrhnika. Razprostira se med reko Ljubljanico in pobočji Ljubljanskega vrha in
Javorča. Na severni strani pa se zaključuje z objekti ob regionalni cesti Vrhnika Borovnica. Po podatkih iz
centralnega registra prebivalstva naselje šteje 1900 prebivalcev. Območje poselitve oskrbuje vodovodno omrežje, ki
se priključuje na vodovodni sistem Vrhnika – Borovnica – Log - Dragomer na lokaciji med avtocesto in reko
Ljubljanico. Obnoviti želimo del območja, ki zajema južni del naselja Verd, v katerem živi 346 prebivalcev.
Območje poselitve Notranjske in Gabrč je sestavni del mesta Vrhnike vendar s samostojnim vodovodnim omrežjem.
Predstavlja periferno območje, ki se razprostira med Idrijsko cesto in regionalno cesto Vrhnika - Logatec. Območje
poselitve oskrbuje vodovodno omrežje, ki se priključuje na vodovodni sistem Vrhnika – Borovnica – LogDragomer na lokaciji na Idrijski cesti. Omrežje poteka po izrazito skalnatem terenu, ki zaradi načina gradnje
povzroča številne okvare. Obnoviti želimo vodovodno omrežje ki zajema področje Notranjske in Gabrč, v katerem
živi 146 prebivalcev.
Naselje Mirke leži južno od mesta Vrhnika. Razprostira se med pritokoma reke Ljubljanice in sicer Močilnika in
Retovja. Po podatkih iz centralnega registra prebivalstva naselje šteje 111 prebivalcev. Območje poselitve oskrbuje
vodovodno omrežje, ki se priključuje na vodovodni sistem Vrhnika – Borovnica – Log-Dragomer na lokaciji med
reko Ljubljanico in Tržaško cesto. Predvidena je obnovitev omrežja celotnega naselja Mirke.
Naselje Stara Vrhnika leži severozahodno od mesta Vrhnika. Razprostira se med regionalno cesto Horjul – Vrhnika
in pobočjem Planine. Po podatkih iz centralnega registra prebivalstva naselje šteje 732 prebivalcev. Območje
poselitve oskrbuje vodovodno omrežje, ki se priključuje na vodovodni sistem Vrhnika – Borovnica – LogDragomer na lokaciji pri POC ob regionalni cesti Horjul – Vrhnika. Predvidena je obnova omrežja na celotnem
območju naselja Stara Vrhnika.
Skupno vsem navedenim štirim samostojnim vodovodnim omrežjem je, da jih sestavljajo cevi iz raznovrstnih
materialov, starih preko 30 let, na katerih prihaja do pogostih okvar. Posledica le-teh so nezanesljiva oskrba s pitno
vodo, možnost okužbe pitne vode, vodne izgube ter visoki stroški vzdrževanja. Omrežja tudi niso v zadostni meri
oskrbljena s hidranti. Obstoječi hidranti so podzemni, težko dostopni v primeru intervencije in ker jih je premalo,
tudi od večine objektov preveč oddaljeni za hitro ukrepanje v primeru požara.
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Namen projekta je izboljšanje stanja na področju vodovodne oskrbe in požarne varnosti na delu območja naselja
Verd, perifernega območja Vrhnike (Notranjska cesta in Gabrče), naselja Mirke in naselja Stara Vrhnika.
S projektom se bo doseglo zanesljivo oskrbo s pitno vodo, zmanjšalo izgube vode iz vodovodnega sistema ter
doseglo zmanjšanje vzdrževalnih stroškov.
Z obnovo cevovodov se bo bistveno izboljšala oskrba s pitno vodo za 1335 prebivalcev, ki so neposredno
priključeni na omenjena štiri samostojna vodovodna omrežja. S to investicijo bo občina zadostila tudi določenim
zahtevam Zakona o vodah (Ur. List 67/02), Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Ur. List 35/06) in Odloka o oskrbi s
pitno vodo v občini Vrhnika v primerih, ko se nanašajo na oskrbo s pitno vodo.
Skrb za zaščito virov pitne vode ter kvaliteto vode v distribucijskih sistemih je ena temeljnih nalog in dolžnosti
zdravstva vsake občine, saj je kemijska in biološka neoporečnost pitne vode v najtesnejši povezavi s splošnim
zdravstvenim stanjem prebivalstva.
Velik poudarek v občini Vrhnika se daje na varstvo okolja, saj se zelo zaveda, da lahko pride do onesnaženja
podtalnice zaradi mnogih dejavnikov. Zato je potrebno vzbuditi ekološko zavest in hkrati zaščiti vire pitne vode ter
jo varno distribuirati do uporabnikov.
Ker je oskrba s pitno vodo v današnjem času primarnega pomena tako za prebivalce, kot tudi za Gospodarstvo, je
zanesljivost oskrbe z vodo pomembnejša od finančnih izkazov investicije. Z izvedbo investicije se bo zmanjšalo
število okvar na vodovodnem omrežju zaradi cesar bo oskrba nemotena, izgube vode iz cevovodov se bodo
zmanjšale na minimum. Povečano število nadzemnih hidrantov bo povečalo požarna varnost obravnavanih območji.

Geografska
projekta:

lokacija

Občina(-e):

Naselje(-a):
Verd, Notranjska cesta in Gabrče, Mirke,
Stara Vrhnika

VRHNIKA
Aktivnosti projekta za UPR
Ocenjeni bruto stroški (v
(v primeru, ko je partnerjev več, se
EUR)
navedejo aktivnost vsakega
tekoče cene brez ddv
partnerja posebej)
1. Verd - vodovod
139.728,57
L-1071m
2. Notranjska in Gabrče
114.099,07
vodovod
L – 971m
3. Mirke - vodovod
117.168,54
L = 1138m
4. Vodovod Stara Vrhnika
265.371,24
L=2396m
5. Nadzor, inženiring
12.787,35
6.

Informiranje
obveščanje javnosti
SKUPAJ stroški brez DDV:
22% DDV
SKUPAJ stroški z DDV:

in

Terminski načrt (od-do)
avgust 2013 - maj 2014
avgust 2013 - avgust 2014
januar 2014 - november 2014
januar 2014 - avgust 2015
januar 2014 - avgust 2015

3.000,00

januar 2014 - avgust 2015

652.154,77
143.474,05
795.628,82

Finančni načrt (v EUR), STALNE CENE*
Viri sredstev

leto 2013

sredstva EU (ESRR) 85%
opr. stroškov
upravičenec (nosilec projekta)

68.378,51 (Verd
+ Notranjska +nadzor)

leto 2014

leto 2015

SKUPAJ
po virih

%

322.430,78

162.255,28

484.686,06

62,21

56.899,56

28.633,28

153.911,34

19,76
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upravičenec (nosilec projekta)
15.043,27
83.452,67
41.995,48
140.491.43
DDV 22%
SKUPAJ po letih
83.421,78 **
462.783,01 232.884,04 779.088,83
* jesenska napoved gospodarskih gibanj, september 2013
** znesek realizacije v letu 2013 je v celoti neopravičen strošek – izvedeno pred 13.12.2013

18,03
100

Finančni načrt (v EUR), TEKOČE CENE*
Viri sredstev

leto 2013

sredstva EU (ESRR) 85%
opr. stroškov
upravičenec (nosilec projekta)

68.378,51 (Verd
+ Notranjska +nadzor)

leto 2014

leto 2015

SKUPAJ
po virih

%

328.556,96

167,652,86

496.209,82

62,37

57.980,65

29.585,80

155.944,96

19,60

upravičenec (nosilec projekta)
15.043,27
85.038,27
43.392,50
143.474,04
DDV 22%
SKUPAJ po letih
83.421,78 **
471.575,88
240.631,16 795.628,82
* jesenska napoved gospodarskih gibanj, september 2013
** znesek realizacije v letu 2013 je v celoti neopravičen strošek – izvedeno pred 13.12.2013
Finančni načrt (v EUR, bruto z ddv): TEKOČE CENE
leto 2014
leto 2013
leto 2014
ESRR
Viri sredstev
OV
85% opr. str.
Verd - vodovod
L-1071m
Notranjska
in
Gabrče vodovod
L - 971
Mirke - vodovod
L – 1138m

leto 2015
OV

leto 2015
ESRR
85% opr.
str.

40.746,66

93.607,18

170.468,86

45.671,04

28.365,60

65.164,23

139.200,87

43.352,36

99.593,26

142.945,62

27.295,08

62.704,92

70.892,27

162.860,63

323.752,90

2,804,30

6.442,29

1.430,95

3.287,31

15.600,57

Nadzor, inženiring
1.635,72
Informiranje
in
obveščanje javnosti
SKUPAJ po letih
83.421,78*
SKUPAJ
83.421,78*
*neopravičeni stroški

454,92

1.045,08
143.018,92
328.556,96
471.575,88

655,08

1.504,92
72.978,30 167,652,86
240.631,16

100

SKUPAJ

36.115,02

Vodovod
Stara
Vrhnika L=2396m

18,03

3.660,00
795.628,82
795.628,82
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8.1.23.

Projektni predlog 23: Izgradnja 30 stanovanj z vsemi priključki
in zunanjo ureditvijo v območju urejanja VS 6/1 - Dolgi most v
Ljubljani

Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:
(označite):

23
1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3,
Ljubljana
(navedejo se sodelujoči partnerji, ki so upravičeni do sofinanciranja, kjer
je to relevantno)

Sodelujoči partnerji v projektu:
Naziv projekta:

Izgradnja 30 stanovanj z vsemi priključki in zunanjo ureditvijo v območju urejanja
VS 6/1 – Dolgi most v Ljubljani

Prioriteta RRP (št. in naziv):

Postati regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja
v Evropi
Enake možnosti – prispevek h konkurenčnosti regije

Ukrep RRP (št. in naziv):
Navezava
(označite):

projekta

na

ustrezni

Razvojna prioriteta OP (naziv):
Prednostna usmeritev OP (naziv):

OP

fff) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov
ggg) OP Razvoj človeških virov
hhh)
OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvoj regij
Socialna infrastruktura

Vsebinsko področje projekta
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja):
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
(1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura
(1b) prometna infrastruktura
(2a) okoljska infrastruktura
(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih:
(3a) razvoj urbanih naselij
(3b) socialna infrastruktura
Splošni cilji projekta:
Specifični cilji projekta:

Pomoč pri reševanju stanovanjskega problema tistim, ki ga ne morejo rešiti sami
Povečati kapaciteto neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot

Pričakovani
merljivi(!)
rezultati projekta:*
Pričakovani merljivi(!) učinki
projekta:*
Ciljna(-e) skupina(-e):

Zagotovitev dodatnih 30 neprofitnih najemnih stanovanj oziroma bivalnih enot
Oddaja 30 neprofitnih najemnih stanovanj oziroma bivalnih enot v najem
upravičencem, do najema neprofitnih najemnih stanovanj
Upravičenci do najema neprofitnih najemnih stanovanj oziroma bivalnih enot na
podlagi razpisa za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki
ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):
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Zemljišča parc. št. 2052/23, 2051/17, 2052/24, vse k.o. Vič, se nahajajo v ureditvenem območju VS 6/1 Dolgi most,
prostorska enota PE 2 in na njih trenutno ni nobenih objektov. Obstoječa javna infrastruktura je razpeljana do
parcel. Zazidljivost zemljišč je urejena s sprejetim ZN za del območja urejanja VS 6/1 Dolgi most (Uradni list RS št.
65/2007). V skladu z obstoječim ZN je na tem območju možna gradnja večstanovanjskih hiš.
Javni stanovanjski sklad MOL načrtuje v skladu s sprejetim stanovanjskim programom na navedenih zemljiščih
zgraditi tri stanovanjske objekte - A, B in C s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo. V objektih bo
30 neprofitnih stanovanj oziroma bivalnih enot, namenjenih za oddajo v najem socialno ogroženim družinam in
posameznikom, z možnostjo, da se v predpisanem odstotnem deležu prilagodijo za bivanje oseb z omejeno
sposobnostjo gibanja.
Projekt je zasnovan v nizkoenergijskem standardu. Realizacija projekta bo ugodno vplivala na stanje okolja, v
katerem bo objekt zgrajen.
IZJAVA: Za projekt Dolgi most je bila decembra 2013 na UE Ljubljana oddana vloga za pridobitev gradbenega
dovoljenja, ki naj bi bilo izdano v mesecu januarju 2014.
Zaradi večjih zaposlitvenih možnosti Ljubljana predstavlja magnet za prebivalce regije in celotne države. Ljudje iz
različnih koncev Slovenije v Ljubljani prijavijo stalno prebivališče, najamejo tržno najemno stanovanje, a veliko
izmed njih težko zmore ali tudi ne zmore plačevati visoke tržne najemnine, zato kandidirajo na razpisih Javnega
stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Vsled visokega
stanovanjskega primanjkljaja (cca. 4000 potrebnih dodatnih enot) je uspeh na razpisih za dodelitev neprofitnih
najemnih stanovanj zelo nizek - približno 10 odstoten.
Na območju Mestne občine Ljubljana na Centrih za socialno delo prijavljajo svoje prebivališče osebe iz Ljubljane in
tudi iz širšega območja Slovenije, ki nimajo niti toliko sredstev, da bi si zagotovili kakršnokoli obliko bivanja in so
izpostavljene različnim oblikam brezdomstva, v neredkih primerih tudi odprtemu brezdomstvu. Take osebe so
upravičene do dodelitve bivalnih enot, s katerimi se rešuje njihov problem odprtega brezdomstva.
Z realizacijo projektov, kot je gradnja večjega števila stanovanj, se poleg povečevanja ponudbe stanovanj in reševana
stanovanjskih problemov nudijo predvsem tudi poslovne priložnosti gradbenim podjetjem iz regije in celotnega
območja Slovenije, omogočajo se dodatne zaposlitve oziroma nova delovna mesta in posledično ohranjanje
slovenske gradbene dejavnosti.
Geografska
projekta:

lokacija

Občina(-e):
Mestna občina Ljubljana

Naselje(-a):
Ljubljana – Dolgi most

Aktivnosti projekta
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega
partnerja posebej)
1. Izdelava projektne dokumentacije in načrtov

Ocenjeni bruto stroški
(v EUR)

Terminski načrt
(od-do)

210.816,00 Junij 2013 –
Januar 2014
4.015.000,00 Maj 2014 – Maj
2015
164.000,00 Maj 2014 – Maj
2015

2. Gradbeno obrtniška in instalacijska dela
3. Svetovalni inženiring z gradbenim nadzorom,
projektantski nadzor, koordinator za varnost in
zdravje pri delu

20.000,00 Februar 2014 – Maj
2015

4. Ostali stroški (investicijski program, etažni načrti in
vpis stavbe v kataster)
SKUPAJ stroški:

4.409.816,00

Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev
upravičenec (nosilec projekta)
sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih

leto 2013
(in pred tem)
161.406,00
(že plačano)

leto 2014

leto 2015

SKUPAJ
po virih

%

465.169,73

503.933,88

1.130.509,61

25,6

1.574.067,06

1.705.239,33

3.279.306,39
4.409.816,00

74,4
100,0%
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8.1.24.

Projektni predlog 24: Izgradnja stanovanjske soseske Polje III v
Ljubljani

Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:
(označite):

24
1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3,
Ljubljana in Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana
(navedejo se sodelujoči partnerji, ki so upravičeni do sofinanciranja, kjer
je to relevantno)

Sodelujoči partnerji v projektu:
Naziv projekta:

Izgradnja stanovanjske soseske Polje III v Ljubljani

Prioriteta RRP (št. in naziv):

Postati regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja
v Evropi
Enake možnosti – prispevek h konkurenčnosti regije

Ukrep RRP (št. in naziv):
Navezava
(označite):

projekta

na

ustrezni

Razvojna prioriteta OP (naziv):
Prednostna usmeritev OP (naziv):

OP

iii) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov
jjj) OP Razvoj človeških virov
kkk) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvoj regij
Socialna infrastruktura

Vsebinsko področje projekta
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja):
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
(1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura
(1b) prometna infrastruktura
(2a) okoljska infrastruktura
(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih:
(3a) razvoj urbanih naselij
(3b) socialna infrastruktura
Splošni cilji projekta:
Specifični cilji projekta:

Pomoč pri reševanju stanovanjskega problema tistim, ki ga ne morejo rešiti
sami
Povečati kapaciteto neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot

Pričakovani
merljivi(!)
rezultati projekta:*
Pričakovani merljivi(!) učinki
projekta:*

Zagotovitev dodatnih 148 neprofitnih najemnih stanovanj oziroma bivalnih
enot
Oddaja 148 neprofitnih najemnih stanovanj oziroma bivalnih enot v najem
upravičencem, do najema neprofitnih najemnih stanovanj

Ciljna(-e) skupina(-e):

Upravičenci do najema neprofitnih najemnih stanovanj oziroma bivalnih
enot na podlagi razpisa za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

*pri vpisovanju pričakovanih merljivih rezultatov/učinkov projekta uporabljajte postavke iz priloge dokumentacije
»Pričakovani merljivi rezultati/učinki projekta«, ki je objavljena na spletni strani MGRT
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki
ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):
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Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana gradi na zemljiščih, parc. št. 769, 770, 771, 2466/1, k.o. Kašelj
(enota urejanja PO – 218) stanovanjsko sosesko Polje III, v sklopu katere bo pridobljenih skupno 148 stanovanjskih
enot, s pripadajočo komunalno, energetsko, zunanjo in prometno ureditvijo. Od skupnega števila enot bo desetina
enot namenjenih osebam z omejeno sposobnostjo gibanja.
Načrtovana soseska Polje III leži ob vzhodnem robu naselja Polje v Ljubljani. Vpeta je med tri soseske, Polje I na
severni strani, Polje II na jugozahodni strani, obe zgrajeni s strani investitorja JSS MOL, ter komercialno sosesko
Rudis na zahodni strani. Proti vzhodu se lokacija odpira v zeleni prostor njiv in travnikov. V bližini se nahajajo še
šola, pokopališče, cerkev in center Četrtne skupnosti Polje.
Stanovanjsko sosesko bo sestavljalo šest več stanovanjskih blokov A1, A2, B1, B2, C1, C2, treh različnih velikosti, a
sorodnih tipologij (blok, vila blok, mini kare). Etažnost stavb je omejena na K + P + 3 nadstropja.
Pod objekti je predvidena naravno prezračevana podzemna garaža, v kateri bo zagotovljenih 114 parkirnih mest (za
vsako stanovanje je predvideno po 1 PM in po 1 PM na vsake 3 bivalne enote). Na dveh zunanjih parkiriščih in
vzdolžnem parkirišču ob južni cesti bo zagotovljenih še 98 parkirnih mest.
Od skupnega števila 148 stanovanjskih enot bo 96 enot namenjenih neprofitnemu najemu, 52 pa bo bivalnih enot, ki
bodo enakomerno razporejene po vseh objektih. Neprofitna stanovanja so po strukturi zasnovana kot dvo ter dvo in
pol-sobna (površine 52,51 m² oz. 64,72 m²), z možnostjo, da se v predpisanem odstotnem deležu prilagodijo za
bivanje oseb z omejeno sposobnostjo gibanja.
Bivalne enote s koncentriranimi servisi ob vstopu v enoto in enostavnim bivalnim prostorom so zasnovane v treh
različnih velikostih:11,2 m², 14,06 m² in 23,4 m².
Vse stanovanjske enote so zasnovane tako, da se skladno zlagajo v vsako izmed treh predvidenih tipologij objektov.
Tako je stanovalcem, ob upoštevanju zahtevane racionalizacije in standardizacije, omogočena enaka stopnja bivalne
kvalitete, ob enem pa možnost bivanja v morfološko in zaznavno različnih objektih.
Projekt je zasnovan v nizkoenergijskem standardu. Realizacija projekta bo ugodno vplivala na stanje okolja, v
katerem bo objekt zgrajen.
Izjava: Izgradnja stanovanjske soseske Polje III je že v teku, dokončanje gradnje je predvideno aprila 2015.
Zaradi večjih zaposlitvenih možnosti Ljubljana predstavlja magnet za prebivalce regije in celotne države. Ljudje iz
različnih koncev Slovenije v Ljubljani prijavijo stalno prebivališče, najamejo tržno najemno stanovanje, a veliko
izmed njih težko zmore ali tudi ne zmore plačevati visoke tržne najemnine, zato kandidirajo na razpisih Javnega
stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Vsled visokega
stanovanjskega primanjkljaja (cca. 4000 potrebnih dodatnih enot) je uspeh na razpisih za dodelitev neprofitnih
najemnih stanovanj zelo nizek - približno 10 odstoten.
Na območju Mestne občine Ljubljana na Centrih za socialno delo prijavljajo svoje prebivališče osebe iz Ljubljane in
tudi iz širšega območja Slovenije, ki nimajo niti toliko sredstev, da bi si zagotovili kakršnokoli obliko bivanja in so
izpostavljene različnim oblikam brezdomstva, v neredkih primerih tudi odprtemu brezdomstvu. Take osebe so
upravičene do dodelitve bivalnih enot, s katerimi se rešuje njihov problem odprtega brezdomstva.
Z realizacijo projektov, kot je gradnja večjega števila stanovanj, se poleg povečevanja ponudbe stanovanj in reševana
stanovanjskih problemov nudijo predvsem tudi poslovne priložnosti gradbenim podjetjem iz regije in celotnega
območja Slovenije, omogočajo se dodatne zaposlitve oziroma nova delovna mesta in posledično ohranjanje
slovenske gradbene dejavnosti.

Geografska
projekta:

lokacija

Občina(-e):
Mestna občina Ljubljana

Naselje(-a):
Ljubljana – Polje
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Aktivnosti projekta
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega
partnerja posebej)

Ocenjeni bruto stroški
(v EUR)

javni arhitekturni natečaj in projektna dokumentacija

Terminski načrt
(od-do)

533.006,00 April 2012 – maj
2013

Gradbeno obrtniška in instalacijska dela

Svetovalni inženiring z gradbenim nadzorom, projektantski
nadzor, koordinator za varnost in zdravje pri delu
Ostali stroški (investicijski program, etažni načrti in vpis
stavbe v kataster)
SKUPAJ stroški:

11.816.168,47 Oktober 2013
april 2015

–

Oktober 2013
118.582,60 april 2015

–

28.746,93

Avgust 2013 – maj
2015

12.496.504

Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev
upravičenec (nosilec projekta)

sredstva EU (ESRR)

SKUPAJ po letih

leto 2013
(in pred tem)
533.006,00
(že plačani
stroški)

leto 2014

leto 2015

SKUPAJ
po virih

2.043.246,81

645.235,84

2.688.482,65
(bruto
vrednost)

7.049.011,64 2.226.003,70

9.275.015,34
(neto
vrednost)

%
25,8

74,2

12.496.504,00 100,0%

137

8.1.25.

Projektni predlog 25: Izgradnja stanovanjske stavbe - Hiše
Sonček na Vinčarjevi ulici v Ljubljani

Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:
(označite):

25
1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3,
Ljubljana
(navedejo se sodelujoči partnerji, ki so upravičeni do sofinanciranja, kjer
je to relevantno)

Sodelujoči partnerji v projektu:
Naziv projekta:

Izgradnja stanovanjske stavbe - Hiše Sonček na Vinčarjevi ulici v Ljubljani

Prioriteta RRP (št. in naziv):

Postati regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja
v Evropi
Enake možnosti – prispevek h konkurenčnosti regije

Ukrep RRP (št. in naziv):
Navezava
(označite):

projekta

na

ustrezni

Razvojna prioriteta OP (naziv):
Prednostna usmeritev OP (naziv):

OP

lll) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov
mmm)
OP Razvoj človeških virov
nnn)
OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvoj regij
Socialna infrastruktura

Vsebinsko področje projekta
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja):
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
(1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura
(1b) prometna infrastruktura
(2a) okoljska infrastruktura
(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih:
(3a) razvoj urbanih naselij
(3b) socialna infrastruktura
Splošni cilji projekta:
Specifični cilji projekta:

Pomoč pri reševanju stanovanjskega problema tistim, ki ga ne morejo rešiti
sami
Povečati kapaciteto stanovanj za ljudi s posebnimi potrebami iz celotnega
območja Slovenije

Pričakovani
merljivi(!)
rezultati projekta:*
Pričakovani merljivi(!) učinki
projekta:*
Ciljna(-e) skupina(-e):

Zagotovitev dodatnih 2 stanovanjskih enot za bivanje največ 14 oseb s
posebnimi potrebami (cerebralno paralizo)
Oddaja 2 stanovanjskih enot Društvu Sonček, v katerih bo bivalo največ 14
oseb s posebnimi potrebami (cerebralno paralizo)
Osebe s posebnimi potrebami (cerebralno paralizo)

*pri vpisovanju pričakovanih merljivih rezultatov/učinkov projekta uporabljajte postavke iz priloge dokumentacije
»Pričakovani merljivi rezultati/učinki projekta«, ki je objavljena na spletni strani MGRT
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki
ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):
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Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana bo na zemljišču, parc. št. 1269/1 k.o. Vič, gradil stanovanjsko
stavbo z dvema stanovanjskima enotama. Stavba bo namenjena za potrebe Zveze društev za cerebralno paralizo
Sonček.
Stavba je dvonadstropna, v vsakem nadstropju je po eno stanovanje s šestimi ležišči.
Stanovanje v zgornjem
nadstropju ima direkten nivojski dostop z Vinčarjeve ceste, drugo stanovanje, ki je nadstropje niže, je dostopno s
pomočjo dvigala in stopnic. Stanovanje v nižjem nadstropju ima možen direkten dostop na vrt iz bivalnega prostora.
Stanovanji sta zasnovani identično. Ob vhodni strani so v ožjem delu nanizani servisni prostori: kopalnici, wc,
kuhinjski del bivalnega prostora ter delovna soba. Proti jugovzhodu so obrnjene spalnice in bivalni prostor. Iz
bivalnega prostora je možen dostop na balkon (v zgornjem nadstropju) oziroma na vrt (v spodnjem nadstropju).
Dostop do objekta in parkiranje bo predvidoma urejeno na gornjem delu zemljišča ob Vinčarjevi ulici. Tri parkirna
mesta so zagotovljena pod nadstrešnico ob stavbi.
Projekt je zasnovan v nizkoenergijskem standardu. Realizacija projekta bo ugodno vplivala na stanje okolja, v
katerem bo objekt zgrajen.
Projekt bo imel širši regionalni pomen, saj društvo Sonček združuje osebe s cerebralno paralizo iz celotnega območja
Slovenije, potrebe po ustreznih nastanitvenih možnostih (tako zgolj za dnevno kot tudi za dolgotrajnejšo oskrbo pod
strokovnim nadzorom) oseb s tovrstnimi oviranostmi pa so še posebej velike. Z vidika družbene odgovornosti
javnopravnih oseb do najranljivejših skupin prebivalstva je predmetni projekt še posebnega pomena. Pomeni namreč
izrazito veliko podporo osebam, ki brez tuje pomoči niso sposobni skrbeti same zase in zadovoljevati svojih
vsakodnevnih potreb, hkrati pa bodo nastanitvene možnosti pomenile tudi razbremenitev staršev oziroma skrbnikov
samih uporabnikov storitev.
Po izgradnji objekta in njegovi predaji v uporabo bo, glede na potrebe oseb, ki bodo bivale v Hiši Sonček, v okviru
Društva Sonček dobil zaposlitev dodatni strokovni kader.
IZJAVA: Za projekt Hiša Sonček ocenjujemo, da bo gradbeno dovoljenje pridobljeno v aprilu 2014.
Geografska
projekta:

lokacija

Občina(-e):
Mestna občina Ljubljana

Aktivnosti projekta
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega
partnerja posebej)
1.

Naselje(-a):
Ljubljana – Vinčarjeva ulica

Ocenjeni bruto stroški
(v EUR)

projektna dokumentacija in energetska
optimizacija

72.588,04 September 2013 –
april 2014

2.

Gradbeno obrtniška in instalacijska dela

3.

Svetovalni inženiring z gradbenim nadzorom,
projektantski nadzor, koordinator za varnost in
zdravje pri delu
Ostali stroški (investicijski program, etažni
načrti in vpis stavbe v kataster)
SKUPAJ stroški:

4.

Terminski načrt
(od-do)

649.889,28 Julij 2014 – april
2015
22.000,00 Julij 2014 – april
2015
8.000,00 Marec 2014 – april
2015
752.477,32

Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev
upravičenec (nosilec projekta)
sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih

leto 2013
(in pred tem)
45.135,60
(že plačano)

leto 2014

leto 2015

SKUPAJ
po virih

%

81.416,93

81.416,93

207.969,46

27,6

272.253,93

272.253,93

544.507,86
752.477,32

72,4
100,0%
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8.1.26.

Projektni predlog 26: Metan avtobusi

Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:
(označite):

26
OKOLJU PRIJAZNI AVTOBUSI
1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)

Nosilec projekta (upravičenec):
Sodelujoči partnerji v projektu:
Naziv projekta:

Nakup okolju prijaznih vozil

Prioriteta RRP (št. in naziv):

Postati regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v
Evropi
Dostopnost za kakovost življenja

Ukrep RRP (št. in naziv):
Navezava
(označite):

projekta

JP LPP. d.o.o.

na

ustrezni

Razvojna prioriteta OP (naziv):
Prednostna usmeritev OP (naziv):

OP

a)

OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov

Razvoj regij
Regionalni razvojni program

Vsebinsko področje projekta
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja):
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
(1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura
(1b) prometna infrastruktura
(2a) okoljska infrastruktura
(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih
območjih:
(3a) razvoj urbanih naselij
(3b) socialna infrastruktura
Splošni cilji projekta:

LPP bi z nakupom predvidoma 10 avtobusov, ki ustrezajo višjem okoljskem
standardu (EEV oziroma E 6) posodobil svoj vozni park. Na ta način nobeno
vozilo ne bo več starejše od 15 let, vsa pa bodo izpolnjevala okoljski standard, ki ne
bo manjši od E3.

Specifični cilji projekta:

Projekt je usmerjen v doseganje trajnostno vzdržne oblike transporta in
odpravljanju ozkih grl na tem področju. Veže se na integralni model izvajanja
prevoza ljudi in blaga v državi, multimodalnostne razvojne načrte, povezavo z
železniškim in medkrajevnim avtobusmim prevozom ter že zasnovanimi lokalnimi
projekti na tem področju (P+R, Bicikelj itd). Čistejša tehnologija zmanjšuje
okoljske obremenitve in zvišuje kakovost bivalnega okolja.

Pričakovani
merljivi(!) Zamenjava starejših vozil in ekološko neprimernih vozil z ustreznimi.
rezultati projekta:*
Pričakovani merljivi(!) učinki Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in za najmanj 400 gk PM10 na leto za vsak
projekta:*
novi avtobus v primerjavi s starejšimi avtobusi.
Ciljna(-e) skupina(-e):
*pri vpisovanju pričakovanih merljivih rezultatov/učinkov projekta uporabljajte postavke iz priloge dokumentacije
»Pričakovani merljivi rezultati/učinki projekta«, ki je objavljena na spletni strani MGRT
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Geografska
projekta:

lokacija

Občina(-e):

Naselje(-a):

LUR

Aktivnosti projekta
Ocenjeni bruto stroški
Terminski načrt
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega
(v EUR)
(od-do)
partnerja posebej)
Nakup vozil
4.270.000€ Jan-dec 2015
Koordinacija projekta
6.100,00€ Jan-dec 2015
Promocija projekta
6.100,00€ Jan-dec 2015
SKUPAJ stroški:
4.282.200.00€
Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev
upravičenec (nosilec projekta)
sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih

leto 2013
(in pred tem)

leto 2014

SKUPAJ
%
po virih
1.298.700,00€ 1.298.700,00€
30.3
2.983.500,00€ 2.983.500,00€
69.7
4.282.200.00€ 4.282.200.00€ 100,0%
leto 2015
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8.1.27.

Projektni predlog 27: Metan avtobusi

Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:
(označite):

27
OKOLJU PRIJAZNI AVTOBUSI
1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)

Nosilec projekta (upravičenec):
Sodelujoči partnerji v projektu:
Naziv projekta:

Nakup okolju prijaznih vozil

Prioriteta RRP (št. in naziv):

Postati regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v
Evropi
Dostopnost za kakovost življenja

Ukrep RRP (št. in naziv):
Navezava
(označite):

projekta

JP LPP, d.o.o.

na

ustrezni

Razvojna prioriteta OP (naziv):
Prednostna usmeritev OP (naziv):

OP

b) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov
Razvoj regij
Regionalni razvojni program

Vsebinsko področje projekta
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja):
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
(1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura
(1b) prometna infrastruktura
(2a) okoljska infrastruktura
(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih
območjih:
(3a) razvoj urbanih naselij
(3b) socialna infrastruktura
Splošni cilji projekta:

LPP bi z nakupom predvidoma 18 avtobusov, ki ustrezajo višjem okoljskem
standardu (EEV oziroma E 6) posodobil svoj vozni park. Na ta način nobeno
vozilo ne bo več starejše od 15 let, vsa pa bodo izpolnjevala okoljski standard, ki ne
bo manjši od E3.

Specifični cilji projekta:

Projekt je usmerjen v doseganje trajnostno vzdržne oblike transporta in
odpravljanju ozkih grl na tem področju. Veže se na integralni model izvajanja
prevoza ljudi in blaga v državi, multimodalnostne razvojne načrte, povezavo z
železniškim in medkrajevnim avtobusmim prevozom ter že zasnovanimi lokalnimi
projekti na tem področju (P+R, Bicikelj itd). Čistejša tehnologija zmanjšuje
okoljske obremenitve in zvišuje kakovost bivalnega okolja.

Pričakovani
merljivi(!) Zamenjava starejših vozil in ekološko neprimernih vozil z ustreznimi.
rezultati projekta:*
Pričakovani merljivi(!) učinki Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in za najmanj 400 gk PM10 na leto za vsak
projekta:*
novi avtobus v primerjavi s starejšimi avtobusi.
Ciljna(-e) skupina(-e):
*pri vpisovanju pričakovanih merljivih rezultatov/učinkov projekta uporabljajte postavke iz priloge dokumentacije
»Pričakovani merljivi rezultati/učinki projekta«, ki je objavljena na spletni strani MGRT
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Geografska
projekta:

lokacija

Občina(-e):

Naselje(-a):

LUR

Aktivnosti projekta
Ocenjeni bruto stroški
Terminski načrt
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega
(v EUR)
(od-do)
partnerja posebej)
Nakup vozil
6.100.000,00€ Feb-nov 2014
Koordinacija projekta
12.200,00€ Feb-nov 2014
Promocija projekta
12.200,00€ Feb-nov 2014
SKUPAJ stroški:
6.124.400,00€
Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev
upravičenec (nosilec projekta)
sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih

leto 2013
(in pred tem)

leto 2014
1.857.400,00€
4.267.000,00€
6.124.400,00€

leto 2015

SKUPAJ
%
po virih
1.857.400,00€
30.3
4.267.000,00€
69.7
6.124.400,00€ 100,0%
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8.1.28.

Projektni predlog 28: Bioregije Evrope - Povezani za prihodnost

Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:
(označite):

28
(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji in se
označi v obrazcu za projektni predlog)
1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske
Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana
Sodelujoče občine iz Ljubljanske urbane regije

Sodelujoči partnerji v projektu:
Naziv projekta:

projekta

regije,

Bioregije Evrope – Povezani za prihodnost

Prioriteta RRP (št. in naziv):
Ukrep RRP (št. in naziv):
Navezava
(označite):

urbane

na

Ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja
Podporno okolje za podjetništvo
ustrezni

Razvojna prioriteta OP (naziv):
Prednostna usmeritev OP (naziv):

OP

c) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov
d) OP Razvoj človeških virov
e) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvoj regij
Regionalni razvojni programi

Vsebinsko področje projekta
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja):
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
X (1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura
(1b) prometna infrastruktura
X (2a) okoljska infrastruktura
(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih
območjih:
X (3a) razvoj urbanih naselij
X (3b) socialna infrastruktura
Splošni cilji projekta:

-

-

Specifični cilji projekta:

-

Vzpostavitev področne organizacije za podporo delovanju in za promocijo
evropskih bioregij, in sicer iz vidika vzpostavitve poslovne mreže za nove
podjetniške pobude in odpiranje novih delovnih mest.
Zagotovitev ustrezne mreže ter poslovnega okolja za podporo ukrepom
bioregije (prehranska, surovinska, energetska, finančna samozadostnost).
Spodbujanje uporabe trajnostnih oz. obnovljivih surovin v regiji (predvsem
les) – osveščanje in izobraževanje.
Okolju prilagojeno trajnostno načrtovanje razvoja bioregij.
Večja konkurenčnost in prepoznavnost Ljubljanske urbane regije kot
bioregije – v Sloveniji, v EU ter širše.
Intenzivnejše mednarodno sodelovanje in povezovanje RRA LUR ter 26
osrednjeslovenskih občin.
Izboljšana komunikacija med razvojnimi partnerji v Sloveniji, v EU ter širše.
Skladnejši splošni gospodarski razvoj regije.
Predstavitev regije tujim gostom in potencialnim investitorjem.
Prispevanje projekta k splošnim ciljem trajnostnega razvoja.
Oblikovanje načel bioregij in oblikovanje partnerstev za podporo in
promocijo teh načel.
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-

Pričakovani
rezultati projekta:*

merljivi(!)

Tesnejša povezanost Ljubljanske urbane regije z drugimi evropskimi
bioregijami.
Identifikacija novih, specifičnih podjetniških idej (prehranska, surovinska,
energetska, finančna samozadostnost, uporaba trajnostnih virov).
Podpora pri realizaciji podjetniških idej, ustvarjanju novih izdelkov in
storitev.
Podpora odpiranju novih podjetij ter ustvarjanju novih delovnih mest – iz
vidika bioregije
Izboljšanje splošne podjetniške klime v regiji.
Mednarodna izmenjava podjetniških praks in idej za internacionalizacijo
poslovanja.

Vzpostavljena in delujoča Zveza evropskih bioregij s sedežem v
Ljubljanski urbani regiji: 1.
- Vzpostavljena nova delujoča spletna stran Zveze evropskih bioregij, v
slovenskem in angleškem jeziku: 1.
- Vzpostavljena nova delujoča spletna stran RRA LUR kot bioregije, v
slovenskem in angleškem jeziku: 1.
Pričakovani merljivi(!) učinki
- Izdana 1 promocijska publikacija o bioregijah v skupno 5.000 izvodih, v
projekta:*
slovenskem in angleškem jeziku.
- Pripravljen 1 kratek promocijski film o bioregijah z namenom
promocije Zveze evropskih bioregij.
- Vzpostavljena in delujoča regijska razvojna mreža v podporo
aktivnostim bioregije LUR ter v podporo podjetjem.
- Predstavitev bioregije LUR in Zveze evropskih bioregij na vsaj 3
mednarodnih dogodkih doma in v tujini.
Ciljna(-e) skupina(-e):
Vsi zainteresirani deležniki; navzven predvsem tuje regije. V Sloveniji pa razvojni
partnerji in institucije Osrednjeslovenske regije.
-

*pri vpisovanju pričakovanih merljivih rezultatov/učinkov projekta uporabljajte postavke iz priloge dokumentacije
»Pričakovani merljivi rezultati/učinki projekta«, ki je objavljena na spletni strani MGRT
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki
ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):
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Cilj projekta je vzpostavitev mednarodne organizacije, Zveze evropskih bioregij, s sedežem v eni izmed občin
Ljubljanske urbane regije.
Alternativna cilja projekta sta promocija in marketing Ljubljanske urbane regije kot bioregije, tako navznoter (znotraj
regije) kot navzven.
Cilj navznoter je tesnejše povezovanje različnih deležnikov na področju razvoja bioregije, promocija bioregije
(vzpostavitev CGP bioregije, priprava in tisk materialov o bioregiji, organizacija dogodkov, obiski regionalnih agencij
v tujini z namenom prenosa dobrih praks).
Cilj navzven je intenzivnejše mednarodno sodelovanje z ostalimi bioregijami ter vzpostavitev nove razvojne
organizacije, pridobitev novih projektov in razvojnih partnerjev, ter s tem povečanje prepoznavnosti Ljubljanske
urbane regije kot bioregije.
Zveza evropskih bioregij bi prispevala k postopnemu prestrukturiranju gospodarstva v regiji v skladu z načeli
bioregije. Bioregijo razumemo kot celovito, enovito, zaključeno teritorialno enoto, ki preudarno razpolaga s svojimi
viri in gradi napredek na razvoju trajnostno naravnanih dobrin. Tako bi sistematično spodbujali poslovne procese za
prehransko in energetsko samozadostnost, spodbujali uporabo trajnostnih oz. obnovljivih virov (les), nudili
podjetniško svetovanje na področju prestrukturiranja v bioregijo, s tujimi partnerji izmenjevali dobre prakse, ipd.
Upravičenec projekta bo Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije. Aktivnosti za dosego ciljev
operacije bodo tiste aktivnosti, ki podpirajo navedene splošne in specifične cilje projekta ter rezultate.
V projektu bodo sodelovale zainteresirane občine iz Ljubljanske urbane regije.
V okviru operacije niso predvidene aktivnosti, ki bi se izvajale v okviru dopolnilnega financiranja.

Geografska
projekta:

lokacija

Občina(-e):
Naselje(-a):
Vse občine, ki bodo izrazile interes za Vsa naselja v občinah.
sodelovanje.

Aktivnosti projekta
Ocenjeni bruto stroški
Terminski načrt
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega
(v EUR)
(od-do)
partnerja posebej)
Vzpostavitev zveze evropskih bioregij
198.020 EUR 1.1.2014-30.6.2015
Vodenje in koordinacija projekta
31.720 EUR 1.1.2014-30.6.2015
Promocija projekta
40.260 EUR 1.1.2014-30.6.2015
SKUPAJ stroški:
270.000 EUR
Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev
Sodelujoče občine
sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih

leto 2013
(in pred tem)

leto 2014

leto 2015

45.000 EUR 22.500 EUR
135.000
67.500 EUR
EUR
180.000
90.000 EUR
EUR

SKUPAJ
po virih
67.500 EUR

25,0 %

202.500 EUR

75,0 %

%

270.000 EUR 100,0%
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9. USKLAJEVALNE
IN
POSVETOVALNE
AKTIVNOSTI V LJUBLJANSKI URBANI REGIJI
PRI PRIPRAVI IZVEDBENEGA NAČRTA RRP LUR
2007-2013 ZA OBDOBJE 2013-2015
V okviru priprave IN RRP Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2013–2015 je RRA
LUR izvedla naslednje ključne aktivnosti:
-

Seznanitev občin LUR na Svetu regije o javnem pozivu MGRT za predložitev vlog za
sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve RRP obdobje 2013-2015.
Priprava povabila upravičencem za uvrstitev projektnih predlogov v izvedbeni načrt
Ljubljanske urbane regije za obdobje 2013-2015.
Oddaja vloge RRA LUR na Javno povabilo MGRT za predložitev in sofinanciranje
priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2013-2015.
Priprava izvedbenega načrta RRP LUR 2007-2013 za obdobje 2013-2015, ki je zajemala
- Analizo izvedbe preteklega IN RRP LUR 2007-2013 za obdobje 2012-2014,
- Priprava indikativne finančne razdelitve po projektih in po letih
- Priprava prioritetne liste projektov
- Odgovore na vprašanja vlagateljev projektov
- Interne sestanek z vlagatelji projektov
- Pregled projektnih predlogov s točkovanjem

ter aktivnosti
-

priprave, usklajevanja in sprejemanja dokumenta na pristojnih organih.
Obravnava predloga IN RRP 2013-2015 na Svetu regije,
Potrditev predloga IN RRP 2013-2015 na Svetu regije,
Pridobitev mnenja MGRT o usklajenosti IN RRP 2013-2015,
Obravnava dopolnjenega predloga IN RRP 2013-2015 na Svetu regije,
Potrditev dopolnjenega predloga IN RRP 2013-2015 na Svetu regije,
Ponovna pridobitev mnenja MGRT o usklajenosti IN RRP 2013-2015,
Končni sprejem čistopisa IN RRP 2013-2015 z mnenjem MGRT na Svetu regije,
Obveščanje upravičencev (vlagateljev) o sprejemu čistopisa IN RRP 2013-2015 in
izpolnitvi pogojev za kandidiranje na javni poziv MGRT za predložitev vlog za
sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve RRP obdobje 2013-2015.
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9.1.

SEZNANITEV OBČIN LUR O PRIPRAVI IZVEDBENEGA
NAČRTA RRP LUR 2007-2013 ZA OBDOBJE 2013-2015

V mesecu decembru 2013 je RRA LUR umestila na dnevni red 9. seje Sveta Ljubljanske urbane
regije točko Priprava na 8. Javni poziv za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve
»Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov.
Podana je bila informacija, izhajajoča iz sprejetega akcijskega načrta Vlade RS za pospešitev črpanja
evropskih kohezijskih sredstev.
Občine so bile posebej opozorjene na spremembe, ki jih bo potrebno upoštevati pri pripravi
projektov za zadnji izvedbeni načrt programskega obdobja 2007-2013, med njim naslednje:
-

za Javni poziv ne bodo veljale kvote,
sredstva bodo razdeljena glede na izvedljivost in ne glede na lokacijo,
upoštevana mora bit maksimalna možna višina sofinanciranja s strani ESRR
za projekte z investicijo morajo biti pridobljena vsa dovoljenja
Izvedeno mora biti javno naročilo in izbran izvajalec (vsaj do faze, da se lahko
podpiše izvajalska pogodba

Občinam je bil obrazložen postopek priprave IN RRP Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za
obdobje 2013-2015.
Predstavljena je bila okvirna časovnica priprave IN RRP, upravičeni nameni in upravičeni nosilci
projektov. Ponovno so bili predstavljeni sprejeti kriteriji izbora projektov za vključitev v IN RRP,
kar je bilo predstavljeno tudi kot osnova za povabilo k predložitvi projektov.
Občine so bile seznanjene z aktualnim črpanjem sredstev iz naslova razvojne prioritete »Razvoj
regij« in predlogom za vključitev novega regijskega projekta Bioregije Evrope – Povezani za
razvoj. Soglasno je bil sprejet sklep Sveta regije: Svet LUR se je seznanil s predlogom regijskega
projekta Bioregije Evrope – Povezani za razvoj, za umestitev v izvedbeni načrt RRP LUR 20072013 in kandidiranje na 8. javni poziv prioritete razvoj regij.
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9.2.

PRIPRAVA POVABILA ZA PREDLOŽITEV PROJEKTOV ZA
IZVEDBENI NAČRT RRP LUR 2007-2013 ZA OBDOBJE 20132015

Regionalna razvojna agencija je posredovala ciljnim skupinam ter izvedbenim telesom povabilo k
predložitvi predlogov projektov. Povabilo je bilo objavljeno na spletni strani RRA LUR 18.12.2013
in posredovano potencialnim upravičencem po e-pošti.
V povabilu so bili opredeljeni
- način uvrščanja projektov v izvedbeni načrt
- upravičeni stroški in nameni
- merila in kriteriji
- finančna pojasnila
- obrazec za projekte
- kontaktni podatki za odgovore na vprašanja in pojasnila.

Povabilo je bilo odprto do 3. 1. 2014.

9.3.

ODDAJA VLOGE ZA SOFINANCIRANJE IZVEDBENEGA
NAČRTA RRP LUR 2007-2013 ZA OBDOBJE 2013-2015

Na podlagi Javnega povabila MGRT za predložitev in sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov
regionalnih razvojnih programov za obdobje 2013-2015, ki je bil objavljen 13.12.2013, je RRA je
RRA LUR oddala vlogo za sofinanciranje priprave izvedbenega načrta dne 15.1.2014.
Vloga je zajemala:
- Prijavni obrazec z matičnimi podatki o prijavitelju,
- Izjavo o strinjanju s pogoji javnega povabila,
- Parafiran vzorec pogodbe s prilogami
- Listo prioritetnih predlogov za sofinanciranje po javnem pozivu za upravičence iz
naslova prednostne usmeritve »regionalni razvojni programi« v obdobju 2013-2015
- Dispozicije projektnih predlogov, ki izhajajo iz Liste prioritetnih projektov
izvedbenega načrta RRP 2013-2015 , vključno s pravnomočnim gradbenim
dovoljenjem ali izjavo prijavitelja o stanju postopka za pridobivanje gradbenega
dovoljenja.
- Opis aktivnosti za pripravo predloga IN RRP 2013-2015,
- Obrazec Sestava razvojnega sveta regije ali sveta regije, če ta še deluje, na dan
1.1.2014.
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-

9.4.

Obrazec Sklep razvojnega sveta regije ali sveta regije, če ta še deluje, o potrditvi
predloga izvedbenega načrta RRP razvojne regije za 2013-2015 in
predlog izvedbenega načrta 2013-2015.

VPRAŠANJA
IN
ODGOVORI
VLAGATELJEM PROJEKTOV

POTENCIALNIM

V času odprtja Povabila za predložitev projektov so potekali sestanki med predstavniki RRA LUR
in predstavniki občin LUR ter drugimi nosilci razvoja v regiji. RRA je nudil individualna svetovanja
nosilcem projektov.
Namen sestankov je bila podrobnejša predstavitev novega IN RRP s strani RRA LUR in
projektnih idej s strani potencialnih prijaviteljev. Vsakodnevno smo zaposleni na RRA LUR tudi
telefonsko in po elektronski pošti komunicirali s predstavniki potencialnih prijaviteljev in
odgovarjali na njihova vprašanja.
Evidenca vseh sestankov, telefonskih razgovorov in elektronskih sporočil v zvezi s pripravo IN
RRP se nahaja v arhivu RRA LUR. Opravljenih je bilo 6 sestankov s potencialnimi prijavitelji,
nadalje je RRA LUR evidentiral preko 100 telefonskih odgovorov in 65 pisnih odgovorov preko
elektronske pošte na vprašanja potencialnih nosilcev, ki so zahtevali pravna tolmačenja, vsebinska
tolmačenja ali zgolj preverjanje upravičenih namenov povabila.
Vprašanja, ki so se pojavljala tekom zbiranja in analize projektnih predlogov, pri katerih smo
potrebovali pomoč, smo redno posredovali tudi odgovornim kontaktnim osebam na MGRT.
Vprašanja nosilcev so se nanašala predvsem na naslednje tematike:
- upravičenost vsebine projekta,
- finančni načrt projekta,
- višina sofinanciranja,
- upravičenost nosilcev,
- umeščanje projektov v načrt razvojih programov,
- uskladitev projektov z javnimi sredstvi sofinanciranja,
- določanje merljivih rezultatov projekta,
- določanje merljivih učinkov projekta,
- izračun finančne vrzeli,
- potrebna dokumentacija za pripravo prijave,
- postopki za izbor izvajalcev/dobaviteljev,
- dokazovanje upravičenih stroškov,
- možnosti financiranja preko drugih finančnih instrumentov,
- oblikovanje vsebinske predstavitve projekta,
- prikaz DDV (povračljivega, nepovračljivega),
- vsebinska pomoč pri izpolnitvi projektnega predloga.
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Za nepopolne projektne predloge je RRA LUR pripravil pisne pozive nosilcem za odpravo napak
in uskladitev namenov ter terminskih in finančnih okvirov. V določenih primerih so nosilci sami
sproti odpravljali napake, brez predhodnega poziva RRA LUR.

9.5.

OBRAZLOŽITEV POSTOPKOV SPREJEMA IZVEDBENEGA
NAČRTA RRP LUR 2007–2013 ZA OBDOBJE 2013–2015

RRA LUR je izvedbeni načrt RRP LUR 2007-2013 posredovala Svetu Ljubljanske urbane regije v
seznanitev in potrditev.
V ta namen je bila sklicana 5. dopisna seja Seja Sveta Ljubljanske urbane regije, ki je potekala od
13.1. – 14.1.2014.
Sklep Sveta regije o sprejemu izvedbenega načrta 2013-2015, je eden od pogojev za kandidiranje
projektov na Javni poziv za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni
razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij.
Po sprejemu Izvedbenega načrta na Svetu regije, je RRA LUR poslala dokument na MGRT s
ciljem pridobitve mnenja o usklajenosti predloga izvedbenega načrta s kriteriji.
Dne 26.03.2014 je RRA LUR prejela mnenje glede usklajenosti izvedbenega načrta s kriteriji. V
času od priprave projektnih predlogov do prejetja mnenja so nastale spremembe podatkov v
projektnih predlogih. Prejeli smo 11 predlogov za spremembo in dopolnitev projektnih predlogov,
med njimi so bile tudi bistvene spremembe.
RRA LUR je dopolnjen (spremenjen) izvedbeni načrt RRP LUR 2007-2013 posredovala Svetu
Ljubljanske urbane regije v seznanitev in potrditev.
V ta namen je bila dne 07.04.2014 sklicana 10. seja Sveta Ljubljanske urbane regije.
Po sprejemu Izvedbenega načrta na Svetu regije, RRA LUR pošlje dokument na MGRT s ciljem
ponovne pridobitve mnenja o usklajenosti predloga izvedbenega načrta s kriteriji.
Po pridobitvi mnenja MGRT se pripravi usklajen čistopis IN RRP, ki ga ponovno sprejme Svet
Ljubljanske urbane regije. RRA LUR o tem obvesti vse nosilce projektov, kar pomeni, da je
izpolnjen pogoj za kandidiranje na Javni poziv za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne
usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »razvoj regij«.
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10.
SPREMEMBE
IN
DOPOLNITVE
IZVEDBENEGA NAČRTA 2013-2015
MGRT izda mnenje glede usklajenosti tudi v primeru sprememb in dopolnitev projektnih
predlogov v IN RRP, v primeru, ko gre za bistvena odstopanja od prvotnega predloga IN RRP. V
tem primeru mora biti izveden celotni postopek uvrščanja projektnih predlogov v IN RRP, ki
vključuje tudi potrjevanje sprememb s strani Regionalnega razvojnega sveta ali Sveta regije, če ta še
deluje.
Bistvena odstopanja so:
- uvrščanje novega projekta v IN,
- sprememba nosilca projekta,
- sprememba skupne vrednosti projekta za več kot 20% (zmanjšanje ali povečanje),
- sprememba namena projekta (namen projektnega predloga izhaja iz upravičenih
namenov operacij po javnem povabilu za izdelavo IN RRP),
- povečanje predvidene vrednosti sofinanciranja projekta iz sredstev ESRR,
- zmanjšanje vrednosti kazalnikov učinka (pričakovanih merljivih rezultatov projekta)
za več kot 25 % ,
- opustitev obstoječega kazalnika učinka (pričakovan merljivi rezultat projekta.
Bistvena odstopanja od prvotnega predloga IN RRP se lahko izvedejo najkasneje do prijave
projekta na javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslov prednostne
usmeritve RRP za obdobje 2013-2015.
Vsa ostala odstopanja se smatrajo kot manjše spremembe, v primeru katerih velja, da predlagatelj
projektnega predloga o spremembah ali dopolnitvah obvesti RRA. V obvestilu navede obrazložitev
odstopanja od projektnega predloga, uvrščenega v IN RRP 2013-2015, RRA pa izda soglasje k
spremembi projektnega predloga in o tem obvesti MGRT.

11.ZAKLJUČEK
Za pripravo in prijavo projektov na javni poziv MGRT za predložitev vlog za sofinanciranje
operacij iz naslova prednostne usmeritve RRP za obdobje 2013-2015, je odgovoren vsak nosilec
projekta posamično.
Predvidoma bo javni poziv objavljen meseca aprila 2014.
Nosilci projektov so dolžni RRA LUR poročati o:
- uspešnosti kandidiranja na javni poziv MGRT,
- napredovanju projektov,
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-

morebitnih odstopanjih od predvidenih terminskih načrtov,
nepravilnostih na projektih in
zaključkih projektov in njihovih rezultatih.
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