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1. UVOD
Na podlagi Javnega povabila Sluţbe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (v
nadaljevanju SVLR1) za sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih
programov za obdobje 2012-2014 (Ur. L. št. 79/2011) z dne 7. 10. 2011, je RRA LUR objavil v
mesecu decembru 2011 Povabilo k predloţitvi projektnih predlogov.
Priprava Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa (v nadaljevanju IN RRP)
Ljubljanske urbane regije (v nadaljevanju LUR) 2007-2013 za obdobje 2012-2014 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 20122014 in se po potrebi lahko spreminja in dopolnjuje.
Izvedbeni načrt mora biti ustrezno strukturiran, usklajen z regionalnim razvojnim programom in
mora upoštevati Drţavni razvojni program ter proračunske okvire na drţavni in občinski ravni.
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.
Uvrstitev projektnega predloga v IN RRP je pogoj za prijavo na Javni poziv 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 za obdobje 2012-2014, ki ga bo razpisalo Ministrstvo za gospodarski razvoj
in tehnologijo v letu 2012.
Na javni poziv se lahko prijavi le operacija, ki je uvrščena na indikativno listo v IN RRP LUR
2007-2013 za obdobje 2012-2014, 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 SVLR.

12. 2. 2012 je bila imenovana nova Vlada RS, ki pristojnosti SVLR prenaša na Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo (MGRT).
1
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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. 20/11),
Uredbo o regionalnih razvojnih programih (Ur. l. RS, št 31/2006),
Uredbo o dodeljevanju regionalnih spodbud (Ur. l. RS, št. 113/2009),Pravilnik o subjektih
spodbujanja razvoja na regionalni ravni (Ur. I. RS, št. 103/06 in 14/07),
Uredbo o pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni
razvoj (Ur. l. RS, št. 110/04, 93/05-ZSRR-1),
Uredbo o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Ur. l. RS, št. 24/11),
Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki
Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Ur.l. RS, št. 17/09 in 90/09) in
Navodilo organa upravljanja za izvajanje tehnične pomoči kohezijske politike 2007-2013
(Ur. l. RS, št. 41/07).

in programske dokumente:
-

OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013,
OP razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013,
OP človeških virov za obdobje 2007-2013,
Nacionalni strateški referenčni okvir za programsko obdobje 2007-2013,
Drţavni razvojni program 2007-2013,
Regionalni razvojni program LUR 2007-2013.
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2. SREDSTVA ZA RAZVOJ REGIJ V LJUBLJANSKI
URBANI REGIJI ZA OBDOBJE 2012-2014
Za Ljubljansko urbano regijo kot najrazvitejšo slovensko regijo je za programsko obdobje 20072013 predvidenih le 2,67% razpoloţljivih 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: Razpoloţljiva 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

Deleţ

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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V Ljubljanski urbani regiji, sta bila za namene črpanja sredstev za razvoj regij narejena dva
Izvedbena načrta regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije in sicer prvi za
obdobje 2007-2009, ki je bil sprejet 24. 7. 2007 (1. dopolnitev 25. 10. 2007 in 2. dopolnitev 23. 4.
2008) ter drugi Izvedbeni načrt 2010-2012 sprejet 29. 9. 2009 (1. dopolnitev 22. 4. 2010 in 2.
dopolnitev 24. - 25. 1. 2011).
V programskem obdobju 2007-2013 je bilo v okviru OP krepitve regionalnih razvojih potencialov
objavljenih 5. javnih razpisov za sredstva razvojne prioritete »Razvoj regij«. Glede na namene, je
Ljubljanska urbana regija največ sredstev namenila za namene okoljske infrastrukture in
spodbujanje razvoja turizma. Sledil je razvoj urbanih naselij in prometna infrastruktura. Najmanj
sredstev je bilo namenjenih za infrastrukturo regionalnih poslovnih con.

Graf 1: Poraba sredstev po namenih v Ljubljanski urbani regiji od 1. do vključno 5. javnega poziva

Vir SVLR: september 2011.

Glede na razpoloţljiva sredstva so posamezne razvojne regije upravičene za kandidiranje s projekti
na 6. javni poziv do višine sredstev za obdobje 2012-2014, kot je bila vsaki regiji s strani
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Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo sporočena naknadno (vse regionalne razvojne
agencije smo dne 9. 3. 2012 prejele dopis o spremembi roka za oddajo izvedbenih načrtov, dne 23.
3. 2012 pa ponovno izračunane spremenjene kvote za posamezno regijo). Višina sredstev
Ljubljanske urbane regije za 6. javni poziv tako znaša 6.664.578,84 EUR.
V RRA LUR smo prejeli 49 projektnih predlogov v skupni vrednosti 38,7 mio EUR.
RRA LUR je iz nabora prejetih projektnih predlogov oblikoval listo prioritetnih projektov, do
razpoloţljive regijske kvote za obdobje 2012-2014. Opis postopka je zajet v poglavju številka 5.
Celotna vrednost predlogov umeščenih na Listo prioritetnih projektov za obdobje 2012-2014 in
potrjenih 18.4.2012 na Svetu regije je znašala 16.180.648,94 EUR, kar pomeni, da bo regija
sofinancirala projekte v znesku 9.516.070,10 EUR in s tem zagotavljala 58,8% lastnih sredstev.
RRA LUR je junija 2012 prejel Poziv za dopolnitve izvedbenega načrta in usmeritve na ravni
posameznih projektnih predlogov, ki jih je poslal nosilcem projektov. Skladno s tem se je pri
nekaterih projektih spremenila tudi finančna konstrukcija. Skupna vrednost popravljenih projektov
znaša 16.144.157,02 EUR. Slednje pomeni, da bo regija sofinancirala projekte z
58,7% lastnih sredstev.

Nosilec večine projektov so občine Ljubljanske urbane regije. Od 16-ih izbranih projektov je RRA
LUR nosilec dveh regijskih projektov, kjer sodeluje več občin. Nosilec ostalih 14 projektov pa so
Občina Dobrepolje, Občina Dobrova-Polhov Gradec, Občina Domţale, Občina Grosuplje,
Občina Ig, Občina Ivančna Gorica, Občina Komenda, Občina Medvode, Občina Mengeš, Mestna
občina Ljubljana, Občina Velike Lašče, Občina Vrhnika in Javni zavod Ljubljanski grad.
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3. POGOJI ZA REGIONALNE PROJEKTE PRI
UVRŠČANJU V IZVEDBENI NAČRT RRP LUR
2007-2013 ZA OBDOBJE 2012-2014
Prednost pri uvrščanju projektnih predlogov v IN RRP so imeli tisti projektni predlogi, ki ustrezajo
naslednjim zahtevam:
- se uvrščajo v vsebino oziroma namen sofinanciranja v skladu s priporočili SVLR, ob
upoštevanju indikativnega obsega sofinanciranja po posameznih vsebinah oziroma
namenih,
- zagotavljajo celovitost operacij s finančnega in vsebinskega vidika in
- so usmerjeni k doseganju širših regijskih ciljev, bodisi v obliki intra-regijskih ali interregijskih projektnih predlogov.

3.1. Nosilci projektnih predlogov
Nosilci projektnih predlogov (operacij) so praviloma samoupravne lokalne skupnosti, Sveti regij
imajo moţnost, ob upoštevanju zakonskih določil, da kot upravičence določijo lokalne javne
gospodarske sluţbe, javne zavode, javne sluţbe, regionalne razvojne agencije, neprofitne
organizacije s področja druţbenih dejavnosti ipd.

3.2. Upravičeni nameni operacij
RRA LUR iz nabora vseh načrtovanih projektov v obdobju 2012-2014 oblikuje listo prioritetnih
projektov, do razpoloţljive regijske kvote za to obdobje, ki izpolnjujejo upravičene namene
operacij.
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
- Ekonomska infrastruktura.
- Izobraţevalna infrastruktura.
- Okoljska infrastruktura.
- Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih.
- Razvoj urbanih območij.
- Socialna infrastruktura.

3.3. Upravičeni stroški
Stroški na projektih so upravičeni od datuma objave Javnega povabila za pripravo IN RRP 20122014 (datum objave 7. 10. 2011). V primeru potrditve Dokumenta identifikacije investicijskega
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projekta (v nadaljevanju DIIP) pred datumom objave Javnega povabila za pripravo IN RRP 20122014, so v obdobju od potrditve DIIP in objavo Javnega povabila za pripravo IN RRP 2012-2014,
upravičeni le stroški pripravljalnih del (priprava projektne in investicijske dokumentacije ter nakupi
zemljišč in zgradb. Stroški priprave DIIP ne predstavljajo upravičenega stroška).
Operacije, ki so se začele pred 1. 1. 2007 niso upravičene do uvrstitve v IN RRP.
Natančen opis upravičenih stroškov je bil dostopen v dokumentaciji Povabila za predloţitev
projektov objavljeni na www.rralur.si.

3.4. Finančni okvir
Skupni znesek predvidenega sofinanciranja vseh prioritetnih projektnih predlogov iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj, ne sme presegati razpoloţljive kvote za posamezno regijo, ki znaša za
Ljubljansko urbano regijo 6.664.578,84 EUR za obdobje 2012-2014.
Dinamika financiranja operacij po javnem pozivu za predloţitev vlog za sofinanciranje operacij iz
naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« OP
krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014 je naslednja:
- stroški, ki nastanejo za izvedbo operacij, se sofinancirajo v letih 2013 in 2014,
- operacija se mora predvidoma zaključiti najkasneje v letu 2014.
Pri prijavi projektov je potrebno upoštevati naslednje pogoje:
- 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
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),
- najvišja zaprošena višina sofinanciranja upravičenih stroškov s strani Evropskega sklada za
regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR) je 85% oziroma največ do izračunane finančne
vrzeli v analizi stroškov in koristi,
- najmanj 15% (razliko) celotnih upravičenih stroškov (t.j. »lastno udeleţbo«) mora za vsak
upravičeni strošek zagotoviti upravičenec iz drugih javnih virov.
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).

10

3.5. Kriteriji in merila
Projektni predlogi morajo izpolnjevati Kriterije in merila, ki jih je potrdil Svet LUR dne
30.11.2011.
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 OP 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 zdruţevanje projektov
c) Delitev sredstev glede na predhodno črpanje
Pri umeščanju projektov na prednostno listo bodo upoštevana razpoloţljiva sredstva posamezne
občine za programsko obdobje 2007-2013 in predhodno črpanje sredstev v okviru izvedbenih
načrtov v obdobju 2007-2013, pri čemer bodo prednostno umeščeni v prioritetno listo projekti
tistih nosilcev z razpoloţljivimi 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 IN RRP predstavlja uresničevanje RRP, je skladnost
projektnih predlogov s prioritetami iz RRP nujna predpostavka.
Prioritetna področja RRP LUR 2007-2013 so:
- Dostopnost za kakovost ţivljenja.
- Ohranjena dediščina.
- Načrtovanje za zagotovitev kakovostnega ţivljenjskega prostora.
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Učinkovite komunalne storitve.
Enake moţnosti – 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, iz katerih je moţno 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 2012-2014,
8. Projekt mora ustrezati pogojem upravičenosti projekta z vidika javnega poziva in njegovih
namenov.
Projekt se mora uvršati v vsaj enega od navedenih namenov:
- ekonomska infrastruktura,
- izobraţevalna infrastruktura,
- okoljska infrastruktura,
- razvojni projekti v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih,
- razvoj urbanih območij,
- socialna infrastruktura.
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 s priporočili SVLR, 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 interregijskih projektnih predlogov.
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4. USKLAJEVALNE
IN
POSVETOVALNE
AKTIVNOSTI V LJUBLJANSKI URBANI REGIJI
PRI PRIPRAVI IZVEDBENEGA NAČRTA RRP LUR
2007-2013 ZA OBDOBJE 2012-2014
V okviru priprave IN RRP Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2012–2014 je RRA
LUR pripravil Načrt priprave IN RRP Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2012-2014,
ki je zajemal ključne aktivnosti priprave IN RRP in sicer:
- Oddaja vloge za sofinanciranje IN RRP na SVLR,
- Analiza izvedbe preteklega IN RRP LUR 2007-2013 za obdobje 2010-2012,
- Seznanitev občin LUR z delovnim okvirom IN RRP 2012-2014,
- Priprava povabila za predloţitev projektov za IN RRP 2012-2014,
- Izvajanje postopkov za pripravo IN RRP 2012-2014,
- Priprava IN RRP z odbori regionalnega razvojnega sveta,
- Priprava indikativne finančne razdelitve po projektih in po letih glede na regijsko kvoto iz
naslova razvojne prioritete »Razvoj regij«
ter aktivnosti priprave, usklajevanja in sprejemanja dokumenta na pristojnih organih.
- Obravnava in potrditev IN RRP 2012-2014 na regionalnem razvojnem svetu,
- Potrditev predloga IN RRP 2012-2014 na Svetu regije,
- Pridobivanje mnenja SVLR o usklajenosti IN RRP 2012-2014,
- Končni sprejem IN RRP 2012-2014 z mnenjem SVLR na Svetu regije,
- Obveščanje o sprejemu IN RRP 2012-2014.

4.1. Seznanitev občin LUR in potrditev aktivnosti priprave
Izvedbenega načrta RRP LUR 2007-2013 za obdobje
2012-2014 na Svetu LUR
V mesecu septembru 2011 je RRA LUR na Svetu Ljubljanske urbane regije podal informacijo o
izvajanju Regionalnega razvojnega programa (RRP) Ljubljanske urbane regije 2007-2013 v letu
2011. Podana je bila tudi podrobnejša predstavitev o pričetku priprav na nov IN RRP za obdobje
2012-2014 in posledično verjetno zadnji - 6. Javni poziv razvojne prioritete »Razvoj regij«.
V mesecu novembru 2011 je bil na seji Sveta LUR obrazloţen postopek priprave IN RRP
Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2012-2014.
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Predstavljena je bila časovnica priprave IN RRP, upravičeni nameni in nosilci projektov ter
finančni okviri. Sprejeti so bili kriteriji izbora projektov za vključitev v IN RRP, kar je bila tudi
osnova za povabilo k predloţitvi projektov občinam in drugim predlagateljem projektov v regiji.
Občine so bile seznanjene z aktualnim črpanjem sredstev iz naslova razvojne prioritete »Razvoj
regij« in predlogi za vključitev v štiri nove regijske projekte: Podjetno v svet podjetništva, Center
kreativnih industrij, Uvedba manjših, energetsko učinkovitih vozil JPP z namenom širitve sistema
JPP dlje od današnjih končnih postaj LPP in Regija kot poročna destinacija.

4.2. Oddaja vloge za sofinanciranje izvedbenega načrta RRP
LUR 2007-2013 za obdobje 2012-2014 na Svetu LUR
Na podlagi Javnega povabila SVLR za sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih
razvojnih programov za obdobje 2012-2014 (Ur. L. št. 79/2011) z dne 7. 10. 2011, je RRA LUR
oddal vlogo za sofinanciranje priprave izvedbenega načrta dne 28. 11. 2011.
Vloga je zajemala:
- prijavni obrazec z matičnimi podatki o prijavitelju,
- izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji,
- parafiran vzorec pogodbe s prilogami ,
- obrazec Sestava Sveta regije na dan 30. 9. 2011,
- obrazec Sestava Regionalnega razvojnega sveta in odborov na dan 30. 9. 2011 in
- načrt priprave IN RRP.
Sklep o sofinanciranju priprave IN RRP je RRA LUR prejel s strani SVLR 17. 1. 2012.

4.3. Priprava povabila za predloţitev projektov za Izvedbeni
načrt RRP LUR 2007-2013 za obdobje 2012-2014
Regionalna razvojna agencija je posredovala ciljnim skupinam ter izvedbenim telesom povabilo k
predloţitvi predlogov projektov. Povabilo je bilo objavljeno na spletni strani RRA LUR. V
povabilu se je poleg navedbe virov in obsega financiranja opredelilo tudi kriterije za uvrstitev
projektov v IN RRP ter usmeritve za pripravo projektov.
RRA LUR je objavil Povabilo upravičencem za uvrstitev projektnih predlogov v IN RRP
Ljubljanske urbane regije za obdobje 2012-2014 dne 2. 12. 2011, z namenom kandidiranja na Javni
poziv za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«
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razvojne prioritete »Razvoj regij« OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za
obdobje 2012-2014.
Povabilo je bilo odprto en mesec in sicer do 31. 12. 2011. Zaradi podaljšanja roka za oddajo
izvedbenih načrtov s strani SVLR, je tudi RRA LUR podaljšal sprejemanje novih projektov in
podajal odgovore na vprašanje še v mesecu januarju in februarju 2012.

4.4. Vprašanja
projektov

in

odgovori

potencialnim

vlagateljem

V času odprtja Povabila za predloţitev projektov so vsakodnevno potekali sestanki med
predstavniki RRA LUR in predstavniki občin LUR ter drugimi nosilci razvoja v regiji. RRA je nudil
individualna svetovanja nosilcem projektov, prav tako pa so bili izvedeni številni obiski
posameznih občin na terenu.
Namen sestankov je bila podrobnejša predstavitev novega IN RRP s strani RRA LUR in
projektnih idej s strani občin. Vsakodnevno smo zaposleni na RRA LUR tudi telefonsko in po
elektronski pošti komunicirali s predstavniki občin 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 preko 30 sestankov na sedeţu občin in v
prostorih RRA LUR, nadalje je RRA LUR evidentiral preko 90 telefonskih odgovorov 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 SVLR. V
sodelovanju s SVLR je RRA LUR odgovoril pisno na več kot 50 zastavljenih vprašanj nosilcev
projektov.
Vprašanja nosilcev so se nanašala predvsem na naslednje tematike:
- upravičenost vsebine projekta,
- finančni tok na projektu,
- višina sofinanciranja,
- upravičenost nosilcev,
- potek črpanja finančnih sredstev,
- roki za izstavljanje zahtevkov,
- postopek črpanja EU sredstev,
- umeščanje projektov v načrt razvojih programov,
- uskladitev projektov z javnimi sredstvi sofinanciranja,
- določanje merljivih rezultatov,
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umeščanje projekta v upravičene namene RRP,
roki in pogoji za pričetek aktivnosti na projektu,
postopki za izbor izvajalcev.

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.
RRA LUR se je 17. 1. 2012 udeleţil sestanka na SVLR za vse regionalne razvojne agencije, kjer so
bila podana dodatna pojasnila v zvezi s pripravo IN RRP in naborom projektov s strani
predstavnika SVLR. Na tem sestanku je bil tudi doseţen dogovor, da se rok za oddajo IN RRP
podaljša do 19. 3. 2012.
Skladno s podaljšanim rokom za oddajo IN RRP je v začetku meseca marca IN RRP ţe BIL
obravnavan na odborih regionalnega razvojnega sveta in na seji regionalnega razvojnega sveta;
sklicana je tudi ţe bila seja Sveta LUR. Nato pa smo vse regionalne razvojne agencije dne 9. 3. 2012
s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejele obvestila o spremembi roka za
oddajo izvedbenih načrtov. Rok je bil ponovno podaljšan, tokrat do 19. 4. 2012. Poleg tega smo
bili obveščeni tudi o tem, da je potrebno upoštevati, da bo koriščenje sredstev EU na podlagi
novega javnega poziva moţno le v letih 2013 in 2014, ne pa tudi v letu 2012. Sprememba javnega
poziva je bila objavljena tudi v Uradnem listu RS, št. 20/2012, dne 16. 3. 2012. Dne 23. 3. 2012 je
RRA LUR prejel novi izračun razpoloţljivih sredstev. Vse spremembe smo upoštevali in zato temu
(skupaj z nosilci projektov) prilagodili projekte v IN RRP ter ponovili postopke sprejemanja s
strani organov regije.
Vse nosilce projektnih predlogov, umeščenih v IN, smo dne 23. 3. 2012 obvestili o spremembah.
Nato so sledila usklajevanja in spreminjanje projektnih predlogov, kjer je bilo to potrebno.
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5. POSTOPEK UMEŠČANJA REGIJSKIH PROJEKTOV
V IZVEDBENI NAČRT RRP LUR 2007-2013 ZA
OBDOBJE 2012-2014
Postopek umeščanja regijskih projektov v IN RRP je zajemal zbiranje predlogov projektov in
njihovo analizo z vidika preverjanja vsebine in načrtovanega financiranja projektov, preverjanje
skladnosti projektov s kriteriji in merili, opredeljenimi v programskih in zakonskih podlagah,
točkovanje projektov, priprava podatkov o posameznem prioritetnem projektu v zahtevani vsebini
in obliki v skladu z razpisno dokumentacijo.
Skupno je bilo prijavljenih 49 projektnih predlogov. V nadaljevanju podajamo obrazloţitev izbora
projektnih predlogov. Projektni predlogi, ki so bili glede na izbrana merila in kriterije ocenjeni kot
ustrezni so uvrščeni v tretji IN RRP Ljubljanske urbane regije za obdobje 2012-2014.

5.1.

Merila in ocenjevanje projektov

Pri ocenjevanju s strani upravičenih subjektov pripravljenih projektnih predlogov so bila
upoštevana merila za umeščanje regijskih projektov v IN RRP LUR 2007-2013, za obdobje 20122014, ki so bila sprejeta dne 30. 11. 2011 na Seji Sveta Ljubljanske urbane regije in obsegajo 8
sklopov:
1. Horizontalna merila iz Uredbe o dodeljevanju regionalnih spodbud;
2. Horizontalna merila iz OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 (OP RR)
za izbor operacij za sofinanciranje;
3. Specifična merila iz OP RR;
4. Kriteriji Sveta Ljubljanske urbane regije;
5. Izvedljivost projekta;
6. Terminska izvedljivost;
7. Pogoji in kriteriji, ki jih določa Javno povabilo za sofinanciranje priprave izvedbenih
načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2012-2014;
8. Pogoji upravičenosti projekta z vidika javnega poziva in njegovih namenov.
Poleg zgoraj opisanih meril in kriterijev je bilo izbranih nekaj dodatnih meril, katerih namen je bil
še dodatno ovrednotiti projekte in s tem opredeliti njihovo dodano vrednost.

17

Tabela 3: Merila za dodatno točkovanje projektov:

Regionalni pomen projekta (število občin, kjer se bo projekt izvajal)
nad 5
10 točk
med 2 in 5
5 točk
do 2
0 točk
Predvideno neto povečanje delovnih mest
nad 15
od 10 do 15
od 5 do 10
od 1 do 5
projekt ne ustvarja novih delovnih mest

12 točk
9 točk
7 točk
5 točk
0 točk

Vplivi projekta na okolje (učinkovitost izrabe naravnih virov, okoljska učinkovitost,
trajnostna dostopnost, zmanjšanje vplivov na okolje)
projekt JE izrazito usmerjen v zmanjševanje negativnih vplivov na
okolje
10 točk
vpliv projekta na okolje NI OSREDNJI CILJ, vendar se pričakujejo
5 točk
UGODNI UČINKI na okolje
projekt NE VPLIVA na okolje
0 točk
Inovativnost projekta
projekt JE prvenstveno usmerjen v vključevanje inovativnih rešitev
projekt UVAJA POSAMEZNE inovativne rešitve
projekt NE vključuje inovativnih elementov

10 točk
5 točk
0 točk

Kakovost izbranih merljivih rezultatov
izbrani rezultati OMOGOČAJO kvalitetno analizo uspešnosti in
učinkovitosti projekta
10 točk
izbrani rezultati LE DELNO OMOGOČAJO analiziranje uspešnosti
5 točk
in učinkovitosti projekta
izbrani rezultati NE OMOGOČAJO analiziranja uspešnosti in
0 točk
učinkovitosti projekta
Merljivost rezultatov projekta
rezultati projekta SO MERLJIVI s pomočjo obstoječih statističnih baz 10 točk
rezultati projekta so v posameznih primerih TEŢJE MERLJIVI in
5 točk
zahtevajo dodatne aktivnosti
rezultati projekta so NEMERLJIVI
0 točk
Število sodelujočih partnerjev v projektu
nad 5
med 2 in 5
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10 točk
5 točk

do 2

0 točk

Vsebinsko in prostorsko zdruţevanje projektov
projekt se vsebinsko navezuje na drug projekt
10 točk
projekt se vsebinsko navezuje na ţe obstoječo infrastrukturo/omreţje 5 točk
projekt se vsebinsko ne navezuje na noben projekt ali obstoječo
0 točk
investicijo
Deleţ sofinanciranja projekta s strani ESRR
od 60% do 85%
od 40% do 60%
do 40%

10 točk
5 točk
0 točk

Enake moţnosti
10 točk
glavni cilj projekta JE ustvarjanje enakih moţnosti
glavni cilj projekta NI ustvarjanje enakih moţnosti, vendar bo imel
5 točk
projekt POZITIVNE UČINKE na enake moţnosti
0 točk
projekt NE VPLIVA na enake moţnosti
Projekt je moral glede na dodatna merila doseči najmanj 25 točk za umestitev v IN RRP LUR
2007-2013 za obdobje 2012-2014.
Opisani kriteriji in merila za umeščanje regijskih projektov v IN RRP LUR 2007-2013 za obdobje
2012-2014 so bili uporabljeni pri oblikovanju ocenjevalne preglednice za ocenjevanje predloţenih
projektnih predlogov, ki so jih predlagali upravičeni subjekti.
Ocenjevalna preglednica je vsebovala vse predloţene projektne predloge, ki so bili točkovani glede
na potrjena merila in kriterije.

5.2.

Skupni opis ustreznih projektnih predlogov

Glede na rezultate ocenjevalne preglednice so bili kot ustrezni ocenjeni naslednji projektni
predlogi:
1. Občina Dobrepolje - Kanalizacija Ponikve, I. faza 2. Etapa,
2. Občina Dobrova - Polhov Gradec - Izgradnja vodovoda Praproče – Zalog,
3. Občina Domţale - Kamniška Bistrica kot zelena os regije: krepitev regionalnega pomena
območja Kamniške Bistrice s pritoki,
4. Občina Grosuplje - Kanalizacija Podgorica pri Šmarju in Paradišče,
5. Občina Ig - Prizidek k obstoječemu gasilskemu domu, ureditev večnamenske dvorane v
obstoječem objektu s prometno in komunalno ureditvijo,
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6. Občina Ivančna Gorica - Oskrba s pitno vodo Suhe Krajine (vodovodni sistem Kuţeljevec
- Korinj),
7. Občina Komenda - Rekonstrukcija kulturnega doma,
8. Občina Medvode - Obnova vodovodnega omreţja na območju aglomeracije Pirniče in
Medvode,
9. Občina Mengeš - S partnerskim sodelovanjem do razvoja ustvarjalno podjetniške kulture
med mladimi - podjetniško gibanje,
10. MOL - Ljubljana za zeleno mobilnost,
11. MOL - Sava - reka, ki povezuje,
12. MOL – Kulturna dediščina Ljubljanski grad - Obnova trakta E1,
13. RRA LUR - Center kreativnih industrij,
14. RRA LUR - Podjetno v svet podjetništva,
15. Občina Velike Lašče - Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave Rašica in
16. Občina Vrhnika - Kulturni center s knjiţnico.
Skupna značilnost projektnih predlogov, ki so bili ocenjeni kot ustrezni je, da vsi izpolnjujejo
izločevalne kriterije, kar pomeni, da:
 dosegajo ustrezno število točk glede na horizontalna merila iz Uredbe o dodeljevanju
regionalnih spodbud (najmanj 6 točk);
 dosegajo ustrezno število točk glede na horizontalna merila iz OP krepitve regionalnih
razvojnih potencialov 2007-2013 (OP RR) za izbor operacij za sofinanciranje (najmanj 15
točk);
 dosegajo ustrezno število točk glede na specifična merila iz OP RR, opredeljena v okviru
vsebinskih sklopov, na katere se prijavljajo posamezni projekti (najmanj 3 točke);
 se uvrščajo v enega od prioritetnih področij RRP LUR 2007-2013 (Dostopnost za
kakovost ţivljenja, Ohranjena dediščina, Načrtovanje za zagotovitev kakovostnega
ţivljenjskega prostora, Učinkovite komunalne storitve, Enake moţnosti - prispevek h
konkurenčnosti regije, Kultura - konkurenčna prednost regije, E-uprava, Podporno okolje
za podjetništvo);
 imajo zaprto finančno konstrukcijo in se kot taki uvrščajo med finančno izvedljive;
 je projekte, glede na predloţene projektne obrazce oz. zagotovilo upravičenega subjekta,
da bo vsa potrebna projektna dokumentacija pridobljena do prijave vloge, mogoče oceniti
kot terminsko izvedljive, kar v praksi pomeni, da mora imeti projekt vsaj idejno zasnovo
projekta (v primeru neinvesticijskega projekta ali kombiniranega projekta), za investicijski
projekt pa vsaj DIIP, iz katerih je moţno razbrati vsebino in časovno izvedljivost
projekta;
 ustrezajo pogojem in kriterijem, ki jih določa Javno povabilo za sofinanciranje priprave
izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2012-2014;
 ustrezajo pogojem upravičenosti projekta z vidika javnega poziva in njegovih namenov,
uvrščati se morajo v vsaj enega od navedenih namenov: ekonomska infrastruktura,
izobraţevalna infrastruktura, okoljska infrastruktura, razvojni projekti v območjih s
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posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih, razvoj urbanih območij, socialna
infrastruktura.
Poleg tega, da projekti, ki so bili ocenjeni kot ustrezni, izpolnjujejo zgoraj navedene kriterije,
obenem glede na točkovanje po dodatnih merilih dosegajo 25 ali več točk.
Kot ustreznih je bilo glede na opisan postopek ocenjevanja skupno ocenjenih 16 projektnih
predlogov.

5.3.

Skupni opis neustreznih projektnih predlogov

Projektni predlogi, ki so bili glede na ocenjevalno preglednico ocenjeni kot neustrezni, bodisi ne
ustrezajo kateremu od izločevalnih kriterijev, bodisi v okviru točkovalnega dela glede na dodatna
merila ne dosegajo dovolj visokega števila točk (25 točk). Kot neustreznih je bilo glede na opisan
postopek ocenjevanja skupno ocenjenih 33 projektnih predlogov.
Skupna značilnost večine neustreznih projektih predlogov je, da imajo nepopolne projektne
obrazce oz. ostalo projektno dokumentacijo, v tem primeru torej ni mogoče pridobiti vseh
podatkov potrebnih za oceno vseh zahtevanih meril in kriterijev. Ti projektni predlogi niso dovolj
oblikovani, da bi bili na rok posredovani na RRA LUR ali da bi imeli vso potrebno dokumentacijo
za prijavo na javni poziv. Večina upravičenih subjektov, torej predlagateljev posameznih projektnih
predlogov, tudi nima več na voljo sredstev, saj so jih v prejšnjih fazah izvajanja regionalnega
razvojnega programa in v prejšnjih izvedbenih načrtih vloţili v druge vsebine in projekte.
5 od 33 projektnih predlogov ni mogoče neposredno uvrstiti v nobeno od prioritetnih področij
RRP LUR 2007-2013 (Dostopnost za kakovost ţivljenja, Ohranjena dediščina, Načrtovanje za
zagotovitev kakovostnega ţivljenjskega prostora, Učinkovite komunalne storitve, Enake moţnosti prispevek h konkurenčnosti regije, Kultura - konkurenčna prednost regije, E-uprava, Podporno
okolje za podjetništvo).
Večina projektnih predlogov, ki niso bili uvrščeni med ustrezne v predloţeni projektni
dokumentaciji tudi ni izkazala ustrezne finančne in terminske izvedljivosti projekta ter ustrezne
kadrovske zmogljivosti ali organiziranosti projekta. 5 od 33 projektnih predlogov, ki so bili glede
na izbrane kriterije ocenjeni kot neustrezni, pa ne izpolnjuje pogoja upravičenosti projekta z vidika
javnega poziva in njegovih namenov, kar pomeni, da jih ni mogoče neposredno umestiti v
nobenega izmed navedenih namenov: ekonomska infrastruktura, izobraţevalna infrastruktura,
okoljska infrastruktura, razvojni projekti v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih
območjih, razvoj urbanih območij, socialna infrastruktura.
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6. ANALIZA USTREZNIH PROJEKTOV Z VIDIKA
KORIŠČENJA SREDSTEV PO UPRAVIČENIH NAMENIH
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 6. Javni poziv SVLR.
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
- Ekonomska infrastruktura,
- Izobraţevalna infrastruktura,
- Okoljska infrastruktura,
- Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih,
- Razvoj urbanih območij in
- Socialna infrastruktura.
Od skupaj 16 projektov, ki so bili ustrezni za umestitev v izvedbeni načrt, so se 3 projekti prijavili
na ekonomsko in izobraţevalno infrastrukturo, 6 na okoljsko infrastrukturo, 6 na namen javna
infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih in 1 na razvoj
urbanih območij. Na izobraţevalni in socialni infrastrukturi ni bilo projektov, ki bi bili upravičeni
za sofinanciranje.

6.1.

EKONOMSKA 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.
Od 16-ih ustreznih projektov so bili v namen Ekonomska infrastruktura vključeni 3 projekti in
sicer:
1. Center kreativnih industrij (RRA LUR)
2. Podjetno v svet podjetništva (RRA LUR) in
3. Podjetniško gibanje (Občina Mengeš).

Skupna vrednost vseh treh projektov znaša 1.032.995,68 EUR, od tega je vrednost sofinanciranja
Evropskega sklada za regionalni razvoj 762.444,80 EUR.
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6.2.

IZOBRAŢEVALNA INFRASTRUKTURA

Upravičeni nameni pri izobraţevalni infrastrukturi so bili nakup oz. gradnja zgradb in nakup
opreme višješolskih regijskih izobraţevalnih središč ter spodbujanje povezovanja med
izobraţevalnimi programi višješolskih regijskih izobraţevalnih središč z gospodarstvom.
Za ta namen v regiji ni bilo prijavljenih projektov.

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 omreţij
odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda v aglomeracijah z obremenitvijo nad 2.000 PE in
oskrba z vodo, zmanjševanje vodnih izgub na vodovodnih sistemih ter posodobitev vodovodnih
sistemov.
Od 16-ih ustreznih projektov je bilo v namen Okoljska infrastruktura vključenih 6 projektov in
sicer:
1. Kanalizacija Ponikve, I. Faza, 2. Etapa (Občina Dobrepolje),
2. Izgradnja vodovoda Praproče – Zalog ( Občina Dobrova – Polhov Gradec),
3. Kanalizacija Podgorica pri Šmarju in Paradišče (Občina Grosuplje),
4. Oskrba s pitno vodo Suhe Krajine - vodovodni sistem Kuţeljevec – Korinj (Občina
Ivančna Gorica)
5. Obnova vodovodnega omreţja na območju aglomeracije Pirniče in Medvode (Občina
Medvode) in
6. Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave Rašica (Občina Velike Lašče).
Skupna vrednost vseh projektov znaša 5.057.662,04 EUR, od tega je vrednost sofinanciranja
Evropskega sklada za regionalni razvoj 1.468.731,81 EUR.

6.4.

JAVNA INFRASTRUKTURA V OBMOČJIH S POSEBNIMI
VARSTVENIMI REŢIMI 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 onesnaţene zemlje in
sedimentov, zaščita in varovanje močvirij, revitalizacije potokov, ekoremediacije za javne turistične
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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. trţenje 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 6 projektov in sicer:
1. Kamniška Bistrica kot zelena os regije: krepitev regionalnega pomena območja Kamniške
Bistrice s pritoki (Občina Domţale),
2. Prizidek k obstoječemu gasilskemu domu, ureditev večnamenske dvorane v obstoječem
objektu s prometno in komunalno ureditvijo (Občina Ig),
3. Rekonstrukcija kulturnega doma (Občina Komenda),
4. Sava – reka, ki povezuje (Mestna občina Ljubljana),
5. Ljubljanski grad – obnova trakta E1 (JZ Ljubljanski grad) in
6. Kulturni center s knjiţnico (Občina Vrhnika).
Skupna vrednost vseh projektov znaša 5.987.075,30 EUR, od tega je vrednost sofinanciranja
Evropskega sklada za regionalni razvoj 2.361.898,55 EUR.

6.5.

RAZVOJ URBANIH OBMOČIJ

V razvoj urbanih območij 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.
Namenu je ustrezal en projekt - Ljubljana za zeleno mobilnost (Mestna občina Ljubljana).

Skupna vrednost projekta znaša 4.066.424,00 EUR, od tega je vrednost sofinanciranja Evropskega
sklada za regionalni razvoj 2.071.503,68 EUR.
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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 druţbene skupine (varne hiše, krizni centri za mlade).
Za ta namen ni bilo ustreznih projektov.

Slika 1: Število ustreznih projektov po namenih poziva
RAZVOJ URBANIH
OBMOČIJ; 1
EKONOMSKA
INFRASTRUKTURA;
3
POSEBNI
VARSTVENI
REŽIMI, TURIST.
OBMOČJA; 6

OKOLJSKA
INFRASTRUKTURA;
6
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Slika 2: Struktura razporeditve sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj po namenih poziva
(ustrezni projekti)

EKONOMSKA INFRASTRUKTURA
OKOLJSKA INFRASTRUKTURA
POSEBNI VARSTVENI REŽIMI, TURIST. OBMOČJA
RAZVOJ URBANIH OBMOČIJ
7%
25%
31%

37%

Največ sredstev v IN RRP 2012-2014 Ljubljanske urbane regije je namenjenih Javni
infrastrukturi v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in turističnih območjih (37%),
sledi namen Okoljske infrastrukture (31%). Razvoju urbanih območij je namenjenih 25% in
7% ostaja za projekte ekonomske infrastrukture.
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7. VSEBINSKA USTREZNOST PROJEKTOV 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 2012-2014)

Število
ustreznih
projektov

Dostopnost za kakovost ţivljenja
 Ljubljana za zeleno mobilnost (Mestna občina Ljubljana)

1

Ohranjena dediščina
 Ljubljanski grad – obnova trakta E1 (Mestna občina Ljubljana)
 Rekonstrukcija kulturnega doma (Občina Komenda)

2

Načrtovanje za zagotovitev kakovostnega ţivljenjskega prostora
 Kamniška Bistrica kot zelena os regije - krepitev regionalnega pomena območja Kamniške
Bistrice s pritoki (Občina Domţale)
 Sava – reka, ki povezuje (Mestna občina Ljubljana)
Učinkovite komunalne storitve
 Kanalizacija Ponikve, I. Faza, 2. etapa (Občina Dobrepolje)
 Izgradnja vodovoda Praproče – Zalog ( Občina Dobrova – Polhov Gradec)
 Kanalizacija Podgorica pri Šmarju in Paradišče (Občina Grosuplje)
 Oskrba s pitno vodo Suhe Krajine - vodovodni sistem Kuţeljevec – Korinj (Občina
Ivančna Gorica)
 Obnova vodovodnega omreţja na območju aglomeracije Pirniče in Medvode (Občina
Medvode)
 Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave Rašica (Občina Velike Lašče)

2

Enake moţnosti – prispevek h konkurenčnosti regije
 Prizidek k obstoječemu gasilskemu domu, ureditev večnamenske dvorane v obstoječem
objektu s prometno in komunalno ureditvijo (Občina Ig)

1

Kultura – konkurenčna prednost regije
 Kulturni center s knjiţnico (Občina Vrhnika)

1

E-uprava

0

Podporno okolje za podjetništvo
 Center kreativnih industrij (RRA LUR)
 Podjetno v svet podjetništva (RRA LUR)
 Podjetniško gibanje (Občina Mengeš)

3

Skupaj št. projektov

16

6
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Ukrepu Dostopnost za kakovost ţivljenja je namenjenih 31 % sredstev Evropskega sklada za
regionalni razvoj ali 2.071.503,68 EUR, kar predstavlja največji deleţ razporejenih sredstev po
ukrepih.
Največ projektov je umeščenih v ukrep Učinkovite komunalne storitve (6 projektov), ki koristi
1.468.731,81 EUR evropskih sredstev ali 22% razpisane regijske kvote za obdobje 2012-2014.
Ukrepu Načrtovanje za zagotovitev kakovostnega ţivljenjskega prostora je namenjenih 15%
1.001.957,15 EUR za dva projekta.
Po koriščenju sredstev sledi Ukrep Ohranjena dediščina 728.410,50 EUR, kar predstavlja 11%
evropskih sredstev regije za ta namen in Podporno okolje za podjetništvo 762.444,80 EUR z 11 %
namenjenih sredstev in tremi projekti.
Na ukrepu Enake moţnosti - prispevek h konkurenčnosti pa je 174.121,20 EUR evropskih
sredstev ali 3%, ki so namenjena enemu projektu. Prav tako se je na ukrep Kultura – konkurenčna
prednost regije uvrstil en projekt z 457.409,70 EUR ali 7 %.
Ukrep E-uprava ni imel ustreznih projektov.

Slika 3: Razporeditev EU sredstev sofinanciranja ustreznih projektov po ukrepih RRP

DOSTOPNOST
OHRANJENA DEDIŠČINA
11%

3%

7%
31%

NAČRT. ZA KAKOVOST. ŽIVLJ.
PROSTOR
UČINK. KOMUNAL. STORITVE

22%
11%
15%

ENAKE MOŽNOSTI
PODPORNO OKOLJE ZA
PODJETNIŠTVO
KULTURA KONKURENČNA
PREDNOST REGIJE
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8. LISTA PRIORITETNIH PROJEKTOV IZVEDBENEGA
NAČRTA RRP LUR 2007-2013 ZA OBDOBJE 2012-2014
RRA LUR je iz nabora vseh projektov za obdobje 2012-2014 oblikoval predlog liste prioritetnih
projektov do razpoloţljive regijske kvote za to obdobje, ki znaša 6.664.578,84 EUR.
Tabela 5: Lista prioritetnih projektov iz Izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa
Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2012-2014
EU SREDSTVA
Št.

NOSILEC

NAZIV PROJEKTA

CELOTNA
VREDNOST
PROJEKTA

Predvidena
vrednost
sofinanciranja
ESRR v EUR

Predvidena
vrednost
sofinanc.
ESRR v
2012 EUR

Predvidena
vrednost
sofinanc.
ESRR v
2013 EUR

Predvidena
vrednost
sofinanc.
ESRR v
2014 EUR

1 Občina Dobrepolje

Kanalizacija Ponikve, I. Faza, 2. Etapa

1.017.360,20

104.323,75

0,00

104.323,75

0,00

Občina Dobrova-Polhov
2 Gradec

Izgradnja vodovoda Praproče - Zalog

634.000,00

198.911,55

0,00

98.911,55

100.000,00

3 Občina Domţale

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

605.000,00

371.540,45

0,00

300.000,00

71.540,45

928.301,84

244.173,01

0,00

244.173,01

0,00

777.016,80

174.121,20

0,00

87.060,60

87.060,60

1.093.000,00

422.941,47

0,00

422.941,47

0,00

5 Občina Ig

Kanalizacija Podgorica pri Šmarju in
Paradišče
Prizidek k obstoječemu gasilskemu domu,
ureditev večnamenske dvorane v
obstoječem objektu s prometno in
komunalno ureditvijo

6 Občina Ivančna gorica

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

7 Občina Komenda

Rekonstrukcija kulturnega doma s
spremljajočimi dejavnostmi

850.000,50

128.410,50

0,00

128.410,50

0,00

8 Občina Medvode

Obnova vodovodnega omreţja na
območju aglomeracije Pirniče in Medvode

770.000,00

371.927,67

0,00

231.927,67

140.000,00

9 Občina Mengeš

S partnerskim sodelovanjem do razvoja
ustvarjalno podjetniške kulture med
mladimi – »Podjetniško gibanje«

4 Občina Grosuplje

222.463,00

144.163,00

0,00

72.469,00

71.694,00

4.066.424,00

2.071.503,68

0,00

1.570.747,21

500.756,47

890.000,00

630.416,70

0,00

630.416,70

0,00

12 JZ Ljubljanski grad

Sava reka, ki povezuje
Kulturna dediščina Ljubljanski grad obnova trakta E1

847.058,00

600.000,00

0,00

600.000,00

0,00

13 RRA LUR

Regionalni center kreativne ekonomije

444.709,90

329.281,80

0,00

197.557,94

131.723,86

14 RRA LUR

Podjetno v svet podjetništva

365.822,78

289.000,00

0,00

153.169,94

135.830,06

15 Občina Velike Lašče

Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave
Rašica

16 Občina Vrhnika

Kulturni center s knjiţnico

10 Mestna občina Ljubljana

Ljubljana za zeleno mobilnost

11 Mestna občina Ljubljana

SKUPAJ

615.000,00

126.454,36

0,00

86.454,36

40.000,00

2.018.000,00

457.409,70

0,00

363.597,85

93.811,85

16.144.157,02

6.664.578,84

0,00

5.292.161,55 1.372.417,29
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9. PROJEKTNI PREDLOGI IZVEDBENEGA NAČRTA RRP
LUR 2007-2013 ZA OBDOBJE 2012-2014
9.1.

Projektni predlog 1: KANALIZACIJA PONIKVE, I. FAZA 2.
ETAPA

Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:

1
Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)

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

OBČINA DOBREPOLJE, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje
/

Kanalizacija Ponikve, I. Faza 2. Etapa

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

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

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

OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov
Razvoj regij
Okoljska infrastruktura

Vsebinsko področje projekta
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;)
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
(1a) ekonomska infrastruktura
(1b) izobraţevalna infrastruktura
(2a) okoljska infrastruktura:
(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih:
(3a) razvoj urbanih območij:
(3b) socialna infrastruktura:
Splošni cilji projekta:
Specifični cilji projekta:

Izgradnja ustreznega kanalizacijskega omreţja in zmanjšanje onesnaţenosti okolja z odpadnimi
vodami in zmanjševanje onesnaţenosti pitne vode, saj leţi občina v vplivnem območju izvirov
reke Krke.
Izboljšanje kakovosti okolja, ohranjanje poseljenosti območja zaradi boljših pogojev za bivanje
prebivalstva, zagotovitev pogojev za razvoj gospodarstva in turizma, zmanjšanje zaostanka v
razvoju v primerjavi z ostalimi deli drţave.

Pričakovani merljivi(!) rezultati
projekta:*

Ciljna(-e) skupina(-e):





3.195 m podtlačnih in tlačnih kanalov,
190 priključkov,
cca 60.000 m3 očiščene odpadne vode/leto.

Krajani oz. uporabniki naselja Ponikve

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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Projekt »Kanalizacija Ponikve – I. faza, 2. etapa« pomeni vlaganje v okoljsko infrastrukturo – izgradnjo novega kanalizacijskega
omreţja v naselju Ponikve.
Investitor projekta je Občina Dobrepolje in kot taka tudi upravičenec do sredstev sofinanciranja.
MDDSZ je v letu 2009, s sofinanciranjem Občine Dobrepolje zgradilo čistilno napravo (ČN)Ponikve. ČN je dimenzionirana tako,
da zadošča tako za Prizmo Ponikve, posebni socialni varstveni zavod kot za celotno naselje Ponikve, ki kanalizacijskega omreţja
še nima.
Občina namerava zgraditi podtlačno kanalizacijsko omreţje s podtlačno postajo v več fazah in etapah ter tako zagotoviti, čiščenje
predvidene količine odpadnih voda in s tem optimalno obratovanje ČN. Skupna dolţina kanalizacijskega omreţja (glavnih
podtlačnih, tlačnih in teţnostnih kanalov) je 5.354 m, na kanalizacijo se bo predvidoma priključilo novih 135 gospodinjstev.
Občina je pripravila potrebno projektno dokumentacijo (PGD, PZI), pridobila gradbeno dovoljenje za izvedbe kanalizacije. Z deli
bo občina predvidoma začela v letu 2012 in jih nadaljevala v skladu s terminskim planom in zagotovljenimi finančnimi sredstvi.
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):
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.6.1. 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.6.1. v razpisni dokumentaciji):
Projekt ni inter-regijski projekt.
Geografska
projekta:

lokacija

Občina(-e):

Naselje(-a):

Občina Dobrepolje

Naselje Ponikve, na skrajnem SZ delu občine.

Aktivnosti projekta za UPR
Ocenjeni bruto stroški
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega
Terminski načrt (od-do)
(v EUR)
partnerja posebej)
1. Projektna dokumentacija
49.503,00 December 2010
2. Investicijska dokumentacija
960,00 December 11- Marec 12
3. Izgradnja podtlačne kanalizacije: Občina je zavezana, da v
719.436,00 Avgust 12 – Oktober 13
sklopu javnih naročil, izvede javni razpis za pridobitev
primernega izvajalca del.
4. Izgradnja podtlačne postaje: Za tem bo izveden podpis
204.272,00 Avgust 12 – Oktober 13
pogodbe z izbranim izvajalcem, ki bo lahko pričel z
gradbenimi deli na kanalizacijski podtlačni postaji.
5. Elektroinstalacije: V okviru projekta bodo izvedene tudi
30.781,20 Avgust 12 – Oktober 13
elektroinstalacije po dokumentaciji.
6. Gradbeni nadzor
12.408,00 Avgust 12 – Oktober 13
SKUPAJ stroški:
1.017.360,20
Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev
Občina
Dobrepolje
Sredstva EU
(ESRR)
SKUPAJ po
letih

leto 2012

leto 2013

leto 2014

SKUPAJ
po virih

%

913.036,45

913.036,45

89,75

104.323,75

104.323,75

10,25

1.017.360,20

1.017.360,20

100%
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9.2.

Projektni predlog 2: IZGRADNJA VODOVODA PRAPROČE –
ZALOG

Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:

2
Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)

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

Občina Dobrova-Polhov Gradec, Stara cesta 13, 1356 Dobrova

Izgradnja vodovoda Praproče - Zalog

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

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

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

OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov
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 infrastruktura
(1b) izobraţevalna infrastruktura
(2a) okoljska infrastruktura:
(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih:
(3a) razvoj urbanih območij:
(3b) socialna infrastruktura:
Splošni cilji projekta:
Specifični cilji projekta:

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





Povečanje kakovosti ţivljenja prebivalcev na območju naselij Praproče in Zalog.
Ohranjanje poseljenosti podeţelja
Zagotoviti kakovostno in neoporečno pitno vodo prebivalcem v naseljih Praproče in
Zalog


Izgradnja vodovodnega omreţja dolţine 4.000 m



Prebivalci naselij Praproče in Zalog

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):
Z izvedeno investicijo bo občina zagotovila javno oskrbo s pitno vodo in poţarno varnost prebivalcem naselij Praproče in Zalog,
ki se z vodo oskrbujejo iz lokalnih zajetij in kapnic. Predvidoma bo v projekt zajetih 34 objektov s 140 prebivalci. Upravičenec je
občina Dobrova-Polhov Gradec, sodelovanja drugih partnerjev v projektu ne načrtujemo. Aktivnosti projekta zajemajo pripravo
investicijske in gradbene dokumentacije in gradnjo vodovodnega omreţja med Prapročami in Zalogom. Z izvedenim projektom
bomo zagotovili oskrbo s 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.6.1. 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.6.1. 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.6.1. v razpisni dokumentaciji):
Projekt ni inter-regijski projekt.
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Geografska
projekta:

lokacija

Občina(-e):

Naselje(-a):

Dobrova – Polhov Gradec

Praproče in Zalog

Aktivnosti projekta za UPR
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega partnerja
posebej)
1. Priprava investicijske in gradbene dokumentacije.
2. Gradnja vodovodnega omreţja: Ko bo imela vso potrebno
dokumentacijo, bo občina izvedla razpis za gradbena dela in
dobavo opreme, ki bo predvidena v projektni dokumentaciji.
Po zaključku javnega razpisa izvajalca del in dobave opreme,
bo občina podpisala pogodbo z izbranim izvajalcem in začela
dela.
SKUPAJ stroški:

Ocenjeni bruto stroški (v
EUR)

Terminski načrt (oddo)

30.000,00 2012
604.000,00 Januar
2013
september 2014

–

634.000,00

Finančni načrt (v EUR, bruto):
SKUPAJ
Viri sredstev
Občina
DobrovaPolhov Gradec
Sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih

leto 2012

leto 2013

leto 2014

po virih

%

30.000,00

203.088,45

202.000,00

435.088,45

68,63

0,00

98.911,55

100.000,00

198.911,55

31,37

30.000,00

302.000,00

302.000,00

634.000,00

100,00%
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9.3.

Projektni predlog 3: KAMNIŠKA BISTRICA KOT ZELENA OS
REGIJE:
KREPITEV
REGIONALNEGA
POMENA
OBMOČJA KAMNIŠKE BISTRICE S PRITOKI

Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:

3
Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)

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

OBČINA DOMŢALE, Ljubljanska 69, Domţale
/

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

Prioriteta RRP (št. in naziv):

Delujoče somestje: V regiji zagotoviti takšen prostorski razvoj regije, ki bo hkrati
omogočal dobro dostopnost javnih storitev in bliţino ohranjene narave ter kulturne
dediščine vsem prebivalcem regije. Do leta 2013 bo več kot 80% ljudi imelo v
povprečju manj kot 300 metrov zračne razdalje do javnih površin in javnega prevoza.
Skozi doseganje tega cilja pa bodo v regiji zmanjšanje tudi notranje razlike v
razvitosti.
Načrtovanje za zagotovitev kakovostnega ţivljenjskega prostora: cilj ukrepa je z
usklajenim načrtovanjem več sektorjev v prostoru in izvedbo začrtanih programov
doseči kakovostne pogoje za delo in ţivljenje v regiji.

Ukrep RRP (št. in naziv):

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

OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov
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) izobraţevalna infrastruktura
(2a) okoljska infrastruktura (z vplivom na razvoj turizma)
(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih
(3a) razvoj urbanih območij
(3b) socialna infrastruktura
Splošni cilji projekta:

Specifični cilji projekta:




Nadaljevanje in nadgradnja regijskega projekta »Kamniške Bistrice kot Zelene osi regije«.
Varstvo naravnih delov vodotoka, izboljšanje ekološkega stanja vodotoka in ozaveščanje
občanov o kakovostih ostankov naravnega vodotoka z namenom ohranitve kar najbolj
naravnega stanja vodotoka.

Spodbujanje pasivne in aktivne rekreacije občanov ter spodbujanje zdravega in aktivnega
načina ţivljenja.

Razvoj ter ohranjanje kulturne, historične, naravne, zgodovinske in tehnične dediščine
območja.
Zaščita in racionalna raba zelenih površin ob vodotoku z ohranjanjem kar najbolj naravnega
stanja vodotoka ob hkratnem izboljšanju dostopnosti bregov Kamniške Bistrice.
Zmanjšanje poplavne ogroţenosti z ohranjanjem retencijskih površin.
Vzpostavitev novih točk dediščine in drugih turistično rekreativnih atrakcij vezanih na naravo,
kulturne in historične vsebine prostora.

Pričakovani
merljivi(!) 
rezultati projekta:*
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Most za pešce in kolesarje čez Kamniško Bistrico v Noţicah,
Izgradnja nove poti za pešce in kolesarje levo obreţno od brvi v Noţicah do peš brvi v
Homcu v dolţini 1.100 m,
Izgradnja nove poti za pešce in kolesarje desno obreţno od brvi v Homcu do
ţelezničarskega mostu v Preserjah v dolţini 1.800 m,



Izgradnja nove poti za pešce in kolesarje desno obreţno od CČN v Študi do mosta čez
Kamniško Bistrico v Biščah v dolţini 2.200 m,

Izgradnja nove poti levo obreţno od peš brvi pod Šumberkom mimo sotočja Kamniške
Bistrice in Rače okoli Šumberka v dolţini 650 m,

Izgradnja šestih počivališč,

Ureditev pet enot piknik prostorov s skupnimi sanitarijami,

Ureditev dveh parkovnih površin,

Vzpostavitev dveh otroških igrišč.
Ciljna(-e) skupina(-e):
Občanke in občani Domţal ter širše okolice, potencialni turisti, rekreativci, kolesarji, pohodniki.
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):
Vzpostavitev rekreacijskih poti namenjenih pešcem in kolesarjem ob vodotoku Kamniške Bistrice, njenih mlinščicah in deloma
pritokih Pšate, Rače in Radomlje z namenom povezave posameznih delov poti zelene osi in doseganja večje povezanosti območja
v širšem regionalnem kontekstu. Vzpostavitev novih turistično-rekreativnih atrakcij na zeleni osi kot dopolnilo obstoječim
točkam, ki so bile izvedene v obdobju 2007-2009 v okviru projekta Trkamo na vrata dediščine. Gre za vzpostavitev dveh učnih
poti po naravno ohranjenih območjih in vzpostavitev desetih manjših točk dediščine vezane na naravno, kulturno, zgodovinsko in
tehnično dediščino Kamniške Bistrice ter njenih mlinščic in pritokov. Prva učna pot je eden redkih ostankov še ohranjenega
poplavnega jelševega gozda ob Kamniški Bistrici pod Homškim hribom, druga pa edini ostanki mrtvic ob celotnem toku
Kamniške Bistrice, ki jih je moč še ohraniti in hidrološko povezati z matično strugo in se nahaja juţno od Domţal. Točke
dediščine se bo opremilo s tablami z informacijsko, izobraţevalno in ozaveščevalno vsebino katere namen je informiranje o
dediščini ter krepitev regionalne identitete in identifikacije občanov s svojo reko in dediščino regije. V ta namen se obstoječo
internetno stran »Kamniška Bistrica kot Zelena os regije« vsebinsko močno nadgradi.
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):
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.6.1. 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.6.1. v razpisni dokumentaciji):
Projekt ni inter-regijski
Geografska
projekta:

lokacija

Občina(-e):
Občina Domţale

Naselje(-a):
Naselja ob Kamniški Bistrici, Rači in Radomlji

Aktivnosti projekta za UPR
Ocenjeni bruto stroški
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost
(v EUR)
vsakega partnerja posebej)
1. Vzpostavitev rekreacijskih poti ob Kamniški
405.000,00
Bistrici in njenih pritokih na podlagi pridobljenih
ureditvenih dovoljenj in dokumentacije se bo
nadaljevala ureditev poti ob Kamniški Bistrici.
2. Priprava vsebin za informacijske in izobraţevalne
50.000,00
table, postavitev tabel ter vsebinska nadgradnja
obstoječe internetne strani za promocijo rabe
rekreacijske osi in spodbujanje še večjega obiska
kot je doseţen danes.
3. Ureditev parkovnih površin, ki dopolnjujejo
40.000,00
vsebino same rekreacijske osi z osrednjim
objektom reko Kamniško Bistrico. Parkovne
površine se urejajo s sonaravnimi vsebinami in
materiali ter vsebinsko usklajujejo s potrebami
uporabnikov rekreacijske osi Kamniške Bistrice.
4. Ureditev šestih počivališč podobno kot ureditev
60.000,00
parkovnih površin se tudi vsebina in lokacija
počivališč vzpostavlja glede na potrebe
obiskovalcev in javnih storitev v bliţini. Na ta
način povezujemo rekreacijsko os Kamniške
Bistrice z drugimi vsebinami in storitvami v bliţini

Terminski načrt (od-do)
Junij 2013-September 2014

Junij 2014- September 2014

April 2013 – April 2014

April 2013 – April 2014
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Aktivnosti projekta za UPR
Ocenjeni bruto stroški
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost
Terminski načrt (od-do)
(v EUR)
vsakega partnerja posebej)
kar povečuje njeno rabo in zanimivost..
5. Ureditev petih enot piknik prostorov bo dodala
10.000,00 April 2013 – April 2014
novo storitev, ki bo podaljšala čas bivanja na sami
rekreacijski osi Kamniške Bistrice. Do sedaj je
namreč ta delovala kot storitev, ki je občane in
druge obiskovalce privabila za kratke rekreacijske
obiske ali na nekaterih mestih oddih in počitek,
medtem ko sedaj skušamo podaljšati čas bivanja
ob reki in tako rekreacijsko os še dodatno
popestriti.
6. Ureditev dveh otroških igrišč usmerjamo v
40.000,00 April 2013 – April 2014
zmanjševanje nevarnosti otrok, da se ob otroških
igriščih srečujejo z motornim prometom in na ta
način tvegajo nesreče. Zato je vzpostavljanje
otroških igrišč ob ne-motoriziranih
infrastrukturnih in storitvenih oseh visokega
pomena.
SKUPAJ stroški:
605.000,00
Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev
Občina
Domţale
Sredstva EU
(ESRR)
SKUPAJ po
letih
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leto 2012

leto 2013

SKUPAJ
po virih

leto 2014

%

0,00

150.000,00

83.459,55

233.459,55

38,59

0,00

300.000,00

71.540,45

371.540,45

61,41

0,00

450.000,00

155.000,00

605.000,00

100,00%

9.4.

Projektni predlog 4: KANALIZACIJA PODGORICA PRI
ŠMARJU IN PARADIŠČE

Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:

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

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

OBČINA GROSUPLJE, Taborska c. 2, 1290 Grosuplje

KANALIZACIJA PODGORICA PRI ŠMARJU IN PARADIŠČE

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

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

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

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov
Razvoj regij
Okoljska infrastruktura

Vsebinsko področje projekta
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
(1a) ekonomska infrastruktura
(1b) izobraţevalna infrastruktura
(2a) okoljska infrastruktura:
(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih:
(3a) razvoj urbanih območij:
(3b) socialna infrastruktura:
Splošni cilji projekta:
Specifični cilji projekta:

Zagotoviti kakovostne komunalne storitve za prebivalce in gospodarstvo po ustreznih,
stroškovno učinkovitih cenah.
 zagotoviti prebivalcem naselij Podgorica pri Šmarju in Paradišče urejeno odvajanje in
čiščenje odpadne vode,
 izboljšanje kakovosti površinskih in podzemnih voda,
 zvišanje kakovost bivanja prebivalcev.

Pričakovani merljivi(!) rezultati 
projekta:*



Ciljna(-e) skupina(-e):

izgradnja primarnih kanalizacijskih vodov v skupni dolţini 2,2 km,
izgradnja sekundarnih kanalizacijskih vodov v skupni dolţini 1,7 km,
priključitev 120 PE v naselju Podgorica pri Šmarju in 83 PE v naselju Paradišče na
sistem odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda
100% pokritje obeh aglomeracij s kanalizacijskim omreţjem

Prebivalci v naselju Podgorica pri Šmarju in Paradišče

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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Na območju naselij Podgorica pri Šmarju (aglomeracija št. 5127) in Paradišče (aglomeracija št. 5130) kanalizacije ni. Obstoječi
stanovanjski objekti imajo greznice z odtokom v ponikovalnice in jarke. V oţjem delu obeh naselij obstaja nekaj meteornih
kanalov z iztokom na travnike in v jarke. Predmet investicije je izgradnja javnega kanalizacijskega sistema za odvajanje in čiščenje
komunalnih odpadnih voda v naseljih Podgorica pri Šmarju in Paradišče s priključitvijo na obstoječi primarni zbiralnik – kanal S
ter od tu naprej na centralno čistilno napravo Grosuplje. Lokacije kanalov so prilagojene hidravlično – tehničnim zahtevam in
konfiguraciji terena.
Projekt obravnava odvajanje odpadnih voda v dveh sosednjih naseljih, severno od avtoceste A2 v krajevni skupnosti Šmarje Sap.
Naselji sta locirani drugo ob drugem, zato izgradnjo kanalizacijskega omreţja v obeh naseljih občina vodi kot skupen projekt.
Projektna dokumentacija PGD je izdelana ločeno, saj bi kanalska povezava obeh naselij, zaradi neugodnega terena, zvišala stroške
investicije. Obe naselji sta tudi razmeroma blizu primarnemu zbiralniku - kanalu S, zato bi bilo njuno zdruţevanje pred
priključevanjem na glavni zbiralni kanal, neekonomično.
Predvidena je izgradnja:
2184,11 m primarnega kanala PVC DN 250
1674,46 m sekundarnih kanalov PVC DN 250
Na obravnavani kanalizacijski sistem bo na novo priključenih 48 objektov, obe aglomeraciji pa bosta v celoti pokriti z javnim
kanalizacijskim omreţjem. Upravičenec, občina Grosuplje, je za predmetno investicijo ţe pridobila gradbeno dovoljenje. Nadaljnje
aktivnosti izvedbe projekta vključujejo še izdelavo investicijske dokumentacije, pripravo javnega razpisa za izbor izvajalca del,
izvedbo gradbenih del ter zaključni prevzem in obratovanje javne komunalne infrastrukture. Projekt je skladen tudi z OP RR
2007-2013, saj OP v okviru razvojne prioritete Razvoj regij, prednostne usmeritve Krepitve regionalnih razvojnih
potencialov, dejavnosti Komunalna infrastruktura, spodbuja izgradnjo kanalizacijskega omreţja, ki prispeva k celovitemu
reševanju problematike odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda.
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):
Projekt ni inter-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.6.1. v razpisni dokumentaciji)::
Projekt ni inter-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.6.1. v razpisni dokumentaciji):
Projekt ni inter-regijski
Geografska
projekta:

lokacija

Občina(-e):

Naselje(-a):

OBČINA GROSUPLJE

Podgorica pri Šmarju
Paradišče

Aktivnosti projekta za UPR
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega
partnerja posebej)
1. Izdelava projektne dokumentacije Po pridobljenem
gradbenem dovoljenju, bo občina pridobila projekt za
izvedbo. Poleg tega pa bo občina pridobila tudi vso
investicijsko dokumentacija, ki je nujna za investicijo
glede na predpise in zahteve občine same.
2. Izgradnja kanalizacije, ki se bo začela po objavi javnega
razpisa za izbiro izvajalca del in po podpisu gradbene
pogodbe z izbranim izvajalcem.
3. Gradbeni nadzor in upravljanje projekta
SKUPAJ stroški:

Ocenjeni bruto stroški
(v EUR)

Terminski načrt (od-do)

15.000,00 Januar 2012 – Junij 2012

869.811,28 September 2012 – Avgust 2013
43.490,56 September 2012 – Avgust 2013
928.301,84

Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev
Občina Grosuplje
Sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih
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leto 2012

leto 2013
684.128,83
244.173,01
928.301,84

leto 2014

SKUPAJ
po virih
684.128,83
244.173,01
928.301,84

%
73,7%
26,3%
100,0%

9.5.

Projektni predlog 5: PRIZIDEK K OBSTOJEČEMU
GASILSKEMU DOMU, UREDITEV VEČNAMENSKE
DVORANE V OBSTOJEČEM OBJEKTU S PROMETNO IN
KOMUNALNO UREDITVIJO

Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:

5
Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)

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

OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, 1292 IG
/

Prizidek k obstoječemu gasilskemu domu, ureditev večnamenske dvorane v obstoječem objektu s
prometno in komunalno ureditvijo

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

Postati regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost ţivljenja najvišja v Evropi
Načrtovanje za zagotovitev kakovostnega ţivljenjskega prostora
OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov
Razvoj regij
Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimireţimi in v
turističnih območjih

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

Dvigovanje kulturne, izobraţevalne ravni občanov in socialne vključenosti in širše tudi
prebivalcev regije. Prepoznavnost in promocija občine v regiji in na drţavni ravni.
Specifični cilji projekta:
Pridobiti nove prostore v občini za delovanje kulturnih, izobraţevalnih, socialnih dejavnosti,
pridobiti prostore za izvedbo prireditev in drugih aktivnosti na občinski in regijski ravni.
Pričakovani
merljivi(!) Izgradnja prizidka k obstoječemu gasilskemu domu, ureditev večnamenske dvorane v
rezultati projekta:*
obstoječem objektu, s prometno in komunalno ureditvijo.
S projektom bo pridobljenih 338 m2 neto tlorisnih površin v obstoječem gasilskem domu
in 225,14 m2 neto tlorisnih površin z izgradnjo prizidka in 54 parkirnih mest. Komunalna
infrastruktura se navezuje na obstoječi objekt.
Ciljna(-e) skupina(-e):
Prebivalci Občine Ig, uporabniki večnamenske dvorane iz regije, kulturna, humanitarna
društva, izobraţevalne institucije (bliţina Izobraţevalnega centra RS za zaščito in reševanje
in Centra za delo, usposabljanje in varstvo Dolfke Boštjančič Draga), krajani Iga.
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):
Občina Ig ima za projekt Prizidek k obstoječemu gasilskemu domu, ureditev večnamenske dvorane v obstoječem objektu
s prometno in komunalno ureditvijo na Igu veljavno gradbeno dovoljenje. Občina namerava prizidek zgraditi v obdobju 20122014 in je vključen v Načrt razvojnih programov Občine Ig.
Projekt:Prizidek k obstoječemu gasilskemu domu, ureditev večnamenske dvorane v obstoječem objektu s prometno in
komunalno ureditvijo.
Prizidek je namenjen zagotovitvi novih prostorov za delovanje kulturnih, izobraţevalnih, socialnih dejavnosti, za izvedbo
prireditev na občinski in medobčinski ravni. V pritličnem delu se poleg večjega vhodnega prostora oblikuje tudi večje stopnišče in
dvigalo za invalide za dostop do večnamenske dvorane. V nadstropju bo večnamenski prostor za razstave, delavnice in druţabne
dogodke, v nadstropju gasilskega doma pa se izvede večnamenska dvorana.
Prizidek k obstoječemu gasilskemu domu se v celoti priključi na obstoječe komunalno in energetsko infrastrukturo. Objekt je
zasnovan kot dvoetaţna nepodkletena opečna zgradba, ki naj bi sluţila v obeh etaţah kot razstavni in večnamenski prostor.
Projekt bo z implementacijo prispeval k ciljem regionalne politike po dvigu kulturne, izobraţevalne ravni prebivalcev občine in
regije. Projekt bo prispeval k večji socialni vključenosti, prepoznavnosti in promociji občine v regiji in na drţavni ravni. Ustvaril
bo nova delovna mesta.
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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):
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.6.1. 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.6.1. v razpisni dokumentaciji):
Projekt ni inter-regijski
Geografska
projekta:

lokacija

Občina(-e):
Ig
Ocenjeni bruto stroški
(v EUR)

Aktivnosti projekta za UPR
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

Naselje(-a):

OBČINA IG

Priprava
investicijske
in
gradbene
dokumentacije: Po pridobljenem idejnem projektu
bo občina pristopila k pripravi in izdelavi projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja ter projekt. Poleg
tega pa bo občina za investicijo pridobila še vso
potrebno investicijsko dokumentacijo, ki je nujno
potrebna za izvedo investicij, ki jih načrtuje.
Prizidek ureditev prizidka bo sestavljena iz dveh
vrst del in sicer gradbenih v višini 145.200,00 in
obrtniških v višini 89.040,00. Dela bodo izvršena na
podlagi dovoljenj in javnega razpisa za izvajalce del.
Dograditev dela stavbe bo ravno tako urejena na
podlagi dovoljenj in investicijske dokumentacije
namenjena pa bo razširitvi vsebine in več namenom
prostorov, ki jih na Igu sedaj primanjkuje. V okviru
dograditve bodo potekala gradbena dela v višini
25.800,00 in obrtniška dela v višini 74.400,00
Elektro in strojne instalacije bodo povezale
obstoječe in nove dele objekta ter tako zagotovile
njegovo ustrezno delovanje.
Oprema dvorane bo prilagojena potrebam več
dejavnostim, ki v občini delujejo in bo omogočala
prilagajanje potrebam raznih dejavnosti, ki tukaj
potekajo.
Zunanja ureditev dvorane bo kot v vseh stavbah
javnega pomena povečala privlačnost objekta in mu
dala uporabnost kot ji je namenjena.
Nadzor in vodenje projekta bosta poskrbela za
urejeno poslovanje projekta in zaključek del v okviru
predvidenih del in rokov.
SKUPAJ stroški:

Terminski načrt (od-do)

9.000,00

2012

234.240,00

2012- 2014

100.200,00

2013

171.600,00

2013- 2014

180.000,00

2014

67.080,00

2014

14.896,80
777.016,80

2012-2014

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

leto 2012
50.000,00

Sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih
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50.000,00

leto 2013
298.975,50

leto 2014
253.920,10

po virih
602.895,60

87.060,60

87.060,60

174.121,20

386.036,10

340.980,70

777.016,80

%
77,59
22,41
100,00%

9.6.

Projektni predlog 6: OSKRBA S PITNO VODO SUHE
KRAJINE - (VODOVODNI SISTEM KUŢELJEVEC-KORINJ)

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

6
(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)

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

OBČINA IVANČNA GORICA
/

OSKRBA S PITNO VODO SUHE KRAJINE - (VODOVODNI SISTEM KUŢELJEVECKORINJ)

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

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

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

b) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov
c) OP Razvoj človeških virov
d) 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 infrastruktura
(1b) izobraţevalna infrastruktura
X (2a) okoljska infrastruktura:
(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih:
(3a) razvoj urbanih območij:
(3b) socialna infrastruktura:
Splošni cilji projekta:
Specifični cilji projekta:

Povečanje kakovosti ţivljenja prebivalcev na predmetnem področju kar posredno vpliva na
večjo rast prebivalstva z vidika poselitve in moţnosti razvoja na podeţelju na demografsko
ogroţenem območju.
izboljšanje kvalitetne pitne vode, ki se črpa iz neoporečnih vodnih virov

Pričakovani merljivi(!) rezultati Izgradnja vodovodnega omreţja v skupni dolţini cca 7 km cevovoda. Izgradnja vodohrana
projekta:*
volumna 100 m3 in enim črpališčem. Oskrba ca. 60 gospodinjstev s kvalitetno pitno vodo.
Ciljna(-e) skupina(-e):
Prebivalci na navedenem delu Suhe krajine
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):
Izvedeni projekt bo omogočil zagotavljanje osnovne komunalne infrastrukture. Vasi so danes brez ustrezne oskrbe s pitno in
poţarno vodo. Prebivalci se še vedno oskrbujejo preko kapnic, v sušnem obdobju pa morajo pitno vodo tudi dovaţati. Korist iz
naslova ureditve vodovodnega sistema vidimo tudi v izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalcev predmetnega območja, v smislu
zmanjšanja potencialnih moţnosti okuţb in zastrupitev.
Ekonomsko upravičenost je treba opredeliti iz kvalitativnega vidika glede na širši druţbeni, razvojno gospodarski in socialni vidik.
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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):
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)::
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):
-

Geografska
projekta:

lokacija

Občina(-e):

Naselje(-a):
Kuţeljevec, Nogradi, Mali Korinj, Veliki Korinj,
Laze nad Krko

IVANČNA GORICA

Aktivnosti projekta za UPR
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega partnerja
posebej)
1. izkop, polaganje cevovodov skupaj z montaţnimi deli,
vgraditev hidrantov, zasunov, blatnikov in zračnikov
Zasipanje in utrjevanje
Izgradnja vodohrana in črpališča s strojnimi in elektro
instalacijami in krmilnim nadzornim sistemom
Geodetski posnetki
Obnova asfaltne prevleke
SKUPAJ stroški:

Ocenjeni bruto stroški (v
EUR)

Terminski načrt (oddo)

1.093.000,00 September 2012
december 2013

1.093.000,00

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

leto 2012
200.000,00

sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih
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200.000,00

leto 2013
470.058,53
422.941,47
893.000,00

leto 2014
0
0
0

SKUPAJ
po virih
670.058,53
422.941,47
1.093.000,00

%
61,30
38,70
100,00%

do

9.7.

Projektni predlog 7: REKONSTRUKCIJA KULTURNEGA
DOMA S SPREMLJAJOČIMI DEJAVNOSTMI

Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:

7
Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)

Nosilec projekta (upravičenec):

Občina Komenda, Zajčeva cesta 23
1218 Komenda
/

Sodelujoči partnerji v projektu:
Naziv projekta:

Rekonstrukcija kulturnega doma s spremljajočimi dejavnostmi

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

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

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

OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov
Razvoj regij
Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimireţimi in v
turističnih območjih

Vsebinsko področje projekta
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
(1a) ekonomska infrastruktura
(1b) izobraţevalna infrastruktura
(2a) okoljska infrastruktura:
(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih:
(3a) razvoj urbanih območij:
(3b) socialna infrastruktura:
Splošni cilji projekta:
Specifični cilji projekta:

Javna dostopnost objekta in vsebin izboljšuje turistično in kulturno ponudbo in infrastrukturo.
Povečati uporabnost objekta – multifunkcionalnost objekta.

Obnoviti in restavrirati kulturni spomenik lokalnega pomena.

Zaščita pred propadanjem, statična sanacija.

Pričakovani merljivi(!) rezultati Obnova cca 550 m2 objekta, namenjenega kulturni dejavnosti.
projekta:*
Obnova cca 180 m2 objekta namenjenega, občinskim dejavnostim.
Število društev, ki bodo delovala v obnovljenem objektu: 6
Ciljna(-e) skupina(-e):
Občani, širša javnost, strokovni delavci s področja kulture in ostalih društev, občinski svet
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):
Projekt za gradbeno dovoljenje predvideva celovito rekonstrukcijo kulturnega doma s poudarkom na prenovi kulturne –
večnamenske dvorane, ki bi s prenovo pridobila na funkcionalnosti za razne vrste kulturnih dogodkov, proslav, predavanj ipd..
Del prostorov bo namenjen delovanju občinske uprave in občinskega sveta. Velika teţa rekonstrukcije je na obnovi ostrešja, delno
statični sanaciji objekta in zaščiti objekta kot kulturne vrednote – kulturni spomenik lokalnega pomena. Objekt je zanimiv za ogled
kot kulturni spomenik, skupaj s Selanovo zbirko, knjiţnico, itd.
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):
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.6.1. 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.6.1. v razpisni dokumentaciji):
Projekt ni inter-regijski

43

Geografska
projekta:

lokacija

Občina(-e):

Naselje(-a):

Občina Komenda

Komenda

Aktivnosti projekta za UPR
Ocenjeni bruto stroški
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega partnerja
(v EUR)
posebej)
1. Izvedba javnega razpisa in podpis pogodb: na podlagi gradbene in
10.000,00
projektne dokumentacija, ki jo imamo v občini ţe izdelano bomo
pripravili vse dokumente za objavo javnega razpisa in sklenitev
pogodb z izvajalci gradbenih in obrtniških del. Po izboru izvajalca
in preteku pritoţbenih rokov bomo pogodbo z izvajalci tudi sklenili
in začeli obnovo.
2. Izvedba gradbeno obrtniških del bo obsegala vse po gradbenem
800.000,00
dovoljenju predvidene posege najbolj pa statične in kulturno
varstvene vsebine, ki jih je objekt nujno potreben. V sodelovanju z
Zavodom za varstvo kulturne dediščine bomo usklajevali dela na
objektu in usmerjali gradbene in obrtniške izvajalce tako, da bodo
kar najbolje ohranjene prvine prvotnega objekta vseeno pa bo
veliko pozornosti namenjene njegovi funkcionalnosti.
3. Vodenje projekta, gradbeni nadzor bosta usmerjala delo na projektu
40.000,50
ter ga finančno in vsebinsko usklajevala z občino kot nosilcem
projekta. Razen tega pa bo v okviru te naloge izveden tudi tehnični
pregled in pridobljeno uporabno dovoljenje za uporabo objekta.
SKUPAJ stroški:
850.000,50

Terminski načrt (oddo)
Marec 2013-Junij 2013

Junij 2013 – Junij 2014

Marec
2013
September 2014

Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev
Občina Komenda
Sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih
(Tabelo po potrebi razširite)
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leto 2012

leto 2013
296.590,00
128.410,50
425.000,50

leto 2014
425.000,00
0,00
425.000,00

SKUPAJ
po virih
721.590,00
128.410,50
850.000,50

%
84,89
15,11
100,00%

–

9.8.

Projektni predlog 8: OBNOVA VODOVODNEGA OMREŢJA
NA OBMOČJU AGLOMERACIJE PIRNIČE IN MEDVODE

Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:

8
Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)

Nosilec projekta (upravičenec):

Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12
1215 Medvode
/

Sodelujoči partnerji v projektu:
Naziv projekta:

OBNOVA VODOVODNEGA OMREŢJA NA OBMOČJU AGLOMERACIJE PIRNIČE IN
MEDVODE

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

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

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

OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov
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 infrastruktura
(1b) izobraţevalna infrastruktura
(2a) okoljska infrastruktura:
(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih:
(3a) razvoj urbanih območij:
3b) socialna infrastruktura:
Splošni cilji projekta:
Specifični cilji projekta:

Povečanje kakovosti ţivljenja prebivalcev na območju aglomeracij Pirniče – Medvode z obnovo
vodovodnega omreţja.
 Zagotoviti kakovostno in neoporečno pitno vodo prebivalcem v naseljih Pirniče in
Medvode,
 Zagotoviti dovolj velike količine pitne vode za naraščajoče število prebivalcev naselij
Pirniče in Medvode.

Pričakovani merljivi(!) rezultati V aglomeraciji Medvode se predvideva obnova vodovodnega omreţja v dolţini 6,513 km
projekta:*
ter v aglomeraciji Pirniče se predvideva obnova vodovodnega omreţja v dolţini 7,567 km.
Pri obnovi obeh vodovodnih sistemov novogradnje ostalih objektov (vodohrani, črpališča)
niso predvidene.
 Obnovljeno vodovodno omreţje bo dimenzionirano za oskrbo s pitno vodo za
14.411 prebivalcev.
Ciljna(-e) skupina(-e):
Prebivalci naselij: Zgornje in Spodnje Pirniče, Vikrče, Goričane, Rakovnik in Medvode.
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):
Občina Medvode je skupaj z Mestno občino Ljubljana in Občino Vodice pristopila k projektu »Nadgradnja sistema odvajanja
komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja kanalizacijskega zbiralnika C0 v mestni občini Ljubljana«, s
katerim kandidira za pridobitev sredstev iz Kohezijskega sklada za sofinanciranje tega projekta. Pričetek gradnje kanalizacijskega
omreţja znotraj aglomeracij Medvode in Pirniče se načrtuje v letu 2013 in bo trajala do srede leta 2015. Zaradi racionalne porabe
sredstev, je smiselno obnovo obstoječih komunalnih vodov izvajati sočasno z gradnjo kanalizacije. Obnova vodovodnega omreţja
na območju aglomeracije Pirniče in Medvode se bo tako odvijala sočasno z izgradnjo zgoraj omenjenega kanalizacijskega omreţja.
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):
Ni intra - regijski projekt.
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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)::
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.6.1. v razpisni dokumentaciji):
Ni inter - regijski projekt.
Geografska
projekta:

lokacija

Občina(-e):

Naselje(-a):

Medvode

Zgornje in Spodnje Pirniče, Vikrče, Goričane,
Rakovnik in Medvode

Aktivnosti projekta za UPR
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega partnerja
posebej)
1. Izvedba obnove vodovodnega omreţja na območju
aglomeracije Pirniče in Medvode

Ocenjeni bruto stroški (v
EUR)

SKUPAJ stroški:

770.000,00

Terminski načrt (oddo)
januar 2013-december
2014

770.000

Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev
OBČINA MEDVODE

sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih
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leto 2012

leto 2013
250.000,00
231.927,67
481.927,67

leto 2014
148.072,33
140.000,00
288.072,33

SKUPAJ
po virih
398.072,33
371.927,67
770.000,00

%
51,70
48,30
100,00%

9.9.

Projektni predlog 9: S PARTNERSKIM SODELOVANJEM DO
RAZVOJA USTVARJALNO PODJETNIŠKE KULTURE MED
MLADIMI – „PODJETNIŠKO GIBANJE”

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

9
(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 Mengeš
Občina Dol pri Ljubljani , Občina Domţale, Občina Grosuplje, Občina
Ivančna Gorica, Občina Kamnik, Občina Litija, Občina Lukovica, Občina
Šmartno pri Litiji

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

Prioriteta RRP (št. in naziv):

Ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja, s katerimi ţelimo v regiji do konca leta 2013
dodano vrednost na zaposlenega povečati za 10%
Podporno okolje za podjetništvo

Ukrep RRP (št. in naziv):

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

e) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov
f) OP Razvoj človeških virov
g) 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) izobraţevalna infrastruktura
(2a) okoljska infrastruktura:
(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih:
(3a) razvoj urbanih območij:
(3b) socialna infrastruktura:
Splošni cilji projekta:

1. Dvig podjetniških kompetenc mladih.
2. Aktivno vključevanje mladih v razvojne perspektive območja.

Specifični cilji projekta:

3. Krepitev socialnega kapitala in dvig kakovosti ţivljenja na območju.
Specifični cilji na ravni operacije:
 Zagon partnerske mreţe, ki vključuje vzgojno-izobraţevalne institucije, strokovnjake za
razvoj podjetništva in podjetnike (povezovanje izvajalcev in koristnikov storitev)
 Uvajanje konkretnih in praktičnih podjetniških vsebin ţe v času formalnega šolanja
 Povezovanje mladih z lokalnimi podjetniki in podjetji (v obliki mentorstva in pri
ocenjevanju podjetniških idej ter diplomskih nalog mladih)
 Animacija mladih za kreiranje novih podjetniških idej, tudi preko tekmovanja za najboljšo
diplomsko nalogo na temo podjetništva
 Dvig stopnje ustvarjalnosti in inovativnosti mladih
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 Povečanje interesa mladih za aktivni vstop v svet podjetništva ter razvoj podjetniške
miselnosti (ustvarjanje priloţnosti za samozaposlovanje mladih, predvsem na področju
podjetništva na podeţelju, druţinskega podjetništva, socialnega podjetništva in zelenega
podjetništva)
 Zagotavljanje trajnostni projekta (vzpostavljena vsa potrebna infrastruktura za nadaljevanje
projekta tudi po preteku financiranja iz naslova tega projekta)
 Vključevanje učiteljev oz. osnovnih šol s ciljem, da vsaka občina zagotovi vključitev vsaj 1
osnovne šole, 2 učiteljev in 15 učencev na posamezno šolo
 Vključevanje srednjih šol s ciljem vključitve vsaj 4 srednjih šol z območja in 15 dijakov na
posamezno šolo
 Vključevanje študentov v sodelovanju s študentskimi klubi in mladinskimi centri s ciljem
vključitve vsaj 10 študentov na posamezen študentski klub
 Vključevanje lokalnih podjetij oz. podjetnikov s ciljem vključitve vsaj 2 podjetij oz.
podjetnikov iz vsake občine
Pričakovani
merljivi(!) Merljivi rezultati projekta:
rezultati projekta:*
 20 partnerjev vključenih v razvojno partnersko mreţo
 vključenih 9 osnovnih šol
 vključene 4 srednje šole
 vključenih 50 študentov
 usposobljenih 18 učiteljev (mentorjev) osnovnih šol
 usposobljenih 12 učiteljev (mentorjev) srednjih šol
 izvedenih 36 ustvarjalno-podjetniških delavnic za učence
 izvedenih 32 ustvarjalno-podjetniških delavnic za dijake
 izvedena 2 ciklusa izobraţevalnih modulov za študente
 nabor 50 podjetniških idej mladih ter izbor 3 najboljših podjetniških idej
letno
 izveden izbor najboljše diplomske naloge na temo podjetništva
 10 prispevkov mladih predstavljenih na različnih dogodkih (npr. Inovativne lokalne
skupnosti, Slovenski forum inovacij,…)
 vključenih 20 lokalnih podjetij oz. podjetnikov
 izvedena 2 dogodka »Podjetniški dan Srca Slovenije« z 200 sodelujočimi (Občine, osnovne in
srednje šole, študenti, podjetja in podjetniki, lokalne podporne institucije idr.)
 vključenih 15 študentov v virtualni pospeševalnik za samozaposlene študente
 vzpostavljeno spletno mesto za komunikacijo med mladimi na socialnem omreţju
 100 objav v lokalnih medijih
 5 novo ustanovljenih gospodarskih subjektov na območju vključenih občin
 7 novih zaposlitev na območju vključenih občin
Ciljna(-e) skupina(-e):

Mladi:
učenci
dijaki
študenti

Učitelji (mentorji) v osnovnih in srednjih šolah

Podjetniške in ostale podporne institucije na območju (območne obrtne zbornice,
VEM točke, Karierni center FDV, študentski klubi, mladinski centri…)

Zavod RS za šolstvo

Lokalni podjetniki in podjetja
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):
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
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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):
Vsebinsko področje:
Zagon razvojne partnerske mreţe med tremi ključnimi deleţniki, ki so:

vzgojno-izobraţevalne institucije, ki bodo zagotovile glavno ciljno publiko – mlade ter dale na razpolago čas in
prostor za izvedbo izobraţevanj ter usposabljanj, hkrati pa ponudile tudi primeren kader, ki se bo v okviru projekta
izobraţeval in usposabljal za prevzem kasnejše vloge mentorja za podjetništvo ter projekt izvajal tudi na dolgi rok
(zagotavljanje trajnosti projekta)

strokovnjaki za razvoj podjetništva, ki bodo nastopali kot strokovno usposobljeni mentorji ter izvajali izobraţevanja
in usposabljanja za mlade in učitelje kot kasnejše mentorje za podjetništvo

podjetja in podjetniki, ki bodo v izobraţevalne vsebine dali noto praktičnosti s primeri konkretnih podjetniških
zgodb z uspehi in neuspehi, izzivi in priloţnostmi
Razlogi oziroma izhodišča za zagon takšne mreţe v lokalnem območju so:

večje število mladih v regiji, ki bodo po koncu formalnega izobraţevanja na (trenutno) precej omejenem trgu dela,

premalo znanja in samozavesti s strani mladih za začetek lastnih karier v podjetniški smeri,

pomanjkanje konkretnih podjetniških izkušenj za mlade, ki, po koncu šolanja vstopajo v svet podjetništva,

reven oziroma nepopoln učni načrt za področje podjetništva v formalnem izobraţevanju na področju osnovnega in
srednjega šolstva,

izjemni naravni in socialni pogoji v lokalnem območju (predvsem na področju podjetništva na podeţelju, druţinskega
podjetništva),

podpora vsebini na nacionalni in globalni ravni.
Temeljni namen (cilj) vzpostavitve ţive partnerske mreţe za razvoj potencialov podjetništva v regiji je dati mladim priloţnosti
za samorazvoj in samozaposlovanje. Mladi bodo tako visok in celovit cilj dosegali le, če bodo ustrezno usposobljeni in če bodo
prejemali primerno podporo aktivne druţbe.
V ta namen je potrebno za aktivacijo mreţe oblikovati bazo mentorjev, ki bodo imeli kompetence za spodbujanje podjetništva
pri mladih. Ta kompetence so: osnovna podjetniška znanja in izkušnje, pedagoški pristop, sposobnost načrtovanja, sposobnost
sistemskega razmišljanja, sposobnost hitrega presojanja, vodenje, komuniciranje, motiviranje, reševanje problemov, poznavanje
sodobnih trţnih 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 priloţnosti, 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 način podjetniškega razmišljanja predstavi med samim potekom formalnega izobraţevanja.
Skozi proces ţelimo 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 kaţe z njimi
ukvarjati bolj sistematično in v skladu s potrebami območja, kar partnerska mreţa lahko zagotovi. Pomembno je tudi, da je mreţa
»ţiva«, 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 deleţnikih. Prav to ji bo zagotavljalo sveţino, izredno uporabno vrednost, sodobnost in s
tem tudi trajnost. Trajnost pa se bo zagotavljala tudi z usposobljenimi učitelji oziroma mentorji, ki nova znanja in pristope
prenašajo na mlade generacije. Verjamemo v uspešnost navedenega pristopa, saj je bil oblikovan v tesnem sodelovanju s
predstavniki šol, območnih obrtnih zbornic, strokovnjakov za podjetništvo in občinami.
Da bi mreţa zaţivela in uspešno delovala, bo projekt zagotovil: vzpostavitev, razvoj in stalno nadgradnjo odnosov s
posameznimi deleţniki (vzgojno-izobraţevalne institucije, strokovnjaki za razvoj podjetništva, podjetja in podjetniki), pripravo
različnih programov in materialov ter samo izvedbo delavnic in izobraţevanj za različne ciljne skupine (učenci, dijaki, študenti,
učitelji), nudil podporno okolje za samozaposlene študente (t.i. virtualni pospeševalnik), organiziral tekmovanja in dogodke s
podjetniško vsebino ter zagotavljal širšo promocijo projekta. Posamezne vsebine in aktivnosti so podrobneje opredeljene v
nadaljevanju.
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Upravičenci:
Projekt bodo izvajalo 9 upravičencev: Občina Mengeš kot nosilec in naslednje Občine kot partnerji na projektu: Dol pri
Ljubljani, Domţale, Ivančna Gorica, Grosuplje, Kamnik, Litija, Lukovica in Šmartno pri Litiji. Njihova osnovna naloga bo
vodenje in koordinacija projekta, koordinacija (zunanjih) pod-izvajalcev na projektu, organizacija delavnic, izobraţevalnih
modulov, tekmovanj in dogodkov, sodelovanje pri pripravi celovitih vsebin, motiviranje in zagotavljanje sodelovanja različnih
predstavnikov treh ključnih deleţnikov v projektu, komuniciranje.
Aktivnosti upravičenca za dosego ciljev operacije
Za razvoj podjetniških kompetenc mladih je potrebno sistematično in trajnostno delo z mladimi: osnovnošolci, dijaki, študenti
– identificirati in razviti je potrebno njihove notranje potenciale ter jim nuditi potrebna znanja za potencialno samostojno
podjetniško pot. S tem namenom bo formalizirana razvojna partnerska mreţa z vzgojno-izobraţevalnimi institucijami
(osnovne in srednje šole), podpornimi institucijami za podjetništvo in strokovnjaki za razvoj podjetništva na območju
vključenih občin (obrtne zbornice, VEM točke, študentski klubi, mladinski centri, posamezniki, ki se samostojno ali v okviru
podjetij ukvarjajo s podjetništvom in o njem lahko predavajo, izobraţujejo, itd.) ter relevantnimi nacionalnimi institucijami
(Zavod za šolstvo). K sodelovanju pa bomo povabili tudi inovativne lokalne podjetnike oz. podjetja z območja, ki bodo imeli
vlogo mentorjev in bodo tudi izvedli ocenjevanje podjetniških idej. VEM točke z območja pa bodo mladim nudile strokovno
svetovanje v obliki podpornega servisa. Organizacijo te aktivnosti izvedejo vsi projektni partnerji (nosilni in sodelujoči) v
sodelovanju s kompetentnimi zunanjimi strokovnjaki.
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 se bodo v okviru
večdnevnega specializiranega usposabljanja usposobili za prepoznavanje moţnosti 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. Organizacijo te aktivnosti izvede nosilni projektni partner v sodelovanju s kompetentnimi zunanjimi
strokovnjaki.
Za učence vključenih osnovnih šol se bodo izvedle po štiri ustvarjalno-podjetniške delavnice na skupino, kjer bodo sodelovali
zunanji strokovni sodelavci z ustreznimi kompetencami. Vsebina delavnic bo obsegala osebnostni razvoj posameznika,
kreativnost in inovativnost ter osnove podjetništva. Učenci bodo lahko pripravili inovativne prispevke, ki jih bomo vključili na
domače in tuje dogodke na temo podjetnosti in inovativnosti (npr. Inovativne lokalne skupnosti, Slovenski forum inovacij,…).
Organizacijo te aktivnosti izvede nosilni projektni partner v sodelovanju s kompetentnimi zunanjimi strokovnjaki.
Za ciljno skupino dijakov bomo izvedli po štiri ustvarjalno-podjetniške delavnice na šolo oziroma skupino letno (skupaj 8
delavnic na skupino), ki bodo namenjene tako motiviranju kot pridobitvi novih podjetniških znanj, tako v teoriji kot v praksi, za
laţji vstop v podjetništvo. Ker bodo delavnice sovpadale z informativnimi dnevi, bo v sodelovanju z območnimi obrtnimi
zbornicami in podjetniki pripravljena tudi predstavitev določenih priloţnosti in poklicev. Dijaki bodo lahko pripravili inovativne
prispevke, ki jih bomo vključili na domače in tuje dogodke na temo podjetnosti in inovativnosti (npr. Inovativne lokalne
skupnosti, Slovenski forum inovacij,…). Organizacijo te aktivnosti izvede nosilni projektni partner v sodelovanju s
kompetentnimi zunanjimi strokovnjaki.
Za študente bodo izpeljana dva ciklusa usposabljanj v obliki izbirnih modulov, ki bodo obsegali tako vsebine s področja
podjetništva kot tudi inovativnosti, kreativnosti in komunikacije. Poleg tega bo en modul namenjen predstavitvi konkretnih
priloţnosti v okolju in podjetniških priloţnosti (v sodelovanju s podjetniki in obrtnimi zbornicami). Študentje bodo prav tako
animirani za oblikovanje podjetniških idej ter sodelovanje v izboru najboljše diplomske naloge na temo podjetništva, ki
obravnava bodisi konkretno podjetje v regiji ali širšo gospodarsko tematiko regije/projektnega območja. Organizacijo te
aktivnosti izvede nosilni projektni partner v sodelovanju s kompetentnimi zunanjimi strokovnjaki.
Kot pilotna aktivnost bo vzpostavljen virtualni pospeševalnik za samozaposlene študente, ki bo študentom z lastnim
podjetjem eno leto ponujal različna usposabljanja, vodenje računovodstva in druge podporne storitve. Organizacijo te aktivnosti
izvedejo vsi projektni partnerji (nosilni in sodelujoči) v sodelovanju s kompetentnimi zunanjimi strokovnjaki.
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V okviru projekta bo vzpostavljeno tudi spletno mesto za komunikacijo med mladimi na socialnem omreţju Facebook, ki bo
namenjeno vsakodnevni komunikaciji in izmenjavi izkušenj med sodelujočimi mladimi. Organizacijo te aktivnosti izvede nosilni
projektni partner v sodelovanju s kompetentnimi zunanjimi strokovnjaki.
Dvakrat v času trajanja projekta bo nosilni partner v sodelovanju z ostalimi partnerji organiziral dogodek »Podjetniški dan Srca
Slovenije«, kjer bodo sodelovali Občine, osnovne in srednje šole, študenti, podjetniške in ostale podporne institucije, podjetja in
podjetniki. Namen dogodka je široka promocija podjetništva med mladimi v sodelovanju z lokalnimi podjetji oz. podjetniki ,
ustvarjanje pozitivnega imidţa podjetništva ter vzpostavitev priloţnosti za bodoča sodelovanja med mladimi in podjetji. Na
dogodku bodo prav tako predstavljene izbrane najboljše podjetniške ideje vseh ciljnih skupin (učenci, dijaki, študenti) in izvedena
razglasitev najboljše diplomske naloge na temo podjetništva s podelitvijo nagrad. Organizacijo te aktivnosti izvedejo vsi projektni
partnerji (nosilni in sodelujoči) v sodelovanju s kompetentnimi zunanjimi strokovnjaki.
Nosilni partner bo skrbel tudi za tekoče in učinkovito vodenje in koordinacijo projekta (redno administrativno in finančno
vodenje, komunikacija s partnerji in SVLR,…) ter za informiranje in obveščanje javnosti o projektu preko objav prispevkov v
tiskanih in ostalih lokalnih medijih (spletne strani partnerjev, radio, elektronski informator,…) preko izbranega kompetentnega
zunanjega strokovnjaka.
Število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim predlogom, ki sicer niso
upravičeni do sofinanciranja:
V projekt bo vključenih tudi 10 drugih različnih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje posameznih projektnih
aktivnosti, ki pa niso upravičeni do sofinanciranja: osnovne in srednje šole z območja občin partneric, Območne obrtne
zbornice (Domţale, Litija, Kamnik), študentski klubi (Litija, Domţale, Grosuplje, Kamnik, Mengeš), mladinski centri (Litija,
Domţale, Kamnik, Mengeš), Karierni center FDV, Zavod RS za šolstvo ter zainteresirani lokalni podjetniki oz. podjetja z
območja.
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.
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
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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.6.1. v razpisni dokumentaciji):
Geografska
projekta:

lokacija

Občina(-e):

Naselje(-a):

Osrednjeslovenska razvojna regija:
- Občina Ivančna Gorica
- Občina Dol pri Ljubljani
- Občina Domţale
- Občina Grosuplje
- Občina Kamnik
- Občina Litija
- Občina Lukovica
- Občina Mengeš
- Občina Šmartno pri Litiji

Osrednjeslovenska razvojna regija:
- Občina Ivančna Gorica: Ivančna Gorica
- Občina Dol pri Ljubljani: Dol pri Ljubljani,
Dolsko
- Občina Domţale: Domţale
- Občina Grosuplje: Grosuplje
- Občina Kamnik: Kamnik
- Občina Litija: Litija
- Občina Lukovica: Lukovica
- Občina Mengeš: Mengeš
- Občina Šmartno pri Litiji: Šmartno pri Litiji

Aktivnosti projekta za UPR
Ocenjeni bruto stroški
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti vsakega partnerja
Terminski načrt (od-do)
(v EUR)
posebej)
Nosilni partner – nosilec vseh stroškov v projektu
Koordinacija in vodenje projekta
22.000
01/2013 – 11/2014
Informiranje in obveščanje javnosti
36.200
01/2013 – 11/2014
Usposabljanje učiteljev (mentorjev)
22.100
05/2013 – 10/2013
Izvedba delavnic za učence in dijake
47.500
05/2013 – 09/2014
Izvedba modulov za študente, Nabor in ocenjevanje podjetniških idej in
05/2013 – 10/2013
Izbor diplomske naloge
41.500
Izvedba dogodkov »Podjetniški dan Srca Slovenije«
27.600
08/2013 – 10/2014
Pilotna izvedba virtualnega pospeševalnika
25.563
05/2013 – 04/2014
Sodelujoči partnerji na projektu –sofinancerji projekta, nimajo pa
svojih stroškov oz. jih ne bodo izkazovali
Informiranje in obveščanje javnosti
0
01/2013 – 11/2014
Izvedba dogodkov »Podjetniški dan Srca Slovenije«
0
08/2013 – 10/2014
Pilotna izvedba virtualnega pospeševalnika
0
05/2013 – 04/2014
SKUPAJ stroški:
222.463
SKUPAJ brez DDV:
185.386
(Tabelo po potrebi razširite)
Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev
Vključene občine

Partnerji skupaj
sredstva EU (ESRR)
drugi
javni
viri
(navedite):
_________
zasebna
sredstva
(navedite):
________SKUPAJ po letih
(Tabelo po potrebi razširite)
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Leto 2012

39.363
39.363
72.469

38.937
38.937
71.694

SKUPAJ
po virih
78.300
78.300
144.163

0

0

0

leto 2013

leto 2014

0

0

0

111.832

110.631

222.463

%
35,20
64,80
0
0
100,0%

9.10. Projektni predlog 10: LJUBLJANA ZA ZELENO MOBILNOST
Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:

10
Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)

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

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
/

Ljubljana za zeleno mobilnost

Prioriteta RRP (št. in naziv):

Regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost ţivljenja 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 ţivljenjska doba večja od povprečja v Evropski uniji.
Načrtovanje za zagotovitev kakovostnega ţivljenjskega prostora

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

OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov
Razvoj regij
Razvoj urbanih območij

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

Specifični cilji projekta:

Spreminjanje potovalnih navad v regiji in prestolnici s poudarkom na povečanju deleţa
nemotoriziranih oblik mobilnosti v prestolnici, usmerjeno na ciljne skupine, ki vključujejo
prebivalce in obiskovalce Ljubljane, učence in dijake, dnevne migrante, gibalno ovirane osebe,
pešce, kolesarje, voznike motornih vozil z:
ukrepi za povečanje varnosti pešcev in kolesarjev ter gibalno oviranih;
ustreznim načrtovanjem, izvedbo in vrednotenjem ustrezne infrastrukture za pešce in
kolesarje ter gibalno ovirane;
ukrepi za povečanje dostopnosti in spodbujanja urbane mobilnosti za gibalno
ovirane;
razvojem informacijske infrastrukture za spremljanje razvoja in komuniciranje z
javnostmi.
1. Povečanje varnosti za otroke, ki v šolo prihajajo peš ali s kolesom, s postavitvijo
prikazovalnikov hitrosti za motoriziran promet v neposredni bliţini osnovnih šol
2. Preureditev dveh večjih kriţišč v okolici dveh osnovnih šol
3. Ureditev prostora za varno hrambo koles na Ţelezniški postaji Ljubljana z namenom
spodbujanja razvoja intermodalnih točk (JPP – kolesarjenje)
4. Postavitev dveh števcev s prikazovalniki, ki beleţijo število kolesarjev
5. Ureditev obreţja Gruberjevega kanala s privezi za rečni promet
6. Izvedene kampanje za spodbujanje varnega kolesarjenja
7. Izboljšanje dostopnosti za gibalno ovirane
8. Izboljšanje pogojev za osebe z oviranostmi z ureditvijo taktilne sprehajalne poti skozi park
Tivoli v delu mimo parkirišča
9. Priprava podlag za ureditev enosmernih ulic v Roţni dolini, Trnovem, Spodnji Šiški, Zeleni
jami, Novih Jaršah, delu Most, Vodmata, Beţigrada in Ţupančičeve jame po načelih sodobnega
prometnega projektiranja v urbanih okoljih in načrtovanje varnih površin za pešce in kolesarje
10. Projektna dokumentacija za območje »Shared Space« na Eipprovi ulici in izvedba na Rimski
cesti

Pričakovani merljivi(!) rezultati Na ravni učinkov:
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projekta:*

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
Ciljna(-e) skupina(-e):

Postavljenih 39 prikazovalnikov hitrosti voţenj
Preurejeni 2 kriţišči: ob OŠ Miška Kranjca in OŠ Polje
Varnostna zasteklitev kolesarnice v podhodu ţelezniške postaje
Postavljena 2 števca s prikazovalniki za kolesarje
15 privezov za potniške ladje, 2 komunalna priveza (gasilci, reševalci, policija), 1
sprehajalna pot, 10 novih klopi
Vzdrţevanje in nadgradnja portalov »Gremo na pot« in »Varne poti v šolo«,
Evropski teden mobilnosti 2012, 2013, 2014,3 okrogle mize in delavnice s
študenti in šolami, 3 brošure s tematiko ozaveščanja o pomenu hoje in
kolesarjenja v mestih
1 sprehajalna pot s taktilnimi oznakami za slepe in slabovidne
Prostorska dokumentacija za skupni prometni prostor na Eipprovi ulici in
izvedba na Rimski cesti
Preurejeni vsaj 2 kriţišči s stranskimi cestami na Cesti v Roţno dolino

Prebivalci in obiskovalci Ljubljane, dnevni migranti, gibalno ovirane osebe, pešci, kolesarji,
vozniki motornih vozil, študenti, šole, starši, večji delodajalci (generatorji prometa),
kulturne, športne in zdravstvene ustanove (promocija hoje in kolesarjenja), organizatorji
velikih prireditev

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena:
Projekt smiselno povezuje različne ukrepe za spremembo potovalnih navad in spodbujanje trajnostne mobilnosti v urbanem
okolju s poudarkom na nemotoriziranih oblikah – hoji in kolesarjenju. Zdruţuje med seboj povezane operacije za zagotavljanje
čistih transportnih sistemov na prometni in neprometni infrastrukturi za potrebe nemotoriziranega prometa, kot so:
kolesarske steze in poti,
pešpoti,
objekti za varno shranjevanje koles,
informacijska infrastruktura s prikazovalniki hitrosti, ki umirjajo motoriziran promet, s čimer se povečuje varnost
peščev in kolesarjev,
števca kolesarjev s prikazovalniki z nameni zbiranja podatkov, analize in spodbujanja kolesarjenja.
V projektu se sistematično pristopa tudi k ureditvi varnih rečnih pristanov.
Projekt se osredotoča na 5 glavnih področij in na različna ustrezna območja v Ljubljani. V projekt zajeta območja so izbrana
glede na cilje projekta ter finančne, prostorske in časovne moţnosti njihove izvedbe.
1. Področje varnosti
S poudarkom na varnih poteh v šolo se spodbuja hoja in kolesarjenje otrok v šolo, kar poleg skrbi za okolje prinaša tudi
neposredne in posredne učinke za zdravje otrok in socialno komponento ţivljenja. V neposredni bliţini šol bodo postavljeni
prikazovalniki hitrosti »Vi vozite«, ki prikazujejo hitrost voţnje motoriziranih vozil v neposredni bliţini šol ali šolskih poteh,
omogočajo pa tudi različne komunikacije z vozniki (»Hvala, ker vozite varno!«, »Kazen 100 EUR« ipd). Merilniki hitrosti so
namenjeni tudi zbiranju in analizi podatkov, ki bodo podlaga za nadaljnje ukrepanje v smeri povečevanja varnosti.
V neposredni bliţini osnovnih šol Miška Kranjca in Polje bo varnost šoloobveznih otrok v dveh kriţiščih izboljšana s postavitvijo
semaforjev.
2. Področje kolesarjenja
Spodbujanje urbane mobilnosti, ki temelji na hoji in kolesarjenju, mora vzporedno ustrezno urejati tudi podporno infrastrukturo
za pešce in kolesarje. Na Ţelezniški postaji Ljubljana bo z namenom spodbujanja prihodov dnevnih migrantov v Ljubljano z
javnim potniškim prometom (vlak, avtobus) in nadaljevanje poti po Ljubljani z nemotorizirano obliko prometa (kolesarjenje)
zastekljena kolesarnica, ki bo omogočala varno hrambo tudi zasebnih koles preko noči. V neposredni bliţini je dostopna tudi
izposoja koles (sistem mestnega kolesa, ki ni predmet te operacije). Opisani ukrep prispeva k oblikovanju kakovostnih
intermodalnih točk v mestu. Na dveh mestnih vpadnicah in na osrednji mestni kolesarski poti bosta z nameni spremljanja,
analiziranja in spodbujanja dnevnega prihoda na delo in v šolo s kolesi postavljena števca kolesarjev s prikazovalniki, ki po
izkušnjah iz kolesarsko razvitih deţel dodatno spodbudijo kolesarjenje in/ali preusmerijo kolesarje na primerne poti.
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3. Pešpoti
Ob izpostavljanju varnosti za pešce se v projektu izpostavlja tudi ukrepe s poudarkom na izboljšanju dostopnosti za gibalno
ovirane.
S taktilnimi oznakami za slepe in slabovidne bo zato opremljen del sprehajalne poti skozi park Tivoli (mimo parkirišča).
4. Rečni promet
Kakovostno urejen javni prostor, namenjen tako prebivalcem kot obiskovalcem mesta, ţe sam po sebi spodbuja k trajnostni
mobilnosti. Nova ureditev sprehajalnih in kolesarskih obvodnih poti od mestnega središča do rekreacijskega področja na Špici
kaţe, da je smiselno obvodni prostor urediti, saj privablja in spodbuja urbano nemotorizirano mobilnost, predvsem hojo in
kolesarjenje.
Ob oţivljanju nabreţij Ljubljanice je zato neobhodno urediti tudi rečni promet, predvsem varne in kakovostno urejene priveze in
vstopno-izstopne točke. Vzdolţ obreţja Gruberjevega kanala se zato uredi pristane, splavnico in pešpoti. Izvede se poseg v
prostor, ki pridobi značaj atraktivnega mestnega prostora in bo sluţil kar največ različnim javnim programom.
Neurejeni nelegalni privezi se bodo v celoti odstranili in uredili z varnimi. Pravtako 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.
5. Trajnostna mobilnost
Spreminjanje potovalnih navad na eni strani pomeni zagotavljanje ustreznih prostorskih ureditev, na drugi pa zahteva tudi
povečanje informiranja o moţnostih drugih oblik mobilnosti v urbanem območju. To informiranje in ozaveščanje zmanjšujeta
odvisnost od osebnega avtomobila ter zmanjšujeta njegovo pretirano in neodgovorno rabo.
Pretirana in neodgovorna raba osebnega avtomobila povečuje nevarnosti za druge udeleţence v prometu, saj jih popolnoma
nadvlada, k čimer doprinesejo tudi načrtovalske rešitve urejanja prostora, ki favorizirajo osebni motoriziran promet. Obenem
pretirana prisotnost avtomobilov zmanjšuje kakovost bivalnega okolja, tako zaradi poslabšanja kakovosti zraka in povečanega
hrupa kot tudi prevlade namenske rabe prostora za potrebe motoriziranega prometa. Posledično se postopno iz prostora izrine
druge vsebine (prevladovati začnejo vozne površine in površine za mirujoči motoriziran promet – parkirna mesta). Uravnoteţenje
vseh oblik udeleţencev prometa, tako motoriziranega kot nemotoriziranega, z ustreznim oblikovanjem prostora, ki ne favorizira
nobenega načina mobilnosti, je eden od načinov, kako urbani prostor obogatiti s vsebinami, ki jih prinašajo pešci in kolesarji.
Hkrati se ohrani zadostna mera dostopnosti za uporabnike osebnih avtomobilov in po potrebi tudi javnega potniškega prometa.
Zaradi takšne ureditve, ki je novost v slovenskem prostoru, je potrebno skrbno in premišljeno pripraviti projektno dokumentacijo
in izvedbo z načeli vključevanja javnosti (posegi prostorskega oblikovanja območij Eipprove ulice in Rimske ceste). Pridobljeno
vedenje in znanje bo omogočilo prenosljivost rešitev na druga primerna območja MOL in LUR. Podobno se za urbanistično
ureditev, ki v prvi kader postavlja pešce in kolesarje, ter s prijemi parkovne ureditve ulic umirja promet, pripravi prostorska
dokumentacija za preureditev območij, navedenih v nadaljevanju.
Ocenjujemo, da bo imelo povezovanje vseh načrtovanih aktivnosti v enoten projekt spodbujanja nemotoriziranih oblik
mobilnosti močan demonstracijski učinek. S tem projektom, ki ima zastavljen tudi celovit komunikacijski načrt in načrt
vključevanja javnosti, bo postavljeno odlično izhodišče za prenos dobre prakse na druga območja v Ljubljani, LUR in tudi širše 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):
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.6.1. 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.6.1. v razpisni dokumentaciji):
Projekt ni inter-regijski.
Geografska
projekta:

lokacija

Občina(-e):
Mestna občina Ljubljana

Aktivnosti projekta za UPR
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega partnerja
posebej)
1. Okrepitev projekta Varne poti v šolo z nabavo večjega števila
prikazovalnikov hitrosti
Izkušnje kaţejo, da je postavitev prikazovalnikov hitrosti zelo učinkovit
način opozarjanja voznikov na prehitro voţnjo, ki je v bliţini šol še
posebej nevarna; je tudi učinkovit sistem, ki tudi sicer voznike opozarja
na njihovo napačno ravnanje v prometu, zato se v bliţino vsake šole
postavi takšno tablo.
2. Zbiranje meritev in analiza rezultatov, zbranih s prikazovalniki
hitrosti "Vi vozite"
Zbiranje meritev in analiza rezultatov so podlaga za spremljanje stanja in
po potrebi dopolnitev sprejetih ukrepov za umirjanje prometa in
izboljšanje varnosti v bliţini šol.
3. Preureditev kriţišč v bliţini OŠ Miška Kranjca in OŠ Polje
Za izboljšanje varnosti šoloobveznih otrok so potrebne drugačne, bolj
varne ureditve prometa v bliţini šol. Zato se obstoječi kriţišči med
Kamnogoriško in Plešičevo v bliţini OŠ Miška Kranjca in med Rjavo in
Zadobrovško cesto v bliţini OŠ Polje opremita s svetlobno napravo –
semaforjem.
4. Zasteklitev kolesarnice
Z namenom spodbujanja kolesarjenja kot poleg hoje najbolj čiste oblike
trajnostne mobilnosti je potrebno poskrbeti tudi za varno parkiranje in
shranjevanje koles. Prioritetno je nujna postavitev sodobne varovane
kolesarnice na ljubljanski ţelezniški postaji. Postaja tako pridobi tudi
funkcijo intermodalne prometne točke, saj migrantom iz regije olajša
kombinirano rabo vlaka, avtobusa in kolesa.
5. Števci kolesarskega prometa
Sodobni števci kolesarskega prometa ne le da omogočajo kvantitativno
zbiranje podatkov oz. štejejo kolesarski promet, pač pa ţe s svojo podobo
obogatijo obstoječe cestno pohištvo in spodbujajo h kolesarjenju.
Postavljena bosta 2 števca kolesarjev s prikazovalniki.
6. Kampanje za spodbujanje trajnostne mobilnosti
Za spodbujanje sprememb potovalnih navad, promocijo uporabe JPP,
kolesarjenja in hoje bo organiziranih več kampanj, tudi v okviru
vsakoletnega Evropskega tedna mobilnosti. Posebna pozornost bo
namenjena
zmanjševanju števila prometnih nesreč, v katerih so
udeleţeni kolesarji ter splošnega povečanja varnosti kolesarjev. Kampanje
in akcije bodo organizirane tudi v sodelovanju s Svetom za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu. Med ključnimi ciljnimi skupinami so tudi večji
generatorji prometa, predvsem organizatorji velikih prireditev.
7. Ureditev obreţja Gruberjevega kanala s privezi za rečni promet
Vzdolţ obreţja Gruberjevega kanala se uredi pristane, splavnico in
pešpoti. Izvede se poseg v prostor, ki pridobi značaj atraktivnega
mestnega prostora in bo sluţil kar največ različnim javnim programom.
Neurejeni nelegalni privezi se bodo v celoti odstranili in uredili z varnimi.
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Naselje(-a):
Ljubljana
Ocenjeni bruto stroški (v
EUR)

Terminski načrt (oddo)

125.424,00

Januar 2013 - Junij
2013

37.000,00

September 2013 –
Avgust 2014

250.000,00

Maj 2013 – Oktober
2013

40.000, 00

Maj 2013 – August
2013

44.000,00

Januar 2013 –
December 2013

60.000,00

2.800.000,00

Januar 2013 – Avgust
2014

Januar 2013 – Avgust
2014

Aktivnosti projekta za UPR
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega partnerja
posebej)
Pravtako se bo uredilo 2 komunalna priveza za gasilce, reševalce in
policijo.
8. Varnejša ureditev kriţišč in odpravljanje arhitektonskih ovir
Sodobna prometna ureditev na lokalnih cestah mora poleg ustreznega
prometnega reţima, kot je npr. omejitev hitrosti, vključevati tudi elemente
umirjanja prometa, denimo klančine, šikane ipd. Ureditev Ceste v Roţno
dolino bo pilotni primer, saj bo vključeval kar nekaj sodobnih pristopov,
ki zagotavljajo in povečujejo varnost udeleţencev v prometu. V ureditev
kriţišč s stranskimi cestami na zahodni strani sodijo tudi nadvišani
prehodi za pešce na grbini v nivoju pločnika. S tem se tudi močno poveča
varnost kolesarjev, ki po kolesarski stezi enosmerni cesti lahko vozijo tudi
v nasprotni smeri od motornega prometa.
9. Taktilna pot za slepe in slabovidne
S taktilnimi oznakami za slepe in slabovidne bo opremljen del sprehajalne
poti skozi park Tivoli (mimo parkirišča).
10. Območje urejeno kot skupni prostor oz. »Shared Space«
Priprava projektne dokumentacije za Eipprovo ulico in izvedba na
Rimski cesti
11. Dopolnitev ureditev enosmernih ulic v Roţni dolini, Trnovem,
Spodnji Šiški, Zeleni jami, Novih Jaršah, delu Most, Vodmata,
Beţigrada in Zupančičeve jame
Priprava projektne dokumentacije
SKUPAJ stroški:

Ocenjeni bruto stroški (v
EUR)

100.000,00

30.000,00
380.000,00

200.000,00

Terminski načrt (oddo)

Maj 2013-September
2013

Maj 2013 – September
2013
Maj 2013 – Julij 2014

Maj 2013 – Julij 2014

4.066.424,00

Finančni načrt (v EUR, bruto):
SKUPAJ
Viri sredstev

leto 2013

leto 2014

1.512.676,79

482.243,53

1.994.920,32

49,06%

Sredstva EU (ESRR)

1.570.747,21

500.756,47

2.071.503,68

50,94%

SKUPAJ po letih

3.083.424,00

983.000,00

4.066.424,00

100%

Mestna
Ljubljana

leto 2012

po virih

%

občina
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9.11. Projektni predlog 11: SAVA - REKA, KI POVEZUJE
Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:

11
Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)

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

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
/

Sava - reka ki povezuje

Prioriteta RRP (št. in naziv):

Delujoče somestje: V regiji zagotoviti takšen prostorski razvoj regije, ki bo hkrati
omogočal dobro dostopnost javnih storitev in bliţino ohranjene narave ter kulturne
dediščine vsem prebivalcem regije. Do leta 2013 bo več kot 80% ljudi imelo v
povprečju manj kot 300 metrov zračne razdalje do javnih površin in javnega prevoza.
Skozi doseganje tega cilja pa bodo v regiji zmanjšane tudi notranje razlike v
razvitosti.
Načrtovanje za zagotovitev kakovostnega ţivljenjskega prostora

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

OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov
Razvoj regij
Regionalni razvojni program - Javna infrastruktura v območjih s posebnimi
varstvenimi reţimi in v turističnih območjih

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








Specifični cilji projekta:









Pričakovani merljivi(!) rezultati
projekta:*
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Zagotoviti šolskim otrokom, mladim in invalidom iz regije ustrezne površine za
rekreacijo, promocijo zdravega načina ţivljenja in izobraţevanje v naravi.
Spremeniti področje ob reki Savi v MOL, v urejeno področje s ponudbo »aktivnega«
turizma
Zagotoviti glavnemu mestu, njegovim prebivalcem in prebivalcem regije aktivno in
»naravno« preţivljanje prostega časa.
Zagotoviti občanom ustrezne rekreacijske površine.
Vzgoja mladih v pozitivnem odnosu do narave oz okolja.
Povezava z drugimi plani in strategijami ter drugimi iniciativami, ki na tem področju
obstajajo v mestu, regiji in drţavi.
Podaljšanje vzorčne pešpoti, kolesarske in konjeniške poti proti Tacnu in proti
Sneberjam (npr. povezava s Hipodromom Stoţice),
Osvetlitev rekreacijskih poti s (razsvetljava s fotovoltaičnim napajanjem)
Povezava trase ob Savi s potjo spominov in tovarištva (PST) oz. Centrom Stoţice.
Dograditev športno rekreacijskega centra v Tomačevem.
Priprava ustrezne projektne dokumentacije za izvedbo projekta.
Nadgradnja informacijske podpore.
Promocija projekta.








4 km nove kolesarske in pešpoti
4 km jahalnih poti
2 skednja
1000 m konjeniških ograj
Urejeni dodatni izpusti za konje (neposredno v centru) vsaj 2500 m2
Sistem za namakanje maneţe površine 2800 m2
Tribune na jahalni maneţi v obsegu 300 m2 s prostorom za 300 gledalcev,







Ciljna(-e) skupina(-e):

Ureditev dvorišča v obsegu 3000 m2
Občani ljubljanske urbane regije
Osnovne šole in vrtci iz ljubljanske urbane regije
Rehabilitacijski centri iz ljubljanske urbane regije
Turisti in drugi obiskovalci

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):
Vsebinsko področje projekta je razvoj turistične infrastrukture. Gre za nadaljevanje projekta Rekreacija in izobraţevanje ob Savi,
sofinanciranega s sredstvi SVLR, ki ga je v letih 2010 in 2011 in 2012 izvajal MOL.
Aktivnosti projekta, so:
 Vodenje projekta
 Priprava ureditvenih načrtov
 Urejanje rekreacijskega centra
 Urejanje kolesarskih, pešpoti in jahalnih poti
 Urejanje fotovoltaične javne razsvetljave
 Nadgradnja spletne aplikacije
 Informiranje in promocija
V projekt bodo vključeni različne neprofitne organizacij, društva in klubi, ki delujejo na tem področju. Porečje reke Save je v
Ljubljanski urbani regiji na več mestih primerno za rekreacijo, sprehode in piknike. Kljub temu, da območje ni urejeno, je dnevno
na tem področju veliko število obiskovalcev. Ker gre za urbano območje na katerem manjka urejenih zelenih površin ter površin
za rekreacijo je potrebno in smiselno te površine urediti. Tovrstna ureditev spada tudi med razvojne funkcije reke Save. V letu
2012 se zaključuje projekt sofinanciran s strani SVLR, ki je podrobneje urejal lokacijo v Tomačevem. Predlagani projekt je
smiselno nadaljevanje izvedenega projekta.
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):
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.6.1. 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.6.1. v razpisni dokumentaciji):
Projekt ni inter-regijski
Geografska
projekta:

lokacija

Občina(-e):
Mestna občina Ljubljana

Aktivnosti projekta
Vodenje projekta bo potekalo po pripravljenem načrtu izvedbe projekta
in bo skozi koordinacijo izvedbene ekipe tudi nadzirano in opravljeno
poročanje o projektu.
Priprava ureditvenih načrtov bo izvedena na podlagi pregleda obstoječe
situacije in analize obstoječe infrastrukture ter skozi analizo pogledov
različnih deleţnikov na področju (občina, uporabniki, občani). Iz tega bo
sledila priprava načrtov in priprava investicijske in projektne
dokumentacije.
Urejanje rekreacijskega centra bo zasnovano na podlagi
postavljenih prioritet, ki bodo v naprej definirale pripravljalna dela in
izvedbo glavnih del, ki bodo usmerjena v ureditev rekreacijskega centra.
Urejanje kolesarskih, pešpoti in jahalnih poti je nadaljevalna faza
nekaj projektov v regiji ne glede na to pa bo tudi tukaj potrebno
zagotoviti opredelitev poti jih zajeti v na terenu (GPS) ter jih seveda
ustrezno urediti.
Urejanje fotovoltaične javne razsvetljave za zagotovitev boljšega
standarda in deloma tudi varnejše rabe prostora bo zagotovljena
prostorska umestitev javne razsvetljave ter njena izvedba.
Nadgradnja spletne aplikacije bo sledila ţe obstoječemu portalu. Portal bo

Naselje(-a):
Vsa naselja v Mestni občini Ljubljana
Ocenjeni bruto stroški (v Terminski načrt (odEUR)
do)
50.000 Junij 2012 – September
2013
20.000 Junij 2012 – Marec
2013

220.000 September
Avgust 2013

2012

430.000 September
Avgust 2013

2012

150.000 April 2013 – Junij 2013
10.000 Januar 2013 – Junij
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Ocenjeni bruto stroški (v
EUR)

Aktivnosti projekta

Terminski načrt (oddo)
2013
10.000 Junij 2012 – September
2013

dopolnjen in nadgrajen z vsebinami vzpostavljenimi v okviru projekta.
Informiranje in promocija bosta sledila vsem aktivnostim in jih podpirala
da bi dosegi ustrezno rabo infrastrukture zato bomo organizirali študijske
ture, 5 tiskovnih konferenc, 2 obseţnejši promocijski akciji, 2 vrsti
tiskanega materiala po 1.000 izvodov in izvedli 10 promocij na šolah
(športni dnevi).
SKUPAJ stroški:

890.000

Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev
Mestna občina Ljubljana
Sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih
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leto 2012
122.500
122.500

leto 2013
137.083,30
630.416,70
767.500,00

leto 2014
0
0

SKUPAJ
po virih
259.583,30
630.416,70
890.000

%
29,17%
70,83%
100,0%

9.12. Projektni predlog 12: LJUBLJANSKI GRAD - OBNOVA
TRAKTA E1
Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:

12
Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)

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

Javni zavod LJUBLJANSKI GRAD, Grajska planota 1, 1000 Ljubljana
/

Kulturna dediščina Ljubljanski grad – Obnova trakta E1

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

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

Navezava projekta na ustrezni OP:

OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov

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

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) izobraţevalna infrastruktura
(2a) okoljska infrastruktura:
(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih
(3a) razvoj urbanih območij:
(3b) socialna infrastruktura:
Splošni cilji projekta:
Specifični cilji projekta:

1.
2.




Pričakovani merljivi(!) rezultati
projekta:*

Obnova kulturne dediščine
Omogočanje javnega dostopa do kulturne dediščine
Obnova ključnega in edinega neobnovljenega dela obzidja in notranjega prostora iz
trdnjavskega obdobja (15. stoletje) na tem delu Ljubljanskega gradu;
Restavracija obrambnih odprtin;
Ureditev javnega stopnišča na tem delu gradu.
1.

2.
3.
Ciljna(-e) skupina(-e):

Neto uporabna tlorisna površina stolpa E1 je 20 m2, vendar se rekonstrukcija
oz. obnova izvaja na vseh štirih nivojih, skozi katere se izvede tudi novo
stopnišče:
a. Nivo obrambnega hodnika na koti 377,70 – potrebna tudi delna
rekonstrukcija obrambnega hodnika v smeri zidnih odprtin E1 102,
b. Nivo Stanovske dvorane na koti 378,00,
c. Nivo kriţnih podestov za vstop v stolp E2 in na nasprotno stran nad
trakt D na koti 382,10,
d. Nivo galerije nad Stanovsko dvorano na koti 384,10.
Delno ali v celoti je potrebno rekonstruirati zidne odprtine – strelne line št. 1E
103 in 1E 102.
V celoti je potrebna rekonstrukcija vhoda v stolp E2 na kriţnem podestu in na
nasprotni strani.

Obiskovalci Ljubljanskega gradu iz Ljubljanske urbane regije kot tudi vsi drugi obiskovalci
in turisti.

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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Javni zavod Ljubljanski grad bo za realizacijo ciljev ohranjanja kulturne dediščine izvedel obnovo trakta E1 na Ljubljanskem
gradu.
Trakt E1 na Ljubljanskem gradu je vzporedni trakt ţe obnovljenega Friderikovega stolpa. Njegova obnova predstavlja pomemben
člen v dokončanju obnove Ljubljanskega gradu, saj je ključen in edini neobnovljen del obzidja in notranjega prostora iz
trdnjavskega obdobja (15. stoletje) na tem delu gradu.
Z obnovo bo v dokončni obliki realizirana komunikacija med pomembnimi trakti, predvsem med Palacijem in Stanovsko
dvorano, v vseh nivojih v obliki kriţnega stopnišča in restavriran obrambni hodnik, ki bo imel v obnovljenem gradu funkcijo
obhodnega razglednega ter povezovalnega hodnika.
Obnovljen obrambni hodnik bo pomembna komunikacija za ogled notranjosti gradu, razgled na mesto in okolico ter na grajsko
dvorišče. Obenem je hodnik tudi bistvena zgodovinska informacija o razvoju gradu, predvsem o njegovi najstarejši – trdnjavski
fazi, saj je po obzidju s stolpi, strelnimi linami in opazovalno-obrambnimi odprtinami potekal tudi v več nivojih. Na hodniku
bodo prezentirane obrambne odprtine, ki bodo restavrirane izključno na podlagi najdb v zidni strukturi, ker so bile v poznejšem
obdobju, predvsem v kaznilniškem obdobju, deloma preoblikovane.
V območju trakta E1 bo urejeno tudi javno stopnišče, ki bo omogočalo dostop na nivo +2 in zgornji obrambni hodnik
Friderikovega stolpa ter na najvišji nivo traktov D,E1,E3.
Celotna ureditev trakta E1 kot manjkajočega člena bo zagotovila dokončanje obnove Ljubljanskega gradu v osrednjem nivoju v
traktih C,D,E,F,G,H,I,J ali v več kot polovici celotnega grajskega kompleksa.
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):
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.6.1. 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.6.1. v razpisni dokumentaciji):
Projekt ni inter-regijski
Geografska lokacija
Občina(-e):
Naselje(-a):
projekta:
Mestna občina Ljubljana
Ljubljana

1.







2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aktivnosti projekta za UPR
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo
aktivnost vsakega partnerja posebej)
Pripravljalna faza projekta:
Izdelava PZI – projekti za izvedbo
Izdelava razpisne dokumentacije
Izbira izvajalca
Izbira strokovnega nadzora
Izbira koordinatorja za varstvo pri delu
Prijava gradbišča
Koordinacijski inţeniring
Stroški izvedbe gradbeno-obrtniških in inštalaterskih del
Strokovni nadzor in odgovorni nadzornik del
Varstvo pri delu
Projektantski nadzor in varstvo kulturne dediščine
Koordinacijski inţeniring
Tehnični pregled in uporabno dovoljenje

Ocenjeni bruto stroški
(v EUR)

SKUPAJ stroški:

Terminski načrt (od-do)

67.058,00

Sep.- Dec. 2012

720.000,00
12.000,00
6.000,00
18.000,00
18.000,00
6.000,00

Jan.-Maj. 2013
Jan.-Maj. 2013
Jan.-Maj. 2013
Jan.-Maj. 2013
Jan.-Maj. 2013
Apr.-Maj. 2013

847.058,00

Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev

leto 2012

leto 2013

leto 2014

SKUPAJ
po virih

%

0,00

600.000,00

0,00

600.000,00

70,83 %

Drugi javni viri (navedite):
Javni zavod
LJUBLJANSKI GRAD

67.058,00

180.000,00

0,00

247.058,00

29,17 %

SKUPAJ po letih

67.058,00

780.000,00

0,00

847.058,00

100,00 %

Sredstva EU (ESRR)
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9.13. Projektni predlog 13: REGIONALNI CENTER KREATIVNE
EKONOMIJE
Zap. št. projekta:
13
Vrsta projekta:
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)
(označite):
Nosilec projekta (upravičenec):
RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana
Sodelujoči partnerji v projektu:
Mestna občina Ljubljana in občine Trzin, Dobrova – Polhov Gradec in
Domţale
Naziv
Regionalni Center Kreativne Ekonomije (RCKE)
projekta:
Prioriteta RRP (št. in naziv):
Ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja, s katerim ţelimo v regiji do konca leta 2013
dodano vrednost na zaposlenega povečati za 10%
Ukrep RRP (št. in naziv):
Podporno okolje za podjetništvo
Navezava projekta na ustrezni OP (označite):
OP Krepitve regionalnih razvojnih potencialov
Razvojna prioriteta OP (naziv):
Razvoj regij
Prednostna usmeritev OP (naziv):
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) izobraţevalna infrastruktura
(2a) okoljska infrastruktura:
(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih:
(3a) razvoj urbanih območij:
(3b) socialna infrastruktura:
Splošni cilji projekta:

Spodbujanje razvoja kreativne ekonomije na regionalni ravni preko zagotavljanja nadaljnjega
delovanja in nadgradnje RCKE. Nadgradnja je načrtovana v smislu razširjanja obsega nekaterih
ţe obstoječih aktivnosti ter dodajanja novih aktivnostih, ki izhajajo iz osnovnih ciljev in
namenov RCKE.
Specifični cilji projekta:
Spodbujanje gospodarstva (klasičnih sektorjev), pri vpeljevanju ustvarjalnosti v svoje
primarne dejavnosti. Cilj je torej povezovanje gospodarstva s kreativnimi dejavnostmi z
namenom zvišati dodano vrednost in konkurenčno prednost končnih produktov ter
storitev.
Različna podpora kreativnim podjetjem pri vstopanju na trg oziroma kasnejši
specializaciji.
Regeneracija degradiranih prostorov z namenom zagotavljanja prostorske podpore
kreativni ekonomiji v lokalnem smislu.
Pričakovani merljivi(!) rezultati
Usposabljanje:
projekta:*
o Najmanj 15 usposabljanj za dodatno usposobljenost deleţnikov s
področja kreativnih industrij za podjetništvo in ostala specifična
znanja s tega področja ter gospodarskih druţb za vključevanje
kreativnih dejavnosti v razvojne procese
Poslovne verige:
o Predvidene tri (3) poslovne verige, kjer bodo projektno sodelovali
ustvarjalci s področja kreativnih industrij in gospodarske druţbe,
skupaj s strokovnjaki z različnih področij (trţniki, razvojniki itd.).
Kreativna regeneracija:
o Predvidene štiri (4) idejne zasnove oziroma vizije kreativne
regeneracije degradiranih območij znotraj LUR, predstavljene v
tiskani obliki.
Predvidenih 6 dogodkov, vezanih na posamezne aktivnosti.
Ciljna(-e) skupina(-e):

Kreativna podjetja (dejavnosti), gospodarski subjekti, občine.

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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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):
Projekt RCKE izhaja iz široko (mednarodno) sprejete teze, ki opredeljuje razvoj kreativne ekonomije in kreativnih industrij kot
ključnega elementa uspešnega postindustrijskega gospodarstva. S tem projektom ţelimo nadaljevati in nadgraditi delovanje
RCKE, ki je pričel delovati leta 2011 v okviru EU projekta Creative Cities (2010 - 2012). Nadaljnji razvoj RCKE je za regijo
izredno pomemben, če izhajamo iz dejstva, da druge razvojno usmerjene regije primerljivo pristopajo k spodbujanju kreativne
ekonomije. RRA LUR ima pripravljene načrte, kako aktivnosti RCKE trajno in smiselno nadgraditi ter s tem povečati vlogo in
vpliv RCKE pri spodbujanju razvoja kreativne ekonomije na regionalni ravni. Predmet tega projekta je nadaljnje delovanje in
razvoj novih dejavnosti RCKE, ki bo zagotavljal trajno podporo temu področju.
RCKE ţeli aktivno prispevati k povečevanju poslovne usposobljenosti kreativnih ustvarjalcev in večanju dodane vrednosti, ki jo
bo zaradi vključevanja kreativnih industrij (KI) v svoje procese in produkte ustvarilo gospodarstvo. RCKE bo dodano vrednost
svojega delovanja ustvarjal s pomočjo poslovnih procesov, vezanih na kreativne delavce, posameznike in organizacije ter s
pomočjo vzpostavljanja vrednostnih verig med »kreativci« in ostalimi deli gospodarstva. RCKE bo s pomočjo svojih
povezovalnih funkcij ustvarjal kulturno-biotsko-ustvarjalno in pestrejše okolje ter s tem dvigal konkurenčno prednost podjetij in
kakovost ţivljenja posameznikov v regiji.
RCKE bo ustvarjalcem nudil priloţnosti za pridobivanje znanj in veščin, ki jim bodo koristile pri poslovnem delovanju. Cilj
izobraţevanj je spodbuditi podjetniško miselnost ustvarjalcev in povečati njihov interes za delo v interdisciplinarnih timih.
RCKE bo deloval kot točka povezovanja znotraj KI (mreţenje) in KI z drugimi panogami (poslovne verige). RCKE bo ustvaril
priloţnosti za nove oblike interdisciplinarnega povezovanja z različnimi gospodarskimi panogami (lesna industrija, itd.). RCKE bo
nudil tudi pomoč pri pridobivanju finančnih sredstev za projekte, ki imajo poslovni potencial.
RCKE bo gospodarskim druţbam s svetovalnimi in izobraţevalnimi aktivnostmi ustvarjal razumevanje potenciala vključevanja
KI v delovne procese.
Kot smiselno nadaljevanje projekta izpostavljamo naslednje aktivnosti:
Usposabljanje:
Usposabljanja, namenjena povečevanju splošnih znanj, povezanih s kreativno ekonomijo. Ciljna skupina so
posamezniki, podjetja in raziskovalci, ki so v stiku s kreativnimi dejavnostmi.
Usposabljanja, namenjena povečevanju specifičnih znanj, katerih primarni koristniki so kreativna podjetja s področij
oblikovanja, arhitekture in grafičnega oblikovanja oziroma znanja, ki na omenjenih področjih povečujejo konkurenčne
prednosti podjetja/posameznika.
Usposabljanja, namenjena gospodarskim druţbam v regiji (vključevanje članov obrtne in gospodarske zbornice), katerih
cilj je predstaviti pomen kreativnih industrij in njihovo vlogo v razvojnem procesu proizvodov in storitev.
Poslovne verige:
Interdisciplinarno povezovanje in sodelovanje med različnimi strokovnjaki, ki sodelujejo v procesu razvoja novih
izdelkov in storitev za višjo konkurenčnost podjetij v regiji. Cilj sodelovanja je ustvarjanje produktov in storitev z višjo
dodano vrednostjo.
Kreativna regeneracija:
Kreativna regeneracija predstavlja prenovo, v kateri je poseben poudarek namenjen ekonomski, socialni in prostorski
perspektivi prenove degradiranega območja. Cilj kreativne prenove je ponuditi prostor za razvoj kreativnih dejavnosti v
lokalnem smislu. Praviloma se pozitivni ekonomski učinki regeneriranih prostorov na lokalno ekonomijo multiplicirajo,
vsota pa preseţe seštevek deleţnikov, saj njihovo prostorsko grozdenje generira nova sodelovanja in nove dejavnosti.
Regenerira se degradirana območja, način regeneracije pa ne predvideva večjih investicij. Načrtovani posegi niso
zamišljeni kot trajne intervencije, pač pa kot začasne drugačne rabe prostorov.
RCKE ima strokovno znanje pristopanja k tovrstnim projektom, zato lahko lokalnim oblikovalcem politik ponudi
izdelano vizijo razvoja izbranega degradiranega območja. Izbira območja, način prenove, vrsta predlagane investicije
bodo izbrani na podlagi ekspertnih študij. Na podlagi teh bo RCKE pripravil publikacijo, v kateri bo predstavljen
celoten način pristopanja k kreativni regeneraciji in vizija regeneriranega območja. To bo tudi končni rezultat te
aktivnosti.
Organizacija in izvedba dogodkov:
V zvezi z vsemi aktivnostmi bodo organizirani posebni dogodki - glede na specifično vsebino aktivnosti.
o Poslovne verige bodo zaključene s predstavitvami rezultatov sodelovanja.
o Kreativna regeneracija in s tem povezana idejna zasnova bo predstavljena deleţnikom na posebnem
dogodku.
o Dogodki, ki povečujejo prepoznavnost KI in izpostavljajo pomembnost njihovega sodelovanja z
gospodarstvom.
Spletno povezovanje:
RCKE predstavlja vozlišče v omreţju kreativnih podjetij. Kot vozlišče bo RCKE spodbujal horizontalno sodelovanje
med člani omreţja, ki se bo izvajalo na podlagi različnih spletnih aplikacij in orodij. Vsebine teh orodij bodo na primer:
trg zaposlitev, ponudbe za sodelovanje pri projektih, trg veščin, trg opreme itd.
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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)::
/
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):
/
Geografska
projekta:

lokacija

Občina(-e):
Ljubljanska urbana regija

Aktivnosti projekta za UPR
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega partnerja
posebej)
1. Organizacija in priprava usposabljanj in izobraţevanj: različna
usposabljanja, razdeljena glede na ciljne skupine in specifiko tem.
Gre za tri različne pristope k usposabljanju: (1) splošna
usposabljanja, (2) izobraţevanja usmerjena v gospodarstvo in (3)
usposabljanja usmerjena v kreativna podjetja.

Naselje(-a):
Mestna občina Ljubljana in občine Trzin,
Dobrova – Polhov Gradec in Domţale
Ocenjeni bruto stroški (v
EUR)

Terminski načrt (oddo)

39.000,00 Jan 2013 – Avg 2014

2.

Poslovne verige. Vzpostavitev novih oblik poslovnega sodelovanja,
v katerih sodelujejo ustvarjalci s področja KI z gospodarskimi
druţbami in strokovnjaki z drugih področij s ciljem ustvarjanja
novih produktov in storitev z višjo dodano vrednostjo ter
spodbujanjem interdisciplinarnih inovacijskih procesov. Poslovne
verige bomo ustvarjali s pilotnimi projekti na izbranih področjih
kreativnih panog.

60.000,00 Jan 2013 – Avg 2014

3.

Kreativna regeneracija. RRA LUR je koordinator in povezovalec
med občino in kreativnimi posamezniki z različnih področij
(arhitekti, krajinskimi arhitekti, oblikovalci itd.) s ciljem priprave
vizije in idejnega osnutka kreativne regeneracije izbranega
degradiranega območja. Idejni osnutki bodo predstavljeni v tiskani
obliki.

50.000,00 Jan 2013 – Avg 2014

4.

Organizacija in izvedba dogodkov. Dogodki so vsebinsko
povezani z ostalimi aktivnostmi. RRA LUR pri organizaciji
dogodkov poskrbi za vsebinske podlage, koordinacijo in sodelovanje
med deleţniki, v sodelovanju z zunanjimi sodelavci, ki poskrbijo za
tehnično izvedbo dogodka.

51.757,80 Jan 2013 – Avg 2014

5.

Spletno povezovanje. Izbira primernih spletnih orodij v
sodelovanju z zunanjim izvajalcem, ki hkrati skrbi za njihovo
nemoteno delovanje in vzdrţevanje.

12.000,00 Jan 2013 – Avg 2014

6.

Komunikacija in diseminacija. Informiranje in obveščanje
javnosti o projektu (objave v medijih, novinarske konference,
promocijski material).

48.476,00 Jan 2013 – Avg 2014

7.

Vzdrţevanje delovanja mreţe in RCKE kot vozlišča v
virtualnem in fizičnem okolju in s tem povezane aktivnosti/orodja.
Mreţa predstavlja neko vrsto partnerstva različnih poslovnih
subjektov na regionalni ravni. Sama mreţa predstavlja horizontalno
povezavo med različnimi kreativnimi podjetji, na vertikalno os pa
dodajamo poslovne subjekte iz drugih sektorjev ter ostale deleţnike.
Skupen namen je spodbujanje horizontalne povezanosti znotraj
skupine kreativnih podjetij in vertikalnega (podjetniškega)
sodelovanja. Oboje predstavlja napredek v konkurenčnosti regije v
nacionalnem in nadnacionalnem smislu.

145.476,10 Jan 2013 – Avg 2014
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Aktivnosti projekta za UPR
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega partnerja
posebej)
8. Vodenje in nadzor projekta. Skrb za izvajanje in koordinacijo
projekta glede na vsebinske in časovne okvirje; vsebinsko in
finančno vodenje ter poročanje; priprava zahtevkov; nadzor
projekta.
SKUPAJ stroški:

Ocenjeni bruto stroški (v
EUR)

Terminski načrt (oddo)

38.000,00 Jan 2013 – Avg 2014

444.709,90

Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev
Občine LUR
Sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih
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leto 2012

leto 2013
69.268,00
197.557,94
266.825,94

leto 2014
46.160,10
131.723,86
177.883,96

SKUPAJ
po virih
115.428,10
329.281,80
444.709,90

%
25.96
74,04
100%

9.14. Projektni predlog 14: PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA
Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:

14
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

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

RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana
Občine Ljubljanske regije

Podjetno v svet podjetništva

Prioriteta RRP (št. in naziv):

Ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja, s katerim ţelimo v regiji do konca leta
2013dodano vrednost na zaposlenega povečati za 10%.
Podporno okolje za podjetništvo

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

OP Krepitve regionalnih razvojnih potencialov
Razvoj regij
Regionalni razvojni programi

Vsebinsko področje projekta
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
X(1a) ekonomska infrastruktura
(1b) izobraţevalna infrastruktura
(2a) okoljska infrastruktura:
(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih:
(3a) razvoj urbanih območij:
(3b) socialna infrastruktura:
Splošni cilji projekta:

Specifični cilji projekta:

Ljubljanska urbana regija je bila v preteklih obdobjih tako izrazito trgovska, inovativna in
turistična regija, kot tudi regija izjemnih priloţnosti. Ob procesih propada precejšnjega števila
velikih in srednjih podjetij, predvsem na področju gradbene, pohištvene, tekstilne in
predelovalne dejavnosti, se regija predvsem v obrobnih občinah sooča z visoko stopnjo
brezposelnosti. Napori zadnjih let se kaţejo v ureditvi novih površin – obrtno industrijskih
con, ki so namenjene podjetništvu, povečani investicijski aktivnosti v podjetjih ter v času
zadnjega vala recesije zniţevanju stopnje brezposelnosti. Toda problem regije v preteklem
obdobju je predvsem negativni prirast delovnih mest, torej je bilo ukinjenih več delovnih mest,
kot je bilo ustvarjenih novih, posledično pa so se ti procesi odraţali tudi v slabi intenzivnosti
ustvarjanja novih podjetij. Namere velikih in srednjih podjetij po novem zaposlovanju so
slabe, zato ţelimo spodbuditi nastajanje novih podjetij, ki bodo imela tudi potencial rasti.
Zadnjih nekaj let beleţimo tudi visok porast iskalcev zaposlitve z višjo in visoko izobrazbo
med katerimi so najštevilnejši mladi, prvi iskalci zaposlitve. V smeri regionalnega razvoja
moramo posebno pozornost nameniti razvoju podjetništva in izvesti inovativni projekt
Podjetno v svet podjetništva, ki bi vključeval posameznike z višjo in visoko izobrazbo z
območja Ljubljanske urbane regije. Splošni cilj projekta je spodbujanje podjetništva in
odpiranje delovnih mest v regiji, torej, da spodbudimo visoko izobraţene iskalce zaposlitve,
predvsem mlade, da ustvarijo podjetje, povečamo zaposljivost visoko izobraţenih
brezposelnih, predvsem mladih in iskalcev prve zaposlitve.
Specifični cilj je vključiti v dveh letih vsaj 20 diplomantov z višjo in visoko izobrazbo oz.
magisterijem ali doktoratom, ki so mlajši od 35 let, jih usposobiti in motivirati, s tem pa
zagotoviti dvig njihovih kompetenc, usposobljenosti, znanja in izkušenj za zaposlitev drugje
ter formirati najmanj 4 nova delovna mesta in 10 novih podjetniških produktov.

Pričakovani
merljivi(!) Predvideni rezultati projekta so:
rezultati projekta:*
najmanj 20 % izhodov v podjetništvo,
odprtje vsaj 4 novih delovnih mest v dveh letih po zaključku programa,
dodatna usposobljenost udeleţencev za podjetništvo – 100 % vseh, ki bodo uspešno
zaključili program,
izdelani poslovni načrti – 100 % vsi udeleţenci, ki bodo uspešno zaključili program.
Ciljna(-e) skupina(-e):
Ciljna skupina udeleţencev so osebe, ki imajo višjo, visoko izobrazbo, magistrski ali doktorski
naziv in so prijavljene na Zavodu za zaposlovanje RS kot iskalci zaposlitve.
Prednost pri vključitvi bodo imele osebe iz navedene ciljne skupine ob izpolnjevanju pogoja, da
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so mlajše od 35 let, v kolikor bodo skozi izborni postopek ugotovljene kot ustrezne za vključitev
v projekt. V primeru, da v obdobju izbora in vključevanja ni na razpolago ustreznih oseb iz
zgornjih ciljnih skupin, se izjemoma vključijo v projekt tudi osebe z dokončano srednjo stopnjo
izobrazbe, vendar pod enakimi pogoji izbornega postopka za vključitev.
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):
Projekt je inovativen tako v samem pristopu kot tudi v vsebini, saj uvaja model »mentorstva« in dodatnega usposabljanja,
prilagojenega skupinam, ki bodo razvijale svoje poslovne ideje in pripravljale vse potrebno za ustanovitev podjetja.
Vključeni v projekt bodo razvijali svoje podjetniške ideje in jih pripeljali do realizacije v team-ih, ob strokovnem vodstvu
(mentorstvu) strokovnjakov RRA LUR in zunanjih strokovnjakov. Usposabljanje s področij, ki jih RRA LUR s svojimi kadri ne
pokriva, bodo izvajali strokovnjaki, ki so zaposleni na fakultetah, institutih ter strokovnjaki z izkušnjami iz gospodarstva oz. svoje
oţje stroke, ki so se pripravljeni vključiti v projekt in svoje znanje in izkušnje prenesti na bodoče podjetnike.
Osebe bodo za čas vključitve v program, to je dobo največ 6 mesecev, zaposlene za določen čas na RRA LUR. Za to obdobje jim
pripada plača v vnaprej dogovorjeni višini in vsi prihodki, ki pripadajo v skladu z delovno pravno zakonodajo (sorazmerni del
regresa, letni dopust, povrnitev stroškov prevoza na delo, prehrane, zdravniški pregled,...). V času vključitve v program bodo
vključeni v projekt imeli na razpolago vse materialne pogoje, potrebne za razvoj in implementacijo njihove poslovne ideje,
mentorstvo in strokovno pomoč strokovnjakov iz RRA LUR in zunanjih strokovnjakov. V ta namen jim bo na razpolago na novo
opremljeno delovno mesto z računalnikom in ostalo potrebno opremo za poslovanje (internet, telefon, faks, pošta ipd.)
Poleg zagotavljanja idealnih materialnih pogojev za delo je inovativnost tega projekta tudi v stalni razpoloţljivosti mentorja skupine,
ki le-tej pomaga, jo usmerja in ji svetuje pri delu, hkrati pa sodeluje še z mentorji-specialisti za posamezna področja, ki jih skupina
pri svojem projektu oziroma poslovni ideji potrebuje za uspešno realizacijo. Hkrati bo v šestmesečnem obdobju potekala še vrsta
usposabljanj glede na potrebe udeleţencev, kjer bodo pridobili vsa manjkajoča znanja in veščine ter potrebne kompetence za delo v
podjetju. Usposabljanje s področij, ki jih RRA LUR s svojimi kadri ne pokriva, bodo izvajali strokovnjaki, ki so zaposleni na
fakultetah, institutih ter strokovnjaki z izkušnjami iz gospodarstva oz. svoje oţje stroke.
Novoustanovljeno podjetje bo v prvih treh letih delovanja lahko vključeno v inkubator, kjer bo laţje premoščalo začetniške teţave
poslovanja, po treh letih pa enako, kot vsa druga podjetja samostojno zaţivelo na trgu. Hkrati bo lahko koristilo vse ostale
instrumente, ki so na razpolago za razvoj MSP na regionalnem oz. drţavnem nivoju.
Projekt bo trajal 24 mesecev. Pred vključitvijo udeleţencev je potrebno na RRA LUR pripraviti in sprejeti vse potrebne interne akte
in dokumente za vključitev v projekt. Potrebno bo objaviti razpis oz. javni poziv, njegovo predstavitev zainteresiranim kandidatom.
Potem bo organizirana delavnica, na katero bodo prišli tisti kandidati, ki bodo kratko predstavili svoje podjetniške ideje oz.
kandidati, ki naj bi prišli v oţji nabor za izbiro. Sledil bo izborni postopek, ki ga bo izvajala strokovna komisija, ki jo bodo sestavljali
predstavnik RRA LUR, strokovnjaka iz podjetništva , predstavnika iz občin ter Zavoda RS za zaposlovanje. Poleg formalnih
pogojev za vstop, se bo pri izboru upoštevalo mnenje komisije, ki ga bo oblikovala po razgovoru s prijavitelji. Po izboru bo z
izbranimi udeleţenci sklenjeno delovno razmerje za dobo šest mesecev. Udeleţenci bodo opravili vse spremljajoče obveznosti pri
sklenitvi delovnega razmerja. Sledilo bo iskanje oziroma preoblikovanje podjetniških idej, kjer bodo udeleţenci ob pomoči oz.
usmerjanju mentorjev poiskali in začetno preverili oz. preoblikovali ter ovrednotili podjetniške ideje. Formirane bodo skupine, ki
bodo razvijale posamezno idejo in izdelale poslovni načrt. V nadaljevanju se bodo udeleţenci usposabljali o vseh temah, s katerimi
morajo biti seznanjeni ob ustanovitvi, pri razvoju poslovne ideje in pri samem poslovanju podjetja v praksi, vključno z vsebinami, ki
se tičejo posamezne poslovne ideje, ki se bo razvijala.
Projekt je namenjen spodbujanju podjetništva med osebami z višjo in visoko izobrazbo ter spodbujanju odpiranja novih delovnih
mest v podjetništvu v Ljubljanski urbani regiji. Predviden začetek izvajanja projekta je leto 2013.
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):

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)::
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):
Geografska
projekta:

68

lokacija

Občina(-e):
Ljubljanska urbana regija

Naselje(-a):
Zainteresirane občine v Ljubljanski urbani regiji

Aktivnosti projekta za UPR
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega partnerja
posebej)
1. Imenovanje strokovne komisije in priprava potrebne
dokumentacije za izvedbo projekta (priprava razpisa za izbor
udeleţencev, priprava vzorca pogodbe o zaposlitvi, priprava
izobraţevalnega programa oz. plana dela skupin, določitev
mentorjev)

Ocenjeni bruto stroški (v
EUR)

Terminski načrt (oddo)

7.600 Januar – februar 2013

2.

Priprava delovnega prostora za pogodbeno vključitev
brezposelnih udeleţencev v proces (oprema prostorov, kjer
bodo razvijali podjetniško idejo)

3.

Objava razpisa za vključitev kandidatov v
projekt (Objavljen bo razpis oz. javni poziv potencialnim
udeleţencem v projektu. Razpis bo odprt 3-4 tedne, v okviru
razpisa bo izvedena predstavitev projekta zainteresiranim in
tudi sicer bodo zainteresiranim na razpolago informacije preko
e-pošte in telefona.)

3.500 Marec, april 2013
(I. skupina)

Izbor kandidatov (Postopek izbora in sklenitev delovnega
razmerja oz. pogodb o zaposlitvi ter realizacija vseh
spremljajočih obveznosti (zdravniški pregled, varstvo pri delu
ipd.); seznanitev udeleţencev z načinom dela ter pravicami in
obveznostmi iz delovnega razmerja)

9.500 April 2013
(I. skupina)

4.

5.

6.

38.200 marec 2013

Oktober, november 2013
(II. skupina)

December 2014
(II. skupina)

Identificiranje podjetniških idej (preverjanje podjetniških idej in
formiranje podjetniških skupin, ki bodo skušale realizirati
posamezno podjetniško idejo ob sodelovanju mentorjev)

63.631,39 Maj – oktober 2013
(I. skupina)
Januar - junij 2014 (II.
skupina)
198.391,39 Maj – oktober 2013
(I. skupina)

Izvedba usposabljanj (splošne vsebine ter vsebine glede na
individualne potrebe udeleţencev oz. glede na vsebino
posamezne podjetniške ideje, realizacija podjetniške ideje od
izdelave poslovnega načrta do izvedbe trţnih raziskav ter vseh
potrebnih aktivnosti pred ustanovitvijo podjetja do same
registracije podjetja in eventualne zaposlitve udeleţencev) ter
pregled napredovanja skupin pri realizaciji ideje v določenih
časovnih intervalih ter ob zaključku šestmesečnega programa.

Januar – junij 2014 (II.
skupina)

7.

Informiranje in obveščanje javnosti o projektu (objave v
medijih, tiskovne konference, spletna stran, predstavitev
zaključkov projekta, promocijskih material)

10.000 Januar
2013
December 2014

8.

Vodenje in nadzor projekta (skrb za izvajanje in koordinacijo
projekta glede na vsebinske in časovne okvire; vsebinsko in
finančno vodenje ter poročanje; priprava zahtevkov in
administrativna spremljava; nadzor projekta)

35.000 Januar 2013 - december
2014

SKUPAJ stroški:

–

365.822,78

Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev
Občine
Sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih

leto 2012

leto 2013
40.716,06
153.169,94
193.886,00

leto 2014
36.106,72
135.830,06
171.936,78

SKUPAJ
po virih
76.822,78
289.000,00
365.822,78

%
21
79
100
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9.15. Projektni predlog 15: IZGRADNJA
ČISTILNE NAPRAVE RAŠICA
Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:

IN

15
1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)

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

KANALIZACIJE

Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče

IZGRADNJA KANALIZACIJE IN ČISTILNE NAPRAVE RAŠICA

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

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

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

OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov
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 infrastruktura
(1b) izobraţevalna infrastruktura
X (2a) okoljska infrastruktura:
(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih:
(3a) razvoj urbanih območij:
(3b) socialna infrastruktura:
Splošni cilji projekta:
Specifični cilji projekta:

Ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naselju Rašica in omogočiti prebivalcem bolj
kakovostno in sanitarno zdravstveno varno bivalno okolje ter ustrezno komunalno
infrasturkturo.
Ureditev kanalizacije v naselju Rašica.

Pričakovani merljivi(!) rezultati Ustrezno urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda v preteţnem delu naselja Rašica:
projekta:*
javna kanalizacija v dolţini 1750m,
dve črpališči,
mala biološka čistilna naprava za 250 PE.
Ciljna(-e) skupina(-e):
Prebivalci naselja Rašica
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):
V naselju Rašica ţivi 271 prebivalcev. Po sprejetem Operativnem programu odvajanja in čiščenja odpadnih voda je za preteţni 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 onesnaţevanja 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 ţivljenje.
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):
Ni intra regionani 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.6.1. v razpisni dokumentaciji)::
Ni intra regionani projekt.
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Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za inter – regijski (medregionalni) projekt (
Ni intra regionani projekt.
Geografska
projekta:

lokacija

Občina(-e):

Naselje(-a):

Velike Lašče

Rašica

Aktivnosti projekta za UPR
1.

2.

3.
4.

Gradnja kanalizacije
Občina bo po pridobljeni projektni in investicijski
dokumentaciji, pridobljenem
gradbenem dovoljenju,
izvedenem javnem razpisu in podpisano pogodbo z izvajalcem
del lahko pričela z gradnjo kanalizacije. Med celotnim potekom
gradbenih del bo izvajan gradbeni nadzor. Za potrebe projekta
bo vzpostavljena projektna skupina, ki bo skrbno preverjala in
kontrolirala potek del.
Gradnja čistilne naprave
Tako kot za kanalizacijo bo občina pridobila vso potrebno
projektno in investicijsko dokumentacijo ter gradbeno
dovoljenje. Nato bo izvedla javni razpis za pridobitev
primernega izvajalca del s katerim bo tudi podpisala pogodbo.
Po podpisu pogodbe se bodo lahko pričela gradbena dela in
vzpostavitev čistilne naprave.
Gradbeni nadzor
Informiranje in obveščanje javnosti
SKUPAJ stroški:

Ocenjeni bruto stroški (v Terminski načrt (odEUR)
do)
520.000 2013-2014

85.000 2014

9.000 2013 - 2014
1.000 2013 - 2014
615.000

Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev

SKUPAJ

leto 2013

leto 2014

Občina Velike Lašče

288.545,64

200.000,00

488.545,64

79,44%

Sredstva EU (ESRR)

86.454,36

40.000,00

126.454,36

20,56%

375.000,00

240.000,00

615.000,00

1,00

SKUPAJ po letih

leto 2012

po virih

%
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9.16. Projektni predlog 16: KULTURNI CENTER S KNJIŢNICO
Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:
(označite):

(navedite zaporedno številko projekta) 16
(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:

projekta:

Naziv

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

Prioriteta RRP (št. in Postati regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost ţivljenja najvišja v Evropi.
naziv):
Ukrep RRP (št. in naziv): Kultura – konkurenčna prednost regije
Navezava projekta na ustrezni OP (označite):
Razvojna prioriteta OP (naziv):
Prednostna usmeritev OP (naziv):

h)
i)
j)

OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov
OP Razvoj človeških virov
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) izobraţevalna infrastruktura
(2a) okoljska infrastruktura:
X (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi 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
Povečati turistično atraktivnost mesta Vrhnika z ureditvijo degradiranega urbanega območja Šivalnice Industrije
usnja Vrhnika (v nadaljevanju IUV), ki je zaradi razvojnih gibanj zapuščeno in zaostalo v razvoju ter z umestitvijo
dejavnosti in storitev pomembnih za celotno regijo, ki povečujejo pretočnost ljudi, določiti novo vsebino in
usmerjenost razvoja območja in nekdanjega objekta IUV.

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
-
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Vzpostaviti večnamenski center, ki bo prvenstveno nudil prostore knjiţnični in domoznanski
dejavnosti.
Večanja pribliţevanja in dostopnosti knjiţnične dejavnosti, kakor tudi dviga storitev prebivalcem občin
Vrhnika, Borovnica, Log-Dragomer in Horjul.
Okrepitev dejavnosti točk vseţivljenjskega učenja in aktivnosti Svetovalnega središča.
Okrepiti sodelovanje knjiţnice na drugih področjih s kulturnimi, izobraţevalnimi in drugimi
ustanovami ter društvi saj bo lahko ponudila prostor, programe in vsebine, ki jih občani evidentno
potrebujejo.
Ponovna vzpostavitev degradiranih površin v urejeno mestno območje

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

Ciljna(-e) skupina(-e):

Skupna uporabna površina obnovljenih ali novozgrajenih objektov kulturne infrastrukture –
večnamenskih centrov: 1683,30m2
Število ustvarjenih bruto delovnih mest kot posledica izvedene operacije: 1
Število obiskovalcev (v primeru operacije izgradnje/obnove večnamenskih centrov ali
kulturnih spomenikov: povečanje obiska za 30%/leto, glede na leto 2011 ( iz 86000 na 112.000
obiskovalcev/leto)

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):
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
Območje nekdanje Industrije usnja Vrhnika je urbano degradirano območje na juţnem delu središča mesta Vrhnika. V okviru
projekta je predviden odkup objekta IUV – Šivalnica s pripadajočim zemljiščem. Adaptirani prostori bodo sluţili multifunkcijskemu
namenu, saj se v njih načrtuje umestitev knjiţnice Ivana Cankarja ter učilnici za vseţivljenjsko učenje in usposabljanje za delo z
računalnikom, za vse generacije.
Glavni poudarek je na programu knjiţnice regijskega pomena (Občine Vrhnika, Borovnica, Log – Dragomer in Horjul). Sedanji
prostori knjiţnice na Vrhniki so premajhni (600m2), nefunkcionalni ( bivša pomoţna telovadnica in prostori trgovine na ločenih
lokacijah) in kot taki ne omogočajo večanja pribliţevanja in dostopnosti knjiţnične dejavnosti, kakor tudi ne dviga storitev
prebivalcem prej omenjenih lokalnih skupnosti.
Knjiga v svoji fizični obliki v poplavi ostalih medijev izgublja na popularnosti in vrednoti v druţbi, zato jo je nujno pribliţati
slehernemu prebivalcu na nov, privlačnejši način. Potrebno je odpreti knjiţnico, primerno današnjemu človeku in tempu ţivljenja z
velikimi čitalniškimi kapacitetami in minimalno časovno omejitvijo, s povečanim izborom literature in fleksibilnejšim postopkom
izposoje. Pomembna je tudi promocija branja, ne le mladih, temveč tudi ostalih prebivalcev v smislu spodbujanja kreativnosti in
razvijanja domišljije z branjem. V smislu spodbujanja branja je potrebno knjigo pribliţati ljudem s sodobnimi pristopi.
Odziv na omejene dosedanje dejavnosti točk vseţivljenjskega učenja je zelo velik, kar kaţe na veliko ţeljo občanov po neformalnem
izobraţevanju. Za zelo koristno se je pokazalo sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje preko aktivnosti Svetovalnega središča, ki ob
povečani brezposelnosti, s katerim se v zadnjih letih srečuje to območje, izobraţuje brezposelne. V novih prostorih bo lahko knjiţnica
svojo vlogo znatno izboljšala in bistveno povečala. V sodelovanju s kulturnimi, izobraţevalnimi in drugimi ustanovami bo lahko
ponudila prostor, programe in vsebine, ki jih občani evidentno potrebujejo in tako prerasla v pravi kulturni center.
Na Vrhniki je zelo aktivno Muzejsko društvo, ki deluje na področju domoznanstva, odkrivanja in zbiranja gradiva o zgodovini
območja vseh štirih občin in širše, pripravlja razstave, srečanja, vodene ekskurzije v kraje, povezane z zgodovino območja in ima na
podlagi odločbe Ministrstva za kulturo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju kulture. Pripravili in uredili so ţe več
kot dvajset arhivskih zbirk, ki pa jih ne morejo primerno razstaviti za obiskovalce. Kulturni center s knjiţnico se zato kaţe tudi kot
zelo primerna rešitev za stalno prezentacijo njihove dejavnosti, ki jim bo ob zdruţevanju domoznanskih vsebin s knjiţnico ponudila
novo moţnost in perspektivo razvoja.
NAKUP OBJEKTA NEKDANJE IUV
V letu 2012 je predviden nakup objekta nekdanje IUV. Aktivnosti se bodo vršile v smeri zagotovitve finančnih sredstev.
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IZVEDBA JAVNEGA RAZPISA ZA IZVEDBO DEL
V skladu z Zakonom o javnem naročanju bo izveden javni razpis za izvedbo del. Na podlagi predhodno postavljenih meril bo izbran
najboljši ponudnik.
IZVEDBA INVESTICIJSKO VZDRŢEVALNIH DEL IN OTVORITEV
Po uspešno zaključenem javnem razpisu za izvedbo del bomo v letu 2013 začeli z izvedbo gradbeno obrtniških del, strojnih in elektro
inštalacij ter potrebne opreme do vselitve predvidenega programa predvidoma v prvi polovici leta 2014. V času izvajanja del se bo
izvajal gradbeni in tehnični nadzor nad izvedbo gradnje.
Svečana otvoritev kulturnega centra s knjiţnico bo velik regijsko pomembni dogodek, ki bo bistveno prispeval k dvigu kulturne in
turistične prepoznavnosti regije in območja.
VODENJE IN SPREMLJANJE PROJEKTA
Za celotno obdobje trajanja projekta je s strani ţupana Občine Vrhnika imenovana komisija, ki bo spremlja izvedbo projekta, bo
odgovorna za poročanje o izvedbi projekta pogodbenemu organu ter za dosledno obveščanje javnosti. Skupina ali ţupan bodo redno
v stiku z mediji. Na ta način se bodo javnosti predajale informacije o izvedbi projekta in vseh aktivnostih, ki se bodo v sklopu
promocije večnamenskega centra izvajale.
Geografska
projekta:

lokacija

Občina(-e):

Naselje(-a):

VRHNIKA

VRHNIKA

Aktivnosti projekta za UPR
(v primeru, ko je partnerjev več, se Ocenjeni bruto stroški
navedejo aktivnost vsakega partnerja
(v EUR)
posebej)
1. Nakup objekta IUV
1.100.000,00

Terminski načrt (od-do)
marec 2012– julij 2013

2.

Izvedba del

750.000,00

januar 2013 - avgust 2014

3.

Potrebna
manjkajoča
oprema
Nadzor, inţeniring

150.000,00

januar 2013 - avgust 2014

15.000,00

januar 2013 - avgust 2014

Informiranje in obveščanje
javnosti
SKUPAJ stroški:

3.000,00

marec 2012 - avgust 2014

4.
5.

2.018.000,00

(Tabelo po potrebi razširite)

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

74

leto 2012
830.214,00
830.214,00

leto 2013
365.188,15
363.597,85
728.786,00

leto 2014
365.188,15
93.811,85
459.000,00

SKUPAJ
po virih
1.560.590,30
457.409,70
2.018.000,00

%
77,33
22,67
100

10. SPREJEM IZVEDBENEGA NAČRTA RRP LUR 2007–2013
ZA OBDOBJE 2012–2014
10.1. Obravnava projektov na odborih Regionalnega razvojnega sveta
in Regionalnem razvojnem svetu Ljubljanske urbane regije
RRA LUR je usmerjal pripravo IN RRP, v sodelovanju z Regionalnim razvojnim svetom
Ljubljanske urbane regije in njegovimi odbori.
Regionalni razvojni svet ima odbore za človeške vire, za infrastrukturo, okolje in prostor, za
gospodarstvo in za razvoj podeţelja. Odbori regionalnega razvojnega sveta sodelujejo pri pripravi
regionalnega razvojnega programa in pripravljajo izvedbene načrte regionalnega razvojnega
programa na njihovih področjih dela.
V postopku priprave IN RRP 2012-2014 v Ljubljanski urbani regiji sodelujejo pristojni odbori
Regionalnega razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije.
Odbori so v dneh 2. 3., 5. 3. in 6. 3. 2012 na svojih sejah obravnavali predloţene projekte in jih
preverili z vidika upravičenosti namenov in rezultatov ter usklajenosti z RRP Ljubljanske urbane
regije. Ker pa je bilo po spremembi javnega povabila za sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov
(Ur. l. RS, št. 20/12) in ponovno izračunani in zniţani kvoti s strani Ministrstva za gospodarski
razvoj in tehnologijo pri nekaterih projektih potrebno spremeniti dinamiko sofinanciranja
projektov in finančne načrte, se bodo odbori s temi spremembami seznanili prek korespondenčnih
sej.
Osnutek IN RRP je bil obravnavan na seji Regionalnega razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije
8. 3. 2012, vendar pa bo zaradi enakih sprememb, kot so opisane pri odborih, Regionalni razvojni
svet tako spremenjeni osnutek IN RRP obravnaval na korespondenčni seji, ki bo potekala do 16. 4.
2012.

10.2. Potrditev predloga Izvedbenega načrta na Svetu Ljubljanske
urbane regije
Regionalni razvojni svet bo predlagal v sprejem predlog IN RRP Ljubljanske urbane regije 20072013 za obdobje 2012-2014 Svetu Ljubljanske urbane regije. Seja Sveta Ljubljanske urbane regije je
bila 18. 4. 2012.
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10.3. Pridobivanje mnenja o usklajenosti izvedbenega načrta
Pristojno ministrstvo potrdi predlog IN RRP in izda mnenje glede usklajenosti predloga IN RRP s
kriteriji iz Uredbe o dodeljevanju regionalnih spodbud in horizontalnimi in specifičnimi merili iz
OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov za sofinanciranje. Pred izdajo mnenja ugotavlja
skladnost operacij s kriteriji IN RRP, in sicer s cilji RRP, skladnost z vidika namena, v katerega se
projekt vključuje, ter skladnost s specifičnimi kriteriji v smislu ugotavljanja upravičenosti projekta z
vidika pogojev iz javnega poziva.
Skladno z Uredbo o dodeljevanju regionalnih spodbud, RRA LUR predloţi predlog IN RRP
pristojnemu ministrstvu, skupaj s sklepom Sveta Ljubljanske urbane regije o njegovi potrditvi in
uporabljenimi kriteriji za izbor regijskih projektov ter opisom postopka priprave.
RRA LUR je posredoval potrjen predlog IN RRP na Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo (MGRT) 19. 4. 2012 z namenom pridobitve mnenja o usklajenosti izvedbenega načrta
s kriteriji.
MGRT je predlog izvedbenega načrta pregledal in na RRA LUR poslal poziv za dopolnitev IN
RRP skupaj z Ugotovitvami in usmeritvami na ravni posameznih projektnih predlogov. Na osnovi
tega je RRA LUR pozval nosilce projektov da le-te ustrezno popravijo oz. utemeljijo ter ponovno
preverijo finančne načrte.
Na osnovi dopolnitev je RRA LUR prejel MNENJE MGRT 12. 7. 2012, kar je podlaga za pripravo
čistopisa izvedbenega načrta, ki ga mora ponovno (skladno s postopki) sprejeti Svet LUR.

Usklajen čistopis IN RRP ponovno sprejme Svet Ljubljanske urbane regije. RRA LUR o tem
obvesti vse nosilce projektov, kar pomeni, da je izpolnjen pogoj za kandidiranje na 6. Javni poziv
MGRT, prednostne usmeritve »regionalni razvojni programi«, prioriteta »razvoj regij«.
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11. ZAKLJUČEK
11.1. Odgovornost
Za pripravo, prijavo in izvedbo projektov je odgovoren vsak nosilec projekta posamično. RRA
LUR lahko v sodelovanju z razvojnimi partnerji organizira informiranje partnerjev o prihajajočih
priloţnostih za sofinanciranje projektov, prijavitelje lahko podpre z ustrezno dokumentacijo, ki je v
njeni pristojnosti (izvedbeni načrt, prednostni projekti regije, ipd).
Nosilci projektov so dolţni RRA LUR poročati o:
- napredovanju projektov,
- morebitnih odstopanjih od predvidenih terminskih načrtov,
- nepravilnostih na projektih,
- zaključkih projektov in njihovih rezultatih.

11.2. Spremembe in dopolnitve izvedbenega načrta
Pristojno ministrstvo izda mnenje glede usklajenosti tudi v primeru sprememb in dopolnitev 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 in Sveta regije.
Bistvena odstopanja so bodisi odstopanja v finančnem načrtu (nad 20% vrednosti operacije),
bodisi sprememba namena ali ciljev operacije. Vsa ostala odstopanja se smatrajo kot manjše
spremembe, v primeru katerih velja, da predlagatelj pri posredovanju vloge na javni poziv o
spremembah ali dopolnitvah pred prijavo operacij za sofinanciranje obvesti RRA in MGRT. V
obvestilu navede obrazloţitev odstopanja od IN RRP, RRA pa izda soglasje k spremembi
projektnega predloga in o tem obvesti MGRT. Spremembe in dopolnitve IN RRP v zgoraj
navedenem primeru potrjuje MGRT kvartalno, natančni datumi za oddajo sprememb in
dopolnitev IN RRP bodo objavljeni na spletni strani MGRT.
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