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OPOMBE
Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2013-2015
potrjenih 23 projektnih predlogov v skupni vrednosti 32.245.709,06 evrov
sofinanciranja s strani ESRR
sprejet s strani Razvojnega sveta gorenjske regije
Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2013-2015 – 1. bistvena
sprememba in dopolnitev
potrjen nov projektni predlog št. 24 »Komunalna infrastruktura Spodnja Bohinjska
dolina« v skupni vrednosti 1.318.461,94 evrov sofinanciranja s strani ESRR
sprejet s strani Razvojnega sveta gorenjske regije
Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2013-2015 – manjša
sprememba
sprememba projekta št. 16: »Komunalna ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja
vas – Reteče«
soglasje Regionalne razvojne agencije
Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2013-2015 – 2. bistvena
sprememba in dopolnitev
sprememba projekta št. 6: »Dom za starejše Cerklje na Gorenjskem«
sprejet s strani Razvojnega sveta gorenjske regije
Mnenje glede usklajenosti izvedbenega načrta s kriteriji
mnenje s strani MGRT-ja št. 4300-25/2014/139 na 23 projektnih predlogov
Mnenje glede usklajenosti sprememb izvedbenega načrta s kriteriji
mnenje s strani MGRT-ja št. 4300-25/2014/184 na spremembo projektov št. 24 in 6
Ugotovitev o izvedeni spremembi projektov v izvedbenem načrtu
ugotovitev s strani MGRT-ja št. 4300-25/2014/197 na spremembo projekta št. 16
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1.1

IZVEDBENI NAČRT REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA GORENJSKE 2013-2015
UVOD

Namen Izvedbenega načrta je operacionalizirati izvajanje Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 20072013, ki vključuje tri strateške cilje:
o
ustvariti gospodarsko dinamično Gorenjsko regijo, ki bo temeljila na vrhunskem znanju,
modernih industrijah in turizmu;
o
razvijati kakovostno usposobljene in ustvarjalne ljudi/kadre;
o
ohraniti poseljenost alpske krajine ter čisto naravo ter zagotoviti zdrave, visoko kakovostne
življenjske pogoje in povezano ter do drugačnosti strpno socialno skupnost.
Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2013-2015 (v nadaljevanju: izvedbeni načrt) se
izdela zaradi uvrstitve projektnih predlogov na indikativno listo izvedbenega načrta, z namenom kandidiranja
na javnem pozivu za posredovanje vlog na javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova
prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« OP krepitve regionalnih
razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015.
Osnova za izdelavo izvedbenega načrta je Javno povabilo za sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov
regionalnih razvojnih programov za obdobje 2013-2015 (Ur. l. RS., št. 104/13 z dne 13. 12. 2013) ter Povabilo k
predložitvi projektnih predlogov za izdelavo izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa za obdobje
2013-2015 z dne 18. 12. 2013 (http://www.bsc-kranj.si/index.php?t=news&id=756), namenjeno gorenjskim
občinam in ostalim upravičencem.
Skupni znesek predvidenega sofinanciranja prioritetnih projektnih predlogov iz evropskega sklada za regionalni
razvoj, vključenih v izvedbene načrte regionalnih razvojnih programov za obdobje 2013-2015 vseh razvojnih
regij, predstavljajo vsa nepovratna sredstva, ki so bila za prednostno usmeritev »regionalni razvojni programi«
na razpolago za obdobje 2007-2013, pa niso bila oziroma ne bodo porabljena v teku izvajanja operacij,
prijavljenih oz. potrjenih na podlagi dosedanjih sedmih javnih razpisov oz. javnih pozivov za predložitev vlog za
sofinanciranje operacij iz naslov prednostne usmeritve RRP 2007-2013. Okvirni razpoložljivi znesek bo
predvidoma naveden v objavi javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslov prednostne
usmeritve RRP za obdobje 2013-2015, se bo pa predvidoma sproti dopolnjeval glede na sproščena sredstva
sofinanciranja po izvajanju operacij, prijavljenih oz. potrjenih na podlagi dosedanjih sedmih javnih razpisov oz.
javnih pozivov za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslov prednostne usmeritve RRP 2007-2013.
Predvideni skupni znesek sofinanciranja vseh gorenjskih prioritetnih projektov iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj v obdobju 2013-2015, ki so vključeni v izvedbeni načrt, je 35.237.953,86 evrov.
Regija
Gorenjska

Skupna vrednost projektov
55.741.770,94 EUR

Predvidena vrednost sofinanciranja
35.237.953,86 EUR

Izvedbeni načrt vključuje štiriindvajset usklajenih projektnih predlogov zahtevane vsebine in oblike v skladu z
Uredbo o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št. 31/06) in Navodili organa upravljanja za izvajanje
tehnične pomoči 2007-2013. Izvedbeni načrt se pripravi za triletno obdobje 2013-2015 in se po potrebi lahko
spreminja in dopolnjuje.
Projektni predlogi ustrezajo naslednjim pogojem:
o
nosilci projektnih predlogov so praviloma samoupravne lokalne skupnosti, Razvojni svet regije
ima možnost, da ob upoštevanju zakonskih določil, kot upravičence določi tudi regionalne
razvojne agencije in javne zavode, ki so v 100-odstotni javni lasti ter koncesionarje s koncesijo
za izvajanje javne službe, ki so v 100-odstotni lasti lokalnih skupnosti;
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predstavljajo ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno
(tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje in kazalnike;
izkazujejo 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;
vrednost investicijske operacije oziroma faze operacije znaša najmanj 600.000 EUR (z DDV);
vrednost neinvesticijske operacije znaša 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 na primer nakup in
postavitev označevalnih in informacijskih tabel, oprema učnih poti, nakup didaktičnih
pripomočkov, računalniške in druge opreme in podobno ter gradnja nezahtevnih in
enostavnih objektov, za katere ni potrebno pridobivati gradbenega dovoljenja) znaša najmanj
150.000 EUR (z DDV);
s sredstvi sofinanciranja iz evropskega sklada za regionalni razvoj se lahko sofinancira največ
85 % celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije in ne manj kot znaša izračunani najvišji
znesek EU sredstev na podlagi izračuna finančne vrzeli;
najmanj 15% (razliko) celotnih upravičenih stroškov (to je »lastno udeležbo«) za vsak
upravičeni strošek zagotavlja upravičenec iz drugih javnih virov;
projektni predlog v primeru obnove ali izgradnje stavb ali objektov upošteva Pravilnik o
učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/2010 z dne 30. 6. 2010);
stroški, ki nastanejo za izvedbo operacij se sofinancirajo v letih 2014 in 2015;
operacija se zaključi najkasneje do 31. 12. 2015;
davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.

VKLJUČEVANJE PROJEKTNIH PREDLOGOV V IZVEDBENI NAČRT

1.2.1

KRITERIJI ZA UMEŠČANJE PROJEKTOV V IZVEDBENI NAČRT

V skladu z Uredbo o dodeljevanju regionalnih spodbud (Uradni list RS, št. 113/09) je Regionalna razvojna
agencija Gorenjske pripravila predlog specifičnih kriterijev za umeščanje regijskih projektov v izvedbeni načrt, ki
jih je potrdil Svet gorenjske regije dne 2. februarja 2010. Poleg specifičnih kriterijev smo pri uvrščanju
projektnih predlogov v izvedbeni načrt upoštevali tudi horizontalna merila po uredbi, horizontalna merila po
operativnem programu ter specifična merila po sklopih.
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1.

Kriteriji iz Uredbe o dodeljevanju regionalnih spodbud ob upoštevanju 15. člena Uredbe o izvajanju
ukrepov endogene regionalne politike (projekt mora zadostiti prvemu kriteriju ter vsaj še enemu od
preostalih dveh):
o
regionalni vpliv projekta;
o
vpliv projekta na ustvarjanje delovnih mest;
o
vpliv projekta na izboljšanje stanja okolja.

2.

Horizontalna merila iz Operativnega programa Krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007-2013:
o
doseganje specifičnih ciljev regionalnega razvojnega programa in razvojne prioritete
»Regionalni razvojni programi« v okviru OP RR;
o
finančna izvedljivost in ekonomska upravičenost, ki se za investicijske projekte dokazuje z
zaključeno finančno konstrukcijo in potrjeno investicijsko dokumentacijo, ki mora vsebovati
analizo stroškov in koristi;
o
ustrezne kadrovske kapacitete in organiziranost, ki se za investicijske projekte dokazuje v
okviru investicijske dokumentacije, za neinvesticijske pa v okviru dispozicije projektov;
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upoštevanje vsebinskih razmejitev (da se v okviru drugih razvojnih prioritet OP RR financirajo
večji projekti nacionalnega pomena, medtem ko se v okviru razvoja regij financirajo
komplementarni regionalni projekti);
vpliv investicije na okolje (učinkovitost izrabe naravnih virov, okoljska učinkovitost, trajnostna
dostopnost, zmanjšanje vplivov na okolje);
vpliv na ustvarjanje delovnih mest ali izboljšanje stanja okolja.

Specifična merila po sklopih:
o
ekonomska in izobraževalna infrastruktura:

vpliv projekta na ustvarjanje delovnih mest na regionalni ravni;

vpliv projekta na spodbujanje podjetništva na nacionalni ravni;

prispevek projekta k vzpostavitvi infrastrukturnih pogojev za delovanje regijskih
inkubatorjev, katerih namen je splošno inkubiranje v regiji;

prispevek projekta k povečevanju površin za manjše poslovne cone regionalnega
pomena;

prispevek projekta k vzpostavljanju pogojev za t.i. "brownfield investicije" na
degradiranih območjih;

prispevek projekta k vzpostavitvi infrastrukturnih pogojev za delovanje razvojnih
centrov regionalnega pomena;

prispevek projekta, ki je usklajen z nacionalno strategijo k vzpostavitvi
infrastrukturnih pogojev in krepitvi višješolskih regijskih izobraževalnih središč v
skladu s potrebami gospodarstva, tehnološkega in drugega;
o
prometna infrastruktura:

prispevek projektov prometne infrastrukture (pristanišča) k izboljšanju lokalnega
javnega potniškega prometa);

prispevek projektov prometne infrastrukture k razvoju gospodarstva in turizma;
o
okoljska infrastruktura:

prispevek projekta k celovitemu reševanju problematike odvajanja in čiščenja
odpadnih komunalnih voda na območjih z nižjo gostoto prebivalstva (pod 2000 PE);

prispevek projekta k celovitemu reševanju problematike odvajanja komunalnih in
padavinskih voda;

prispevek projekta h kvalitetnejši oskrbi z vodo;

prispevek projekta k zmanjševanju vodnih izgub na vodovodnih sistemih;

prispevek projekta k zagotavljanju rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne
sisteme z manj kot 50.000 prebivalcev;
o
javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih:

prispevek projekta k razvoju turizma in promociji regije;

vpliv projekta k izboljšanju javne turistične infrastrukture lokalno-regionalnega
pomena;

vpliv projektov na razvoj območij Natura 2000;

prispevek projekta k ohranjanju biotske raznovrstnosti;
o
razvoj urbanih območij:

prispevek projekta k povečanju atraktivnosti urbanih območij;

prispevek projekta, ki je usklajen z nacionalnimi strategijami, k usklajenemu razvoju
družbene in gospodarske infrastrukture v urbanih območjih;

prispevek projekta k ureditvi degradiranih in opuščenih urbanih območij;

vpliv projekta na spodbujanje uporabe čistih in energetsko učinkovitih vozil;

vpliv projekta na potovalne navade in izbiro načina prevoza z načrti za upravljanje
mobilnosti ter izvajanjem strategij za upravljanje povpraševanja;

uvajanje mobilnostnih storitev, ki spodbujajo nove oblike bolj energetsko učinkovite
rabe vozil in/ali lastništva ter življenjski slog, ki je manj odvisen od avtomobila;

vpliv projekta na učinkovitost javnega potniškega prometa v okviru širših
gravitacijskih območij;

vpliv projekta na povečanje čistih transportnih sistemov in javnega potniškega
prometa;
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o

4.

1.2.2

spodbujanje energetsko učinkovitih tovornih logističnih storitev ter novih konceptov
za distribucijo blaga;
socialna infrastruktura:

vpliv projekta na ustvarjanje novih delovnih mest;

vpliv projekta na rast in razvoj regije;

vpliv projekta na ureditev socialne infrastrukture regionalnega pomena v lasti občin;

vpliv projekta na ureditev socialno varstvene infrastrukture regionalnega pomena v
lasti občin;

vpliv projekta na ureditev zdravstvene infrastrukture regionalnega pomena v lasti
občin.

Specifični kriteriji za zagotavljanje skladnosti s cilji Regionalnega razvojnega programa - projekt mora
zadostiti prvima dvema kriterijema (projekt ima regionalni pomen in projekt zagotavlja trajnostno
delovanje po zaključku projekta) ter vsaj še enemu od preostalih pet:
o
projekt ima regionalni pomen:

projekt rešuje specifične razvojne težave nekega območja oziroma;

projekt ima multiplikativne učinke na širši prostor ter druge panoge v regiji;
o
projekt zagotavlja trajnostno delovanje po zaključku projekta;
o
projekt ima ugodne posledice za razvoj gospodarstva:

projekt vpliva na spodbujanje podjetništva na regionalni ravni, na povečanje
opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju ter na
povečanje podporne infrastrukture za podjetja;
o
projekt vpliva k izboljšanju okolja v regiji:

projekt zmanjšuje onesnaženje voda oziroma zmanjšuje obremenjevanje okolja z
odpadki in emisijami;
o
projekt vpliva na razvoj človeških virov in dvig kvalitete življenja:

projekt spodbuja znanje, krepi kadrovski potencial, kreativnost oziroma;

projekt vpliva na dvig kvalitete življenja v regiji;
o
projekt ima ugodne posledice za razvoj trajnostnega turizma:

projekt prispeva k izkoriščanju neizkoriščenih potencialov na področju sonaravnega
turizma v regiji oziroma;

projekt prispeva k nastajanju regijskih turističnih produktov;
o
projekt ima ugodne posledice na regionalni prostorski razvoj:

projekt povečuje učinkovitost, prispeva k oživitvi in konkurenčnosti mest in urbanih
območij Gorenjske oziroma;

projekt vpliva na razvoj, prenovo in sanacijo urbanih območij.

VKLJUČEVANJE PARTNERJEV V POSTOPEK PRIPRAVE IZVEDBENEGA NAČRTA

Na Povabilo k predložitvi projektnih predlogov za izdelavo izvedbenega načrta regionalnega razvojnega
programa za obdobje 2013-2015 je Regionalna razvojna agencija prejela 25 projektnih predlogov. Od tega je 24
projektnih predlogov ustrezalo upravičenim namenom.
Razvojni svet gorenjske regije je sprejel in potrdil Izvedbeni načrt regionalnih razvojnih programov Gorenjske za
obdobje 2013-2015 s 23-imi projektnimi predlogi na 4. - korespondenčni - seji, ki je potekala od 10. do 14. 1.
2014.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 25. 3. 2014 izdalo Mnenje glede usklajenosti izvedbenega
načrta s kriteriji.
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1.3

UPRAVIČENI NAMENI
1.

Ekonomska in izobraževalna infrastruktura (1a):

Ekonomska infrastruktura:
o
povečanje površin za manjše poslovne cone regionalnega pomena ter vzpostavitev
pogojev za t.i. »brownfield investicije« na degradiranih območjih:
- komunalno urejanje zemljišč za poslovne cone na degradiranih površinah in
komunalno urejanje zemljišč z namenom širitve obstoječih obrtnih, poslovnih ali
industrijskih con regionalnega pomena;
o
vzpostavitev infrastrukturnih pogojev za delovanje regijskih inkubatorjev, katerih
namen je »splošno inkubiranje v regiji« ter razvojnih centrov regionalnega pomena:
- infrastruktura (nakup zgradb vključno z adaptacijo in/ali rekonstrukcijo, adaptacija
in/ali rekonstrukcija zgradb, gradnja zgradb, ter kot spremljevalna aktivnost
komunalno urejanje zemljišč) ter nakup opreme za regijske podjetniške inkubatorje in
druge razvojne centre regionalnega pomena. Najmanjša posamična enota inkubatorja
ne sme biti manjša od 200 m2. Predmet sofinanciranja niso operacije, katerih nosilci so
podjetja in se sofinancirajo po shemah državnih pomoči;
o
drugi ukrepi spodbujanja podjetništva in ustvarjanja delovnih mest na regionalni ravni
(npr.: vzpostavitev regionalnih podjetniških partnerstev oziroma t.i. subjektov
podjetniškega okolja na regionalni ravni v obliki regionalnih poslovnih središč, mrež,
klubov, združenj, ostalih oblik partnerskega sodelovanja za pospeševanje podjetništva
in konkurenčnosti na regionalni ravni).


Izobraževalna infrastruktura:
o
vzpostavitev infrastrukturnih pogojev in krepitev višješolskih regijskih izobraževalnih
središč, v skladu s potrebami gospodarstva, tehnološkega in drugega prednostnega
razvoja regij:
 infrastruktura (nakup zgradb vključno z adaptacijo in/ali rekonstrukcijo,
adaptacija in/ali rekonstrukcija zgradb ter gradnja zgradb, ter kot spremljevalna
aktivnost komunalno urejanje zemljišč) vključno z nakupom opreme za potrebe
višješolskih regijskih izobraževalnih središč. Predmet sofinanciranja niso
operacije, ki so namenjene spodbujanju investicij v izgradnjo, obnovo in
posodobitev infrastrukture ter tehnološke opreme za izvajanje dejavnosti v
okviru medpodjetniških izobraževalnih centrov, ki so organizacijske enote javnih
zavodov na področju vzgoje in izobraževanja.
 drugi ukrepi, ki so namenjeni spodbujanju povezovanja višješolskih regijskih
izobraževalnih središč z gospodarstvom.

Upravičene vsebine po namenu ekonomske in izobraževalne infrastrukture ne smejo vsebovati
elementov državnih pomoči.

2.

Prometna infrastruktura (1b):
o
investicije v pristanišča na sladkih in slanih vodah, vključno s privezi za vodna plovila za
potrebe lokalnega javnega potniškega in turističnega prometa.
Državne ceste in državna prometna infrastruktura niso upravičeni do sofinanciranja.

3.

Okoljska infrastruktura (2a):

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
o
celovito reševanje problematike odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda na
območjih z obremenjenostjo pod 2000 PE:
 izgradnja kanalizacijskega omrežja, ki se priključuje na čistilno napravo v izgradnji
ali v obratovanju;
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o

izgradnja čistilne naprave ter priključitev obstoječega kanalizacijskega omrežja
na čistilno napravo;
 izgradnja kanalizacijskega omrežja vključno s čistilno napravo.
širitev omrežij odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda v aglomeracijah z
obremenitvijo nad 2000 PE.

Upravičene so operacije z namenom širitve kanalizacijskega omrežja za odvajanje in čiščenje odpadnih
voda v aglomeracijah z obremenitvijo nad 2000 PE, pri čemer je potrebno upoštevati razmejitev med
Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 in
Operativnim programom razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013.
V okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 je
dovoljeno sofinanciranje dopolnilnega kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah z obremenitvijo nad
2000 PE, ob izpolnitvi enega izmed naslednjih pogojev:
o
osnovno kanalizacijsko omrežje je zgrajeno in priključeno na čistilno napravo v
obratovanju ali v izgradnji;
o
osnovno kanalizacijsko omrežje, vključno s čistilno napravo, je v gradnji in se
sofinancira z evropskimi sredstvi na podlagi odločbe Evropske komisije ali Službe Vlade
za lokalno samoupravo in regionalno politiko o dodelitvi pomoči iz Kohezijskega sklada,
ki je bila izdana najkasneje do 31.12.2009;
o
osnovno kanalizacijsko omrežje, vključno s čistilno napravo, je v gradnji in se financira
iz nacionalnih, občinskih ali drugih sredstev (razen sredstev iz Kohezijskega sklada).
Pri pripravi vloge v okviru namena iz točke 2, »Širitev omrežij odvajanja in čiščenja odpadnih
komunalnih voda v aglomeracijah z obremenitvijo nad 2000 PE« je potrebno upoštevati tudi oba
naslednja pogoja:
o
da so v investicijski dokumentaciji opisane upoštevane variante ter podrobno
utemeljen izbor optimalne variante, ki izkazuje, da izgradnja samostojne čistilne
naprave ekonomsko in/ali tehnično ni upravičena/smiselna;
o
da predmet operacije, ki je bil sofinanciran ali je predviden za sofinanciranje iz naslova
Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 20072013, ni upravičen do sofinanciranja.
Priključki stavb na javno kanalizacijo (t.i. »hišni priključki«), pretočne in nepretočne greznice ter male
čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, niso objekti javne kanalizacije, zato niso upravičeni
do sofinanciranja .

Oskrba s pitno vodo
Kot »vodovodno omrežje« v skladu s 5. točko 1. odstavka 4. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Ur.
l. RS, št. 35/2006, 41/2008, 28/2011 in 88/2012) šteje sistem za oskrbo s pitno vodo, ki je sistem
elementov vodovoda, kot so cevovodi, črpališča, vodohrani in čistilne naprave, ter oprema, kot so
priključki in hidranti, ki pretežni del rednega obratovanja deluje kot samostojen vodovodni sistem,
hidravlično ločen od drugih vodovodov. Navedeno pomeni, da mora vodovodno omrežje, ki je
predmet vloge na javni poziv, omogočiti celovite in trajne rešitve oskrbe z vodo na obravnavanem
območju.
o
izgradnja vodovodnega omrežja za manj kot 10.000 prebivalcev (upravičeno: črpališča,
vodohrani, cevovodi in ostala infrastruktura povezana z izgradnjo vodovodnega
omrežja);
o
razširitev obstoječega funkcionalnega vodovodnega omrežja z dodatnim omrežjem
oskrbe s pitno vodo, če skupno omrežje oskrbuje manj kot 10.000 prebivalcev;
o
obnova in/ali rekonstrukcija celotnega ali dela obstoječega vodovodnega omrežja , ki
oskrbuje manj kot 10.000 prebivalcev;
o
izgradnja rezervnih vodnih virov, če gre za manjše vodovodne sisteme, ki oskrbujejo
manj kot 50.000 prebivalcev;
10
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4.

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

Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih (2b):
o
urejanje okolja prednostno v okviru območij Natura 2000: rastlinske čistilne naprave,
večnamensko upravljanje z jezeri, melioracijski jarki, vegetacijski pasovi in pregrade,
čiščenje onesnažene zemlje in sedimentov, zaščita in varovanje močvirij, revitalizacije
potokov, ekoremediacija (ERM) za javne turistične objekte, sonaravna (trajnostna)
sanacija deponij in črnih odlagališč, izkoriščanje in varovanje okolja z geotermalnimi
vodami, ipd.;
o
lokalno-regionalne operacije trženja in razvoja izdelkov ter storitev, ki prispevajo k
ohranjanju biotske raznovrstnosti (oblikovanje blagovnih znamk za širša območja
varstva narave, oblikovanje standardov, trženjske aktivnosti), pod pogojem, da se ne
sofinancirajo v okviru aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij 3. razvojne
prioritete OP RR;
o
obnova zgradb kulturne dediščine, razglašenih za kulturni spomenik lokalnega pomena
v lasti lokalnih skupnosti, katere namen je povečanje turistične atraktivnosti regije in
ustvarjanje novih delovnih mest. Pri izvedbi je potrebno upoštevati pogoje in smernice
pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine;
o
gradnja in/ali obnova zgradb kulturne infrastrukture - večnamenskih centrov, ki morajo
biti poleg kulture namenjeni tudi drugim dejavnostim (gospodarskim, družbenim), pri
čemer je vsaj 50 % površin objekta, ki je predmet operacije, namenjenih kulturi in
katerih namen je povečanje turistične atraktivnosti regije ter ustvarjanje novih
delovnih mest. Kot del večnamenskega centra kulturne infrastrukture so upravičeni
tudi knjižnični in muzejski prostori, pri čemer se ti prostori štejejo kot površina,
namenjena kulturnim dejavnostim. V primeru obnove zgradb kulturne infrastrukture –
večnamenskih centrov je namen obnove objektu dati novo vsebino oz. mora biti
izkazana dodana vrednost obnove objekta;
o
izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih operacij
lokalno-regionalnega pomena, katerih cilj je povečanje turistične atraktivnosti regije v
vrednosti investicije največ 4.000.000 EUR. Projekti, financirani v okviru Resolucije o
nacionalnih razvojnih projektih v obdobju od 2007 do 2023, niso upravičeni do
sofinanciranja.
Nameni, ki niso upravičeni do sofinanciranja:

izgradnja in oprema športnih objektov in objektov športne infrastrukture;

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

5.

Razvoj urbanih naselij (3a):
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operacije usklajenega prostorskega razvoja in upravljanja prostora v regijah
o
izdelava strokovnih podlag za regionalne prostorske načrte in izdelava regionalnih
prostorskih načrtov;
o
izdelava ali nadgradnja katastrov gospodarske javne infrastrukture, v skladu s
Pravilnikom o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Ur. l.
RS, št. 9/04) v mestnih naseljih.

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


Republike

Slovenije

operacije zagotavljanja čistih transportnih sistemov in/ali javnega potniškega prometa
o
zagotavljanje čistih transportnih sistemov (prometna in neprometna infrastruktura za
potrebe nemotoriziranega prometa v mestih);
o
načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa in/ali trajnostne mobilnosti v
mestih in širših gravitacijskih območjih z namenom vplivanja na potovalne navade in
izbiro načina prevoza, vključno z načrti za upravljanje mobilnosti ter izvajanjem
strategij za upravljanje povpraševanja - operacije morajo biti skladne z nacionalnimi
usmeritvami in veljavnimi standardi na tem področju;
o
načrtovanje javnega potniškega prometa (inovativne in energetsko učinkovite storitve
javnega potniškega prometa, vključno z intermodalnimi povezavami z drugimi
trajnostnimi transportnimi sredstvi (npr. kolo-avtobus; avto-avtobus; idr.) ter
spodbujanje uporabe alternativnih goriv, kot tudi spodbujanje uporabe čistih in
energetsko učinkovitih vozil).
o
uporaba podpornih sistemov (informacijske tehnologije) za upravljanje učinkovitega
javnega potniškega prometa in/ali čistih transportnih sistemov.

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


urada

urada

Republike

Slovenije

celovita prenova mestnih jeder in zgodovinskih mest ter degradiranih in opuščenih urbanih
območij:
o
povečanje atraktivnosti mestnih jeder in zgodovinskih naselij, ki imajo status mestnih
naselij s celovito prenovo oz. gradnjo zgradb, ulic in trgov (v javni lasti oz. lasti
samoupravnih lokalnih skupnosti);
o
povečanje atraktivnosti degradiranih in opuščenih urbanih območij (v rudarskih in
industrijskih območjih) s celovito prenovo degradiranega oz. opuščenega območja,
zgradb, ulic in trgov (v javni lasti oz. lasti samoupravnih lokalnih skupnosti).

Upravičene so operacije zunanje prenove zgradb ter površin v mestnih naseljih. Upravičene so tudi
operacije gradnje objektov, ki pomenijo razbremenitev drugih površin v mestnih jedrih in zgodovinskih
mestih ter operacije obnove objektov v degradiranih in opuščenih območjih.
Operacije morajo biti namenjene povečanju atraktivnosti, učinkovitosti, konkurenčnosti in/ali
prestrukturiranju dejavnosti v mestnih središčih, zgodovinskih naseljih ali degradiranih/opuščenih
urbanih območjih.
V okviru tega namena so upravičene aktivnosti celovite zunanje prenove zgradb (fasade, strehe in
zunanje stavbno pohištvo ter elementi za zaščito oken (polkna, rolete), zunanje urejanje ulic in trgov
(tlakovanje ulic, postavitev ali obnova nepremične »urbane« infrastrukture - npr. nepremična oprema
parkov, trgov in sprehajališč in podobno, ureditev ekoloških otokov) ter gradnje in obnove objektov.
Nakup notranje opreme objektov ni upravičen strošek. Infrastruktura, ki je predmet operacije, mora
biti v javni lasti oz. lasti samoupravnih lokalnih skupnosti.
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Gradnja ali obnova pripadajoče podzemne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, ipd) ter parkirišč je
upravičena le kot vzporedna aktivnost urejanja (prenove) zunanjih površin, pri čemer mora ta
infrastruktura jasno podpirati osnovni namen in cilje operacije. Načrtovana vrednost stroškov gradnje
ali obnove podzemne infrastrukture ter gradnje ali obnove parkirišč ne sme presegati več kot 50 %
načrtovane vrednosti stroškov operacije.
Mestna naselja so opredeljena v publikaciji Statističnega
http://www.stat.si/doc/pub/mestna_naselja_slo_03.pdf.
6.

urada

Republike

Slovenije

Socialna infrastruktura (3b):
o
nakup vključno z adaptacijo in/ali rekonstrukcijo zgradb ki bodo namenjene domovom
za ostarele ter gradnja domov za ostarele, ob izpolnjevanju vseh naslednjih pogojev:
 investitor predloži soglasje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti k širitvi socialno varstvene dejavnosti;
o
nakup vključno z adaptacijo in/ali rekonstrukcijo zgradb, ki bodo namenjene varstveno
delovnim centrom ter gradnja varstveno delovnih centrov, ob izpolnjevanju vseh
naslednjih pogojev:
 investitor predloži soglasje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti k širitvi socialno varstvene dejavnosti;
o
nakup vključno z adaptacijo in/ali rekonstrukcijo zgradb, ki bodo namenjene vrtcem ter
gradnja vrtcev:
 investitor predloži soglasje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o
upravičenosti namena in izjavo odgovornega projektanta, da je investicija
projektirana v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS,
št. 52/10);
o
nakup vključno z adaptacijo in/ali rekonstrukcijo zgradb ali adaptacija in/ali
rekonstrukcija zgradb, ki bodo namenjene socialni infrastrukturi ter gradnja socialne
infrastrukture za marginalne družbene skupine (varne hiše, krizni centri za mlade), ob
izpolnjevanju naslednjih pogojev:
 investitor predloži soglasje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti k širitvi socialno varstvene dejavnosti.
Gradnja oz. obnova objektov socialne infrastrukture je upravičena le v primeru, kadar pomanjkanje te
infrastrukture predstavlja pomembno oviro za hitrejšo regionalno rast in razvoj ter ustvarjanje
delovnih mest.
V primeru adaptacije in/ali rekonstrukcije zgradb ter novogradnje mora objekt po zaključku investicije
v celoti predstavljati energetsko učinkovit objekt, v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v
stavbah (Ur. l. RS, št. 52/10). Le-to mora biti jasno razvidno iz investicijskega dokumenta, vlogi pa je
potrebno priložiti izjavo odgovornega projektanta, da je investicija projektirana v skladu s Pravilnikom
o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 52/10).

1.4

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE IN RRP 2013-2015

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) izda mnenje glede usklajenosti tudi v primeru
sprememb in dopolnitev projektnih predlogov v IN RRP, v primeru, ko gre za bistvena odstopanja od prvotnega
predloga IN RRP. V tem primeru mora biti izveden celotni postopek uvrščanja projektnih predlogov v IN RRP, ki
vključuje tudi potrjevanje sprememb s strani Razvojnega sveta regije. Bistvena odstopanja so:
o
uvrščanje novega projekta v izvedbeni načrt;
o
sprememba nosilca projekta;
o
sprememba skupne vrednosti projekta za več kot 20 % (zmanjšanje ali povečanje);
o
sprememba namena projekta (namen projektnega predloga izhaja iz upravičenih namenov
operacij po javnem povabilu za izdelavo IN RRP);
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o
o
o

povečanje predvidene vrednosti sofinanciranja projekta iz sredstev ESRR;
zmanjšanje vrednosti kazalnikov učinka (pričakovanih merljivih rezultatov projekta) za več kot
25 %;
opustitev obstoječega kazalnika učinka (pričakovan merljivi rezultat projekta).

Bistvena odstopanja od prvotnega predloga IN RRP se lahko izvedejo najkasneje do prijave projekta na javni
poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslov prednostne usmeritve RRP za obdobje 2013-2015.
Vsa ostala odstopanja se smatrajo kot manjše spremembe, v primeru katerih velja, da predlagatelj projektnega
predloga o spremembah ali dopolnitvah obvesti RRA. V obvestilu navede obrazložitev odstopanja od
projektnega predloga, uvrščenega v IN RRP 2013-2015, RRA pa izda soglasje k spremembi projektnega predloga
in o tem obvesti MGRT.
Razvojni svet gorenjske regije je na 5. - korespondenčni - seji, ki je potekala od 29. 1. 2014 do 31. 1. 2014,
potrdil vključitev novega projekta »Komunalna infrastruktura Spodnja Bohinjska dolina« v izvedbeni načrt in s
tem sprejel in potrdil prvo bistveno spremembo izvedbenega načrta.
Razvojna agencija Gorenjske je 11. 2. 2014 dala soglasje k manjši spremembi projekta »Komunalna ureditev
naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče«.
Razvojni svet gorenjske regije je na 6. - korespondenčni - seji, ki je potekala od 11. 3. 2014 do 14. 3. 2014,
potrdil spremembo projekta »Dom za starejše Cerklje na Gorenjskem« in s tem sprejel in potrdil drugo bistveno
spremembo izvedbenega načrta.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 14. 4. 2014 izdalo Mnenje glede usklajenosti sprememb
izvedbenega načrta s kriteriji za projekta »Komunalna infrastruktura Spodnja Bohinjska dolina« in »Dom za
starejše Cerklje na Gorenjskem«.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 15. 4. 2014 izdalo Ugotovitev o izvedeni spremembi
projektov v Izvedbenem načrtu RRP Gorenjske regije 2013-2015 za projekt »Komunalna ureditev naselij
Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče«.
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1.5

Zap.
št.

LISTA PRIORITETNIH PROJEKTOV IZVEDBENEGA NAČRTA RRP GORENJSKE ZA OBDOBJE 2013-2015

Nosilec

Naziv projekta

1.

Občina Bled

Energetska sanacija in rekonstrukcija Vrtca Bled (2. faza –
rekonstrukcija)

2.

Občina Bled

Obnova Sodarjeve domačije v Bodeščah

3.

Občina Bled

4.

Skupna vrednost
projekta (v EUR)

Predvidena
vrednost
sofinanciranja
SKUPAJ (v EUR)

Predvidena
vrednost
sofinanciranja
2014 (v EUR)

Predvidena
vrednost
sofinanciranja
2015 (v EUR)

1.561.492,40

1.088.611,54

848.150,06

240.461,48

711.667,40

496.610,95

33.454,30

463.156,65

Odvajanje odpadnih voda na območju centra Bleda

2.475.978,87

1.651.817,69

157.181,95

1.494.635,74

Občina Bled

Ureditev urbanega jedra z Ljubljansko in Cankarjevo cesto ter
obnova Vile Zora

2.483.731,15

1.730.468,42

210.631,96

1.519.836,46

5.

Občina Cerklje na Gorenjskem

Kanalizacija Zalog - Klanec

1.746.365,63

1.217.233,25

997.879,55

219.353,70

6.

Socialno varstveni zavod Taber Dom za starejše Cerklje na Gorenjskem

10.121.806,22

5.749.738,92

4.692.870,17

1.056.868,75

7.

Občina Gorenja vas - Poljane

Sekundarna Kanalizacija Trebija - Gorenja vas

692.059,00

443.923,00

354.503,00

89.420,00

8.

Občina Kranjska Gora

Obnova Ljudskega doma v Kranjski Gori

2.639.565,40

1.829.263,94

744.619,99

1.084.643,95

9.

Občina Naklo

Izgradnja enajst oddelčnega vrtca Naklo

3.130.158,95

1.842.933,24

1.842.933,24

0,00

10.

Občina Naklo

Voglarjev kulturno izobraževalni center - faza III

1.429.035,71

978.069,72

432.979,15

545.090,57

11.

Občina Naklo

Rekonstrukcija, dozidava, sprememba namembnosti
mansarde podružnične šole in vrtca Duplje II. faza

1.805.983,08

628.782,68

311.169,77

317.612,91

12.

Občina Preddvor

Ureditev infrastrukture v občini Preddvor

5.383.516,41

4.713.048,20

2.351.035,22

2.362.012,98
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Zap.
št.

Nosilec

Skupna vrednost
projekta (v EUR)

Naziv projekta

Predvidena
vrednost
sofinanciranja
SKUPAJ (v EUR)

Predvidena
vrednost
sofinanciranja
2014 (v EUR)

Predvidena
vrednost
sofinanciranja
2015 (v EUR)

13.

Občina Radovljica

Sekundarna kanalizacija v Kropi

1.529.575,13

1.068.014,10

1.066.305,60

1.708,50

14.

Občina Radovljica

Zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo – vrtec Lesce

1.312.327,57

573.554,58

573.554,58

0,00

15.

Občina Škofja Loka

Investicijsko vzdrževalna dela na Loškem gradu

1.273.090,00

867.863,94

635.541,94

232.322,00

16.

Občina Škofja Loka

Komunalna ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas Reteče

5.995.301,15

3.754.218,86

1.900.611,51

1.853.607,35

17.

Občina Škofja Loka

Komunalna ureditev naselja Puštal – območje A

3.889.405,40

1.935.196,77

1.049.617,49

885.579,28

18.

Občina Železniki

Obnova javnega vodovodnega sistema Železniki

1.997.249,83

1.391.526,52

17.000,00

1.374.526,52

19.

Občina Žiri

Ureditev Žirovske pristave

618.421,00

430.272,10

302.503,72

127.768,38

20.

Občina Žirovnica

Prizidek k OŠ Žirovnica

1.546.784,80

403.430,53

200.021,00

203.409,53

21.

Občina Gorje

704.752,97

491.016,41

260.238,70

230.777,71

22.

Razvojna agencija Sora d.o.o.

244.320,00

178.500,00

89.250,00

89.250,00

23.

RRA Gorenjske, BSC Poslovno
podporni center d.o.o. Kranj

Izkoristimo talente

557.400,00

455.396,56

200.374,49

255.022,07

24.

Občina Bohinj

Komunalna infrastruktura Spodnja Bohinjska dolina

1.891.782,87

1.318.461,94

861.717,26

456.744,68

55.741.770,94

35.237.953,86

20.134.144,65

15.103.809,21

Obnova vodovoda od vodnega vira Zmrzlek do vodohrana
Dolgo Brdo
Centri domače in umetnostne obrti na Gorenjskem –
tradicionalne obrti in veščine včeraj, danes in jutri

SKUPAJ:
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1.6

OPIS PRIORITETNIH PROJEKTNIH PREDLOGOV IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA
GORENJSKE REGIJE ZA OBDOBJE 2013-2015

1.6.1

ENERGETSKA SANACIJA IN REKONSTRUKCIJA VRTCA BLED (2. FAZA – REKONSTRUKCIJA)

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

1
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 Bled

Energetska sanacija in rekonstrukcija Vrtca Bled (2. faza – rekonstrukcija)

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

P2 Talenti in tolerantnost
U Vzgojno-izobraževalna infrastruktura

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

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

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

Specifični cilji projekta:

Splošni cilji investicijskega projekta so:
- zagotoviti ustrezne prostore za varstvo in vzgojo v Vrtcu Bled ter
povečati njihovo število oziroma skupno uporabno površino
- zagotoviti ustrezne sanitarno – higienske pogoje ter tehnološko prenovo
kuhinje
- zagotoviti ustrezne pogoje za požarno varnost
- zagotoviti pogoje za strokovno in svetovalno osebje ter spremljajoče
tehnično osebje
- zagotoviti ustrezne zunanje igralne površine
- izboljšati dostopnost do objekta
Rekonstruirati obstoječi vrtec na Bledu, s ciljem povečati neto tlorisno površino
objekta in ga prilagoditi veljavnim normativom.

Pričakovani merljivi(!) rezultati
projekta:*
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Drugo:
Število operacij na področju socialne infrastrukture: 1
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Pričakovani merljivi(!) učinki
projekta:*
Ciljna(-e) skupina(-e):

notranja uporabna površina vrtca: 2.911 m2 (sedaj 2.505 m2,
povečana NTP za 406 m2)
- kapaciteta vrtca – št. otrok: 316 (sedaj 280 v objektu, ki se prenavlja).
Predšolski otroci iz občine Bled in drugih občin (razvojni oddelek za 7
zgornjegorenjskih občin).
-

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga
izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):
vsebinsko področje: socialna infrastruktura (rekonstrukcija vrtca)
upravičenec: Občina Bled
Problematika, opis stanja in razlogi za investicijo: Objekt je bil zgrajen 1979. leta. Ker je bil ves čas polno
zaseden in v uporabi, je dotrajan, predvsem pa potrebuje funkcionalne prilagoditve. Dotrajanost je vidna zlasti
na stavbnem pohištvu, pri inštalacijah in tehnologiji kuhinje. Funkcionalne prilagoditve pa se nanašajo na
izvedbo novega horizontalnega dostopa s parkirišč, povečanje igralnih površin v telovadnici, izvedbo dveh novih
igralnic v sedaj slabo izkoriščenih prostorih, izvedbo novih garderob in zbornice za zaposlene, izgradnjo novega
dodatnega stopnišča, izvedbo zunanjih teras pri igralnicah ipd. Investicija zajema tudi celovito prenovo
krajinskih ureditev, vključno z zunanjimi igrali. Trenutno vrtec prostorsko stisko rešuje z dvema oddelkoma v
zgradbi starega vrtca, stari blejski vili, ki je za to dejavnost neprimerna (majhni prostori, stopnišča) oz. v
improvizirani igralnici v zbornici, kar pomeni, da zaposleni nimajo svojega prostora.
Aktivnosti za dosego ciljev operacije:
A1: Izdelava investicijske in projektne dokumentacije
A2: pridobitev gradbenega dovoljenja
A3: izvedba javnega naročila
A4: rekonstrukcija objekta
A5: nakup opreme
A6: izvedba strokovnega nadzora nad gradnjo
A7: vodenje in koordinacija projekta (zunanje storitve)
A8: informiranje in obveščanje javnosti o operaciji
Aktivnosti, ki se izvajajo v okviru dopolnilnega financiranja: Projekt je razdeljen na faze, in sicer je prva faza
usmerjena v energetsko sanacijo objekta (in sofinancirana iz sredstev Kohezijskega sklada), druga faza (ki je
predmet tega projekta in prijave) pa predstavlja sočasno rekonstrukcijo objekta vrtca in za njeno izvedbo ni
predvideno nobeno drugo sofinanciranja, pač pa zgolj financiranje iz sredstev občinskega proračuna. Zato je v
investicijski in projektni dokumentaciji to dosledno jasno prikazano. Prav tako so temu prilagojeni projekti za
izvedbo, popisi del in javno naročilo po sklopih.
Predvideni rezultati izvedbe rekonstrukcije vrtca:
dodatni 2 igralnici,
nove igralne terase in druge površine,
prenovljena kuhinja,
nove garderobe in zbornica za zaposlene
nova igrala in prenovljene zunanje igralne površine
V skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 52/10) bo objekt po zaključku investicije
v celoti predstavljal energetsko učinkovit objekt.
Geografska lokacija
projekta:

Občina(-e):
Bled

BSC KRANJ: IZVEDBENI NAČRT RRP GORENJSKE 2013-2015

Naselje(-a):
Bled
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Aktivnosti projekta*
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti
vsakega partnerja posebej)
1. Izdelava investicijske in projektne dokumentacije
2.
3.
4.

Pridobitev gradbenega dovoljenja
Izvedba javnega naročila
Izvedba rekonstrukcije

5.

Nakup opreme

6.

Gradbeni strokovni nadzor

Ocenjeni bruto stroški
(v EUR)

Terminski načrt (od-do)

146.606,40 april 2012 - november
2013
0,00 januar 2013
23.168,00 januar/februar 2014
1.136.355,07 junij 2014 - december
2014
226.101,18 september 2014 december 2014
23.161,75 junij 2014 - december
2014
6.100,00 marec 2014- december
2014
1.561.492,40

7.

Informiranje in obveščanje javnosti, koordinacija
projekta
SKUPAJ stroški:
(Tabelo po potrebi razširite)
Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev

Upravičenec
Občina Bled
Sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih
(Tabelo po potrebi razširite)
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leto 2013
(in pred tem)

leto 2014

leto 2015

SKUPAJ
po virih

123.438,40

302.293,14

47.149,32

472.880,86

0,00
123.438,40

848.150,06
1.150.443,20

240.461,48
287.610,80

1.088.611,54
1.561.492,40

%
30,28
69,72
100,0%

BSC KRANJ: IZVEDBENI NAČRT RRP GORENJSKE 2013-2015

1.6.2

OBNOVA SODARJEVE DOMAČIJE V BODEŠČAH

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

2
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 Bled

Obnova Sodarjeve domačije v Bodeščah

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

P3 Turizem
3.3.1 Kulturna & naravna dediščina za turizem

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

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

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

Obnova zgradb kulturne dediščine, razglašenih za kulturni spomenik lokalnega
pomena v lasti lokalnih skupnosti, katere namen je povečanje turistične
atraktivnosti regije in ustvarjanje novih delovnih mest.
Splošni cilji projekta:
- integracija in postavitev v omrežje okoljskih in ruralnih virov za skupen
integriran razvoj turističnega potenciala
- razvoj skupne strategije trženja in uvrstitev programskega območja na
mednarodno raven
- ureditev interpretacijskega centra, ki bi predstavljal način življenja
Blejskega kota v preteklosti, kar bi pomenilo dodatno turistično ponudbo
na Bledu kot tudi na celotnem območju turistične destinacije Julijske
Alpe
- oblikovanje ekoloških in kulturnih nišnih turističnih proizvodov
- krepitev spominjanja na spominjanja na izročilo Sodarjeve domačije kot
kmečkega dvorca, ki je pripadal najvišjemu kmečkemu sloju in hkrati
spominjanje na ubožnico, kamor so se zatekali domačini, ko so ostali brez
sredstev za preživetje
- izboljšanje trženjskih možnosti območja
- pozitiven vpliv na konkurenčnost in razvoj turističnega sektorja
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Specifični cilji projekta:

Vzpostavitev eko-muzeja in interpretacijskega centra na blejskem podeželju in
vključitev v širšo turistično ponudbo.

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

Ciljna(-e) skupina(-e):

število obiskovalcev: 5.836 letno
število novih bruto delovnih mest: 3
število obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine: 1
skupna uporabna površina obnovljenih ali novozgrajenih objektov
kulturne infrastrukture – večnamenskih centrov: 383,81 m2
- število novih turističnih produktov in/ali storitev: 1
Lokalno prebivalstvo in pridelovalci, kulturni ustvarjalci ter 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. 8 v razpisni dokumentaciji):
vsebinsko področje: javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih
območjih
upravičenec: Občina Bled
Občina Bled namerava v okviru celovite prenove Sodarjeve domačije v Bodeščah pri Bledu zagotoviti
infrastrukturo in odprto učno okolje za vzpostavitev »Interpretacijskega centra dediščine blejskega podeželja«.
Prvi namen vzpostavitve »Interpretacijskega centra dediščine blejskega podeželja« je v okviru prenovljene
domačije predstaviti oblike življenja, dela in bivanja na blejskem podeželju v obdobju pred terezijanskimi
reformami ter v času, ko so se že izvajale, in so se na Slovenskem začele temeljite posodobitve do takrat
ustaljenega življenja in navad. Drugi namen vzpostavitve centra pa je ustvariti ne samo klasičen muzejski
prostor dediščine podeželja v širšem alpskem prostoru, temveč utemeljiti delovanje tega centra predvsem na
raziskovalnem delu v okviru živahnih in delujočih študijskih krožkov ter vpetosti v turistično ponudbo Bleda in
Gorenjske.
Skozi preplet raziskovalne dejavnosti in izobraževanja bodo nastajali novi produkti za potencialne uporabnike
centra. V prvi vrsti so sicer namenjeni ozaveščanju lokalnega prebivalstva o lastni identiteti in vrednosti izročila.
V tem je posebnost in vrhunskost interpretacijskega centra ter doprinos h kulturni ustvarjalnosti. Investicija v
prenovo Sodarjeve domačije bo imela velik učinek na področju izboljšanja turistične ponudbe in privabljanja
novih turističnih obiskovalcev na blejsko podeželje in bo predstavljala nov vidik v interpretaciji podeželske
dediščine na slovenskem v tem, da izhaja iz tradicije in identitete lokalnega okolja in temelji na spoznavanju,
razumevanju in doživljanju. Prenova kmečkega dvorca, ki je v javni lasti, na načrtovan način predstavlja redkost
v tem prostoru, saj so muzejske predstavitve načina življenja na podeželju v večini primerov urejene v objektih,
ki so bili v preteklosti prebivališče malega kmeta ali celo kmečkega proletariata (kajžarji).
Projekt zajema celostno obnovo in opremo starega kmečkega dvorca ter vzpostavitev sodobnega
interpretacijskega centra dediščine blejskega podeželja. Trenutno se v objektu nahajajo neprofitna stanovanja,
od tega eno naseljeno, na splošno pa je objekt v zelo slabem stanju in neprimerno za bivanje. Tudi sicer je bil
objekt slabo vzdrževan.
Po prenovi se pričakuje, da bo celoten objekt zaživel s prepletom različnih kulturnih vsebin, katerim bo v celoti
namenjen. Občina Bled poleg druge sicer razmeroma zelo razvite turistične infrastrukture ravno na področju
podeželskega turizma zaostaja. Predvsem pa nima primernega prostora za interpretacijo bogate dediščine
svojega podeželja.
Aktivnosti upravičenca za dosego ciljev operacije:
A1: izdelava projektne in investicijske dokumentacije
A2: pridobitev gradbenega dovoljenja
A3: izvedba javnih naročil
A4: obnova dvorca
A5: strokovni gradbeni nadzor, koordinacija projekta
A6: informiranje in obveščanje javnosti
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Geografska lokacija
projekta:

Občina(-e):

Naselje(-a):

Bled

Bodešče

Aktivnosti projekta*
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti
vsakega partnerja posebej)
1. Izdelava projektne in investicijske dokumentacije
2. Pridobitev gradbenega dovoljenja
3. Izvedba javnih naročil
4.

Obnova objekta

5.

Strokovni gradbeni nadzor, koordinacija

6.

Informiranje in obveščanje javnosti

Ocenjeni bruto stroški
(v EUR)

SKUPAJ stroški:

Terminski načrt (od-do)

104.543,09 2012 – januar 2014
0,00 december 2013
0,00 januar 2014 – februar
2014
571.029,33 november 2014 –
avgust 2015
29.832,62 november 2014 –
avgust 2015
6.262,36 november 2014 –
avgust 2015
711.667,40

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

leto 2013
(in pred tem)

leto 2014

leto 2015

SKUPAJ
po virih

%

46.869,18

7.359,95

160.827,32

215.056,45

30,22

0,00
46.869,18

33.454,30
40.814,25

463.156,65
623.983,97

496.610,95
711.667,40

69,78
100,0%
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1.6.3

ODVAJANJE ODPADNIH VODA NA OBMOČJU CENTRA BLEDA

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

3
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 Bled

Odvajanje odpadnih voda na območju centra Bleda

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

P4 Trajnostni razvoj
U 4.1.1. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter vodooskrba v porečju
Save in Sore

Navezava projekta na ustrezni OP
(označite):

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

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

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

-

-

Specifični cilji projekta:

Pričakovani merljivi(!) rezultati
projekta:*

-

zmanjšati emisije v vode iz komunalnih virov onesnaženja
varovanje in zaščita vodnih virov, zlasti naravnih pritokov Blejskega
jezera, ki se nahajajo na obravnavanem območju in so speljani v umeten
vodotok ob jezeru
izboljšanje okoljskega stanja Blejskega jezera
sanacija virov onesnaževanja iz naselja Bled
priključitev doslej nepriključenih objektov
izboljšanje obratovalnih pogojev ostalih objektov sistema odvajanja in
čiščenja odpadnih voda
izboljšanje življenjskih pogojev in zdravstvenega stanja prebivalcev
dograditi komunalno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalnih
odpadnih voda na območjih poselitve z obremenitvijo nad 2.000 PE v
občini Bled
-
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število prebivalcev s kvalitetnejšim in varnejšim vodovodnim
sistemom: 50
število prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem, ki je
predmet operacije: 250
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Pričakovani merljivi(!) učinki
projekta:*

Ciljna(-e) skupina(-e):

- zgrajene 2.677 km odpadne kanalizacije
- zgrajene 1.608 km meteorne kanalizacije
- pripravljenih 50 hišnih priključkov za priklop na kanalizacijski sistem
- dolžina obnovljenega vodovodnega sistema: 650 m
Prebivalci naselja Bled, ostali uporabniki sistema odvajanja in čiščenja
odpadnih voda v naselju Bled (javne storitve, gospodarstvo, 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. 8 v razpisni dokumentaciji):
vsebinsko področje: okoljska infrastruktura (izgradnja fekalne in meteorne kanalizacije)
upravičenec: Občina Bled
Osnovni namen investicijskega projekta je izgradnja sistema odvajanja odpadnih voda, ki vključuje izgradnjo
kanalizacijskega sistema (fekalna in padavinska kanalizacija ter črpališče) v prispevnem območju čistilne
naprave Bled. Istočasno se z ukrepom izboljšuje okoljsko stanje, predvsem Blejskega jezera, saj se komunalne
odpadne vode iz do sedaj mešanega sistema, odvedejo stran od jezera, po tlačnem M kanalu proti čistilni
napravi. Na ta način bo zagotovljen ustrezen in učinkovit kanalizacijski sistem, ki bo omogočil odvajanje
odpadnih voda v aglomeraciji, katere obremenitev je večja od 2.000 PE (Bled – Zasip – ID: 3475). Za območje
navedene aglomeracije je čistilna naprava že zgrajena, prav tako je zgrajenega večino kanalizacijskega omrežja
(trenutno stanje priključenosti v aglomeraciji znaša 80 %). V okviru projekta bo dograjeno kanalizacijsko
omrežje na območju centra Bleda in črpališče Č1, preko katerega se bodo zbrane komunalne odpadne vode
vodile po tlačnem M kanalu proti čistilni napravi. Celotna naložba se nahaja na območju naselja Bled.
Hkrati z izgradnjo fekalne kanalizacije bo zgrajena tudi meteorna kanalizacija in na delu trase obnovljen
vodovod.
Po končanju projekta bo zagotovljena vzpostavitev ceste v prvotno stanje.
Ustrezna komunalna infrastruktura in doseganje visokih okoljskih standardov so predpogoj za razvoj občine,
hkrati pa zagotavljajo visoko kvaliteto bivanja prebivalcev.
Kanalizacijsko omrežje bo zagotovilo, da bo v dveh letih po končanju projekta 83,2 % prebivalcev navedenega
območja v aglomeraciji priključenih na sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini.
Poleg same fizične izvedbe projekta bo potrebna izdelava investicijske, skladno z zakonodajo bo zagotovljen
ustrezni strokovni gradbeni nadzor in obveščanje javnosti.
Aktivnosti:
A1: izdelava projektne in investicijske dokumentacije
A2: pridobitev gradbenega dovoljenja
A3: javna naročila
A4: izgradnja kanalizacije in obnova vodovoda
A5: strokovni gradbeni nadzor
A6: informiranje in obveščanje javnosti
Geografska lokacija
projekta:

Občina(-e):
Bled

Aktivnosti projekta*
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti
vsakega partnerja posebej)
1. Izdelava projektne in investicijske dokumentacije
2.
3.

Pridobitev gradbenega dovoljenja
Javna naročila

BSC KRANJ: IZVEDBENI NAČRT RRP GORENJSKE 2013-2015

Naselje(-a):
Bled
Ocenjeni bruto stroški
(v EUR)

Terminski načrt (od-do)

64.148,61 november 2012 –
februar 2014
0,00 januar 2014
0,00 januar – februar 2014
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Aktivnosti projekta*
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti
vsakega partnerja posebej)
4. Izgradnja kanalizacije in obnova vodovoda
5.

Strokovni gradbeni nadzor

6.

Informiranje in obveščanje javnosti

Ocenjeni bruto stroški
(v EUR)

Terminski načrt (od-do)

2.293.386,74 marec 2014 –
september 2015
114.669,34 marec 2014 –
september 2015
3.774,18 marec 2014 –
september 2015
2.475.978,87

SKUPAJ stroški:
(Tabelo po potrebi razširite)

Občina Bled bo DDV poračunavala na delu (pri izgradnji fekalne kanalizacije in obnovi vodovoda), v skupni višini
275.360,74 EUR. Vrednost projekta brez DDV je 2.030.556,07 EUR, strošek izvedbe pa 2.200.618,12 (brez
poračunljivega DDV).
Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev
Upravičenec
Občina Bled
Sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ (strošek projekta)
Poračun DDV
SKUPAJ po letih
(Tabelo po potrebi razširite)
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leto 2013
(in pred tem)

leto 2014

leto 2015

SKUPAJ
po virih

%

60.823,25

56.868,89

431.108,29

548.800,43

24,94

0,00
60.823,25
275,36
61.098,61

157.181,95
214.050,84
27.836,17
241.887,01

1.494.635,74
1.925.744,03
247.249,22
2.172.993,25

1.651.817,69
2.200.618,12
275.360,75
2.475.978,87

75,06
100%
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1.6.4

UREDITEV URBANEGA JEDRA Z LJUBLJANSKO IN CANKARJEVO CESTO TER OBNOVA VILE ZORA

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

4
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 Bled

Ureditev urbanega jedra z Ljubljansko in Cankarjevo cesto ter obnova Vile Zora

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

P4 Trajnostni razvoj
U 4.1.5. Mestna, trška in vaška jedra

Navezava projekta na ustrezni OP
(označite):

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

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

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

Specifični cilji projekta:

Celovita ureditev Ljubljanske in Cankarjeve ceste z urejeno komunalno
infrastrukturo (ureditev odvajanja padavinskih voda iz ulic, trgov in javnih površin,
obnova vodovodnega sistema, obnova javne razsvetljave, obnova javnih površin
in parkovnih poti) in sanacija objekta Vila Zora ter južnega prizidka k dvorani.
Z ureditvijo in obnovo cest, javnih poti ter komunalne infrastrukture dvigniti
raven bivalnega okolja in dati možnost lokalnim prebivalcem za boljši razvoj
turistične ponudbe.
Obnova urbanega jedra mestnega naselja Bled in najstarejše blejske vile (Vila
Zora) ter južnega prizidka k dvorani:
- povečanje atraktivnosti in podobe urbanega središča Bleda
- dvig kakovosti bivanja
- ohraniti kulturno dediščino prostora
- izboljšati stanje urejenosti komunalne infrastrukture

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

-

število operacij, izvedenih v urbanih območjih: 1

-

število obnovljenih stavbnih objektov v mestnem območju: 2
število obnovljenih ulic v mestnem območju: 2
število obnovljenih parkov v mestnem območju: 1
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-

površina urejenega mestnega območja: ureditev ulic v skupni dolžini
1.886 m (cca. 9.993 m2)
Lokalno prebivalstvo, turisti

Ciljna(-e) skupina(-e):

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga
izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):
vsebinsko področje: razvoj urbanih naselij (celovita prenova mestnih jeder)
upravičenec: Občina Bled
Občina Bled je lastnik zemljišč, ki obsegajo obnovo urbanega jedra Bleda. Gre za osrednjo prometno površino,
ki se bo v delu navezala na bodočo Južno razbremenilno cesto, v delu pa se povezuje z osrednjim blejskim
parkom. Ureditev tega dela v sodoben urban obcestni in parkovni prostor bo pomenila povečanje atraktivnosti
tega dela Bleda, s posledičnimi vplivi na ureditev parterja objektov, ki se neposredno navezujejo na površine, ki
so predmet prenove. Prenova predstavlja tudi boljšo konkurenčnost v turističnem smislu, saj gre za osrednje
peš površine, ki jih uporabljajo tako lokalni prebivalci kot turisti. Sočasno z obnovo zunanjega prostora bo
obnovljena komunalna infrastruktura, ki je na tem delu dotrajana, meteorna kanalizacija pa ni ustrezno rešena.
Obstoječa javna razsvetljava je zastarela. Ceste so asfaltirane, vendar so zaradi preobremenjenosti prometa
asfalti dotrajani. Javne površine na nekaterih odsekih niso prilagojene pešcem. Celostna podoba jedra ni
urejena v skladu s potrebami turističnega in urbanega središča.
S predvideno ureditvijo želimo obnoviti cca. 1.430 m meteorne kanalizacije, ki bo omogočala ustrezno
odvajanje padavinskih voda iz ulic, trgov in javnih površin. Z obnovo 1.290 m vodovodnega omrežja želimo
nadomestiti obstoječi vodovod, ki je dotrajan, s tem pa zagotoviti kvalitetno vodooskrbo za vse objekte in
zagotoviti zadostne količine požarne vode na tem območju (hidrantno omrežje). Z obnovo javne razsvetljave v
skupni dolžini 1.285 m želimo zmanjšati porabo električne energije in s pravilno izbiro kandelabrov zagotoviti
vključenost kandelabrov v celostno konceptualno podobo, ki bo Bledu prinesel novo dodano vrednost.
Predvideva se obnova Vile Zora, ki je najstarejša blejska vila, ter parkovnih poti, ki območje vile povezujejo s
Cankarjevo in Ljubljansko cesto. Ob parku se nahaja tudi dvorana z južnim prizidkom, ki je potreben sanacije.
Z ureditvijo urbanega jedra Bleda bo dana možnost lokalnim prebivalcem za boljši razvoj turistične ponudbe,
izboljšano bo stanje urejenosti komunalne infrastrukture.
Načrtovana vrednost stroškov gradnje ali obnove podzemne infrastrukture ne bo presegla več kot 50 %
načrtovane vrednosti stroškov operacije.
Aktivnosti za dosego ciljev operacije:
A1: izdelava investicijske in projektne dokumentacije
A2: izvedba javnih naročil
A3: gradbeni, arheološki in projektantski nadzor
A4: gradnje in obnove
A5: svetovalni inženiring (vodenje projekta, elaborat varstva pri delu)
A6: informiranje in obveščanje javnosti o operaciji
Geografska lokacija
projekta:

Občina(-e):
Bled

Aktivnosti projekta*
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti
vsakega partnerja posebej)
1. Izdelava projektne in investicijske dokumentacije
2. Izvedba javnih naročil
3. Gradbeni, arheološki in projektantski nadzor
4. Izvedba gradnje in obnove
5. Svetovalni inženiring (vodenje projekta, elaborat
varstva pri delu)
28

Naselje(-a):
Bled
Ocenjeni bruto stroški
(v EUR)
15.250,00
0,00
63.912,63
2.367.134,35
31.199,81

Terminski načrt (od-do)
01/2014 - 2/2015
1/2014 - 2/2014
07/2014 - 9/2015
07/2014 - 9/2015
07/2014 - 9/2015
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Aktivnosti projekta*
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti
vsakega partnerja posebej)
6. Informiranje in obveščanje javnosti
SKUPAJ stroški:
(Tabelo po potrebi razširite)

Ocenjeni bruto stroški
(v EUR)

Terminski načrt (od-do)

6.234,36 07/2014 - 9/2015
2.483.731,15

Gradbeno dovoljenje za investicijo ni potrebno.
Javno naročilo je v teku, zaključeno naj bi bilo v mesecu februarju 2014.
Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev
Upravičenec
Občina Bled
Sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih
Poračun DDV (vodovod)
SKUPAJ po letih
(Tabelo po potrebi razširite)

leto 2013
(in pred tem)

leto 2014

leto 2015

SKUPAJ
po virih

%

0,00

91.686,85

615.953,06

707.639,91

29,02

0,00
0,00
0,00
0,00

210.631,96
302.318,81
0,00
302.318,81

1.519.836,46
2.135.789,52
45.622,82
2.181.412,34

1.730.468,42
2.438.108,33
45.622,82
2.483.731,15

70,98
100%
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1.6.5

KANALIZACIJA ZALOG - KLANEC

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

5
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 Cerklje na Gorenjskem

Kanalizacija Zalog - Klanec

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

P4 Trajnostni razvoj
U 4.1.1. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter vodooskrba v porečju
Save in Sore

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

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

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

Specifični cilji projekta:

Splošni cilji investicijskega projekta so:
- zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaženja,
- varovanje tal in podtalnice,
usposobitev kanalizacijskega sistema v skladu z okoljskimi zahtevami,
izboljšanje stanja komunalne infrastrukture.
Specifični cilji projekta:
- zgraditi 2.255 km kanalizacijskega omrežja – primarne kanalizacije

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

Število prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem, ki je predmet
operacije:153
- zgrajene 2.255 km odpadne kanalizacije
- pripravljenih 13 hišnih priključkov za priklop na kanalizacijski sistem
Prebivalci občine Cerklje na Gorenjskem, in sicer del prebivalcev iz naselja
Zalog in oskrbovanci novega Doma starostnikov

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga
izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):
vsebinsko področje: okoljska infrastruktura (izgradnja kanalizacije)
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upravičenec: Občina Cerklje na Gorenjskem

-

Osnovni namen investicijskega projekta je dograditev kanalizacijskega omrežja v občini Cerklje na Gorenjskem,
in sicer tam, kjer le-ta še ni zgrajen. Osnovni namen izgradnje primarne kanalizacije je priključitev doma
starostnikov (Dom Taber), poleg njih pa tudi tistih prebivalcev občine, ki živijo na trasi novozgrajenega kanala in
bodo nanj neposredno priključeni. Novozgrajeno kanalizacijsko omrežje bo priključeno na obstoječe omrežje v
občini Komenda, od tam pa obstoječe omrežje že odvaja odpadno vodo na čiščenje na čistilno napravo
Domžale.
Problematika odvajanja odpadnih komunalnih voda se v okviru projekta rešuje za območje, katerega
obremenjenost je nižja od 2.000 PE. Predmet projekta je izgradnja kanalizacijskega omrežja v delu občine, ki se
priključuje na čistilno napravo v obratovanju (Domžale).
Na ta način bodo v dveh letih po zaključku operaciji priključeni na sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda
uporabniki Doma (120 oseb z začasnim prebivališčem) Poleg tega bo tudi 33 prebivalcev naselja Zalog
priključenih na sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda.
Ustrezna komunalna infrastruktura in doseganje visokih okoljskih standardov so predpogoj za razvoj občine,
hkrati pa zagotavljajo visoko kvaliteto bivanja prebivalcev.
Kanalizacijsko omrežje bo zagotovilo, da bo v dveh letih po končanju projekta približno 120 prebivalcev Doma
starostnikov Taber ter 33 prebivalcev naselja Zalog priključenih na sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda
v občini Cerklje na Gorenjskem.
Aktivnosti:
A1: izdelava projektne in investicijske dokumentacije
A2: pridobitev gradbenega dovoljenja
A3: javna naročila
A4: izgradnja kanalizacije
A5: strokovni gradbeni nadzor
A6: informiranje in obveščanje javnosti
Geografska lokacija
projekta:

Občina(-e):
Cerklje na Gorenjskem

Aktivnosti projekta*
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti
vsakega partnerja posebej)
1. Projektna in investicijska dokumentacija
2.
3.

Pridobitev gradbenega dovoljenja
Izvedba javnih naročil

4.
5.

Gradnja kanalizacije
Gradbeni nadzor

6.

Informiranje in obveščanje javnosti
SKUPAJ stroški:

Naselje(-a):
Šmartno, Zalog
Ocenjeni bruto stroški
(v EUR)

Terminski načrt (od-do)

51.866,00 september 2013 – februar
2014
0,00 januar 2014
0,00 december 2013 – januar
2014
1.658.850,15 april 2014 – avgust 2015
33.177,00 april 2014 – september
2015
2.472,48 marec 2014 – sptember
2015
1.746.365,63

Občina Cerklje na Gorenjskem bo poračunavala DDV v višini 314.326,51 EUR. Skupni strošek z DDV je
1.746.365,63 EUR, brez poračunljivega DDV pa 1.432.039,12 EUR.
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Postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja je v teku – kot dokaz posredujemo dopis Upravne enote Kranj za
dopolnitev vloge za izdajo gradbenega dovoljenja. V naslednjem tednu bomo vložili dopolnitev.
Postopek oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca gradbenih del je v teku. Javno naročilo št 15695/2013 je
bilo objavljeno na portalu javnih naročil 12.12.2013, odpiranje ponudb bo 16.1.2014.
Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev
Upravičenec
Občina Cerklje na Gorenjskem
Sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih
(Tabelo po potrebi razširite)
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leto 2013
(in pred tem)

leto 2014

leto 2015

SKUPAJ
po virih

36.105,00

163.213,25

15.487,62

214.805,87

0,00
36.105,00

997.879,55
1.161.092,80

219.353,70
234.841,32

1.217.233,25
1.432.039,12

%
15,00
85,00
100,0%
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1.6.6

DOM ZA STAREJŠE CERKLJE NA GORENJSKEM

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

6
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):

Socialno varstveni zavod Taber (v 100 % lasti Občine Cerklje na
Gorenjskem)

Sodelujoči partnerji v projektu:
Naziv projekta:

Dom za starejše Cerklje na Gorenjskem

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

P2 Talenti in tolerantnost
U 2.3.2. Skrb za starejše

Navezava projekta na ustrezni OP
(označite):

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

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

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

Specifični cilji projekta:

zagotoviti sodobne programe socialnega varstva na področju staranja
zagotoviti dostopno in kvalitetno storitev za starejše občane
zagotavljati kvaliteto bivanja starejših
zagotoviti ustrezno socialno in zdravstveno oskrbo starejših
Specifični cilji:
zagotoviti možnosti za namestitev v institucionalnem varstvu občanov v
domačem kraju
zmanjšanje zaostajanja regije glede pokritosti potreb po
institucionalnem varstvu starejših
razbremeniti pritisk na druge domove v regiji
vzpostavitev centra za starejšo populacijo
razvoj ponudbe alternativnih oblik skrbi za starejše v okolju
zagotovitev novih delovnih mest

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

-

število ustvarjenih bruto delovnih mest: 30

-

kapaciteta doma za ostarele –št. oskrbovancev: 150
notranja uporabna površina v m2: 7.505
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Ciljna(-e) skupina(-e):

Starejši občani občine Cerklje na Gorenjskem in ostalih občin

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga
izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):
vsebinsko področje: okoljska infrastruktura (gradnja doma za starejše občane)
upravičenec: Socialno varstveni zavod Taber (upravičenec je organiziran kot zavod, ki je v 100 % občinski
lasti Občine Cerklje na Gorenjskem in ima koncesijo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za
opravljanje storitev institucionalnega varstva v domovih za starejše.
Osnovni namen projekta je zgraditi nov dom za starejše občane, ki bo omogočal celovito in visoko kvalitetno
storitev socialne oskrbe in zdravstvene nege starejših in z možnostjo zadovoljevanja vseh materialnih in
duhovnih potreb na enem mestu.
V okviru projekta bo zgrajen Dom starejših občanov, ki bo omogočil nastanitev 150 oseb. Skupna uporabna
površina doma bo 7.505 m2. V Domu starejših občanov se bo izvajala javna služba na področju institucionalnega
varstva starejših v skladu z Zakonom o socialnem varstvu.
Projekt se že izvaja, zato v okviru upravičenih stroškov štejemo zgolj tiste, ki so, skladno z navodili, nastali po
13.12.2013. Vsi predhodni stroški predstavljajo neupravičene stroške. Prav tako predvidevamo sofinanciranje
nakupa zemljišč, vendar med upravičene stroške štejemo samo 10 % vrednosti projekta.
Predvidene aktivnosti:
A1: izdelava projektne in investicijske dokumentacije
A2: nakup zemljišč
A3: gradnja objekta
A4: nakup opreme
A5: izvedba strokovnega nadzora
A6: izvedba koordinacije varstva pri delu
A7: informiranje in obveščanje javnosti.
Geografska lokacija
projekta:

Občina(-e):
Občina Cerklje na Gorenjskem

Aktivnosti projekta*
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti
vsakega partnerja posebej)
8. Izdelava projektne dokumentacije in investicijske
dokumentacije
9. Nakup zemljišč
10. Pridobitev gradbenega dovoljenja
11. Izvedba javnih naročil

12.
13.
14.
15.
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Gradnja doma starejših
Nakup opreme
Strokovni nadzor nad gradnjo
Koordinator varstva pri delu

Naselje(-a):
Šmartno
Ocenjeni bruto stroški
(v EUR)

Terminski načrt (od-do)

443.817,49 november 2012 – april
2014
794.576,22 november 2008
0,00 31.3.2010
0,00 za gradnje: avgust 2012december 2012 (za
dodatna dela marec 2014)
za kuhinjo: julij 2013september 2013
ostalo bo predmet
kasnejšega nakupa v letu
2014 in ni del projekta
8.459.408,81 april 2013 – dec 2014
274.500,00 marec 2014 – januar 2015
140.773,69 april 2013 – dec 2014
6.900,01 april 2013 – dec 2014
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Aktivnosti projekta*
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti
vsakega partnerja posebej)
16. Obveščanje in informiranje javnosti
SKUPAJ stroški:
(Tabelo po potrebi razširite)

Ocenjeni bruto stroški
(v EUR)

Terminski načrt (od-do)

1.830,00 februar 2014 – dec 2014
10.121.806,22

Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje št. 351-486/2009-17, izdano dne 30.3.2010, pravnomočno dne
31.3.2010.
Javno naročilo za izbiro izvajalca za gradnjo je zaključeno s pravnomočno odločitvijo o oddaji javnega naročila
ter sklenjeno gradbeno pogodbo.
Naročnik je 7.3.2014 na podlagi 1. točke petega odstavka 29. člena ZJN-2 po postopku s pogajanji brez
predhodne objave oddal javno naročilo za dodatna dela pri izgradnji doma starejših občanov v vrednosti
1.766.401,79 EUR in na podlagi 63.b člena ZJN-2 istega dne na portalu EU in SLO objavil Prostovoljno obvestilo
za predhodno transparentnost. Dodatne gradnje, ki niso bile vključene v prvotno naročilo, so zaradi
nepredvidenih okoliščin, postale nujno potrebne za izvedbo naročila gradnje, naročnik pa jih je oddal
ponudniku, ki izvaja prvotno naročilo, pri tem pa skupna vrednost dodatnih naročil ne presega 30 % zneska
prvotnega naročila.
Javno naročilo za dobavo in montažo tehnološke opreme kuhinje in bara je bilo zaključeno septembra 2013 s
pravnomočno odločitvijo o oddaji javnega naročila.
Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev
Upravičenec
Socialno varstveni zavod
Taber
Sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih
(Tabelo po potrebi razširite)

leto 2013
(in pred tem)

leto 2014

leto 2015

SKUPAJ
po virih

%

3.387.544,51

649.474,04

335.048,75

4.372.067,30

43,19

0,00
3.387.544,51

4.692.870,17
5.342.344,21

1.056.868,75
1.391.917,50

5.749.738,92
10.121.806,22

56,81
100,0%
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1.6.7

SEKUNDARNA KANALIZACIJA TREBIJA - GORENJA VAS

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

7
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 Gorenja vas - Poljane

Sekundarna Kanalizacija Trebija - Gorenja vas

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

P4 Trajnostni razvoj
U 4.1.1. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter vodooskrba v porečju
Save in Sore

Navezava projekta na ustrezni OP
(označite):

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

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

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

Specifični cilji projekta:

Z izgradnjo javne kanalizacije Trebija - Gorenja vas se zmanjšanje onesnaževanje
naravnega okolja s komunalnimi odpadnimi vodami, izboljšuje varovanje tal in
podtalnice, vzpostavlja se kanalizacijski sistem skladno z okoljskimi zahtevami ter
zagotavlja okoljske standarde na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda,
izboljšuje se stanje komunalne infrastrukture, zdravje in življenjske pogoje
prebivalstva in gospodarska infrastruktura za pospešitev nadaljnjega razvoja.
Projekt kanalizacija Trebija - Gorenja vas vpliva k izboljšanju okolja v regiji, ker
zmanjšuje onesnaževanje voda z emisijami komunalnih odpadnih voda.
Posledično projekt vpliva na tudi na dvig kvalitete življenja v regiji.
Specifični cilj projekta je izgradnja javne kanalizacije komunalnih vod na območju
naselij Trebija, Podgora, Hotavlje in Gorenja vas v dolžini 3,03 km.
Ureditev odvajanja komunalne odpadne vode za okrog 356 prebivalcev.

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

-

ureditev odvajanja komunalne vode za okrog 356 prebivalcev.

-

izgradnja sekundarne kanalizacije komunalnih odpadnih voda v
dolžini 3,03 km
število pripravljenih hišnih priključkov: 98
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Ciljna(-e) skupina(-e):

Prebivalci naselij Trebija, Podgora, Hotavlje, del Gorenje vasi

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga
izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):
vsebinsko področje: okoljska infrastruktura (odvajanje in čiščenje odpadnih voda)
upravičenec: Občina Gorenja vas - Poljane
Aktivnosti upravičenca za dosego ciljev operacije: izgradnja javne kanalizacije, nadzor nad gradnjo, stiki z
javnostmi, druge z investicijo povezane aktivnosti in priklop objektov na javno kanalizacijo.
Smotrnost izvedbe:
Odvajanje odpadnih voda je na predmetnem področju naselij neurejeno, ogroženo je varovanje pomembnih
pitnih virov: komunalne odpadne vode se iz stavb odvajajo preko pretočnih greznic, nato ponikajo v tla.
Navedeno povzroča onesnaževanje okolja, ogroža zdravje ljudi, je vir tveganj za onesnaženje pitne vode izvira
Trebija (kapaciteta 36 l/s, ki je pomemben vodni vir za občini Gorenja vas - Poljane in Škofja Loka) ter
poslabšuje geomehansko stabilnost tal.
Pomen za Škofjeloško območje: Izgradnja Kanalizacije Trebija - Gorenja vas je za občino Gorenja vas - Poljane
izjemnega pomena, ker brez njene realizacije občina ne bo uspela izgraditi javne kanalizacije, doseči obligacij iz
Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, 2005-2017, Uredbe o emisiji snovi iz
malih komunalnih čistilnih naprav in Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode ter
nenazadnje je ogroženo tudi doseganje ciljev v okviru skupine projektov Odvajanje in čiščenje komunalne
odpadne vode v Porečju Sore - Projekt Občina Gorenja vas-Poljane.
Zahteve zakonodaje - roki za izgradnjo javne kanalizacije Trebija Gorenja vas so določeni z Uredbo o emisiji
snovi iz malih komunalnih čistilnih naprav in z OP odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, 2005-2017.
OP in Uredba določata, da morata biti aglomeraciji Trebija in Podgora opremljeni za javno kanalizacijo do
31.12.2015, aglomeracije Gorenja vas, Dobrava in Hotavlje pa do 31.12.2017. V navedenih rokih mora biti
zagotovljeno tudi čiščenje komunalne odpadne vode iz navedenih aglomeracij. Občina za pravočasno ureditev
zahtev nima zadostnih finančnih virov, zato je nujno potrebno zagotoviti dodatne vire.
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode določa med drugim tudi standarde komunalne
opremljenosti. Skladno z navedenimi standardi Uredbe (8. člen) je komunalne odpadne vode iz zgoraj
navedenih aglomeracij potrebno odvajati v obstoječe primarno omrežje javne kanalizacije. Gradnja manjših
javnih kanalizacijskih sistemov za navedeni primer ni gospodarna in ekonomsko upravičena rešitev saj je
gradnja dražja, prav tako pa so višji tudi stroški obratovanja.
Možni viri financiranja: Navedene aglomeracije so posamično velikosti pod 2000 PE in se glede na obstoječe
kriterije za sofinanciranje lahko financirajo le iz sredstev EU le iz ESRR.
Doseganje že prevzetih zahtev in specifičnost primera: V okviru skupine projektov Odvajanje in čiščenje
komunalne odpadne vode v Porečju Sore - Projekt Občina Gorenja vas - Poljane se povečuje in posodablja
čistilna naprava Gorenja vas iz 1000 PE na 3100 PE in gradi primarna kanalizacija. Povečane čistilne naprave se
na novo ureja za aglomeracije Trebija, Podgora, Hotavlje in posodablja za aglomeracije Gorenja vas. V naseljih
Trebija, Podgora, Hotavlje in Gorenja vas je vzporedno z gradnjo primarne kanalizacije potrebno zgraditi še
manjkajočo sekundarno kanalizacijo, ki bo omogočila doseganje ciljev skupine projektov Odvajanje in čiščenje
komunalne odpadne vode v Porečju Sore oziroma Projekta Občina Gorenja vas - Poljane, v nasprotnem
primeru bo občina morala sredstva vračati. Dodatnega zadolževanja si občina ne more privoščiti, saj jo že
obstoječe obveznosti, zaradi naravnih danosti (razgibanost terena, relativno redka poselitev, višji stroški
okoljske komunalne opreme,…) finančno močno obremenjujejo.
Za gradnjo primarne kanalizacije iz zgoraj navedenega projekta je občina v oktobru 2009 prejela odločbo o
odobritvi kohezijskih sredstev.
Ob tem je potrebno poudariti izredno specifičnost navedenega primera. Občini niti drugim partnericam v
skupni projekta ni bilo dovoljeno, da vlogo vloži za celoten kanalizacijski sistem temveč le za primarno
kanalizacijo, za katero je bil izpolnjen pogoj, da strošek za izgradnjo ni presegal v letu 2008-2009 določenega
indikativnega zneska (1000 EUR/PE), strošek sekundarne kanalizacije, ki je nujen za dosego ciljev iz zgoraj
navedene odločbe, pa ni bil predmet sofinanciranja.
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Na osnovi navedenega je sofinanciranje navedenega projekta nujno tako z vidika gospodarnosti (zaključitev že
odprtih projektov), pravočasno izpolnitev zahtev zakonodaje, specifičnosti primera in ne nazadnje napačnih
usmeritev glede upravičenih stroškov v obdobju 2008-2009 s strani posredniškega telesa in organa upravljanja.
Geografska lokacija
projekta:

Občina(-e):
Občina Gorenja vas - Poljane

Aktivnosti projekta*
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti
vsakega partnerja posebej)
1. Izdelava projektne in investicijske dokumentacije
2. Izgradnja
3. Nadzor
4. Stiki z javnostjo
5. Projektna dokumentacija (PID)
SKUPAJ stroški:

Naselje(-a):
Trebija, Podgora, Hotavlje, Gorenja vas
Ocenjeni bruto stroški
(v EUR)
55.998,00
606.340,00
8.249,00
11.712,00
9.760,00
692.059,00*

Terminski načrt (od-do)
1.1.2010 – 31.12.2013
1.8.2013 – 30.9.2015
1.8.2013 – 30.9.2015
1.8.2013 – 30.9.2015
do 30. 9.2015

*Skupna vrednost je z DDV, ker pa se ta poračunava, je spodnji finančni načrt izdelan za znesek brez DDV, ki je v
višini 567.262,00 evrov.
Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev
Upravičenec
Občina Gorenja vas Poljane
Sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih

leto 2013
(in pred tem)

leto 2014

leto 2015

SKUPAJ
po virih

%

86.002,48

36.556,52

780,00

123.339,00

21,74*

0,00
86.002,48

354.503,00
391.059,52

89.420,00
90.200,00

443.923,00
567.262,00

78,76*
100,0%

*Ker so v stroških upravičenca za leto 2013 vključeni tudi stroški gradnje in nadzora pred 13. 12. 2013 v višini
45.000, ki so v celoti strošek upravičenca, odstotki financiranja po virih ne odražajo deležev delitve upravičenih
stroškov, ki so 15 in 85 %.
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1.6.8

OBNOVA LJUDSKEGA DOMA V KRANJSKI GORI
8

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

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 Kranjska Gora

Obnova Ljudskega doma v Kranjski Gori

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

P3 Turizem
3.3.1 Kulturna & naravna dediščina za turizem

Navezava projekta na ustrezni OP
(označite):

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

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

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

Specifični cilji projekta:

Revitalizacija stare stavbe Ljudskega doma. Ponovna vzpostavitev osrednjega
prostora za kulturna dogajanja, ki ga Kranjska Gora kot turistično središče
potrebuje. V samem vaškem jedru bo tako novo podobo dobila še zadnja stavba,
ki s svojim izgledom kvari podobo vaškega jedra in je za mimoidoče že nevarna.
Ponovna oživitev kulturne dejavnosti v občini ter širše in dodatna turistična
ponudba za turistično destinacijo Kranjska Gora ter širše, turistično destinacijo
Slovenske Alpe (Gorenjska).
povečanje atraktivnosti osrednjega vaškega trga,
ohraniti kulturno dediščino prostora,
izgraditi novo in sodobno dvorano za kulturne dogodke,
zagotoviti prostore za delovanje kulturnega društva in produkcijo odrskih
del.

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

-

9.000 obiskovalcev prireditev letno

-

obnovljen 1 večnamenski objekt kulturne dediščine (namenjen
kulturi in turizmu)
obnovljenih 934 m2 uporabnih površin za kulturne in turistične
namene

-
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Ciljna(-e) skupina(-e):

Prebivalci vasi Kranjska Gora in ostali občani občine Kranjska Gora ter dnevni
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. 8 v razpisni dokumentaciji):
vsebinsko področje: javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih
območjih
upravičenec: Občina Kranjska Gora
Že pred leti smo v občini Kranjska Gora začeli z obnovo vaškega jedra z namenom revitalizacije in vzpostavitve
dodatne turistične ponudbe. Da bi zaključili obnovo osrednjega vaškega prostora je potrebno obnoviti tudi
stavbo nekdanjega Ljudskega doma. Občina je v ta namen že odkupila stavbo in želi staro in nevarno zrušiti ter
na novo postaviti, saj je obstoječa stavba že nevarna.
V drugi kleti je pod odrom planiran samo prostor za potrebe pod-odrske tehnike in skladišča za gledališke
rekvizite.
Prva klet je namenjena prostoru za shrambo rekvizitov Lokalne turistične organizacije, prostor za tehniko,
garderobe in sanitarije za obiskovalce ter igralce.
V pritličju se poleg večjega vhodnega halla nahaja še garderoba za potrebe dvorane s priročno blagajno za
nakup vstopnic. Drugi večji del pritličja predstavlja dvorana, ki se stopničasto spušča v klet. Dvorana je
dvoetažni prostor. Direktno na dvorano je vezan prostor za tehniko ter depo za gledališke rekvizite kakor tudi
shramba za manjše gledališke rekvizite.
Z novo dvorano bo veliko pridobila tudi sama turistična ponudba destinacije, saj se bodo poleg kulturnih
dogodkov, v njej odvijale tudi prireditve namenjene turistom. Poleg teh pa bo dvorana lahko gostila tudi razne
konference in posvete, ki jih gosti oz. prireja turistična destinacija.
Prvo nadstropje je namenjeno galeriji z rusko spominsko sobo in balkonu dvorane. Del prvega nadstropja
predstavlja zračni prostor, je pa nadstropje komunikacijsko povezano z ostalimi etažami.
V projekt so vključeni tudi Lokalna turistična organizacija, KPD Josip Lavtižar in Društvo prijateljstva Slovenija –
Rusija.
Z odstranitvijo stare in nevarne stavbe ter z izgradnjo novega Ljudskega doma bo tako zaključena faza obnove
osrednjega vaškega jedra v Kranjski Gori. V turistični destinaciji Kranjska Gora bo tako povečana atraktivnost
glavnega vaškega prostora, trga in tako bo dodana vrednost in vpliv tudi na širšo turistično regijo Gorenjske –
Slovenske Alpe.
Z obnovo stavbe bodo ustvarjeni pogoji za nova delovna mesta, saj se v prihodnosti predvideva eno novo
delovno mesto.
Večina površin objekta, in sicer vsaj 50 %, bo namenjena kulturi.
Vsa dela bodo potekala v skladu z določili Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah.
Geografska lokacija
projekta:
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Občina(-e):
Kranjska Gora

Naselje(-a):
Kranjska Gora
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Aktivnosti projekta za UPR
Ocenjeni bruto
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost
Terminski načrt (od-do)
stroški (v EUR)
vsakega partnerja posebej)
1. izdelava projektne dokumentacije (IDP, PGD, PZI,
122.524,42 september 2011 - september 2015
PID)
2. izdelava investicijske dokumentacije
14.769,39 november 2012 - februar 2014
3. pridobitev gradbenega dovoljenja
0,00 januar 2014
4. postopek javnih naročil za gradnjo
0,00 januar 2014 - februar 2014
5. vodenje in koordinacija operacije (vključno s
projektantskim nadzorom, koordinatorjem varstva
12.200,00 marec 2014 - september 2015
pri delu ipd)
6. rušenje
86.072,38 marec, april 2014
7. gradnja
2.337.106,50 marec 2014 - avgust 2015
8. strokovni nadzor nad gradnjo
60.579,48 marec 2014 - avgust 2015
9. stroški tehničnega pregleda (pridobivanje upravnih
3.840,45 avgust 2015
dovoljenj)
10. informiranje in obveščanje
2.472,78 marec 2014 - september 2015
SKUPAJ stroški:
2.639.565,40
Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev
Upravičenec
Občina Kranjska Gora
Sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih
(Tabelo po potrebi razširite)

leto 2013
(in pred tem)

leto 2014

leto 2015

SKUPAJ
po virih

46.640,14

402.686,33

360.974,99

810.301,46

0,00
46.640,14

744.619,99
1.147.306,32

1.084.643,95
1.445.618,94

1.829.263,94
2.639.565,40
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%
30,70
69,30
100,0%
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1.6.9

IZGRADNJA ENAJST ODDELČNEGA VRTCA NAKLO

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

9
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 Naklo

Izgradnja enajst oddelčnega vrtca Naklo

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

P.2 Talenti in tolerantnost
U Vzgojno-izobraževalna infrastruktura

Navezava projekta na ustrezni OP
(označite):

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

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

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

Specifični cilji projekta:

Cilj investicije je izgradnja enajst oddelčnega vrtca Naklo za potrebe do 194
vpisnih mest predšolske vzgoje za območje naselja Naklo z okolico. Z novim
vrtcem se bodo zagotovili ustrezni prostori za otroke prvega in drugega
starostnega obdobja, ki bodo otrokom omogočali odličen razvoj, varno, zdravo in
ekonomično bivanje ter pridobitev različnih sposobnosti, ki so potrebne za vstop
v osnovno šolo.
Specifični cilji:
- v Naklem zgraditi nov objekt za namen predšolske vzgoje, z enajstimi
oddelki ter skupno neto tlorisno površino objekta 2.609 m 2, ter z zunanjo
ureditvijo
- z gradnjo zadostiti vsem normativom in pravilnikom glede vzgoje in
varstva predšolskih otrok
- zagotoviti zadostne prostorske kapacitete, tako notranje kot zunanje, za
kar najboljše počutje in razvoj vpisanih otrok
- zagotoviti ustrezne prostore za izvajanje vzgojnega programa za otroke iz
prvega starostnega obdobja (pokrivati povečan vpis otrok tega
starostnega obdobja) kot tudi za otroke iz drugega starostnega obdobja

Pričakovani merljivi(!) rezultati
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-

2 novi delovni mesti
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projekta:*
Pričakovani merljivi(!) učinki
projekta:*

Ciljna(-e) skupina(-e):

skupna neto tlorisna površina vrtca: 2.609 m2 (2.919 m2 z zunanjimi
terasami)
- kapaciteta vrtca – št. otrok: prostor za 194 vpisnih mest (11
oddelkov: 5 oddelkov prvega starostnega obdobja, 6 oddelkov
drugega starostnega obdobja)
Predšolski otroci Občine Naklo in sosednjih občin gorenjske regije
-

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga
izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):
vsebinsko področje: socialna infrastruktura (gradnja vrtca)
upravičenec: Občina Naklo
Predmet investicije je novogradnja vrtca Naklo (Mlinček) za potrebe do 194 vpisnih mest predšolske vzgoje za
območje naselja Naklo z okolico. V organizacijski enoti Vrtca Naklo je bilo v šolskem letu 2012/2013 v vseh
enotah skupaj vpisanih 236 otrok, ki so bili razporejeni v 13 oddelkov. 4 oddelki so namenjeni za prvo starostno
obdobje (1-3 let), osem oddelkov za drugo starostno obdobje (3-6 let), ter en kombiniran oddelek (1-6 let).
Trenutno zmogljivosti ne zadoščajo za sprejem vseh otrok .
Zaradi vse večjega števila otrok je prostorska stiska iz leto v leto večja, hkrati pa so tudi prostori izvajanje
predšolske vzgoje neustrezni. Trenutno je dislocirana enota urejena v OŠ Naklo in v okviru vzgojno varstvene
družine Sonček (6 otrok 1. starostnega obdobja).
Občina Naklo je leta 2005 za namene razvoja predšolske vzgoje pridobila zemljišča na severnem delu naselja
Naklo, kjer v zadnjih letih koncentrira družbene in javne oskrbne dejavnosti (pr. večnamenski objekt s knjižnico,
lekarno, dom starejših občanov,…).
Objekt vrtca bo na zahodni strani pritličen, centralni del bo obsegal pritličje in nadstropje, vzhodni trakt pa bo
delno podkleten ter bo obsegal tudi pritličje.
V sklopu investicije se bodo uredila tudi parkirišča (28 parkirnih mest) in pritličen objekt za shrambo igral
(dimenzije 3x6 m) s pripadajočo interno komunalno in prometno infrastrukturo.
Z investicijo v nov vrtec se bo opustil zdajšnji vrtec Rožle (tu so prostori neustrezni in ne zadoščajo
normativom); z novim vrtcem pa se bodo zagotovili ustrezni prostori za otroke prvega in drugega starostnega
obdobja (do 194 vpisnih mest), ostale pa bodo dislocirane enote.
Aktivnosti upravičenca za dosego ciljev operacije:
Opis predvidene gradnje novega vrtca, ki je predmet investicije:
Etažnost novega objekta: Objekt vrtca bo na zahodni strani pritličen, centralni del bo obsegal pritličje in
nadstropje, vzhodni trakt pa bo delno podkleten ter bo obsegal bo tudi pritličje.
Tlorisne dimenzije: 79 m x 28m, skupne neto tlorisne površine 2.919 m2 (z zunanjimi terasami). Zemljišče,
namenjeno vrtcu, bo velikosti 6.002 m2, parkirišča so predvidena na sosednjih zemljiščih
Namembnost prostorov objekta vrtca:
 v kleti so predvideni servisni prostori
 v pritličju se bodo uredili prostori za namene vzgojno – varstvenega programa in zunanja terasa. V
pritličju se bo uredila tudi kuhinja in večnamenski prostor
 v 1. nadstropju objekta bodo prostori namenjeni osebju vrtca
 na zelenicah so predvidene zunanje igralne površine z igrali
Glavni sklopi aktivnosti v sklopu projekta:
- Izdelava investicijske dokumentacije
- Obveščanje javnosti
- Izdelava projektne dokumentacije
- inženiring in gradbeni nadzor
- Gradbena, obrtniška, zunanja ureditev, inštalacijska dela
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Z investicijo se bo zgradil objekt z ustreznimi prostori, ki so potrebni za kakovostno izvajanje predšolske vzgoje.
V skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 52/10) bo objekt po zaključku investicije
v celoti predstavljal energetsko učinkovit objekt.
Geografska lokacija
projekta:

Občina(-e):
Naklo

Aktivnosti projekta*
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti
vsakega partnerja posebej)
1. projektna dokumentacija
2. investicijska dokumentacija, javna naročila
3. inženiring in gradbeni nadzor
4.

gradbeno dovoljenje

5.

gradnja (gradbena, obrtniška, inštalacijska dela,
zunanja ureditev), s pridobitvijo uporabnega
dovoljenja
(pravnomočno izbran izvajalec, na podlagi odprtega
postopka javnega naročila)
obveščanje javnosti

6.

Naselje(-a):

Naklo

Ocenjeni bruto stroški
(v EUR)

Terminski načrt (od-do)

180.031,36 april 2013 – januar 2015
56.276,00 julij 2012 – januar 2014
107.482,00 oktober 2013 –
september 2014
maj 2013 (št. 351330/2013-30 z dne
31.5.2013)
2.780.269,59 oktober 2013 – januar
2015

6.100,00 januar 2014 –
september 2014
avgust 2013
3.130.158,95

7.

javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih del
SKUPAJ stroški:
(Tabelo po potrebi razširite)
Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev

Upravičenec
Občina Naklo
Sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih
(Tabelo po potrebi razširite)
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leto 2013
(in pred tem)

leto 2014

leto 2015

SKUPAJ
po virih

%

227.539,28

1.025.256,13

34.430,30

1.287.225,71

41,12

0,00
227.539,28

1.842.933,24
2.868.189,37

0,00
34.430,30

1.842.933,24
3.130.158,95

58,88
100,0%
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1.6.10

VOGLARJEV KULTURNO IZOBRAŽEVALNI CENTER - FAZA III

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

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

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

Občina Naklo

Voglarjev kulturno izobraževalni center - faza III

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

P3 Turizem
U 3.3.1. Kulturna & naravna dediščina za turizem

Navezava projekta na ustrezni OP
(označite):

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

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

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

Specifični cilji projekta:

Občina Naklo želi v sklopu investicije v III. fazo ureditve Voglarjevega centra
urediti prostore nadstropja in mansarde, postaviti vrtni paviljon, prizidek ter
urediti vhodni del ter s tem priskrbeti prostore, ki se bodo uporabljali za različne
kulturne aktivnosti. Prostori bodo namenjeni knjižnični dejavnosti in drugim
kulturnim dejavnostim.
Specifični cilji:
rekonstrukcija prostorov 1. nadstropja in mansarde
izgradnja vrtnega paviljona
novogradnja vhodnega dela z dvigalom, zunanjimi stopnicami in
klančino za vstop invalidom
zunanja ureditev

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

povečanje števila obiskovalcev na letni ravni na 10.000
2 novi delovni mesti
kvadratura bruto obnovljenih površin: 344,36 m2, skupaj z
mansardo: 538,36 m2
Občani Naklega in obiskovalci
-
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Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga
izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):
vsebinsko področje: javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih
območjih
upravičenec: Občina Naklo
Občina Naklo želi v sklopu investicije v III. fazo ureditve Voglarjevega centra urediti prostore nadstropja,
mansarde, postaviti vrtni paviljon, prizidek ter urediti vhodni del ter s tem priskrbeti prostore, ki se bodo
uporabljali za različne kulturne aktivnosti. Prostori bodo namenjeni knjižnični dejavnosti in drugim kulturnim
dejavnostim. Vse dejavnosti, ki se bodo tu izvajale bodo spodbujale medgeneracijsko druženje, socialno
vključevanje različnih skupin (tudi t.i. »ranljive skupine kot so mladi, starostniki, invalidi), razvoj naselja,
ohranjanje podeželja in razvoj turizma. Hkrati se bo z novimi prostori vaščanom Naklega ponudilo
kakovostnejše življenje in zadovoljile osnovne lokalne potrebe vasi.
Objekt, ki je predmet investicije, stoji v območju starega vaškega jedra, ki je vpisano v register kulturne
dediščine in ima dodeljeno evidenčno številko dediščine (KDL-P, Naklo – vaško jedro, evid. št. 15959)
Aktivnosti upravičenca za dosego ciljev operacije:
V I. fazi se bodo rekonstruirali in obnovili kletni in pritlični prostori, ki se bodo namenili neistitucionalnemu
izobraževanju, II. faza investicije prestavlja energetsko sanacijo stavbe, III. faza, ki je predmet tega
investicijskega projekta pa predstavlja izgradnjo vhodnega dela, prizidka vrtnega paviljona ter rekonstrukcijo in
obnovo prostorov 1. nadstropja in mansarde. Urejeni prostori bodo namenjeni kulturnim dejavnostim oz.
kulturnemu centru (več kot 50 % površin bo namenjenih kulturi).
Osnovni objekt je štirietažen: klet, pritličje, nadstropje in podstrešje. Tloris je pravokotnik, tlorisnih dimenzij
19'75 m x 11'35 m. V nadstropju objekta bodo prostori namenjeni knjižnici. Na severni strani bo izdelan nov
vhod: zastekljen vhodni del z vetrolovom ter podesti v višinah etaž in z jaškom za dvigalo, prizidek bo tlorisnih
dimenzij 6’94 m x 6’00 m.
Nove zunanje stopnice s podestom, na severni strani objekta, bodo tlorisnih dimenzij 3’61 m x 2’10 m,
invalidska klančina pa 5’25 m x 4’05 m.
Prireditveni paviljon bo enoetažen pritličen objekt sestavljen iz sprednjega pahljačastega dela in zadnjega
pravokotnega. Pahljačast sprednji del, tlorisnih dimenzij – širine 15'27 m in radia 10'40 m, bo »odprt« proti
vhodu. Na severni strani bo izdelan del, ki bo pravokotne tlorisne oblike in bo tlorisnih dimenzij 7'60 m x 5'80
m, služil bo odru za nastopajoče in garderobi s sanitarijami.
Pritličje paviljona bo zgrajeno nad nivojem terena tako, da bo cca. 2 cm nad nivojem urejenega dvorišča ob
vhodu v paviljon. Kota pritličja bo – 0'64. Etažnost objekta bo PT. Streha nad paviljonom bo ravna (minimalnega
naklona – odvodnavanje) in s koto + 3’56 m nad koto pritličja (± 0’00 = 407'35). Kritina bo siva folija za ravne
strehe. Urejen – zatravljen teren ob paviljonu bo na koti – 0’69.
Za potrebe knjižnično kulturnega centra se bo uredila tudi mansarda.
Glavni sklopi aktivnosti:
izdelava investicijske dokumentacije
izdelava projektne dokumentacije
obveščanje javnosti
gradbeni nadzor
gradbena, obrtniška, inštalacijska dela in zunanja ureditev
Geografska lokacija
projekta:
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Občina(-e):
Naklo

Naselje(-a):
Naklo
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Aktivnosti projekta*
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti
vsakega partnerja posebej)
1. Investicijska dokumentacija
2.
3.

Obveščanje javnosti
Projektna dokumentacija, dovoljenja, svetovanje

4.
5.

Gradbeni nadzor
Gradbeno dovoljenje

Ocenjeni bruto stroški
(v EUR)

6.

Gradbena, obrtniška, inštalacijska dela in zunanja
ureditev
7. Javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih, obrtniških,
inštalacijskih del in zunanje ureditve (poteka analiza
ponudb)
SKUPAJ stroški:
(Tabelo po potrebi razširite)

Terminski načrt (od-do)

20.132,56 september 2013 - maj
2014
9.693,44 maj 2014 - avgust 2015
42.145,38 februar 2013 - avgust
2015
38.317,80 maj 2014 - avgust 2015
pridobljeno v oktobru
2013 (št. )351490/2013-21,
28.10.2013
1.318.746,53 maj 2014 - avgust 2015
november 2013 - januar
2014
1.429.035,71

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

leto 2013
(in pred tem)

leto 2014

leto 2015

SKUPAJ
po virih

16.921,89

184.601,39

249.442,71

450.965,99

0,00
16.921,89

432.979,15
617.580,54

545.090,57
794.533,28

978.069,72
1.429.035,71
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31,56
68,44
100,0%
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1.6.11

REKONSTRUKCIJA, DOZIDAVA, SPREMEMBA NAMEMBNOSTI MANSARDE PODRUŽNIČNE ŠOLE IN VRTCA DUPLJE II. FAZA

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

11
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 Naklo

Rekonstrukcija, dozidava, sprememba namembnosti mansarde podružnične šole in vrtca
Duplje II. faza

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

P.2 Talenti in tolerantnost
U Vzgojno-izobraževalna infrastruktura

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

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

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

Specifični cilji projekta:
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Cilj investicije je obnova prostorov za potrebe vrtca Duplje (obnova pritličja in
nadstropja za potrebe vrtca, prizidava komunikacijskega dela objekta za ločen
dostop šole in vrtca - vhod v vrtec ter ureditev večnamenskega prostora za
potrebe vrtca in šole). Z izvedbo investicije v celoti bi zadostili vsem normativom
in pravilnikom glede vzgoje in varstva predšolskih otrok. Urediti ločeno zunanje
igrišče za potrebe vrtca (igrišče z igrali) in športno igrišče za potrebe šole in vrtca
(skupinske in družabne igre, igre z žogo,…)
Specifični cilji:
- z rekonstrukcijo obstoječega objekta in dozidavo zagotoviti vse potrebne
prostore za normalno izvajanje predšolske vzgoje
- z investicijo bodo v Spodnjih Dupljah v občini Naklo uredili obstoječi
šolski objekt in s tem zaposlenim in predšolskim otrokom zagotovili
ustrezne in potrebne prostorske kapacitete za izvajanje različnih
aktivnosti, individualnih in skupinskih
- investicija je nujna zaradi obstoječe prostorske stiske in neustreznosti
obstoječih prostorov v vrtcu
- z investicijo se bodo ločili šolski prostori od prostorov vrtca, saj se
nekateri oddelki sedaj nahajajo v šoli, prav tako se bodo pridobili tudi
BSC KRANJ: IZVEDBENI NAČRT RRP GORENJSKE 2013-2015

-

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

drugi ločeni prostori (npr. upravni), ločil se bo vhod. Z investicijo se bo
uredil tudi večnamenski prostor za družabna srečanja, ki se sedaj odvijajo
na hodniku
z investicijo se bodo uredile tudi 3 zunanje terase, otroško in pa športno
igrišče
-

1 novo delovno mesto

kapaciteta vrtca – št. otrok: število oddelkov vrtca: 5 (90 otrok)
notranja uporabna površina vrtca: 907,15 m2 in zunanja (terase)
99,45 m2; skupaj 1006,6 m2
Predšolski otroci Občine Naklo
-

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga
izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):
vsebinsko področje: socialna infrastruktura (gradnja vrtca)
upravičenec: Občina Naklo
Za celovito obnovo objekta, v katerem se nahaja podružnična šola in vrtec v Dupljah, je občina Naklo kot
investitor pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje. Gradbeno dovoljenje zajema obnovo objekta v štirih
fazah:
- 1. faza: prenovo dela objekta s prizidavo in nadzidavo za potrebe ureditve razdelilne kuhinje in
jedilnice, kotlovnice in gradbeno predelavo podstrešnih prostorov za potrebe šole in vrtca
- 2. faza: obnovo pritličja in nadstropja za potrebe vrtca, prizidavo komunikacijskega dela objekta za
ločen dostop šole in vrtca (vhod v vrtec) ter ureditev večnamenskega prostora za potrebe vrtca in šole
- 3. faza prizidava za ureditev dodatnih učilnic za potrebe šole in servisnih prostorov za novo
telovadnico
- 4. faza: izgradnja telovadnice
Predmet tega projekta je 2. faza oz. investicija v obnovo prostorov za potrebe vrtca Duplje (obnova pritličja in
nadstropja za potrebe vrtca, prizidava komunikacijskega dela objekta za ločen dostop šole in vrtca - vhod v
vrtec ter ureditev večnamenskega prostora za potrebe vrtca in šole). Z izvedbo investicije v celoti bi zadostili
vsem normativom in pravilnikom glede vzgoje in varstva predšolskih otrok.
Zaradi prostorske stiske so morali od leta 2008 večkrat zavrniti določeno število otrok za vpis v vrtec. Celoten
objekt je dotrajan in ne ustreza sodobnim normativom za izvajanje predšolske vzgoje. Zato je utemeljena in
njuna. Utemeljenost temeljite obnove in povečanja kapacitet narekujejo normativi, demografski kazalci ter
razvojne prioritete občine Naklo.
Vsi stroški investicije bodo ločeni za potrebe vrtca in za potrebe šole (slednji so v celoti neupravičeni).
Aktivnosti upravičenca za dosego ciljev operacije:
Investicija obsega:
•
Notranji prostori (vrste in površina prostorov za otroke, ostali prostori).
Prizidek se na vzhodni strani obstoječega objekta izdela kot komunikacijska povezava ter ureditev ločenega
vhoda za potrebe vrtca. V pritličju bodo urejeni: vetrolov, hodnik stopniščem, shrambe za zunanja in notranja
igrala, sanitarije za zunanja igrala, komunikacijske površine preko podestov za dostop v vrtec in dostop na
zunanje otroško igrišče za potrebe vrtca. V nadstropju bodo poleg komunikacjiskih površin urejene garderobe
vrtca , shramba rekvizitov, pisarna za svetovalnega delavca vrtca, galerijski predprostor.
V mansardi bodo: ob komunikacijskih površinah urejene še sanitarije za večnamenski prostor, za potrebe vrtca
in šole.
Obstoječi objekt se v pritličju delno predela: 3 igralnice prvega starostnega obdobja pridobijo izhode na nove
terase, nove garderobne prostore, prostore za strokovne delavce vrtca, sanitarije in garderobe zaposlenih,
prostor za hrambo rekvizitov ter skupni igralni prostor za 1. starostno obdobje.
V nadstropju se od šole loči večji del prostora za potrebe ureditve dveh igralnic za drugo starostno obdobje ter
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uredi prehod v šolski del, kjer bo urejena skupna knjižnica. Vrtec dobi nove sanitarne prostore za drugo
starostno obdobje ter prostor za individualno delo z otroki. Obstoječi učilnici se predelata za potrebe igralnic
drugega starostnega obdobja.
V mansardi bo obstoječa podstreha preurejena v skupni večnamenski prostor za potrebe šole in vrtca.
Izvede se tudi dvigalo za funkcionalno ovirane osebe z izhodom na prostor stopnišča.
Igralnice: nobena od igralnic ni manjša od 40 m2. Stene v igralnicah in garderobah morajo bodo do 1,20 m
obložene z gradbenim proizvodom, ki daje občutek toplote in je odporen na mehansko obrabo, v sanitarijah pa
z gradbenim proizvodom, ki je trden in za vodo nepropusten. V prostorih za otroke bodo vsi vogali do 1,20 m
zavarovani s kotnimi zaobljenimi profili. Stenske obloge bodo pralne.
Sanitarije za otroke prvega starostnega obdobja so razdeljene v umivalnico in prostor s straniščnimi kabinami.
Prostor s straniščnimi kabinami bo dostopen iz umivalnice, vhod vanjo pa iz prostora za nego. Straniščne kabine
bodo zaprte z vrati, ki se odpirajo navzven in so brez mehanizmov za zaklepanje ali samozapiranje.
Terasa bo zagotovljena ob vsaki igralnici za otroke prvega starostnega obdobja. Terasa meri najmanj 26 m 2 na
oddelek in bo zavarovana pred neugodnimi vremenskimi vplivi in dostopna iz igralnice. Postavljena bo tako, da
jo je mogoče popolnoma zasenčiti (predvidena senčila morajo imeti mehansko upravljanje). Svetla širina vrat
med igralnico in teraso je 110 cm. Terasa bo ograjena s 120 cm visoko ograjo.
Tla na terasi bodo obložena s primerno leseno ali drugačno oblogo, ki nima trsk ter je obstojna na vremenske
razmere in popolnoma ravna, tako da je možna postavitev ležalnikov. Obloga bo nameščena na način, ki
onemogoča poškodbe otrok.
Sanitarije za otroke na igrišču merijo 7,55 m2.
Večnamenski prostor: prostor bo grajen za potrebe šole in vrtca. Namenjen bo različnim aktivnostim, tako
športnim kot tudi kulturnim in družabnim srečanjem. V njem se bodo srečevali otroci in odrasli iz enega ali več
oddelkov ob različnih dejavnostih. V osrednjem prostoru se uredi tudi kotiček za starše.
•
Zunanji prostor (igrišče, gospodarsko dvorišče, parkirišča).
Uredi se nov dostop do vhoda v vrtec, novo otroško igrišče z igrali na južni strani objekta ter skupno igrišče za
potrebe šole in vrtca na vzhodni strani objekta. Otroško igrišče zadovoljuje površino 15 m 2 na otroka. Igrala
bodo razporejena tako, da bo ločen del za prvo in drugo starostno obdobje. Igrišče na vzhodni strani objekta bo
namenjeno šoli in vrtcu za razne skupinske igre na prostem, možnost izvajanja športnih aktivnosti ( tek,
poligoni, vožnja s skiroji, igre z žogo,…). Urejen bo nov urgentni uvoz, zakonsko potrebna javna razsvetljava
oziroma razsvetljava okolice objekta.
Okolica šole in vrtca je ograjena po predpisih z varovalno ograjo višine 160 cm. Dovoz in dostop sta bila
zgrajena v I. fazi gradnje in predstavljata skupno parkirišče za potrebe šole in vrtca, uvozi pa so ločeni za šolo,
vrtec in kot gospodarski uvoz do kuhinje.
Glavni sklopi aktivnosti so:
Izdelava investicijske dokumentacije
Obveščanje javnosti
Izdelava projektne dokumentacije
Gradbeni nadzor
gradbena, obrtniška, inštalacijska dela, zunanja ureditev
V skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 52/10) bo objekt po zaključku investicije
v celoti predstavljal energetsko učinkovit objekt.
Geografska lokacija
projekta:
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Občina(-e):
Naklo

Naselje(-a):
Spodnje Duplje
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Aktivnosti projekta*
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti
vsakega partnerja posebej)
1. Investicijska dokumentacija in drugi stroški (stroški
pridobivanja sredstev, javnih naročil,…)
2. Informiranje in obveščanje javnosti
3. Projektna dokumentacija, dovoljenja
4. Gradbeni nadzor
5. Gradbeno dovoljenje

Ocenjeni bruto stroški
(v EUR)

6.

Gradnja (gradbena, obrtniška, zunanja ureditev,
inštalacijska dela)
7. javno naročilo za izbor izvajalca gradnje (objavljeno
javno naročilo)
SKUPAJ stroški:
(Tabelo po potrebi razširite)

Terminski načrt (od-do)

18.417,00 maj 2011 - junij 2015
5.070,00 januar 2015 - junij 2015
90.391,27 junij 2011 - julij 2015
46.684,52 april 2014 - junij 2015
Oktober 2012 (št. 351157 /2012-41 z dne
24.10.2012, sprememba
le-tega št. 351468/2013-6 z dne
28.8.2013 in sklep o
popravi pomote
navedbe številke
gradbenega dovoljenja)
1.645.420,29 april 2014 - junij 2015
december 2013 februar 2014
1.805.983,08

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

leto 2013
(in pred tem)

leto 2014

leto 2015

SKUPAJ
po virih

%

47.096,19

535.981,23

594.122,98

1.177.200,40

65,18

0,00
47.096,19

311.169,77
847.151,00

317.612,91
911.735,89

628.782,68
1.805.983,08

34,82
100,0%
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1.6.12

UREDITEV INFRASTRUKTURE V OBČINI PREDDVOR

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

12
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 Preddvor

Ureditev infrastrukture v občini Preddvor

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

P4 Trajnostni razvoj
U 4.1.1. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter vodooskrba v porečju
Save in Sore

Navezava projekta na ustrezni OP
(označite):

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

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

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

Specifični cilji projekta:

Splošni cilji investicijskega projekta so:
- zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaženja,
- višja stopnja zaščite reke Kokre in Save,
- varovanje tal in podtalnice,
- usposobitev kanalizacijskega sistema v skladu z okoljskimi zahtevami
izboljšanje stanja komunalne infrastrukture.
Specifični cilji projekta:
- zgraditi 10.322 m kanalizacijskega omrežja,
- zgraditi 5.139 m meteorne kanalizacije,
- obnoviti 840 m vodovodnega omrežja,
- po končanju izgradnje okoljske infrastrukture sanirati in urediti ostalo
infrastrukturo v smislu vzpostavitve v prvotno stanje

Pričakovani merljivi(!) rezultati
projekta:*

-

Pričakovani merljivi(!) učinki
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-

število prebivalcev s kvalitetnejšim in varnejšim vodovodnim
sistemom: 170
število prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem, ki je
predmet operacije: 597
zgrajene 10,322 km odpadne kanalizacije
BSC KRANJ: IZVEDBENI NAČRT RRP GORENJSKE 2013-2015

projekta:*

Ciljna(-e) skupina(-e):

zgrajene 5,139 km meteorne kanalizacije
obnovljenega 0,84 km vodovodnega omrežja
pripravljenih 305 hišnih priključkov za priklop na kanalizacijski sistem
število komunalno opremljenih naselij z novim ali obnovljenim
kanalizacijskim omrežjem: 5
Prebivalci občine Preddvor, in sicer iz naselij: spodnji del Tupalič, Srednja,
Zgornja in Spodnja Bela in Breg ob Kokri.
-

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga
izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):
vsebinsko področje: okoljska infrastruktura (izgradnja kanalizacije)
upravičenec: Občina Preddvor
Osnovni namen investicijskega projekta je dograditev kanalizacijskega omrežja v občini Preddvor, in sicer tam,
kjer le-ta še ni zgrajen. Na ta način bodo tudi druga večja naselja priključena na novo zgrajeno čistilno napravo.
V okviru projekta bo zgrajeno kanalizacijsko omrežje v spodnjem delu Tupalič, naseljih Srednja, Spodnja in
Zgornja Bela ter v naselju Breg. Hkrati z izgradnjo kanalizacijskega sistema za odpadno vodo bo zgrajena tudi
meteorna kanalizacija in obnovljen vodovod, kjer je to potrebno. Po končanju projekta bo zagotovljena
vzpostavitev v prvotno stanje ostale infrastrukture (javne razsvetljave, ceste).
Kanalizacijsko omrežje se bo gradilo v naseljih in aglomeracijah, katerih obremenjenost je nižja od 2.000 PE.
Ustrezna komunalna infrastruktura in doseganje visokih okoljskih standardov so predpogoj za razvoj občine,
hkrati pa zagotavljajo visoko kvaliteto bivanja prebivalcev.
Kanalizacijsko omrežje bo zagotovilo, da bo v dveh letih po končanju projekta 60 % prebivalcev navedenega
območja (spodnji del naselja Tupaliče, naselij Breg ob Kokri, Spodnja, Srednja in Zgornja Bela) priključenih na
sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini. Trenutno je že zgrajena sekundarna kanalizacija v naseljih
Preddvor, Hrib in Nova vas, v izgradnji je čistilna naprava Preddvor in povezovalni kanal na čistilno napravo.
Izvedba projekta bo pomembno prispevala k izgradnji celovitega kanalizacijskega omrežja v občini Preddvor.
Poleg same fizične izvedbe projekta bo potrebna izdelava investicijske, skladno z zakonodajo bo zagotovljen
ustrezni strokovni gradbeni nadzor in obveščanje javnosti.
Aktivnosti:
A1: izdelava projektne in investicijske dokumentacije
A2: pridobitev gradbenega dovoljenja
A3: javna naročila
A4: izgradnja kanalizacije in vodovoda
A5: strokovni gradbeni nadzor
A6: koordinacija in vodenje projekta
A7: informiranje in obveščanje javnosti
Geografska lokacija
projekta:

Občina(-e):
Preddvor

BSC KRANJ: IZVEDBENI NAČRT RRP GORENJSKE 2013-2015

Naselje(-a):
Zgornja, Srednja in Spodnja Bela, spodnji
del Tupalič, Breg ob Kokri
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Aktivnosti projekta*
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti
vsakega partnerja posebej)
1. Projektna in investicijska dokumentacija
2.

Pridobitev gradbenega dovoljenja

3.

Izvedba javnih naročil

4.

Gradnja kanalizacije in obnova vodovoda

5.

Gradbeni nadzor

6.

Koordinacija in vodenje projekta

7.

Informiranje in obveščanje javnosti

Ocenjeni bruto stroški
(v EUR)

Terminski načrt (od-do)

24.400,00 september 2013 februar 2014
0 julij 2012, november
2009 – podaljšana
veljavnost december
2011
0 december 2013 - januar
2014
5.198.781,38 marec 2014 september 2015
93.578,06 marec 2014 september 2015
61.812,00 marec 2014 september 2015
4.944,97 marec 2014 september 2015
5.383.516,41

SKUPAJ stroški:

Občina Preddvor bo DDV poračunavala v delu, ki se nanaša na izgradnjo kanalizacije (brez meteorne
kanalizacije) in obnovo vodovoda, zato je le-ta zgolj prikazan, dejanska višina stroškov je za vrednost DDV nižja
od zgoraj prikazane, in sicer za 670.468,21 EUR. Skupna višina načrtovanih (in predvidenih dejanskih) stroškov –
brez poračunljivega DDV, znaša 4.713.048,20 EUR.
Gradbena dovoljenja so vsa veljavna in pravnomočna:
Gradbeno dovoljenje za primarno kanalizacijo št. 351-352/2009-15 izdanega od UE Kranj, dne 10.11.2009,
podaljšan z odločbo št. 351-534/2011-2 z dne 2.12.2011,
Gradbeno dovoljenja za sekundarno kanalizacijo za območje Tupalič in Breg ob Kokri št. 351-378/2009-15
izdanega od UE Kranj, dne 7.12.2009, podaljšan z odločbo št. 351-534/2011-2 z dne 27.12.2011,
Gradbeno dovoljenja za sekundarno kanalizacijo na območju Sp., Sr. In Zg. Bele št. 351-533/2011-38
izdanega od UE Kranj, dne 5.7.2012.
Javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih del je bilo objavljeno dne 23.12.2013 – JN16194/2013.
Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev

leto 2013
(in pred tem)

leto 2014

leto 2015

Upravičenec
0,00
479.452,94
Občina Preddvor
Sredstva EU (ESRR)
0,00
1.871.582,28
SKUPAJ PO LETIH (strošek
0,00
2.351.035,22
projekta*)
Poračun DDV
0,00
335.235,82
SKUPAJ po letih
0,00
2.686.271,04
*strošek projekta: neto vrednost in neporačunljivi DDV
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SKUPAJ
po virih

%

482.784,64

962.237,58

20,42

1.879.228,34
2.362.012,98

3.750.810,62
4.713.048,20

79,58
100%

335.232,39
2.697.245,37

670.468,21
5.383.516,41
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1.6.13

SEKUNDARNA KANALIZACIJA V KROPI
13

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

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 Radovljica

Sekundarna kanalizacija v Kropi

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

P4 Trajnostni razvoj
U 4.1.1. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter vodooskrba v porečju
Save in Sore

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

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

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

Specifični cilji projekta:

Splošni cilji investicijskega projekta so:
- zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaženja,
- višja stopnja zaščite reke Save,
- varovanje tal in podtalnice,
- usposobitev kanalizacijskega sistema v skladu z okoljskimi zahtevami,
- izboljšanje stanja komunalne infrastrukture,
- doseganje ustreznih okoljskih standardov.
Specifični cilji projekta:
- izgradnja kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini cca 2.587 m.

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

Priključenih 362 prebivalcev naselij Kropa, Brezovica in Lipnica - iz aglomeracij
Kropa (ID: 3734 in 3736) na kanalizacijski sistem
- dolžina kanalizacijskega omrežja: 2.587 m
- število pripravljenih hišnih priključkov: 120
Prebivalci naselij Kropa, Brezovica in Lipnica, in sicer: 245 prebivalcev naselja
Kropa, 87 prebivalcev naselja Brezovica in 30 prebivalcev naselja Lipnica

BSC KRANJ: IZVEDBENI NAČRT RRP GORENJSKE 2013-2015
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Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga
izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):
vsebinsko področje: okoljska infrastruktura (odvajanje in čiščenje odpadnih voda - izgradnja kanalizacije)
upravičenec: Občina Radovljica
Osnovni cilj projekta je izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja dolžine 2.587 m. Namen
investicijskega projekta je izgradnja sekundarnih kanalov, ki bodo zagotavljali uporabnikom možnost
priključitve na primarno kanalizacijo in posledično tudi na čistilno napravo. Občina Radovljica je v letu 2013
pričela graditi kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo, kar bo omogočalo doseganje ustreznih okoljskih
standardov. Ustrezna komunalna infrastruktura in doseganje visokih okoljskih standardov so predpogoj za
razvoj občine, hkrati pa zagotavljajo visoko kvaliteto bivanja prebivalcev. Izgradnja sekundarne kanalizacije tako
predstavlja zaključeno celoto gradnje komunalne infrastrukture v Kropi.
Kanalizacijsko omrežje, ki je predmet tega projekta, bo zagotovilo, da bo po končanju projekta 362 prebivalcev
naselij Kropa, Brezovica in Lipnica priključenih na ustrezen sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Projekt
je usmerjen na izgradnjo dopolnilnega kanalizacijskega omrežja v prispevnem območju Čistilne naprave Kropa.
Obravnavano območje nima zgrajenega sekundarnega fekalnega kanalizacijskega omrežja, primarna
kanalizacija in čistilna naprava sta v fazi gradnje. Fekalne odpadne vode so preko izpustov vodene direktno v
podtalnico ali površinski odvodnik (potoka Kroparica in Lipnica). Obstoječ način odvajanja odpadnih vod je
neprimeren, zato je nujno, da se problem kanalizacije reši. Fekalne vode, ki so sedaj speljane v pretočne
greznice ali odtekajo neprečiščene v podtalnico ali najbližji površinski odvodnik, se bodo preklopile na fekalno
kanalizacijsko omrežje.
Projekt rešuje problematiko odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda na območjih z obremenjenostjo
pod 2000 PE.
Aktivnosti:
A1: izdelava investicijske in projektne dokumentacije
A2: izgradnja fekalne kanalizacije
A3: izvedba strokovnega nadzora nad gradnjo kanalizacije
A4: informiranje in obveščanje javnosti o operaciji
Geografska lokacija
projekta:

Občina(-e):
Radovljica

Aktivnosti projekta*
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti
vsakega partnerja posebej)
1. Projektna in investicijska dokumentacija
2. Gradnja kanalizacijskega omrežja
3. Gradbeni nadzor in koordinacija VPD
4. Informiranje in obveščanje javnosti
SKUPAJ stroški:

Naselje(-a):
Kropa, Lipnica, Brezovica
Ocenjeni bruto stroški
(v EUR)
55.289,91
1.439.951,67
31.869,24
2.464,31
1.529.575,13

Terminski načrt (od-do)
jun 2011– mar 2014
dec 2013 – dec 2014
dec 2013 – dec 2014
dec 2013 – dec 2014

Pridobljeno je pravnomočno gradbeno dovoljenje št. 351-329/2012-53 z dne 27.12.2012.
Z izvajalcem del HIS d.o.o. je bila 11.12.2013 popisana gradbena pogodba št. 430-18/2013.
Občina Radovljica bo DDV poračunavala, zato ne predstavlja stroška projekta.
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Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev
Upravičenec
Občina Radovljica
Sredstva EU (ESRR)
Drugi javni viri (poračun
DDV):
SKUPAJ po letih
(Tabelo po potrebi razširite)

leto 2013
(in pred tem)

leto 2014

leto 2015

SKUPAJ
po virih

%

9.736,30

181.713,08

301,50

191.750,88

12,54

36.598,17
2.855,44

1.029.707,43
266.512,51

1.708,50
442,20

1.068.014,10
269.810,15

69,82
17,64

49.189,91

1.477.933,02

2.452,20

1.529.575,13

100,0%

Finančni načrt (v EUR, bruto) – po denarnem toku (NRP):
leto 2013
Viri sredstev
leto 2014
(in pred tem)
Upravičenec
46.334,47
145.114,91
Občina Radovljica
Sredstva EU (ESRR)
0,00
1.066.305,60
SKUPAJ po letih
46.334,47
1.211.420,51

leto 2015

SKUPAJ
po virih

301,50

191.750,88

1.708,50
2.010,00

1.068.014,10
1.259.764,98

%
15,22
84,78
100,0%

Občina Radovljica bo DDV poračunavala, zato ne predstavlja stroška projekta.
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1.6.14

ZAGOTOVITEV PROSTOROV ZA PREDŠOLSKO VZGOJO – VRTEC LESCE
14

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

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 Radovljica

Zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo – vrtec Lesce

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

P2 Talenti in tolerantnost
U Vzgojno-izobraževalna infrastruktura

Navezava projekta na ustrezni OP
(označite):

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

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

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

Specifični cilji projekta:

Splošni cilji investicijskega projekta so:
- energetsko varčna in programsko ustrezna dograditev vrtca
- zagotoviti ustrezne prostore za varstvo in vzgojo v občini Radovljica
- zagotoviti enakovredne prostorske pogoje za optimalni razvoj vseh otrok
- zagotoviti pogoje za strokovno in svetovalno osebje, spremljajoče
tehnično osebje
- zagotoviti ustrezne sanitarno – higienske pogoje
- zagotoviti ustrezne pogoje za požarno varnost
- zagotoviti kvaliteten vzgojen proces otrokom in njihovim staršem ter
zaposlenim prijazen vrtec
Specifični cilji projekta:
- dograditev vrtca Lesce

Pričakovani merljivi(!) rezultati
projekta:*
Pričakovani merljivi(!) učinki
projekta:*
Ciljna(-e) skupina(-e):
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število ustvarjenih bruto delovnih mest kot posledica izvedene
operacije: 2
- notranja uporabna površina vrtca: 1.737,20 m2
- kapaciteta vrtca – št. otrok: 192
Primarna ciljna skupina za zapolnjevanje teh kapacitet so otroci prvega in
drugega starostnega obdobja iz širšega območja Lesc.
-

BSC KRANJ: IZVEDBENI NAČRT RRP GORENJSKE 2013-2015

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga
izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):
vsebinsko področje: socialna infrastruktura (gradnja oz. sanacija vrtca) - dozidava k obstoječemu objektu
vrtca v Lescah za potrebe ureditve dodatnih prostorskih kapacitet za potrebe vrtca
upravičenec: Občina Radovljica
Osnovni namen investicije je dozidava k obstoječemu objektu vrtca v Lescah za potrebe ureditve dodatnih
prostorskih kapacitet za potrebe vrtca, ki bodo omogočale preselitev 4 obstoječih oddelkov vrtca in odprtje 1
novega oddelka. V objektu bodo zagotovljeni tudi prostori za gospodarske prostore – kuhinjo in pralnico, ki
bosta svoje storitve nudili za druge enote VVZ Radovljica.
Ključna razloga za naložbi sta:
 Stanje prostorskih zmogljivosti vrtcev na območju občine Radovljica ne zadošča prostorskim pogojem,
ki jih postavlja Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca s
spremembami
 Obstoječe vloge, interes staršev in demografske projekcije kažejo na rast povpraševanja po varstvu in
predšolski vzgoji v javnih vrtcih.
Prostori za izvajanje predšolske vzgoje v Lescah niso ustrezni in ne ustrezajo predpisanim normativom in
standardom:
o V okviru obstoječe dejavnosti v Lescah uporablja vrtec Lesce 2 učilnici v osnovni šoli, ki je
lokacijsko ločen od objekta vrtca. Objekta sta medsebojno na precejšnji razdalji, med njima poteka
tudi precej prometna javna cestna povezava. V naslednjem šolskem letu osnovna šola Lesce zaradi
pomanjkanja svojih kapacitet (za izvajanje osnovnošolske dejavnosti) ne more več gostiti 2
oddelkov vrtca.
o V okviru obstoječega vrtca Lesce je 1 športna igralnica prirejena v 2 učilnico; vrtec zato
večnamenskega prostora sploh nima.
Naraščajo potrebe in interes za vpis otrok, saj:
o Radovljiški vrtci beležijo stalno rast vpisa
o So v zadnjem šolskem letu morali odkloniti večje število otrok, ki jih ne morejo sprejeti zaradi
pomanjkanja prostorskih kapacitet
o Ima zavod 69 otrok na čakalni listi
o V zadnjem šolskem letu večino oddelkov spremenili v kombinirane in tako zagotovili možnosti za
sprejem čim večjega števila otrok
Aktivnosti:
A1: Izdelava investicijske in projektne dokumentacije
A2: odškodnine
A3:gradnja objekta
A4: zunanja ureditev
A5: izvedba strokovnega nadzora nad gradnjo
A6:informiranje in obveščanje javnosti o operaciji
V skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 52/10) bo objekt po zaključku investicije
v celoti predstavljal energetsko učinkovit objekt.
Geografska lokacija
projekta:

Občina(-e):
Radovljica
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Naselje(-a):
Lesce
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Aktivnosti projekta*
Ocenjeni bruto stroški
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti
(v EUR)
vsakega partnerja posebej)
1. Investicijska in projektna dokumentacija
93.705,28
2. Odškodnine
10.000,00
3. Strokovni nadzor z inženiringom
23.650,63
4. Gradnja objekta
1.110.922,57
5. Zunanja ureditev
71.609,09
6. Obveščanje javnosti
2.440,00
SKUPAJ stroški:
1.312.327,57

Terminski načrt (od-do)
marec 2011 – februar 2014
2013
sep 2013 – sep 2014
sep 2013 – jun 2014
sep 2013 – avg 2014
sep 2013 – avg 2014

Pridobljeno je pravnomočno gradbeno dovoljenje št. 351-186/2012-13 – z dne 8.8.212, 351-303/2012-9 z dne
12.10.2012, 351-463/2012-5 z dne 21.2.2013 in 351-20/2013-3 z dne 21.2.2013.
Z izvajalcem del Kovinar gradnje ST, d.o.o. je bila 9.9.2013 popisana gradbena pogodba št. 430-0015/2013.
Prijavitelj uveljavlja stroške, ki so bodo nastali od datuma objave javnega povabila za priprave izvedbenih
načrtov regionalni razvojnih programov za obdobje 2013-2015, t.j. od 13. 12. 2013 dalje. Stroški nastali pred
tem datumom so izkazani kot neupravičeni.
Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev
Upravičenec
Občina Radovljica
Sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih
(Tabelo po potrebi razširite)
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leto 2013
(in pred tem)

leto 2014

leto 2015

SKUPAJ
po virih

322.269,62

416.503,37

0,00

738.772,99

0,00
322.269,62

573.554,58
990.057,95

0,00
0,00

573.554,58
1.312.327,57

%
56,29
43,71
100,0%
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1.6.15

INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOŠKEM GRADU

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

15
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 Škofja Loka

Investicijsko vzdrževalna dela na Loškem gradu

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

P3 Turizem
3.3.1 Kulturna & naravna dediščina za turizem

Navezava projekta na ustrezni OP
(označite):

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

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

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

Specifični cilji projekta:

Osnovni namen investicije je zagotovitev pogojev za zaščito namenske rabe
prostorov za kulturo in ohranitev izjemno pomembnega arhitekturnega
kulturnega spomenika »Loški grad« kot edinstvenega objekta na Škofjeloškem
prostoru in enega od najlepših tovrstnih stavb na Slovenskem prostoru v dobrem
stanju. Obenem se s povečanjem in izboljšanjem prostorskih pogojev za kulturne
in umetniške dejavnosti, omogoči boljše pogoje za normalno poslovanje Loškega
muzeja v tem objektu in pridobitvi novih depojev za muzejske zbirke, ki so
prioritetnega pomena za slovenske muzeje.
Kot eden od primarnih in neposrednih ciljev investicije je uvedba novega trenda v
kulturni ustvarjalnosti z vrhunsko kulturno vsebino: Razstava »muzejske zbirke iz
področja športa«.

Pričakovani merljivi(!) rezultati
projekta:*

-

Pričakovani merljivi(!) učinki
projekta:*

-

povečati število obiskovalcev na letni ravni (prvo leto po obnovi do
cca: 3.500 več obiskovalcev);
najmanj eno novo delovno mesto v Javnem zavodu Loški muzej
Škofja Loka, ki je upravljavec gradu.
celovita obnovo enega arhitekturnega spomenika – objekta Loškega
gradu
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-

Ciljna(-e) skupina(-e):

kvadratura vseh bruto obnovljenih površin se bo povečala za 1.110
m2
Prebivalci Škofje Loke, učenci, dijaki, študenti, kulturna društva, mednarodni
udeleženci Pokala Loka, dnevni obiskovalci ter 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. 8 v razpisni dokumentaciji):
vsebinsko področje: javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih
območjih
upravičenec: Občina Škofja Loka
Predvidena je izvedba nujno potrebnih gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del pri obnovi razpadajoče fasade
na »S«i strani Loškega gradu skupaj s pripadajočim kapnim vencem, ertami in simsi, zamenjava zunanjega
stavbnega pohištva (oken) na severni fasadi, prenove strehe na »S« in »V« traktu gradu, preureditev podstrešja
v »S« in »V« traktu gradu za potrebe depojev, sanacije tlakov in stopnišč na podstrešju, preureditve prostorov v
»S« traktu 1. nadstropja, izvedba električnih in strojnih inštalacij ter nabava ter montaža potrebne opreme, kar
pomeni obnovo in funkcionalno preureditev ter pridobitev 1.110 m 2 novih oz. preurejenih prostorov.
Hkrati se bo delno programsko reorganiziral Loški grad in bo še bolj odprt javnosti, ki ga bo obiskovala v
interesu spoznavanja lastne kulturne dediščine ter se seznanjala s kulturno dediščino drugih okolij in
spoznavala tudi druge oblike umetnosti.
V turistični destinaciji Škofja Loka bo tako povečana atraktivnost gradu in zgodovinskega starega mestnega
jedra in tako bo dodana vrednost in vpliv tudi na širšo turistično regijo Gorenjske. V okviru obnove je tudi
izgradnja večnamenskega prostora/dvorane za pedagoško andragoško dejavnost, muzejske dejavnosti, kot so
predavanja, predstavitve in simpoziji.
Projekt ne bo imel negativnih vplivov na okolje oz. bo učinkovit pri izrabi naravnih virov (ogrevanje na pelete,
boljša klima), boljšo požarno varnost, okoljsko učinkovit Nameravana investicijsko vzdrževalna dela ne bodo
povzročila porušitve celotnega objekta ali dela objekta. Poseg ne bo povzročil škode na objektih v okolici ali pa
na njihovi napeljavi in vgrajeni opremi. Obravnavani poseg v prostor ne bo imel vplivov na mehansko odpornost
in stabilnost okolice. ohraniti in nadgraditi kulturno dediščino v prostoru in regiji.
Z obnovo gradu bodo ustvarjeni pogoji za najmanj eno novo delovno mesto.
V lanskem letu je bila izdelana projektna in investicijska dokumentacija ter priprava in objava javnega naročila
za izvedbi izvajalca del. V letu 2014 bo izvedeno novelacija Investicijskega programa, dokončan izbor izvajalca
del in predviden začete gradbenih del v februarju do predvidoma marca 2015, ko se dela zaključijo in se izvede
prevzem in primopredaja objekta. V času gradnje se bo izvajal gradbeni nadzor nad gradnjo in obveščanje
javnosti.
Vsa dela bodo potekala v skladu z določili Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah.
Geografska lokacija
projekta:

Občina(-e):
Škofja Loka

Aktivnosti projekta*
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti
vsakega partnerja posebej)
1. Izdelava DIIP in IP
2. Izdelava projektne dokumentacije (PZI)
3. Izvedba JN
4. Izdelava investicijske dokumentacije (novelacija IP)
5. Izvedba GOI del
6. Izvajanje gradbenega nadzora
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Naselje(-a):
Škofja Loka – mesto
Ocenjeni bruto stroški
(v EUR)
3.050,00
24.400,00
4.778,00
976,00
1.202.810,20
30.670,80

Terminski načrt (od-do)
sept – okt 2013
sept 2013
nov 2013 – jan 2014
jan 2014
feb 2014 – mar 2015
feb 2014 – mar 2015
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Aktivnosti projekta*
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti
vsakega partnerja posebej)
7. Obveščanje in informiranje
8. Prevzem projekta in primopredaja
SKUPAJ stroški:
(Tabelo po potrebi razširite)

Ocenjeni bruto stroški
(v EUR)

Terminski načrt (od-do)

3.050,00 feb 2014 – mar 2015
3.355,00 mar 2015
1.273.090,00

Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev
Upravičenec
Občina Škofja Loka
Sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih
(Tabelo po potrebi razširite)

leto 2013
(in pred tem)

leto 2014

leto 2015

SKUPAJ
po virih

35.278,00

268.819,66

101.128,40

405.226,06

0,00
35.278,00

635.541,94
904.361,60

232.322,00
333.450,40

867.863,94
1.273.090,00
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%
31,83
68,17
100,0%
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1.6.16

KOMUNALNA UREDITEV NASELIJ GODEŠIČ, RETEČE IN GORENJA VAS – RETEČE

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

16
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 Škofja Loka

Komunalna ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas - Reteče

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

P 4 Trajnostni razvoj
U 4.1.1. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter vodooskrba v porečju
Save in Sore

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

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

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

Specifični cilji projekta:
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Cilj investicije je rešitev problema oskrbe z zdravo pitno vodo (obnova vodovoda)
in odvajanja odpadnih komunalnih in meteornih voda iz naselij Godešič, Reteče in
Gorenja vas - Reteče v občini Škofja Loka (izgradnja sekundarne kanalizacije).
Sočasno se bo dogradila tudi javna razsvetljava.
Zmanjšano zdravstveno tveganje uporabnikov, izboljšanje življenjskih pogojev
prebivalstva, zmanjšala se bo obremenitev okolja.
Izgradnja in izboljšava vodnega sistema, izgradnja sekundarne kanalizacije in
javne razsvetljave v naseljih Godešič, Reteče in Gorenja vas - Reteče. Izgradnja
kanalizacije v naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas - Reteče se nahaja na
območju z več kot 20.000 PE*. Zgrajeni sekundarni kanalizacijski vodi se bodo
navezovali na primarno kanalizacijsko omrežje, ki bo sofinancirano iz kohezijskega
sklada. Odpadne vode se bodo čistile na zgrajeni čistilni napravi v Retečah, katera
se bo gradila prav tako v sklopu kohezije. Primarno kanalizacijsko omrežje v
Godešiču in Retečah ter gradnja ČN se sofinancira z evropskimi sredstvi na podlagi
odločbe Evropske komisije ali SVLR o dodelitvi pomoči iz Kohezijskega sklada, ki je
bila izdana najkasneje do 31.12.2009. Občina Škofja Loka je odločbo s strani SVLR
pridobila dne 5.11.2009.
*Pojasnilo: »Sama aglomeracija, ki vključuje naselja Godešič, Reteče in Gorenjo
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vas - Reteče ima 21.849 PE od tega je 16.807 PE Škofja Loka in 5.042 PE
Industrija«.
Pričakovani merljivi(!) rezultati
projekta:*
Pričakovani merljivi(!) učinki
projekta:*

Ciljna(-e) skupina(-e):

-

na kanalizacijski sistem bo priključenih 290 gospodinjstev oz. bo
priključenih 864 prebivalcev,
864 prebivalcev bo imelo kvalitetnejši in varnejši vodovodni sistem
fekalna kanalizacija - mešani sistem: 6.884 m
2 črpališči
vodovod 7.928 m
290 pripravljenih hišnih priključkov
3 komunalno opremljena naselja
Izboljšanje življenjskega in bivalnega standarda prebivalcev naselij Godešič,
Reteče in Gorenja vas - Reteče.

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga
izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):
vsebinsko področje: okoljska infrastruktura (odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo)
upravičenec: Občina Škofja Loka
V skladu s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev ter Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode, je s kanalizacijo potrebno opremiti še nekaj naselij na predmetnem poselitvenem območju.
Mednje sodi tudi naselja Godešič, Reteče in Gorenja vas - Reteče, ki še niso v celoti opremljena s kanalizacijo,
potrebno pa jo je zgraditi. Obravnavano območje nima v celoti urejenega javnega sistema odvajanja odpadnih
vod. Komunalne odpadne vode, kjer še ni zgrajena kanalizacija, so speljane v individualne greznice. Padavinska
voda ponekod ponika preko ponikovalnic ali pa se iz objektov odvaja v bližnjo reko Soro.
Sekundarna mreža vodovodnega sistema v naseljih Godešič, Reteče in Gorenja vas - Reteče je stara in zelo
dotrajana. Naselje se deloma oskrbujejo iz vodnega vira Trebija in Hotovlje, sekundarni cevovodi so iz različnih
materialov, premerov 30 mm do 80 mm. V sušnih obdobjih prihaja do pomanjkanje pitne vode, v deževnih
obdobjih do kaljivosti vodnega vira. Obstoječa dotrajana vodovodna mreža povzroča visok odstotek izgube
pitne vode in ne zagotavlja kvalitetne redne oskrbe vseh porabnikov in sicer ne v smislu zagotavljanja zadostne
količine pitne vode, kot tudi ne v smislu zagotavljanja požarne varnosti v naselju.
V letu 2013 so bile izvedene aktivnosti: izdelava projektne dokumentacije, pridobljeno pravnomočno gradbeno
dovoljenje, izdelava investicijske dokumentacije z novelacijo IP (zaključek januar 2014), izvedba JN za izbor
izvajalca gradbenih del, podpisani pogodbi z izbranim izvajalcem del in gradbenim nadzorom ter nakup zemljišč.
Projekt je v fazi fizičnega pričetka del, saj je izvajalec že uveden v delo in se v mesecu januarju 2014 pričakuje
izvedba ureditve gradbišča in pričetek del. Dela bodo potekala do aprila 2015, ko se projekt zaključi. V tem
obdobju bodo potekale še sledeče aktivnosti: gradbeni nadzor, obveščanje in informirane javnosti in tehnični
prevzem.
Zgrajena komunalna infrastruktura predmetne operacije se bo priključila na primarno kanalizacijsko omrežje, ki
bo sofinancirano iz kohezijskega sklada. Odpadne vode se bodo čistile na zgrajeni čistilni napravi v Retečah,
katera se bo gradila prav tako v sklopu kohezije. Gradnja primarnega kanalizacijskega sistema je v teku in bo
vključno z enoletnim poskusnim delovanjem ČN zaključeno do 30. junija 2015.
Geografska lokacija
projekta:

Občina(-e):
Občina Škofja Loka
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Naselje(-a):
Godešič, Reteče in Gorenja vas - Reteče
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Aktivnosti projekta*
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti
vsakega partnerja posebej)
1. Projektna dokumentacija
2. Investicijska dokumentacija - DIIP
3. Investicijska dokumentacija - IP in PZI
4. Pridobljeno pravnomočno GD
5. Izvedba javnih naročil
6. Stroški nakupa zemljišč
7. GOI dela (izgradnja vodovoda, kanalizacije, javne
razsvetljave, dveh črpališč)
8. Gradbeni nadzor
9. Obveščanje in informiranje
10. Tehnični prevzem
11. Vrednost poračunanega DDV-ja
SKUPAJ stroški:
(Tabelo po potrebi razširite)

Ocenjeni bruto stroški
(v EUR)
212.190,00
569,37
1.789,48
0,00
6.606,30
4.518,27

Terminski načrt (od-do)
julij 2013
julij – okt 2013
okt 2013 – jan 2014
sep 2013
sep – nov 2013
nov 2013

4.715.899,44

jan 2014 – mar 2015

31.970,89
3.660,00
3.545,44
1.014.551,96
5.995.301,15

jan 2014 – mar 2015
jan 2014 – mar 2015
april 2015
jan 2014 – mar 2015

Občina Škofja Loka bo poračunavala DDV. Skupni strošek z DDV je 5.995.301,15 EUR, brez poračunanega DDV
pa 4.980.749,19 EUR.
Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev
Upravičenec
Občina Škofja Loka
Sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih
(Tabelo po potrebi razširite)
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leto 2013
(in pred tem)

leto 2014

leto 2015

SKUPAJ
po virih

%

225.673,42

404.238,06

596.618,85

1.226.530,33

24,63

0,00
225.673,42

1.900.611,51
2.304.849,57

1.853.607,35
2.450.226,20

3.754.218,86
4.980.749,19

75,37
100,0%
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1.6.17

KOMUNALNA UREDITEV NASELJA PUŠTAL – OBMOČJE A

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

17
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 Škofja Loka

Komunalna ureditev naselja Puštal – območje A

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

P 4 Trajnostni razvoj
U 4.1.1. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter vodooskrba v porečju
Save in Sore

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

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

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

Specifični cilji projekta:

Cilj investicije je rešitev problema oskrbe z zdravo pitno vodo (obnova in
dograditev vodovoda) in odvajanja odpadnih komunalnih in meteornih voda iz
naselja Puštal v občini Škofja Loka (izgradnja sekundarne kanalizacije). Sočasno se
bo reševala tudi problematika oskrbe tega dela občine s plinom, vzpostavljena pa
bo tudi javna razsvetljava.
Zmanjšano zdravstveno tveganje uporabnikov, izboljšanje življenjskih pogojev
prebivalstva, zmanjšala se bo obremenitev okolja.
Izgradnja in izboljšava vodnega sistema, izgradnja sekundarne kanalizacije,
plinovoda in javne razsvetljave v naselju Puštal. Izgradnja kanalizacije v naselju
Puštal se nahaja na območju z več kot 20.000 PE*. Zgrajeni sekundarni
kanalizacijski vodi se bodo navezovali na primarno kanalizacijsko omrežje, ki bo
sofinancirano iz kohezijskega sklada. Odpadne vode se bodo čistile na zgrajeni
čistilni napravi SUHA, katera se bo nadgradila prav tako v sklopu kohezije.
Primarno kanalizacijsko omrežje Puštal ter nadgradnja ČN se sofinancira z
evropskimi sredstvi na podlagi odločbe Evropske komisije ali SVLR o dodelitvi
pomoči iz Kohezijskega sklada, ki je bila izdana najkasneje do 31.12.2009. Občina
Škofja Loka je odločbo s strani SVLR pridobila dne 5.11.2009.
*Pojasnilo: »Sama aglomeracija, ki vključuje naselje Puštal ima 21.849 PE od tega
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je 16.807 PE Škofja Loka in 5.042 PE Industrija«.
Pričakovani merljivi(!) rezultati
projekta:*
Pričakovani merljivi(!) učinki
projekta:*

Ciljna(-e) skupina(-e):

-

na kanalizacijski sistem bo priključenih 109 hišnih priključkov oz. bo
priključenih 305 prebivalcev,
277 prebivalcev bo imelo kvalitetnejši in varnejši vodovodni sistem
fekalna kanalizacija: 2.504 m
2 črpališči
meteorna kanalizacija: 1.467 m
vodovod 1.649 m
109 hišnih priključkov
1 komunalno opremljeno naselje
Izboljšanje življenjskega in bivalnega standarda prebivalcev naselja Puštal.

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga
izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):
vsebinsko področje: okoljska infrastruktura (odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo)
upravičenec: Občina Škofja Loka
V skladu s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev ter Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode, je s kanalizacijo potrebno opremiti še nekaj naselij na predmetnem poselitvenem območju.
Mednje sodi tudi naselje Puštal, ki še ni v celoti opremljeno s kanalizacijo, potrebno pa jo je zgraditi.
Obravnavano območje nima v celoti urejenega javnega sistema odvajanja odpadnih vod. Komunalne odpadne
vode, kjer še ni zgrajena kanalizacija, so speljane v individualne greznice. Padavinska voda ponekod ponika
preko ponikovalnic ali pa se iz objektov odvaja v bližnjo reko (prim.: Poljanska Sora).
Sekundarna mreža vodovodnega sistema v naselju Puštal je stara in zelo dotrajana. Naselje se deloma
oskrbujejo iz vodnega vira Trebija in Hotovlje, sekundarni cevovodi so iz različnih materialov, premerov 30 mm
do 80 mm. V sušnih obdobjih prihaja do pomanjkanje pitne vode, v deževnih obdobjih do kaljivosti vodnega
vira. Obstoječa dotrajana vodovodna mreža povzroča visok odstotek izgube pitne vode in ne zagotavlja
kvalitetne redne oskrbe vseh porabnikov in sicer ne v smislu zagotavljanja zadostne količine pitne vode, kot tudi
ne v smislu zagotavljanja požarne varnosti v naselju.
V letu 2013 so bile izvedene aktivnosti: izdelava projektne dokumentacije, pridobljeno pravnomočno gradbeno
dovoljenje, izdelava investicijske dokumentacije z novelacijo IP (zaključek januar 2014), objavljeno JN za izbor
izvajalca gradbenih del ter nakup zemljišč. Projekt je v fazi izbire izvajalca del in nadzora odpiranje je 21.1.2014.
Predvideva se, da bosta izvajalca pravnomočno izbrana do februarja 2014. Po podpisu pogodbe z izvajalcema
gradbenih del in nadzora se pričakuje pričetek del v mesecu februarju 2014. Sama dela bodo potekala do maja
2015. V tem obdobju do junija 2015, ko se projekt zaključi, bodo potekale še sledeče aktivnosti: gradbeni
nadzor, obveščanje in informirane javnosti in tehnični prevzem.
Zgrajeni sekundarni kanalizacijski vodi se bodo navezovali na primarno kanalizacijsko omrežje, ki bo
sofinancirano iz kohezijskega sklada. Odpadne vode se bodo čistile na zgrajeni čistilni napravi SUHA, katera se
bo nadgradila prav tako v sklopu kohezije. Gradnja primarnih vodov je v teku in bo z enoletnim poskusnim
delovanjem ČN zaključeno do 1. avgusta 2015. Cilji bodo doseženi 31.12.2015.
Geografska lokacija
projekta:
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Občina(-e):
Občina Škofja Loka

Naselje(-a):
Puštal
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Aktivnosti projekta*
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti
vsakega partnerja posebej)
1. Projektna dokumentacija
2. Investicijska dokumentacija-DIIP
3. Investicijska dokumentacija-IP in PZI
4. Pridobljeno pravnomočno GD
5. Izvedba javnih naročil
6. Stroški nakupa zemljišč
7. GOI dela (izgradnja vodovoda, kanalizacije, javne
razsvetljave, plinovoda, dveh črpališč, obnova ceste)
8.

Ocenjeni bruto stroški
(v EUR)
42.254,50
569,37
1.077,75
0,00
6.045,75
275,23
3.194.148,43

Terminski načrt (od-do)
sep 2013
okt 2013
nov 2013 – jan 2014
julij 2013
dec 2013 – jan 2014
nov 2013
feb 2014 – maj 2015

94.458,40 feb 2014 – junij 2015

Gradbeni nadzor

9. Obveščanje in informiranje
10. Tehnični prevzem
11. Vrednost poračunanega DDV-ja
SKUPAJ stroški:

3.660,00 feb 2014 – junij 2015
3.083,86 maj 2015
543.832,11 feb 2014 – maj 2015
3.889.405,40

(Tabelo po potrebi razširite)
Občina Škofja Loka bo poračunavala DDV. Skupni strošek z DDV je 3.889.405,40 EUR, brez poračunanega DDV
pa 3.345.573,29 EUR.
Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev
Upravičenec
Občina Škofja Loka
Sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih
(Tabelo po potrebi razširite)

leto 2013
(in pred tem)

leto 2014

leto 2015

SKUPAJ
po virih

%

49.678,19

737.863,05

622.835,28

1.410.376,52

42,16

0,00
49.678,19

1.049.617,49
1.787.480,54

885.579,28
1.508.414,56

1.935.196,77
3.345.573,29

57,84
100,0%
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1.6.18

OBNOVA JAVNEGA VODOVODNEGA SISTEMA ŽELEZNIKI

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

18
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 Železniki

Obnova javnega vodovodnega sistema Železniki

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

P 4 Trajnostni razvoj
U 4.1.1 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter vodooskrba v porečju
Save in Sore

Navezava projekta na ustrezni OP
(označite):

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

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

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

Obnova vodovodnih cevi za zagotavljanje zanesljive in varne oskrbe s pitno vodo
pridobitev pravilno dimenzioniranega in iz primernih materialov
izvedenega vodovodnega omrežja
zmanjšanje izgub vode iz vodovodnega omrežja
dvig kakovosti bivanja – dolgoročno omogočena oskrba prebivalcev z
neoporečno čisto pitno vodo

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

-

3.000 prebivalcev s kvalitetnejšim in varnejšim vodovodnim
sistemom
obnova 6.804,89 m oziroma 6,805 km vodovodnih cevi

Prebivalci mesta Železniki in naselja Studeno, gospodarske organizacije v
Železnikih

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga
izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):
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vsebinsko področje: okoljska infrastruktura (oskrba s pitno vodo)
upravičenec: Občina Železniki
OBNOVA JAVNEGA VODOVODNEGA SISTEMA ŽELEZNIKI
Gre za obnovo dela obstoječega javnega vodovodnega omrežja, ki oskrbuje manj kot 10.000 prebivalcev. Z
zamenjavo dotrajanih cevi bo zaključena obnova celotnega obstoječega javnega vodovodnega omrežja Železniki.
Tehnične analize in podatki na javnem vodovodu v Železnikih kažejo na velike pomanjkljivosti sistema, ki so se z
leti sicer postopoma odpravljale, ključni ukrepi, ki so povezani z velikimi investicijskimi stroški, pa ostajajo.
Zanesljivost oskrbe s pitno vodo:
Tu gre predvsem za pomanjkljivosti in neuravnoteženosti vodovodnega sistema, ki pomeni, da kljub zadostnim
količinam virov pitne vode, na eni strani prihaja do nezanesljive oskrbe s pitno vodo in do nezagotavljanja
požarne varnosti, na drugi strani pa so Izsledki hidravličnega izračuna, ki je bil glede na takratne podatke izdelan
v letu 2003, pokazali, da je problem v velikih izgubah na cevovodih.
Varnost oskrbe s pitno vodo:
Katastrofalne poplave v letu 2007 so za javni vodovod v Železnikih imele izredno škodljive posledice tudi z vidika
povečanega tveganja glede varnosti oskrbe s pitno vodo, zato je Občina v zadnjih letih posebno pozornost
namenila predvsem pripravi vode (vgradnja membranskih filtrov in klorinatorjev…), menjavi cevovodov na
posameznih, sicer krajših odsekih in zgradila Vodohran kapacitete 500 m3, vključno z daljinskim nadzorom
vodovodnega omrežja. Cevovodi so dotrajani, neustrezno dimenzionirani, na nekaterih odsekih tudi vprašljivih
materialov in zato pomenijo povečano tveganje in vpliv na zdravje ljudi.
Ukrep za zanesljivo in varno oskrbo s pitno vodo
 zamenjava 6804,89 m vodovodnih cevi (cilj: varnost oskrbe s pitno vodo)
Upravna dovoljenja in ostala dokumentacija:
Izdelan je bil PZI projekt Obnova vodovodnega omrežja Železniki. V oktobru 2013 je bil izdelan DIIP, ki bo služil
kot osnova za izdelavo investicijskega programa. Gradbeno dovoljenje za investicijo ni potrebno. V letu 2015
občina Železniki predvideva, na osnovi javnega razpisa in pridobitve sredstev EU, pričeti z obnovo javnega
vodovodnega sistema Železniki. Po zaključku investicije bo upravljavec režijski obrat občine Železniki.
Geografska lokacija
projekta:

Občina(-e):
Občina Železniki

Aktivnosti projekta*
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti
vsakega partnerja posebej)
1. Izdelava DIIP
2. Izdelava investicijske in projektne dokumentacije
3. Izbira nadzora in izvajalca del po postopkih javnega
naročanja
4. Pravnomočna izbira izvajalca za nadzor in gradbena
dela
5. Nadzor
6.

Koordinator varnosti pri delu

7.

Izvajanje gradbenih, instalacijskih del

8.

Obveščanje javnosti

9.

PID projekt
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Naselje(-a):
Naselje mesto ŽELEZNIKI, ki zajema
Jesenovec, Na plavžu, Racovnik, Trnje,
Škovine, Otoki, Na Kresu, Dašnica, Log,
Češnjica,
in naselje STUDENO
Ocenjeni bruto stroški
(v EUR)

Terminski načrt (od-do)

0,00 oktober 2013
24.400,00 januar 2014
0,00 januar 2014 – februar
2014
0,00 februar 2014
38.126,34 januar 2015 september 2015
6.215,90 januar 2015 september 2015
1.906.316,83 februar 2015 september 2015
3.543,06 januar 2015 september 2015
18.647,70 september 2015
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Aktivnosti projekta*
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti
vsakega partnerja posebej)
SKUPAJ stroški:
(Tabelo po potrebi razširite)

Ocenjeni bruto stroški
(v EUR)

Terminski načrt (od-do)

1.997.249,83

Občina Železniki ima na področju vodooskrbe povračljivi DDV. V tabeli aktivnosti projekta so stroški skupaj z
povračljivim DDV. Vrednost projekta brez DDV je 1.637.090,02 EUR, vrednost z DDV je 1.997.249,83 EUR.
Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev
Upravičenec
Občina Železniki
Sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih
(Tabelo po potrebi razširite)

leto 2013
(in pred tem)

leto 2014

leto 2015

SKUPAJ
po virih

0,00

3.000,00

242.563,50

245.563,50

0,00
0,00

17.000,00
20.000,00

1.374.526,52
1.617.090,02

1.391.526,52
1.637.090,02

%
15,00
85,00
100,0%

Opomba: Izračun finančne vrzeli še poteka. Opredelili jo bomo v investicijskem programu.
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1.6.19

UREDITEV ŽIROVSKE PRISTAVE

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

19
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 Žiri

Ureditev Žirovske pristave

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

P3 Turizem
U 3.3.1 Kulturna & naravna dediščina za turizem

Navezava projekta na ustrezni OP
(označite):

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

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

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

Specifični cilji projekta:

Izvesti je potrebno zunanjo ureditev okolice objekta Žirovske pristave z delnim
restavriranjem temeljev in postavitvijo ohranjenih portalov ter stebrov nekdanje
Štalarjeve hiše. Ob upoštevanju varstvenega režima kulturnega spomenika želimo
sočasno s hortikulturno ureditvijo parka oziroma ploščadi pred objektom,
pridobiti tudi zunanji prireditveni prostor ter zagotoviti dostopnost in ustrezna
parkirna mesta za delovanje objekta.
Projekt zajema tudi izvedbo prostora kotlovnice za sanacijo ogrevanja, izvedbo
varovanja, sanacijo stopnišča in ureditev ter oprema kletnih prostorov, ki bodo
namenjeni dodatnim oz. spremljevalnim programom (predavanja, projekcije,
delavnice, posveti,…)
prostorski in materialni pogoji za izvajanje kulturnih dejavnosti
dostopnost javne kulturne infrastrukture
ohranjanje kulturne dediščine prostora
povečanje atraktivnosti osrednje kulturne zgradbe v Žireh

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

-

število obiskovalcev se bo povečalo za 200 letno

-

število obnovljenih in revitaliziranih objektov se bo povečalo za 1
skupna uporabna površina obnovljenih in novozgrajenih objektov
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Ciljna(-e) skupina(-e):

kulturne infrastrukture se bo povečala za 1415 m2
število novih turističnih produktov in/ali storitev se bo povečalo za 3
Prebivalci mesta Žiri in ostali občani občine Žiri ter dnevni 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. 8 v razpisni dokumentaciji):
vsebinsko področje: javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih
območjih
upravičenec: Občina Žiri
Objekt Stara šola je dokumentiran že v franciscejskem katastru iz leta 1823. Je sestavni del spomeniškega
projekta »Žirovska pristava«, ki je po mnenju Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne
dediščine zgodovinsko, arhitekturno in prostorsko najpomembnejša žirovska stavbna dediščina. Kot tak je
pomemben za razvoj konservatorskih in restavratorskih metod in tehnik. Danes je v lasti Občine Žiri, ki je leta
2005 celoten kompleks razglasila za kulturni spomenik lokalnega pomena (EŠD 9819).
Od leta 1972 dalje in vse do leta 1998, ko je bil objekt v potresu močneje poškodovan, je bil del Žirovske
pristave namenjen postavitvi muzejske zbirke Muzejskega društva Žiri. Poškodbe ob potresu pa so resno
ogrozile statiko objekta in tudi njegove spomeniške lastnosti, zato je Občina Žiri skupaj Ministrstvom RS za
kulturo pristopila k nujnim obnovitvenim in sanacijskim delom.
Po obnovi je objekt programsko v celoti namenjen kulturnim dejavnostim. Od začetka leta 2009 ima v mansardi
na cca 1/3 razpoložljivih oz. novo pridobljenih površin v sklopu objekta svoje prostore krajevna knjižnica.
Postavitvi muzejskih zbirk je namenjena druga tretjina površin. Na ogled so naslednje stalne razstave:
 Žiri in Žirovci skozi čas – razstava o zgodovini kraja in tukajšnjih prebivalcev (postavljena 2012),
 »Lepšega pač ni na tem svetu, kot je naš čevljarski stan …« – razstava o žirovskem čevljarstvu in tovarni
čevljev Alpina (postavitev 2010, 2012),
 Pozdravljeni, ljubitelji utrdb! – razstava o dediščini rapalske meje (postavljena v letu 2007),
 Žirovski slikarji – razstava del žirovskih likovnih umetnikov (postavljena 2009).
Preostali del razpoložljivih prostorov predstavlja večnamenski prostor za prirejanje kulturnih prireditev
(poročna dvorana, predavanja, slavnostne prireditve, komorni koncerti, razstave, galerijska dejavnost itd; tu je
tudi postavljena stalna razstava žirovskih slikarjev;) ter servisni oz. skupni prostori.
Nujna sanacija objekta pa ni predvidevala dokončne ureditve objekta in ureditve okolice kulturnega spomenika.
Predvidene so še sledeče aktivnosti:
 izvedba gradbenih in obrtniških del v sklopu ureditve okolice objekta (ureditev dovozne poti, ureditev
zalednih brežin, rekonstrukcija lege prvotnih zidov in posameznih kamnitih delov porušenega objekta
Štalarjeva hiša, ureditev ploščadi pred objektom, ki naj bi občasno služila tudi za namen prirejanja
prireditev oz. dogajanja na prostem (parkovna ureditev, tlakovanje, ulično pohištvo, osvetljava, tribuna,
dostopi za invalide), izvedba parkirnih mest,
 oprema in sanacija kletnih prostorov, izvedba ogrevanja s kotlovnico, varovanje.
Z izvedbo projekta bo ohranjena najkvalitetnejša stavbna dediščina v Žireh, pridobljeni bodo ustrezni prostorski
pogoji za izvajanje raznolikih kulturnih dejavnosti, objekt bo tako postal kulturni center kraja, z ureditvijo
platoja in celotne okolice objekta bo kraj pridobil izvrsten primer arhitekturno urejenega območja in
prireditveni prostor na prostem. Izvedba projekta predstavlja povečanje dostopnosti javne kulturne
infrastrukture in vključitev le-te v gospodarsko-turistično rabo, povečanje in izboljšanje prostorskih in
materialnih pogojev za razvoj kulturno-umetniške dejavnosti, zaščito namenske rabe prostora za kulturo,
naložba v javno kulturno infrastrukturo pa bo prispevala tudi k graditvi identitete in prepoznavnosti kraja in
njegove kulture. Kvalitetna ponudba, urejena infrastruktura in ustrezna organiziranost bodo omogočali porast
obiskanosti in izkoriščenosti infrastrukture, povečan bo interes za sodelovanje z gospodarskim sektorjem.
Aktivnosti: izdelava projektne in investicijske dokumentacije, javno naročilo, gradbeni nadzor, izvajanje
gradbeno obrtniških del z opremo, informiranje in obveščanje javnosti.
Geografska lokacija
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Občina(-e):

Naselje(-a):
BSC KRANJ: IZVEDBENI NAČRT RRP GORENJSKE 2013-2015

projekta:

Žiri

Žiri

Aktivnosti projekta*
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti
vsakega partnerja posebej)
1. DIIP
2. Investicijski program
3. Projektna dokumentacija
4. Izvedba javnega naročila
5. Gradbeni nadzor
6. Informiranje in obveščanje javnosti
7. Gradbeno obrtniška dela, oprema
SKUPAJ stroški brez DDV:
22,00 % DDV
SKUPAJ stroški z DDV:
(Tabelo po potrebi razširite)

Ocenjeni bruto stroški
(v EUR)
700,00
950,00
2.300,00
0,00
7.200,00
1.900,00
493.852,46
506.902,46
111.518,54
618.421,00

Terminski načrt (od-do)
sep 2013
jan 2014
okt 2013 - dec 2013
dec 2013 - jan 2014
apr 2014 - okt 2014
apr 2014 - okt 2014
apr 2014 - okt 2014

Gradbeno dovoljenje za izvedbo investicije ni potrebno.
Javno naročilo je v teku. Javno odpiranje ponudb bo v torek, 14.1.2014.
Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev
Upravičenec
Občina Žiri
Sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih
(Tabelo po potrebi razširite)

leto 2013
(in pred tem)

leto 2014

leto 2015

SKUPAJ
po virih

%

3.660,00

128.872,08

55.616,82

188.148,90

30,42

0,00
3.660,00

302.503,72
431.375,80

127.768,38
183.385,20

430.272,10
618.421,00

69,58
100,0%
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1.6.20

PRIZIDEK K OŠ ŽIROVNICA
20

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

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 Žirovnica

Prizidek k OŠ Žirovnica

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

P2 Talenti in tolerantnost
U Vzgojno-izobraževalna infrastruktura

Navezava projekta na ustrezni OP
(označite):

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

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

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

Specifični cilji projekta:

Splošni cilji investicijskega projekta so:
- zagotoviti ustrezne prostore za varstvo in vzgojo v vrtcu ter
izobraževanje v osnovni šoli Žirovnica
- zagotoviti enakovredne prostorske pogoje za optimalni razvoj vseh otrok
- zagotoviti pogoje za strokovno in svetovalno osebje, spremljajoče
tehnično osebje
- zagotoviti ustrezne sanitarno – higienske pogoje
- zagotoviti ustrezne pogoje za požarno varnost
- zagotoviti kvaliteten vzgojen proces otrokom in njihovim staršem ter
zaposlenim prijazen vrtec
Specifični cilji projekta:
- rušitev, rekonstrukcija in gradnja prizidka k OŠ Žirovnica

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

odstotek prihranka porabe energije na letni ravni (v %): 7 %

- notranja uporabna površina vrtca: 872 m2
- kapaciteta vrtca – št. otrok: 162
Primarna ciljna skupina za zapolnjevanje teh kapacitet so otroci prvega in
drugega starostnega obdobja iz občine Žirovnica.
BSC KRANJ: IZVEDBENI NAČRT RRP GORENJSKE 2013-2015

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga
izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):
vsebinsko področje: socialna infrastruktura (gradnja oz. sanacija vrtca)
upravičenec: Občina Žirovnica
V okviru projekta bo porušena stara jedilnica šole, na njenem mestu pa bo (kot prizidek k osnovni šoli) zgrajen
nov objekt, ki bo namenjen za vrtec in osnovno šolo. Glede na to, da je upravičen namen zgolj naložba v vrtec,
smo temu primerno razmejili tudi upravičene stroške, kar je razvidno iz investicijske dokumentacije.
Osnovni namen investicije je rušitev obstoječega in dozidava prizidka k obstoječemu objektu osnovne šole v
Žirovnici za potrebe ureditve dodatnih prostorskih kapacitet za potrebe vrtca in osnovne šole, ki bodo
omogočale preselitev 2 obstoječih oddelkov vrtca, ki danes delujejo v neprimernih prostorih vrtca. V objektu
bodo zagotovljeni tudi prostori za osnovno šolo - jedilnica, kabineti in ostali potrebni prostori.
Ključna razloga za naložbo sta:
 Stanje prostorskih zmogljivosti vrtca v Žirovnici ne zadošča prostornim pogojem, ki jih postavlja
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca s spremembami
(Ur.l. RS, št. 73/2000, 75/2005, 33/2008, 126/2008), katerega prostorski normativi veljajo od
1.9.2010.
 Obstoječe vloge, interes staršev in demografske projekcije kažejo na stalno rast povpraševanja po
varstvu in predšolski vzgoji v javnih vrtcih.
Prostori za izvajanje predšolske vzgoje v Žirovnici niso ustrezni in ne ustrezajo predpisanim normativom in
standardom: V okviru obstoječe dejavnosti v Žirovnici uporablja vrtec 2 učilnici, ki nista primerni (1 učilnica je
locirana v zbornici, druga v skupni športni učilnici v objektu osnovne šole).
Naraščajo potrebe in interes za vpis otrok, saj vrtec beleži rast vpisa, v zadnjih letih sicer ne odklanjajo otrok,
pač pa je število otrok v oddelkih višje od predpisanih normativov, hkrati pa so otroci v neustreznih prostorih.
Potreba po dvigu kakovosti prostorskih pogojev za varstvo in vzgojo otrok ter približanje standardom, ki jih
predvideva Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca s spremembami
(Ur.l. RS, št. 73/2000, 75/2005, 33/2008, 126/2008).
Aktivnosti:
A1: Izdelava investicijske in projektne dokumentacije
A2: pridobitev gradbenega dovoljenja
A3: izvedba javnega naročila
A4:gradnja objekta
A5: nakup opreme
A6: izvedba strokovnega nadzora nad gradnjo
A7: vodenje in koordinacija projekta (zunanje storitve)
A8:informiranje in obveščanje javnosti o operaciji
V skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 52/10) bo objekt po zaključku investicije
v celoti predstavljal energetsko učinkovit objekt.
Geografska lokacija
projekta:

Občina(-e):
Žirovnica
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Naselje(-a):
Zabreznica
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Aktivnosti projekta*
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti
vsakega partnerja posebej)
1. Investicijska in projektna dokumentacija
2.
3.

Pridobitev gradbenega dovoljenja
Izvedba javnih naročil

4.
5.
6.
7.
8.

Gradnja objekta
Nakup opreme
Strokovni nadzor
Vodenje in koordinacija projekta
Obveščanje javnosti

Ocenjeni bruto stroški
(v EUR)

Terminski načrt (od-do)

46.419,25 september 2012 - januar
2014
0 oktober 2013
0 december 2013 - januar
2014
1.427.888,55 marec 2014 - junij 2015
35.597,10 maj 2015 - junij 2015
26.342,75 marec 2014 - avgust 2015
6.819,41 marec 2014 - avgust 2015
3.717,74 marec 2014 - avgust 2015
1.546.784,80

SKUPAJ stroški:

Za izvedbo projekta je pridobljeno gradbeno dovoljenje št. 351-165/2013-20, ki ga je izdala Upravna enota
Jesenice. Gradbeno dovoljenje je postalo pravnomočno dne 8.11.2013.
Za izvedbo projekta je objavljeno javno naročilo in sicer dne 23.12.2013. Skladno z razpisno dokumentacijo je
odpiranje vlog dne 14.1.2014, predvideva se, da bo sklep o izbiri izvajalca pravnomočen do 28.2.2014.
Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev
Upravičenec
Občina Žirovnica
Sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih
(Tabelo po potrebi razširite)
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leto 2013
(in pred tem)

leto 2014

leto 2015

SKUPAJ
po virih

%

13.927,08

697.305,91

432.121,28

1.143.354,27

73,92

0,00
13.927,08

200.021,00
897.326,91

203.409,53
635.530,81

403.430,53
1.546.784,80

26,08
100,0%
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OBNOVA VODOVODA OD VODNEGA VIRA ZMRZLEK DO VODOHRANA DOLGO BRDO

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

21
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 Gorje
Občina Bled

Obnova vodovoda od vodnega vira Zmrzlek do vodohrana Dolgo Brdo

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

P 4 Trajnostni razvoj
U 4.1.1. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter vodooskrba v porečju
Save in Sore

Navezava projekta na ustrezni OP
(označite):

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

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

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

Specifični cilji projekta:

Oskrba s pitno vodo ter zagotovitev požarne varnosti dvema občinama.
obnova javnega vodovodnega cevovoda od zajetja Zmrzlek do
vodohrana Dolgo Brdo
postavitev naprave za pripravo vode na cevovodu (vodni vir Zmrzlek)
Obnova vodovodnega cevovoda od vodnega vira Zmrzlek, do vodohrana Dolgo
Brdo, ki bo oskrboval občini Gorje in Bled.
Skupni cilji:
dvig kakovosti bivanja – kakovostna oskrba prebivalcem z neoporečno
čisto pitno vodo
pridobitev iz primernih materialov izvedenega vodovodnega omrežja
(zamenjava azbest-cementnih (salonitne) cevi z novimi)
zmanjšanje izgub vode iz vodovodnega omrežja
zagotovitev potrebne rezerve vode

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

-

število prebivalcev s kvalitetnejšim in varnejšim vodovodnim
sistemom: 9950
obnova cevovoda javnega vodovoda – v dolžini cca. 3,20 km
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Ciljna(-e) skupina(-e):

Občani, gospodarski subjekti in turistične dejavnosti na območju občin Bled in
Gorje

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – regijski projekt iz enega
vsebinskega področja (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni
dokumentaciji):
vsebinsko področje: okoljska infrastruktura (oskrba s pitno vodo)
upravičenca: Občina Gorje in Občina Bled
Občini Gorje in Bled se s pitno vodo večinoma oskrbujeta z vodovodnega sistema Ovčje jame. Posamezni deli
obeh občin pa iz drugih vodnih virov. Cevodovod, ki je predmet obravnave je v celoti lociran v občini Gorje in s
pitno vodo oskrbuje obe občini.
V projektu se bo obnavljajo obstoječe vodovodno omrežje, ki oskrbuje manj kot 10.000 prebivalcev. Zaradi
dotrajanosti obstoječih vodovodnih objektov in naprav ter zagotovitve ustrezne vodooskrbe v občinah je nujna
obnova cevovoda, ki je dotrajan, neprimernih dimenzij in materiala (azbestno-cementne cevi).
Obnova bo zasnovana tako, da bo vodovodni sistem lahko zagotavljal zadostno količino sanitarne in požarne
vode, kakor tudi ustrezne tlačne razmere.
Za investicijo ni potrebno gradbeno dovoljenje.
Geografska lokacija
projekta:

Občina(-e):
Občina Gorje

Aktivnosti projekta*
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti
vsakega partnerja posebej)
1. izdelava investicijske in projektne dokumentacije
(Občina Gorje)
2. izdelava investicijske in projektne dokumentacije
(Občina Bled)
3. izbira nadzora in izvajalca del po postopkih javnega
naročanja
4. izvajanje gradbeno obrtniških del, vgradnja opreme,
geodetski posnetek, vnos v kataster (Občina Gorje)
5. izvajanje gradbeno obrtniških del, vgradnja opreme,
geodetski posnetek, vnos v kataster (Občina Bled)
6. vodenje in spremljanje projekta, izvedba strokovnega
nadzora (Občina Gorje)
7. vodenje in spremljanje projekta, izvedba strokovnega
nadzora (Občina Bled)
8. informiranje in obveščanje javnosti (Občina Gorje)
9. informiranje in obveščanje javnosti (Občina Bled)
SKUPAJ stroški:
(Tabelo po potrebi razširite)

Naselje(-a):
Radovna, Krnica
Ocenjeni bruto stroški
(v EUR)

Terminski načrt (od-do)

2.865,00 december 2013 - januar
2014
12.135,00 december 2013 - januar
2014
januar - februar 2014
127.442,05 junij 2014 - junij 2015
539.793,84 junij 2014 - junij 2015
3.823,26 april 2014 - julij 2015
16.193,82 april 2014 - julij 2015
477,50 april 2014 - julij 2015
2.022,50 april 2014 - julij 2015
704.752,97

Pri Izvedbi investicije se bo DDV v višini 127.086,60 EUR poračunaval.
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Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev
Upravičenec
Občina Gorje
Partner 1
Občina Bled
Sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih
(Tabelo po potrebi razširite)

leto 2013
(in pred tem)

leto 2014

leto 2015

SKUPAJ
po virih

%

0,00

8.771,57

7.778,57

16.550,14

2,86

0,00

37.152,90

32.946,91

70.099,81

12,14

0,00
0,00

260.238,70
306.163,17

230.777,71
271.503,19

491.016,41
577.666,36

85,00
100,0%
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1.6.22

CENTRI DOMAČE IN UMETNOSTNE OBRTI NA GORENJSKEM – TRADICIONALNE OBRTI IN VEŠČINE VČERAJ, DANES IN JUTRI

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

22
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:

Razvojna agencija Sora d.o.o.
RAGOR, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (partner 1)
BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj (partner 2)

Centri domače in umetnostne obrti na Gorenjskem – tradicionalne obrti in veščine
včeraj, danes in jutri

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

P3 Turizem
U 3.2. Integralni turistični produkti

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

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

Vsebinsko področje projekta
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja):
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
(1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura
(1b) prometna infrastruktura
(2a) okoljska infrastruktura:
(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih
(3a) razvoj urbanih območij
(3b) socialna infrastruktura
Splošni cilji projekta:
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Po Splošni deklaraciji UNESCO o kulturni raznolikosti je kulturna dediščina gibalo
kulturne raznolikosti in jamstvo za trajnostni razvoj. Znotraj nje pa domača in
umetnostna obrt predstavlja izjemen pomen za ohranjanje tradicionalnih
rokodelskih znanj in prenosov le-teh na vse generacije. Ker so bile rokodelske
dejavnosti v preteklosti na celotnem območju Gorenjske zelo razvite in so v
današnjem času globalizacije ter hitrega spreminjanja načina življenja podvržene
izginjanju, je tem bolj pomembno spodbuditi rokodelsko dejavnost med vsemi
generacijami in prenašati tradicionalna znanja naprej. Poleg tega je rokodelska
dediščina izjemna turistična zanimivost, razvojni potencial, prispeva k ohranjanju
kulturne dediščine prostora, medgeneracijskemu povezovanju, kvalitetnemu
preživljanju prostega časa in hkrati možnosti za zaposlitev.
Sodobna pojavnost in možnost za razvoj domače in umetnostne obrti zahtevata
promocijo, izobraževanje, vzgojo tržnega načina mišljenja, sooblikovanje
turistične ponudbe, odpiranje perspektiv za zaposlovanje in najrazličnejše oblike
dela itd. Celoten sklop naštetih področij se uspešno povezuje v sodobnih,
dinamičnih informacijsko-kreativno-izobraževalno-promotivnih središčih ali
centrih, ki imajo poleg razstavnih, dokumentacijskih in izobraževalnih vedno tudi
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prodajne module.
Vzpostavitev in delovanje Rokodelskega centra domače in umetnostne obrti
Škofja Loka se je izkazala za izjemno pozitivno prakso na več nivojih. Ne samo, da
je močno prispevala k turistični ponudbi kraja in večji prepoznavnosti Škofje Loke,
ampak tudi s sistematičnim ohranjanjem in dokumentiranjem rokodelske in
kulturne dediščine ter širjenjem znanja med različne javnosti. Nastali so tudi
očitni ekonomski učinki, saj je z vzpostavitvijo Rokodelskega centra na voljo več
delovnih mest, veliko število rokodelcev pa je prišlo do različnih možnosti za
zaslužek in razvoj (izvajanje tečajev, direktna prodaja, osebno dopolnilno delo,
samozaposlitev…). Obseg dela se iz leta v leto povečuje in nujno potrebno je, da
se pozitivna praksa vzpostavitve tovrstnega centra prenese tudi na ostali del
Gorenjske.
Ker so na Gorenjskem razvoj številnih mest narekovale prav rokodelske obrti,
bomo z podporo pri vzpostavljanju Rokodelskih centrov nadaljevali tradicijo
rokodelskih znanj in ustvarili pogoje za vzpostavitev posameznih centrov za
domačo in umetnostno obrt (npr. Žiri, Železniki – klekljana čipka, Kropa –
kovaštvo, Bohinj - volna in sir, Bled- povezava mitološkega izročila in rokodelskih
znanj, Gorjuše – pipe, Tržič – uporabnost tradicije ročnega tkanja, Kranj –
sitarstvo, platnarstvo itd.).

Specifični cilji projekta:

Glavni cilj projekta je vzpostavljanje mreže Centrov domače in umetnostne obrti
na Gorenjskem in prenos pozitivnih praks na celotno Gorenjsko regijo. S tem
bomo prispevali k razvoju javne infrastrukture v območjih s posebnimi
varnostnimi režimi in v turističnih območjih. Delovanje na tej vsebini se tesno
povezuje z razvojem človeških virov na področju vzgoje, izobraževanja,
usposabljanja in zaposlovanja.
Posredno pa se bo z vzpostavljanjem Rokodelskih centrov ustvarilo več novih
možnosti za zaposlitev – poleg zaposlitev direktno na projektu tudi veliko število
drugih oblik zaposlitev za rokodelce vsaj 20 samozaposlitev ali popoldanskih obrti
ali osebnih dopolnilnih del.
Raven operacije:
- Povezovanje in podpora pri vzpostavljanju Rokodelskih centrov domače in
umetnostne obrti (DUO) na Gorenjskem, ki bodo delovali kot samostojne enote
ali kot del muzejev ali del organizacij za razvoj in promocijo podeželja/kulturne
dediščine na projektnem območju;
- Informacijska podpora med projektnimi partnerji in drugimi institucijami pri
vzpostavljanju Rokodelskih centrov in enotno delovanje na celotnem območju
Gorenjske
- Glavni cilji Rokodelskih centrov DUO so ohranjanje rokodelske dediščine in
prenos tradicionalnih znanj na vse generacije ter osveščanje širše javnosti o
pomenu rokodelstva in dediščine na sploh ter nadgradnja le-te s podjetništvom in
upoštevanjem sodobnih potreb in načinov življenja;
- Rokodelski centri DUO bodo skrbeli za ohranjanje, poustvarjanje in nadgradnjo
izbranih rokodelskih dejavnosti - najbolj prepoznanih na posameznem območju in
razvijali podjetniške ideje, osnovane na tradiciji, za potrebe sodobnega življenja,
turizma,.. itd.;
- Skrbeli bodo za aktivno ohranjanje, dokumentiranje, informiranje, trajnostni
razvoj in promocijo kulturne ter rokodelske dediščine celotne Gorenjske regije;
- Centri DUO bodo posredno ponudili možnost za zaslužek posameznikom in
skupinam, ki se ukvarjajo z ohranjanjem in razvojem rokodelske dediščine;
- Centri DUO bodo omogočili poživitev starih mestnih in vaških jeder ter bodo
predstavljali izjemno turistično zanimivost;
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- Z organizacijo raziskovalnih taborov, festivalov, srečanj, razstav v regionalnem in
nacionalnem območju bodo skrbeli za medgeneracijsko povezovanje in kvalitetno
preživljanje prostega časa;
- Z razvojem podjetniških idej in širjenja uporabnosti tradicionalnih rokodelskih
izdelkov oz. na njihovih značilnostih poustvarjenih izdelkih za sodobne potrebe,
osnovanih na tradicionalnih znanjih in veščinah pa bodo skrbeli in iskali dodatne
zaposlitvene možnosti;
Partnerji:
1. RAS d.o.o.: Koordinacija in podpora pri vzpostavljanju Rokodelskega
centra DUO; stalno sodelovanje s projektnimi partnerji; organizacija
zgoraj navedenih projektnih aktivnosti na Škofjeloškem območju –
Občina Škofja Loka, Občina Žiri, Občina Gorenja vas-Poljane in Občina
Železniki
2. RAGOR: prenos pozitivnih praks pri vzpostavljanju pogojev za razvojni
center na področju domače in umetnostne obrti regionalnega pomena –
vzpostavljanje rokodelskega centra Bled; stalno sodelovanje s
projektnimi partnerji; koordinacija in organizacija zgoraj navedenih
projektnih aktivnosti na Zgornje Gorenjskem območju – Občina Jesenice,
Občina Žirovnica, Občina Radovljica, Občina Kranjska Gora in Občina
Bohinj
3. BSC Kranj: vzpostavljanje infrastrukturnih pogojev oziroma ureditev
uporabnih površin poslovnih prostorov za namen delovanja centra DUO
na področju osrednje Gorenjske (Kranj) – koordinacija in organizacija
aktivnosti na tem področju, regijsko povezovanje
Pričakovani merljivi(!) rezultati
projekta:*
Pričakovani merljivi(!) učinki
projekta:*

Ciljna(-e) skupina(-e):
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-

število obiskov spletne strani: 10.000/letno
število obiskovalcev na posamezni Rokodelski center DUO:
5.000/leto
Število novih turističnih produktov in/ali storitev:
izbor kvalitetnih rokodelskih izdelkov regionalnega prostora
Gorenjske skupno 30; Razvoj 15 prepoznanih izdelkov posameznega
območja, ki bodo dosegli širšo prepoznavnost;
izvedba 30 srečanj z rokodelskimi mojstri in prenosi znanja - za razne
ciljne skupine vseh generacij, z vključitvijo pridobljenih znanj v
podjetništvo;
organizacija 3 rokodelskih taborov, 15 razstav, srečanj in sejmov z
mojstri rokodelci
organizacija 1 natečaja za izdelavo rokodelskih izdelkov, ki temeljijo
na poustvarjanju tradicionalnih (po vzorcih, materialu in tehnikah
izdelave) ter po izvedbi ali načinu uporabe sledijo sodobnim
potrebam življenja in pričakovanjem ljudi ter 1 sklop njihovega
praktičnega predstavljanja ter uvajanja med potencialne izdelovalce;
avdio-vizualno dokumentiranje projektnih aktivnosti;
priprava priročnikov, zloženk, katalogov , fotografskih razstav za
ohranjanje rokodelske dediščine – oblikovanje večjih fotografij
posameznih obrti/rokodelskih veščin, ki so umeščene v urbani
prostor;
oblikovanje 10 izobraževalno-tehničnih map za posamične skupine
rokodelskih izdelkov in znanj;
osveščanje širše javnosti o pomenu kulturne in rokodelske dediščine;
razvoj podjetniških idej na osnovi dediščine;
obstoječi nosilci rokodelskih znanj in domačih obrti na Gorenjskem
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strokovna javnost s področja domače in umetnostne obrti
ljubitelji domače in umetnostne obrti – potencialni nosilci
rokodelskih znanj in domačih obrti
nezaposleni, zlasti tisti z znanji, ki so blizu domači obrti (čevljarska,
tekstilna, industrija, …)
vrtci in šole
predstavniki širše javnosti na lokalni, regionalni, nacionalni in
mednarodni ravni

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – regijski projekt iz enega
vsebinskega področja (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni
dokumentaciji):
vsebinsko področje: javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih
območjih
upravičenci: Razvojna agencija Sora d.o.o. (nosilni partner), RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
(partner 1), BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj – Regionalna razvojna agencija (partner 2)
Projekt »Centri domače in umetnostne obrti na Gorenjskem – Tradicionalne obrti in veščine včeraj, danes in
jutri« se osredotoča na vsebinsko področje javne infrastrukture v območjih s posebnimi varnostnimi režimi in v
turističnih območjih. S podporo in prenosom pozitivnih praks pri vzpostavljanju Rokodelskih centrov DUO na
Gorenjskem in nadgradnjo že obstoječega Rokodelskega centra DUO Škofja Loka bomo močno vplivali na razvoj
celotne Gorenjske regije (v smislu razvoja turizma, podjetništva ter povezave tradicije s sodobnostjo). Z
obstojem Rokodelskih centrov domače in umetnostne obrti ne ohranjamo le kulturne dediščine, ampak jo s
celostnim pristopom nadgrajujemo in umeščamo v sodobni prostor. Rokodelska dediščina je izjemna turistična
zanimivost, razvojni potencial, prispeva k ohranjanju kulturne dediščine prostora, medgeneracijskemu
povezovanju, kvalitetnemu preživljanju prostega časa in hkrati daje nove možnosti za zaposlitev prebivalcem
regije.
V svojem bistvu Rokodelski centri DUO povezujejo tradicijo, sodobnost, ekonomijo, izobraževanje, turizem,
trajnostni razvoj, zaposlitvene možnosti…
Glavni cilj projekta je tako vzpostavljanje mreže Centrov domače in umetnostne obrti na Gorenjskem in prenos
pozitivnih praks na celotno Gorenjsko regijo. S tem bomo prispevali k razvoju javne infrastrukture v območjih s
posebnimi varnostnimi režimi in v turističnih območjih. Delovanje na tej vsebini pa se tesno povezuje z
razvojem človeških virov na področju vzgoje, izobraževanja, usposabljanja in zaposlovanja.
Upravičenci, vključeni v projekt:
Razvojna agencija SORA d.o.o. kot bo nosilec projekta v procesu vzpostavljanja Rokodelskih centrov DUO Bled
in Kranj skrbela predvsem za podporo in prenos pozitivnih praks vzpostavljanja tovrstnega centra, ki v velikem
obsegu že deluje v Škofji Loki. Svoje delovanje bo seveda skupaj z ostalimi projektnimi partnerji še nadgrajevala
na regionalni ravni, na kateri še ni dobro razvito.
Vsi projektni partnerji bodo na svojih lokalno specifičnih območjih obveščali in informirali javnosti o projektu in
pomenu rokodelske dediščine ter izvajali in koordinirali posamezne projektne aktivnosti, ki pa se bodo
medsebojno povezovale in tvorile mrežo aktivnosti na regionalni ravni Gorenjske:
izvedba srečanj z rokodelskimi mojstri in prenosi rokodelskega znanja na vse generacije in vključevanje
pridobljenih znanj v podjetništvo;
razvoj prepoznanih izdelkov posameznega območja, ki bojo dosegli širšo prepoznavnost Gorenjske
regije;
proučevanje in priprava ustrezne dokumentacije za strokovno izvedbo delavnic, rekonstrukcijo replik
in izvedbo dogodkov na temo domače in umetnostne obrti ter promocija le-teh;
organizacija natečaja za izdelavo rokodelskih izdelkov, ki temeljijo na poustvarjanju tradicionalnih (po
vzorcih, materialu in tehnikah izdelave) ter sledijo sodobnim potrebam življenja in pričakovanjem ljudi
ter njihovo praktično predstavljanje ter uvajanje med potencialne izdelovalce ;
organizacija rokodelskih taborov, regionalnih razstav, srečanj, sejmov in avdio vizualno
dokumentiranje;
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-

-

oblikovanje 10 izobraževalno-tehničnih map v fizični in za posamične skupine rokodelskih izdelkov in
znanj. Te vključujejo tehnične načrte za njihovo izdelovanje, vzorčne primerke konkretnih izdelkov,
audio-vizualne posnetke prikaza izdelovanja, nabor izdelovalcev ter ustreznih mentorjev za učenje
izdelovanja, fotografije in nahajanje najboljših izdelkov…;
priprava priročnikov, zloženk, katalogov, fotografskih razstav za ohranjanje kulturne in rokodelske
dediščine;
prenos znanj, osveščanje širše javnosti o pomenu rokodelske dediščine in razvoj podjetniških idej na
njeni osnovi;

Vseskozi se bodo projektni partnerji trudili sodelovati in povezovati z ostalimi institucijami in društvi, ki se na
Gorenjskem ukvarjajo s kulturno dediščino, domačo in umetnostno obrtjo in razvojem podjetništva (gorenjske
občine, v katerih se bo projekt izvajal, TNP, ZVKDS OE KRANJ, Gorenjski muzej, Loški muzej, Gornjesavski muzej,
Klekljarsko društvo Cvetke, Klekljarska šola Žiri itd.).
Geografska lokacija
projekta:

1.

2.

3.

Občina(-e):
Naselje(-a):
RAS d.o.o.: Občina Škofja Loka,
Projekt se nanaša na celotno ozemlje
Žiri, Železniki, Gorenja vas Gorenjske, centri pa so/bodo:
Poljane
1. v Škofji Loki
RAGOR: občine Zgornje
2. na Bledu in
Gorenjske – Občina Bohinj, Bled,
3. v Kranju.
Gorje, Jesenice, Radovljica,
Kranjska Gora, Žirovnica
BSC d.o.o. Kranj: občine osrednje
Gorenjske – Občina Cerklje na
Gorenjskem, Šenčur, Preddvor,
Tržič, Naklo, Jezersko, MO Kranj

Aktivnosti projekta*
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti
vsakega partnerja posebej)
1. Podpora pri vzpostavljanju centrov DUO v sklopu
muzejev na podeželju ali nadgradnja že obstoječih
Rokodelskih centrov, ki predstavljajo gonilno silo
celovitega razvoja rokodelske dediščine in
medgeneracijskega povezovanja in koordinacija
projekta
Sodelujejo vsi projektni partnerji: VP, PP1, PP2
2. Vzpostavitev spletne strani
Sodelujejo vsi projektni partnerji: VP, PP1, PP2
3. Izvedba srečanj z rokodelskimi mojstri in prenosi
znanja– za razne ciljne skupine vseh generacij - z
vključitvijo znanj v podjetništvo;
Sodelujejo vsi projektni partnerji: VP, PP1, PP2
4. Razvoj prepoznavnih izdelkov posameznega
območja, ki bodo dosegli širšo prepoznavnost;
Sodelujejo vsi projektni partnerji: VP, PP1, PP2
5. Proučevanje in priprava ustrezne dokumentacije za
strokovno izvedbo delavnic, rekonstrukcijo replik in
izvedbo dogodkov in njene promocije
Sodelujejo vsi projektni partnerji: VP, PP1, PP2
6. Organizacija rokodelskih taborov, razstav, srečanj,
natečaja, sejmov in avdio vizualno dokumentiranje;
Sodelujejo vsi projektni partnerji: VP, PP1, PP2
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Ocenjeni bruto stroški
(v EUR)

Terminski načrt (od-do)

54.000,00 marec 2014 –
september 2015

10.980,00 marec 2014 –
september 2015
54.900,00 marec 2014 –
september 2015

10.980,00

3.660,00

31.720,00
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Aktivnosti projekta*
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti
vsakega partnerja posebej)
7. Priprava priročnikov, zloženk, katalogov , tehničnoizobraževalnih map, fotografskih razstav za
ohranjanje dediščine;
Sodelujejo vsi projektni partnerji: VP, PP1, PP2
8. Osveščanje širše javnosti o pomenu dediščine in
razvoj podjetniških idej na osnovi dediščine;
Sodelujejo vsi projektni partnerji: VP, PP1, PP2
9. stroški nakupa tehnične opreme in inventarja
SKUPAJ stroški:
(Tabelo po potrebi razširite)

Ocenjeni bruto stroški
(v EUR)

Terminski načrt (od-do)

48.800,00

10.980,00

18.300,00
244.320,00

Vrednost DDV je 34.320,00 EUR.
Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev
Upravičenec
(nosilec projekta)
Razvojna agencija Sora
d.o.o.
Partner 1
RAGOR, Razvojna agencija
Zgornje Gorenjske
Partner 2
BSC d.o.o. Kranj
Sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih
(Tabelo po potrebi razširite)

leto 2013
(in pred tem)

leto 2014

leto 2015

SKUPAJ
po virih

%

0,00

10.970,00

10.970,00

21.940,00

8,98

0,00

10.970,00

10.970,00

21.940,00

8,98

0,00

10.970,00

10.970,00

21.940,00

8,98

0,00
0,00

89.250,00
122.160,00

89.250,00
122,160,00

178.500,00
244.320,00

73,06
100,0%
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1.6.23

IZKORISTIMO TALENTE

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

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

Nosilec projekta (upravičenec):
Sodelujoči partnerji v projektu:

Naziv projekta:

RRA Gorenjske, BSC Poslovno podporni center d.o.o. Kranj
RAS, Razvojna agencija Sora d.o.o., Škofja Loka (partner 1)
RAGOR, Razvojna agencija Zg. Gorenjske, Jesenice (partner 2)

Izkoristimo talente

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

P2 Talenti & tolerantnost
U 2.1.4. Kariera Gorenjska

Navezava projekta na ustrezni OP
(označite):

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

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

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

Specifični cilji projekta:

Splošni cilj projekta je spodbujanje podjetništva in odpiranje delovnih mest v
regiji s fokusom na ciljne skupine, ki niso zajete v drugih projektih. S projektom
želimo izkoristiti talente v vseh življenjskih obdobjih in jih spodbuditi, da ustvarijo
podjetje ali jim izboljšati možnosti zaposlitve. Povečati želimo zaposljivost
brezposelnih ljudi v starostnem obdobju 35-50 let ne glede na njihovo raven
izobrazbe.
Specifični cilj projekta je v 1,5 leta vključiti v usposabljanje vsaj 72 brezposelnih
ljudi, starih med 35 in 50 let, jih usposobiti in motivirati, s tem pa zagotoviti dvig
njihovih kompetenc, usposobljenosti, znanja in izkušenj za zaposlitev ter formirati
najmanj 27 novih delovnih mest oz. novoustanovljenih podjetjih.

Pričakovani merljivi(!) rezultati
projekta:*

-
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število ustvarjenih bruto delovnih mest kot posledica izvedene
operacije: 27 (prej 0, po zaključku 27)
delež usposobljenosti udeležencev za podjetništvo: 100 % (prej 0, po
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Pričakovani merljivi(!) učinki
projekta:*
Ciljna(-e) skupina(-e):

zaključku 100 %)
Spodbujanje podjetništva – število projektov iz naslova spodbujanja
podjetništva in ustvarjanja novih delovnih mest v okviru RRA Gorenjske
Začetna vrednost: 1
Vrednost ob zaključku: 2
Ciljna skupina so brezposelni v starostnem obdobju med 35-50 let, ki so
zaključili šolanje od 4. stopnje izobrazbe naprej, vključno s tistimi
brezposelnimi, ki niso v evidenci Zavoda RS za zaposlovanje

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – regijski projekt iz enega
vsebinskega področja (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni
dokumentaciji):
vsebinsko področje: ekonomska in izobraževalna infrastruktura
upravičenci: RRA Gorenjske, BSC Poslovno podporni center d.o.o. Kranj (nosilni partner), RAS - Razvojna
agencija Sora d.o.o., Škofja Loka (partner 1), RAGOR, Razvojna agencija Zg. Gorenjske, Jesenice (partner 2)
Gorenjska je regija z močno industrijsko tradicijo, ki ima navkljub težavam in prestrukturiranju delovno
intenzivnih industrij (čevljarstvo, tekstila industrija, elektro, kovinsko predelovalna, lesna industrija) razvojnotehnološke potenciale in nekatera prodorna globalna tehnološka napredna podjetja. Podjetniško inovativnih
potencialov regija do sedaj ni uspela učinkovito izkoristiti in jih medsebojno povezati, kar se posledično kaže v
preveliki usmerjenosti regijskega gospodarstva v proizvodnjo in prenizkem deležu storitev, majhnem deležu
izdelkov in storitev z visoko dodano vrednostjo, kadrovsko in finančno šibkih vlaganjih v inovacije in razvoj
novih produktov/ storitev ter nizki podjetniški kulturi.
V Regionalnem razvojnem programu smo kot eno izmed slabosti na področju gospodarskega razvoja opredelili
pomanjkanje podjetniške kulture, novih podjetij in inovativnih podjetniških projektov.
S projektom želimo spodbuditi nastajanje novih podjetij, ki bodo imela potencial rasti. V regionalnem razvoju s
tem posebno pozornost namenjamo razvoju podjetništva, kjer že izvajamo projekt »Podjetno v svet
podjetništva«, z izvedbo projekta »Izkoristimo talente« pa bi te aktivnosti pomembno dopolnili z vključitvijo
starostne skupine in izobrazbene strukture, ki v prvem projektu ni zajeta.
Projekt 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 timih, ob strokovnem vodstvu (mentorstvu) strokovnjakov RRAja in zunanjih strokovnjakov. Usposabljanja s področij, ki jih RRA s svojimi kadri ne pokriva, bodi izvajali
strokovnjaki, ki so zaposleni na fakultetah, institutih ter strokovnjaki z izkušnjami iz gospodarstva oz. svoje ožje
stroke, ki so se pripravljeni vključiti v projekt in svoje znanje in izkušnje prenesti na bodoče podjetnike.
Bistvo samega projekta je v motiviranju ciljne skupine brezposelnih, da prepoznajo priložnosti v podjetništvu
ter jih tako vključiti v usposabljanje ter jim s tem pomagati pri ustanovitvi in pri uspešnih prvih korakih
delovanja nastalega podjetja. Po ustanovitvi podjetja ali s.p. podjetnik koristi vse podporne storitve, ki jih
država ali regija izvaja za razvoj podjetništva.
Projekt bo potekal predvidoma v na treh lokacijah: v prostorih Podjetniškega centra v Kranju, v Škofji Loki in na
Jesenicah in ima zaradi svojega pomena na razvoj podjetništva na Gorenjskem pa ima širši, regionalni pomen.
Upravičenci v projektu so trije RRA BSC Kranj, RAS Razvojna agencija SORA in RAGOR-razvojna agencija
Zg.Gorenjske.
Projekt je usmerjen v razvoj podjetništva prednostno v starostni skupini med 30-50 let, njihova vključitev v
projekt pa pomeni obvezo, da bodo s strokovno pomočjo mentorjev in dodatnim usposabljanjem v okviru
projekta pridobil ustrezna znanja in veščine, ki so nujno potrebna za identifikacijo podjetniške ideje, razvoj ideje
in njeno izvedbo v praksi, uspešno vodenje podjetja, komunikacijo s poslovnim okoljem in drugo.
V projektu bo v obdobju 1,5 let sodelovalo 72 udeležencev, po 24 udeležencev v obdobju 4-ih mesecev. Pri
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vsakem izmed treh upravičencev bo sodelovalo po 8 udeležencev na skupino za obdobje 4 mesecev.
Predvidoma se bo prvih 24 udeležencev (3x8 po lokaciji) v projekt vključilo 1.8.2014, nato bosta sledili še 2
skupini v 4 mesečnih terminih. Točne vstopne pogoje bo definiral javni poziv, ki ga bo potrdila strokovna
komisija. Udeleženci bodo lahko svoje ideje razvijali individualno, lahko pa v skupinah. Vsak udeleženec bo
pripravil poslovni načrt za razvoj svoje ideje in ustanovitve podjetja.
Osebe bodo za čas vključitve v program, to je dobo največ 4 mesecev, zaposlene za določen čas pri
upravičencih – 8 oseb bo za to obdobje zaposlenih na RRA BSC Kranj, 8 oseb na RAS in 8 oseb na RAGORju. Za
to obdobje jim pripada plača v višini minimalne plače in vsa nadomestila, 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-ja, razvojnih agencij in zunanjih strokovnjakov.
Največji sodelujoči subjekt, ki finančno ne bo vključen v projekt bo Zavod RS za zaposlovanje, ostali pa se bodo
vključevali sproti, skladno z izvajanjem aktivnosti. Poleg zagotavljanja idealnih materialnih pogojev za delo je
inovativnost tega projekta tudi v stalni razpoložljivosti 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 udeležencev, kjer bodo pridobili vsa manjkajoča znanja in veščine ter
potrebne kompetence za delo v podjetju. Usposabljanje s področij, ki jih RRA s svojimi kadri ne pokriva, bodo
izvajali strokovnjaki, ki so zaposleni na fakultetah, institutih ter strokovnjaki z izkušnjami iz gospodarstva oz.
svoje ožje stroke. S takšnim sodelovanjem se udeležencem omogoči vstop v podjetniška, znanstveno
raziskovalna in druga poslovna omrežja.
Projekt bo trajal 1,5 leta, vključitev udeležencev pa 12 mesecev (3 skupine po 24 udeležencev (3x8) z vključitvijo
4 mesece). Pred vključitvijo je potrebno na razvojnih agencijah pripraviti in sprejeti vse potrebne interne akte in
dokumente za vključitev v projekt. Potrebno bo objaviti razpis oz. javni poziv in njegovo predstavitev
zainteresiranim kandidatom. Sledil bo izborni postopek, ki ga bo izvajala strokovna komisija, sestavljena iz
predstavnikov agencij, Zavoda za zaposlovanje, ter neodvisnega strokovnjaka.
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 udeleženci sklenjeno delovno razmerje za dobo 4 mesece.
Udeleženci bodo opravili vse spremljajoče obveznosti pri sklenitvi delovnega razmerja. Sledilo bo iskanje
podjetniških idej, kjer bodo udeleženci ob pomoči oz. usmerjanju mentorjev poiskali in začetno preverili ter
ovrednotili podjetniške ideje. V nadaljevanju se bodo udeleženci 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. Usposabljanja in svetovanja bodo izvajali
notranji mentorji, zaposleni na BSC-ju ter zunanji izvajalci oz. mentorji. Skozi izdelavo poslovnega načrta se bo
dokončno preverila poslovna ideja, seveda pa bodo v tem obdobju podjetniki izvajali tržne raziskave ter vse
druge aktivnosti, potrebne za ustanovitev podjetja. Po 4 mesecih vključenosti v projekt (po poteku delovnega
razmerja) naj bi se udeleženci samozaposlili ali ustanovili podjetje, kjer se bodo zaposlili oz. se zaposlili v
drugem podjetju, ustanovljenem v okviru tega projekta, kjer ne bodo lastniki.
Geografska lokacija
projekta:
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Občina(-e):
Naselje(-a):
Gorenjska statistična regija,
Vsa naselja v sodelujočih občinah.
zainteresirane občine.
Projekt se bo fizično izvajal v prostorih
RRA BSC Kranj, Razvojne agencije SORA in
Razvojne agencije RAGOR
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Aktivnosti projekta*
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti
vsakega partnerja posebej)
1. Imenovanje strokovne komisije in priprava potrebne
dokumentacija za izvajanje dela v skupinah (priprava
izobraževalnega programa oz. plana dela skupin,
določitev mentorjev ipd.), priprava prostorov in
nabava opreme za udeležence
(aktivnosti izvajajo vsi partnerji)
2. Lokalne predstavitve projekta, izvedba izbornega
postopka udeležencev ter sklenitev delovnega
razmerja oz. pogodb o zaposlitvi in realizacija vseh
spremljajočih obveznosti (zdravniški pregled, varstvo
pri delu ipd.)
(aktivnosti izvajajo vsi partnerji)
3. Izvedba usposabljanj oz. vsebinskega dela projekta
(splošne vsebine ter vsebine glede na individualne
potrebe udeležencev oz. glede na vsebino posamezne
podjetniške ideje, realizacija podjetniške ideje od
izdelave poslovnega načrta do izvedbe tržnih raziskav
ter vseh potrebnih aktivnosti pred ustanovitvijo
podjetja do same registracije podjetja in eventualne
zaposlitve udeležencev) ter pregled napredovanja
skupin pri realizaciji ideje v določenih časovnih
intervalih ter ob zaključku šestmesečnega programa
(aktivnosti izvajajo vsi partnerji)
4. Informiranje oz. obveščanje javnosti oz.
zainteresiranih o projektu
(aktivnost izvaja samo BSC Kranj)
5. Vodenje projekta in nadzor projekta (priprava in
objava razpisov, priprava pogodb o zaposlitvi in ostale
pravne dokumentacije, sodelovanje z ZRSZ, vodenje in
koordinacija izvedbe izobraževanj med 3 lokacijami)
(aktivnosti izvaja samo BSC Kranj)
SKUPAJ stroški:
(Tabelo po potrebi razširite)

Ocenjeni bruto stroški
(v EUR)

Terminski načrt (od-do)

66.000,00 junij 2014

33.000,00 junij 2014
(enako: december 2014,
maj 2015)

405.000,00 avgust 2014 - november
2014,
(enako za obdobja:
januar 2015 - april 2015,
junij 2015 - september
2015)

3.000,00 junij 2014 - september
2015
50.400,00 junij 2014 - september
2015

557.400,00

Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev
Upravičenec (nosilec
projekta)
BSC Kranj
Partner 1
RAS
Partner 2
RAGOR
Sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih
(Tabelo po potrebi razširite)

leto 2013
(in pred tem)

leto 2014

leto 2015

SKUPAJ
po virih

%

0,00

17.952,61

22.848,77

40.801,38

7,32

0,00

13.464,45

17.136,58

30.601,03

5,49

0,00

13.464,45

17.136,58

30.601,03

5,49

0,00
0,00

200.374,49
245.256,00

255.022,07
312.144,00

455.396,56
557.400,00

81,70
100,0%
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1.6.24

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA SPODNJA BOHINJSKA DOLINA

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

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

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

Občina Bohinj

Komunalna infrastruktura Spodnja Bohinjska dolina

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

P4 Trajnostni razvoj
U 4.1.1. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter vodooskrba v porečju
Save in Sore

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

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

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

Specifični cilji projekta:
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Z investicijo se bo celovito dolgoročno rešila ureditev sekundarne kanalizacije v
naseljih Spodnje Bohinjske doline v aglomeraciji Kamnje, ki bo ugodno vplivala na
okolje. Z izgradnjo povezovalnega kanala Ribčev Laz – Bohinjska Bistrica, se bo
celotno sekundarno kanalizacijsko omrežje naselij Kamnje in Polje navezalo na
povezovalni kanal in čistilno napravo v Bohinjski Bistrici. Novozgrajena
komunalna infrastruktura bo ugodno vplivala na krepitev razvoja turističnega
gospodarstva ob samem jezeru in Savi Bohinjki. Hkrati z izgradnjo sekundarnega
komunalnega omrežja bo obnovljen v teh naseljih tudi vodovod. Komunalno bo
opremljena ena aglomeracija manjša od 2.000 PE: 3403 Kamnje ( 447 PE).
Do dokončanja glavnega povezovalnega kanala Ribčev Laz – Bohinjska Bistrica in
do zgraditve nove centralne čistilne naprave se bo novozgrajena sekundarna
kanalizacija navezala na povezovalni kanal in na obstoječo obratujočo čistilno
napravo v Bohinjski Bistrici, poleg obstoječe čistilne naprave se gradi nova čistilna
naprava Bohinj, po izgradnji le-te bo na novo ČN prevezan ves sistem. Na
kanalizacijski sistem bo v nekaj naslednjih letih priključenih 80 % uporabnikov.
Sistem bo povezan s čistilno napravo, kjer se bodo odpadne vode čistile. S tem bo
zagotovljen standard odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki so ga lokalne
skupnosti v skladu z zakonodajo dolžne zagotavljati svojim občanom. Hkrati z
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izgradnjo kanalizacije bo obnovljen tudi vodovod.
Pričakovani merljivi(!) rezultati
projekta:*

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

-

število prebivalcev s kvalitetnejšim in varnejšim vodovodnim
sistemom: 306 prebivalcev
- na kanalizacijski sistem v aglomeraciji omogočiti priključitev za 306
prebivalcev
- dolžina kanalizacijskega omrežja – odpadna kanalizacija: 1,926 km
- dolžina obnovljenega vodovodnega omrežja: 4,296 km
- število pripravljenih odcepov za hišne priključke: 82 kom
Občani občine Bohinj – prebivalci naselja Kamnje in Polje, turisti in 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. 8 v razpisni dokumentaciji):
vsebinsko področje: okoljska infrastruktura
upravičenec: Občina Bohinj
Do septembra 2015 v naseljih Spodnje Bohinjske doline zgraditi sekundarno fekalno kanalizacijo v skupni dolžini
1926 m ter s tem komunalno celovito opremiti 1 aglomeracijo manjšo od 2.000 PE – Kamnje (447 PE) in na
kanalizacijski sistem v aglomeracijah omogočiti priključitev za 306 prebivalcev. Hkrati bo do septembra 2015
obnovljeno vodovodno omrežje za 306 prebivalcev.
Skupaj bo v tej aglomeraciji zgrajenega 1926 m kanalizacijskega omrežja in 4296 m obnovljenega vodovodnega
omrežja (1894 m primarnega in 2402 m sekundarnega) za skupaj 360 prebivalcev.
Z investicijo se bo dolgoročno rešila ureditev sekundarne kanalizacije v naseljih Kamnje in Polje, manjših od
2.000 PE. Celotno sekundarno omrežje se bo navezalo na Primarni kanal Ribčev laz –Bohinjska Bistrica in na
obstoječo obratujočo ČN Bohinjska Bistrica. Poleg obstoječe ČN Bohinjska Bistrica se bo zgradila (iz kohezijskih
sredstev) nova ČN Bohinj. Z izgradnjo nove ČN se bodo vse odpadne vode iz obstoječe ČN prevezale na novo
ČN. Novozgrajena komunalna infrastruktura bo ugodno vplivala na krepitev razvoja turističnega gospodarstva
ob samem jezeru in Savi Bohinjki. Hkrati pa bo zagotovljena izboljšana oskrba s pitno vodo v naseljih Kamnje in
Polje.
Aktivnosti:
-

izdelava projektne in investicijske dokumentacije
pridobitev gradbenega dovoljenja
izvedba javnega razpisa
izgradnja kanalizacije in obnova vodovoda
strokovni nadzori
informiranje in obveščanje javnosti

Geografska lokacija
projekta:

Občina(-e):
Bohinj

Aktivnosti projekta*
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti
vsakega partnerja posebej)
1. projektna dokumentacija (IP, PGD, PZI)
2.

investicijska dokumentacija

3.

informiranje in obveščanje javnosti
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Naselje(-a):
Kamnje, Polje
Ocenjeni bruto stroški
(v EUR)

Terminski načrt (od-do)

35.868,00 september 2009 –
september 2013
1.830,00 julij 2013 – februar
2014
1.899,80 marec 2014 –
september 2015
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Aktivnosti projekta*
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnosti
vsakega partnerja posebej)
4. pridobitev gradbenega dovoljenja/ Pravnomočno

5.

izvedba javnega razpisa

6.

podpis gradbene pogodbe, izgradnja

Ocenjeni bruto stroški
(v EUR)

Terminski načrt (od-do)

0,00 julij 2013/
pravnomočno
31.7.2013
3.782,00 november 2013 - januar
2014
1.813.830,51 februar 2014 –
september 2015
31.493,63 februar 2014 –
september 2015
3.078,93 september 2015
1.891.782,87

7.

strokovni gradbeni nadzor, projektantski nadzor,
varstvo pri delu, varnostni načrt
8. tehnični pregled, uporabno dovoljenje
SKUPAJ stroški:
(Tabelo po potrebi razširite)

Občina Bohinj bo DDV poračunavala. Dejanska višina stroškov je za vrednost DDV nižja od zgoraj prikazane, in
sicer za 340.651,18 EUR. Skupna višina stroškov, brez poračunljivega DDV, znaša 1.551.131,69 EUR.
Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev
Upravičenec
Občina Bohinj
Sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih
(Tabelo po potrebi razširite)
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leto 2013
(in pred tem)

leto 2014

leto 2015

SKUPAJ
po virih

29.890,00

122.177,75

80.602,00

232.669,75

0,00
29.890,00

861.717,26
983.895,01

456.744,68
537.346,68

1.318.461,94
1.551.131,69

%
15,00
85,00
100,0%
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