Kočevskoribniška
subregija

Subregija
Bela

krajina

Izvedbeni načrt Regionalnega
razvojnega programa regije JV
Slovenija št.: IN-3/2014
Obdobje 2013-2015
Dolenjska
subregija

Čistopis, maj 2014

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 razvojne prioritete: Tehnična pomoč

1

REP
ZA

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ
IN TEHNOLOGIJO

Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa regije
JV Slovenija za obdobje 2013-2015
Naročnik:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Kotnikova 5
1000 Ljubljana
Odgovorna: mag. Stanko Stepišnik, minister

Izdelal:

Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Ljubljanska cesta 26
8000 Novo mesto
Odgovorna: mag. Mojca Špec Potočar, direktorica

Projektna skupina:
Ime in priimek strokovnjaka,
institucija
Tjaša Kump Murn, RC Novo mesto d.o.o.
Simon Jeraj, RC Novo mesto d.o.o.
mag. Mojca Špec Potočar, RC Novo mesto
d.o.o.
Elizabeta Smrke, RC Novo mesto, d.o.o.
Polona Kovač Brulc, RC Novo mesto d.o.o.

Igor Vizjak, RC Novo mesto d.o.o.
Vesna Kermc, RC Novo mesto d.o.o

Naloge pri izdelavi izvedbenega načrta
RRP
Strokovna sodelavka, koordinacija,
vodenje, spremljanje in izvedba
Strokovni sodelavec, strokovne,
administrativne naloge
Vodja, koordinacija, vodenje ter
spremljanje in izvedba
Strokovna sodelavka, strokovne in
tehnične naloge
Strokovna sodelavka, strokovne in
tehnične naloge s poudarkom na
koordinaciji
Namestnik vodje in strokovni sodelavec,
koordinacija, vodenje in spremljanje in
izvedba
Administrativna podpora, tehnične in
administrativne naloge

2

REP
ZA

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ
IN TEHNOLOGIJO

KAZALO VSEBINE
1. UVOD ........................................................................................................................................ 5
2. PODLAGE ZA IZDELAVO IZVEDBENEGA NAČRTA 2013-2015 .............................. 6
3. ANALIZA IZVEDBE IZVEDBENEGA NAČRTA RRP 2007-2009 REGIJE JV
SLOVENIJA ...................................................................................................................................... 8
3.1. Umeščanje projektov v izvedbeni načrt 2007-2009 ....................................................... 8
3.1.1.
Umeščene operacije v izvedbeni načrt 2007-2009 .................................................. 9
3.2. Analiza izvedbe izvedbenega načrta 2007-2009............................................................. 11
3.2.1
Izvedene operacije v sklopu prednostne usmeritve »regionalni razvojni programi«
12
3.3 Finančna analiza črpanja sredstev po razpisih .............................................................. 33
3.3.1
1. Javni razpis »razvoj regij«................................................................................... 33
3.3.2
2. Javni razpis »razvoj regij«................................................................................... 34
3.3.3
3. Javni razpis »razvoj regij«................................................................................... 35
3.3.4
4. Javni razpis »razvoj regij«................................................................................... 36

4 ANALIZA IZVEDBE IZVEDBENEGA NAČRTA RRP 2010-2012 REGIJE JV
SLOVENIJA ................................................................................................................................... 39
5.1 Umeščanje projektov v izvedbeni načrt 2010-2012 .................................................... 39
5.1.1
Umeščene operacije v Izvedbeni načrt za leto 2010-2012 .................................... 40
5.2 Analiza izvedbe izvedbenega načrta 2010-2012 ........................................................... 43
5.2.1
Izvedene operacije v sklopu prednostne usmeritve »regionalni razvojni programi«
44

5 ANALIZA IZVEDBE IZVEDBENEGA NAČRTA RRP 2012-2014 REGIJE JV
SLOVENIJA ................................................................................................................................... 58
5.3 Umeščanje projektov v izvedbeni načrt 2012-2014 .................................................... 58
5.3.1
Umeščene operacije v Izvedbeni načrt za leto 2012-2014 .................................... 59
5.4 Analiza izvedbe izvedbenega načrta 2012-2014 ........................................................... 64
5.4.1
Izvedene operacije v sklopu prednostne usmeritve »regionalni razvojni programi«
65

6 ANALIZA IZVEDENIH OPERACIJ V SKLOPU PREDNOSTNE USMERITVE
»RAZVOJ OBMEJNIH OBMOČIJ S HRVAŠKO ...................................................................... 77
6.2 Finančna analiza črpanja sredstev po razpisih .............................................................. 90
6.2.1
1. Javni razpis ROOSH ............................................................................................. 90
6.2.2
2. Javni razpis ROOSH ............................................................................................. 91
6.2.3
3. Javni razpis ROOSH............................................................................................. 92
6.2.4
4. Javni razpis ROOSH ............................................................................................. 93
6.2.5
5. Javni razpis ROOSH ............................................................................................. 94

6 ZAKONSKE PODLAGE ZA PRIPRAVO IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA
RAZVOJNEGA PROGRAMA 2013-2015............................................................................... 96
6.1 Državni razvojni program...................................................................................................... 96
6.2 Strategija razvoja Slovenije ................................................................................................... 98

3

REP
ZA

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ
IN TEHNOLOGIJO

6.3 Regionalni razvojni program Jugovzhodne Slovenije 2007-2013 .......................... 98
6.3.1
Predstavitev regije ................................................................................................. 99
6.3.2
Razvojne možnosti JV Slovenije ........................................................................... 102
6.3.3
Vizija razvoja in razvojne prioritete...................................................................... 102

7 NAČRT PRIPRAVE IZVEDBENEGA NAČRTA RRP ZA OBDOBJE 2013 - 2015104
8 IZVEDBA USKLAJEVALNIH IN POSVETOVALNIH AKIVNOSTI V REGIJI PRI
PRIRAVI IZVEDBENEGA NAČRTA RRP ZA OBDOBJE 2013-2015 ............................106
9 SEZNAM IN OPIS OPERACIJ VKLJUČENIH V IZVEDBENI NAČRT
REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA JV SLOVENIJE ZA OBDOBJE 20132015 ............................................................................................................................................113
9.1 Seznam in opis operacij vključenih na listo prioritetnih projektov Izvedbenega
načrta Regionalnega razvojnega programa JV Slovenije za obdobje 2013-2015 ...... 113
ČISTILNA NAPRAVA IN ZBIRNO-RECIKLAŽNI CENTER DOLENJSKE TOPLICE ............................. 116
VODOVODNI SISTEM ZABRDJE - PRAPROTNICA ........................................................................................ 121
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V NASELJU GRMOVLJE ................................................... 126
DOM STAREJŠIH OBČANOV Z NEGOVALNO BOLNIŠNICO IN SOCIALNIM VARSTVOM ............. 133
DOZIDAVA IN REKONSTRUKCIJA DOMA STAREJŠIH OBČANOV LOŠKI POTOK ........................... 137
PRENOVA MESTNE TRŽNICE ............................................................................................................................... 141
KANALIZACIJA IN VODOVOD ŠENTJOŠT ......................................................................................................... 147
REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČEGA IN GRADNJA NOVEGA VRTCA V ŠMARJETI ............................ 151
KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI ....................................................................... 156
FEKALNA KANALIZACIJA BREZOVICA – STRELAC IN VODOVOD STRELAC – II. FAZA .............. 160
PRENOVA ŠEŠKOVEGA DOMA KOČEVJE ......................................................................................................... 164
DELNA PRENOVA OBMOČJA RIBNIŠKEGA GRADU Z ODPRTIM PRIREDITVENIM PROSTOROM
............................................................................................................................................................................................ 168
UREDITEV KANALIZACIJE – DOLGA VAS – LIVOLD – sklop 2 in sklop 3 .......................................... 173
VEČNAMENSKI CENTER ZA KULTURNE DEJAVNOSTI ............................................................................. 178
OBNOVA SPOMINSKE HIŠE OTONA ŽUPANČIČA ........................................................................................ 183
IZGRADNJA VODOVODA, KANALIZACIJE IN JAVNE RAZSVETLJAVE TER UREDITEV POVRŠIN
ZA PEŠCE IN KOLESARJE V HRUŠEVCU ........................................................................................................... 189
VODOVOD 8.FAZA ...................................................................................................................................................... 193
ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO – I. TRAKT – VIŠJA STROKOVNA ŠOLA – DOKONČANJE
OBJEKTA......................................................................................................................................................................... 197
MLADI in PODJETNI .................................................................................................................................................. 204
VZPOSTAVITEV INTEGRALNE FINANČNE SHEME ZA USTANAVLJANJE ZADRUG ...................... 210

10. ZAKLJUČEK.........................................................................................................................217

4

REP
ZA

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ
IN TEHNOLOGIJO

1. UVOD
Regionalni razvojni program Jugovzhodne Slovenije (RRP) je temeljni programski
dokument na regionalni ravni, ki opredeljuje razvojne prednosti regije, določa
razvojne prioritete in vsebuje programe, ukrepe in cilje spodbujanja razvoja v
razvojni regiji. Sklep o pripravi RRP je sprejel regionalni razvojni svet septembra
2005. RRP je izdelan za obdobje Državnega razvojnega programa za obdobje 20072013, ki sovpada z novim programskim obdobjem kohezijske politike EU. V pripravo
je bila vključena strokovna in širša javnost, nosilci planiranja in razvojnega
načrtovanja v okviru posameznih programov RRP: gospodarstvo; človeški viri in
družbena blaginja; okolje, prostor in infrastruktura; razvoj podeželja ter turizem in
dediščina. Pripravo RRP je vodila projektna skupina, posamezne programe pa so
pripravljale ožje delovne skupine. Razvojne potrebe, možnosti, cilji regije ter program
so bili preverjeni na delavnicah. RRP upošteva in podpira državne razvojne
usmeritve. Med pripravo je potekal tudi prenos znanja za implementacijo RRP.
Pomemben cilj priprave RRP je bil tudi usposabljanje nosilcev razvoja v regiji in
vzpostavljanje razvojnih partnerstev ter zavezništev pri načrtovanju in
implementaciji regionalnega razvojnega programa.
Na podlagi regionalnih razvoj usmeritev regije s sprejetjem RRP ter veljavnih pravnih
podlag je Regionalna razvojna agencija Razvojni center Novo mesto d.o.o., za regijo JV
Slovenija začel s pripravo četrtega Izvedbenega načrta v programskem obdobju 2007
– 2013, torej priprave Izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa regije
JV Slovenija za obdobje 2013 – 2015. Pri tem je bilo veliko sodelovanja z izvajalci
projektov in projektnimi skupinami vseh enaindvajset občin v statistični regiji JV
Slovenija, kakor tudi z ostalimi izvajalci regionalnega razvoja v regiji. Istovrstne in
povezane regionalne razvojne projekte smo združevali v smiselne projekte. Hkrati z
evidentiranjem regionalnih razvojnih projektov smo ugotavljali njihovo
pripravljenost za izvedbo. Projekte, ki so pripravljeni za realizacijo smo opredelil kot
projektne predloge, iz katerih smo nato na usklajevanjih uvrstili na listo 21
prioritetnih projektov. Vsi ti projekti bodo imeli možnost za pripravo na naslednji
javni poziv črpanja evropskih sredstev iz prednostne usmeritve »Regionalni razvojni
programi« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »razvoj regij«.
Predlog Izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa regije JV Slovenija za
obdobje 2013 – 2015 je bil sprejet na 1. korespondenčni seji Razvojnega sveta regije
JV Slovenije dne 14.1.2014 in kot tak posredovan na Ministrstva za gospodarski
razvoj in tehnologijo v mnenje.
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2. PODLAGE ZA IZDELAVO IZVEDBENEGA NAČRTA 20132015
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) je v Uradnem
listu Republike Slovenije št. 104/2013 z dne 13.12.2013, z javnim povabilom pozvalo
Regionalno razvojno agencijo JV Slovenije (v nadaljevanju: RRA JV Slovenije) k oddaji
vloge za predložitev in sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih
razvojnih programov za obdobje 2013 – 2015.
Pravna podlaga za izvedbo javnega povabila za predložitev in sofinanciranje priprave
izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov 2007-2013 za obdobje 20132015 je Proračun Republike Slovenije za leto 2013 (Ur. l. RS, št. 104/2012, 61/2013Rb2013, 62/2013 popr./), Proračun Republike Slovenije za leto 2014 (Ur. l. RS, št.
104/2012),Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014
(Ur. l. RS, št. 104/2012, 46/2013, 56/2013-ZŠtip-1, 61/2013 in 82/2013), Zakon o
javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB4 /14/2013 popr./, 110/2011-ZDIU12),
Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih
programov in prednostnih nalog (Ur.l. RS, št. 56/2011), Zakon o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 20/2011, 57/2012), Pravilnik o
regionalnih razvojnih agencijah Ur. l. RS, št. 3/2013), Uredba o regionalnih razvojnih
programih (Ur. l. RS, št. 31/06, 20/2011-ZSRR-2, 69/2012), Uredba o dodeljevanju
regionalnih spodbud (Ur. l. RS, št. 93/05, 127/06-ZJZP, 37/2010, 20/2011-ZSRR-2,
24/2011, 16/2013), Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Ur. l.
RS, št. 24/11, 16/2013), Operativni program krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007-2013, Uredba sveta (ES) št. 1083/2006, Uredba sveta
(ES) št. 1028/2006, Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske
kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Ur.l. RS,
št. 17/09, 40/2009, 3/2010, 31/2010, 79/2010, 4/2013) in Navodilo organa
upravljanja za izvajanje tehnične pomoči kohezijske politike 2007-2013 (Ur. l. RS, št.
41/2007).
Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa regije JV Slovenija 2007-2013 za
obdobje 2013-2015 je ustrezno strukturiran, usklajen z regionalnim razvojnim
programom in upošteva Državni razvojni program ter proračunske okvire na državni
in občinski ravni. Projektni predlogi, ki so del Izvedbenega načrta Regionalnega
razvojnega programa regije JV Slovenija 2007-2013 za obdobje 2013-2015,
predstavljajo zaključeno funkcionalno celoto. Izkazujejo regionalni pomen in vpliv na
dodano vrednost gospodarstva v regiji JV Slovenija, ter pomen za ustvarjanje novih

6

REP
ZA

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ
IN TEHNOLOGIJO

delovnih mest ali vpliv na izboljšanje stanja okolja in zagotavljanje osnovne
komunalne infrastrukture.

7

REP
ZA

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ
IN TEHNOLOGIJO

3. ANALIZA IZVEDBE IZVEDBENEGA NAČRTA RRP 20072009 REGIJE JV SLOVENIJA
3.1. Umeščanje projektov v izvedbeni načrt 2007-2009
Izdelava izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa 2007-2009 se je
financirala iz projekta »Študije in vrednotenja – organ upravljanja – tehnična pomoč –
2006«, ki se delno financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Izdelava Izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa 2007-2009 (v
nadaljevanju: izvedbeni načrt 2007-2009) je vključevala pripravo predlogov
prioritetnih projektov v zahtevani vsebini in obliki v skladu z Uredbo o regionalnih
razvojnih programih (Ur.l.RS, št. 31/06) in Navodili organa upravljanja za izvajanje
tehnične pomoči EPD 2004-2006 z dne 02.12.2004 s strani subjekta spodbujanja
razvoja na regionalni.
V skladu s pogodbo so morali predlogi prioritetnih projektov v okviru izvedbenega
načrta vsebovati najmanj naslednje sestavne dele:
- določeni so morali biti nosilci izvajanja;
- splošni in specifični cilji operacije;
- opis operacije;
- ocenjena vrednost operacije in metodologija za izračun ocenjene vrednosti;
- terminski načrt izvedbe operacije v programskem obdobju;
- načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi viri (državni proračun,
vključno s posebno izkazanimi sredstvi EU, proračuni lokalnih skupnosti,
ostali domači javni viri in zasebna sredstva) po posameznih letih
programskega obdobja;
- geografske lokacije, na katerih se bo operacija izvajala;
- navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU v
naslednjem programskem obdobju;
- ciljne skupine, katerim je operacija namenjena;
- obrazložitev smotrnosti izvedbe operacije;
- merljivi fizični kazalniki.
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3.1.1. Umeščene operacije v izvedbeni načrt 2007-2009
Izvedbeni načrt 2007-2009 je bil potrjen na 9. redni seji Sveta razvojne regije JV
Slovenija, dne 19.06.2007. Operacije, ki so bile umeščene v načrta so bile pripravljene
skladno z zahtevami pogodbe in na ustreznih obrazcih, ki jih je predpisal naročnik.
V spodaj navedeni tabeli so prikazane vse operacije, ki so bile v začetku umeščene v
izvedbeni načrt 2007-2009. Tabela ne zajema operacij, ki so se dodatno usklajevale
na Svetu regije in prijavljale na javne razpise razvoja regij. Finančna opredelitev je
takšna, kot je bila dana na začetku. Realizirani zneski so nekoliko drugačni, kar je
opisano in prikazano v nadaljevanju. V spodaj navedeni tabeli so prikazane vse
operacije, ki so bile v začetku umeščene v izvedbeni načrt 2007-2009.

Tabela 1: Seznam umeščenih operacij v Izvedbeni načrt 2007-2009
Nosilec operacije

Naziv operacije

(v EUR)
Vrednost operacije

Lastna
sredstva
Občina Trebnje

Razvojni center
Novo mesto d.o.o.
Občina Kočevje
Občina Loški
Potok
Občina Ribnica
Občina Kostel
Občina Sodražica
Občina Osilnica
Občina Ribnica
Občina Kočevje

Občina Kočevje
Občina Dolenjske
Toplice
Občina Ribnica

Heritage trails – NET – Internetni portal
tematskih poti v JV Sloveniji – razvoj
regijske turistične infrastrukture
Oživitev turizma in spodbujanje
podjetništva na varovanih območjih JV
Slovenije
Geografske in turistične označbe na
območju Nature 2000
Dom starejših občanov Loški Potok
OC Breg – III. Faza
Svet Kolpe
Ureditev trga v Sodražici
Rekonstrukcija lokalne ceste LC 305 10
Papeži – Belica – Žurge
Izdelava projektov in odkup zemljišč za IC
Lepovče
Nakup objektov za zagotovitev prostorov
za gospodarske dejavnosti v poslovnih
conah v Kočevju
Projektna dokumentacija in izgradnja lik
Kočevje
Vodovod Stare žage – Občice II. Faza
Dozidava in rekonstrukcija objekta Marof
za Rokodelski center Slovenije

EU sredstva
–RRP
(OP
razvoj regij)

Skupaj
vrednost
operacije

165.000

384.000

549.000

60.000

140.000

200.000

49.634

120.540

170.174

1.077.043

1.046.023

2.123.066

184.042
162.585
265.849
229.286

316.709
357.415
360.089
387.309

500.751
520.000
625.938
616.595

458.483

292.517

751.000

1.263.339

1.036.661

2.300.000

1.292.340

1.216.780

2.509.120

418.727

589.708

1.008.435

338.476

263.924

602.400
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Občina Straža
Občina Črnomelj
Občina Škocjan
Občina
Žužemberk
Občina Semič
Občina Šmarješke
Toplice
Občina Mirna peč
Občina MokronogTrebelno
Občina Trebnje
Občina Črnomelj
Občina Črnomelj

Občina Metlika

Občina Metlika
Občina Kostel
Občina Škocjan

Občina MokronogTrebelno
Javni zavod
Zdravstveni dom
Trebnje
Občina Črnomelj
Občina Kočevje
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Izgradnja vodovoda in vodohrana Drganja
sela
Prenova stare šole za namene glasbene
šole
Obnovitvena dela na LC Goriška vas –
Klenovik – Velike Poljane – Zbure
DSO Žužemberk

416.709

343.291

760.000

297.742

711.539

1.009.281

489.639

704.881

1.194.520

681.173

947.722

1.628.895

1.278.017

2.057.548

3.335.565

496.065

275.535

771.600

453.267

665.733

1.119.000

11.724.522

304.399

12.028.921

1.028.771
721.251
922.595

915.771
1.750.406
2.124.727

1.944.542
1.471.657
3.047.322

1.457.472

3.111.987

4.569.460

187.375
697.304
186.000

438.564
1.627.043
434.000

625.939
2.324.347
620.000

306.051

714.119

1.020.170

Adaptacija in dozidava prostorov za
potrebe zdravstvenega varstva

970.247

387.623

1.357.870

Prenova Črnomaljskega gradu
Rekonstrukcija ceste Kočevje-Koprivnih,
odsek Koprivnik – regionalna cesta R-I217

721.251
363.045

1.750.406
880.487

2.471.657
1.243.532

29.363.300

26.657.456

55.020.756

Izgradnja večnamenskega kulturnega
centra Semič z ureditvijo dostopa
Vodovod Koglo
Sanacija in gradnja vodovodne
infrastrukture v MP
Prestavitev lokalne ceste Poljane –
Trebelno – preboj Radna vas
IPC Trebnje
TRIS Kanižarica
Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno
vodo in varovanje vodnih virov Bele
krajine
Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno
vodo in varovanje vodnih virov Bele
krajine
Poslovna cona Pri Pildu
Svet Kolpe
Izdelava PGD, PZI in PZR komunalnega
opremljanja za GTC Škocjan ter realizacija
omenjenih projektov
Čistilna naprava Mokronog
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Graf 1: Prikaz predvidenega sofinanciranja v odstotkih (%)

3.2. Analiza izvedbe izvedbenega načrta 2007-2009
V celotnem programskem obdobju 2007-2013 je v okviru prednostne usmeritve
»Regionalni razvojni programi«, v okviru Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj
regij«, na voljo 50.928.355 EUR za celotno regijo JV Slovenija, kar je znašalo 8,69% od
sredstev, ki so bila razpisana za celotno Slovenijo. Kriterij za delitev sredstev je bilo
število prebivalcev v regiji.
Razpoložljiva razpisana sredstva v obdobju 2007-2009 so bila 46.073.794,38 EUR. V
tem obdobju so bili razpisani štirje javni razpisi. Upravičenci na razpisu so bili:
samoupravne lokalne skupnosti, subjekti spodbujanja razvoja na regionalni ravni ali
javni zavodi, katerih ustanovitelj je samoupravna lokalna skupnost. Razpisi so
določali, da se lahko na razpise prijavijo le tiste operacije in tisti upravičenci, ki jih
predhodno potrdi Svet regije posamezne razvojne regije v okviru izvedbenega načrta
regionalnega razvojnega programa in na obrazcu vloge prijaviteljev.
Prijavitelji so lahko kandidirali s projekti na različnih vsebinah, in sicer ekonomska in
izobraževalna infrastruktura, prometna infrastruktura, okoljska infrastruktura, razvoj
urbanih naselij, javna infrastruktura v območju s posebnimi varstvenim režimi v
turističnih območjih in socialna infrastruktura (socialnovarstvena in zdravstvena
infrastruktura).
V okviru posamezne vsebine je javni razpis z razpisno dokumentacijo določal
upravičene namene in upravičene stroške za sofinanciranje.
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Na vsakem izmed javnih razpisih je bilo mogoče pridobiti sofinancerska sredstva v
višini največ 85% celotnih upravičenih stroškov operacije. Najmanj 15% celotnih
upravičenih stroškov (lastno udeležbo) je morala zagotavljati samoupravna lokalna
skupnost iz lastnih javnih virov, sredstva za neupravičene stroške pa je moral
zagotavljati upravičenec.
Kot je bilo že navedeno, niso v prvotnem dokumentu Izvedbeni načrt 2007-2009
navedene vse operacije, ki so bile prijavljanje na javne razpise. Izvedbeni načrt se je
dopolnjeval z vsakim razpisanim javnim razpisom in prijavljenimi operacijami ter
usklajeno in potrjeno na Svetu razvojne regije JV Slovenija z obrazcem 1.

3.2.1 Izvedene operacije v sklopu prednostne usmeritve »regionalni
razvojni programi«
V letih od 2007-2009 je bilo na Javne razpise za prednostno usmeritev »Regionalni
razvojni programi« izvedenih 32 operacij v regiji JV Slovenija. Nekatere operacije so
se že zaključile, nekatere pa bodo zaključene do konca 2009 oziroma tiste, ki imajo z
aneksi podaljšan rok črpanja pa so prestavljene v leto 2010.
V tabeli so navedene vse operacije, ki so se izvajale in se še vedno izvajajo v sklopu
Izvedbenega načrta RRP 2007-2009.
Tabela 2: Seznam realiziranih operacij prijavljenih na prve štiri Javne razpise za prednostno
usmeritev »Regionalni razvojni programi«
(v EUR)
Ob prijavi projekta
Nosilec
operacije

Naziv operacije

Občina Kočevje

Geografske in
turistične označbe na
območju Nature
2000

Občina Mirna Peč

Sanacija in gradnja
vodovodne
infrastrukture

Lastna
sredstva

51.392,40

677.067,00

Po zaključku projekta

Odobrena
pogodbena
Lastna
višina
sredstva
sofinanciranja
s strani EU

116.656,67

46.857,32

665.733,00

590.065

Skupna
Realizacija
vrednost
sofinanciranja
operacije
(dejansko
črpana
sredstva EU)
113.796,33

po zaključku

160.653,65

662.404,88 1.252.469,88
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Občina Črnomelj

Prenova objekta
kulturne dediščine v
mestnem jedru
Črnomlja za kulturne
in javne namene

Občina Semič

Izgradnja
večnamenskega
kulturnega centra
Semič z ureditvijo
dostopa

Občina Dolenjske
Toplice

Izgradnja vodovoda
Občice Stare Žage –
II. faza

Občina Loški
Potok

297.742,00

704.424,00

547.269,55

704.424,00

1.251.693,55

1.278.017,00

2.016.397,00

1.812.268,00

2.016.397,00

3.828.665,00

418.727,00

586.759,00

297.958,40

581.819,04

879.777,44

Dom starejših
občanov Loški Potok

1.661.253,00

1.040.794,00

1.839.438,00

1.040.794,00

2.880.232,00

Občina Kočevje

Razvoj gospodarstva
- Podjetniški
inkubator

1.319.206,00

1.031.478,00

1.291.911,67

1.031.478,00

2.323.389,67

Občina Kočevje

Projektna
dokumentacija in
izgradnja LIK
Kočevje

1.412.194,00

1.238.996,00

1.446.124,00

1.238.996,00

2.685.120,00

Občina Črnomelj

Fekalna kanalizacija
in ČN Stari trg ob
Kolpi

414.992,00

583.596,00

454.763,01

583.595,98

1.038.358,99

Občina Trebnje

Heritage Trail net

161.826,12

384.000,00

161.826,12

381.816,28

543.642,40

RC Novo mesto
d.o.o.

Razvoj podjetništva
na varovanih
območjih

52.500,00

127.500,00

52.177,83

126.717,57

178.895,40

Občina Straža

Izgradnja vodovoda
in vodohrana
Drganja sela

361.231,00

398.769,00

280.439,58

398.769,00

679.208,58

Občina Kostel

Svet Kolpe

282.345,00

575.685,00

354.329,82

575.685,00

930.014,82

Občina Sodražica

Ureditev trga v
Sodražici

288.063,00

382.305,00

183.888,06

382.305,00

566.193,06

Občina Škocjan

LC Goriška vas Klenovik - V. Poljane
- Zbure

271.181,00

911.014,00

348.933,38

709.878,51

1.058.811,89

Občina Trebnje

Kanalizacijski sistem
Veliki Gaber

1.307.692,00

837.272,00

807.110,78

588.954,08

1.396.064,86

Občina Metlika

Kanalizacija in
čistilna naprava
Gradac

326.921,00

711.393,00

520.783,65

711.393,00

1.232.176,65

Občina Črnomelj

Vodooskrba območja
Sinji Vrh

656.826,00

757.814,00

1.825.272,19

757.814,00

2.583.086,19
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960.000,00

590.159,00

442.367,70

454.157,07

896.524,77

Cestna in komunalna
infrastruktura
Žužemberk

1.650.043,00

1.756.596,00

1.650.043,00

1.756.596,00

3.406.639,00

Občina
MokronogTrebelno

Obnova in
novogradnja ceste
SV. Peter - Drečji vrh

311.608,00

573.203,00

872.203,00

573.203,00

1.445.406,00

Občina Kočevje

Prenova in
revitalizacija
mestnega jedra

467.684,00

891.666,00

ODSTOP OD
PROJEKTA

ODSTOP OD
PROJEKTA

ODSTOP OD
PROJEKTA

Rekonstrukcija LC
Občina Šentjernej 394111 v zbirno
cesto

580.188,00

885.416,00

588.752,85

885.416,00

1.474.168,85

Občina Ribnica

Rokodelski center

533.117,00

891.155,00

467.167,17

891.155,00

1.358.322,17

Občina Ribnica

Severna servisna
cesta

339.462,00

483.302,00

197.444,29

483.302,00

680.746,29

Občina Kočevje

Turistični kompleks
Kočevje - Jezero, I.
faza

719.638,00

708.333,00

762.336,96

674.974,51

1.437.311,47

Občina Loški
Potok

Ureditev križišča
lokalnih cest Hrib
center

957.857,00

742.543,00

588.017,00

742.543,00

1.330.560,00

Mestna občina
Novo mesto

Vodovod Grčevje

1.057.890,87

1.379.940,00

569.877,35

423.532,00

625.491,90

416.553,81

625.491,90

1.042.045,71

Občina Šmarješke
Vodovod Koglo
Toplice

1.379.940,00 1.949.817,35

Občina Metlika

Kanalizacija in
čistilna naprava
Radovica

460.640,05

1.036.206,95

169.765,13

729.159,11

898.924,24

Občina Šentjernej

Rekonstrukcija COŽ v
Šentjerneju

604.779,00

235.571,00

569.333,80

235.571,00

804.904,80

Mestna občina
Novo mesto

Vzpostavitev
katastrov GJI V JVSLO

87.501,00

211.637,29

299.138,29

SKUPAJ

87.501,00

212.104,32

20.393.115,44 24.082.272,84

20.242.779,42 20.493.587,55

39.086.323,97
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Iz tabele je razvidno, da je bilo v štirih javnih razpisih prijavljenih operacij za celotno
vrednost 39.056.508,07 EUR. Pri izdelavi analize je bilo ugotovljeno, da z izjemo dveh
projektov, ki še potekajo, bilo črpanih 20.493.587,55 EUR sredstev od predvidenih
24.082.272,84 EUR. Če povzamemo načrtovana sredstva še ostalih dveh še ne
dokončanih projektov, bo ostalo iz prvih štirih razpisov, glede na prijavljene projekte
okoli 1. mio EUR. Iz tabele je razvidno, da so prijavitelji v povprečju zagotovili 46,63%
lastnih sredstev in dobili sofinancirane projekte v povprečju 52,47%.
V nadaljevanju so predstavljene realizirane operacije.
NAZIV OPERACIJE: Geografske in turistične označbe na območju Nature

2000
NOSILEC OPERACIJE: Občina Kočevje
KRATEK OPIS: Operacija je bila prijavljena na 1. Javni razpis za prednostno
usmeritev »Regionalni razvojni programi«. Celotna vrednost operacije je znašala
160.653,65 EUR, od tega je bilo sofinanciranih 113.796,33 EUR iz sredstev javnega
razpisa in 46.857,32 EUR iz lastnih sredstev. V okviru operacije so izvedene naslednje
aktivnosti: storitve oblikovanja blagovnih znamk, izdelava kataloga izdelkov
»geografskih označb«, izdelava zgibank in tiskovin. Občina Kočevje je pripravila
elaborat za postavitev turistične in usmerjevalne signalizacije, ki je osnova za
načrtovanje usmerjevalnih tabel na območju občine.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: predvideni merljivi rezultati so postavljene
usmerjevalne in informacijske table.
NAZIV OPERACIJE: Sanacija in gradnja vodovodne infrastrukture
NOSILEC OPERACIJE: Občina Mirna Peč
KRATEK OPIS: Operacija je bila prijavljena na 1. Javni razpis za prednostno
usmeritev »Regionalni razvojni programi«. Celotna vrednost operacije je znašala
1.252.469,88 EUR, od tega je bilo sofinanciranih 662.404,88 EUR iz sredstev javnega
razpisa in 590.065,00 EUR iz lastnih sredstev.
Projekt vsebuje sanacijo in gradnjo vodovodne infrastrukture višinske cone Občine
Mirna Peč in v Občini Mokronog-Trebelno od črpališča do naselja Cerovec, in sicer:
izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo vodovodnega omrežja višinske cone
Občine Mirna Peč in Občine Mokronog-Trebelno in projektne dokumentacije za
izvedbo objekta črpališča in vodohran; izgradnjo črpališča na vrtini PG2 in vodohran
Poljane (Plešivica) 200 m3 ter sanacijo in gradnjo vodovodnega omrežja višinske
cone Občine Mirna Peč, ki obsega: gradnjo infrastrukture v smeri naselij Poljane pri
Mirni Peči (odsek Čemše – Poljane, zgrajen do oktobra 2008 in odsek Poljane –
Vrhpeč – Jelše, gradnja poteka od spomladi 2009 in bo zaključena do konca julija
2009) ter gradnjo cevovoda do naselja Cerovec v Občini Mokronog – Trebelno (odsek
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od črpališča PG2 do naselja Cerovec). Skupaj izgradnja vodovodnega omrežja znaša
dobrih 6 km.
Celotni projekt je v zaključni fazi izvedbe in bo zaključen do začetka septembra 2009.
Z Aneksom št. 1 z izvajalsko organizacijo z dne 04.08.2008 se je rok za izvedbo del pri
izgradnji cevovodnega omrežja 1. etape (odseka od črpališča do naselja Poljane v
Občini Mirna Peč in do naselja Cerovec v Občini Mokronog - Trebelno) podaljšal za 1
mesec (do 22.10.2008) zaradi dodatnih del v obsegu dobave in vgradnje električnega
kabla, valjanca v dolžini 650 m.
Z Aneksom št. 5 z izvajalsko organizacijo z dne 12.06.2009 pa se je končni rok za
izvedbo del pri izgradnji cevovodnega omrežja 2. etape (odsek od Poljan do Vrhpeči
in Jelš) podaljšal za en mesec oz. do 17.07.2009 zaradi nepredvidenih težav pri
izvajanju podbojev pod državno cesto H1 pri izvedbi sekundarnega vodovoda v
Poljanah).
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: Merljivi rezultati določeni v 5. členu pogodbe št.
C1536-07S330037 so: "Število prebivalcev s kvalitetnejšim in varnejšim vodovodnim
sistemom: 1509".
Z dopisom z dne 16.3.2009 so skladno z oceno izvajanja operacije in doseganja
merljivih rezultatov pri izvajanju operacije SVLR zaprosili za spremembo merljivih
rezultatov iz pogodbe (iz 1509 na 407 prebivalcev, priključenih na vodovodni sitem
iz novozgrajenega vodovoda) in za podaljšanje roka pri doseganju ciljev pri
izvajanju operacije, in najkasneje do 30.6.2012 (torej iz pogodbenega roka
31.12.2009). V sklenjeni pogodbi so cilji namreč zastavljeni preširoko in ne sledijo
izvedbi operacije 2007-2009. Trenutno opredeljeni cilji so povzeti iz Investicijskega
programa, ki predvideva, da bo po zaključenih investicijah v vodooskrbne sisteme na
območju Občine Mirna Peč (v vseh naseljih občine) oskrbljenih z vodo 1509
prebivalcev v 23 naselij in zaselkov, pri čemer je ocena števila prebivalcev podana do
leta 2032.
Realno pa je do predlaganega - podaljšanega roka (torej do 30.6.2012) možno
doseči cilj - oskrba z vodo prebivalcev naslednjih naselij in zaselkov: Radna vas (43),
Bitnja vas (40), Cerovec (66), Čemše (40), Poljane (57), Poljanska gora (40), Jelše (31)
in Vrhpeč (90), torej skupaj oskrba z vodo iz novozgrajenega vodovodnega
sistema 407 prebivalcev.
Kratka obrazložitev predlagane spremembe: naselja in zaselki Ornuška vas, Brezje,
Štatenberk, Roje, Udna vas, Globočdol, Hmeljčič, Šentjurska gora, Hmelčarska gora,
Hribe, Jordankal, Sv. Ana, Dolenji Globodol, Gorenji Globodol in Srednji Globodol bodo
namreč lahko iz predmetne infrastrukture oskrbovana šele po letu 2012 (po roku za
uresničitev cilja). V teh naselij je namreč potrebno za dejansko izvedbo vodovodnih
priključkov (zaradi tehničnih zahtev) zagotoviti dodatno infrastrukturo, ki jo
predmetna operacija ne vsebuje, kot npr.: zgraditi je potrebno primarno omrežje
Vrhpeč - Jordankal (za oskrbo naselij Jordankal, Dolenji Globodol, Gorenji Globodol in
Srednji Globodol), sekundarno omrežje (za oskrbo zaselka Sv. Ana) ter primarno in
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sekundarno omrežje za ostala naselja oz. zaselke. Ta naselja bodo lahko vključena v
oskrbo preko predmetne infrastrukture le postopno, predvideva se, da v naslednjih
desetih letih. O tem govori tudi investiciski program, iz katerega pa merljivi cilji niso
bili dobro pregledani in postavljeni v pogodbo št. C1536-07S330037, konkretno v 5.
Člen.
Naselja in zaselki navedeni v začetku odstavka pa se nahajajo izven zaokroženega,
gravitacijskega območja, ki bodo v prihodnje tudi povezana v enotni, vsebinsko vezan
sistem, vendar pa je oskrba teh območji pogojena z izgradnjo infrastrukture, ki ni
predmet 1. faze - višinske cone oziroma ni predmet te operacije.
NAZIV OPERACIJE: Prenova objekta kulturne dediščine v mestnem jedru

Črnomlja za kulturne in javne namene
NOSILEC OPERACIJE: Občina Črnomelj
KRATEK OPIS: Operacija je bila prijavljena na 1. Javni razpis za prednostno
usmeritev »Regionalni razvojni programi«. Celotna vrednost operacije je znašala
1.251.693,55 EUR, od tega je bilo sofinanciranih 704.424,00 EUR iz sredstev javnega
razpisa in 547.269,55 EUR iz lastnih sredstev. Prenovljen je bil objekt kulturne
dediščine v mestnem jedru Črnomlja za kulturne in javne namene. Obnova je obsegala
gradbeno obrtniška dela v notranjosti objekta ter prenovo zunanjega platoja pred
objektom. Zamenjano je bilo stavbno pohištvo, izdelane pregradne stene, prenovljene
stene, izdelane lesene obloge, novi tlaki in prenovljeno spomeniško zavarovano
stopnišče, urejene sanitarije, vgrajeno dvigalo. Urejeni so dodatni prostori na
podstrešju objekta. V celoti je bila napeljana nova inštalacija, in sicer:
elektroinštalacije, strojne inštalacije (ogrevanje, prezračevanje, vodovod,
kanalizacija) ter telefonija. Na platoju je bil zamenjan asfaltni tlak s kamnitim v
kombinaciji z granitnimi kockami. Objekt je bil prenovljen pod konservatorskim
nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: Površina prenovljenega objekta je večja za 208,35
m2 (prvotna površina je bila 618,75 m2, prenovljenih je 827,1 m2).
NAZIV OPERACIJE: Izgradnja večnamenskega kulturnega centra Semič z

ureditvijo dostopa
NOSILEC OPERACIJE: Občina Semič
KRATEK OPIS: Operacija je bila prijavljena na 1. Javni razpis za prednostno
usmeritev »Regionalni razvojni programi«. Celotna vrednost operacije je znašala
3.828.665,00 EUR, od tega je bilo sofinanciranih 2.016.397,00 EUR iz sredstev javnega
razpisa in 1.812.268,00 EUR iz lastnih sredstev.
Predmet izvajanja projekta je bila gradnja večnamenskega kulturnega centra Semič z
ureditvijo dostopa. Z izvedbo projekta so pridobili nove sodobne prostore za kulturne
prireditve ter novo sodobno knjižnico, boljše pogoje za izvajanje kulturnih dejavnosti
in prostore za društva, multimedijsko središče za Belo krajino in možnosti za
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kongresni turizem, organizacijo seminarjev. Projekt vpliva na spodbujanje
kreativnosti, socialne vključenosti vseh društev v Občini Semič, romski skupnosti
nudi nove možnosti vključevanja v kulturno dogajanje v občini in tudi širše v subregiji
in regiji, mladim pa nove možnosti v sklopu knjižnične dejavnosti (internet, prostori
za druženja, predstavitve). Z novimi možnostmi multimedijskih povezav so dane
možnosti za kongresni turizem, videokonferenčni sistem.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: nov večnamenski kulturni center, 2 novi delovni
mesti v kulturnem centru in 305 m dostopne ceste.
NAZIV OPERACIJE: Izgradnja vodovoda Občice Stare Žage – II. faza
NOSILEC OPERACIJE: Občina Dolenjske Toplice
KRATEK OPIS: Operacija je bila prijavljena na 1. Javni razpis za prednostno
usmeritev »Regionalni razvojni programi«. Celotna vrednost operacije je znašala
879.777,44 EUR, od tega je bilo sofinanciranih 581.819,04 EUR iz sredstev javnega
razpisa in 297.958,40 EUR iz lastnih sredstev. Namen projekta je zajeti in pripeljati
vodo iz globokih hidrogeoloških vrtin v Starih Žagah, ki so bile izvrtane med leti 1987
do 1989 v vodovodni sistem Dolenjske Toplice oziroma do točke V182 na Malem
Riglju. Spotoma pa je potrebno oskrbeti s pitno vodo naselja Stare Žage in Občice. Cilj
investicije je izboljšanje kakovosti bivalnega in delovnega okolja na tem območju. Z
investicijo se neposredno rešuje naslednja problematika: slaba oskrba naselij Stare
Žage, Občice, Mali Rigelj, Veliki Rigelj in Cerovec s pitno vodo, ker naselja še nimajo
vodovoda; zagotavljanje drugega vira za vodovodni sistem Dolenjske Toplice; slaba
oskrba naselij v občini Semič s pitno vodo; čistilna naprava Semič ne deluje, ker je
pogoj za začetek delovanja izgradnja omenjenega vodovoda. Posredni cilji investicije
so izboljšanje življenjskih pogojev na obravnavanih območjih kvaliteta življenja na
področju zdravega načina življenja (pomanjkanje zadostnih količin neoporečne vode),
požarna varnost naselij se bo izboljšala, preprečevanje odseljevanja prebivalcev iz
demografsko ogroženih območij, naraščanje števila stanovanjskih hiš, objektov,
zidanic, kleti …
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: izgradnja vodovodnega omrežja za oskrbo s pitno
vodo, in sicer 4.450 m primarnega cevovoda, 174 m tlačnega cevovoda od vrtin do
vodohrana, 3.032 m sekundarnega omrežja ter 3 črpališča.
NAZIV OPERACIJE: Dom starejših občanov Loški Potok
NOSILEC OPERACIJE: Občina Loški Potok
KRATEK OPIS: Operacija je bila prijavljena na 1. Javni razpis za prednostno
usmeritev »Regionalni razvojni programi«. Celotna vrednost operacije je znašala
2.880.232,00 EUR, od tega je bilo sofinanciranih 1.040.794,00 EUR iz sredstev javnega
razpisa in 1.839.438,00 EUR iz lastnih sredstev. Izgradnja Doma starejših občanov
Loški Potok, torej izvedba gradbenih in obrtniških del ter strojnih in elektro inštalacij
na objektu je potekala v skladu s pogodbo in obema aneksoma k pogodbi. Dom
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starejših občanov Loški Potok, z neto površino cca. 2570 m2, ima 58 ležišč v 28
enoposteljnih in 15 dvoposteljnih sobah, skupaj s sanitarijami za vsako posamezno
sobo. Sobe se nahajajo v treh etažah in sicer pritličju, 1. nadstropju in v mansardi.
Poleg sob so v vsaki etaži večnamenski prostor s čajno kuhinjo, negovalna kopalnica
ter prostori za shranjevanje perila. Velikost in oprema sob so v skladu z vsemi
zahtevanimi normativi in omogočajo opravljanje nege oskrbovancev na različnih
zahtevnostnih ravneh z upoštevanjem uporabe vozičkov za invalide.
Vhod za sprejem oskrbovancev in obiskovalcev z recepcijo, centralna kuhinja z
jedilnico, skupni družabni prostor, pralnico in likalnico, prostorom za pokojnika in
garderobami za zaposlene se nahajajo v kletni etaži. Osnovni cilji projekta, to je
zagotovitev ustrezne prostorske in kadrovske zmogljivosti za nudenje
institucionalnega varstva starejšim osebam na področju naše občine ter zagotovitev
novih delovnih mest v občini, hkrati pa tudi zagotavljanje obstoja mreže javnega
zdravstva na našem področju, so z izvedbo tega projekta vsekakor doseženi.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: z omenjenim projektom je zagotovljenih 23 novih
delovnih mest različnih profilov, urejeno je institucionalno varstvo za 58 občanov,
starejših od 65 let, ki lahko tako starost preživljajo v domačem okolju.
NAZIV OPERACIJE: Fekalna kanalizacija in ČN Stari trg ob Kolpi
NOSILEC OPERACIJE: Občina Črnomelj
KRATEK OPIS: Operacija je bila prijavljena na 2. Javni razpis za prednostno
usmeritev »Regionalni razvojni programi«. Celotna vrednost operacije je znašala
879.777,44 EUR, od tega je bilo sofinanciranih 581.819,04 EUR iz sredstev javnega
razpisa in 297.958,40 EUR iz lastnih sredstev. Izgrajena bo okoljska infrastruktura v
naseljih Stari trg ob Kolpi in Močile. Z izgradnjo kanalizacijskega sistema bo
omogočeno kontroliranje odvajanje odpadnih voda, izgradnja čistilne naprave pa bo
bistveno zmanjšala onesnaževanje tal in podtalja ter reke Kolpe.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: Izgrajena bo čistilna naprava za 240 populacijskih
enot (za cca 115 prebivalcev naselja Stari trg ob Kolpi in ca 20 prebivalcev naselja
Močile ter cca 74 učencev in zaposlenih v OŠ in vrtcu ter okoli 101 zaposlenih v
tovarnah Komet in Unior ter 1.841 m sistema za odvajanje odpadnih komunalnih
voda.
NAZIV OPERACIJE: Heritage Trail net
NOSILEC OPERACIJE: Občina Trebnje
KRATEK OPIS: Operacija je bila prijavljena na 2. Javni razpis za prednostno
usmeritev »Regionalni razvojni programi«. Celotna vrednost operacije je znašala
543.642,40 EUR, od tega je bilo sofinanciranih 381.816,28 EUR iz sredstev javnega
razpisa in 161.826,12 EUR iz lastnih sredstev. Namen projekta je bil vzpostaviti
regijsko mrežo tematskih poti, ki vključujejo štiri aktivnosti – pohodništvo,
kolesarjenje, jahanje in čolnarjenje, v povezavi z naravno in kulturno dediščino ter
turistično ponudbo ob njih in jih prikazati na svetovnem spletu. Preko svetovnega
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spleta namreč poteka že polovico vse turistične ponudbe, več kot dve tretjini gostov
pa daje prednost aktivnemu oddihu oz. preživljanju prostega časa. Projekt je bil
razdeljen na upravljanje in izvedbo projekta. Upravljavec projekta, Razvojni center
Novo mesto d.o.o. je bil izbran z zbiranjem ponudb, izvajalec operacije, IGEA d.o.o. s
sodelavci pa po odprtem postopku javnega naročanja. Projekt je vključeval 19
lokalnih skupnosti JV Slovenije, ki so določile za nosilko operacije Občino Trebnje.
Partnerske občine so sklenile dogovor o pripravi in prijavi projekta za sofinanciranje
na 2. JR SVLR, plačilo sredstev lastne udeležbe pa so uredile z nosilko projekta
pogodbeno. Pri zagotavljanju sredstev lastne udeležbe so upoštevale udeležbo vsake
občine v skupni operaciji.
V okviru projekta so bile izvedene naslednje aktivnosti: upravljanje operacije,
oblikovanje novega turističnega produkta, informacijska podpora produktu,
implementacija, promocija operacije in območja operacije, izdelan predlog pravnega
režima za urejanje turistične rabe reke Kolpe in Krke in vizualizacija (3D) kolesarskih
in konjeniških poti. Vzpostavljen je bil spletni portal www.slovenia-heritage.net in
mobilni spletni portal http://activeslovenia.mobi. Vse načrtovane aktivnosti so bile
realizirane, oz. presežene. Projekt je bil zaključen v predvidenem roku – 31.03.2009.
Po zaključku operacije nudi izvajalec še 18 mesecev udeleženkam v skupni operaciji
sistemsko vzdrževanje razvitih in implementiranih informacijskih rešitev.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: Vzpostavljena interaktivna spletna stran na
spletni strani : www.rc-nm.si, klik na ikono Heritage Trails Net, vključene najmanj 4
aktivnosti (pohodništvo, kolesarjenje, jahanje in čolnarjenje), od predvidenih najmanj
800 km tematskih poti je bilo realiziranih 1395 km tematskih poti, od načrtovanih
vključenih najmanj 30 lokacij dediščine je bilo dejansko 201 lokacija dediščine, od
načrtovanih vključenj najmanj 50 turističnih ponudnikov jih je bilo dejansko 620
vključenih, od načrtovanih najmanj 19 usposobljenih info-točk jih je bilo
usposobljenih 29, Izdelan je dokument: Standard tematskih poti, Izdelanih in
postavljenih je 600 označb pohodniških poti v naravi, na spletni strani www.sloveniaheritage.net je vzpostavljen portal tematskih poti in pregledovalnik teh poti, na
spletni strani http:/activeslovenia.mobi je vmesnik za mobitele in dlančnike, na
spletni strani www.slovenia-heritage.net/urejevalnik je vzpostavljen skrbniški
sistem, izvedene so bile 3 študijske ture, izdelano je bilo promocijsko gradivo (6000
zloženk, 80 kolesarskih majic, 50 pohodniških majic, 120 nalepk za ponudnike,
promocijski film), dvodnevna zaključna konferenca.
NAZIV OPERACIJE: Razvoj podjetništva na varovanih območjih JVS
NOSILEC OPERACIJE: Razvojni center Novo mesto d.o.o.
KRATEK OPIS: Operacija je bila prijavljena na 2. Javni razpis za prednostno
usmeritev »Regionalni razvojni programi«. Celotna vrednost operacije je znašala
178.895,40 EUR od tega so znašali upravičeni stroški 126.717,57 EUR neupravičeni
stroški 22.361,93 EUR. Operacija je bila v višini 126.717,57 EUR sofinancirana iz
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sredstev ESRR, 22.361,93 EUR so v skladu z razpisnimi pogoji zagotovile občine
partnerice v projektu. neupravičene stroške v višini 29.815,90 EUR je zagotovil
nosilec projekta Razvojni center Novo mesto. Ključne aktivnosti operacije:
- izdelava študije in izvedbenih načrtov razvoja podjetništva na varovanih območjih
JVS,
- oblikovanje spletnih strani,
- kontaktna televizijska oddaja (2) in radijske oddaje (3) za seznanjanje javnosti o
vsebini in rezultatih operacije,
- grafično oblikovanje in tisk katalogov na temo zidaniškega turizma in čebelarstva.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: Doseženi cilji operacije:
- Število razvojnih operacij na območju Nature 2000: 1
- Število ustvarjenih bruto delovnih mest: 1
Z realizacijo operacije Razvoj podjetništva so realizirane vse ključne aktivnosti.
Ključna št. 1 Izdelava študije in izvedbenih načrtov je realizirana v celoti. Izdelan je
strateški del študije za vsa tri tematska področja. Izdelana problemska analiza v
strateškem delu študije je predstavljala izhodišče za pripravo ukrepov in v
nadaljevanju za izdelavo izvedbenih projektov. Za izdelavo strateškega dela študije so
bile za področje zidaniškega turizma izvedene ankete na terenu, za pridobivanje
informacij so bile za potrebe študije izvedene delavnice na terenu - 2 za zidaniški
turizem, 3 za čebelarstvo in 1 za trženje ostalih projektov. Izvedbeni projekti so bili
izdelani za vsa tri tematska področja, in sicer na področju zidaniškega turizma 6
izvedbenih projektov, na področju čebelarstva 8 izvedbenih projektov in na področju
trženja ostalih produktov 2 izvedena projekta. Rezultati študije so bili predstavljeni:
na delavnicah - organiziranih je bilo 6 delavnic, na novinarski konferenci organizirani
za novinarje (udeležili so se je predstavniki lokalnih in regionalnih časopisov,
Televizije Novo mesto in RTV Slovenije, podane so bile izjave s strani izvajalca Grm
Novo mesto - Center biotehnike in turizma in nosilca operacije Razvojni center Novo
mesto). Za predstavitev rezultatov operacije je bila organizirana sejemska prireditev Sejem turizma in podeželja. Sejemska prireditev je potekala v nedeljo, 24. avgusta in v
ponedeljek, 25. avgusta 2008, pred in v prostorih zavoda Grm Novo mesto - Center
biotehnike in turizma. Celotna operacija je bila medijsko spremljena. Posneti sta bili
dve kontaktni oddaji, ena ne temo zidaniškega turizem, druga na temo čebelarjenja in
pridelave sadja in zelenjave. Izvedene so bile tri kontaktne oddaje na regionalnih
radijskih postajah. Opis dejanskih
Operacija je bila zaključena v roku: 30.09.2009. Celotni stroški operacije so znašali
178.895,40 EUR, od tega upravičeni stroški 149.079,50 EUR. Na SVLR je bil dan
zahtevek za izplačilo sredstev v višini 126.717,57 EUR .
NAZIV OPERACIJE: Izgradnja vodovoda in vodohrana Drganja sela
NOSILEC OPERACIJE: Občina Straža
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KRATEK OPIS: Operacija je bila prijavljena na 2. Javni razpis za prednostno
usmeritev »Regionalni razvojni programi«. Celotna vrednost operacije je znašala
679.208,58 EUR, od tega je bilo sofinanciranih 398.769,00 EUR iz sredstev javnega
razpisa in 280.439,58 EUR iz lastnih sredstev. Gradil se je vodovodni sistem
(črpališče, vodohran, primarno in sekundarno vodovodno omrežje). Vodovodni
sistem bo oskrbel naselja s pitno in požarno vodo, ter povezal sisteme treh občin.
Sistem je v fazi priključevanja. Iz obstoječega magistralnega vodovodnega voda
Dolenjske Toplice – Dobindol, s črpališčem v Dolenjih Sušicah na koti 210 m
nadmorske višine tlačimo vodo v vodohran na Ljubnu, iz katerega voda prosto izteka
v vodovodni sistem. Vodohran, prostornine 100 m3 na nadmorski višini 347m, napaja
cca 4.340 m povezovalnih cevovodov, ki bodo napajala čez 43 gospodinjstev, oziroma
170 prebivalcev in večino gospodarskih objektov (zidanic) na vinorodni gorici
Ljuben.
Po izvedbi projekta se bo povečala zdravstvena in požarna varnost. Vodovodni
sistemi treh občin bodo zanesljivejši. Razvojni potencial območja bo večji, povečalo se
bo povpraševanje za priseljevanje.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: Merljivih rezultatov še ni, ker sistem še ne deluje
in je v fazi priključevanja. Do sedaj je že obračunanih več kot 35 komunalnih
prispevkov pred priključitvijo.
NAZIV OPERACIJE: Svet Kolpe
NOSILEC OPERACIJE: Občina Kostel
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 2. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi«. Celotna vrednost operacije je
znašala 930.014,82 EUR, od tega je bilo sofinanciranih 575.685,00 EUR iz sredstev
javnega razpisa in 354.329,82 EUR iz lastnih sredstev. Na osnovi izjemnih darov, ki jih
hrani dolina Kolpe skupaj z dolino Čabranke je nastala zamisel, da se ta prostor
primerno opremi in ponudi Evropi kot pokrajino, kamor lahko pridejo gostovat ljudje,
ki potrebujejo: obnovitev svojih življenjskih sil, ker so utrujeni od hitrega
življenjskega tempa v mestih, regeneracijo po prestani bolezni ali šoku, ki jih je
prizadel, obnovitev stika s svojim bistvom in komunikacijo s silami narave, ipd.
Pokrajina ob Kolpi omogoča tako nenavadno vrsto poglobljenega turizma, ker
razpolaga s posebnimi vitalno-energijskimi centri, ki jih je Zemlja razvila v ta namen.
Tako kot utrujeni človek, tudi narava potrebuje sile prenove, lahko pa jih tudi deli z
ljudmi, če razvijemo tako obliko turistične ponudbe, da ne bo motila naravnih funkcij
te pokrajine. Vitalno-energijski center gornje Kolpske doline se nahaja na področju
med Faro/Kostelom in Lazami pri Predgradu. Na tem področju, tako na slovenski kot
hrvaški strani, se nahaja cela konstelacija različnih energijskih centrov, kjer iz globine
zemlje izvirajo sile sposobne prenove in regeneracije. V skladu s tem se tu nahajajo
posebni naravni in kulturni spomeniki, ki omogočajo, da človek lahko doživi
regenerativno moč narave. Manjši, a nič manj pomembni sklopi vitalno-energijskih
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izvirov se nahajajo na področju Čabra, Osilnice, Bosljive Loke, Broda na Kolpi, Starega
Trga itd. Namen geomantične študije, ki je v pripravi je, da razišče vse te centre
življenjskih sil, določi njihove funkcije v procesu zdravljenja. Na koncu bo za vsak kraj
posebej predlagala način, kako naj bi ljudje te kraje obiskovali, da bodo osrečili sebe
in naravo Kolpe.
Ideja projekta se je razvila s sodelovanjem občin ob Kolpi in predstavlja nadgradnjo v
maju 2004 nastale Turistične cone Po Kolpi in Gorjancih. Prostor ob Kolpi na
področju slovensko hrvaške meje, vsebuje neokrnjeno, deviško naravo, ki ima
izjemen regeneracijski potencial. Vitalno-energijski center gornje Kolpske doline se
nahaja na področju med Faro/Kostelom in Lazami pri Predgradu. Predhodne
geomantične raziskave na tem področju, tako na slovenski kot na hrvaški strani, so
pokazale, da se tu nahaja cela konstalacija različnih energijskih centrov, kjer iz
globine zemlje izvirajo sile sposobne prenove in regeneracije. Gre za izhodiščni
prostor iz katerega vstaja življenjska sila za Srednjo Evropo in je izjemnega pomena,
da se ljudje zavedo pomembnosti obnavljanja življenjske sile na vseh nivojih. To
omogoča razvoj poglobljenega, visoko kakovostnega, zdravilnega turizma.
Problem prostora je ne zavedanje danosti, ter nerazvit, neorganiziran in nepovezan
turizem, ni nočitvenih kapacitet in gostinska ponudba je redka, brez skupnega
nastopa in prepoznavne podobe ter skupnega trženja. Problemi zaradi katerih se
stvari ne odvijajo so demografska ogroženost, visoka starostna struktura ljudi, mladih
skoraj ni, vasi so redko naseljene ali prazne, ljudje ne vidijo možnosti zaslužka na
podeželju.
Priložnost vidimo v odkrivanju dragocenostih tega prostora, ki jih oblikujemo,
zaščitimo in ponudimo širšemu prostoru Srednje Evrope kot turistični produkt.
Priložnost območja je v oblikovanju poglobljenega zdravilnega turizma v sožitju med
človekom, naravo in prostorom. Ta je priložnost za izboljšanje demografske strukture
prebivalstva, ki poveča interes mladih, da ostanejo doma in razvijajo gospodarstvo.
Prednosti projekta so v
povečanem čezmejnem sodelovanju pri skupnem
izkoriščanju naravnih in kulturnih danostih prostora in kadrovskih virov na obeh
straneh meje ter zaščiti naravne in kulturne dediščine preko inovativnih elementov
turizma, oblikovanju boljše demografske slike okolja, večanju podjetniškega duha,
urejenosti območja.
Predmet obdelave tega projekta so naslednje aktivnosti: 1. Upravljanje projekta:
vodenje projekta in koordinacija dejavnosti ter opravljanje dejavnosti turistično
informativne pisarne. 2. Oblikovanje blagovne znamke, storitev, ki promovira
območja s posebnimi varstvenimi režimi: geomantična študija, študija meditativnih
poti in raziskovalne delavnice, delavnice z javnostjo in celostna podoba. 3. Priprava
projektne in investicijske dokumentacije: analize, študije in investicijski program,
izdelava idejnih rešitev, izdelava lokacijskega načrta in izdelava projektne
dokumentacije za obnovo objekta in izgradnjo poti. 4. Ureditev vitalno energijskih
centrov: ureditev litopunkturnih točk, ureditev meditativnih poti - 1. faza, obnova
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objekta - 1. faza in ureditev muzeja na prostem, nakup zemljišč, nakup objekta in
nakup opreme. 5. Informiranje in obveščanje javnosti: izdelava tiskanih materialov,
postavitev internet strani, predstavitve na prireditvah, in promocija projekta
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: Naslednji rezultati in kazalniki, z izhodiščnimi in
končnimi vrednostmi ter roki za dokončanje. Podpisana je bila pogodba za
upravljanje z rokom za dokončanje - september 2009, vzpostavljena je turistično
informativna mreža, narejena je geomantična študija, izvedene so bile 4 raziskovalne
delavnice, izvedenih je bilo 10 delavnic in predavanj za javnost, izdelan je bil
litopunkturni projekt, postavljenih je bilo 15 litopunkturnih kamnov, izdelani sta bili
2 idejni zasnovi za meditativno pot, postavljene so bile 4 info table, 23 informacijskih
označb, 20 počivalnih garnitur, izdelanih je bilo 750 vodnikov s karto območja, v
1000 izvodih je bila izdelana zloženka, 1,8 ha zemljišča je bilo kupljenega, kupljen je
bil 1 kompleks objektov, izdelana je projektna dokumentacija za obnovo objektov za
muzej na prostem, izdelana je projektna dokumentacija za meditativne poti, ureditev
muzeja na prostem (obnova objektov, priprava in postavitev zbirke), urejenih je 500
m meditativnih poti, izdelana je celostna podoba, izdelanih je 5 kontaktnih medijskih
oddaj, izdelan je internetni portal, izvedene so 4 promocijske predstavitve na vseh
lokalnih prireditvah, izvedeni sta 2 novinarski konferenci, izvedeno eno sporočilo za
občane in eno pismo turističnim organizacijam.
NAZIV OPERACIJE: Ureditev trga v Sodražici
NOSILEC OPERACIJE: Občina Sodražica
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 2. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi«. Celotna vrednost operacije je
znašala 566.193,06 EUR, od tega je bilo sofinanciranih 382.305,00 EUR iz sredstev
javnega razpisa in 183.888,06 EUR iz lastnih sredstev. Projekt je predvideval celovito
rekonstrukcijo osrednjega trga v Sodražici. Rekonstruirala se je celotna komunalna in
prometna infrastruktura. Uredila se je tudi hortikulturna in urbana oprema trga.
Projekt je v celoti končan, trenutno pa poteka postopek za pridobitev uporabnega
dovoljenja za izvedena dela.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: rekonstrukcija javne poti z obojestranskimi
pločniki v dolžini 200 m, rekonstrukcija vodovodnega omrežja v dolžini 200 m,
izgradnja ločenega sistema kanalizacije odpadnih voda 2×200 m, izgradnja TK vodov
v dolžini 240 m, izgradnja zemeljske cevne kanalizacije elektro omrežja v dolžini 220
m.
NAZIV OPERACIJE: Projektna dokumentacija in izgradnja LIK Kočevje
NOSILEC OPERACIJE: Občina Kočevje
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 2. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi«. Celotna vrednost operacije je
znašala 2.685.120,00 EUR, od tega je bilo sofinanciranih 1.238.996,00 EUR iz sredstev
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javnega razpisa in 1.446.124,00 EUR iz lastnih sredstev. Občina Kočevje se je odločila
za širitev že obstoječe cone LIK, ki obsega 7 ha, za dodatnih 14,5 ha (LIK II).
Investicija bo obsegala: cestno omrežje, fekalno kanalizacijo, meteorno kanalizacijo,
meteorno kanalizacijo, vodovod, elektro NN, trafo, javno razsvetljavo. Ustrezna
infrastruktura bo zagotavljala potrebne razmere za razvoj novega podjetništva z
visokimi tržnimi zmogljivostmi.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: površina 14,5 ha na novo opremljenih
komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju, 100 novo ustvarjenih
bruto delovnih mest.
NAZIV OPERACIJE: LC Goriška vas – Klenovik - V. Poljane - Zbure
NOSILEC OPERACIJE: Občina Škocjan
KRATEK OPIS: Operacija je bila prijavljena na 2. Javni razpis za prednostno
usmeritev »Regionalni razvojni programi«. Celotna vrednost operacije je znašala
1.058.811,89 EUR, od tega je bilo sofinanciranih 709.878,51 EUR iz sredstev javnega
razpisa in 348.933,38 EUR iz lastnih sredstev. Predmet projekta je investicija v
rekonstrukcijo lokalne ceste na relaciji: Goriška vas – Zagrad – Klenovik – Velike
Poljane – Zbure. Prometna lokalna cesta se nahaja v občini Škocjan. Celotna
investicijska operacija sestoji iz dveh investicijskih posegov. Prvi poseg obsega
naslednje: LC 399111 Škocjan – Goriška vas (rekonstrukcija skozi Goriško vas do
odcepa v Goriško Goro, dolžine 126 m), LC 399112 Goriška vas – Zagrad – Klenovik
(od odcepa v Goriško Goro do konca vasi, dolžine 172 m), LC 399112 Goriška vas –
Zagrad – Klenovik (skozi naselje Zagrad, dolžine 667 m). Skupna investicijska dela so
obsegala rekonstrukcijo vozišča, modernizacijo vozišča – asfaltiranje, nakup in
rušenje dveh opuščenih objektov v Goriški vasi. Drugi obseg del zajema: LC 399121
Klenovik – Velike Poljane – Zbure, dolžina rekonstrukcije v celotni dolžini je 2.260 m.
Pri slednji so investicijska dela zajemala: rekonstrukcijo vozišča, modernizacijo
vozišča – asfaltiranje, pločnik v Velikih Poljanah (enostranski v skupni dolžini 310 m).
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: 3.225 m obnovljene ceste.
NAZIV OPERACIJE: Kanalizacijski sistem Veliki Gaber
NOSILEC OPERACIJE: Občina Trebnje
KRATEK OPIS: Operacija je bila prijavljena na 2. Javni razpis za prednostno
usmeritev »Regionalni razvojni programi«. Celotna vrednost operacije je znašala
1.396.064,86 EUR, od tega je bilo sofinanciranih 588.954,08 EUR iz sredstev javnega
razpisa in 807.110,78 EUR iz lastnih sredstev. Operacija Kanalizacijski sistem Veliki
gaber celovito rešuje odvodnjo fekalnih in meteornih voda na območju Velikega
Gabra in sosednjih naselij ter zaselkov s končno dispozicijo na ČN Veliki Gaber.
- kanalizacijski sistem je sestavljen iz gravitacijskih vodov in tlačnih vodov s
črpališči in sicer:
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ČN (lokacija Gornje Praproče) – Stranje, Stranje – Veliki Gaber (šola), Veliki
Gaber (naselje) in Mali Gaber (naselje) – že izvedeno 2008 –2009;
 Stranje – Žubina, Veliki Gaber (šola)-Mali Gaber in Veliki Gaber (šola)Medvedjek – še ni izvedeno;
- ČN 1000 PE- še ni izvedeno
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: Do sedaj je zgrajeno 2300,50 m gravitacijskega
voda in 1008,50 m tlačnega voda, vgrajenih je 108 kosov kanalizacijskih jaškov z LTŽ
pokrovi in odcepi za priključke v dolžini 414,50 m. Nadalje je na trasi ČN – Stranje
položen elektro kabel in valjanec oba v dolžini 682,00 m in vodovodni priključek v
dolžini 234,00 m vse za potrebe še ne zgrajene ČN.
Ocenjuje se, da je po obsegu v tem trenutku izvedenih del cca 45-50%, vendar bolj
zahtevnih del (delo v cestnem telesu in IV. ter V. kategoriji zemljine - ocena 50-70 %)
Po zaključku del sistem predvidoma zadovoljuje potrebe priključitve cca 220
gospodinjstev, OŠ in posameznih obrtniških dejavnosti. Zaključek del in predaja
celotne investicije je glede na razpoložljiva finančna sredstva predviden v prvi
polovici leta 2010, brez upoštevanja predmetnega dejavnika pa je mogoča do konca
leta 2009.


NAZIV OPERACIJE: Razvoj gospodarstva – Podjetniški inkubator
NOSILEC OPERACIJE: Občina Kočevje
KRATEK OPIS: Operacija je bila prijavljena na 2. Javni razpis za prednostno
usmeritev »Regionalni razvojni programi«. Celotna vrednost operacije je znašala
2.323.389,67 EUR, od tega je bilo sofinanciranih 1.031.478,00 EUR iz sredstev javnega
razpisa in 1.291.911,67 EUR iz lastnih sredstev. Z nakupom objekta na Trati XIV/8 v
Kočevju, je Občina Kočevje pristopila k adaptaciji in notranji ureditvi prostora za
Podjetniški inkubator. Objekt je v celoti obnovljen in so zagotovljene potrebne
površine in prostori za gospodarsko dejavnost v Kočevju in okolici (zagotovljeni so
pisarniški prostori, sejna soba, učilnica ter proizvodni prostori). Obnovljen objekt bo
omogočil nadaljnji in hitrejši razvoj podjetništva v občini in regiji. Hkrati pa bodo
podjetja zaradi nove prostorske kapacitete zagotovila nova delovna mesta ter vplivala
na zmanjšanje brezposelnosti. Projekt je zaključen.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: z izvedbo bo ustvarjeni cca. 50 novih delovnih
mest.
NAZIV OPERACIJE: Kanalizacija in čistilna naprava Gradac
NOSILEC OPERACIJE: Občina Metlika
KRATEK OPIS: Operacija je bila prijavljena na 2. Javni razpis za prednostno
usmeritev »Regionalni razvojni programi«. Celotna vrednost operacije je znašala
1.232.176,65 EUR, od tega je bilo sofinanciranih 711.393,00 EUR iz sredstev javnega
razpisa in 520.783,65 EUR iz lastnih sredstev.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: z operacijo želi občina doseči, da bo do leta 2012
na kanalizacijski sistem na aglomeracijah priključenih 380 prebivalcev.
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NAZIV OPERACIJE: Vodooskrba območja Sinji Vrh
NOSILEC OPERACIJE: Občina Črnomelj
KRATEK OPIS: Operacija je bila prijavljena na 2. Javni razpis za prednostno
usmeritev »Regionalni razvojni programi«. Celotna vrednost operacije je znašala
2.283.086,19 EUR, od tega je bilo sofinanciranih 757.814,00 EUR iz sredstev javnega
razpisa in 1.825.272,19 EUR iz lastnih sredstev. Izgradilo se bo vodovodno omrežje
na območju naselij Damelj, Draga pri Sinjem Vrhu, Sinji Vrhu, Gorica, Dalnje Njive, Kot
pri Damlju. Z izgradnjo vodovodnega omrežja se bodo izboljšali življenjski in delovni
pogoji prebivalstva na obravnavanem območju, kvaliteta na področju zdravega načina
življenja, požarna varnost naselij, hkrati se bo preprečilo odseljevanje prebivalcev iz
demografsko ogroženih območji. Posledica projekta bo tudi razvoj turizma na tem
območju in postopno se bodo izenačili pogoji bivanja na podeželju in v mestih.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: izgradnja 12.526,2 m dolgega vodovodnega
omrežja, 4 reducirni jaški, črpališče Č1 Damelj, prečrpalnica PČ Draga pri Sinjem Vrhu
in 2 vodohrana (VH Damelj in VH Gorica).
NAZIV OPERACIJE: Cesta Šentrupert-Prelesje
NOSILEC OPERACIJE: Občina Šentrupert
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 3. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi«. Celotna vrednost operacije je
znašala 896.524,77 EUR, od tega je bilo sofinanciranih 454.157,07 EUR iz sredstev
javnega razpisa in 442.367,70 EUR iz lastnih sredstev. Projekt Cesta ŠentrupertPrelesje zajema rekonstrukcijo omenjene ceste v dolžini 1700 m, in sicer odstranitev
obstoječega dotrajanega asfaltnega sloja, izvedbo zemeljskih del in ustrezna utrditev
nosilnega sloja, izvedba odvodnjavanja, razširitev, ureditev krožišča pred
Šentrupertom, nova asfaltacija. V sklopu rekonstrukcije se prenovi vodovod
(zamenjava AC cevi), prestavi TK vode in električne vode, ki se nahajajo v cestnem
telesu. Nadaljnje se uredi javna razsvetljava in postavi nova prometna signalizacija.
Pri projektu je prišlo do podaljšanja roka zaradi višje sile (nizke temperature, deževni
dnevi) in spremembe projekta oz. potrebnih dodatnih de (drenaža, utrditev). Projekt
se še izvaja, saj je po končani gradnji potrebno urediti še geodetsko odmero izvedene
rekonstrukcije in izvesti parcelacijo in ureditev mej, sodno ocenitev zemljišč in izvesti
eventualne odkupe le teh.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI:Obnova in zakoličba terase v dolžini 1680 m,
posek in odstranitev grmovja, odstranitev dreves in vej, zasek asfalta, demontaža
prometnih znakov, rušenje vozišča v obsegu 6792 m2, rušenje jaškov (14 kos),
površinski izkop zemljine (1080 m3), široki izkop zemljine s transportom na deponijo
(4600 m3), izkop težke zemljine in kamnine (1350 m3), planum naravnih temeljnih tal
(16500 m2), vgrajevanje nasipov (1890 m3), izdelava posteljice (2250m3) in
nevezane nosilne plasti (2872 m3), prestavitev komunalnih vodov, zamenjava
vodovoda, izvedba krožišča, izvedba jaškov in kanalizacijskih vodov javne
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razsvetljave, postavitev in izvedba nove prometne signalizacije, hortikulturna
ureditev.
NAZIV OPERACIJE: Cestna in komunalna infrastruktura Žužemberk
NOSILEC OPERACIJE: Občina Žužemberk
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 3. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi«. Celotna vrednost operacije je
znašala 3.406.639,00 EUR, od tega je bilo sofinanciranih 1.756.596,00 EUR iz sredstev
javnega razpisa in 1.650.043,00 EUR iz lastnih sredstev. Z operacijo Cestna in
komunalna infrastruktura Žužemberk se sofinancira izgradnja cestne in komunalne
infrastrukture v Žužemberku. V to je zajeto: obnova cest: center – Stranska vas z
obnovo mostu, pločnikom in javno razsvetljavo in Breg – Nad Miklavžem, obnova
vodovoda: center, Zafara in Breg ter novogradnja Zgornji Cvibelj, izgradnja fekalne
kanalizacije: center s črpališčem, Zgornji Cvibelj s pločnikom in javno razsvetljavo,
Breg, Zafara in Jurčičeva ulica. Tako bo z evropskimi in lastnimi sredstvi obnovljeno
dobrega 2,5 km cest z mostom, zgrajeno bo 1.029 m vodovoda s 23 priključki,
obnovljeno bo 1,5 km vodovodnega omrežja s 72 priključki, zgrajenega bo 4.095 m
kanalizacijskega sistema s črpališčem in 139 priključki, zgrajen bo slab km pločnikov
in javna razsvetljava z 41 svetilkami. Projekt je še v fazi izvajanja in glede na zaplete
pri pridobivanju lastninske pravice in drugih soglasij, ki so potrebna za pridobitev
gradbenih dovoljenj, se načrtuje z aneksom podaljšanje dokončanja projekta v letu
2012.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: Opis dejanskih fizičnih kazalcev napredka
operacije glede na predhodno poročilo. 1. Začasna situacija: Vodovod Zgornji Cvibelj:
primarni vodovod DN 100 800 m, DN 150 150 m, črpališče z merilno-regulacijsko
opremo, električni priključek za ČP 200 m, asfalt 1090 m2. Sekundarna kanalizacija
Zafara: kanal Z-F4 DN 250 325,95 M. Sekundarna kanalizacija Breg: kanal F1-1 DN
250 131 m, kanal G DN 250 190 m, kanal G DN 315 119 m. Vodovod Zafara ZC-VO3:
DN 125 152 m, DN 150 380 m. 2. Začasna situacija: Vodovod Zgornji Cvibelj: asalt
540,63 m2. Sekundarna kanalizacija Zafara: kanal Z-F4 DN 250 150,84m. Sekundarna
kanalizacija Breg: kanal G DN 315 19,05 m. 3. Začasna situacija: Sekundarna
kanalizacija Breg B-FK3: kanal F1-1 asfalt 294,54 m2, kanal G asfalt 653,40 m2.
Kategorija zemljišča se je bistveno spremenila. Iz predvidene zemljine po projektni
dokumentaciji 50 % V. ktg., se je razmerje povečalo dejansko na 80 % V. ktg. 4.
Začasna situacija: Vodovod Zafara ZC-VO3: asfalt 1484 m2, vodovodni priključki 10
kosov. Kanalizacija Zafara Z-F4: DN 250 28 m, asfalt 1484 m2. Projekt je še v fazi
izvajanja.
NAZIV OPERACIJE: Obnova in novogradnja ceste SV. Peter-Drečji vrh
NOSILEC OPERACIJE: Občina Mokronog-Trebelno
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KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 3. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi«. Celotna vrednost operacije je
znašala 1.445.406,00 EUR, od tega je bilo sofinanciranih 573.203,00 EUR iz sredstev
javnega razpisa in 872.203,00 EUR iz lastnih sredstev. Namen investicije je
rekonstrukcija lokalne ceste LC 425502 Sv. Peter - Drečji vrh (odcep za posestvo
Prule) z izvedbo nove voziščne konstrukcije, odvodnjavanjem ceste, razširitvijo ceste
in izboljšanjem trase. Z investicijo se uredi tudi območje križišča, kjer se cesta odcepi
od ceste Mokronog-Trebelno, kjer se potek obstoječe trase tudi prestavi zaradi
prilagoditve nove ceste v dolžini 126 m. Investicija bi omogočila še dodaten turistični
razvoj občine, omogočila bi večjo prometno varnost ter dvignila življenjski standard
prebivalcev.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: Rekonstrukcija 2.071 m ceste, razširitev ceste na
5,00 m z bankino 1,0 m in asfaltno muldo (širina 0,5 m in bermo š = 0,5 m) - širina
celotnega profila bo 7,00 m, izboljšanje preglednosti (30 m), minimalna korekcija
višinskega poteka in ureditev območja križišča (odcep od ceste Mokronog-Trebelno),
kjer se potek obstoječe trase tudi prestavi zaradi prilagoditve nove ceste v dolžini 126
m.
NAZIV OPERACIJE: Rekonstrukcija LC 394111 v zbirno cesto
NOSILEC OPERACIJE: Občina Šentjernej
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 3. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi«. Celotna vrednost operacije je
znašala 1.321.590,00 EUR, od tega je bilo sofinanciranih 885.416,00 EUR iz sredstev
javnega razpisa in 436.174,00 EUR iz lastnih sredstev. Namen investicije je
rekonstrukcija zbirne ceste z enostranskim pločnikom in javno razsvetljavo ter
rekonstrukcija tangiranega vodovodnega omrežja. Zbirna cesta je kategorizirana kot
lokalna cesta, ki omogoča navezavo industrijsko storitvenih con severnega dela
Šentjerneja na regionalno cesto R3-669/1202 Dobruška vas-Šentjernej.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: Rekonstrukcija ceste v dolžini 540 m in
rekonstrukcija vodovoda v dolžini 1.015 m.
NAZIV OPERACIJE: Rokodelski center
NOSILEC OPERACIJE: Občina Ribnica
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 3. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi«. Celotna vrednost operacije je
znašala 1.358.322,17 EUR, od tega je bilo sofinanciranih 891.155,00 EUR iz sredstev
javnega razpisa in 467.167,17 EUR iz lastnih sredstev. V okviru operacije se bodo
izvedle naslednje glavne aktivnosti: izdelava ID, izdelava PD, rušitev in gradnja,
gradbena, obrtniška in instalacijska dela, ter nadzor gradnje.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: Z izvedbo operacije bosta ustvarjeni 2 bruto
delovni mesti.
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NAZIV OPERACIJE: Severna servisna cesta
NOSILEC OPERACIJE: Občina Ribnica
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 3. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi«. Celotna vrednost operacije je
znašala 680.746,29 EUR, od tega je bilo sofinanciranih 483.302,00 EUR iz sredstev
javnega razpisa in 197.444,29 EUR iz lastnih sredstev. V okviru operacije se bodo
izvedle naslednje glavne aktivnosti: izdelava ID, izdelava PD, nakup zemljišč, gradnja
in nadzor gradnje.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: Z izvedbo operacije bo obnovljene 800 m ceste.
NAZIV OPERACIJE: Turistični kompleks Kočevje – Jezero, 1. faza
NOSILEC OPERACIJE: Občina Kočevje
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 3. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi«. Celotna vrednost operacije je
znašala 1.437.311,47 EUR, od tega je bilo sofinanciranih 674.974,51 EUR iz sredstev
javnega razpisa in 762.336,96 EUR iz lastnih sredstev. V letu 2008 je izveden nakup
objekta, ki bo adaptiran v letu 2010. V okviru operacije v letu 2009 bo obnovljena
cesta in kanalizacija (300 m) ter izgrajeni pomoli ob Rudniškem jezeru.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: Pozitiven vpliv na okolje, saj se bo z ureditvijo
jezera, bližnje okolice in z ureditvijo objekta za promocijo turizma, pospešil razvoj
turizma.
NAZIV OPERACIJE: Ureditev križišča lokalnih cest Hrib center
NOSILEC OPERACIJE: Občina Loški Potok
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 3. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi«. Celotna vrednost
prijavljenega dela operacije je znašala 1.330.560,00 EUR, od tega je bilo
sofinanciranih 742.543,00 EUR iz sredstev javnega razpisa, 588.017,00 EUR iz lastnih
sredstev in iz sredstev Ministrstva za promet 1.346.572,00 EUR. Z izvedbo operacije
se bodo izvajala naslednja dela: regionalna cesta R3-653 – CESTA, in R3-746 - cesta v
Lož – CESTA, kateri bo financiralo Ministrstvo za promet, ter regionalna cesta R3-653
– HODNIK in R3-746 - cesta v Lož – HODNIK, ki ju bo financirala Občina Loški Potok.
Občina Loški Potok bo financirala tudi naslednja navedena dela: LC 229050-cesto v
Novo vas, JP 731090-cesto v Retje, zunanjo ureditev ob gostilni »Pri Birtku« ob R3653, zunanjo ureditev pod gostilno »Pri Birtku« ob JP 731090, dovoz k
stanovanjskemu objektu ob JP 731090, zunanjo ureditev - dovoz k stanovanjskemu
objektu ob LC 229050, dovoz k stanovanjskemu objektu ob R3-653, zunanjo ureditev
pred gospodarskim objektom ob JP 731090, oporni zid in podporne zidove, javna
razsvetljavo, prestavitev in zaščito TK vodov, meteorni kanal MZH1 (vzdolž JP
731090), meteorni kanal MZH2 (vzdolž LC229050), vodovod, elektro kabelsko
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kanalizacijo in KKS omrežje. Ministrstvo za promet bo financiralo še naslednji dve
deli: Oporne in podporne zidovi in meteorni kanal MZH3 (vzdolž R3-653/1363),
medtem ko bosta podvoz na JP731090 financirala tako Ministrstvo za promet kot
Občina Loški Potok.
Naložba bo omogočila: odpravo ovire (ozko grlo v obliki ostrega zavoja), zaradi katere
so morala vsa tovorna vozila in avtobusi, ki so želeli voziti v ali iz smeri Ljubljane
proti Ložu obračati vozila v jedru naselja, z izgradnjo ustreznih hodnikov za pešce in
prometno signalizacijo poskrbeti za varnost pešcev v prometu, z nadvozom lokalne
ceste nad regionalno cesto preprečila nevarnost prometnih nesreč, z zmanjšanjem
zastojev oziroma povečavo pretočnosti prometa omilila negativne vplive izpušnih
plinov v zrak, sočasno z rekonstrukcijo lokalnih cest urediti tudi infrastrukturno
napeljavo, ki je locirana v cestnem telesu in je potrebna temeljite prenove.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: Dolžina metrov obnovljenih cest:. 220 m
NAZIV OPERACIJE: Vodovod Grčevje
NOSILEC OPERACIJE: Mestna občina Novo mesto
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 3. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi«. Celotna vrednost operacije je
znašala 1.949.817,35 EUR, od tega je bilo sofinanciranih 1.379.940,00 EUR iz sredstev
javnega razpisa in 569.877,35 EUR iz lastnih sredstev. Vodovod Grčevje je sestavljen
iz obsežnega sistema cevovodov, črpališč in vodohranov. Izgradnja vodovoda Grčevje
je tako obsegala: izgradnja cevovodov v tlačni coni I v dolžini 7.636 m, izgradnja
črpalnega jaška na Pahi, izgradnja vodohrana Sveti Jurij (VH 510) s prostornino 100
m3, izgradnja cevovodov v tlačni con II v dolžini 4.185 m, izgradnja vodohrana Pri
Turnu (VH 600) s prostornino 100 m3. Investicijo je občina zaključila v letu 2009, in
sicer v pogodbenem roku. Ob končanju investicije je občina podala na Službo vlade za
lokalno samoupravo tudi končni zahtevek in tudi prejela vsa finančna sredstva, ki so
bila občini dodeljena.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI:
Cilj investicije je bil zagotoviti 126 prebivalcem kvalitetnejši in varnejši vodovodni
sistem in sicer z: izgradnjo cevovodov v tlačni coni I v dolžini 7.636 m, izgradnjo
črpalnega jaška na Pahi, izgradnjo vodohrana Sveti Jurij (VH 510) s prostornino 100
m3, izgradnjo cevovodov v tlačni coni II v dolžini 4.185 m in izgradnjo vodohrana Pri
Turnu (VH 600) s prostornino 100 m3.
NAZIV OPERACIJE: Vodovod Koglo
NOSILEC OPERACIJE: Občina Šmarješke Toplice
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prvotno prijavljena na 1. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi«, vendar se je zaradi
premajhnega sofinancerskega dela operacija prestavila na 3. Javni razpis. Celotna
vrednost operacije je znašala 1.042.045,71 EUR, od tega je bilo sofinanciranih
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625.491,90 EUR iz sredstev javnega razpisa in 416.553,91 EUR iz lastnih sredstev. S
projektov »Vodovod Koglo« se je občina v letu 2008 javila in pridobila sredstva na 3.
Javnem razpisu za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi, v okviru
operativnega programa krepitve regionalnih potencialov za obdobje 2007-2013,
razvojne prioritete »Razvoj regij«. Zgrajeno je bilo 1.717 m glavnega cevovoda, 1.237
m sekundarnega cevovoda, dva vodohrana in vsi sekundarni priključki. V okviru tega
projekta ima možnost oskrbe s pitno vodo 74 gospodinjstev ter približno 150 zidanic
oziroma vikendov iz dela zaselka Žaloviče (Lakote), Koglo, Ravnik, Mevce in Radovlja.
Investicija je bila dokončana v septembru 2008. Zgrajeni vodovodni sistem je poleg
zagotavljanja ustrezne pitne vode povečal požarno varnost in razvojni potencial
pretežno vinogradniškega območja.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: Izvedena so bila gradbena in montažna dela na
cevovodu od V40A do V 240 v dolžini 818 m, od V15 do V124 v dolžini 431 m in od
V124 do V367 v dolžini 241 m ter od V124 do V362 v dolžini 227 m. Dokončana so
bila vsa gradbena, montažna in elektroinštalacijska dela, vključno z
merilnoregulacijsko opremo na vodohranu Koglo in vodohranu Mevce ter črpališču
Gorenja vas. Izvedena so bila gradbena in montažna dela na sekundarnih vodovodih v
dolžini 1.237 m in priključnih vodih v dolžini 4.800 m. Investicija je dokončana.
NAZIV OPERACIJE: Vzpostavitev katastrov GJI v JVSLO
NOSILEC OPERACIJE: Mestna Občina Novo mesto
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 3. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi«. Celotna vrednost operacije je
znašala 299.138,29 EUR, od tega je bilo sofinanciranih 211.637,29 EUR iz sredstev
javnega razpisa in 87.501,00 EUR iz lastnih sredstev. Cilji operacije Vzpostavitev
katastrov GJI v JVSLO so pridobiti pregled nad stanjem GJI na področju sodelujočih
občin, zagotoviti popolne podatke o vodovodu, kanalizaciji in cestah na področju
sodelujočih občin, zagotoviti prenos podatkov v zbirni kataster GJI, zagotoviti
vzdrževanje podatkov po zaključku projekta, zagotovitev vidnosti operacijeinformiranje javnosti. Aktivnosti ki bodo za dosego teh ciljev izvedene so: temeljita
analiza obstoječih podatkov in akcijski načrt vzpostavitve katastrov GJI na področju
sodelujočih občin, vzpostavitev inicialnega stanja podatkov vodovoda in kanalizacije
na področju sodelujočih občin (popolni podatki), plan potrebnih aktivnosti v vsaki
občini za izboljšavo podatkov (pozicijsko, atributno), prenos podatkov v zbirni
kataster GJI, vzpostavitev sistema rednega evidentiranja/vzdrževanja podatkov o
objektih GJI, aktivnosti povezane z vidnosto operacije. Operacija bo zaključena v letu
2010.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: Vseh 20 občin, z izvedenim vpisom podatkov v
zbirni kataster GJI za vodovod, kanalizacijo in ceste. Do operacije je imelo 16 občin
izveden vpis podatkov v ZK GJI za vodovod, 11 za kanalizacijo in 18 občin za ceste.
Vzpostavljen kataster GJI v občinah JV Slovenije.
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NAZIV OPERACIJE: Kanalizacija in čistilna naprava Radovica
NOSILEC OPERACIJE: Občina Metlika
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 4. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi«. Celotna vrednost operacije je
znašala 898.924,24 EUR, od tega je bilo sofinanciranih 729.159,11 EUR iz sredstev
javnega razpisa in 169.765,13 EUR iz lastnih sredstev.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: 250 prebivalcev priključenih na kanalizacijski
sistem v aglomeraciji Radovica do 1.9.2012.
NAZIV OPERACIJE: Rekonstrukcija COŽ v Šentjerneju
NOSILEC OPERACIJE: Občina Šentjernej
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 4. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi«. Celotna vrednost operacije je
znašala 804.904,80 EUR, od tega je bilo sofinanciranih 235.571,00 EUR iz sredstev
javnega razpisa in 569.333,80 EUR iz lastnih sredstev. Obravnavana investicija
zajema investicijo v prometno infrastrukturo, t.j. rekonstrukcijo lokalne ceste LC
395111, Ceste oktobrskih žrtev v Šentjerneju skupaj s pripadajočimi objekti in
ureditvami (hodnik za pešce, javna razsvetljava, cestna oprema). Na desni in levi
strani ceste se izvede več priključkov javnih poti na lokalno cesto. Operacija se izvaja.
Zadnji rok za zaključek operacije je 30.09.2010.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: Rekonstrukcija ceste v dolžini 819 metrov.

3.3

Finančna analiza črpanja sredstev po razpisih

3.3.1 1. Javni razpis »razvoj regij«
V Uradnem listu RS, številka 48/2007, z dne 1.6.2007 je Služba Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko razpisala 1. Javni razpis za prednostno usmeritev
»Regionalni razvojni programi« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih
razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »razvoj regij«. V
sklopu razpisa so bila razpisana razpoložljiva sredstva v celotnem programskem
obdobju 2007-2013, in sicer za regijo Jugovzhodna Slovenija je bilo razpisanih
razpoložljivih 50.928.355 EUR.
Hkrati so bila razpisana razpoložljiva sredstva za prvi javni razpis, in sicer v višini
16.282.539 EUR.
Na prvi javni razpis je bilo na Svetu regije predlaganih in potrjenih18 operacij. Od teh
18 operacij, jih je bilo 6 realiziranih. Na SVLR je bilo poslanih 23 vlog, od tega je bilo 8
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operacij odobrenih (dve sta kasneje odstopili), dve nista ustrezali določilom javnega
razpisa, kar 13 pa je bilo zavrženih zaradi nepopolne vloge.
Tabela 3: Prikaz realiziranih operacij na 1. Javni razpis RRP
Nosilec
operacije

Naziv operacije

Občina Kočevje

Občina Loški
Potok

Geografske in turistične označbe
na območju Nature 2000
Sanacija in gradnja vodovodne
infrastrukture
Prenova objekta kulturne
dediščine v mestnem jedru
Črnomlja za kulturne in javne
namene
Izgradnja večnamenskega
kulturnega centra Semič z
ureditvijo dostopa
Dom starejših občanov Loški
Potok

Občina Dolenjske
Toplice

Izgradnja vodovoda Občice Stare
Žage - II. Faza

Občina Mirna Peč
Občina Črnomelj

Občina Semič

(v EUR)
Vrednost operacije

Lastna
sredstva

EU sredstva –
RRP
(OP
razvoj regij)

Skupaj
vrednost
operacije

46.857,32

113.796,33

160.653,65

590.065,00

662.404,88

1.252.469,88

547.269,55

704.424,00

1.251.693,55

1.812.268,00

2.016.397,00

3.828.665,00

1.839.438,00

1.040.794,00

2.880.232,00

297.958,40

581.819,04

879.777,44

5.133.856,27

5.119.635,25

10.253.491,52

V zgornji tabeli so prikazane realizirane operacije v deležih sofinanciranja in celotni
vrednosti operacije.
Od vseh razpisanih 16.282.539,00 EUR sredstev, je bilo realiziranih le 5.119.635,25
EUR kar pomeni 31,44%.
Preostanek sredstev se je razpisal z naslednjih drugim javnim razpisom.

3.3.2 2. Javni razpis »razvoj regij«
Drugi javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru
operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 20072013, razvojne prioritete »razvoj regij« je bil objavljen v Uradnem listu RS, številka
85/2007, dne 21.09.2007.
Z razpisom je bilo za regijo JV Slovenija razpisanih 10.511.513 EUR. Od tega je bilo z
drugim javnim razpisom podeljeno 7.487.402,42 EUR za sofinanciranje 12. operacij,
t.j. 71,23%.

Tabela 4: Prikaz realiziranih operacij na 2. Javni razpis RRP

(v EUR)
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Nosilec
operacije

Naziv operacije

Občina Kočevje

Razvoj gospodarstva Podjetniški inkubator

1.291.911,67

1.031.478,00

2.323.389,67

Občina Kočevje

Projektna dokumentacija in
izgradnja LIK Kočevje

1.446.124,00

1.238.996,00

2.685.120,00

Občina Črnomelj

Fekalna kanalizacija in ČN Stari
trg ob Kolpi

454.763,01

583.595,98

1.038.358,99

Občina Trebnje

Heritage Trail net

161.826,12

381.816,28

543.642,40

Razvojni center
Novo mesto d.o.o.

Razvoj podjetništva na
varovanih območjih

52.177,83

126.717,57

178.895,40

Občina Straža

Izgradnja vodovoda in
vodohrana Drganja sela

280.439,58

398.769,00

679.208,58

Občina Kostel
Občina Sodražica
Občina Škocjan

Svet Kolpe
Ureditev trga v Sodražici
LC Goriška vas - Klenovik - V.
Poljane – Zbure
Kanalizacijski sistem Veliki
Gaber

354.329,82
183.888,06
348.933,38

575.685,00
382.305,00
709.878,51

930.014,82
566.193,06
1.058.811,89

807.110,78

588.954,08

1.396.064,86

Občina Metlika

Kanalizacija in čistilna naprava
Gradac

520.783,65

711.393,00

1.232.176,65

Občina Črnomelj

vodooskrba območja Sinji Vrh

1.825.272,19

757.814,00

2.583.086,19

7.727.560,09

7.487.402,42

15.214.962,51

Občina Trebnje

Vrednost operacije
Lastna
sredstva

EU sredstva –
RRP
(OP
razvoj regij)

Skupaj
vrednost
operacije

3.3.3 3. Javni razpis »razvoj regij«
Tretji javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru
operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 20072013, razvojne prioritete »razvoj regij« je bil objavljen v Uradnem listu RS, številka
23/2008, dne 07.03.2009.
Z razpisom je bilo za regijo JV Slovenija razpisanih 14.513.182,19 EUR. Od tega je bilo
z drugim javnim razpisom podeljeno 6.467.662,70 EUR za sofinanciranje 11. operacij,
t.j. 44,56%.
Tabela 5: Prikaz realiziranih operacij na 3. Javni razpis RRP
Nosilec
operacije

Naziv operacije

v EUR
Vrednost operacije

Lastna
sredstva

EU sredstva –
RRP
(OP
razvoj regij)

Skupaj
vrednost
operacije
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Občina Šentrupert Cesta Šentrupert – Prelesje
Občina
Cestna in komunalna
Žužemberk
infrastruktura Žužemberk

442.367,70
1.650.043,00

Občina
MokronogTrebelno
Občina Šentjernej

Obnova in novogradnja ceste SV.
Peter - Drečji vrh

872.203,00

454.157,07
1.756.596,00
(projekt v
zaključni fazi)
573.203,00

Rekonstrukcija LC 394111 v
zbirno cesto

588.752,85

885.416,00

1.474.168,85

Občina Ribnica

Rokodelski center

467.167,17

891.155,00

1.358.322,17

Občina Ribnica
Občina Kočevje

Severna servisna cesta
Turistični kompleks Kočevje Jezero, I. faza

179.444,29
762.336,96

483.302,00
674.974,51

680.746,29
1.437.311,47

Občina Loški
Potok
Mestna občina
Novo mesto
Občina Šmarješke
Toplice

Ureditev križišča lokalnih cest
Hrib center
Vodovod Grčevje

588.017,00

742.543,00

1.330.560,00

569.877,35

1.379.940,00

1.949.817,35

Vodovod Koglo

416.553,81

625.491,90

1.042.045,71

Mestna občina
Novo mesto

Vzpostavitev katastrov GJI V
JVSLO

87.501,00

211.637,29

299.138,29

4.531.853,43

6.467.662,70

896.524,77
3.406.639,00

1.445.406,00

11.017.516,13

3.3.4 4. Javni razpis »razvoj regij«
Četrti javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru
operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 20072013, razvojne prioritete »razvoj regij« je bil objavljen v Uradnem listu RS, številka
79/2008, dne 01.08.2009.
Z razpisom je bilo za regijo JV Slovenija razpisanih 4.766.560,19 EUR. Od tega je bilo z
drugim javnim razpisom podeljeno 964.730,11 EUR za sofinanciranje dveh operacij,
t.j. 20,24%.
Tabela 6: Prikaz realiziranih operacij na 4. Javni razpis RRP
Nosilec
operacije

Naziv operacije

Občina Metlika

Kanalizacija in čistilna naprava
Radovica
Rekonstrukcija COŽ v
Šentjerneju

Občina Šentjernej

(v EUR)
Vrednost operacije

Lastna
sredstva

EU sredstva –
RRP
(OP
razvoj regij)

Skupaj
vrednost
operacije

169.765,13

729.159,11

898.924,24

569.333,80

235.571,00

804.904,80
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739.098,93

964.730,11

1.703.829,04

Graf 2: Prikaz odstotka realiziranih sredstev iz posameznega razpisa

Graf 3: Prikaz razmerja med razpisanimi sredstvi in realiziranimi sredstvi
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Graf 4: Delitev realiziranih sredstev po namenu – vsi štirje javni razpisi skupaj
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ANALIZA IZVEDBE IZVEDBENEGA NAČRTA RRP 20102012 REGIJE JV SLOVENIJA
Umeščanje projektov v izvedbeni načrt 2010-2012

Izdelava Izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa 2010-2012 se je
financirala iz sredstev tehnične pomoči za sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov
regionalnih razvojnih programov za sofinanciranje projektov iz javnih razpisov
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013, 4.
razvojne prioritete »Razvoj regij«.
Izdelava Izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa 2010-2012 je
vključevala pripravo predlogov prioritetnih projektov v zahtevani vsebini in obliki v
skladu z Uredbo o regionalnih razvojnih programih (Ur.l. RS, št. 31/06) in Navodili
organa upravljanja za izvajanje tehnične pomoči EPD 2007-2013. Izvedbeni načrt se
je pripravil za triletno obdobje 2010-2012.
Izvedbeni načrt je obsegal:
 analizo izvedbe izvedbenih načrtov RRP 2007-2009,
 poročilo o izvedenih usklajevalnih in posvetovalnih aktivnosti v regiji pri
izdelavi izvedbenega načrta,
 nabor in opis prioritetnih projektnih predlogov
 spisek prioritetnih predlogov do razpoložljive regijske kvote za sofinanciranje
projektov v obdobju 2010-2012 iz naslova razvojne prioritete »Razvoj regij«
V skladu z zgoraj navedenimi akti so morali predlogi prioritetnih projektov v okviru
Izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa 2010-2012 vsebovati najmanj
naslednje sestavne dele:
– nosilce izvajanja;
– splošne in specifične cilje projekta;
– opis projekta;
– ocenjeno vrednost projekta in metodologijo za izračun ocenjene vrednosti;
– terminski načrt izvedbe projekta v programskem obdobju;
– načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi viri (državni proračun,
vključno s posebno izkazanimi sredstvi EU, proračuni lokalnih skupnosti,
ostali domači javni viri in zasebna sredstva) po posameznih letih
programskega obdobja;
– geografske lokacije, na katerih se bo projekt izvajal;
– okvirno umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v
programskem obdobju (operativni programi 2007-2013);
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ciljne skupine, katerim je projekt namenjen;
obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta;
merljive fizične kazalnike.

5.1.1 Umeščene operacije v Izvedbeni načrt za leto 2010-2012
Izvedbeni načrt 2010-2012 je bil potrjen na 9. redni seji Sveta razvojne regije JV
Slovenija, dne 19.06.2007 in je imel kar 12 dopolnitev. Zadnja dopolnitev IN12/2010 je bila izvedena marca 2011, zaradi usklajevanje še zadnje operacije, ki
se je prijavljala na 5. JP. Projektni predlogi, ki so bili del Izvedbenega načrta
Regionalnega razvojnega programa regije Jugovzhodna Slovenija 2007-2013 za
obdobje 2010-2012, predstavljajo zaključeno funkcionalno celoto. Izkazovali so
regionalni pomen in vpliv na dodano vrednost gospodarstva v regiji JV Slovenija
ter pomen za ustvarjanje novih delovnih mest ali vpliv na izboljšanje stanja okolja
in zagotavljanje osnovne komunalne infrastrukture.
V celotnem programskem obdobju 2007-2013 je v okviru razvojne prioritete
»Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« za razvojno
regijo JV Slovenija na voljo 50.928.355,00 EUR. Razpoložljiva kvota za obdobje
2010-2012 za JV Slovenijo je bila 19.184.395,00 EUR, kar je bila tudi osnovo za
pripravo prioritetne liste Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa.
V Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa razvojne regije
Jugovzhodna Slovenija za obdobje 2010-2012 je bilo skupaj prijavljenih 49
operacij. Vse operacije se navezujejo na Operativni program krepitve regionalnih
razvojnih potencialov.
V spodnji tabeli je podan seznam vseh projektov razvojne regije Jugovzhodna
Slovenija, ki so bili umeščeni v Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega
programa za obdobje 2010-2012.
Tabela 7: Seznam umeščenih operacij v Izvedbeni načrt 2010-2012
Nosilec
operacije

Naziv operacije

Vodovod Podgora - Nova gora

Občina Straža

Kanalizacija Potok-Praproče
Sanacija in gradnja vodovodne
infrastrukture severnega dela
občine Mirna peč
Ureditev trga s prometno
infrastrukturo

Občina Mirna
Peč
Občina Mirna
Peč

Vrednost operacije
Lastna
sredstva

Občina Straža

(v EUR)

EU sredstva –
RRP (OP razvoj
regij)

Skupaj
vrednost
operacije

543.423,38
341.000,00

649.000,00
1.450.000,00

1.192.423,38
1.791.000,00

320.512,50

391.737,50

712.250,00

153.000,00

867.000,00

1.020.000,00
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Občina
MokronogTrebelno
Občina Ribnica
Občina Ribnica
Občina Loški
Potok
Občina Loški
Potok
Občina
Sodražica
Občina
Sodražica
Občina
Sodražica
Občina
Sodražica
Občina Osilnica

Občina Osilnica
Občina Metlika
Občina Metlika
Občina Metlika
Občina Metlika
Občina
Šmarješke
Toplice
Občina
Šmarješke
Toplice
Občina
Šentrupert
Občina Škocjan
Občina Škocjan
Občina Škocjan
Občina Škocjan
Občina Škocjan
Občina
Šentjernej
Občina Kočevje
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Obnova vodovod Mokronog
Komunalna oprema v obrtni
coni Ugar v Ribnici
Gradnja vrtca Ribnica i faza
Dom starejših občanov Loški
Potok - 2. Faza
Kulturno turistični center Hrib
14
Razširitev vrtca Sodražica
Kanalizacija Žimarice in
izgradnja BČN
Modernizacija lokalne ceste lc
229 080 Podklanec - Novi pot Kotel - občinska meja Bloke
Modernizacija lokalne ceste lc
352 140 Kržeti - Travna gora
Obnova vodovodnega sistema
Ribjek - Mirtoviči v občini
Osilnica
Obnova biološke čistilne
naprave Osilnica in postavitev
BČN Ložec, Grintovec, Bosiljeva
Loka
Nizkoenergetski objekt -vrtec
Obnova konzuma za potrebe
ureditve mulitmedijskega
centra
Kanalizacija in čistilna naprava
Drašiči
Podjetniški inkubator Metlika
Izgradnja turistične
infrastrukture v občini
Šmarješke Toplice
Izgradnja in obnova komunalne
infrastrukture v naselju "Nad
prinovcem" v občini Šmarjške
Toplice
Muzej na prostem-kozolci
Sekundarna kanalizacija v
občini Škocjan
Eko kamp in laboratorij na
prostem
Komunalna oprema GTC
Škocjan
Primarni vodovod v občini
(višinski del)
Obnova občinskih vodovodov
Vodovodno omrežje v
Šentjerneju
Izgradnja enote za dementne
stanovalce

684.000,00

901.000,00

1.585.000,00

485.870,00
3.575.693,00

2.299.930,00
2.170.350,00

2.785.800,00
5.746.043,00

517.000,00

2.068.000,00

2.585.000,00

382.055,89

927.850,00

1.309.905,89

238.755,00

579.825,62

818.580,62

319.017,20

716.585,60

1.035.602,80

208.918,00

507.366,00

716.284,00

186.032,00

451.790,00

637.822,00

185.377,59

246.738,01

432.115,60

367.761,99
608.055,00

246.738,01
1.870.000,00

614.500,00
2.478.055,00

330.000,00

1.870.000,00

2.200.000,00

580.176,00
175.575,00

610.000,00
994.925,00

1.190.176,00
1.170.500,00

1.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

843.094,00

648.820,00

1.491.914,00

306.000,00

306.000,00

612.000,00

665.600,00

1.414.400,00

2.080.000,00

240.000,00

510.000,00

750.000,00

313.600,00

666.400,00

980.000,00

280.000,00
351.601,00

1.120.000,00
940.000,00

1.400.000,00
1.291.601,00

1.529.634,04

1.060.000,00

2.589.634,04

774.000,00

1.740.000,00

2.514.000,00
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Občina Kočevje
Občina Kočevje
Občina Kočevje
Občina Kostel
Občina
Dolenjske
Toplice
Občina
Dolenjske
Toplice
Občina Trebnje
Občina Trebnje
Občina Črnomelj
Občina Črnomelj
Občina Črnomelj

Občina Črnomelj

Občina Semič
Občina Semič
Občina
Žužemberk
Občina
Žužemberk
Mestna občina
Novo mesto
Mestna občina
Novo mesto
RC Novo mesto
d.o.o.
RC Novo mesto
d.o.o.
SKUPAJ
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Izgradnja kanalizacijskega
omrežja Dolga vas-Livold
Izgradnja kanalizacijskega
omrežja v delu naselja Breg
Izgradnja kanalizacijskega
omrežja v naselju Mlaka
Svet Kolpe - hiša tradicije
Izgradnja kanalizacijskega
sistema Obrh-Suhor

1.693.983,90

480.839,10

2.174.823,00

361.261,18

480.839,10

842.100,28

303.000,00
800.976,00

600.000,00
1.318.578,00

903.000,00
2.119.554,00

218.856,00

480.360,00

699.216,00

224.964,00

537.838,00

762.802,00

788.581,40

852.710,60

1.641.292,00

405.855,00

853.695,00

1.259.550,00

658.333,00

3.291.666,00

3.949.999,00

165.240,00
178.572,00

936.360,00
1.011.908,00

1.101.600,00
1.190.480,00

23.467,50

132.982,50

156.450,00

929.147,00

2.280.853,00

3.210.000,00

127.400,00

309.400,00

436.800,00

Izgradnja kanalizacijskega
sistema Sela pri Dolenjskih
Toplicah
Izgradnja VH Medvedjek in
zamenjava cevovoda
Medvedjek-Temenica
Izgradnja kanalizacijskega
sistema Blato
Odvajanje in čiščenje odpadnih
voda iz območja naselja Vinica v
porečju reke Kolpe
Mestna muzejska zbirka
Črnomelj
Nizkoenergetski objekt - vrtec
Postavitev enotne turistične
obvestilne signalizacije in
infrastrukture ob naravnih in
kulturnih znamenitostih na
zavarovanih območjih in njenih
vplivnih območjih
Izgradnja doma za starejše v
Semiču
Izgradnja kanalizacije in čistilne
naprave Krvavčji vrh
Vodovod-Reber-Žužemberk z
vodohranom Reber
Dom starejših občanov
Žužemberk

302.735,00

447.265,00

750.000,00

3.375.000,00

4.125.000,00

7.500.000,00

Kanalizacija v KS Birčna vas

1.810.000,00

2.700.000,00

4.510.000,00

136.500,00

318.500,00

455.000,00

53.470,00

151.130,00

204.600,00

83.429,80
29.146.523,3
7

223.650,00

307.079,80
82.904.553,4
1

Arheološki park marof
Trajnostni razvoj JVS z
ekomeracijami
Predstavitev celostne/celovite
turistične ponudbe regije
akronim: Dolenjska EU

53.758.030,04
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Graf 5: Prikaz predvidenega sofinanciranja v odstotkih (%)

5.2

Analiza izvedbe izvedbenega načrta 2010-2012

V celotnem programskem obdobju 2007-2013 je v okviru prednostne usmeritve
»Regionalni razvojni programi«, v okviru Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj
regij«, na voljo 50.928.355 EUR za celotno regijo JV Slovenija, kar je znašalo 8,69% od
sredstev, ki so bila razpisana za celotno Slovenijo. Kriterij za delitev sredstev je bilo
število prebivalcev v regiji.
Razpoložljiva razpisana sredstva v obdobju 2010-2012 so bila 19.184.395,00 EUR. V
tem obdobju je bil razpisan eden javni poziv. Upravičenci na pozivu so bili:
samoupravne lokalne skupnosti, subjekti spodbujanja razvoja na regionalni ravni ali
javni zavodi, katerih ustanovitelj je samoupravna lokalna skupnost. Poziv je določal,
da se lahko na poziv prijavijo le tiste operacije in tisti upravičenci, ki jih predhodno
potrdi Svet regije posamezne razvojne regije v okviru izvedbenega načrta
regionalnega razvojnega programa in na obrazcu vloge prijaviteljev.
Prijavitelji so lahko kandidirali s projekti na različnih vsebinah, in sicer ekonomska in
izobraževalna infrastruktura, prometna infrastruktura, okoljska infrastruktura, razvoj
urbanih naselij, javna infrastruktura v območju s posebnimi varstvenim režimi v
turističnih območjih in socialna infrastruktura (socialnovarstvena in zdravstvena
infrastruktura).
V okviru posamezne vsebine je javni poziv z razpisno dokumentacijo določal
upravičene namene in upravičene stroške za sofinanciranje.
Na javnem pozivu je bilo mogoče pridobiti sofinancerka sredstva v višini največ 85%
celotnih upravičenih stroškov operacije. Najmanj 15% celotnih upravičenih stroškov
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(lastno udeležbo) je morala zagotavljati samoupravna lokalna skupnost iz lastnih
javnih virov, sredstva za neupravičene stroške pa je moral zagotavljati upravičenec.
V prvotnem dokumentu Izvedbenega načrta 2010-2012 so bile navedene in zajete vse
operacije, ki so bile prijavljanje na javni poziv in tudi na ostale razpise, kamor je
projekt vsebinsko sodil. Izvedbeni načrt se je dopolnjeval in popravljal zaradi
sprememb višin sofinanciranja projektov in rokov za izvedbo projektov. Vsi popravki
so bili usklajeni in potrjeni na svetu regije.

5.2.1 Izvedene operacije v sklopu prednostne usmeritve »regionalni
razvojni programi«
V letih od 2010-2012 je bilo na 5. Javni poziv za prednostno usmeritev »Regionalni
razvojni programi« prijavljenih 22 operacij. Od tega je ena odstopila od prijave,
ostalih 21 pa se še izvaja ali pa so že zaključene.
V tabeli so navedene vse operacije, ki so se izvajale in se še vedno izvajajo v sklopu
Izvedbenega načrta RRP 2010-2012.
Tabela 8: Seznam uspešno prijavljenih operacij na peti Javni poziv za prednostno usmeritev
»Regionalni razvojni programi«
(v EUR)
Ob prijavi projekta
Nosilec
operacije

Naziv
operacije

Vodovod
Podgora –
Nova Gora
Sanacija in
gradnja
vodovodne
Občina
infrastruktur
Mirna Peč
e severnega
dela Občine
Mirna Peč
Občina
Obnova
Mokronog- Vodovoda
Trebelno
Mokronog
Muzej na
Občina
prostemŠentrupert
kozolci
Obnova
Občina
občinskih
Škocjan
vodovodov
Občina
Straža

Lastna
sredstva

Odobrena
pogodbena
višina
sofinanciranja
s strani EU

Po zaključku projekta

Lastna
sredstva

Realizacija
sofinanciranja
(dejansko
črpana
sredstva EU)

Skupna
vrednost
operacije
po zaključku

531.000,00

649.000,00

344.686,14

649.000,00

993.686,14

320.513,00

391.737,50

387.178,01

325.071,99

712.250,00

684.000,00

901.000,00

633.961,34

686.872,00

1.320.833,34

306.000,00

306.000,00

306.000,00

306.000,00

612.000,00

531.601,00

940.000,00

380.668,64

910.932,36

1.291.601,00
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Občina
Šentjernej
Občina
Dolenjske
Toplice

Občina
Trebnje

Vodovodno
omrežje v
Šentjerneju
Izgradnja
kanalizacijsk
ega sistema
Obrh-Suhor
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1.529.634,04

1.059.999,99

1.846.931,25

742.702,79

2.589.634,04

102.320,00

480.360,00

290.790,81

291.889,19

582.680,00

788.581,40

852.710,60

297.606,31

664.919,08

962.525,39

178.452,17

447.265,00

341.973,29

283.743,88

625.717,17

Izgradnja VH
Medvedjek
in zamenjava
cevovoda
MedvedjekTemenica

VodovodReberObčina
Žužemberk z
Žužemberk
vodohranom
Reber
Mestna
Kanalizacija
Občina
v KS Birčna
Novo
vas
mesto
Izgradnja in
obnova
komunalne
infrastruktur
Občina
e v naselju
Šmarješke
»Nad
Toplice
Prinovcem«
v Občini
Šmarješke
Toplice
Predstavitev
celostne/cel
Razvojni
ovite
center
turistične
Novo
ponudbe
mesto
regije,
Akronim:
Dolenjska.eu
Razvojni
Trajnostni
center
razvoj JVS z
Novo
ekomediacija
mesto
mi
Nizkoenerge
Občina
tski objektČrnomelj
vrtec
Mestna
Občina
muzejska
Črnomelj
zbirka
Črnomelj
Občina
Nizkoenerge
Metlika
tski objekt -

1.810.000,00

2.700.000,00

843.094,00

648.820,00

83.429,80

1.994.450,18

4.510.000,00

336.818,56

383.723,86

720.542,42

223.649,00

307.079,80

223.650,00

530.729,80

53.470,00

151.130,00

26.802,29

151.114,58

177.916,87

178.572,00

952.408,00

255.331,04

935.148,96

1.190.480,00

1.101.600,00

939.360,00

165.819,06

935.780,94

1.101.600,00

608.055,00

1.870.000,00

487.982,90

1.870.000,00

2.357.982,90
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Vrtec
Občina
Kočevje
Občina
Kostel
Občina
Ribnica
Občina
Loški
Potok
Občina
Sodražica
SKUPAJ

Izgradnja
kanalizacijsk
ega omrežja
Dolga vasLivold
Svet KolpeHiša
Tradicije
Gradnja
vrtca Ribnica
I. faza
Kulturno
turistični
center Hrib
14
Kanalizacija
Žimarice in
izgradnja
BČN

1.693.984,00

480.839,00

1.331.513,50

480.839,00

1.812.352,50
Projekt
odstopil od
0 prijave

0

0

0

0

3.575.693,00

2.170.350,00

3.757.693,00

2.170.350,00

5.746.043,00

382.055,89

927.850,00

442.336,57

867.569,32

1.309.905,89

319.017,20

716.585,60

146.416,73

716.585,60 863.002,33

15.621.072,50

17.809.064,69

11.775.059,08

10.097.183,94

15.478.528,89

Iz zgoraj navedene tabele je razvidno, da je bilo na 5. Javni poziv prijavljenih 22
operacij. Ena operacija, in sicer Svet Kolpe – Hiša tradicije je bila zaradi zahtev
dopolnitev umaknjena iz prijave. Od 21 uspešno prijavljenih operacij je 20 že uspešno
zaključene, 1 operacija pa je v zaključni fazi.

Graf 6: Prikaz razmerja med razpisanimi in realiziranimi sredstvi (do vključno 31.12.2013)
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Graf 7: Prikaz realiziranih sredstev po namenu – 5. javni poziv
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DELITEV SREDSTEV PO NAMENU OD 1-4 JAVNEGA RAZPISA
RRP IN 5. JAVNI POZIV

Graf 8: Prikaz realiziranih sredstev po namenu – 1.-4. JR in 5. JP RRP
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V nadaljevanju so predstavljene prijavljene operacije, ki bo vključene v Izvedbeni
načrt regionalnih razvojnih programov regije JV Slovenija v obdobju 2010-2012.
NAZIV OPERACIJE: Vodovod Podgora – Nova gora
NOSILEC OPERACIJE: Občina Straža
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 5. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj regij«. Celotna vrednost operacije je znašala
993.686,14 , od tega je bilo sofinanciranih 649.000,00 EUR iz sredstev javnega razpisa
in 344.686,14 EUR iz lastnih sredstev.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: V Občini Straža je na obravnavanem območju 12
gospodinjstev ter 95 zidanic oz. vikendov. Sedanja oskrba s pitno vodo je v večini iz
kapnic. Ta vodni vir je pogosto oporečen, vode v suši pa primanjkuje. Voda se dovaža
z težkimi tovornjaki, kar uničuje ceste. Z bodočo sklenitvijo vodovoda v naselju
Prečna (Marof) pridobimo še drugo povezavo s sistemom pitne vode z Mestno občino
Novo mesto in s tem manjšo ranljivost sistemov ob okvarah.
NAZIV OPERACIJE: Sanacija in gradnja vodovodne infrastrukture severnega
dela občine Mirna Peč
NOSILEC OPERACIJE: Občina Mirna Peč
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 5. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj regij«. Celotna vrednost operacije je znašala
712.250,50 EUR, od tega je sofinanciranih 325.071,99 EUR iz sredstev javnega razpisa
in 387.178,01 EUR iz lastnih sredstev.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: Izgradnja cca 4, 375 km vodovodnega omrežja v
Mirni Peči. Z izvedbo projekta se zagotovi oskrba z vodo preko javnega vodovoda
neposredno približno 20 prebivalcem (naselje Globočdol, kjer se nadomešča lokalni
vodovod), obnovi se dotrajano vodovodno omrežje do naselja Hmeljčič za cca. 60
prebivalcev, zagotovijo se primerni stroški upravljanja sistema na preostalem
sistemu v Občini Mirna Peč.
NAZIV OPERACIJE: Obnova vodovoda Mokronog
NOSILEC OPERACIJE: Občina Mokronog-Trebelno
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 5. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj regij«. Celotna vrednost operacije je znašala
1.320.833,34 EUR, od tega je sofinanciranih 686.872,00 EUR iz sredstev javnega
razpisa in 633.961,34 EUR iz lastnih sredstev.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: Izgradnja novega vodohrana prostornine 250 m3.
Obnovitev 6.500 metrov salonitnih cevovodov. Operacija vključuje obnovo vodovoda
Mokronog. Vodovodni sistem Mokronog oskrbuje s pitno vodo prebivalce naselij v
treh občinah Mirnske doline, in sicer: v občini Mokronog-Trebelno, delno v občini
Trebnje in delno v občini Šentrupert.
- Naselja v občini Mokronog-Trebelno: Beli Grič, Gorenja vas pri Mokronogu,
Hrastovica, Log, Martinja vas pri Mokronogu, Mokronog, Most, Ostrožnik,
Pugled pri Mokronogu, Puščava, Ribjek in Slepšek;
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 Naselja v občini Trebnje: Glinek in Volčje Njive;
 Naselja v občini Šentrupert: Bistrica, Prelesje, Rakovnik pri Šentrupertu (del)
in Dolenje Jesenice.
NAZIV OPERACIJE: Gradnja vrtca Ribnica I. faza
NOSILEC OPERACIJE: Občina Ribnica
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 5. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj regij«. Celotna vrednost operacije je znašala
5.746.043,00 EUR, od tega je sofinanciranih 2.170.350,00 EUR iz sredstev javnega
razpisa in 3.575.693,00 EUR iz lastnih sredstev.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: Vzpostavitev pogojev za učinkovito delovanje
vrtca - varni in zdravi prostorski pogoji za zagotavljanje razmer za aktivno učno
okolje predšolskih otrok. Po izgradnji I. faze se bo del obstoječega oz. montažnega
vrtca porušil (površina obstoječega vrtca znaša 2.670,93 m²), ohranilo se bo 9
oddelkov v zidanem - starem delu vrtca, kar bo predstavljalo cca 1.000,00 m²
notranje uporabne površine. V obstoječi - stari vrtec je vključenih 307 otrok. Po
izgradnji I. faze se bo del otrok preselilo v novi vrtec (10 oddelkov), del otrok pa bo do
izgradnje II. faze ostalo v starem vrtcu (9 oddelkov). Skupno število otrok v starem in
novem vrtcu (I. faza) bo 317. Gradnja Vrtca Ribnica I. faza zajema izgradnjo upravno
gospodarskega objekta in objekta za otroke, kar bo predstavljalo 2.597,17 m²
notranjih uporabnih površin. Poleg igralnic in spremljajočih prostorov za 10 oddelkov
bo tudi kuhinja in vsa ostala infrastruktura vezana na število otrok in temu
potrebnega osebja.
NAZIV OPERACIJE: Kulturno turistični center Hrib 14
NOSILEC OPERACIJE: Občina Loški Potok
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 5. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj regij«. Celotna vrednost operacije je znašala
1.309.905,89 EUR, od tega je sofinanciranih 867.569,32 EUR iz sredstev javnega
razpisa in 442.336,57 EUR iz lastnih sredstev.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: pridobitev cca 1000 m2 poslovnih površin za
izvajanje kulturne, turistično informacijske in promocijske dejavnosti v kraju.
Pridobitev prostorov za izvajanje kulturne dejavnosti, informativnega centra tako za
mladino kot za turistično ponudbo s poudarkom promocije širšega prostora in
aktivno preživljanje prostega časa (izobraževalno in interesno druženja) s
spremljajočimi in društvenimi dejavnostmi.
NAZIV OPERACIJE: Kanalizacija Žimarice in izgradnja BČN
NOSILEC OPERACIJE: Občina Sodražica
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 5. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj regij«. Celotna vrednost operacije je znašala
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863.002,33 EUR, od tega je sofinanciranih 716.585,60 EUR iz sredstev javnega
razpisa in 146.416,73 EUR iz lastnih sredstev.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: Ureditev največjega naselja v občini z
komunalnimi vodi za odvajanje in čiščenje odpadne vode. Izgradnja fekalnega kanala
v dolžini 1.508,00m, primarni kanal ter sekundarna kanalizacija v dolžini 2.500,00m
in izgradnja biološke čistilne naprave 280 PE.
NAZIV OPERACIJE: Nizkoenergetski objekt – vrtec
NOSILEC OPERACIJE: Občina Metlika
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 5. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj regij«. Celotna vrednost operacije je znašala
2.478.055,00 EUR, od tega je bila predvidena višina sofinanciranja 1.870.000,00 EUR
iz sredstev javnega razpisa in 608.055,00 EUR iz lastnih sredstev. Projekt je zaključen
in končno sofinanciranje iz naslova javnega razpisa je znašalo 2.357.982,90 EUR, kar
je 120.072,10 EUR manj kot je bilo s pogodbo odobreno.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: Specifični cilji projekta so bili dograditev
nizkoenergetskega prizidka in sanacija ter rekonstrukcija obstoječega objekta in
zagotoviti dodatni prostor za potrebe predšolske vzgoje v občini Metlika. Novih
površin je cca 870 m2 + pokrite terase cca 75m2, tako da bo celotna površina
(obstoječe in novo) znašala cca 2353m2 (+ pokrite terase cca 185m2). Cilj projekta je
bil vključitev v vrtec vseh otrok, katerih vloge se prejme.
NAZIV OPERACIJE: Izgradnja in obnova komunalne infrastrukture v naselju "Nad
prinovcem" v občini Šmarješke Toplice

NOSILEC OPERACIJE: Občina Šmarješke Toplice
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 5. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj regij«. Celotna vrednost operacije je znašala
1.491.914,00 EUR, od tega je bila predvidena višina sofinanciranja 648.820,00 EUR iz
sredstev javnega razpisa in 843.094,00 EUR iz lastnih sredstev. Projekt je zaključen in
končno sofinanciranje iz naslova javnega razpisa je znašalo 383.723,86 EUR, kar je
265.096,14 EUR manj kot je bilo s pogodbo odobreno.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: Izboljšanje stanja okolja, število prebivalcev, ki
bodo priključeni na kanalizacijski sistem, ki je predmet operacije: 200, število
prebivalcev s kvalitetnejšim in varnejšim vodovodnim sistemom: 235, izboljšanje
kakovosti vode, preprečevanje komunalnega onesnaževanja okolja, preprečevanje
svetlobnega onesnaževanja, povečanje individualnih gradenj v naselju, povečanje
števila prebivalcev, posredni vpliv na povečanje delovnih mest.
NAZIV OPERACIJE: Muzej na prostem - kozolci
NOSILEC OPERACIJE: Občina Šentrupert
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 5. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj regij«. Celotna vrednost operacije je znašala
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618.000,00 EUR, od tega je sofinanciranih 306.000,00 EUR iz sredstev javnega razpisa
in 306.000,00 EUR iz lastnih sredstev.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: Specifični cilji operacije so bili nakup oz. najem
zemljišča za vzpostavitev muzeja, postavitev in obnova 10-15 kozolcev, skozi katero
bo predstavljen razvoj kozolca od najbolj enostavnega do najbolj razvitega primera
slovenskega kozolca. V sklopu postavitve muzeja bo vodilno vlogo igral prestavljen in
obnovljen Simončičev toplar (edini kulturni spomenik državnega pomena EŠD 8078kozolec). Zunanja ureditev območja muzeja (ureditev dostopnih poti, prireditvenega
prostora, postajališča za avtodome, itd.) z vso potrebno infrastrukturo. Postavitev
info-točke oz. vstopne točke muzeja z vso potrebno infrastrukturo. Promocijske
aktivnosti, skozi katere bo povečana prisotnost in prepoznavnost Mirnske doline v
medijih (postavitev spletnih strani, promocijski materiali in druge promocijske
aktivnosti).
NAZIV OPERACIJE: Obnova občinskih vodovodov
NOSILEC OPERACIJE: Občina Škocjan
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 5. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj regij«. Celotna vrednost operacije je znašala
1.291.601,00, od tega je sofinanciranih 910.932,36 EUR iz sredstev javnega razpisa in
380.668,64 EUR iz lastnih sredstev.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: Oskrba občanov z kvalitetno pitno vodo, prenos
lokalnih vodovodov pod upravljanje Komunale,možnost koriščenja skupnega vodnega
vira, pripravljenost omrežja na kohezijski projekt hidravlične izboljšave Dolenjske.
Oskrba z neoporečno vodo in 10% zmanjšanje izgub glede na leto 2008.
NAZIV OPERACIJE: Vodovodno omrežje v Šentjerneju
NOSILEC OPERACIJE: Občina Šentjernej
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 5. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj regij«. Celotna vrednost operacije je znašala
2.589.634,03 EUR, od tega je sofinanciranih 742.702,79 EUR iz sredstev javnega
razpisa in 1.846.931,25 EUR iz lastnih sredstev.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: Zagotovitev zanesljive oskrbe s pitno vodo
(trajnost oskrbe, vodne količine), zmanjšanje vodnih izgub, zagotovitev oskrbe s
kakovostno in varno pitno vodo, zagotovitev stroškovno učinkovite oskrbe s pitno
vodo, skladnejši regionalni razvoj… Izgradnja 10720 metrov vodovodnega sistema.
NAZIV OPERACIJE: Izgradnja kanalizacijskega omrežja Dolga vas - Livold
NOSILEC OPERACIJE: Občina Kočevje
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 5. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj regij«. Celotna vrednost operacije je znašala
1.812.352,50 EUR, od tega je sofinanciranih 480.839,00 EUR iz sredstev javnega
razpisa in 1.331.513,50 EUR iz lastnih sredstev.
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DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: Zmanjševanje onesnaženosti okolja zaradi
zagotovitve infrastrukture za odvajanje odpadnih voda. Priključitev celotnega naselja
na kanalizacijski sistem. Pričakovani merljiv rezultat je 1.281 oseb bo priključenih na
sistem na odvajanje in čiščenje voda.
NAZIV OPERACIJE: Izgradnja kanalizacijskega sistema Obrh - Suhor
NOSILEC OPERACIJE: Občina Dolenjske Toplice
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 5. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj regij«. Celotna vrednost operacije je znašala
582.680,00 EUR, od tega je sofinanciranih 291.889,19 EUR iz sredstev javnega razpisa
in 290.790,81 EUR iz lastnih sredstev.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: Predmet investicije je izgradnja kanalizacijskega
sistema za odvajanje komunalnih odpadnih voda za naselji Obrh in Suhor. V tej fazi se
izgradi 1 glavni kanal, 5 sekundarnih kanalov, črpališče in tlačni vod. Gradbeno
dovoljenje za projekt že pridobljeno. Predvideni merljivi rezultati so: fekalni kanal v
dolžini 1.275,70 m, pet sekundarnih fekalnih kanalov v skupni dolžini 696 m, manjše
črpališče in tlačni vod v dolžini 81 m.
NAZIV OPERACIJE: Izgradnja VH Medvedjek in zamenjava cevovoda Medvedjek Temenica
NOSILEC OPERACIJE: Občina Trebnje
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 5. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj regij«. Celotna vrednost operacije je znašala
1.641.291,40 EUR, od tega je bila predvidena višina sofinanciranja 852.710,60 EUR iz
sredstev javnega razpisa in 788.581,40 EUR iz lastnih sredstev. Projekt je zaključen in
končno sofinanciranje iz naslova javnega razpisa je znašalo 664.919,08 EUR, kar je
187.790,92 EUR manj kot je bilo s pogodbo odobreno.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: Specifični cilj projekta je bil zmanjšanje vodnih
izgub, posledično ustreznejša oskrba z vodo. Zamenjava dotrajanih azbestnih in PVC
cevi in izgradnja VH (500M3) Medvedjek, pomenita zmanjšanje vodnih izgub,
ustrezno oskrbo in akomulacijo pitne vode . V primeru okvare je sedaj oskrba močno
motena, oziroma je onemogočena za večino prebivalcev.

NAZIV OPERACIJE: Mestna muzejska zbirka Črnomelj
NOSILEC OPERACIJE: Občina Črnomelj
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 5. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj regij«. Celotna vrednost operacije je znašala
1.101.600,00 EUR, od tega je sofinanciranih 935.780,94 EUR iz sredstev javnega
razpisa in 165.819,06 EUR iz lastnih sredstev.
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DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: Zagotovi prenovljene in nove prostore in jih
urediti z novimi in prenovljenimi sodobnejšimi vsebinami, ki bodo dopolnjevale
obstoječo kulturno dogajanje ožjega in širšega območja in jih vključevati v nove in
privlačnejše vsebine, ki se bodo kakovostnejše vključevale v gospodarsko –turistično
rabo. Zagotoviti izvedbo investicije v občinsko javno kulturno infrastrukturo in
kvalitativno ter kvantitativno izboljšati muzejske in druge prostore potrebne za
izvajanje kulturnih dejavnosti in zagotovitev ugodnega počutja ter dostopa vsem
zainteresiranim uporabnikom. Zaposlitev strokovnega kadra za potrebe vsebinske
ureditve, delovanja in uspešne popularizacije prenovljenih in novih muzejskih in
drugih kulturnih vsebin, zaposlitev kadra za zagotavljanje vodenja po muzejskih
zbirkah in zaposlitev kadra za potrebe drugih spremljajočih kulturnih dejavnosti, ki
se bodo odvijale v prenovljenih oz. novih prostorih po predhodni ureditvi upravljanja
objekta oziroma mestne muzejske zbirke. Predvideni merljivi rezultati so: 1
obnovljen in revitaliziran objekt kulturne dediščine, 435 m2 neto površine
obnovljenih prostorov, 1 nov turistični produkt ali storitev, najmanj 1 ustvarjeno
novo delovno mesto in 500 letno povečanje števila obiskovalcev.
NAZIV OPERACIJE: Nizkoenergetski objekt - vrtec
NOSILEC OPERACIJE: Občina Črnomelj
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 5. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj regij«. Celotna vrednost operacije je znašala
1.190.480,00 EUR, od tega je sofinanciranih 935.148,96 EUR iz sredstev javnega
razpisa in 255.331,04 EUR iz lastnih sredstev.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: Specifični cilji projekta so bili zagotovitev
prostora za nemoteno izvajanje predšolske vzgoje na območju občine Črnomelj,
ustvariti pogoje za lažje usklajevanje družinskih in poklicnih obveznosti obeh staršev,
zagotoviti ustrezno infrastrukturo za umeščanje družbenih dejavnosti, povečanje
števila institucij s področja družbene blaginje, katerim so se v programskem obdobju
2007-2013 izboljšali prostorski pogoji. Pričakovani merljivi rezultati so bili: Izdelana
projektna dokumentacija (PGD, PZI), izboljšanje prostorskih pogojev : pridobitev 3
igralnic, telovadnice in spremljajočih prostorov in zunanja ureditev. Ustvarjanje novih
delovnih mest (2 novi zaposlitvi).
NAZIV OPERACIJE: Vodovod Reber – Žužemberk z vodohramom Reber
NOSILEC OPERACIJE: Občina Žužemberk
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 5. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj regij«. Celotna vrednost operacije je znašala
625.717,17 EUR, od tega je sofinanciranih 283.743,88 EUR iz sredstev javnega
razpisa in 341.973,29 EUR iz lastnih sredstev.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: Specifični cilji projekta so bili razširitev javnega
vodovodnega sistema iz lastnega vodnega vira in oskrba občinskega središča ter
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obrtno-industrijske in stanovanjsko-poslovne cone, zmanjšanje vodnih izgub in
izgradnja vodohrana in primarnega cevovoda. Pričakovani merljivi rezultati so
izgradnja vodohrana zmogljivosti 100 m3, izgradnja primarnega voda v dolžini 2.350
m in zmanjšanje vodnih izgub v vrednosti cca 30.000 EUR letno.
NAZIV OPERACIJE: Kanalizacija v KS Birčna vas
NOSILEC OPERACIJE: Mestna občina Novo mesto
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 5. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj regij«. Celotna vrednost operacije je znašala
4.510.000,00 EUR, od tega je sofinanciranih 2.700.000,00 EUR iz sredstev javnega
razpisa in 1.810.000,00 EUR iz lastnih sredstev. Projekt je še v izvajanju.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: Specifični cilji projekta so bili izgradnja javne
kanalizacije v KS Birčna vas na območju Birčne vasi in Stranske vasi ter priključitev
sistema na Centralno čistilno napravo Novo mesto in ureditev odvoda zalednih voda
ter Priklopitev na kanalizacijsko omrežje za najmanj 365 prebivalcev v Birčni vasi in
357 prebivalcev v Stranski vasi. Gre za sedanje število prebivalcev, pričakovano
število pa je v prihodnosti še višje. Pričakovani merljivi rezultati so bili: izgradnja
11.814 m kanalizacije v 45-ih gravitacijskih kanalih za odvod komunalnih odpadnih
voda, izgradnja 591 m kanalizacije v 5-ih tlačnih vodih, izgradnja petih črpališč,
izgradnja povezovalnega kanala, možnost priklopitve na kanalizacijsko omrežje za
najmanj 365 prebivalcev v Birčni vasi in 357 prebivalcev v Stranski vasi. Gre za
sedanje število prebivalcev, pričakovano število pa je v prihodnosti še višje. Dosežene
rezultate bomo ugotavljali po izvedbi projekta.
NAZIV OPERACIJE: Trajnostni razvoj JVS z ekoremedijacijami
NOSILEC OPERACIJE: Razvojni center Novo mesto
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 5. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj regij«. Celotna vrednost operacije je znašala
177.916,87 EUR, od tega je sofinanciranih 151.114,58 EUR iz sredstev javnega razpisa
in 26.802,29 EUR iz lastnih sredstev.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: Specifični cilji projekta so bili prepoznane
možnosti za uporabo ERM sistemov v posamezni občini, identifikacija okoljskih
problemov za vsako občino v regiji in poiskane idejne rešitve z vidika
ekoremediacij,postavljene info točke v vsaki občini, kjer bodo zainteresirani občani
dobili informacije o možnostih reševanje okoljske problematike z ERM, vzpostavljen
učni poligon z namenom prikaza delovanja ERM sistemov, ki jih lahko občani
uporabijo v vsakdanjem življenju, izdelane zasnove učnih poti kot nadgradnja
obstoječim zasnovam in izobraziti in nuditi lokalnim skupnostim čim več informacij o
ERM. Pričakovani merljivi rezultati so bili:
- Izdelana analiza lokalnih specifičnih značilnosti ERM v občinah
- Vzpostavljen izobraževalno raziskovalni poligon za ERM tehnologijo.
- Vzpostavljenih 19 info točk v regiji za svetovanje prebivalcem.
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Izvedenih 5 izobraževalnih programov za potrebe občin.
Izdelanih oz. dopolnjenih (3 učne poti z vsebinami ERM).
Izdelan načrt tematskih učnih poti z ERM vsebinami primeren za objavo na
spletnih straneh občin 19
- Vzpostavljena spletna stran (dnevni obisk nad 100)
- Izvedena poletna šola za mlade 2 (št. dni 3, št. udeležencev 20).
- Organizirani dnevi odprtih vrat za ogled poligona ERM (št. dni tekom trajanja
projekta 1 dan mesečno)
- Izdelani 3 kratki filmi – 30 min za web in dvd).
- Izdelanih in objavljenih 5 člankov.
- Izdelava idejnih rešitev za skupne oz regionalne okoljske probleme, ki se lahko
odpravijo z ERM, s posebnim poudarkom na območju Natura 2000 in drugih
zaščitenih območjih
Pilotna postavitev sistemov ERM na učnem poligonu s ciljem spremljanja delovanja
ERM (učno-raziskovalni namen) in prenos tehnologij v občine JVS (implementacija
preko potreb in finančnih možnosti občin).
-

NAZIV OPERACIJE: Celostna/celovita turistična ponudba regije – DOLENJSKA.EU
NOSILEC OPERACIJE: Razvojni center Novo mesto
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 5. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj regij«. Celotna vrednost operacije je znašala
307.079,80 EUR, od tega je bila predvidena višina sofinanciranja 223.650,00 EUR iz
sredstev javnega razpisa in 83.429,80 EUR iz lastnih sredstev. Projekt je zaključen in
končno sofinanciranje iz naslova javnega razpisa je znašalo 223.650,00 EUR, kar je
bilo natančno toliko, kot je bilo s pogodbo določeno.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: Splošni in specifični cilji projekta so bili povečanje
prepoznavnosti regije kot turistične destinacije doma in v tujini, oblikovanje in
predstavitev glavnih turističnih produktov regije doma in v tujini, povezovanje
turistične ponudbe regije in ponudnikov, trženje turističnih produktov in regije kot
turistične destinacije doma in v tujini, povečanje števila gostov, podaljšanje bivanja
gostov (povečanje števila nočitev), učinkovita promocija lokalnih skupnosti,
turističnih produktov in regije kot turistične destinacije preko svetovnega spleta,
nadgradnja in povezovanje integralnih regijskih turističnih produktov v celovito in
prepoznavno regijsko turistično ponudbo. Doseženi merljivi rezultati so: Celostna
podoba regije kot turistične destinacije; prepoznani, oblikovani in predstavljeni
integralni regijski turistični produkti; oblikovan in podeljen znak kakovosti;
vzpostavljen internetni portal regijske turistične destinacije in vzpostavljene
povezave (linki) s portali lokalnih skupnosti, turističnimi informacijskimi točkami,
ponudniki turističnih storitev in integralnimi regijskimi turističnimi produkti; izdelan
in izveden inovativen program promocije turistične destinacije; najmanj izvedeni 2
večji promocijski aktivnosti, na domačem in EU turističnem trgu.
Z izvedbo operacije bo regija v 2 letih po njenem zaključku (konec leta 2013)
ugotavljala rezultate z doseganjem naslednjih ciljev: najmanj 250.000 obiskovalcev
spletnega portala; v regiji kot turistični destinaciji bo ustvarjenih najmanj 282.000
turističnih nočitev, kar je za 7.9% več kot predstavlja izhodiščno stanje (261.317, Vir:
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Slovenske regije v številkah, 2007); turistična destinacija bo imela najmanj 81.000
obiskovalcev, kar je za 15,9% več kot predstavlja izhodiščno stanje (69.832, VIR:
Slovenske regije v številkah, 2007).
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ANALIZA IZVEDBE IZVEDBENEGA NAČRTA RRP 20122014 REGIJE JV SLOVENIJA
Umeščanje projektov v izvedbeni načrt 2012-2014

Izdelava Izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa 2012-2014 se je
financirala iz sredstev tehnične pomoči za sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov
regionalnih razvojnih programov za sofinanciranje projektov iz javnih razpisov
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013, 4.
razvojne prioritete »Razvoj regij«.
Izdelava Izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa 2012-2014 je
vključevala pripravo predlogov prioritetnih projektov v zahtevani vsebini in obliki v
skladu z Uredbo o regionalnih razvojnih programih (Ur.l. RS, št. 31/06) in Navodili
organa upravljanja za izvajanje tehnične pomoči EPD 2007-2013. Izvedbeni načrt se
je pripravil za dvoletno obdobje 2012-2014.
Izvedbeni načrt je obsegal:
 analizo izvedbe izvedbenih načrtov RRP 2007-2009 in 2010-2012.
 poročilo o izvedenih usklajevalnih in posvetovalnih aktivnosti v regiji pri
izdelavi izvedbenega načrta,
 nabor in opis prioritetnih projektnih predlogov
 spisek prioritetnih predlogov do razpoložljive regijske kvote za sofinanciranje
projektov v obdobju 2012-2014 iz naslova razvojne prioritete »Razvoj regij«
V skladu z zgoraj navedenimi akti so morali predlogi prioritetnih projektov v okviru
Izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa 2012-2014 vsebovati najmanj
naslednje sestavne dele:
– nosilce izvajanja;
– splošne in specifične cilje projekta;
– opis projekta;
– ocenjeno vrednost projekta in metodologijo za izračun ocenjene vrednosti;
– terminski načrt izvedbe projekta v programskem obdobju;
– načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi viri (državni proračun,
vključno s posebno izkazanimi sredstvi EU, proračuni lokalnih skupnosti,
ostali domači javni viri in zasebna sredstva) po posameznih letih
programskega obdobja;
– geografske lokacije, na katerih se bo projekt izvajal;
– okvirno umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v
programskem obdobju (operativni programi 2007-2013);
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ciljne skupine, katerim je projekt namenjen;
obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta;
merljive fizične kazalnike.

5.3.1 Umeščene operacije v Izvedbeni načrt za leto 2012-2014
Izvedbeni načrt 2012-2014 je bil potrjen na 6. redni seji Regionalnega razvojnega
sveta regije Jugovzhodna Slovenije, dne 16.4.2012, in kot tak z listo prioritetnih
projektov posredovan v sprejem in potrditev na 26. redno sejo Sveta regije JV
Slovenije, ki ga je kot takega, dne 16.4.2012, tudi sprejel. Izvedbeni načrt je imel
kar 5 dopolnitev. Zadnja sprememba in dopolnitev je bila narejena zaradi prijav
na 7. Javni poziv in sicer v mesecu septembru 2013. Operacije, ki so bile uvrščene
na listo prioritetnih projektov, na koncu 16 operacij, so se lahko prijavile na 6. In
7. javni poziv. Projektni predlogi, ki so bili del Izvedbenega načrta Regionalnega
razvojnega programa regije Jugovzhodna Slovenija 2007-2013 za obdobje 20122014, predstavljajo zaključeno funkcionalno celoto. Izkazovali so regionalni
pomen in vpliv na dodano vrednost gospodarstva v regiji JV Slovenija ter pomen
za ustvarjanje novih delovnih mest ali vpliv na izboljšanje stanja okolja in
zagotavljanje osnovne komunalne infrastrukture.
V celotnem programskem obdobju 2007-2013 je v okviru razvojne prioritete
»Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« za razvojno
regijo JV Slovenija na voljo 50.928.355,00 EUR. Razpoložljiva kvota za obdobje
2012-2014 za JV Slovenijo je bila 11.324.994,42 EUR, kar je bila tudi osnovo za
pripravo prioritetne liste Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa.
V Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa razvojne regije
Jugovzhodna Slovenija za obdobje 2010-2012 je bilo skupaj prijavljenih 51
operacij. Vse operacije se navezujejo na Operativni program krepitve regionalnih
razvojnih potencialov.
V spodnji tabeli je podan seznam vseh projektov razvojne regije Jugovzhodna
Slovenija, ki so bili umeščeni v Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega
programa za obdobje 2012-2014.
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Tabela 9: Seznam umeščenih operacij v Izvedbeni načrt 2012-2014
Nosilec
operacije

Naziv operacije

Vrednost operacije

Lastna
sredstva
Občina
Mirna

PIC Mirna

Občina Škocjan

Komunalna ureditev
poslovne cone GTC
Škocjan

Občina Sodražica

Komunalno urejanje
zemljišč v obrtni coni
FIBRAN - sever

Občina Kostel

Podjetniški inkubator I.
Faza

Občina
Žužemberk

(v EUR)

EU sredstva –RRP
(OP razvoj regij)

Skupaj vrednost
operacije

504.860,07

376.719,93

881.580,00

1.057.222,97

1.758.335,36

2.815.558,33

463.220,07

214.662,93

677.883,00

1.711.924,23

1.245.737,87

2.957.662,10

Kanalizacija naselja
dvor z okolico in
navezava na čn
Žužemberk

453.800,18

489.399,82

943.200,00

Občina Dolenjske
Toplice

Izgradnja
kanalizacijskega
sistema sela pri
Dolenjskih Toplicah

324.572,10

277.526,36

602.098,46

Mestna občina
Novo mesto

Kanalizacija in
vodovod Veliki Slatnik

930.756,18

1.027.643,82

1.958.400,00

Občina Straža

Kanalizacija Potok Prapreče

628.193,19

499.868,99

1.128.062,18

Občina Mokronog
– Trebelno

Obnova in gradnja
vodovoda Mokronog ii.
Faza

565.049,18

522.846,82

1.087.896,00

Občina Trebnje

Zamenjava cevovoda
na primarnem
vodovodnem omrežju
Trebnje

417.676,68

1.146.870,72

1.564.547,40

Vodovod Vinji vrh
nizka cona in
kanalizacija Gradenje

718.786,18

788.213,82

1.507.000,00

Občina Šentrupert Čistilna naprava Dob

348.896,18

371.103,82

720.000,00

Občina Črnomelj

Fekalna kanalizacija
Vinica

626.978,55

937.219,89

1.564.198,44

Občina Ribnica

Gradnja vrtca Ribnica –
ii. Faza

1.352.202,68

1.101.120,40

2.453.323,08

Občina Kočevje

Prenova in
revitalivizacija mestega
jedra

902.189,16

1.493.091,22

2.395.280,38

Občina Šmarješke
Toplice
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Komunalno urejanje
poslovne cone “Pri
Pildu” 1. Faza

318.666,82

442.029,18

760.696,00

Občina Dolenjske
Toplice

Nadgradnja čistilne
naprave Dolenjske
Toplice na 4.000 pe

1.570.275,82

651.084,18

2.221.360,00

Mestna občina
Novo mesto

Infrastruktura na
območju spremembe in
dopolnitve
ureditvenega načrta za
obrtno in industrijsko
cono Livada z
navezavami na
obstoječe
infrastrukturno
omrežje

1.926.363,00

339.947,00

2.266.310,00

Mestna občina
Novo mesto

Letališče Prečna

340.000,00

270.000,00

610.000,00

Mestna občina
Novo mesto

Prenova mestne tržnice

1.558.333,00

641.667,00

2.200.000,00

Občina Mirna

Obnova kulturnega
doma in prizidava
knjižnice

1.245.535,68

219.800,42

1.465.336,10

Občina Mirna

Vodovodni sistem
Sajenice

1.044.905,00

184.395,00

1.229.300,00

Občina Šentrupert

Izdelava projektne
dokumentacije
ureditve naselja in
trškega jedra
Šentrupert

103.360,00

46.640,00

150.000,00

Občina Šentrupert

Lesno predelovalni
center vojašnica
Puščava (Šentrupert)

127.500,00

3.922.000,00

180.000,00

Občina Trebnje

Zagotavljanje
prostorov za potrebe
knjižnice

1.802.000,00

Občina Šentjernej

Prizidek k vrtcu v
Šentjerneju

1.094.358,00

2.381.838,00

1.287.480,00

Občina Mirna Peč

Dograditev čistilne

428.980,95

524.310,05

953.291,00

2.120.000,00
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naprave Mirna peč
Občina Šmarješke
Toplice

Novogradnja vrtca pri
stavbi osnovne sole v
Šmarjeti

1.268.193,28

713.358,72

1.981.552,00

Občina Škocjan

Izgradnja čistilne
naprave Stara vas in
kanalizacijskega
sistema v Grmovljah z
navezavo na ČN Stara
vas

1.043.940,00

473.060,00

1.517.000,00

Občina Škocjan

Izgradnja rastlinske
čistilne naprave in
kanalizacijskega
sistema v vasi Osrečje z
navezavo gozdne učne
poti do OŠ Škocjan

151.025,00

67.653,00

218.678,00

Občina Osilnica

Dom starejših občanov
Osilnica

2.684.855,90

1.105.528,90

3.790.384,80

Občina Sodražica

Rekonstrukcija
obstoječe telovadnice v
kulturni dom in
knjižnico

468.684,72

192.987,84

661.672,56

Občina Ribnica

Komunalna in cestna
infrastruktura v obrtni
coni ugar v Ribnici

1.930.069,00

392.601,00

2.322.670,00

Delna rekonstrukcija
obstoječega ribniškega
gradu – območje
priredivenega prostora

666.400,00

Občina Kočevje

Vrtec Kekec

2.259.682,40

1.060.902,60

3.320.585,00

Občina Kočevje

Izgradnja kolesarske
poti Kočevje – Šalka
vas

854.550,00

851.850,00

1.706.400,00

Občina Kočevje

Enota vrtca Kočevje

259.250
,00

45.750,00

305.000,00

Občina Ribnica

295.839,20

962.239,20

62

REP
ZA

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ
IN TEHNOLOGIJO

Občina Kočevje

Izgradnja
kanalizacijskega
omrežja v naselju
Mlaka in Konca vas

650.937,50

180.312,50

831.250,00

Občina Kočevje

Prenova poročne
dvorane z galerijo

342.000,00

798.000,00

1.140.000,00

Občina Loški
Potok

Obnova vodovoda Hrib
– obrtna cona – Mali
log in izgradnja
kanalizacijskega
omrežja s čistilno
napravo

984.810,00

934.710,00

1.919.520,00

Občina Loški
Potok

Dom starejših občanov
Loški potok – 2. Faza

1.971.418,00

668.582,00

2.640.000,00

Občina Kostel

Svet kolpe – hiša
tradicije

2.105.201,70

1.045.687,50

3.150.889,20

Občina Semič

Izgradnja doma za
starejše v Semiču

3.908.510,39

1.027.193,07

4.935.703,46

Občina Semič

Ureditev trškega jedra
v Semiču

Občina Metlika

Obnova konzuma za
potrebe ureditve
večnamenskega centra

2.004.609,00

353.755,00

2.358.364,00

Občina Metlika

Dozidava centralne
čistilne naprave
Metlika

628.524,00

110.916,00

739.440,00

Občina Metlika

Ureditev starega
mestnega jedra

680.000,00

135.000,00

815.000,00

Razvojni center
Novo mesto d.o.o.

Vzpostavitev erm
učnega poligona ii.
Faza z mrežo RČN na
območju JVS

434.780,00

165.220,00

600.000,00

Razvojni center
Novo mesto d.o.o.

Arheološki park Marof
(1. Faza)

190.846,00

59.154,00

250.000,00
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Razvojno
izobraževalni
center Bela
krajina
Razvojni center
Novo mesto d.o.o.

Sosedska pomoč

183.371,15

57.928,85

241.300,00

Mladi in podjetni

178.570,82

63.549,16

242.119,98

Razvojni center
Novo mesto d.o.o.

Blagovna znamka –
produkti podeželja JV
Slovenije

140.096,18

57.686,66

197.782,84

Občina Kočevje

Večnamenski center za
kulturne dejavnosti

318.666,82

436.833,18

755.500,00

48.875.597,73

33.168.131,78

76.303.513,51

SKUPAJ

Graf 9: Prikaz predvidenega sofinanciranja v odstotkih (%)

5.4

Analiza izvedbe izvedbenega načrta 2012-2014

V celotnem programskem obdobju 2007-2013 je v okviru prednostne usmeritve
»Regionalni razvojni programi«, v okviru Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj
regij«, na voljo 50.928.355 EUR za celotno regijo JV Slovenija, kar je znašalo 8,69% od
sredstev, ki so bila razpisana za celotno Slovenijo. Kriterij za delitev sredstev je bilo
število prebivalcev v regiji.
Razpoložljiva razpisana sredstva v obdobju 2012-2014 so bila 11.324.994,42 EUR. V
tem obdobju sta bila razpisana dva javna poziva. Upravičenci na pozivu so bili:
samoupravne lokalne skupnosti, subjekti spodbujanja razvoja na regionalni ravni ali
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javni zavodi, katerih ustanovitelj je samoupravna lokalna skupnost. Poziv je določal,
da se lahko na poziv prijavijo le tiste operacije in tisti upravičenci, ki jih predhodno
potrdi Svet regije posamezne razvojne regije v okviru izvedbenega načrta
regionalnega razvojnega programa in na obrazcu vloge prijaviteljev.
Prijavitelji so lahko kandidirali s projekti na različnih vsebinah, in sicer ekonomska in
izobraževalna infrastruktura, prometna infrastruktura, okoljska infrastruktura, razvoj
urbanih naselij, javna infrastruktura v območju s posebnimi varstvenim režimi v
turističnih območjih in socialna infrastruktura (socialnovarstvena in zdravstvena
infrastruktura).
V okviru posamezne vsebine je javni poziv z razpisno dokumentacijo določal
upravičene namene in upravičene stroške za sofinanciranje.
Na javnem pozivu je bilo mogoče pridobiti sofinancerka sredstva v višini največ 85%
celotnih upravičenih stroškov operacije. Najmanj 15% celotnih upravičenih stroškov
(lastno udeležbo) je morala zagotavljati samoupravna lokalna skupnost iz lastnih
javnih virov, sredstva za neupravičene stroške pa je moral zagotavljati upravičenec.
V prvotnem dokumentu Izvedbenega načrta 2012-2014 so bile navedene in zajete vse
operacije, ki so bile prijavljanje na javni poziv in tudi na ostale razpise, kamor je
projekt vsebinsko sodil. Izvedbeni načrt se je dopolnjeval in popravljal zaradi
sprememb višin sofinanciranja projektov in rokov za izvedbo projektov. Vsi popravki
so bili usklajeni in potrjeni na Regionalnem razvojnem svetu regije, kadar je šlo za
večje spremembe, in svetu regije.

5.4.1 Izvedene operacije v sklopu prednostne usmeritve »regionalni
razvojni programi«
V letih od 2012-2014 je bilo na 6. in 7. Javni poziv za prednostno usmeritev
»Regionalni razvojni programi« prijavljenih 16 operacij. Od tega je bila operacija
prijavljena na 7. Javni poziv zavrnjena, ostalih 15 operacij pa se izvaja ali pa so že
zaključene.
V tabeli so navedene vse operacije, ki so se izvajale in se še vedno izvajajo v sklopu
Izvedbenega načrta RRP 2012-2014.
Tabela 10: Seznam uspešno prijavljenih operacij na šesti Javni poziv za prednostno usmeritev
»Regionalni razvojni programi«
(v EUR)
Ob prijavi projekta
Nosilec
operacije

Naziv
operacije

Lastna sredstva

Odobrena
pogodbena
Lastna
višina
sredstva
sofinanciranja s
strani EU

Po zaključku projekta
Realizacija
sofinancira
nja
(dejansko
črpana
sredstva
EU)

Skupna
vrednost
operacije
po
zaključku
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Prijava na 6. Javni poziv
Občina
Mirna

Občina
Škocjan

Občina
Sodražica

Občina
Kostel

Občina
Žužemberk

Občina
Dolenjske
Toplice

PIC MIRNA
KOMUNALNA
UREDITEV
POSLOVNE
CONE GTC
ŠKOCJAN
KOMUNALNO
UREJANJE
ZEMLJIŠČ V
OBRTNI CONI
FIBRAN - SEVER
PODJETNIŠKI
INKUBATOR I.
FAZA
KANALIZACIJA
NASELJA DVOR
Z OKOLICO IN
NAVEZAVA NA
ČN ŽUŽEMBERK
IZGRADNJA
KANALIZACIJSK
EGA SISTEMA
SELA PRI
DOLENJSKIH
TOPLICAH

Mestna
KANALIZACIJA
občina Novo IN VODOVOD
mesto
VELIKI SLATNIK
Občina
Straža

Občina
Mokronog –
Trebelno

Občina
Trebnje

Občina
Šmarješke
Toplice

KANALIZACIJA
POTOK PRAPREČE
OBNOVA IN
GRADNJA
VODOVODA
MOKRONOG II.
FAZA
ZAMENJAVA
CEVOVODA NA
PRIMARNEM
VODOVODNEM
OMREŽJU
TREBNJE
VODOVOD VINJI
VRH NIZKA
CONA IN
KANALIZACIJA
GRADENJE

319.189,93

504.860,07

1.378.908,45

1.057.222,97

Projekt še
ni
zaključen
Projekt še
ni
zaključen

463.220,07

Projekt še
ni
zaključen

214.662,93

655.303,77

1.711.924,23

332.199,82

453.800,18

Projekt še
ni
zaključen
Projekt še
ni
zaključen

177.676,62

324.572,10

Projekt še
ni
zaključen

701.243,82

930.756,18

499.868,99

Projekt še
ni
zaključen
Projekt še
ni
zaključen

628.193,19

340.530,82

565.049,18

876.884,64

417.676,68

Projekt še
ni
zaključen

876.884,64

537.047,15

417.676,68

1.294.561,32

Projekt še
ni
zaključen

718.786,18
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Občina
Šentrupert

ČISTILNA
NAPRAVA DOB

251.103,82

348.896,18

Občina
Črnomelj

FEKALNA
KANALIZACIJA
VINICA

688.216,81

626.978,55

1.101.120,40

1.352.202,68

1.493.091,22

902.189,16

Občina
Ribnica
Občina
Kočevje

GRADNJA
VRTCA RIBNICA
– II. FAZA
PRENOVA IN
REVITALIVIZACI
JA MESTEGA
JEDRA

Projekt še
ni
zaključen
Projekt še
ni
zaključen
Projekt še
ni
zaključen
Pogodba
ni bila
podpisana
!

Prijava na 7. Javni poziv

Občina
Metlika

SKUPAJ

KOMUNALNO
UREJANJE
POSLOVNE
CONE “PRI
PILDU” 1. FAZA

442.029,18

318.666,82

10.701.602,42

11.324.994,42

Operacija
je bila
zavržena!

Iz zgoraj navedene tabele je razvidno, da je bilo na 6. in 7. Javni poziv prijavljenih 16
operacij. Operacija, prijavljena na 6. Javni poziv, in sicer Prenova in revitalizacija
mestnega jedra, nosilca Občina Kočevje, pogodbe z MGRT ni podpisala. Na 7. Javni
poziv se je prijavil nosilec operacije Občina Metlika s projektom Komunalno urejanje
poslovne cone »Pri Pildu« 1. Faza, vendar je bil projekt zavržen.
Kot je razvidno, je bilo prijavljenih projektov za skupno vrednost 11.324.994,42 EUR
sofinanciranja iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, podpisanih pogodb
pa je bilo za 10.104.138,44 EUR, pri čemer bodo prijavitelji zagotovili še 8.073.957,97
EUR skupnih lastnih sredstev za sofinanciranje izvedbe operacij.
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Graf 10: Razmerje prijavljenih sredstev na 6. javni razpis, za operacije, ki se izvajajo

Graf 11: Prikaz predvidenega sofinanciranja operacij po sklopih v odstotkih (%)
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DELITEV SREDSTEV PO NAMENU OD 1-4 JAVNEGA RAZPISA
RRP ter 5.-7. JAVNEGA POZIVA

Graf 12: Prikaz porabe EU sredstev po namenu iz vseh treh IN
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V nadaljevanju so predstavljene prijavljene operacije, ki bo vključene v Izvedbeni
načrt regionalnih razvojnih programov regije JV Slovenija v obdobju 2012-2014.
NAZIV OPERACIJE: PIC Mirna
NOSILEC OPERACIJE: Občina Mirna
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 6. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj regij«. Celotna vrednost operacije je znašala
824.050,00 EUR, od tega je sofinanciranih 504.860,07 EUR iz sredstev javnega razpisa
in 319.189,93 EUR iz lastnih sredstev (od tega 143.836,00 EUR na osnovi 23. člena
ZFO-1). Namen projekta je komunalno opremljanje poslovno industrijske cone Mirna
(PIC Mirna) in sicer severovzhodni del PIC Mirna, glavne tehnične značilnosti
operacije pa so:
 ureditev dostopa in izgradnja 240 m notranje ceste s hodnikom za pešce,
 izgradnja 180 m kanalizacije za odvod odpadnih komunalnih voda,
 izgradnja 185 m kanalizacije za odvod odpadnih padavinskih voda,
 izgradnja 1.150 m vodovoda (za celo cono),
 izgradnja 245 m javne razsvetljave,
 izvedba NN razvoda in izgradnja 250 m elektrokabelske kanalizacije,
 izgradnja 275 m telekomunikacijske in CATV kabelske kanalizacije ter
 izgradnja 245 m plinovoda.
Projekt je še v izvajanju.
MERLJIVI REZULTATI OPERACIJE:
 Poslovne cone_površina novo opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih
gospodarskemu razvoju (v ha) – načrtovana vrednost ob zaključku operacije
2,13
 Poslovne cone_površina poslovne cone (faze), ki je predmet opremljanja (v ha)
– načrtovana vrednost ob zaključku operacije 2,38
 Poslovne cone_ skupna površina poslovne cone po zaključku opremljanja (v
ha)- načrtovana vrednost ob zaključku operacije 2,38
 Število ustvarjenih bruto delovnih mest (v 2 letih po zaključku operacije) – 30.
NAZIV OPERACIJE: Komunalna ureditev poslovne cone GTC Škocjan
NOSILEC OPERACIJE: Občina Škocjan
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 6. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj regij«. Celotna vrednost operacije je znašala
2.815.558,33 € z DDV-jem, brez povračljivega DDV 2.436.131,42 € od tega je
sofinanciranih 1.057.222,97 € iz sredstev javnega razpisa in 1.378.908,45 € iz lastnih
sredstev. Namen projekta je zagotoviti dodatne komunalno opremljene površine
za razvoj gospodarstva. V sklopu obravnavanega projekta se bodo komunalno
opremile tudi površine, na katerih že delujejo gospodarski subjekti in se bodo
priklopili na novo zgrajeno infrastrukturo. Nova podjetja, ki bodo začela delovati na
teh komunalno opremljenih površinah, bodo zagotovila nova delovna mesta, Projekt
je še v izvajanju.
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MERLJIVI REZULTATI OPERACIJE:
Občina Škocjan ima namen zgraditi:
 čistilno napravo za 1800 PE (populacijskih enot),
 1325 m kanalizacijskega sistema za odvajanje komunalne odpadne vode z 2
črpališčema,
 937 m elektronapajanja za potrebe čistilne naprave in črpališč,
 910 m vodovoda,
 798 m kanalizacijskega sistema za padavinsko vodo z 2 zadrževalnima
bazenoma,
 Zaradi izgradnje kanalizacije, vodovoda in elektronapajanja za potrebe čistilne
naprave bo po izgradnji te infrastrukture, ki bo potekala v cesti, potrebna tudi
rekonstrukcija obstoječe ceste za Hudenje z oznako LC 399051 z vso tangirano
infrastrukturo v skupni dolžini 348 m.
Na koncu opremljanja skupaj 18 ha opremljene površine GTC, od tega:
 5,3 ha (53.037 m2) površin, na katerih gospodarski subjekti že delujejo, ki se
bodo priklapljali na novo zgrajeno komunalno infrastrukturo,
 1,6 ha sedaj degradiranega prostora, ki ga trenutno zasedajo nelegalne romske
gradnje, ki bo po ureditvi na voljo za nove gospodarske subjekte.
NOSILEC OPERACIJE: Občina Sodražica
Kratek opis projekta: Operacija je bila prijavljena na 6. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj regij«.
Celotna vrednost operacije je znašala 677.883,00 EUR, od tega je sofinanciranih
463.220,07 EUR iz sredstev javnega razpisa in 214.662,93 EUR iz lastnih sredstev.
Namen projekta je Komunalno opremljanje obrtne cone Fibran – sever je začetek
izgradnje obrtno industrijskega kompleksa v sklopu obstoječe tovarne Fibran. V
skladu z sprejetim Občinskim prostorskim načrtom predstavlja območje za gradnjo
obrtne dejavnosti.
Upravičenec OBČINA SODRAŽICA namerava v kompleksu obrtne cone komunalno
opremiti zemljišče z vso potrebno komunalno opremeljenostjo to je vodovod, nizko
napetostni elektro vodi, Tk vodi, javna razsvetljava ter dostopne poti z pločniki. V
celoti se izvede novo križišče z dostopom iz regionalne ceste in uredi hudourniški
vodotok v skladu z zahtevami soglasodajalcev. Na urejenem kompleksu se predvideva
izgradnja novih štirih obrtnih delavnic z mirno dejavnostjo, v JV delu pa izgradnja
bencinskega servisa in trgovskega kompleksa z gradbenim materialom, belo tehniko
in vrtnim centrom. V tej smeri že intenzivno potekajo pogovori z potencialnimi
investitorji. Projekt je še v izvajanju.
MERLJIVI REZULTATI OPERACIJE: Načrtovana vrednost 2 leti po zaključku
operacije se predvideva dva nova delovna mesta.
NAZIV OPERACIJE: Podjetniški inkubator Kostel 1. faza
NOSILEC OPERACIJE: Občina Kostel
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KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 6. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj regij«. Celotna vrednost operacije je znašala
2.600.000,00 EUR od tega je sofinanciranih 1.711.924,23 EUR iz sredstev javnega
razpisa in 655.303,77 EUR iz lastnih sredstev. Namen projekta je:
1. Z izvedbo investicije se zagotovi podporno okolje za razvoj podjetništva.
2. Zagotovljene bodo nove poslovne površine za podjetništvo.
2. Zagotovljena bo možnost nastajanja novih, kakovostnih delovnih mest in dodane
vrednosti.
3. Prepreči se beg možganov in podjetij v druge občine in regije z razvitim podpornim
okoljem za podjetništvo.
4. Podpora in atraktivnost občine in regije za razvoj podjetništva se poveča.
5. Z izgradnjo ustrezne podjetniško-podporne infrastrukture se izboljša
konkurenčnost podjetij v občini in regiji.
6. Zagotovljena bo možnost nastajanja novih inovativnih podjetij in podjetnikov.
7. Podjetnikom bodo omogočeni prostorski in materialni pogoji za razvoj novih
programov.
Projekt je še v izvajanju.
MERLJIVI REZULTATI OPERACIJE:
Po izvedbi investicije in vzpostavitvi inkubatorja se bodo v inkubator vključila
različna nova podjetja, ki bodo ustvarila več delovnih mest. Planira se, da se bosta v 2
letih po zaključku investicije, to je do 31.12.2016, v inkubator vključili 2 podjetji in da
bo v tem času ustvarjenih vsaj 10 novih delovnih mest (od tega 1 delovno mesto v
novoustanovljenem zavodu Podjetniški inkubator Kostel, ki bo upravljal podjetniški
inkubator). V 5 letih se bodo v inkubator predvidoma vključila 3 podjetja. V tem času
bo ustvarjenih vsaj 30 delovnih mest.
V okviru obravnavane investicije je predviden nakup objekta v naselju Petrina v
občini Kostel in njegova ureditev za potrebe Podjetniškega inkubatorja, ki je
pomemben dejavnik vzpostavitve ustreznega podpornega okolja za razvoj novih
podjetij. Z izvedbo operacije bo na voljo 3500 m2 neto površin, kjer bo občina pod
ugodnimi pogoji nudila podjetnikom začetnikom preveritev njihove podjetniške ideje
oziroma inkubiranje inovativnih programov.
NAZIV OPERACIJE: Kanalizacija naselja Dvor z okolico
NOSILEC OPERACIJE: Občina Žužemberk
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 6. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj regij«. Celotna vrednost operacije je znašala
786.000,00 EUR brez DDV, od tega je sofinanciranih 453.800,18 EUR brez DDV iz
sredstev javnega razpisa in 332.199,82 EUR brez DDV iz lastnih sredstev. Namen
projekta je vlaganje v zaščito okolja pred komunalnimi odpadnimi vodami na
območju povodja reke Krke. Projekt je še v izvajanju.
MERLJIVI REZULTATI OPERACIJE:
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Po zaključku operacije bo 100 prebivalcev priključenih na nov kanalizacijski sistem.
NAZIV OPERACIJE: Izgradnja kanalizacije Sela
NOSILEC OPERACIJE: Občina Dolenjske Toplice
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 6. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj regij«. Celotna vrednost operacije je znašala
502.248,72 EUR, od tega je sofinanciranih 324.572,10 EUR iz sredstev javnega razpisa
in 177.676,62 EUR iz lastnih sredstev. Namen projekta je izgradnja kanalizacijskega
sistema (fekalni in meteorni kanal) na območju starega dela naselja Sela pri
Dolenjskih Toplicah, vključno z obnovo vodovoda v delu, ki tangira traso fekalne
kanalizacije. Projekt je še v izvajanju.
MERLJIVI REZULTATI OPERACIJE:
VODOOSKRBA – Število prebivalcev s kvalitetnejšim in varnejšim vodovodnim
sistemom: 168
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA – Število prebivalcev, ki bodo priključeni
na kanalizacijski sistem, ki je predmet operacije: 150
NAZIV OPERACIJE: Kanalizacija in vodovod Veliki Slatnik
NOSILEC OPERACIJE: Mestna občina Novo mesto
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 6. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj regij«. Celotna vrednost operacije je znašala
1.632.000,00 EUR, od tega je sofinanciranih 930.756,18 EUR iz sredstev javnega
razpisa, iz sredstev 23. člena ZFO v višini 397.400,05 EUR in 303.843,77 EUR iz
lastnih sredstev. Namen projekta je izgradnja kanalizacije in ČN z obnovo vodovoda.
Projekt je še v izvajanju.
MERLJIVI REZULTATI OPERACIJE:
izgradnja 2.819 m kanalizacije glavnega kanala za odvod komunalnih odpadnih voda
- izgradnja 166 m tlačnega voda
- izgradnja enega kanalizacijskega črpališča
- izgradnja čistilne naprave Veliki Slatnik
- možnost priklopitve na kanalizacijsko omrežje Veliki Slatnik 154 prebivalcev,
Križe 96 prebivalcev.
- obnova 2.645 m vodovodnega omrežja
- izgradnja enega vodohrana
NAZIV OPERACIJE: Kanalizacija Potok - Prapreče
NOSILEC OPERACIJE: Občina Straža
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 6. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj regij«. Celotna vrednost operacije je znašala
1.128.062,18 EUR, od tega je sofinanciranih 628.193,19 EUR iz sredstev javnega
razpisa in 499.868,99 EUR iz lastnih sredstev. Namen projekta je izboljšanje
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življenjskih in delovnih pogojev prebivalstva na območju Potoka in Prapreč,
zmanjšanje razlik v komunalni opremljenosti med urbanimi in podeželskimi območji
v JV regiji ter izboljšanje okoljskih parametrov. Projekt je še v izvajanju.
MERLJIVI REZULTATI OPERACIJE: Odvajanje in čiščenje voda-št. prebivalcev, ki
bodo priključeni na kanalizacijski sistem, začetna vrednost 0, načrtovana vrednost
336; - drugo (črpališče), začetna vrednost 0, načrtovana vrednost 2 leti po zaključku
operacije 1.
NAZIV OPERACIJE: Obnova in gradnja vodovoda Mokronog 2. faza
NOSILEC OPERACIJE: Občina Mokronog - Trebelno
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 6. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj regij«. Celotna vrednost operacije je znašala
906.580,00 EUR, od tega je sofinanciranih 565.049,18 EUR iz sredstev javnega razpisa
in 340.530,82 EUR iz lastnih sredstev. Namen projekta je vlaganje v oskrbo s pitno
vodo. Cilj investicije je zamenjava 5.135,81 m vodovodnih cevovodov in izgradnja
1.399,13 m vodovodnega omrežja oziroma natančneje:
 zamenjava vodovodnih cevi na odseku VH Žalostna gora – Mokronog s cevmi
NL DN 150 v dolžini 810,71 m,
 zamenjava vodovodnih cevi na odseku stari VH Beli Grič - VH Žalostna gora s
cevmi NL DN 150 v dolžini 1.115,20 m,
 zamenjava vodovodnih cevi na odseku Martinja vas - Puščava s cevmi NL DN
150 v dolžini 1.320,03 m,
 zamenjava vodovodnih cevi na odseku Beli Grič – Gorenja vas s cevmi NL DN
100 v dolžini 1.265,61 m,
 izgradnja vodovoda na odseku Most – Bruna vas, in sicer bodo vgrajene cevi
PE 100 d110 – 10 v dolžini 1.054,63 m in
 zamenjava vodovodnih cevi na odseku Florijanska cesta s cevmi NL DN 100 v
dolžini 624,26 m in dogradnja vodovodnega omrežja na Florijanski cesti v
dolžini 344,50 m.
Projekt je še v izvajanju.
MERLJIVI REZULTATI OPERACIJE:
1.399 m novozgrajenega vodovodnega omrežja, 5.136 m obnovljenega vodovodnega
omrežja ter s tem na novo priključenih 56 prebivalcev.
NAZIV OPERACIJE: Zamenjava cevovoda na primarnem vodovodnem omrežju v
Trebnjem
NOSILEC OPERACIJE: Občina Trebnje
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 6. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj regij«. Celotna vrednost operacije je znašala
1.294.561,32 EUR, od tega je sofinanciranih 417.676,68 EUR iz sredstev javnega
razpisa in 876.884,64 EUR iz lastnih sredstev. Namen operacije je zmanjšanje vodnih
izgub, zamenjava dotrajanega azbestno-cementnega in PVC primarnega cevovoda na
vodovodu Trebnje, s cevovodom iz nodularne litine v skupni dolžini 8.261 m.
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Projekt je izveden.
MERLJIVI REZULTATI OPERACIJE:
Cilj operacije je bil zagotoviti trajno in ustrezno oskrbo prebivalstva s pitno vodo,
neposrednega vpliva zamenjava ni imela, posrednega pa na 483 prebivalcev živečih v
naseljih ob trasi, saj so z zamenjavo cevovoda zagotovljena redna in ustrezna oskrba s
pitno vodo s konstantnim tlakom in možnostjo oskrbe s hidrantno mrežo, ki na
starem cevovodu ni bila mogoča. Obnovljen sistem omogoča tudi širitev, katera pa do
sedaj ni izvedena, je pa predvidena v prihodnjem obdobju.
NOSILEC OPERACIJE: Občina Šmarješke Toplice
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 6. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj regij«. Celotna vrednost operacije je znašala
1.255.833,33 EUR, od tega je sofinanciranih 718.786,18 EUR iz sredstev javnega
razpisa in 537.047,15 EUR iz lastnih sredstev. Namen projekta je operacije je vlaganje
v oskrbo s pitno vodo na območju Vinjega Vrha ter vlaganje v zaščito okolja pred
komunalnimi odpadnimi vodami na območju Gradenj. Projekt je še v izvajanju.
MERLJIVI REZULTATI OPERACIJE:
Glavne tehnične značilnosti operacije so:
 izgradnja vodovoda na odseku Mlada vina s profilom cevi DN 125 v dolžini 509
m,
 izgradnja vodovoda na odseku Vinji Vrh s profilom cevi DN 100 v dolžini 1.874
m,
 izgradnja / obnova vodovoda na odseku Gradenje s profilom cevi DN 100 v
dolžini 1.113 m,
 izgradnja 1.210 m raznih priključnih vodovodnih vodov in
 izgradnja 1.025 m gravitacijskega kanalizacijskega sistema.
NAZIV OPERACIJE: Čistilna naprava Dob
NOSILEC OPERACIJE: Občina Šentrupert
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 6. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj regij«. Celotna vrednost operacije je znašala
600.000,00 EUR, od tega je sofinanciranih 348.896,18 EUR iz sredstev javnega razpisa
in 251.103,82 EUR iz lastnih sredstev. Namen projekta je rešitev problema čiščenja
odpadnih voda na območju kompleksa Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob; cilj
operacije je izgradnja čistilne naprave kapacitete 1.000 PE in izgradnja vseh
potrebnih povezovalnih vodov za navezavo na čistilno napravo. Projekt je še v
izvajanju.
MERLJIVI REZULTATI OPERACIJE:
Operacija bo omogočila kontrolirano odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter
posledično zmanjšala možnosti za onesnaženje tal in podtalja ter površinskih voda.
Varstvo okolja opredeljujemo še glede na sledeča izhodišča:
Učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost)
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Sama čistilna naprava bo zasnovana tako, da bo energetsko učinkovita v primerjavi z
učinki, ki jih bo dosegala.
Okoljska učinkovitost (nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno
zbiranje odpadkov)
Z izgradnjo čistilne naprave se bo bistveno izboljšal nadzor in pregled nad odpadnimi
vodami na območju in posledično tudi zmanjšalo tveganje onesnaženja z odpadnimi
vodami.
Trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza)
Investicijska operacija nima neposrednega vpliva na trajnostno dostopnost.
Zmanjševanje vplivov na okolje
Z izgradnjo čistilne naprave se bodo občutno zmanjšali vplivi odpadnih voda na
okolje.
NAZIV OPERACIJE: Fekalna kanalizacija Vinica
NOSILEC OPERACIJE: Občina Črnomelj
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 6. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj regij«. Celotna vrednost operacije je znašala
1.315.195,36 EUR, od tega je sofinanciranih 626.978,55 EUR iz sredstev javnega
razpisa in 688.216,81EUR iz lastnih sredstev. Namen projekta je izgradnja sistema za
odvajanje odpadnih komunalnih voda v skupni dolžini 4.961 m za naselji Vinica in
Golek pri Vinici. Projekt je še v izvajanju.
MERLJIVI REZULTATI OPERACIJE: Priključitev 204 prebivalcev na kanalizacijski
sistem v 2 letih po zaključku operacije.
NAZIV OPERACIJE: Gradnja vrtca Ribnica II. faza
NOSILEC OPERACIJE: Občina Ribnica
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 6. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj regij«. Celotna vrednost operacije je znašala
2.453.323,08 EUR, od tega je sofinanciranih 1.352.202,68 EUR iz sredstev javnega
razpisa in 1.101.120,40 EUR iz lastnih sredstev. Namen projekta je izgradnja 10
oddelkov s katerim bo zagotovljeno predšolsko varstvo za 180 otrok . Projekt je
še v izvajanju.
MERLJIVI REZULTATI OPERACIJE: 1.373,30 m²notranje uporabne površine vrtca.
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ANALIZA IZVEDENIH OPERACIJ V SKLOPU PREDNOSTNE
USMERITVE »RAZVOJ OBMEJNIH OBMOČIJ S HRVAŠKO

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je objavila Prvi javni
razpis za prednostno usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 20072013, razvojne prioritete »Razvoj regij« v Uradnem listu RS, št. 51/2007, dne 8. 6.
2007. Drugi javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 18/2008, dne 22. 2.
2008. Tretji javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 1/2010, dne 8.1.2010.
Četrti javni razpis za izbor operacij prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij
s Hrvaško« je bil objavljen v Uradni list RS št. 88/2010, dne 05.11.2010. Peti javni
razpis za izbor operacij prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«
je bil objavljen v Uradni list RS št. 93/2012, dne 07.12.2012.
V celotnem programskem obdobju je v okviru te prednostne usmeritve na voljo
33.604.483,00 EUR. S prvim javnim razpisom je SVLR razpisala 12.813.680,00 EUR
razpoložljivih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in dejansko dodelila
6.637.446,49 EUR sofinancerskih sredstev. Neporabljena sredstva prvega javnega
razpisa, v višini 6.176.233,51 EUR je ponovno razpisala kot razpoložljiva sredstva za
drugi javni razpis. V drugi javni razpis so bila razpisana tudi dodatna razpoložljiva
sredstva proračuna. Skupno je bilo tako razpisanih 11.344.389,26 EUR sredstev.
Višina nepovratnih sredstev, ki je bila na razpolago za sofinanciranje operacij pri
tretjem javnem razpisu, je znašala 10.000.000,00 EUR za leti 2010 in 2011. Pri
četrtem javnem razpisu je bilo na razpolago za sofinanciranje operacij 12.000.000,00
EUR za leti 2011 in 2012. V letu 2011 okvirno 5.000.000,00 EUR in v letu 2012
okvirno 7.000.000,00 EUR. Pri petem javnem razpisu je bilo na razpolago za
sofinanciranje operacij 23.370.220,00 EUR za leti 2013 in 2014.

Tabela 11: Seznam realiziranih operacij prijavljenih na pet Javnih razpisov za prednostno
usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško - ROOSH«
(v EUR)
Nosilec
operacije

Naziv operacije

Občina Loški
Potok

Izgradnja komunalne
infrastrukture v delu naselja
Hrib – jug

Vrednost operacije
Lastna
sredstva
59.030,00

EU sredstva –
ROOSH
(OP
razvoj regij)
290.191,00

Skupaj
vrednost
operacije
349.221,00
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Občina Črnomelj

Čistilna naprav Griblje

51.030,45

250.403,26

301.433,71

Občina Črnomelj

Odvajanje in čiščenje odpadnih
voda iz območja naselja Dragatuš
v pore
Rekonstrukcija lokalne ceste LC
305 020 odsek št. 1 Zg. Čačič - Sp.
Čačič

173.233,62

799.835,43

973.069,05

19.404,03

97.470,17

116.874,20

Izgradnja vodovoda za naselja
Krkovo nad Faro (zaselek
Grbac), Tišenjp
Posodobitev ceste LC 229 050

187.519,00

500.000,00

687.519,00

99.682,00

498.412,00

598.094,00

Občina Šentjernej

Rekonstrukcija LC na Pristavi

257.437,00

326.162,00

583.599,00

Občina Šentjernej

Rekonstrukcija LC v Hrastju

244.706,92

324.205,03

568.911,95

Občina Osilnica

Rekonstrukcija lokalne ceste LC
305010 odsek št. 3 Papeži Belica in
Vodovod Rožni Dol - Brezje pri
Rožnem Dolu
Modernizacija dela lokalne ceste
LC 171 070 Laze - Podlesje Rajndol

191.140,30

300.782,70

491.923,00

63.493,92

244.949,00

308.442,92

36.233,00

181.164,00

217.397,00

Rekonstrukcija kategorizirane
lokalne ceste LC 255011 odsek
Metlika-Krvavčji Vrh in
kategorizirane javne poti JP
870401 odsek Krvavčji Vrh 1 s
pločnikom in javno razsvetljavo
Krvavčji Vrh
Izgradnja kanalizacije in čistilne
naprave Krvavčji Vrh

44.523,31

180.786,95

225.310,26

91.710,57

177.696,88

269.407,45

Kanalizacija Podklanec in ČN
Vinica
Vodovod 6. Faza

315.581,01

1.000.000,00

1.315.518,01

199.849,13

999.245,65

1.199.094,78

Kanalizacija in čistilna naprava
Drašiči ter obnova vodovoda
Drašiči
Vodovod – kanalizacija Lipovšica
- Ribnica

262.291,65

971.599,93

1.480.663,72

0,00

990.000,00

990.000,00

330.486,97

1.000.000,00

1.330.486,97

Občina Sodražica

Odvajanje in čiščenje odpadnih
vod v naselju Mali log, občina
Loški Potok
Kanalizacija Sodražica – I. faza

0

998.366,60

998.366,60

Občina Kočevje

Vodovod Knežja Lipa - Brezovica

7.400,00

839.390,60

846.790,60

Občina Kočevje

Ureditev cest – območje Dolga

141.750,00

705.750,00

847.500,00

Občina Osilnica

Občina Kostel

Občina Loški
Potok

Občina Semič
Občina Kočevje

Občina Semič

Občina Semič
Občina Črnomelj
Občina Kostel
Občina Metlika

Občina Sodražica
Občina Loški
Potok
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vas
Občina Metlika
Občina Osilnica

Občina Semič

SKUPAJ

Bušinja vas – kanalizacija, ČN,
rekonstrukcija vodovoda
Rekonstrukcija cestnih odsekov
lokalnih cest na območju Občine
Osilnica
Rekonstrukcija dela
kategorizirane lokalne ceste LC
255103 – odsek Sem. Vrtec –
Roška c. – Gaber, od odcepa za
kulturni center do odcepa za
Spodnje Gorenjce

0

907.407,82

907.407,82

103.991,85

441.965,31

623.951,04

346.540,60

1.000.000,00

1.346.540,60

3.227.035,33

14.025.784,33

17.577.522,68

Graf 13: Delitev realiziranih sredstev po javnih razpisih

Sledi opis realiziranih operacij prijavljenih na to prednostno usmeritev.
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NAZIV OPERACIJE: Izgradnja komunalne infrastrukture v delu naselja

Hrib-jug
NOSILEC OPERACIJE: Občina Loški Potok
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 1. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«. Celotna vrednost
operacije je znašala 349.221,00 EUR, od tega je bilo sofinanciranih 290.191,00 EUR iz
sredstev javnega razpisa in 59.030,00 EUR iz lastnih sredstev. Izvedba investicija je
pomenila sklop gradbeno-instalacijskih del za: izgradnjo fekalne kanalizacije za malo
ČN (100 PE), izgradnjo male ČN, izgradnjo meteorne kanalizacije, rekonstrukcijo
vodovoda in obnovo vozišča lokalne ceste. Na ta način se je izboljšal problem
onesnaževanja podtalnice z odpadnimi vodami iz objektov družbenega standarda na
območju, ki je izrazito občutljivo iz vidika varstva vodnih virov tako za območje
občine Loški Potok, kakor tudi za območja varstva vodnih virov ostalih sosednjih
občin. Operacija je zaključena
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: Število prebivalcev priključenih na MČN ... 100
NAZIV OPERACIJE: Čistilna naprava Griblje
NOSILEC OPERACIJE: Občina Črnomelj
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 1. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«. Celotna vrednost
operacije je znašala 3013433,71 EUR, od tega je bilo sofinanciranih 250.403,26 EUR iz
sredstev javnega razpisa in 51.030,45 EUR iz lastnih sredstev. Nova čistilna naprava
bo služila za prečiščevanje komunalnih odpadnih voda, ki jih povzročajo prebivalci,
dejavnosti in obiskovalci kampa v Gribljah. Zgrajena ČN Griblje velikosti 2x250 PE
omogoča priključitev kanalizacije vseh prebivalcev in dejavnosti in s tem izboljšuje
stanje okolja, življenjske ter delovne pogoje, hkrati bo omogočila hitrejši razvoj
zaposlitvenih dejavnosti na obravnavanem območju, predvsem pa kampa ob Kolpi in
razvoj turizma na kmetiji. Investicija bo pripomogla tudi k varovanju okolja,
podtalnice in reke Kolpe.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: Zgrajena bo nova ČN Griblje v velikosti 2x250 PE.
Število priključenih prebivalcev na kanalizacijski sistem v aglomeracijah do 27.5.2009
– 160.
NAZIV OPERACIJE: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda iz območja naselja
Dragatuš v porečje reke Kolpe
NOSILEC OPERACIJE: Občina Črnomelj
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 1. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«. Celotna vrednost
operacije je znašala 973.069,05 EUR, od tega je bilo sofinanciranih 799.835,43 EUR iz
sredstev javnega razpisa in 173.233,62 EUR iz lastnih sredstev. Izgradila se bo
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okoljska infrastruktura v naselju Dragatuš, ki bo zajemala izgradnjo čistilne naprave
in sistema za odvajanje odpadnih komunalnih voda. Na obravnavani kanalizacijski
sistem se bo priključilo celotno naselje Dragatuš, osnovna šola, vrtec, gostinski
objekti, kmečki turizem, objekti drobnega gospodarstva.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: Zgrajena bo čistilna naprava za 700 populacijskih
enot, za cca 260 prebivalcev Dragatuša in cca 60 prebivalcev Podloga, ter za cca 214
učencev in zaposlenih v OŠ in vrtcu in kanalizacijski sistem v dolžini 4.384,75 m.
NAZIV OPERACIJE: Rekonstrukcija lokalne ceste LC 305020 odsek št. 1 Zg.

Čačič – Sp. Čačič – Padovo pri Osilnici
NOSILEC OPERACIJE: Občina Osilnica
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 1. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«. Celotna vrednost
operacije je znašala 116.964,20 EUR, od tega je bilo sofinanciranih 97.470,17 EUR iz
sredstev javnega razpisa in 19.404,03 EUR iz lastnih sredstev. Rekonstrukcija lokalne
ceste LC 305020 odsek št. 1 Zg. Čačič – Sp. Čačič – Padovo pri Osilnici, projekt se je
pričel izvajati v letu 2007 in je končan v letu 2007. Datum začetka je bil 20.7.2007 in
datum zaključka 30.9.2007.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: Obnova lokalne ceste v dolžini 853 m.
NAZIV OPERACIJE: Izgradnja vodovoda za naselje Krkovo nad Faro (zaselek

Grbac), Tišenjpolj in obnova ter izgradnja vodovoda za naselje Jakšiči,
Potok Planina
NOSILEC OPERACIJE: Občina Kostel
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 2. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«. Celotna vrednost
operacije je znašala 687.519,00 EUR, od tega je bilo sofinanciranih 500.000,00 EUR iz
sredstev javnega razpisa in 187.519,00 EUR iz lastnih sredstev. Obravnavana
investicija predstavlja izgradnjo vodovoda za naselje Krkovo nad Faro (zaselek
Grbac) in Tišenjpolj kot tudi obnovo ter izgradnjo vodovoda za naselja Jakšiči, Potok,
Planina. V okviru izgradnje vodovoda za naselje Krkovo nad Faro (zaselek Grbac) in
Tišenpolj se predvideva izgradnja hidropostaje, vodovodnega cevovoda PE 80 in PE
100 mm. V okviru obnove in izgradnje vodovoda za naselja Jakšiči, Potok in Planina
pa je predvidena izgradnja črpalnega jaška ter vodovodnega cevovoda PE 80 in PE
100 mm. Oskrba z vodo na odseku proti Planini bo urejena preko tlačne posode v
črpališču.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: Obnova in dograditev 2440 m vodovoda,
pridobljenih 7 novih odjemalcev, povečanje porabe vode za cca 487 m3 na leto.
NAZIV OPERACIJE: Posodobitev ceste LC 229 050
NOSILEC OPERACIJE: Občina Loški Potok
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KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 2. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«. Celotna vrednost
operacije je znašala 598.094,00 EUR, od tega je bilo sofinanciranih 498.412,00 EUR iz
sredstev javnega razpisa in 99.682,00 EUR iz lastnih sredstev. Posodobitev lokalne
ceste, asfaltirane pred 15 leti z BTD v deb. 6 cm, obsega naslednja dela: izvedbo
lokalnih sanacij, kar pomeni odstranitev obstoječega asfalta, zamenjavo slabo nosilnih
tal, dobavo in vgradnjo tamponskega sloja, asfaltiranje v območju sanacij z BTD 0-16
mm v deb. 6 cm; izgradnjo manjkajočih prepustov, muld in zaledne drenaže;
spremembo nekaterih elementov ceste, predvsem na odsekih, problematičnih za
varno odvijanje cestnega prometa; preplastitev obstoječega in saniranega vozišča z
asfalt betonom 0-11 mm v deb. 4 cm; dobavo in postavitev manjkajoče vertikalne
signalizacije in ureditev peščenih bankin.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: Število km obnovljene ceste 6, 332, število
bivališč, ki se jim izboljšuje dostopnost 695.
NAZIV OPERACIJE: Rekonstrukcija LC na Pristavi
NOSILEC OPERACIJE: Občina Šentjernej
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 2. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«. Celotna vrednost
operacije je znašala 583.599,00 EUR, od tega je bilo sofinanciranih 326.162,00 EUR iz
sredstev javnega razpisa in 257.437,00 EUR iz lastnih sredstev. Namen projekta je
rekonstrukcija lokalne ceste LC 395031 Pristava – Loka z odvodnjavanjem, hodnikom
za pešce, cestno razsvetljavo, novim priključkom LC 395031 na LC 395010 Dol.
Mokro Polje – Hrastje – Pristava, novim parom avtobusnih postajališč v novem
križišču z LC 395010 ter ureditvijo kanalizacije. Izvedba bo v dveh fazah. I. faza je
dokončana. II. Faza so projekti v pripravi.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: Rekonstrukcija LC v dolžini 400 metrov s
spremljajočimi ureditvami (I. faza).
NAZIV OPERACIJE: Rekonstrukcija LC v Hrastju
NOSILEC OPERACIJE: Občina Šentjernej
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 2. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«. Celotna vrednost
operacije je znašala 497.671,00 EUR, od tega je bilo sofinanciranih 324.205,03 EUR iz
sredstev javnega razpisa in 173.465,97 EUR iz lastnih sredstev. Namen projekta je
rekonstrukcija lokalne ceste LC 395010 Dol. Mokro Polje – Hrastje – Pristava pri
Šentjerneju z odvodnajvanjem, hodnikom za pešce, cestna razsvetljava, ureditev
mostu čez potok Kamnišček, ureditev kanalizacije.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: Rekonstrukcija LC v dolžini 500 metrov s
sremljajočimi ureditvami.
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NAZIV OPERACIJE: Rekonstrukcija lokalne ceste LC 305010 odsek št. 3

Papeži – Belica in odsek št. 4 Belica - Žurge
NOSILEC OPERACIJE: Občina Osilnica
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 2. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«. Celotna vrednost
operacije je znašala 491.923,00 EUR, od tega je bilo sofinanciranih 353.862,00 EUR iz
sredstev javnega razpisa in 138.061,00 EUR iz lastnih sredstev. Rekonstrukcija
lokalne ceste LC 305010 odsek št. 3 Papeži – Belica in odsek št. 4 Belica – Žurge.
Projekt se je začel izvajati v letu 2008 in je v letu 2009 zaključen.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: Obnova lokalne ceste v dolžini 3.340 m.
NAZIV OPERACIJE: Vodovod Rožni Dol – Brezje pri Rožnem Dolu
NOSILEC OPERACIJE: Občina Semič
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 2. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«. Celotna vrednost
operacije je znašala 308.442,92 EUR, od tega je bilo sofinanciranih 244.949,00 EUR iz
sredstev javnega razpisa in 63.493,92 EUR iz lastnih sredstev. Izgradnja vodovoda za
naselje Brezje pri Rožnem Dolu in zgornji del Rožnega Dola. Financiranje s strani EU
še ni zaključeno in je predvideno do 2010.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: Vodovod v skupni dolžini 1.855 m z zagotovitvijo
tekoče pitne vode 24 prebivalcem.
NAZIV OPERACIJE: Modernizacija dela lokalne ceste LC 171 070 Laze –

Prilesje odsek: TR 918 – Laze pri Predgradu
NOSILEC OPERACIJE: Občina Kočevje
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 2. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«. Celotna vrednost
operacije je znašala 217.397,00 EUR, od tega je bilo sofinanciranih 181.164,00 EUR iz
sredstev javnega razpisa in 36.233,00 EUR iz lastnih sredstev. Namen investicije je
modernizacija dela lokalne ceste LC 171 070 Laze – Prilesje – Rajndol na odseku Tr
918 – Laze pri Predgradu.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: Z izvedbo se bo pridobilo 1.210 m obnovljene
lokalne ceste.
NAZIV OPERACIJE: Rekonstrukcija kategorizirane lokalne ceste LC 255011
odsek Metlika – Krvavčji vrh in kategorizirane javne poti JP 870401, odsek
Krvavčji vrh 1 s pločnikom in javno razsvetljavo Krvavčji vrh
NOSILEC OPERACIJE: Občina Semič
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 3. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«. Celotna vrednost
operacije je znašala 225.310,26 EUR, od tega je bilo sofinanciranih 180.786,95 EUR
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iz sredstev javnega razpisa in 44.523,31 EUR iz lastnih sredstev. Namen projekta je
rekonstrukcija kategorizirane lokalne ceste, odsek Metlika – Krvavčji Vrh in
kategorizirane javne poti, odsek Krvavčji Vrh 1, z izgradnjo pločnika in javne
razsvetljave in tako gospodinjstvom in gospodarskim subjektom na tem območju
omogočiti boljši dostop po slovenskem ozemlju.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: 0,581 km rekonstruirane lokalne ceste in javne
poti; 22 gospodinjstev ima izboljšan dostop po slovenskem ozemlju; 23 gospodarskih
in proizvodnih objektov ima izboljšan dostop po slovenskem ozemlju.
NAZIV OPERACIJE: Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave Krvavčji vrh
NOSILEC OPERACIJE: Občina Semič
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 3. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«. Celotna vrednost
operacije je znašala 269.407,45 EUR, od tega je bilo sofinanciranih 177.696,88 EUR
iz sredstev javnega razpisa in 91.710,57 EUR iz lastnih sredstev. Namen projekta je,
da Občina Semič in prebivalci naselja Krvavčji Vrh z izgradnjo kanalizacije in čistine naprave
pridobijo boljše pogoje za bivanje v odročnem delu občine, saj se izboljša trenutno stanje
infrastrukture v naselju, ki s tem pozitivno vpliva na izgled, ekologijo in poseljenost naselja
Krvavčji Vrh. Ta pridobitev je namenjena 82 prebivalcem tega dela občine.

DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: 1.203 m kanalizacijskega omrežja; 20 hišnih
priključkov na novozgrajeno kanalizacijsko omrežje; novozgrajena rastlinska čistilna
naprava za 90 populacijskih ekvivalentov (PE); 1 naselje, opremljeno z novim
kanalizacijskim omrežjem; 65 prebivalcev na novo priključenih v kanalizacijski
sistem.
NAZIV OPERACIJE: Kanalizacija in čistilna naprava Drašiči ter obnova vodovoda
Drašiči
NOSILEC OPERACIJE: Občina Metlika
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 4. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«. Celotna vrednost
operacije (ob prijavi) je znašala 1.233.891,58 EUR brez DDV (1.480.663,72 EUR z
DDV), od tega je bilo (bo predvidoma) sofinanciranih 971.599,93 EUR iz sredstev
javnega razpisa in 262.291,65 EUR iz lastnih sredstev. Namen projekta je prispevati k
trajnostnem razvoju Občine Metlika prek dviga kakovosti življenja in splošnega
razvoja gospodarstva, s čimer se bo ohranjala poseljenost na obmejnem območju z
Republiko Hrvaško, kvaliteta življenja pa bo postala bolj primerljiva z razvitimi
evropskimi regijami. Splošni cilji investicije so, zagotovitev enakih možnosti za vso
prebivalstvo Občine Metlika, dvig kakovosti življenja za okoli 230 prebivalcev
Drašičev, zagotovitev zadostne količine in ustrezne kakovosti pitne vode za
prebivalce in goste naselja Drašiči, ureditev ustrezne komunalne infrastrukture
(vodovod, kanalizacija, čistilna naprava), za vse prebivalce naselja Drašiči, ohranjanje
oz. izboljšanje pogojev za nadaljnji razvoj turizma in posredno gospodarski razvoj
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regije ter zmanjševanje odseljevanja in staranja populacije v regiji. Operativni cilji
investicije pa so obnovljen vodovod v Drašičih v dolžini 2.200 m, izgradnja
kanalizacijskega omrežja v dolžini 2.356 m, izgradnja 1 črpališča, izgradnja 1 čistilne
naprave (PE 300).
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: vodooskrba – 225 prebivalcev s kvalitetnejšim in
varnejšim vodovodnim sistemom ter odvajanje in čiščenje voda – 225 prebivalcev, ki
bodo priključeni na kanalizacijski sistem, ki je predmet operacije.
NAZIV OPERACIJE: Kanalizacija Podklanec in ČN Vinica
NOSILEC OPERACIJE: Občina Črnomelj
KRATEK OPIS PROJEKTA:
Operacija je bila prijavljena na 4. Javni razpis za prednostno usmeritev »Razvoj
obmejnih območij s Hrvaško«. Celotna vrednost operacije je znašala 1.315.581,01
EUR, od tega je bilo sofinanciranih 1.000.000,00 EUR iz sredstev javnega razpisa in
315.581,01 EUR iz lastnih sredstev. Namen operacije je ohranjanje izredno
občutljivega kraškega okolja, v katerem se nahaja naselje Podklanec in širše območje
belokranjskega kraškega ravnika ob reki Kolpi. Z izvedbo operacije se bo varovalo
podtalnico, reko Kolpo in vodni vir lokalnega vodovodnega sistema Vinica, katerega
drenaža v reki Kolpi se nahaja v bližini Podklanc. Posredno pa se bo tudi izboljšalo
življenjske in delovne pogoje prebivalstva v naselju in okolici in sicer: preprečevalo
odseljevanje prebivalcev, pospešilo razvoj zaposlitvenih dejavnosti, pospešilo
gospodarski in socialno razvoj, zmanjšalo razlike v komunalno – infrastrukturni
opremljenosti med urbanimi območji in podeželjem ter med razvitimi in manj
razvitimi deli JV statistične regije.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: Dolžina kanalizacijskega omrežja: 2,4 km; Število
hišnih priključkov na novozgrajeno kanalizacijsko omrežje: 27; Kapaciteta
novozgrajene čistine naprave (v populacijskih ekvivalentih – PE): 1.800 PE; Število
komunalno opremljenih naselij z novim kanalizacijskim omrežjem: 1; Število
prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijsko omrežje: 79

NAZIV OPERACIJE: Vodovod 6. faza
NOSILEC OPERACIJE: Občina Kostel
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 4. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«. Celotna vrednost
operacije je znašala 1.199.094,78 EUR, od tega je bilo sofinanciranih 999.245,65 EUR iz
sredstev javnega razpisa in 199.849,13 EUR iz lastnih sredstev. Namen projekta je
izgradnja vodovoda ter s tem zagotovitev zanesljivo oskrbo prebivalcev na severnem
delu občine s kvalitetno pitno vodo v zadostnih količinah in tako izboljšati kvaliteto
bivanja in ustvariti pogoje za nadaljnji razvoj tega območja. Namen izgradnje
vodovoda je tudi ohranjanje poseljenosti obravnavanega območja ob meji z Republiko
Hrvaško.
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DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: Z izvedbo 3,450 km dolgega vodovodnega sistema
se bo zagotovila oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda za 43 prebivalcev naselij
Poden, Dren in Colnarji, kjer se bo nadomestilo lokalne vodne vire. Poleg tega se bo
povezalo dva vodovodna sistema in tako omogočilo neprekinjeno dobavo vode zaradi
morebitnih nižjih tokov vode na posameznem zajetju še 78 prebivalcem naselij Oskrt,
Vrh pri Fari, Gotenc, Krkovo in Padovo. Z ureditvijo dezinfekcije vode bo prebivalcem
v tem delu občine omogočen dostop do neoporečne vode. Poleg navedenih so cilji
izvedbe operacije še: ukinjanje dobave vode neustrezne kvalitete preko lokalnih
vodovodov oziroma kapnic, preprečevanje znatne rasti stroškov oziroma ohranjanje
primerne cene na področju vodooskrbe – za vse občane Občine Kostel, zagotavljanje
možnosti nadaljnje neprekinjene in kakovostne oskrbe z vodo za prebivalce
severnega dela občine Kostel ter povezava vodovodnih sistemov Oskrt – Vrh –
Colnarji in Delač – Nova Sela.
NAZIV OPERACIJE: Vodovod – kanalizacija Lipovšica - Ribnica
NOSILEC OPERACIJE: Občina Sodražica
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 4. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«. Celotna vrednost
operacije je znašala 990.000,00 €, od tega je bilo sofinanciranih 990.000,00 EUR iz
sredstev javnega razpisa in 0 EUR iz lastnih sredstev. Namen projekta je ureditev
vodovodnega in kanalizacijskega omrežja celotnega naselja.
DOSEŽENI MERLJIVI REZULTATI: Obnovilo se bo 6,7 km vodovodnega omrežja, 0,51
km kanalizacijskega omrežja. Po zaključku projekta bo komunalno opremljeno 1
naselje z novim ali obnovljenim kanalizacijskim omrežjem, pri čemer bo 1100
prebivalcev s kvalitetnejšim in varnejšim vodovodnim sistemom, 4 prebivalci bodo na
novo priklopljeni na kanalizacijski sistem.
NAZIV OPERACIJE: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod v naselju
Mali Log, občina Loški Potok
NOSILEC OPERACIJE: Občina Loški Potok
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 5. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«. Celotna vrednost
operacije je znašala 1.330.486,97 € ( BREZ DDV OZIROMA 1.596.584,36 EUR z DDV
PRI TEM DA JE OBČINSKI STROŠEK INVESTICIJE V VIŠINI BREZ DDV ) , od tega je
bilo sofinanciranih 850.000,00 EUR iz sredstev EU – del in 150.000 EUR SLO –del (
skupaj sofinanciranje 1.000.000,00 EUR ) javnega razpisa in 330.486,97 EUR iz
lastnih sredstev. V okviru dodeljenih nepovratnih javnih sredstev je delež Evropskega
sklada za regionalni razvoj 85 % PP 761910 in 15% PP 762710 v višini 1.000.000,00
EUR, delež sredstev občinskega proračuna pa je 330.486,97 EUR. Namen projekta je:
Investicija predvideva izgradnjo kanalizacijskega sistema in gradnjo male čistilne
naprave 350 PE, ki bo zadostila potrebam odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih
voda v naselju Mali log, kjer se nahaja tudi Obrtna cona z nekaj podjetij. Dolžina
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zgrajene kanalizacije je 3.884 m, število priključenih prebivalcev 239. Projekt je še v
izvajanju
MERLJIVI REZULTATI OPERACIJE:
Dolžina kanalizacije 3,87 km,
Število hišnih priključkov 66,
Število prebivalcev ki bodo priključeni ne kanalizacijo 239,
Kapaciteta MKČN 350 PE
NAZIV OPERACIJE: Kanalizacija Sodražica – I. faza
NOSILEC OPERACIJE: Občina Sodražica
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 5. Javni razpis za prednostno
usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«. Celotna vrednost operacije je znašala
1.198.039,92 € z DDV, od tega je bilo sofinanciranih 998.366,60 € iz sredstev javnega razpisa
in 199.673,32 EUR (povračljivi DDV) iz lastnih sredstev. Namen projekta je izgradnja čistilne
naprave 1950 PE z pripadajočim kanalizacijskim omrežjem. Projekt je še v izvajanju.
MERLJIVI REZULTATI OPERACIJE: dolžina obnovljenega vodovodnega omrežja 440m,
dolžina kanalizacijskega omrežja – odpadna kanalizacija 1283 m, število hišnih priključkov na
novozgrajeno kanalizacijsko omrežje 21, novozgrajena ČN 1950 PE komunalno opremljeno
naselje z novim ali obnovljenim kanalizacijskim omrežjem 1.

NAZIV OPERACIJE: Vodovod Knežja Lipa - Brezovica
NOSILEC OPERACIJE: Občina Kočevje
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 5. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«. Za operacijo je bilo
zaprošeno 843.990,60 sofinancerskih sredstev (100% upravičenih stroškov).
S pogodbo je odobreno za sofinanciranje v višini 839.390,60 EUR- od tega v letu 2013
sofinanciranih 359.050,66 EUR in v letu 2014 - 480.339.94 EUR. V letu 2013 smo
pridobili vsa dogovorjena sredstva s strani MGRT in ni bilo potrebnih nič lastnih
sredstev za plačilo zapadlih situacij.
Namen projekta je zagotoviti nemoteno vodooskrbo vsem 147 sedanjim
upravičencem iz naselij Nemška loka, Brezovica, Zadrc, Vimolj, Kralji, in Čeplje, oz.
tudi novim upravičencem (novogradnje) po zaključku operacije. Projekt je še v
izvajanju.
MERLJIVI REZULTATI OPERACIJE: Do sedaj oz. v letu 2013 je zgrajeno 2,823 km
vodovoda.
NAZIV OPERACIJE: Ureditev cest – območje Dolga vas
NOSILEC OPERACIJE: Občina Kočevje
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 5. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«. Celotna vrednost
operacije je znašala 847.500,00 €, od tega je bilo sofinanciranih 599.887,50 EUR EU,
105.862,50 SLO (SKUPAJ SOFINANCIRANO 705.750 EUR) iz sredstev javnega razpisa
in 141.750,00 EUR iz lastnih sredstev. Namen projekta je rekonstrukcija cest v naselju
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Dolga vas in ureditev tangirane javne infrastrukture. Glavni investicije je reševanje
problematike dostopov do stanovanjskih in poslovnih objektov na območju naselja
Dolga vas, ki se nahaja znotraj 10 km obmejnega pasu z Republiko Hrvaško.
Investicija bo prebivalcem in ostalim uporabnikom ceste prinesla osnovno
infrastrukturo, kar bo doprineslo k ohranjanju poslitve območja, možnosti razvoja
gospodarstva in kmetijstva, večji prometni varnosti itd. Projekt je še v izvajanju.
MERLJIVI REZULTATI OPERACIJE: Dolžina rekonstruirane lokalne ceste/javne poti
1,8 km, število gospodinjstev, ki imajo izboljšan dostop po slovenskem ozemlju: 150
in število proizvodnih (poslovnih) objektov, ki imajo izboljšan dostop po slovenskem
ozemlju:20)
NAZIV OPERACIJE: Bušinja vas – kanalizacija, ČN, rekonstrukcija vodovoda
NOSILEC OPERACIJE: Občina Metlika
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 5. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«. Celotna vrednost
operacije je znašala 907.407,82 €, od tega je predvideno sofinanciranje 907.407,82
EUR iz sredstev javnega razpisa in __0,00__ EUR iz lastnih sredstev. Namen projekta je
vlaganje v zaščito okolja pred komunalnimi odpadnimi vodami ter vlaganje v oskrbo s
pitno vodo na območju naselja Bušinja vas. Projekt je še v izvajanju/izveden.
MERLJIVI REZULTATI OPERACIJE:
1. kazalniki, ki jih moramo doseči ob zaključku izvajanja operacije:
- vodooskrba-dolžina obnovljenega vodovodnega omrežja (v km): 0,682,
- odvajanje in čiščenje voda – dolžina kanalizacijskega omrežja – odpadna
kanalizacija (v km): 1,887,
- odvajanje in čiščenje voda – število hišnih priključkov na novozgrajeno
kanalizacijsko omrežje: 40,
- odvajanja in čiščenje voda – število komunalno opremljenih naselij z novim ali
obnovljenim kanalizacijskim omrežjem: 1
2. kazalniki, ki jih moramo doseči v 2 letih od zaključka operacije:
- vodooskrba – število prebivalcev s kvalitetnejšim in varnejšim vodovodnim
sistemom: 101,
- odvajanje in čiščenje voda – število prebivalcev, ki bodo priključeni na
kanalizacijski sistem, ki je predmet operacije: 101.
NAZIV OPERACIJE: Rekonstrukcija cestnih odsekov lokalnih cest na območju
Občine Osilnica
NOSILEC OPERACIJE: Občina Osilnica
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 5. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«. Celotna vrednost
operacije je znašala 623.951,04 €, od tega je pogodbeni znesek sofinanciranja
do 519.959,19 € iz sredstev javnega razpisa (EU del + slovenski del) in 103.991,85
EUR iz lastnih sredstev. Namen projekta je rekonstrukcija dveh odsekov lokalnih cest
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(LC305030 - odsek 305031 Lipica - Malinišče - Padovo ter LC 305050 - odsek 305051
Padovo– Ribjek). Cilji investicije so:

- občanom naselij Malinišče, Padovo pri Osilnici, Ribjek, Ložec, Grintovec, Bosljiva
Loka, Bezgovica in Mirtoviči, skratka prebivalcem južnega dela Občine Osilnica (102
gospodinjstev) in gospodarskim subjektom (13 gospodarskih objektov), skrajšati in
omogočiti dostop po slovenskem ozemlju - funkcionalno cestno povezavo z novo
zgrajeno regionalno cesto (Osilnica-Borovec-Kočevska Reka), ki bo iz naselja Sela,
povezovala Občino Osilnica s centralnim delom države; - ohranitev poseljenosti v
obmejnem območju z Hrvaško; - izboljšane življenjskih pogojev na demografsko
ogroženih obmejnih območjih; - izboljšanje pogojev za nadaljnji razvoj območja ob
schengenski meji; - izboljšanje splošne opremljenosti in izgleda naselij ob meji; izboljšanje celovite turistične ponudbe občine, obiskovalcem pa omogočiti dostop do
vsakega kotička, v turistično zanimivi obmejni Občini Osilnica; - ustvarjanje pogojev
za vračanje mladih ljudi na podeželje; - povečanje prometne varnosti, z izboljšanjem
voznih razmer; - znižanje stroškov letnega in zimskega vzdrževanja; - zagotovitev
normalnih voznih razmer v vseh letnih časih; - zaustavitev vse hitrejšega propadanja
obstoječe lokalne ceste; - izboljšanje pogojev za nadaljnji razvoj območja ob meji; izboljšanje celotnega videza urejenosti občine tudi na področju prometne
infrastrukture. Projekt je še v izvajanju.
MERLJIVI REZULTATI OPERACIJE:
Upravičenost investicije določajo že sami cilji investicije, ki jih z ekonomskimi kazalci
ne moremo v celoti izmeriti. Investicija ima veliko pozitivnih učinkov za Občino
Osilnica. Dobra prometna infrastruktura predstavlja enega izmed temeljnih pogojev
za normalno življenjsko okolje prebivalcev, hkrati pa je predpogoj za nadaljnji razvoj
(gospodarski, turistični, itd.) občine. Čeprav investicija ni finančno zanimiva, je pa
ekonomsko upravičena, saj bodo prebivalci in občina imeli večje koristi, kot pa so
investicijski stroški. Rekonstrukcija cestnih odsekov cest LC 305050 in LC 305030 bo
omogočila najbližji in najbolj ekonomičen dostop do gospodinjstev prek slovenskega
ozemlja za skupno 102 gospodinjstva v naseljih Mirtoviči, Bosljiva Loka, Grintovec,
Ložec, Ribjek, Malinišče, Padovo, Bezgovica, Zgornji Čačič, Spodnji Čačič, Podvrh in
Križmani. Investicija bo hkrati omogočila najbližji in najbolj ekonomičen dostop do
skupno trinajstih poslovnih objektov v naseljih Bosljiva Loka,
Grintovec, Bezgovica, Grintovec, Ložec in Ribjek.
NAZIV OPERACIJE: Rekonstrukcija dela kategorizirane lokalne ceste LC 255103odsek Sem. Vrtec – Roška c. – Gaber, od odcepa za kulturni center do odcepa za
Spodnje Gorenjce
NOSILEC OPERACIJE: Občina Semič
KRATEK OPIS PROJEKTA: Operacija je bila prijavljena na 5. Javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«. Celotna vrednost
operacije znaša 1.346.540,60 €, od tega bo sofinanciranih 1.000.000,00 EUR iz
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sredstev javnega razpisa in 346.540,60 EUR iz lastnih sredstev. Namen projekta je
izboljšati trenutno stanje prometne infrastrukture v naselju Semič ter s tem pozitivno
vplivati na dostopnost do bivališč in poslovnih objektov, na pogoje za razvoj turizma,
prometno varnost, uporabo javnega prometa, splošne življenjske pogoje ter
posledično na ohranitev poseljenosti območja ob meji s Hrvaško. Projekt je še v
izvajanju.
MERLJIVI REZULTATI OPERACIJE: Število gospodinjstev, ki imajo izboljšan dostop
po slovenskem ozemlju: 797; Število proizvodnih (poslovnih) objektov, ki imajo
izboljšan dostop po slovenskem ozemlju: 28

6.2

Finančna analiza črpanja sredstev po razpisih

6.2.1 1. Javni razpis ROOSH
V okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »razvoj regij«, je Služba vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, dne 11.06.2007 objavila prvi javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«.
V celotnem programskem obdobju 2007-2013 je v okviru te prednostne usmeritve na
voljo 33.604.483,00 EUR. V prvem javnem razpisu je bila okvirna višina nepovratnih
sredstev, ki so bila na razpolago 12.813.680,00 EUR. Porabljenih je bilo skupno
6.637.446,49 EUR, od tega je bilo dodeljeno regiji JV Sloveniji 1.437.899,86 EUR, t.j.
21,66% vseh porabljenih sredstev oz. 11,22% vseh razpisanih sredstev.
Tabela 12: Uspešno prijavljene operacije na prvi javni razpis
Nosilec
operacije

Naziv operacije

Občina Črnomelj
Občina Loški
Potok
Občina Črnomelj

Čistilna naprava Griblje
Izgradnja komunalne infrastrukture v
delu naselja Hrib – jug
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda iz
območja naselja Dragatuš v pore
Rekonstrukcija lokalne ceste LC 305
020 odsek št. 1 Zg. Čačič - Sp. Čačič

Občina Osilnica

(v EUR)
Vrednost operacije

Lastna
sredstva

EU sredstva
–ROSH (OP
razvoj regij)

Skupaj
vrednost
operacije

51.030,45
59.030,00

250.403,26
290.191,00

301.433,71
349.221,00

173.233,62

799.835,43

973.069,05

19.404,03

97.470,17

116.874,20

302.698,10

1.437.899,86

1.740.597,96
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Graf 14: Delitev pridobljenih sredstev po vsebini na prvem javnem razpisu

6.2.2 2. Javni razpis ROOSH
V okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »razvoj regij«, je Služba vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, dne 22.02.2008 objavila drugi javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«.
V drugem javnem razpisu je bila okvirna višina nepovratnih sredstev, ki so bila na
razpolago 11.344.389,26 EUR. SVLR je v kvoto sredstev drugega javnega razpisa
zajela neporabljena sredstva iz prejšnjega razpisa v višini 6.176.233,51 EUR in dodala
dodatnih 5.168.155,75 EUR.
Regiji JV Sloveniji je bilo iz tega razpisa dodeljeno 3.134.100,73 EUR, t.j. 28% vseh
razpisanih sredstev.
Tabela 13: Uspešno prijavljene operacije na drugi javni razpis
Nosilec operacije

Naziv operacije

(v EUR)
Vrednost operacije

Lastna
sredstva
Občina Metlika

Cesta Brezovica - srednji del

Občina Metlika
Občina Metlika
Občina Kostel

Cesta Brezovica - zahod
Cesta Kamenica
Izgradnja vodovoda za naselja
Krkovo nad Faro (zaselek Grbac),
Tišenjp
Modernizacija dela lokalne ceste LC
171 070 Laze - Podlesje - Rajndol

Občina Kočevje

EU sredstva
– (OP razvoj
regij)

Skupaj
vrednost
operacije

45.646,00

229.675,00

275.321,00

38.877,00
65.796,00
187.519,00

192.734,00
336.017,00
500.000,00

231.611,00
401.813,00
687.519,00

36.233,00

181.164,00

217.397,00

91

REP
ZA

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ
IN TEHNOLOGIJO

Občina Loški Potok

Posodobitev ceste LC 229 050

Občina Šentjernej
Občina Šentjernej
Občina Osilnica

Rekonstrukcija LC na Pristavi
Rekonstrukcija LC v Hrastju
Rekonstrukcija lokalne ceste LC
305010 odsek št. 3 Papeži - Belica in
Vodovod Rožni Dol - Brezje pri
Rožnem Dolu

Občina Semič

99.682,00

498.412,00

598.094,00

257.437,00
244.706,92
191.140,30

326.162,00
324.205,03
300.782,70

583.599,00
568.911,95
491.923,00

63.493,92

244.949,00

308.442,92

1.230.531,14

3.134.100,73

4.364.631,87

Graf 15: Delitev pridobljenih sredstev po vsebini na drugem javnem razpisu

Iz obeh tabel in grafov je razvidno, da je več kot 70% dobljenih sredstev bilo za
namen prometne infrastrukture in cca. 20% za namen komunalne infrastrukture.

6.2.3 3. Javni razpis ROOSH
V okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »razvoj regij«, je Služba vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, dne 08.01.2010 objavila tretji javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«.
V tretjem javnem razpisu je bila okvirna višina nepovratnih sredstev, ki so bila na
razpolago 10.000.000,00 EUR.
Regiji JV Sloveniji je bilo iz tega razpisa dodeljeno 482.849,81 EUR, črpano pa
358.483,83 EUR, t.j. 3,58% vseh razpisanih sredstev.
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Tabela 13: Uspešno prijavljene operacije na tretji javni razpis
Nosilec
operacije

Naziv operacije

Občina Semič

Rekonstrukcija kategorizirane lokalne
ceste LC 255011 odsek Metlika-Krvavčji
Vrh in kategorizirane javne poti JP 870401
odsek Krvavčji Vrh 1 s pločnikom in javno
razsvetljavo Krvavčji Vrh
Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave
Krvavčji Vrh

Občina Semič

v EUR
Vrednost operacije

Lastna
sredstva

EU sredstva
– (OP razvoj
regij)

Skupaj
vrednost
operacije

44.523,31

180.786,95

225.310,26

91.710,57

177.696,88

269.407,45

136.233,88

358.483,83

494.717,71

Graf 16: Delitev pridobljenih sredstev po vsebini na tretjem javnem razpisu

6.2.4 4. Javni razpis ROOSH
V okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »razvoj regij«, je Služba vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, dne 05.11.2010 objavila četrti javni razpis za
prednostno usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«.
V četrtem javnem razpisu je bila okvirna višina nepovratnih sredstev, ki so bila na
razpolago 12.000.000,00 EUR.
Regiji JV Sloveniji je bilo iz tega razpisa dodeljeno 3.960.845,58 EUR, t.j. 33,01% vseh
razpisanih sredstev.
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Tabela 15: Uspešno prijavljene operacije na četrti javni razpis

v EUR

Nosilec
operacije

Naziv operacije

Občina Črnomelj

Kanalizacija Podklanec in ČN Vinica

315.581,01

1.000.000,00

1.315.581,01

Občina Kostel
Občina Metlika

Vodovod 6. Faza
Kanalizacija in čistilna naprava Drašiči
ter obnova vodovoda Drašiči
Vodovod – kanalizacija Lipovšica Ribnica

199.849,13
262.291,65

999.245,65
971.599,93

1.199.094,78
1.480.663,72

0,00

990.000,00

990.000,00

777.721,79

3.960.845,58

4.985.339,51

Občina Sodražica

Vrednost operacije
Lastna
sredstva

EU sredstva
– (OP razvoj
regij)

Skupaj
vrednost
operacije

Graf 17: Delitev pridobljenih sredstev po vsebini na četrtem javnem razpisu

6.2.5 5. Javni razpis ROOSH
V okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »razvoj regij«, je Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo, dne 07.12.2012 objavilo peti javni razpis za prednostno
usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«.
V petem javnem razpisu je bila okvirna višina nepovratnih sredstev, ki so bila na
razpolago 23.370.220,00 EUR za leti 2013 in 2014.
Regiji JV Sloveniji je bilo iz tega razpisa dodeljeno 5.211.354,25 EUR, t.j. 22,00% vseh
razpisanih sredstev.
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Tabela 16: Uspešno prijavljene operacije na peti javni razpis
Nosilec
operacije

Naziv operacije

Občina Loški
Potok
Občina Sodražica
Občina Kočevje
Občina Kočevje
Občina Metlika

Odvajanje in čiščenje odpadnih vod v
naselju Mali log, občina Loški Potok
Kanalizacija Sodražica – I. faza
Vodovod Knežja Lipa - Brezovica
Ureditev cest – območje Dolga vas
Bušinja vas – kanalizacija, ČN,
rekonstrukcija vodovoda
Rekonstrukcija cestnih odsekov
lokalnih cest na območju Občine
Osilnica
Rekonstrukcija dela kategorizirane
lokalne ceste LC 255103 – odsek Sem.
Vrtec – Roška c. – Gaber, od odcepa za
kulturni center do odcepa za Spodnje
Gorenjce

Občina Osilnica

Občina Semič

v EUR
Vrednost operacije

Lastna
sredstva

EU sredstva
– (OP razvoj
regij)

Skupaj
vrednost
operacije

850.000,00

1.330.486,97

848.611,61
713.482,01
599.887,50
907.407,82

998.366,60
846.790,60
847.500,00
907.407,82

441.965,31

623.951,04

850.000,00

1.346.540,60

5.211.354,25

6.901.043,63

Graf 18: Delitev pridobljenih sredstev po vsebini na petem javnem razpisu
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6 ZAKONSKE PODLAGE ZA PRIPRAVO IZVEDBENEGA
NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA 20132015
6.1

Državni razvojni program

Predlog državnega razvojnega programa za obdobje 2007–2013 (v nadaljnjem
besedilu: DRP) je pripravljen na podlagi Uredbe o dokumentih razvojnega
načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 44/2007) ter sklepa Vlade
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) o potrditvi načrta priprave DRP št.
30300-2/2005/12 iz dne 23. 6. 2005. Gradivo vključuje podatke, informacije in
razvojne odločitve, sprejete do 10. januarja 2008. Z dokumentom, ki upošteva tudi
pripombe iz javne razprave na prvi in drugi osnutek DRP, se končuje priprava
ključnih programskih dokumentov v Sloveniji za obdobje finančne perspektive 2007–
2013.
V začetni fazi priprave DRP so bile pripravljene analitične in raziskovalne podlage,
sledilo je usklajevanje sektorskih prispevkov in začete so bile aktivnosti za pripravo
in usklajevanje prispevkov regij. Vzporedno je nevladna institucija vrednotila DRP z
vidika njegovega vpliva na trajnostni razvoj. Potekala so tudi pogajanja z Evropsko
unijo (v nadaljnjem besedilu: EU) v okviru evropske kohezijske politike ter politike
razvoja podeželja in ribištva. Državni zbor Republike Slovenije je v tem času sprejel
predloga državnih proračunov 2008 in 2009 in sveti regij so sprejeli regionalne
razvojne programe v 12 razvojnih regijah. Rezultat projekta DRP torej ni samo
pričujoči dokument DRP, ampak tudi usklajenost posameznih faz in dokumentov
razvojnega načrtovanja.
Priprava DRP temelji na izkušnjah, zbranih ob pripravi Državnega razvojnega
programa 2001–2006 in na njem temelječih regionalnih razvojnih programov ter
Enotnega programskega dokumenta 2004–2006.
Najširši vsebinski okvir za pripravo DRP predstavlja Strategija razvoja Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: SRS). Drugače kakor SRS, ki je strateški dokument razvojnega
načrtovanja in katerega poudarek je na oblikovanju vizije dolgoročnega razvoja
države, v definiranju njegovih strateških in razvojnih ciljev v naslednjem
srednjeročnem obdobju ter v formuliranju osnovnih prednostnih nalog razvoja, je
DRP izvedbeni dokument razvojnega načrtovanja. Sprejete strateške usmeritve in
razvojne prioritete SRS operativno razdela na indikativno finančno ovrednotene
programe, pri čemer upošteva oziroma zajame tudi vse druge dokumente razvojnega
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načrtovanja, ter za njih predvidi tudi ustrezne (nacionalne in mednarodne, javne in
zasebne) vire financiranja. DRP je instrument za prevedbo strateških usmeritev v
konkretne in s proračunskimi možnostmi skladne razvojno-investicijske programe.
Ker je bil DRP podlaga za pogajanja o vsebini strukturne pomoči EU Sloveniji v
obdobju 2007–2013, povezuje tudi vsebine, ki jih je bilo treba predložiti Evropski
komisiji kot tako imenovani “Nacionalni strateški referenčni okvir” (v nadaljnjem
besedilu: NSRO). DRP je po vključenosti vsebin širši od NSRO. Zajema tudi razvojno
investicijske programe, financirane iz državnega in občinskih proračunov, ki ne bodo
sofinancirani iz proračuna EU (bodisi ker za tovrstno financiranje niso upravičeni, ali
pa zaradi odločitve države, da jih raje financira iz lastnih proračunskih virov). NSRO
se je pripravljal in usklajeval v okviru projekta priprave DRP, Evropski komisiji pa je
bil predložen kot samostojen dokument.
Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (v nadaljnjem besedilu:
SVLR) kot nosilka projekta priprave DRP, je le-tega izvedla v sodelovanju z državnimi
resorji, 12 razvojnimi regijami in javnostmi. Zavedajoč se evropskih in nacionalnih
normativnih podlag o vlogi partnerstva, je bila v postopku priprave DRP namenjena
ustrezna pozornost vzpostavitvi tesnega sodelovanja med partnerji – državo in
Evropsko komisijo na eni strani ter z resorji, regijami in javnostmi v Sloveniji na
drugi. Partnerstvo ne zajema le priprave, ampak tudi sodelovanje pri izvajanju,
spremljanju in vrednotenju DRP. Z upoštevanjem načel evropskega vladanja pri
oblikovanju mrež sodelovanja (odprtost, participacija, odgovornost, učinkovitost,
skladnost) so zagotovljena uspešna prizadevanja za pripravo DRP in v nadaljevanju
tudi uspešno izvajanje. Izvedba partnerstva je v tem okviru v nadaljevanju zato nujno
povezana z upoštevanjem subsidiarnosti in proporcionalnosti.
Razvojne prioritete, opredeljene v SRS, predstavljajo okvir za programe in ukrepe
DRP, ki sicer ni edini instrument za izvedbo SRS, je pa ključni za investicije v razvoj.
Razvojno-investicijske prioritete DRP so enake petim predstavljenim razvojnim
prioritetam SRS, medtem ko struktura operativnih programov in njihovih razvojnih
prioritet upošteva tudi logiko in prioritete kohezijske politike EU in EU nasploh.
Za uresničitev ciljev SRS in Strategije prostorskega razvoja Slovenije je potrebno
usklajeno uresničevanje programa reform in DRP. Programi DRP na področju
investicij v razvoj bodo dali pričakovani učinek le z izvedbo reform, ki morajo
zagotoviti učinkovito uporabo finančnih sredstev na reformnih področjih. Prav tako je
program reform lažje izvedljiv ob velikih in časovno usklajenih investicijskih
prizadevanjih države na reformnih področjih.
DRP je sestavljen iz sedmih poglavij in prilog. Po uvodu je v drugem poglavju najprej
predstavljeno osnovno razvojno izhodišče, v katerem se nahaja Slovenija. Poglavje
vsebuje statično in dinamično analizo razvojnih dejavnikov. Tretje poglavje je
namenjeno opredelitvi ciljev in razvojno-investicijskih prioritet DRP. V četrtem
poglavju so razvojno-investicijske prioritete DRP umeščene v makroekonomski,
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investicijski in javnofinančni scenarij države za obdobje 2007 – 2013. Peto poglavje je
namenjeno prikazu struktur financiranja DRP. Šesto poglavje predstavi okvirne
potrebe po prostoru, vsebina sedmega poglavja pa je izvajanje, spremljanje in
vrednotenje DRP ter prikaz aktivnosti za uresničevanje načela partnerstva. Sledijo
priloge v katerih je prikazana usklajenost DRP z Resolucijo o nacionalnih razvojnih
projektih v obdobju 2007– 2013 in z regionalnimi razvojnimi programi.

6.2

Strategija razvoja Slovenije

SRS temelji na povsem prenovljeni razvojni viziji Slovenije. Če želi Slovenija izboljšati
svoj položaj in se uvrstiti med razvitejše države EU, mora izboljšati globalno
konkurenčnost. To pa zahteva korenite strukturne reforme, ki bodo razrešile
temeljne razvojne probleme in premagale odpor do hitrejših družbenih sprememb.
Namesto dosedanjega gradualističnega pristopa država potrebuje korenit reformni
zasuk k zagotavljanju večje konkurenčne sposobnosti in trajnostnega razvoja, zato pa
mora izboljšati svoj sedanji razvojni model. Politična in gospodarska vizija Slovenije
je socialno tržno gospodarstvo, ki bo povezalo liberalno in tržno gospodarstvo z
gospodarsko učinkovito in prilagodljivo, toda socialno in partnersko državo. V
ospredju SRS je celovita blaginja državljanov. Zato se ne osredotoča samo na
gospodarska vprašanja, temveč vključuje socialna, okoljska, politična, pravna in
kulturna razmerja. Zaradi take postavitve ciljev je SRS po svoji vsebini tudi strategija
trajnostnega razvoja Slovenije, hkrati pa pomeni tudi prenos ciljev lizbonske
strategije v nacionalno okolje ob upoštevanju posebnih razvojnih možnosti in
zaostankov Slovenije.

6.3

Regionalni razvojni program Jugovzhodne Slovenije 2007-2013

Regionalni razvojni program Jugovzhodne Slovenije (RRP) je temeljni programski
dokument na regionalni ravni, ki opredeljuje razvojne prednosti regije, določa
razvojne prioritete in vsebuje programe, ukrepe in cilje spodbujanja razvoja v
razvojni regiji. Sklep o pripravi RRP je sprejel regionalni razvojni svet septembra
2005. RRP je izdelan za obdobje Državnega razvojnega programa za obdobje 20072013, ki sovpada z novim programskim obdobjem kohezijske politike EU. V pripravo
je bila vključena strokovna in širša javnost, nosilci planiranja in razvojnega
načrtovanja v okviru posameznih programov RRP: gospodarstvo; človeški viri in
družbena blaginja; okolje, prostor in infrastruktura; razvoj podeželja ter turizem in
dediščina. Pripravo RRP je vodila projektna skupina, posamezne programe pa so
pripravljale ožje delovne skupine. Razvojne potrebe, možnosti in cilje regije ter
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programov so bili preverjeni na delavnicah. RRP upošteva in podpira državne
razvojne usmeritve. Med pripravo je potekal tudi prenos znanja za implementacijo
RRP. Pomemben cilj priprave RRP je bil tudi usposabljanje nosilcev razvoja v regiji in
vzpostavljanje razvojnih partnerstev ter zavezništev pri načrtovanju in
implementaciji regionalnega razvojnega programa.

6.3.1 Predstavitev regije
Jugovzhodna Slovenija (JV Slovenija) je po površini največja med 12-timi razvojnimi
regijami v Sloveniji na ravni NUTS-3. Obsega geografsko območje Dolenjske, Bele
krajine in Kočevsko-ribniškega. Združuje 21 lokalnih skupnosti: Občino Črnomelj,
Občino Dolenjske Toplice, Občino Kočevje, Občino Kostel, Občino Loški Potok, Občino
Metliko, Občino Mirna Peč, Občino Mokronog-Trebelno, MO Novo mesto, Občino
Osilnica, Občino Ribnica, Občino Sodražica, Občino Semič, Občino Straža, Občino
Šentjernej, Občino Šentrupert, Občino Škocjan, Občino Šmarješke Toplice, Občino
Trebnje, Občino Žužemberk in Občino Mirna. Sedem občin ob meji z Republiko
Hrvaško: Občina Loški Potok, Občina Osilnica, Občina Kostel, Občina Kočevje, Občina
Črnomelj, Občina Semič in Občina Metlika, ki leži v obmejnem pasu, se povezuje v
Območno razvojno partnerstvo »Pokolpje«. Namen tega je zagotoviti manj razvitemu
območju hitrejši gospodarski razvoj v okviru regije.
Regijsko središče je Novo mesto, ki je v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije
opredeljeno kot regijsko središče nacionalnega pomena.
Regija ima svet regije, ki ga sestavljajo župani vseh občin in je organ odločanja ter
regionalni razvojni svet, ki je strokovno in partnersko regijsko telo.
Več kot ¾ površine JV Slovenije je med območji s posebnimi razvojnimi problemi.
Skoraj polovico regije je v območju Natura 2000, nekatere občine v celoti. Kar 73%
regije je pokrite z gozdom ali je v zaraščanju. Kmetijstvu je namenjenih 24% površin
regije, pozidanih pa je 1,8% površin. Po velikosti je največja Občina Kočevje, najbolj
poseljena pa je z 36.245 prebivalci Mestna občina Novo mesto.
V regiji na 2675 km2 živi 142.554 prebivalcev Republike Slovenije. Med temi je skoraj
0,7% Romov. Po številu prebivalcev je največja MO Novo mesto, kjer živi skoraj 30%
vseh prebivalcev regije. Najmanjša občina po številu prebivalcev in po površini je
Občina Osilnica, kjer živi manj kot 1% prebivalcev regije. Večina slovenskih regij ima
negativni naravni prirast prebivalstva – JV Slovenija je imela po nekaj letih v letu
2004 spet pozitivnega.
Število velikih družb, ki so predložile podatke iz letnih poročil za leto 2012, se je v
primerjavi z letom nazaj povečalo za 1. Velike družbe, ki jih je v regiji 32, v največji
meri krojijo zbirne rezultate vseh družb v regiji. V njih je bilo zaposlenih 11,6 tisoč
oziroma 45 % vseh zaposlencev, dosegle pa so nekaj manj kot dve tretjini vseh čistih
prihodkov od prodaje. Največ velikih družb ima sedež na Dolenjskem, 20 (od tega 11
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v občini Novo mesto), na kočevsko-ribniškem območju ima sedež 8, v Beli krajini pa 4
velikih družb. Število srednjih družb, ki so predložile podatke iz letnih poročil za leto
2012, se je v primerjavi z letom nazaj zmanjšalo za 2, na 38. Srednje družbe so
zaposlovale 4,1 tisoč oziroma 16 % vseh zaposlencev in dosegle 14 % vseh čistih
prihodkov od prodaje. Tudi največ srednjih družb, 26, ima sedež na Dolenjskem, na
kočevskoribniškem območju ima sedež 7 srednjih družb, v Beli krajini pa ima sedež 5
srednje velikih družb. Majhne družbe, 122, so izkazale 10 % čistih prihodkov od
prodaje, zaposlovale pa so 3,9 tisoč zaposlencev.
Največ družb, 2.222 ali 92 % vseh, sodi med mikro družbe. Le-te so v letu 2012
zaposlovale 5,9 tisoč zaposlencev in izkazale 13 % vseh čistih prihodkov od prodaje.
Največjo gospodarsko aktivnost v regiji izkazuje Dolenjska. Tu je 63% vseh
gospodarskih družb v regiji. 1.520 družb tega območja zaposluje 18,5 tisoč ali 72 %
vseh zaposlencev regije in ustvarijo 84 % čistih prihodkov od prodaje regije.
Posebnost gospodarstva so tudi velike industrijske družbe, ki so nosilke
gospodarskega in socialnega razvoja regije. Te so izvozno usmerjene in uvrščajo
regijo med največjo izvoznico med slovenskimi regijami. Mnogo šibkejši po
gospodarski moči sta Bela krajina in kočevsko-ribniško območje. Družbe s sedežem
na teh območjih so ustvarile po okrog 8 % vseh čistih prihodkov od prodaje regije in
zaposlovale po manj kot 15 % vseh zaposlenih v družbah regije. V 429 belokranjskih
družbah je bilo v povprečju zaposlenih 3,3 tisoč, v 465 družbah kočevsko-ribniškega
območja pa je bilo v povprečju zaposlenih 3,7 tisoč vseh zaposlencev regije.
Iz zbranih podatkov za leto 2012 sledi, da so družbe te regije realizirale za 4,7
milijard evrov prihodkov, največ z opravljanjem predelovalnih dejavnosti in ob močni
usmerjenosti v izvoz. S prodajo na tujih trgih je bilo ustvarjenih 62 % vseh prihodkov
družb, najpomembnejši trg družb pa so bile države Evropske unije. V primerjavi z
letom 2011 so bili realizirani nižji prihodki. Podobno kot skupni prihodki so se znižali
tudi skupni odhodki, ki so znašali 4,4 milijarde evrov. Pozitiven rezultat, čisti dobiček,
je izkazalo 1.551 družb, negativnega pa 775 družb. Čisti dobiček, večji od 1 milijon
evrov, je izkazalo 13 družb, čisto izgubo, večjo od 1 milijon evrov, pa je izkazalo 12
družb. Neto čisti dobiček družb je znašal 190 milijonov evrov, kar je za 9 % več, kot
znaša izkazan neto čisti dobiček za leto 2011 v predloženih letnih poročilih za leto
2011.
Število zaposlenih v družbah Jugovzhodne Slovenije se je v letu 2012 ponovno
znižalo, in sicer na 25,5 tisoč. V zadnjih desetih letih je bilo v družbah, ki so imele
sedež v regiji, največ zaposlenih v letih 2007 in 2008, in sicer preko 31 tisoč, v letih
2003 do 2006 in 2009 pa je bilo v družbah okrog 30 tisoč zaposlenih. V letu 2012, pa
tudi v zadnjih desetih letih, se je najbolj zmanjšalo število zaposlenih v belokranjskih
družbah. V družbah, ki so za leto 2012 izkazale čisto izgubo, je bilo zaposlenih
približno petino vseh zaposlenih. Povprečna mesečna plača v družbah v regiji je
znašala 1.579 evrov, kar je sicer več od povprečne plače v slovenskih družbah, vendar
pa je boljše povprečje predvsem posledica višjih plač v novomeških velikih družbah.
Družbe v Jugovzhodni Sloveniji so, podobno kot v preteklih letih, tudi v letu 2012
poslovale bistveno boljše kot družbe v državi – slednje so pomembno poslabšale
rezultate poslovanja. Izračunane vrednosti kazalnikov gospodarnosti, produktivnosti
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in donosnosti so za družbe v regiji boljše kot za družbe v državi, manjša pa je tudi
zadolženost družb v regiji kot zadolženost družb v državi.
Samostojni podjetniki Jugovzhodne Slovenije so za leto 2012 izkazali za 355 milijonov
evrov prihodkov, 336 milijonov evrov odhodkov in 19 milijonov evrov neto
podjetnikovega dohodka, v povprečju pa so zaposlovali 3,3 tisoč delavcev. Zadruge, ki
so zaposlovale okrog 600 zaposlencev, pa so za leto 2012 izkazale 140 milijonov
evrov prihodkov in odhodkov ter 37 tisoč evrov neto čiste izgube.
Kljub hitremu gospodarskemu razvoju je regija uspeva ohranjati okolje in naravo na
celotnem območju. Prostorsko je izredno zelo raznolika. Prevladuje podeželje. Ima
razpršeno poselitev. Še vedno preslabo izkorišča bogato naravno in kulturno
dediščino, ki se kaže kot ena izmed razvojnih možnosti. Tej možnosti in zlasti hitremu
gospodarskemu razvoju ter razpršeni poselitvi pa ne sledi infrastrukturna
opremljenost regije. Regija je notranje slabo povezana in slabo dostopna, zato ne
izkorišča dovolj svoje prednosti – geografskega in prometnega centra oz križišča med
Ljubljano, Zagrebom in Karlovcem in položaja na slovenskem avtocestnem križu ter
mejne regije. Dostopnost regije se bo izboljšala z dograditvijo dolenjske avtoceste, ki
je del slovenskega avtocestnega križa in X. panevropskega koridorja. Za boljšo
notranjo povezanost in povezanost s sosednjimi slovenskimi in čezmejnimi regijami
pa bo odločilna učinkovita in čimprejšnja izvedba strukturnega razvojnega projekta
tretje in tretje A razvojne osi. Boljša dostopnost in povezanost regije je predpogoj za
hitrejši razvoj Bele krajine in Kočevsko-ribniškega, podeželja ter razvoja turizma v
povezavi z naravno in kulturno dediščino.
Razvoja podeželja, ki je ena izmed prevladujočih značilnosti regije, ne moremo več
povezovati le s kmetijstvom in gozdarstvom, kot osnovnima ali pretežnima
gospodarskima dejavnostima. Podeželje ima daleč širšo in kvalitetnejšo vlogo pri
razvoju regije. Možnosti za intenzivno kmetovanje so v regiji majhne in v glavnem
vezane na porečje Krke. V regijskem kmetijstvu ostaja najpomembnejša živinoreja oz.
prireja mleka in mesa. Glede na veliko posestno razdrobljenost so možnosti
kmetijstva predvsem v ekološki pridelavi in v povezovanju z dopolnilnimi in
dodatnimi dejavnostmi ter v razvoju podjetništva na podeželju. Gozdnatost regije je
prav tako njena razvojna prednost. Ne le v gospodarskem pomenu, temveč tudi kot
»zelene« regije, možnosti izkoriščanja lesne biomase, lova, gojenja divjadi in turizma,
saj domujejo v regiji tudi nekatere redke velike zveri. Razvoj podeželja pa je
pomemben tudi za ohranjanje kulture in prepoznavnosti krajine in kvalitete življenja
v regiji.
Zaradi visoke stopnje ohranjenosti okolja in narave, kulturne krajine, geografske lege,
bogate naravne in kulturne dediščine in podjetniških iniciativ je turizem realna
razvojna možnost regije. Zdraviliški turizem je v regiji že uveljavljen. Uveljavlja pa se
obrečni turizem, saj je Krka ena najlepših slovenskih rek, Kolpa pa najčistejša. Na
Rogu se razvija zimski in celoletni rekreativni turizem.
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Zaradi visoke stopnje ohranjenosti okolja in narave, kulturne krajine, geografske lege,
bogate naravne in kulturne dediščine in podjetniških iniciativ je turizem realno
razvojna možnost regije. Zdraviliški turizem je v regiji že uveljavljen. Uveljavlja se
obrečni turizem, saj je Krka ena najlepših slovenskih rek, Kolpa pa najčistejših. Na
Rogu se razvija zimski in celoletni rekreativni turizem. V realizaciji je že več projektov
za razvoj kongresnega in poslovnega turizma. V regiji že deseto leto poteka z
evropskim logotipom projekt Po poteh dediščine. Turizem ni le možnost za Dolenjsko,
temveč razvojna možnost za Belo krajino in Kočevsko-ribniško. Ta možnost je
povezana z razvojem prometne in turistične infrastrukture na podeželju in
učinkovitejšo organiziranostjo javno zasebnega sektorja. V regiji je prepoznanih 911
naravnih vrednot, veliko jih ima spomeniško, rezervatno in znanstveno pomembnost,
v Beli krajini sta zavarovana dva krajinska parka, krajinski park Kolpa in krajinski
park Lahinja, predvideno je zavarovanje parka Kočevsko-Kolpa, 38 območij je
vključenih v Naturo 2000, regija ima izredno bogati in ohranjeno naravno in
ustvarjeno dediščino, kar je velik razvojni in premalo izkoriščen kapital.

6.3.2 Razvojne možnosti JV Slovenije
Delovne skupine, projektna skupina za pripravo RRP in nosilci regionalnega razvoja
ter interesov so po opravljeni analizi stanja posameznih področij (programov) RRP
prepoznali razvojne prednosti regije, ki jih povzemamo:











močna in dobro razvita izvozna industrija,
dobri kazalci regijskega gospodarstva in gospodarska dinamika,
nizka stopnja brezposelnosti,
uspešna podjetja, kot pomemben delodajalec in kontejner znanja,
ugodno stanje okolja in ohranjena narava,
potenciali za veliko bivalno kakovost,
dograditev avtoceste in navezanost na slovenski cestni križ, ki je sestavni del
panevropskih cestnih koridorjev,
prepoznavna, ohranjena kulturna krajina z veliko pestrostjo,
razvit zdraviliški turizem,
bogata naravna in ustvarjena dediščina.

6.3.3 Vizija razvoja in razvojne prioritete
V pripravi RRP smo ugotavljali pomen (težo) razvojnih aktivnosti regije. Z ne preveč
veliko razliko so bile kot najpomembnejše za razvoj regije prepoznane naslednje
razvojne aktivnosti:
 povečanje gospodarske učinkovitosti in uspešnosti,
 ustvarjanje novih kvalitetnih delovnih mest,
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 izboljšanje dostopnosti in povezanosti,
 hitrejši in enakomernejši razvoj z vključevanjem območij, ki zaostajajo v
razvoju,
 izobraževanje za potrebe gospodarstva in regije,
 krepitev podjetniškega sektorja s spodbujanjem rasti majhnih podjetij,
 razvoj prijaznega podpornega okolja za podjetništvo in podjetniške
infrastrukture
 zagotavljanje trajnostnega razvoja.
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NAČRT PRIPRAVE IZVEDBENEGA NAČRTA RRP ZA OBDOBJE 2012-2014

7 NAČRT PRIPRAVE IZVEDBENEGA NAČRTA RRP ZA
OBDOBJE 2013 - 2015
Za izdelavo Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa regije JV
Slovenija 2007-2013 za obdobje 2013-2015 je pooblaščen Razvojni center Novo
mesto d.o.o. (v nadaljevanju RC Novo mesto) kot subjekt spodbujanja razvoja na
regionalni ravni. K izdelavi izvedbenega načrta je pristopil na povabilo
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: MGRT), ki
določa tudi rok izdelave izvedbenega načrta in upravičene stroške izdelave
izvedbenega načrta.
V regiji JV Slovenija je RC Novo mesto skupaj z vsemi nosilci razvoja v regiji
pripravil izvedbeni načrt. Izdelal ga je s svojimi zaposlenimi, pri čemer je pri
izdelavi sodelovalo sedem sodelavcev, iz različnih delovnih področij (regionalni
razvoj, podjetništvo, kmetijstvo, turizem, okoljska politika, človeški viri…).
Izdelava Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa regije JV
Slovenija 2007-2013 za obdobje 2013-2015 vključuje pripravo predlogov
prioritetnih projektov v zahtevani vsebini in obliki v skladu z Uredbo o
regionalnih razvojnih programih (Ur.l. RS, št. 31/06) in Navodili organa
upravljanja za izvajanje tehnične pomoči kohezijske politike 2007-2013.
Izvedbeni načrt se je pripravil za dvoletno obdobje 2013-2015 in se bo po
potrebi spreminjal in dopolnjeval.
Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa regije JV Slovenija 20072013 za obdobje 2013-2015 je ustrezno strukturiran, usklajen z regionalnim
razvojnim programom in upošteva Državni razvojni program ter proračunske
okvire na državni in občinski ravni. Projektni predlogi, ki so del Izvedbenega
načrta Regionalnega razvojnega programa regije JV Slovenija 2007-2013 za
obdobje 2013-2015, predstavljajo zaključeno funkcionalno celoto in imajo jasno
opredeljene cilje in kazalnike. Izkazujejo regionalni pomen in vpliv na dodano
vrednost gospodarstva v regiji JV Slovenija, ter pomen za ustvarjanje novih
delovnih mest ali vpliv na izboljšanje stanja okolja in zagotavljanje osnovne
komunalne infrastrukture ali o tem gospodarski preboj regije.
Predlogi prioritetnih projektov v okviru Izvedbenega načrta Regionalnega
razvojnega programa regije JV Slovenija 2007-2013 za obdobje 2013-2015
vsebujejo najmanj naslednje sestavne dele:
1. vrsta projekta;

104

REP
ZA

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ
IN TEHNOLOGIJO

2. nosilce izvajanja in sodelujoče partnerje;
3. naziv projekta:
4. skladnost z RRP in OP;
5. opredelitev vsebinskega področja projekta;
6. splošne in specifične cilje projekta;
7. opredeljene merljive fizične rezultata in ciljno skupino;
8. opis projekta;
9. geografske lokacije, na katerih se bo projekt izvajal;
10. aktivnosti projekta in terminski načrt izvedbe projekta v programskem
obdobju;
11. ocenjeno vrednost projekta in metodologijo za izračun ocenjene
vrednosti;
12. načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi viri (državni
proračun, vključno s posebno izkazanimi sredstvi EU, proračuni
lokalnih skupnosti, ostali domači javni viri in zasebna sredstva) po
posameznih letih programskega obdobja.
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8 IZVEDBA USKLAJEVALNIH IN POSVETOVALNIH
AKIVNOSTI V REGIJI PRI PRIRAVI IZVEDBENEGA NAČRTA
RRP ZA OBDOBJE 2013-2015
Usklajevalne in posvetovalne aktivnosti v regiji potekajo vse leto od zaključka
zadnjega sedmega javnega poziva »Razvoj regij«. Predhodne aktivnosti priprave
izvedbenega načrta so se izvajale na podlagi sprejetih meril in kriterijev iz
šestega in sedmega javnega poziva »Razvoj regij«, vse nadaljnje aktivnosti
usklajevanj in uvrstitve razvojnih projektov, so se izvedle na podlagi sprejetih
kriterijev in meril na 2. Redni seji sveta Razvojnega sveta regije JV Slovenija, ki
je bila 20.12.2013.
Izdelava oziroma priprava Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega
programa regije JV Slovenija 2007-2013 za obdobje 2013-2015 poteka tako že
vse od septembra oziroma od najave akcijskega načrta Vlade RS. Občine regije JV
Slovenija so v pripravah svojih proračunov za leta 2013, 2014 in 2015 ter NRP-jih,
upoštevale uvrstitev zrelih projektov v svojih dokumentih, da bodo lahko
operacije čim prej prijavile na naslednji javni poziv, ko bo objavljen.
Razvojni center Novo mesto d.o.o., je kot regionalna razvojna agencija vezni člen,
v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, zato je
prevzel tudi vlogo koordinatorja.
Aktivnosti in usmeritve v regiji so potekale z namenom čim boljše priprave
projektov, ki imajo natančno določeno funkcijo in jasno opredeljene cilje in
kazalnike, s katerimi se bo realizirala izvedba Regionalnega razvojnega
programa regije JV Slovenija za obdobje 2007 - 2013 ter pripravilo nova
izhodišča za naslednje programsko obdobje 2014 - 2020.
Za Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa regije JV Slovenija 20132015 smo vsebinsko pripravili in koordinirali pripravo projektnih dispozicij
operacij, da bodo čim bolj pripravljene za prijavo na 8. javni poziv. Pripravila se
je primerjalna analiza usklajenosti med izvedenimi projekti v regiji ter
Regionalnim razvojnim programom za Jugovzhodno Slovenijo ter državnim
regionalnim razvojnim načrtom in Operativnimi programi.
Takoj po objavi javnega povabila s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo, dne 13.12.2013, ter v povabilu objavljenih razpisnih pogojev je RC
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Novo mesto še dodatno usmeril vse svoje zaposlene, da intenzivno delajo na
dokončanju že začetih priprav za najavljeni razpis.
Razvojni center Novo mesto je že v začetku decembra, takoj po obvestilu MGRT
o akcijskem načrtu in najavi novega javnega poziva, pozval vseh 21 občin v regiji
JV Slovenija, da preverijo svoje Načrte razvojnih programov in letne plane
programa dela, katere projekte bi eventualno lahko prijavili na zadnji poziv. Ob
tem smo jih tudi že seznanili z novimi dejstvi zadnjega poziva (priloga 1).
Po uradni objavi Javnega povabila za predložitev in sofinanciranje priprave
izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2013-2015,
dne 13.12.2013, smo takoj pričeli s pripravo poziva k naboru projektov. Dne
17.12.2013 smo tako podali povabilo k Naboru projektov za v Izvedbeni načrt
RRP za obdobje 2013 -2015 vsem upravičenim prijaviteljem. Povabilo je bilo
občinam in razvojnim institucijam v okolju posredovano po e-mailu dne
17.12.2013 (priloga št. 2), za vse ostale deležnike še isti dan objavljeno na spletni
strani
Razvojnega
centra
Novo
mesto
d.o.o.
(http://www.rcnm.si/Projekti/IzvedbeninačrtRRP20132015.aspx) in kot tako objavljeno na oglasni deski v
prostorih Razvojnega centra Novo mesto d.o.o. (priloga št. 3). Zaradi zelo kratkega
roka smo občinam, dne 3.1.2014, poslali po e-mailu (priloga št. 4) opomnik k
predložitvi projektnih pogojev do roka 6.1.2014.
Za ta namen je bilo potrebno izdelati analizo, načrt in pregledati dosedanje
kriterije razpisov ter delitve kvote v regiji JV Slovenija, upoštevajoč realizacijo
RRP in doseganja ciljev OP. Analize in zbiranja podatkov so potekale med vsemi
enaindvajsetimi občinami po pošti, po elektronskem mediju, osebno, po
telefonu, faksu idr. Veliko je bilo potrebnih usklajevanj, administrativnih in
tehničnih koordinacij ter analiz že izvedenih in prijavljenih operacij od 1. do 7.
Javnega razpisa ter novih prioritetnih predlogov. V času nabora so potekali
pogovori in sestanki s posameznimi občinami, korespondence z MGRT glede
priprave izvedbenega načrta, usklajevalni sestanki na regijskem nivoju. Pri sami
pripravi projektnih predlogov smo želeli čim bolj motivirati in usmerjati občine
celotne regije, da pripravijo čim boljše projekte, zaradi tega smo imeli kar veliko
tudi individualnih usklajevanj z občinami. Vseh enaindvajset občin v regiji
(Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Mirna Peč,
Mokronog-Trebelno, Novo mesto, Mirna, Osilnica, Ribnica, Semič, Sodražica,
Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje in
Žužemberk) je aktivno sodelovalo pri pripravi projektov, usklajevalnih
sestankih, korespondencah preko elektronske pošte in potrditvi Izvedbenega
načrta RRP regije JV Slovenija za obdobje 2013 – 2015, čeprav se zaradi omejite
pogojev prijave (gradbeno dovoljenje in nato pri prijavi na razpis pravnomočni
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sklep o izbiri izvajalca), vse občine niso odločile in predložile svoje projektne
dispozicije. Sodelujoče podporne razvojne institucije v okolju (RIC Bela krajina
in Razvojni center Kočevje Ribnica) se v ta izvedbeni načrt direktno s svojim
projektnim predlogom niso vključevale, so pa svojim občinam pomagale pri
pripravi projektnih dispozicij. Sodelovali so tudi na usklajevanjih projektnih
predlogov in oblikovanju vsebine projekta.
Do postavljena roka za predložitev projektnih dispozicij, 6.1.2014, smo prejeli
23 projektnih predlogov, katere smo na Razvojnem centru Novo mesto
pregledali in preverili njihovo skladnost z RRP regije JV Slovenija, Operativnimi
programi (OP).
Na listo prioritetnih projektov so se lahko uvrstile le operacije, ki so bile skladne
s kriteriji in merili za uvrstitev razvojnih projektov v izvedbeni načrt, ki jih je na
podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2), Uredbe
o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči, upoštevanja priporočil MGRT ter
upoštevanja DRP, RRP in OP sprejel Razvojni svet regije na svoji 2. redni seji,
dne 20.12.2013, in jih s sklepom tudi potrdil (priloga št. 5).
Merila in kriteriji za uvrstitev razvojnih projektov v Izvedbeni načrt Regionalnega
razvojnega programe regije JV Slovenija za obdobje 2013 – 2015:
1. Izkazovanje regionalnega pomena projekta (projekt mora izkazovati širši
regijski pomen)
2. Ustvarjanje novih delovnih mest (projekt zagotavlja nova delovna mesta) ali
izboljšanje stanja okolja (investicija ima vpliv na izboljšanje stanja okolja,
dvig kvalitete življenja…)
3. Zrelost projekta (prijavitelj mora zagotavljati, da bo ob prijavi imel
pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje)
4. Celovitost projekta (projekt mora predstavljati zaključeno celoto)
5. Vključitev horizontalnih meril OP (upoštevati priložen točkovnik MGRT –
priloga št. 5a)
6. Vključitev vertikalnih meril OP (upoštevati priložen točkovnik MGRT –
priloga št. 5a)
7. Priloženo pravnomočno gradbeno dovoljenje oz. priložena izjava
8. Priložena finančna vrzel
Skladno z določili dokumentacije Javnega povabila za predložitev in
sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih
programov za obdobje 2013-2015 (Uradni list RS 104/2013; 13.12.2013)
smo na listo prioritetnih projektov vključili poljubno število projektnih
predlogov, ki po preverjanju izpolnjujejo kriterije in merila tako regijska,
horizontalna merila po uredbi ter po operativnem programu »razvoj
regij« (OP RR) in merila po sklopih (za kar se je upošteval priložen
točkovnik MGRT, ki je bil priloga dokumentaciji javnega poziva – priloga št. 5a),
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ter izpolnjevanja pogojev, namenov, upravičenosti, izpolnjujejo vse pogoje
in kriterije, ki so bili določeni v dokumentaciji Javnega povabila za
predložitev in sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih
razvojnih programov za obdobje 2013-2015 (Uradni list RS 104/2013;
13.12.2013).
Javno povabilo določa sledeče:
Za pripravo izvedbenih načrtov regionalnega razvojnega programa 2013-2015
se pripravi in v izvedbene načrte uvrsti poljubno število prioritetnih
projektnih predlogov, ki izpolnjujejo pogoje tega javnega povabila. Po
pridobitvi mnenja glede usklajenosti predloga izvedbenih načrtov regionalnega
razvojnega programa 2013-2015 s kriteriji s strani MGRT, bodo lahko
predlagatelji projektnih predlogov prijavili projekte na javni poziv za
predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslov prednostne usmeritve RRP
za obdobje 2013-2015.
Skladno s 4. točko 4. Člena Uredbe o dodeljevanju regionalnih spodbud bo
Razvojni center Novo mesto d.o.o. predložil v mnenje na MGRT predlog
Izvedbenega načrta skupaj s sklepom Razvojnemu svetu regije Jugovzhodna
Slovenija o njegovi potrditvi in uporabljenimi kriteriji za izbor regijskih
projektov ter opisom postopka priprave.
Na podlagi 5. točke 4. Člena uredbe o dodeljevanju regionalnih spodbud je
Razvojni center Novo mesto d.o.o. lahko pozvan k dopolnitvi. Po uskladitvi izda
MGRT mnenje o usklajenosti izvedbenega načrta s kriteriji. Usklajen izvedbeni
načrt sprejme Razvojni svet regije Jugovzhodna Slovenija, Razvojni center Novo
mesto d.o.o. pa bo o tem obvestil vse uporabnike, skladno s 6. Točko 4. Člena
Uredbe.
Pripravljen in izdelan izvedbeni načrt s celotno vsebino in predpisano strukturo
se je posredoval v sprejem in potrditev Razvojnemu svetu regije Jugovzhodna
Slovenija, ki ga je na svoji 1. korespondenčni seji, dne 14.1.2014, s sklepom tudi
sprejel in potrdil (priloga št. 6). Tako je na listo prioritetnih projektov sedaj
uvrščenih 21 operacij, od tega dva intra-regijska projekta in en inter-regijski
projekt, katere zadoščajo sprejetim merilom in kriterijem, izkazujejo regionalni
pomen, so usklajene z DRP, RRP in OP. Dva projektna predloga sta bila zaradi
neustreznosti in skladnosti vsebin (krožišče in rekonstrukcija objekta, ki je v
najemu) zavrnjena in nista bila uvrščena na listo prioritetnih projektov.
O aktivnostih dela in priprav Izvedbenega načrta 2013-2015 v okviru
Regionalnega razvojnega programa JV Slovenije 2007-2013 je bila preko
medijev obveščana in informirana javnost.

109

REP
ZA

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ
IN TEHNOLOGIJO

Po prejemu mnenja glede usklajenosti izvedbenega načrta s kriteriji št. 430025/2014/142 z dne 25.3.2014 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo smo pozvali nosilce operacij, da se seznanijo s pripombami in
opozorili in po potrebi obrazce dopolnijo (priloga št. 27). Po prejemu dopolnjenih
obrazcev se je pripravil čistopis izvedbenega načrta. Razvojni svet regije smo s
spremebani in dopolnitvami seznanili na 2. korespondenčni seji. Na tej seji se je
nato sprejel in potrdil Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa regije
JV Slovenja št. IN-2/2014 za odbobje 2013-2015, čistopis april 2014.
Zaradi uskladitve prijave Občine Dolenjske Toplice »Čistilna naprava in zbirnoreciklažni center Dolenjske Toplice« na 8. javni poziv in projektnega predloga v
Izvedbenem načrtu se je morala izvesti sprememba Izvedbenega načrta
Regionalnega razvojnega programa JV Slovenija št. IN-2/2014 april 2014.
Razvojni svet regije smo s spremebami in dopolnitvami seznanili na 3.
korespondenčni seji. Na tej seji se je nato sprejel in potrdil Izvedbeni načrt
Regionalnega razvojnega programa regije JV Slovenja št. IN-3/2014 za odbobje
2013-2015, čistopis maj 2014, v katerega se bile vključene vse dosedaj narejena
majhne spremembe projektnih predlogov.
V nadaljevanju so prikazane planirane aktivnosti regionalne razvojne agencije v
zvezi z izvajanjem analiz in priprav za izvedbo Izvedbenega načrta 2013-2015 v
okviru Regionalnega razvojnega programa JV Slovenije 2007-2013.
Tabela 17: Načrt izdelave Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega
programa regije Jugovzhodna Slovenija 2007-2013 za obdobje 2013-2015:
NALOGA
Oddaja vloge za
sofinanciranje izvedbenega
načrta
Analiza uresničevanja RRP
JV Slovenija
Pregled realizacije RRP in
projektov
Analiza odstopanja od
programskih usmeritev v
JV Sloveniji
Informiranje in
obveščanje županov, širše
javnosti

AKTIVNOST
Priprava prijave in oddaja vloge
Sklep o sofinanciranju s stran MGRT
Izdelava analize in pogovori v zvezi z
naborom projektov in pripravo izvedbenega
načrta 2013-2015
Sestanki in usklajevanja
Usklajevanje in izdelava analize
enaindvajset občin v regiji JV Slovenija

za

Izvajanje stalne komunikacije, koordinacije
in obveščanja županov in strokovnih služb
občin v JV Slovenija ter vseh ostalih
sodelujočih partnerjev

OBDOBJE
IZVAJANJA
december
2013
–
januar 2014
september
2013
–
januar 2014
september
2013
–
januar 2014
september
2013
–
januar 2014
september
2013
–
januar 2014
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Koordinacija in
usklajevanje vsebin ter
realizacije projektov po
prorač. porabnikih
Izvedba in sodelovanje
informativnih sestankov,
pomoč pripravljavcem
projektnih dispozicij
Pomoč in izdelava študij
upravičenosti za skupne
regijske projekte
Sklicevanje in organizacija
Razvojnega sveta regije
Poročanje, informiranje in
sodelovanje
Sprotno pregledovanje
stanja po posameznih
operacijah in prijavah ter
usklajenost z RRP in
izvedbenim načrtom
Analiza izvedbe
Izvedbenega načrta RRP
JV Slovenije 2007-2013
za obdobje 2007-2009,
2010-2012 in 2012-2014
Analiza izvedbe izvedenih
operacij v sklopu
prednostne usmeritve
»Razvoj obmejnih območij
s Hrvaško
Usklajevalne in
posvetovalne
aktivnosti s partnerji v
zvezi s prijavo in
izvajanjem
Zaključna usklajevanja

Koordinacija in usklajevanje projektov v september
regiji,
2013
–
januar
2014
Pregled usklajenosti z DRP, RRP in OP
Obveščanje upravičencev
Obveščanje javnosti
Strokovna pomoč

december
2013
–
januar 2014

Sodelovanje z nosilci operacij oz. določanje december
prioritet v RRP
2013
–
januar 2014
predstavitev na seji, potrjevanje IN
december
2013
–
januar 2014
Stalno obveščanje skladno s smernicami in september
politikami občin v JV Slovenija
2013
–
januar 2014
Redno, sprotno analiziranje stanja v regiji in september
usklajenosti
tekočih
aktivnostih
po 2013
–
projektih kot sestavnem delu izvedbenih januar 2014
načrtov
Izdelava Analize izvajanja RRP JV Slovenije
20072013 v obdobju 2007-2009, analiza
prijavljenih, odobrenih in izvedenih
projektov v obdobju 20072009, analiza prijavljenih, odobrenih in
izvedenih projektov v obdobju 2010- 2012
Izdelava
analize
zaradi
spremljanja
realizacije RRP

december
2013
–
januar 2014

december
2013
–
januar 2014

december
–
Usklajevanje
delovnega
gradiva 2013
izvedbenega načrta in projektov z januar 2014
razvojnimi partnerji
Priprava
podatkov
o
posameznem december
prioritetnem projektu v zahtevani vsebini in 2013
–
obliki v skladu z razpisno
januar 2014
dokumentacijo,
Priprava predloga Izvedbenega načrta RRP
JV Slovenije 2007-2013 za obdobje 20132015 za obravnavo na organu regije to je na
Razvojnem svetu regije

111

REP
ZA

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ
IN TEHNOLOGIJO

Zaključek priprave

Obveščanje lokalnih
skupnostih o novostih,
pravnih podlagah in
potrditvi izvedbenega
načrta

Posredovanje Izvedbenega načrta
januar 2014
RRP JV Slovenije 2007-2013 za obdobje
2013-2015, poročila o izvedenih aktivnostih
na MGRT in izdelava zahtevka
Obveščanje občinskih organov

Usklajevanje s pripombami Usklajevanja in koordinacija s prijavitelji
in priporočili MGRT

december
2013

marec, april
2014

Priprava in sprejem
čistopisa IN na RSR

Priprava čistopisa in sklic korespondenčne april 2014
seje RSR

Priprava in sprejem
čistopisa IN na RSR

Priprava čistopisa in sklic korespondenčne maj 2014
seje RSR
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9 SEZNAM IN OPIS OPERACIJ VKLJUČENIH V IZVEDBENI
NAČRT REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA JV
SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2013-2015

Projektni predlogi, ki so del Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega
programa regije Jugovzhodna Slovenija 2007-2013 za obdobje 2013-2015,
predstavljajo zaključeno funkcionalno celoto. Izkazujejo regionalni pomen in vpliv
na dodano vrednost gospodarstva v regiji JV Slovenija ter pomen za ustvarjanje
novih delovnih mest ali vpliv na izboljšanje stanja okolja in zagotavljanje osnovne
komunalne infrastrukture.
V celotnem programskem obdobju 2007-2013 je v okviru razvojne prioritete
»Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« za razvojno
regijo JV Slovenija na voljo 50.928.355,00 EUR. Razpoložljiva kvota za obdobje
2013-2015 bo znana šele ob objavi 8. Javnega poziva »Razvoj regij«, na katerega
pa se bodo lahko prijavljale izključno operacije vključene na Listo prioritetnih
projektov Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa.

9.1

Seznam in opis operacij vključenih na listo prioritetnih
projektov Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega
programa JV Slovenije za obdobje 2013-2015

Na poziv za vključitev operacij v Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega
programa Jugovzhodne razvojne regije za obdobje 2013-2015 je skupaj prispelo
23 projektnih dispozicij. Dve dispoziciji sta bili zaradi neupravičenosti namenov
zavrnjeni, tako je sedaj na listo prioritetnih projektov iz Izvedbenega načrta
Regionalnega razvojnega programa razvojne regije Jugovzhodna Slovenija za
obdobje 2013-2015 je uvrščenih 21 projektov.
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Tabela 18: Seznam projektov razvojne regije Jugovzhodna Slovenija, ki so vključeni
na listo prioritetnih projektov Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega
programa regije Jugovzhodna Slovenija 2007-2013 za obdobje 2013-2015

ZAP.
ŠT.

NOSILEC
PROJEKTA

1

Občina Dolenjske
Toplice

2

Občina Mirna in
Trebnje

3

Občina Škocjan

4

Občina Trebnje

5

Občina Osilnica

6

Občina Loški
Potok

7
8

Mestna občina
Novo mesto
Mestna občina
Novo mesto

NASLOV PROJEKTA

Čistilna naprava in
zbirno-reciklažni
center Dolenjske
Toplice
Vodovodni sistem
Zabrdje - Praprotnica
Izgradnja
kanalizacijskega
sistema v naselju
Grmovlje
Zamenjava cevovoda
na vodovodu Trebnje
- dolina Temenice
Dom starejših
občanov z negovalno
bolnišnico in
socialnim varstvom
Dozidava in
rekonstrukcija doma
starejših občanov
Loški Potok
Prenova mestne
tržnice
kanalizacija in
vodovod Šentjošt
Rekonstrukcija
obstoječega in
gradnja novega vrtca
v Šmarjeti

Predvidena
vrednost
sofinanciranja
SKUPAJ (v
EUR)

Predvidena
vrednost
sofinanciranja
2014 (v EUR)

Predvidena
vrednost
sofinanciranja
2015 (v EUR)

1.125.982,19

504.429,76

19.879,75

484.550,01

1.545.059,78

866.500,00

264.282,50

602.217,50

760.615,46

473.551,34

176.645,67

296.905,67

839.431,59

571.769,15

571.769,15

0

4.450.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0

2.235.090,94

1.503.392,57

783.625,44

719.767,13

2.938.695,13

1.650.000,00

1.114.000,00

536.000,00

1.095.255,00

736.950,00

294.780,00

442.170,00

2.832.021,64

1.959.436,75

641.898,91

1.317.537,84

Skupna
vrednost
projekta (v
EUR)

9

Občina Šmarješke
Toplice

10

Občina Šmarješke
Toplice

Kanalizacija v naselju
Gorenja vas pri
Šmarjeti

800.423,46

557.672,08

17.418,03

540.254,05

11

Občina Šmarješke
Toplice

Fekalna kanalizacija
Brezovica - Strelac in
vodovod Strelac II.
faza

1.320.715,67

711.275,81

87.090,17

624.185,64
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Prenova Šeškovega
doma Kočevje
Delna prenova
območja Ribniškega
gradu z odprtim
prireditvenim
prostorom
Ureditev kanalizacije
Dolga vas - Livold –
sklop 2 in 3 sklop
Večnamenski center
za kulturne
dejavnosti
Obnova spominske
hiše OZ
Izgradnja vodovoda,
kanalizacije in javne
razsvetljave ter
ureditev površin za
pešce in kolesarje v
Hruševcu

606.027,20

417.884,52

197.954,57

219.929,95

1.129.871,04

783.222,30

783.222,30

0

1.093.852,00

757.097,98

757.097,98

0

1.228.753,62

850.792,05

615.137,37

235.654,68

680.308,78

403.944,56

0,00

403.944,56

1.247.131,00

483.974,47

193.589,78

290.384,69

950.332,42

662.116,85

0

662.116,85

5.946.414,90

1.496.789,73

949.887,69

546.902,04

13

Občina Ribnica in
Sodražica

14

Občina Kočevje

15

Občina Kočevje

16

Občina Črnomelj

17

Občina Straža

18

Občina Kostel

Vodovod 8. faza

19

Šolski center Novo
mesto

Šolski center Novo
mesto – I. trakt – višja
strokovna šola –
dokončanje objekta

20

Razvojni center
Novo mesto

Mladi in podjetni

160.000,00

115.430,00

71.560,00

43.870,00

Regionalni center
za razvoj d.o.o.

Vzpostavitev
intergralne finančne
sheme za
ustanavljanje zadrug

252.894,12

200.000,00

120.000,00

80.000,00

16.706.229,92

8.659.839,31

8.046.390,61

21

SKUPAJ

33.238.875,94
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Priloga k IN RRP 2012-2014 JV SLO
PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA
PROGRAMA REGIJE
Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:
(označite):

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

ČISTILNA NAPRAVA IN ZBIRNO-RECIKLAŽNI CENTER
DOLENJSKE TOPLICE
(SKRAJŠANI NAZIV: ČN IN ZRC DOLENJSKE TOPLICE)

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

3. Okolje, prostor, infrastruktura
Ukrep 2: Izboljšanje komunalne opremljenosti

Navezava projekta na ustrezni OP
(označite):

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih
potencialov
b) OP Razvoj človeških virov
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvojna prioriteta OP (naziv):
3.5.4. Razvoj regij
Prednostna usmeritev OP (naziv): 3.5.4.1. Regionalni razvojni programi
Vsebinsko področje projekta
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
(1a) ekonomska infrastruktura
(1b) izobraževalna infrastruktura
(2a) okoljska infrastruktura:
(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v
turističnih območjih:
(3a) razvoj urbanih območij:
(3b) socialna infrastruktura:
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Splošni cilji projekta:

Specifični cilji
projekta:

Pričakovani merljivi(!)
rezultati projekta:*

Pričakovani merljivi(!)
učinki projekta:*
Ciljna(-e) skupina(-e):
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razvoj komunalne infrastrukture,
dobro očistiti odpadne vode na področju Občine Dolenjske
Toplice,
 celovita kvalitetna komunalna ureditev obravnavanih
naselij,
 z urejeno komunalno infrastrukturo privabiti nove
investitorje,
 zmanjšati negativne emisije v rečne vodotoke iz komunalnih
virov onesnaževanjater posedično izboljšati kvaliteto
spodnjega toka potoka Sušice,
 vzpostaviti zbirni reciklažni center,
 zamenjati tehnologijo čiščenja komunalne odpadne vode v
MBR (membranski bioreaktor),
 učinkovitejša infrastrukturna opremljenost,
 z bolj urejeno komunalno infrastrukturo dvigniti kakovost
bivanja občanov in s tem ohraniti poseljenost lokalnega
okolja.
Nadgradnja kapacitet čistilne naprave za 2.000 PE z uporabo
membranske tehnologije. Prirediti ČN še za nitrifikacijo,
denitrifikacijo in defosfatizacijo ter obdelavo blata izvesti v
zalogovniku in zgoščevalniku blata velikosti min. 50 m3.
Število prebivalcev, ki bodo dodatno priključeni na kanalizacijski
sistem, ki je predmet operacije, znaša 610 prebivalcev (število
prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem se bo
povečalo iz 1825 prebivalcev ( stanje na dan oddaje vloge) na
2435 prebivalcev (načrtovana vrednost 2 leti po zaključku
operacije))
Nadgradnja čistilne naprave z izboljšano membransko
tehnologijo čiščenja.
Izgradnja zbirno reciklažnega centra.
Nadgradnja kapacitet čistilne naprave za 2.000 PE (iz 2000 PE
na 4000 PE).
Občani Občine Dolenjske Toplice in sicer naselij Podturn pri
Dolenjskih Toplicah, Obrh, Suhor, Podhosta, Dolenjske Toplice,
Meniška vas, del naselja Sela pri Dolenjskih Toplicah in ostala
naselja skladno z idejno zasnovo odvajanja in čiščenja odpadnih
vod.

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:
OP Regionalnih razvojnih potencialov – Operacija Čistilna naprava in zbirno-reciklažni
center Dolenjske Toplice se izvaja v okviru prednostne usmeritve Regionalni razvojni
programi, in sicer kot ukrep razvoja okoljske infrastrukture (2a) – odvajanje in čiščenje
odpadnih voda, ki bo prispevala k celovitemu reševanju problematike odvajanja in čiščenja
odpadnih voda.
RRP razvojne regije Jugovzhodne Slovenije - Operacija Čistilna naprava in zbirnoreciklažni center Dolenjske Toplice se izvaja v okviru prednostne usmeritve Regionalni
razvojni programi, in sicer kot program Okolje, prostor in infrastruktura in ukrep Izboljšanje
komunalne opremljenosti, ki bo prispevala k celovitemu reševanju problematike odvajanja in
čiščenja odpadnih voda, v okviru katerega se prednostno rešujejo območja, kjer se varujejo
vodni viri. V okviru RRP je predvideno obstoječe čistilne naprave rekonstruirati (nitrifikacija
in denitrifikacija ter defosfatizacija).
Operacija Čistilna naprava in zbirno-reciklažni center Dolenjske Toplice bo prispevala k
celovitemu reševanju problematike odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda ter
odpadkov. V tem okviru bo zagotovljeno odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter predelava
in odlaganje odpadkov ter vzpostavljen učinkovitejši sistem ločenega zbiranja odpadkov.
Z izvedbo operacije se bo izboljšala lokalna infrastruktura, ki bo prispevala k promociji
občine in regije z zmanjšanjem škodljivih vplivov na okolje, varovanju zalog in kakovosti
pitne vode na vodovarstvenih območjih in varovanju drugih ekološko občutljivih območij v
regiji in ohranjanju biotske raznovrstnosti ter ohranjanju vodnega vira – potoka Sušica.
Projekt neposredno zagotavlja trajnostno delovanje tudi po samem zaključku projekta saj je
narava projekta usmerjena v ohranjanje in zmanjševanje negativnih vplivov na okolje.
Projekt ima multiplikativen učinek tudi na druge gospodarske oz. storitvene dejavnosti.
Dolenjske Toplice so v dolenjski regiji pomembno turistično in kongresno središče, zato
pomeni čistejše okolje bolj atraktivno in vzpodbudno okolje za razvoj gospodarskih in
storitvenih panog in dejavnosti, pomembno pa vpliva na razvoj turizma tako v sami občini kot
tudi v ostalih regijah, ki za širše območje pomeni pomemben dejavnik vsesplošnega
gospodarskega razvoja.
Upravičenec operacije je Občina Dolenjske Toplice.
Aktivnosti upravičenca z namenom doseganja cilja operacije:
 prijava projekta-operacije na javni poziv,
 izvedba javnega naročila strokovnega nadzora in ostale dokumentacije,
 koordiniranje, vodenje,
 informiranje in obveščanje javnosti.
 vodenje izvedbe projekta, izstavitev zahtevkov za sofinanciranje, priprava poročil,
 zagotovitev finančnih sredstev za sofinanciranje projekta.
Število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s
projektnim predlogom, ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja:
Na operaciji ne sodelujejo drugi subjekti.

118

REP
ZA

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ
IN TEHNOLOGIJO

Geografska
lokacija projekta:

Občina(-e):
Občina Dolenjske Toplice

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

Naselje(-a):
Naselja: Podturn pri Dolenjskih
Toplicah, Obrh, Suhor, Podhosta,
Dolenjske Toplice, Meniška vas,
del naselja Sela pri Dolenjskih
Toplicah.

Ocenjeni bruto stroški (v
EUR)
3.660,00

2. Izdelava projektne dokumentacije, revizija
projektne dokumentacije projektantski, geomehanski in
tehnični nadzor, varnostni načrt, geodetski posnetek
3. Izvedba GOI del vključno z zunanjo
ureditvijo ČN
Gradbena in obrtniška dela
Elektro instalacije

65.004,00
469.470,80
217.681,18
134.490,71

Strojne instalacije

117.298,91

4. Tehnologija ČN

415.239,14

5. Izvedba GOI del ZRC

89.741,18

Gradbena in obrtniška dela

88.333,26

Elektro instalacije ZRC

1.407,92

5. Strokovni nadzor gradnje

19.489,03

6. Vodenje, koordinacija (do 4 %)

38.978,04

7. Informiranje in obveščanje javnosti
8. Zunanje storitve
SKUPAJ stroški:

15.860,00
8.540,00
1.125.982,19

Terminski načrt
(od-do)
jan 2014 – maj
2014
2012 –
sept 2015
jan 2015- sept
2015
Jan 2015-sept 2015
Jan 2015 – sept
2015
Jan 2015 – sept
2015
Jun 2015 – sept
2015
Jan 2015 – sept
2015
Jan 2015 – sept
2015
Jan 2015 – sept
2015
Jan 2015 – sept
2015
Maj 2014 - sept
2015
Maj 2014- sept
2015
Maj 2014 – sept
2015
2012—2015

(Tabelo po potrebi razširite)
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Finančni načrt (v EUR, bruto):
leto 2013
(in pred tem)
Občina Dolenjske Toplice
41.580,00
sredstva EU (ESRR)
0,00
SKUPAJ po letih
41.580,00
(Tabelo po potrebi razširite)
Viri sredstev

leto 2014
26.724,25
19.879,75
46.604,00

Finančni načrt (v EUR, brez povračljivega DDV):
leto 2013
Viri sredstev
leto 2014
(in pred tem)
Občina Dolenjske Toplice
18.320,25
34.650,00
sredstva EU (ESRR)
0,00
19.879,75
SKUPAJ po letih
34.650,00
38.200,00
(Tabelo po potrebi razširite)

leto 2015
553.248,18
484.550,01
1.037.798,19

leto 2015
366.104,25
484.550,01
850.654,26

SKUPAJ
po virih
621.552,43
504.429,76
1.125.982,19

SKUPAJ
po virih
419.074,50
504.429,76
923.504,26

%
55,20 %
44,80 %
100,00 %

%
45,38 %
54,62 %
100,00%

*Za operacijo je bila dne 6.1.2014 na UE Novo mesto vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja (priloga
št. 7)
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Priloga k IN RRP 2013-2015 JV SLO
PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA
PROGRAMA REGIJE
Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:
(označite):

2
(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji in se
označi v obrazcu za projektni predlog)

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)
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 Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje

VODOVODNI SISTEM ZABRDJE - PRAPROTNICA

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

3. Okolje, prostor in infrastruktura
Ukrep 2: Izboljšanje komunalne opremljenosti

Navezava projekta na ustrezni OP
(označite):

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih
potencialov
b) OP Razvoj človeških virov
c) OP Razvoj okoljske in prometne
infrastrukture
Razvojna prioriteta OP (naziv):
3.5.4. Razvoj regij
Prednostna usmeritev OP (naziv): 3.5.4.1. Regionalni razvojni programi
Vsebinsko področje projekta
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
(1a) ekonomska infrastruktura
(1b) izobraževalna 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:




zagotavljanje javne vodooskrbe neoskrbovanim naseljem na
mejnem področju med občinama Mirna in Trebnje
zagotavljanje rezervnega vodnega vira za občini Mirna in
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Trebnje
izgradnja vodovoda v naseljih iz zaselkih Praprotnica, Stara
gora, Mlada Gora in Sela v občini Mirna, kjer vodooskrba še
ni urejena,
izgradnja vodovoda v naseljih in zaselkih Arenberg, Rovišče,
Dolga njiva, Gradišče-del v občini Trebnje, kjer vodooskrba
še ni urejena,
zagotovitev kvalitetnejše oskrbe z vodo za naselja Gradišče,
Meglenik, Češnjevek, Rodine in Primštal v občini Trebnje, ki
se sedaj napajajo iz trebanjskega vodovoda,
vzpostavljena bo povezava sistema Zabrdje - Praprotnica na
obstoječi trebanjski vodovodni sistem, to pa pomeni, da
bosta povezana vodovodna sistema v obeh občinah,
zagotovitev rezervnih vodnih virov za obe občini.

Z izvedbo investicije bo torej investitor realiziral tudi naslednje cilje:
 preprečevanje odseljevanja prebivalcev iz tega območja,
 izboljšanje
življenjskih
pogojev
prebivalstva
na
obravnavanem območju,
 kvaliteta na področju zdravega načina življenja,
 naraščanje števila stanovanjskih hiš, objektov, zidanic,
 povečanje požarne varnosti na obravnavanem območju,
 razvoj turizma na tem območju,
 razvoj gospodarstva in odpiranje novih delovnih mest,
 postopno izenačevanje pogojev bivanja na podeželju in v
mestih.
Pričakovani merljivi(!)
rezultati projekta:*

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



1040 prebivalcev s kvalitetnejšim in varnejšim
vodovodnim sistemom,od tega 338 prebivalcev v občini
Mirna, 646 prebivalcev v občini Trebnje in 56
prebivalcev na posameznih kmetijah na mejnem
območju v obeh občinah

9,132 km novozgrajenega vodovodnega omrežja od tega
občina Mirna 1,884 km, občina Trebnje 1,907 km in
skupaj 5,341 km.
lokalno prebivalstvo na mejnem območju med občinama Trebnje
in Mirna – prebivalci naslednjih naselij in zaselkov:
 Praprotnica, Stara gora, Mlada gora, Sela v občini Mirna
in
 Arenberg, Rovišče, Dolga njiva Gradišče, Meglenik,
Češnjevek, Rodine in Primštal v občini Trebnje
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Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra –
regijski projekt iz enega vsebinskega področja (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z
opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji):
V okviru obravnavane investicije je predvidena izgradnja vodovodnega sistema Zabrdje –
Praprotnica. V okviru vodovodnega sistema bo zgrajenih 9,132 km cevovodov, črpališče z
vrtino Zabrdje, črpališče z vrtino in vodno akumulacijo Praprotnica z vmesnim
prečrpavanjem in vodohran Koren s prostornino 200 m3.
Vodovodni sistem Zabrdje – Praprotnica bodo sestavljali naslednji cevovodi:
a) V-3 (občina Mirna) za oskrbo Praprotnice,
b) V-4 (občina Trebnje) za oskrbo Arenberga,
c) V-5 (občina Trebnje) za oskrbo Rovišča in Gradišča-del, ter za transport vode v
trebanjski vodovodni sistem,
d) V-6 (občina Mirna in Trebnje) za oskrbo Stare gore in Dolgih njiv,
e) V-7 (občina Mirna) za oskrbo Sel.
V-1 je tlačni vod od črpališča Zabrdje do črpališča Praprotnica, V-2 pa tlačni vod od črpališča
Praprotnica do vodohrana Koren. Iz tlačno napajalnega cevovoda V-2 se bo s pitno vodo
oskrboval del Praprotnice, del Stare Gore in Mlada Gora.
Dolžine cevovodov so razvidne iz spodnje tabele.
Odsek
dolžina
m
V-1 (skupno)
V-2 (skupno)
V-3 (O. Mirna)

1.487,39
3.146,07
1.249,28

V-4 (O. Trebnje)

684,21

V-5 (O. Trebnje)
V-6 del za Mirno in Trebnje
(50:50)

487,95

V-6 del za Trebnje

734,91

V-7 (O. Mirna)

634,30

SKUPAJ

707,49

9.131,60

Z izgradnjo vodovodnega sistema Zabrdje – Praprotnica bo zagotovljena vodooskrba na
mejnem območju obeh občin med Mirno in Trebnjem, in sicer za naselja Praprotnica, Stara
gora, Mlada gora, Arenberg, Sela, Dolga njiva in del naselja Gradišče, ki še nimajo urejene
vodooskrbe iz javnega vodovodnega sistema. Po izgradnji vodovodnega sistema Zabrdje Praprotnica se bodo preko VH Meglenik oskrbovala tudi naselja Gradišče, Meglenik,
Češnjevek, Rodine in Primštal, ki se sedaj napajajo iz trebanjskega vodovodnega sistema.
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Vodna vira Zabrdje in Praprotnica bosta služila kot rezervna vodna vira za obe občini in sicer
najmanj v količini 5,80 l/s, pri čemer je že s tem projektom omogočen dotok v VH Meglenik
(torej v trebanjski vodovodni sistem) v količini 8 l/s.
Naselja in zaselki na mejnem območju med občinama Mirno in Trebnje, kjer je predvidena
izgradnja novega vodovodnega omrežja, še nimajo ustrezno urejene vodooskrbe iz javnega
vodovodnega sistema. V poletnem času in v sušnem obdobju je potrebno vodo v te vasi
dovažati. Nekatere zidanice na tem območju so se spremenile v bivalne objekte, zaradi česar
je število prebivalcev na tem območju naraslo, zaradi česar je problem pitne vode na tem
območju toliko bolj pereč.
Izvedba obravnavane investicije bo omogočila:
- ustrezno vodooskrbo v naseljih na mejnem področju obeh občin,
- povezavo sistema Zabrdje – Praprotnica na obstoječi trebanjski vodovodni sistem,
kar pomeni, da bosta povezana vodovodna sistema obeh občin,
- zagotovljen bo rezervni vodni vir za obe občini,
- večjo kvaliteto bivanja,
- večjo požarno varnost na tem območju,
- nadaljnji razvoj obrti, podjetništva in turizma ter
- ohranjanje poseljenosti.
Geografska
lokacija projekta:

Občina(-e):
Občina Mirna

Občina Trebnje

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

1. Izdelava investicijske dokumentacije
2. Odkupi zemljišč
3. GOI dela
4. Nepredvidena dela
5. Nadzor

Naselje(-a):
Praprotnica, Stara gora, Zabrdje
(naselja in zaselki: Praprotnica,
Stara gora, Mlada gora, Sela)
Lipnik in Gradišče pri Trebnjem
(naselja in zaselki: Arenberg,
Rovišče, Dolga njiva, Gradišče,
Meglenik, Češnjevek, Rodine in
Primštal)

Ocenjeni bruto
stroški (v EUR)

Terminski načrt
(od-do)

0 Dec 2013 – Apr
2014
8.422,99 Apr 2014 – jun
2014
1.423.663,75 jun 2014 – sept
2015
43.517,00 jun 2014 – sept
2015
29.771,41 jun 2014 – sept
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Aktivnosti projekta
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega
partnerja posebej)

6. Varstvo pri delu
7. Vodenje in koordinacija
8. Obveščanje in informiranje
SKUPAJ stroški:

Ocenjeni bruto
stroški (v EUR)

Terminski načrt
(od-do)

2015
7.442,86 jun 2014 – sept
2015
29.771,41 jun 2014 – sept
2015
2.470,36 jun 2014 – sept
2015
1.545.059,78

Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev

leto 2013
(in pred tem)

upravičenec - Občina
Mirna
Upravičenec – Občina
Trebnje
sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih

leto 2014

leto 2015

SKUPAJ
po virih

%

128.507,00

326.128,05

454.635,05

29,43

63.294,50

160.630,23

223.924,73

14,49

264.282,50
602.217,50
866.500,00 56,08
456.084,00 1.088.975,78 1.545.059,78 100,00

Finančni načrt (v EUR, brez povračljivega DDV):
Viri sredstev
upravičenec - Občina
Mirna
Upravičenec – Občina
Trebnje
sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih

leto 2013
(in pred tem)

leto 2015

SKUPAJ
po virih

74.420,74

194.558,35

268.979,09

21,21

36.655,00

95.827,25

132.482,25

10,45

leto 2014

%

264.282,50 602.217,50
866.500,00 68,34
375.358,24 892.603,10 1.267.961,34 100,00

*Za operacijo je bila dne 3.1.2014 na UE Trebnje vločena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja (priloga št.
8)
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Priloga k IN RRP 2013-2015 JV SLO
PROJEKTNI PREDLOG
PROGRAMA REGIJE
Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:
(označite):

IZVEDBENEGA

REGIONALNEGA

RAZVOJNEGA

3
(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji in se
označi v obrazcu za projektni predlog)

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

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

NAČRTA

OBČINA ŠKOCJAN, ŠKOCJAN 67, 8275 ŠKOCJAN
-

IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V NASELJU GRMOVLJE

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

3 Okolje, prostor in infratstruktura
Ukrep 2: Izboljšanje komunalne opremljenosti

Navezava projekta na ustrezni OP
(označite):

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih
potencialov
b) OP Razvoj človeških virov
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvojna prioriteta OP (naziv):
3.5.4. Razvoj regij
Prednostna usmeritev OP (naziv): 3.5.4.1 Regionalni razvojni programi
Vsebinsko področje projekta
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
(1a) ekonomska infrastruktura
(1b) izobraževalna 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: Povečanje stopnje komunalne opremljenosti z izgradnjo sistemov
odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter zagotavljanje večje kakovosti
bivanja, poleg tega pa preprečiti nadaljnje onesnaževanje tal in voda v
občutljivem kraškem svetu v porečju reke Krke.

Specifični cilji

Specifični cilj je zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadnih voda naselja
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Pričakovani merljivi(!)
rezultati projekta:*

REPUBLIKA SLOVENIJA
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IN TEHNOLOGIJO

Grmovlje z izgradnjo kanalizacijskega sistema.

Rezultati obravnavane operacije, ki bo dosežen najkasneje 2 leti po
zaključku le-te so:


Pričakovani merljivi(!)
učinki projekta:*

Učinki obravnavane operacije so:




Ciljna(-e) skupina(-e):

Odvajanje in čiščenje voda – število prebivalcev, ki bodo
priključeni na kanalizacijski sistem, ki je predmet operacije:
145 prebivalcev

Odvajanje in čiščenje voda – dolžina kanalizacijskega omrežja
– odpadna kanalizacija (v km): 1,962 km
Odvajanje in čiščenje voda – število komunalno opremljenih
naselij z novim ali obnovljenim kanalizacijskim omrežjem: 1
(Grmovlje)

Ciljna skupina:
Prebivalci in gospodarski subjekti na območju izgradnje kanalizacije.

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt
regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji) :
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Navede se:

-

vsebinsko področje: okoljska infrastruktura

-

število in nazivi upravičencev: 1 upravičenec - Občina Škocjan

-

aktivnosti nosilnega in projektnih partnerjev z namenom doseganja skupnega cilja
operacije: Predvideno je izgradnja kanalizacijskega omrežja komunalnih odpadnih
vod v naselju Grmovlje.
Glavne aktivnosti Občine Škocjan so:
o priprava potrebne dokumentacije (PGD/PZI) in pridobitev gradbenega
dovoljenja za gradnjo (dokumentacija že izdelana, gradbeno dovoljenje v
pridobivanju)
o vodenje postopkov za izbiro izvajalca, nadzornika gradnje in vseh ostalih
zunanjih izvajalcev
o zagotavljanje lastnih in preko razpisov tudi zunanjih finančnih virov za izvedbo
projekta
o spremljanje izvajanja projekta
o izvajanje obveščanja javnosti
o v primeru pridobitve sredstev ESRR poročanje organu upravljanja v zvezi z
doseženimi učinki in rezultati projekta
o koordinacija vseh vpletenih v projekt in izvajanje vseh potrebnih aktivnosti, da
kanalizacijsko omrežje po zaključku gradnje infrastrukture zaživi na predviden
način (da so prebivalci priključeni).

-

število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim
predlogom, ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja: Za vse aktivnosti, ki jih ne izvaja
Občina Škocjan velja, da jih izvajajo zunanji izvajalci, ki nimajo statusa sodelujočih
subjektov.

-

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

-

regionalni vpliv: Ker bo z izgradnjo kanalizacije pred onesnaženjem z odpadnimi
vodami zaščitena tudi reka Krka, ki od mesta, kjer se vanjo izliva Radulja, teče še
skozi občine Šentjernej, Kostanjevica na Krki (tam predstavlja reka Krka rdečo nit
turizma), Krško in Brežice, bo imela investicija pozitiven vpliv na okolje teh občin
oziroma pozitiven regionalni vpliv.

Geografska
lokacija projekta:

Občina(-e):
Občina Škocjan

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

1. Stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki se
nanašajo neposredno na vsebino projekta
2. Stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in
instalacijskih del, vključno z zunanjim
urejanjem objektov
3. Stroški storitev strokovnega nadzora gradnje
4. Stroški storitev informiranja in obveščanja
javnosti o operaciji

Naselje(-a):
Grmovlje

Ocenjeni bruto
stroški (v EUR)

Terminski načrt
(od-do)

5.000,00 do feb. 2014
737.115,46 do avg. 2015
12.500,00 do avg. 2015
6.000,00 do avg. 2015
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Aktivnosti projekta
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega
partnerja posebej)

Ocenjeni bruto
stroški (v EUR)

SKUPAJ stroški:

Terminski načrt
(od-do)

760.615,46

Finančni načrt (v EUR, bruto, s povračljivim DDV, stalne cene):
Viri sredstev
Občina Škocjan
sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih

leto 2013
leto 2014
leto 2015
(in pred tem)
0
76.892,82 210.171,30
0 176.645,67 296.905,67
0 253.538,49 507.076,97

SKUPAJ
%
po virih
287.064,12
37,74%
473.551,34 62,26%
760.615,46 100,00%

Finančni načrt (v EUR, brez povračljivega DDV, tekoče cene):
Viri sredstev
Občina Škocjan
sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih

leto 2013
leto 2014
leto 2015
(in pred tem)
0
31.172,76 124.550,11
0 176.645,67 296.905,67
0 207.818,43 421.455,78

SKUPAJ
po virih
155.722,87
473.551,34
629.274,21

%
24,75%
75,25%
100,0%

Opomba:
Glede na to, da znaša vrednost upravičenih stroškov v tekočih cenah 557.119,22 EUR investicija pa ima
negativne diskontirane neto prihodke, znaša višina sofinanciranja 473.551,34 EUR točno 85,00 % vseh
upravičenih stroškov.
*Za operacijo je bila dne 6.1.2014 na UE Novo mesto vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja (priloga
št. 9)
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Priloga k IN RRP 2013-2015 JV SLO
PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA
PROGRAMA REGIJE
Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:
(označite):

4
(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji in se
označi v obrazcu za projektni predlog)

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

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

OBČINA TREBNJE, Goliev trg 5, 8210 Trebnje
/

ZAMENJAVA CEVOVODA NA VODOVODU TREBNJE-DOLINA TEMENICE

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

3 Okolje, prostor in infrastruktura
Ukrep 2: Izboljšanje komunalne infrastrukture

Navezava projekta na ustrezni OP
(označite):

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih
potencialov
b) OP Razvoj človeških virov
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvojna prioriteta OP (naziv):
3.5.4. Razvoj regij
Prednostna usmeritev OP (naziv): 3.5.4.1 Regionalni razvojni programi
Vsebinsko področje projekta
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
(1a) ekonomska infrastruktura
(1b) izobraževalna 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:

Trajna in ustrezna oskrba z vodo
Zmanjšanje vodnih izgub z zamenjavo cevovoda v dolžini 6.127 m
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Pričakovani merljivi(!)
rezultati projekta:*

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

Po zaključeni zamenjavi 6.127 m dotrajanega azbestno cementnega
cevovoda z cevovodom iz nodularne litine se zmanjšajo (izničijo)
sedanje izgube vode na sistemu, prebivalcem pa se omogoči trajna
in ustrezna vodooskrba.
Zamenjava cevovoda v skupni dolžini 6.127 m
Neposrednega učinka za občane ni, posredno pa bo zamenjava
vplivala na oskrbo vsaj 400 prebivalcev

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt
regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji) :
Navede se:
- vsebinsko področje: oskrba z vodo
- upravičenec: Občina Trebnje
- aktivnosti upravičenca za dosego ciljev operacije: Zamenjava dotrajanega azbestnocementnega ali PVC cevovoda v skupni dolžini 6.127 m na primarnem-transportnem
vodovodu Trebnje po dolini Temenice. Izvedba zamenjave cevovoda je razdeljena na
več odsekov (V-1 – V-6), ki tvorijo zaključeno celoto primarnega cevovoda, katerega
trasa poteka po dolini Temenice od naselja Krtina do križišča pri cerkvi v Trebnjem,
z odcepoma na jug pri gasilnem domu proti bencinskemu servisu Petrol in na severu
od križišča v smeri proti OŠ.
Prikaz dolžin po odsekih:
Oznaka
odseka

V-1
V-2
V-3
V-4
V-5
V-6

Odsek

Krtina - VH Velika Loka 100
m3
VH Velika Loka 100 m3 Kamni potok
Kamni potok - Štefan
Trebnje (Pristava - Rimska)
Trebnje
(Trubarjeva
Kidričeva)
Gas.dom Trebnje - BS Trebnje
skupaj

Obstoječi
material in
premer cevi
(mm)
AC DN 200

Novi material
in premer cevi

Dolžina

(mm)
NL DN 200

(m)
838,67

AC DN 150

NL DN 150

1.972,66

AC DN 150
AC DN 150
AC DN 150

NL DN 150
NL DN 150
NL DN 150

1.525,17
993,70
403,81

AC DN 80

NL DN 100

392,05
6.127,06

Zamenjava cevovoda predstavlja celoto, vendar so odseki posledica že izvedenih zamenjav
ob okvarah-napakah, ki so se zgodile v preteklosti, izvedene sanacije pa so v enakih materialih
(nodularna litina), tako da bo po načrtovani izvedbi operacije sistem enovit, v materialu, ki zagotavlja
dolgoročno ustrezno oskrbo s pitno vodo.
Regionalni vpliv: Ker je obravnavani vodovod del vodovodnega sistema, ki vodo zagotavlja tudi
delom občin Mirna Peč, Mirna in Mokronog-Trebelno, bo imela investicija pozitiven vpliv na
vodooskrbo teh občine oziroma pozitiven regionalni vpliv.
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Geografska
lokacija projekta:

Občina(-e):
TREBNJE

Naselje(-a):
Krtina, Velika Loka, Kamni potok,
Štefan, Benečija, Trebnje

(vključno s povračljivim DDV):

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

Ocenjeni bruto
stroški (v EUR)

Terminski načrt
(od-do)

april 2014 –
september 2014
april 2014 –
23.757,50
september 2014
april 2014 –
23.757,50
september 2014
839.431,59

1. Izvedbena dela »Zamenjava cevovoda na vodovodu
Trebnje-dolina Temenice«

791.916,59

2. Strokovni nadzor gradnje
3. Storitve zunanjih izvajalcev
SKUPAJ stroški:
(brez povračljivega DDV):

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

Ocenjeni bruto
stroški (v EUR)

april 2014 –
september 2014
april 2014 –
23.757,50
september 2014
april 2014 –
23.757,50
september 2014
696.626,96

1. Izvedbena dela »Zamenjava cevovoda na vodovodu
Trebnje-dolina Temenice«

649.111,96

2. Strokovni nadzor gradnje
3. Storitve zunanjih izvajalcev
SKUPAJ stroški:
Finančni načrt (v EUR, bruto – vključno s povračljivim DDV):
leto 2013
Viri sredstev
leto 2014
(in pred tem)
Občina Trebnje
/
267.662,44
sredstva EU (ESRR)
/
571.769,15
SKUPAJ po letih
/
839.431,59
Finančni načrt (v EUR, brez povračljivega DDV):
leto 2013
Viri sredstev
leto 2014
(in pred tem)
Občina Trebnje)
/
124.857,81
sredstva EU (ESRR)
/
571.769,15
SKUPAJ po letih
/
696.626,96

Terminski načrt
(od-do)

leto
2015

SKUPAJ
po virih
267.662,44

/
/
/

571.769,15
839.431,59

leto
2015
/
/
/

SKUPAJ
po virih
124.857,81
571.769,15
696.626,96

%
31,89
68,11
100,00

%
17,92
82,08
100,0%

Opomba:
Glede na to, da znaša vrednost upravičenih stroškov 688.058,68 EUR, investicija pa ima pozitivne
diskontirane neto prihodke – prihranek (finančna vrzel znaša 97,76%), je sofinanciranje v višini
571.769,15 EUR, hkrati tudi maksimalen znesek za katerega lahko zaprosi Občina Trebnje ob
upoštevanju izračuna najvišjega zneska EU sredstev na podlagi izračuna finančne vzeli.
*Za ni potrebno gradbeno dovoljenje (priloga št. 10)
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Priloga k IN RRP 2013-2015 JV SLO
PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA
PROGRAMA REGIJE
Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:
(označite):

5
(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni
dokumentaciji in se označi v obrazcu za projektni predlog)
1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

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

OBČINA OSILNICA

DOM STAREJŠIH OBČANOV Z NEGOVALNO BOLNIŠNICO IN
SOCIALNIM VARSTVOM

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

2 Človeški viri in družbena blaginja
Ukrep 3: Izboljšanje kakovosti življenja za vse generacije in
družbene skupine

Navezava projekta na ustrezni OP
(označite):

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih
potencialov
b) OP Razvoj človeških virov
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvojna prioriteta OP (naziv):
3.5.4. Razvoj regij
Prednostna usmeritev OP (naziv): 3.5.4.1 Regionalni razvojni programi
Vsebinsko področje projekta
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
(1a) ekonomska infrastruktura
(1b) izobraževalna 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: Glavni cilji investicije so naslednji:
- Dokončanje gradnje in s tem omogočiti zagon Doma starejših
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občanov z socialnim varstvom za duševno prizadeto mladino ter
negovalno bolnišnico
- Rešitev problematike pomanjkanja kapacitet v domovih za
starejše, ustanovah, ki bi ponujale nego po zdravljenju v bolnišnicah
in ustanovah za socialno varstvo za duševno prizadeto mladino
- Kraju zagotoviti nova delovna mesta

Specifični cilji
projekta:

Z investicijo v dokončanje gradnje in usposobitev Doma za starejše
občane z negovalno bolnišnico in socialnim varstvom, se bo
preprečilo propadanje objekta, ki je zgrajen do III. gradbene faze,
hkrati pa preprečilo, da objekt ostane neizkoriščen. Poleg tega se bo
z novim domom rešila problematika pomanjkanja kapacitet v
domovih za ostarele in ustanovah za socialno varstvo za duševno
prizadeto mladino, zagotovila pa se bodo tudi nova delovna za
prebivalce občine.
Dokončanje gradnje objekta in s tem omogočiti zagon Doma
starejših občanov Osilnica ter preprečiti propadanje objekta ter
tega, da objekt ostane neizkoriščen.

Pričakovani merljivi(!)
rezultati projekta:*

DOMOVI ZA STAREJŠE - Kapaciteta doma za ostarele – št.
oskrbovancev=42 ležišč
DOMOVI ZA STAREJŠE - Notranja uporabna površina doma za
ostarele (v m2) = cca. 1500 m2
SOCIALNA INFRASTRUKTURA – Število ukrepov za
zmanjševanje ovir za hitrejšo regionalno rast in ustvarjanje
delovnih mest – socialno varstvo in negovalna bolnišnica, skupaj
kapacitet cca. 1500 m2, 47 ležišč

Ciljna(-e) skupina(-e):

starejši občani - starostniki, duševno prizadeta mladina in osebe
odpuščene iz bolnišnic, ki potrebujejo nadaljnjo nego negovalna bolnišnica

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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Dom starejših občanov Osilnica se je začel graditi v letu 2005, vendar pa do danes še ni dokončan –
zgrajen je bil do III. gradbene faze. Objekt je bil sofinanciran s sredstvi za regionalni razvoj, do III.
gradbene faze in v ta namen je bilo izdano tudi gradbeno dovoljenje. Sredstva sedaj investitor
potrebuje za dokončanje objekta in v njem urediti kapacitete, s tem pa se bo preprečilo propadanje
objekta. Investitor Občina Osilnica je
do leta 2012 v dosedanjo zgradbo in zemljišče vložila že 1.254.672,00 EUR. Občina je predmetno
zgradbo in zemljišče v letu 2012 v obliki osnovnega kapitala prenesla na novoustanovljeno podjetje v
občinski lasti Socialno – varstveni center Osilnica, SVC Osilnica d.o.o., ki bo nadaljeval z investicijo.
Glavni razlog za investicijo je dejstvo, da potreba po organiziranem varstvu starejših oseb od 65 let
narašča. Potrebe po institucionalnem varstvu na področju občine Osilnica in širšega področja
naraščajo, stanovalci pa v večini želijo, da bi jesen življenja preživeli čim bližje svojemu domu in v
urejenem okolju.
Demografske spremembe v Sloveniji in večanje deleža starejše populacije prebivalstva naše
države, regije in občine Osilnica, ki ima najstarejše prebivalstvo v Sloveniji, pa narekujejo tudi
potrebo po reševanju vprašanja ustanavljanja negovalnih bolnišnic, za potrebe zagotavljanja
ustreznega varstva starejših ljudi in tudi drugih. Negovalne bolnišnice so namenjene zdravstvenem
varstvu vsem tistim, ki potrebujejo stalno nego in oskrbo (kronično bolni, bolniki po poškodbah v
prometnih in drugih nesrečah s trajnimi posledicami) za katere ne obstajajo ustrezne ustanove in tisti,
ki po opravljenem zdravljenju v bolnišnicah potrebujejo dodatno nego. Problem se trenutno delno
rešuje s sprejemanjem takšnih bolnikov v domove za starostnike, kar seveda ni prava rešitev, saj so
domovi namenjeni starostnikom, poleg tega pa so že prenatrpani. Ustanovitev negovalne bolnišnice v
Osilnici bo tako pripomogla k reševanju problema pomanjkanja tovrstnih ustanov pri nas.
Prav tako je v Sloveniji zaznati pomanjkanje domov oz. prostorov za socialno varstvo duševno
prizadete mladine, ki potrebuje posebno nego in varstvo.
Podjetje SVC Osilnica namerava dokončati gradnjo in usposobiti Dom starejših občanov z
negovalno bolnišnico in socialnim varstvom v Osilnici. Predmetna investicija bi pomenila reševanje
problematike pomanjkanja kapacitet v domovih za starejše, pomanjkanja negovalnih bolnišnic in
prostorov oz. ustanov za socialno varstvo duševno prizadete mladine
Namen investicije je, kot smo že navedli, dokončanje gradnje objekta »Dom starejših občanov Osilnica«
v katerem bodo poleg prvotno mišljenih kapacitet za dom starejših občanov še kapacitete za negovalno
bolnišnico ter socialno varstvo za duševno prizadeto mladino.
Z investicijo v dokončanje gradnje in usposobitev Doma za starejše občane z negovalno bolnišnico in
socialnim varstvom, se bo preprečilo propadanje objekta, ki je zgrajen do III. gradbene faze, hkrati pa
preprečilo, da objekt ostane neizkoriščen. Poleg tega se bo z novim domom rešila problematika
pomanjkanja kapacitet v domovih za ostarele, negovalnih bolnišnicah in ustanovah za socialno varstvo
za duševno prizadeto mladino, zagotovila pa se bodo tudi nova delovna za prebivalce občine.
Glavni cilji investicije so naslednji:
- Dokončanje gradnje in s tem omogočiti zagon Doma starejših občanov z negovalno
bolnišnico in socialnim varstvom za duševno prizadeto mladino
- Rešitev problematike pomanjkanja kapacitet v domovih za starejše, negovalnih bolnišnicah
in ustanovah za socialno varstvo za duševno prizadeto mladino
- Kraju in regiji zagotoviti nova delovna mesta
- Zagotoviti 42 ležišč za namene doma starejših občanov
- Zagotoviti 28 ležišč za namene negovalne bolnišnice
- Zagotoviti 19 ležišč za namene socialnega varstva
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Geografska
lokacija projekta:

Občina(-e):
Občina Osilnica, JV Slovenija

Aktivnosti projekta
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo
aktivnost vsakega partnerja posebej)
1. Gradbena dela
2. Obrtniška dela
3. Zunanja ureditev
4. Strojne inštalacije in strojna
oprema
5. Električne inštalacije in električna
oprema
6. Oprema
7. Drugo
8. Nematerialne investicije
SKUPAJ stroški:
(Tabelo po potrebi razširite)

Naselje(-a):
Sela pri Osilnici

Ocenjeni bruto
stroški (v EUR)
427.423,81
1.122.825,36
232.082,60
796.221,28

Terminski načrt (od-do)
april 2014 - junij 2014
april 2014 – maj 2014
junij 2014 – september 2014
avgust 2014 – december 2014

431.590,00 avgust 2014 – december 2014
780.241,75 november 2014 – december
2014
260.061,37 december 2014 – december
2014
399.553,83 april 2014 - november 2014
4.450.000,00 april 2014 – december 2014

Finančni načrt (v EUR, brez povračljivega DDV):
leto 2013
Viri sredstev
(in pred
leto 2014
leto 2015
tem)
Občina Osilnica
…
sredstva EU (ESRR)
1.000.000,00
drugi javni viri (navedite):
2.647.540,98
krediti
SKUPAJ po letih
3.647.540,98
(Tabelo po potrebi razširite)

SKUPAJ
po virih

%

1.000.000,00

22,47

2.647.540,98

77,53

3.647.540,98

100,00%

Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev

leto 2013
(in pred tem)

leto 2014

leto 2015

SKUPAJ
po virih

%

Občina Osilnica
sredstva EU (ESRR)
1.000.000,00
1.000.000,00
22,47
drugi javni viri (navedite):
3.450.000,00
3.450.000,00
77,53
krediti
zasebna sredstva
(navedite):
SKUPAJ po letih
4.450.000,00
4.450.000,00 100,00 %
Do leta 2013 je Občina Osilnica za objekt porabila skupno 1.254.672,00 EUR. Sredstva potrebujemo za
dokončanje objekta z ureditvijo okolice, razliko – za zaprtje finančne konstrukcije pa bi pokrili krediti.
*Priloženo gradbeno dovoljenje (priloga št. 11)
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Priloga k IN RRP 2013-2015 JV SLO
PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA
PROGRAMA REGIJE
Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:
(označite):

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

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

OBČINA LOŠKI POTOK

DOZIDAVA IN REKONSTRUKCIJA DOMA STAREJŠIH OBČANOV LOŠKI
POTOK

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

2 Človeški viri in družbena blaginja
Ukrep 3: Izboljšanje kakovosti življenja za vse generacije in
družbene skupine

Navezava projekta na ustrezni OP
(označite):

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih
potencialov
b) OP Razvoj človeških virov
c) OP Razvoj okoljske in prometne
infrastrukture
Razvojna prioriteta OP (naziv):
3.5.4. Razvoj regij
Prednostna usmeritev OP (naziv): 3.5.4.1. Regionalni razvojni programi
Vsebinsko področje projekta
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
(1a) ekonomska infrastruktura
(1b) izobraževalna infrastruktura
(2a) okoljska infrastruktura:
(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v
turističnih območjih:
(3a) razvoj urbanih območij:
X (3b) socialna infrastruktura:
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Splošni cilji projekta:
i.

ii.

iii.

Specifični cilji
projekta:

iv.

v.

Pričakovani merljivi(!)
rezultati projekta:*

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

zagotovitev pogojev za institucionalno
varstvo starejših občanov v domačem
okolju ter s tem izboljšanje kakovosti
življenja za vse generacije in družbene
skupine (ukrep 3)
zagotavljanje novih delovnih mest v
domačem okolju, kar je za naše
demografsko ogroženo območje zelo
pomembno
zagotovitev pogojev za obstoj javne
zdravstvene mreže v občini
zagotovitev pogojev za institucionalno
varstvo za 40 starejših občanov v domačem
okolju, predvsem tistih z demenco, ter s
tem izboljšanje kakovosti življenja za vse
generacije in družbene skupine (ukrep 3)
zagotovitev najmanj 15 novih delovnih mest
za naše občane v domačem okolju, kar je za
naše demografsko ogroženo območje zelo
pomembno

Po zaključku operacije bo v domu možnost bivanja dobilo 40
starejših občanov, kar pomeni, da se bo kapaciteta doma iz
sedanjih 60 varovancev povečala na 100. Prav tako bo po
zaključku projekta v domu dobilo zaposlitev 15 novih oseb
različnih profilov, kar za našo demografsko ogroženo občino
predstavlja zelo veliko. Tako se bo število zaposlenih v domu z
dosedanjih 25 povečalo na 40.
Z izvedbo projekta se bo povečala neto površina objekta za
1294,15 m2 in se bo iz obstoječih 2567,65 m2 povečala na
3861,80 m2.
STAREJŠE OSEBE, BREZPOSELNE OSEBE

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt
regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni
dokumentaciji):
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Občina Loški Potok je konec leta 2008 zgradila Dom starejših občanov, ki je začel delovati v
februarju 2009 in sicer kot dislocirana enota Doma starejših občanov Grosuplje. V
omenjenem domu je 28 enoposteljnih in 16 dvoposteljnih sob, v katerih je nastanjenih 60
oskrbovancev. Zaposlitev v domu ima 25 delavcev.
Že kmalu po začetku so se pokazale nekatere pomanjkljivosti v obstoječem domu, kot so slabi
prezračevalni pogoji v oddelku za demenco, pa tudi potrebe po dodatnih prostih kapacitetah,
predvsem stanovalcev z demenco in sorodnimi stanji. Ker konec naslednjega leta tudi poteče
pogodba z Domom starejših občanov Grosuplje in je želja tako na strani omenjenega doma,
kot tudi na strani občine, da se pogodba ne podaljša in da dom v Loškem Potoku začne
delovati kot samostojni zavod, je bila odločitev občine, da pristopi k ustvarjanju pogojev za
samostojni zavod in s tem k delni rekonstrukciji obstoječega doma ter njegovi dozidavi. Z
rekonstrukcijo in dozidavo se bo tako povečala kapaciteta obstoječega doma, saj bo dom
pridobil novih 35 ležišč v eno in dvoposteljnih sobah, dodatno pa bo dobilo zaposlitev še 15
nezaposlenih oseb.
Dozidava se bo izvedla na južni strani doma in sicer vzdolžno in pravokotno na obstoječi
objekt in sicer v brežino. Etažnost novega dela bo K+P+1. in 2. nadstropje. Kletna etaža bo
namenjena servisnim prostorom doma, v pritličju ter 1. in 2. nadstropju pa bodo sobe za
oskrbovance ter dnevni prostori s čajnimi kuhinjami ter pokritimi terasami. V 2. nadstropju
bo omogočen tudi dostop na prosto vsem, ki bivajo v domu in na tem nivoju bo urejeno tudi
zunanje sprehajališče.
Zaradi nove gradnje bo potrebna delna rekonstrukcija obstoječega objekta, zato se bo v
obstoječem domu del prostorov prenovil. Skupna neto površina dozidanega in
rekonstruiranega dela objekta bo znašala 1294,15 m2, kar pomeni, da bo z že obstoječim
domom po izgradnji skupna neto površina znašala 3861,80 m2.
Učinki omenjenega projekta oziroma investicije ter smotrnost izvedbe za našo obmejno in
demografsko ogroženo občino so zelo pozitivni, saj prispevajo k:
vi.
povečanju delovnih mest in s tem zmanjšanju stopnje brezposelnosti
vii.
trajnostnemu razvoju podeželja in regije
viii.
enakomernejšemu razvoju regije
ix.
gospodarskemu in socialnemu razvoju podeželja
x.
kvalitetnejšemu življenjskemu okolju
xi.
regionalnemu in urbanemu razvoju
xii.
ohranitvi javne zdravstvene mreže v občini
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Geografska
lokacija projekta:

Občina(-e):
OBČINA LOŠKI POTOK

Aktivnosti projekta
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost
vsakega partnerja posebej)
1. Dokumentacija
2. Gradbena dela (gradnja in rekonstrukcija)
3. Oprema
4. Nadzor
5. Informiranje javnosti
SKUPAJ stroški:

Naselje(-a):
Naselje Hrib – Loški Potok, na
parcelnih številkah 1556/78-del,
284/3, *323, *322, zunanja
ureditev pa 2137/1, 285/11,
285/6 in 282, vse k.o. Hrib Ribniški

Ocenjeni bruto
stroški (v EUR)

Terminski načrt
(od-do)

24.400,00
1.709.270,94 Feb. 2014 - sep.
2015
488.000,00 Jan. 2015 – okt.
2015
12.200,00 Feb. 2014 – okt.
2015
1.220,00 Feb. 2014 – okt.
2015
2.235.090,94

(Tabelo po potrebi razširite)
Finančni načrt (v EUR, bruto):
leto 2013
Viri sredstev
(in pred tem)
Občina Loški Potok
20.000,00
sredstva EU (ESRR)
0
SKUPAJ po letih
20.000,00
(Tabelo po potrebi razširite)

leto 2014

leto 2015

221.022,56
783.625,44
1.004.648,00

490.675,81
719.767,13
1.210.442,94

Finančni načrt (v EUR, brez DDV):
leto 2013
Viri sredstev
leto 2014
(in pred tem)
Občina Loški Potok
20.000,00€
221.022,56 €
sredstva EU (ESRR)
0
783.625,44€
SKUPAJ po letih
20.000,00€ 1.004.648,00€
(Tabelo po potrebi razširite)

SKUPAJ
%
po virih
731.698,37 32,74
1.503.392,57 67,26
2.235.090,94 100,0%

SKUPAJ
po virih
177.626,63 €
418.649,19€
629.767,13€ 1.413.392,57€
807.393,75€ 1.832.041,75€
leto 2015

%
22,85
77,15
100

*priloženo gradbeno dovoljenje (priloga št. 12)
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Priloga k IN RRP 2013-2015 JV SLO
PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA
PROGRAMA REGIJE
Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:
(označite):

7
(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni
dokumentaciji in se označi v obrazcu za projektni predlog)
1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

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

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

PRENOVA MESTNE TRŽNICE

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

4 Razvoj podeželja
Ukrep 1: Konkurenčnost kmetijstva in gospodarstva

Navezava projekta na ustrezni OP
(označite):

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih
potencialov
b) OP Razvoj človeških virov
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvojna prioriteta OP (naziv):
3.5.4. Razvoj regij
Prednostna usmeritev OP (naziv): 3.5.4.1 Regionalni razvojni programi

Vsebinsko področje projekta
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
(1a) ekonomska infrastruktura
(1b) izobraževalna 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:




oživitev starega mestnega jedra v Novem mestu
razvoj tržnih kanalov za prodajo regionalnih proizvodov
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promocija regije
razvoj kmetijstva
razvoj turizma



vzpostavitev prepoznavnega prostora za trženje
lokalnih izdelkov in pridelkov in ekološko pridelane hrane,












Pričakovani merljivi(!)
rezultati projekta:*

Pričakovani merljivi(!)
učinki projekta:*

Ciljna(-e) skupina(-e):

povečana pestrost ponudbe zdrave hrane,
vzpostavitev sistema lokalne trajnostne oskrbe s hrano,
izboljšanje prehranskega standarda prebivalcev
večja atraktivnost mestnega središča Novo mesto
povečanje turistične atraktivnosti mesta
povezovanje obstoječih potencialov regije v skupno
ponudbo
nadaljnji razvoj kmetijstva
povečanje zaposlitvenih možnosti v kmetijstvu
dvig zavesti o pomembnosti lokalno pridelane hrane
dvig kvalitete življenja prebivalcev v regiji

6 operacij, izvedenih v urbanih območjih:
- ureditev nove tržnice neto tlorisne površine 1.319,10 m2
- rekonstrukcija stavbe na Glavnem trgu 25 neto tlorisne
površine 650,65 m2,
- ureditev Florjanovega trga,
- ureditev Muzejske ulice,
- ureditev Sokolske ulice
- ureditev ulice Florjanov trg
2 obnovljena
stavbna objekta v mestnih območjih
3 obnovljene
ulice v mestnih območjih
1 obnovljen trg
v mestnih območjih
prebivalci Novega mesta, prebivalci iz ostalih občin v regiji,
obiskovalci in turisti, kmetovalci, ki pridelujejo ali proizvajajo
pridelke in izdelke, drugi posamezniki, ki opravljajo gospodarsko
dejavnost domače obrti in prodajajo na drobno proizvode lastne
proizvodnje, nabiralci gozdnih sadežev, cvetja in zdravilnih zelišč
in ostali, ki bodo na ta način pridobili nov distribucijski kanal za
trženje in promocijo svojih pridelkov in izdelkov

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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Investicijska operacija predvideva vlaganja v razvoj urbanih naselij t.j. celovito prenovo mestnih jeder
in zgodovinskih naselij, ki imajo status mestnih naselij s prenovo zgradb, ulic in trgov. V okviru
obravnavane investicije je predvidena ureditev območja nove mestne tržnice Novo mesto. Investicija
bo zajemala novogradnjo objekta tržnice, rekonstrukcijo objekta Glavni trg 25 in ureditev Florjanovega
trga. V okviru investicije je predvidena tudi prenova nekaterih ulic v območju nove tržnice: Muzejske in
Sokolske ulice ter ulice Florjanov trg.
Obstoječa tržnica je locirana v najožjem mestnem jedru, na Florjanovem trgu. Obstoječi objekt je v zelo
slabem stanju. Med slovenskimi mestnimi tržnicami je ta tržnica nedvomno ena od najbolj zastarelih in
neurejenih, njena ureditev pa ne ustreza trenutnim potrebam in času. Tržnica ni na najprimernejšem
mestu, obdana je s parkirišči, z dveh strani jo omejuje tranzitni promet, ki zelo ogroža pešce, in je slabo
povezana z Glavnim trgom. Z dveh strani jo omejuje tranzitni promet, ki zelo ogroža pešce.
Osnovni namen investicije je mestno tržnico na sedanji lokaciji prilagoditi sodobnim potrebam in
novim standardom ter jo bolje povezati z Glavnim trgom, ki je najbolj frekventni koridor pešcev v
Novem mestu.
Namen projekta je tudi vzpostavitev javne infrastrukture, ki bo namenjena trženju, različnim oblikam
turistične dejavnosti, povezovanju obstoječih potencialov regije v skupno ponudbo in povečanju
atraktivnosti regije za obiskovalce in turiste.
Nova tržnica ne bo bistveno večja, bo pa posodobljena. Del tržnice bo podkleten, tu bodo umeščene
hladilnice, skladišča, kotlovnica, garderobe s sanitarijami zaposlenih in prostor oskrbnika. Pritličje bo
imelo dva vhoda, in sicer iz nivoja zunanje tržnice in preko kletnega nivoja iz Muzejske ulice. V pritličju
se bodo nahajali prodajni lokali in stojnice. V ločenem delu bo eko tržnica, kjer bo prostor za prodajo
eko izdelkov, prostori skladišča… Pod nadstrešnico, ki bo povezovala objekt eko tržnice in pokrite
tržnice, se bo na zunanjih fiksnih mizah vršila prodaja izdelkov na prostem. Del prvega nadstropja bo
urejen kot strešna terasa s senčnim parkom in zunanjimi stopnicami.
Hkrati je predvidena tudi rekonstrukcija stavbe na Glavnem trgu 25, kar bo omogočalo širjenje
ponudbe tržnice. V kletni etaži se bodo uredili lokal s sanitarijami, skladišča in prostor čistilke. V
pritličju se bodo uredile pisarne in trije prodajni lokali s servisnimi prostori in gostilniški lokal s
pripravo hrane. Nebivalno podstrešje se bo uredilo v bivalno mansardo s pisarniškimi prostori,
učilnicami, mladinsko sobo…Rekonstrukcijo stavbe na Glavnem trgu 25 bo v celoti financirala
Mestna občina Novo mesto.
Predvidena je tudi prenova mestnih ulic v območju nove tržnice in sicer Muzejske ulice, Sokolske ulice
in Ulice Florjanov trg, in sicer se ustrezno preuredi komunalna infrastruktura, ulice se znivelira in na
novo asfaltira oziroma tlakuje.
Florjanov trg se komunalno uredi, znivelira in tlakuje v kamnu. Prometni režim območja Florjanovega
trga se na novo definira in približa nekdanji obstoječi tržni zasnovi. Florjanov trg bo primeren prostor
za druženje in razne prireditve, pa tudi za prodajo suhe robe ali cvetja ali za postavitev dodatnih
kioskov.
Ponudbo tržnice bodo dopolnjevale tudi razne promocijske prireditve, ki bodo imele eko kulturni
značaj, kar bo prispevalo k večji prodaji.
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Investicija se bo izvajala fazno:
1. faza – Ureditev mestne tržnice – izgradnja novega objekta tržnice, prenova Muzejske in Sokolske
ulice ter ulice Florjanov trg s komunalno infrastrukturo,
2. faza – Razširitev mestne tržnice – rekonstrukcija stavbe Glavni trg 25 (v celoti jo bo financirala MO
NM),
3. faza – Florjanov trg – ureditev Florjanovega trga.
Projekt je smotrno realizirati iz več razlogov:
- Obstoječi objekt je v zelo slabem stanju. Med slovenskimi mestnimi tržnicami je
novomeška tržnica nedvomno ena od najbolj zastarelih in neurejenih, njena ureditev pa ne
ustreza trenutnim potrebam in času.
- Veliko občin v regiji ima prostor, namenjen za trženje lokalnih pridelkov, vendar pa zaradi
večinoma podeželskega zaledja, lokalni pridelovalci ne morejo ustvariti večjih prihodkov.
- V regiji je potrebna večja – centralna tržnica, ki bo povezovala manjše tržnice v drugih
občinah v regiji. Novo mesto, ki ima veliko zaledje (naselje Novo mesto ima več kot 23.000
prebivalcev, občina pa več kot 36.000 prebivalcev), je zato primerna lokacija za postavitev
take tržnice.
- Trenutno je mestno jedro zaradi neustrezne infrastrukturne opremljenosti ter prometne
neurejenosti vse bolj opuščeno ter nezanimivo za bivanje in poslovne dejavnosti. Zaradi
izvedbe investicije se bo bistveno povečala atraktivnost mestnega središča Novega mesta,
kjer bo stala centralna tržnica.
- Mesto bo pridobilo kvaliteten prostor, kjer bo možno kupiti regionalno pridelano hrano in
izdelke in bo prijeten tudi za druženje.
- Povečala se bo stopnja samooskrbe s kmetijskimi proizvodi in drugimi izdelki.
- Potrošnikom bo omogočena nabava regionalno pridelane hrane in drugih izdelkov, po
katerih je v zadnjem času veliko povpraševanje.
- Regionalni proizvajalci se bodo lahko na tržnici predstavili tako prebivalcem kot tudi
obiskovalcem in turistom.
- Omogočeno bo povezovanje obstoječih potencialov regije v skupno ponudbo.
- Projekt bo posredno vplival na hitrejšo regionalno rast, saj bo prispeval k povečanju
turistične atraktivnosti Novega mesta in celotne regije.
- Dvignila se bo zavest prebivalstva o pomembnosti pridelave varne hrane in kvaliteta
življenja.
- Zaradi povezovanja pridelovalcev iz regije bo omogočen razvoj trženjskih blagovnih
znamk.
- Izvedba investicije bo pozitivno vplivala na ohranitev kmetij in rokodelstva in s tem
delovnih mest v neposredni pridelavi.
Regionalni pomen projekta:
 Projekt ima regionalni pomen, saj se bodo na tržnici tržili proizvodi iz lokalnega okolja in tudi
iz sosednjih dolenjskih občin, pa tudi izdelki iz Bele krajine, Kočevja (med, mesnati izdelki) in
Ribnice (suha roba).
 Projekt ima regionalni pomen in bo pozitivno vplival na gospodarstvo v celotni regiji
(povečanje števila tržno usmerjenih kmetij, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter razvoj
rokodelske in obrtne dejavnosti, povečanje prihodkov od turizma,…).
 Projekt bo posredno vplival na ustvarjanje novih delovnih mest v celotni regiji.
 Na območju nove tržnice v Novem mestu se bodo odvijali tematski tržni dnevi, ki bodo
krajevno pogojeni npr. belokranjski dnevi – prodaja izdelkov iz območja Bele krajine.
 V času obratovanja se bo mestna tržnica povezovala tudi z ostalimi manjšimi tržnicami v regiji.

Geografska
lokacija projekta:

Občina(-e):
Novo mesto

Naselje(-a):
Novo mesto
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Aktivnosti projekta
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost
vsakega partnerja posebej)
1. Že izvedene aktivnosti (projektna
dokumentacija, raziskave, geodetske storitve,
objave,…)
2. Izdelava DIIP
3. Izdelava ostale investicijske dokumentacije
4. Izdelava projektne dokumentacije PZR
5. Izdelava projektne dokumentacije PZI in ostale
projektne dokumentacije
6. Vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja
7. Pridobitev gradbenega dovoljenja
8. Prijava na razpis
9. Izbor izvajalca
10. GOI dela in oprema I. faza
11. GOI dela in oprema II. faza
12. GOI dela in oprema III. faza
13. Preselitev tržnice
14. Arheološka izkopavanja
15. Vodenje in koordinacija
16. Projektantski nadzor
17. Gradbeni nadzor
18. Varstvo pri delu
SKUPAJ stroški:

Ocenjeni bruto
stroški (v EUR)

Terminski načrt
(od-do)

80.781,69 pred 2013 in
2013
1.220,00 jul 2013 – jul
2013
5.305,24 okt 2013 – jan
2014
22.936,00 sept 2013 – okt
2013
34.649,49 sept 2013 – mar
2015
0 avg 2013 – avg
2013
0 jan 2014 – jan
2014
0 jan 2014- jan
2014
0 jan 2014 – jan
2014
2.081.141,33 jan 2014 – mar
2015
286.826,34 sept 2014 – mar
2015
285.125,18 sept 2014 – mar
2015
24.632,30 jan 2014 – jan
2014
49.264,58 nov 2013 – jan
2014
5.000,43 jan 2014 – mar
2015
8.750,69 jan 2014 – mar
2015
39.796,39 jan 2014 – mar
2015
13.265,47 jan 2014 – mar
2015
2.938.695,13
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Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev

leto 2013
(in pred tem)

leto 2014

Mestna občina Novo
208.772,08
675.374,16
mesto
sredstva EU (ESRR)
1.114.000,00
SKUPAJ po letih
208.772,08 1.789.374,16
(Tabelo po potrebi razširite)

leto 2015
404.548,89
536.000,00
940.548,89

Finančni načrt (v EUR, brez DDV):
leto 2013
Viri sredstev
leto 2014
leto 2015
(in pred tem)
Mestna občina Novo mesto
172.057,57
352.700,13
234.941,71
sredstva EU (ESRR)
1.114.000,00 536.000,00
SKUPAJ po letih
172.057,57 1.466.700,13 770.941,71
Opomba: Pri navedeni investiciji DDV ni povračljiv in je strošek MONM.

SKUPAJ
po virih
1.288.695,13

%
43,85

1.650.000,00 56,15
2.938.695,13 100,0%

SKUPAJ
po virih
759.699,41
1.650.000,00
2.409.699,41

%
31,53
68,47
100,00%

*Za operacijo je na UE Novo mesto dne 9.8.2013 vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja (priloga št.
13)
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Priloga k IN RRP 2013-2015 JV SLO
PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA
PROGRAMA REGIJE
Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:
(označite):

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

Nosilec projekta (upravičenec):

MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

Sodelujoči partnerji v projektu:
Naziv projekta:

KANALIZACIJA IN VODOVOD ŠENTJOŠT

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

3 Okolje, prostor in infrastruktura
Ukrep 2: Izboljšanje komunalne opremljenosti

Navezava projekta na ustrezni OP
(označite):

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih
potencialov
b) OP Razvoj človeških virov
c) OP Razvoj okoljske in prometne
infrastrukture
Razvojna prioriteta OP (naziv):
3.5.4. Razvoj regij
Prednostna usmeritev OP (naziv): 3.5.4.1. Regionalni razvojni programi
Vsebinsko področje projekta
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
(1a) ekonomska infrastruktura
(1b) izobraževalna 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:




dviganje komunalnega standarda območja
varovanje izrazito kraškega okolja ter posledično tudi
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podtalnice
zagotovitev zanesljive oskrbe območja s pitno vodo
zmanjšanje vodnih izgub
zagotovitev stroškovno učinkovite oskrbe s pitno vodo
izgradnja kanalizacije komunalnih odpadnih vod v delu
naselja Šentjošt ter v delu naselja Verdun na območju
zaselka Burence
rekonstrukcija vodovodnega omrežja v delu naselja Šentjošt
ter vodovodnega odseka Črmošnjice pri Stopičah – Šentjošt Burence


Pričakovani merljivi(!)
rezultati projekta:*

35 prebivalcev s kvalitetnejšim in varnejšim
vodovodnim sistemom


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




35 prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski
sistem, ki je predmet operacije

2,63 km obnovljenega vodovodnega omrežja
izgradnja kanalizacijskega omrežja – odpadna
kanalizacija v dolžini 2,13 km

lokalno prebivalstvo v naselju Šentjošt ter v zaselku Burence

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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Predvidena je izgradnja kanalizacijskega omrežja komunalnih odpadnih vod v naselju
Šentjošt in na območju zaselka Burence v naselju Verdun, kjer kanalizacijsko omrežje še ni
zgrajeno. Celoten sistem bo obsegal 12 cevovodov, tlačni kanal in 1 črpališče. Glede na
konfiguracijo terena bo kanalizacijsko omrežje obsegalo štiri sisteme, in sicer za južni del
naselja Šentjošt pod lokalno cesto, za osrednji del naselja, za manjši skrajno vzhodni del
naselja ter za zaselek Burence v naselju Verdun. Predviden kanalizacijski sistem se bo navezal
na že zgrajeno kanalizacijo, ki poteka ob potoku Klamfer in v lokalni cesti.
Motiv za izvedbo obravnavane investicije je sedanje neurejeno stanje na področju odpadnih
voda, ki se je do sedaj reševalo individualno in improvizirano z greznicami in gnojničnimi
jamami, kar pa dolgoročno ni sprejemljiva rešitev.
Z izgradnjo kanalizacije bo omogočeno kontrolirano odvajanje odpadnih voda in s tem
izboljšanje kvalitete bivanja in višji komunalni standard. Izvedba investicije bo prav tako
pozitivno vplivala na varovanje kraškega okolja in vodnih virov na območju.
Predvidena je tudi rekonstrukcija vodovodnega omrežja od naselja Črmošnjice pri Stopičah
do naselja Šentjošt ter na območju naselja Šentjošt in zaselka Burence v naselju Verdun. V
okviru rekonstrukcije vodovodnega omrežja so predvideni štirje cevovodi (C1, C2, C3 in C4).
Z obnovo vodovodnega omrežja bo zagotovljena nemotena oskrba s pitno vodo in možnost
nadaljnjega razvoja tega območja.

Geografska
lokacija projekta:

Občina(-e):
Mestna občina Novo mesto

Aktivnosti projekta
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost
vsakega partnerja posebej)
1. GOI dela
2. Nepredvidena dela
3. Nadzor
4. Varstvo pri delu
5. Novelacija DIIP in IP
SKUPAJ stroški:
(Tabelo po potrebi razširite)

Naselje(-a):
Šentjošt -del, Verdun-zaselek
Burence

Ocenjeni bruto
stroški (v EUR)
1.037.000,00
31.110,00
20.740,00
5.185,00
1.220,00
1.095.255,00

Terminski načrt
(od-do)
2014-2015
2014-2015
2014-2015
2014-2015
2014
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Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev

leto 2013
(in pred tem)

upravičenec - Mestna
občina Novo mesto
sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih
(Tabelo po potrebi razširite)

SKUPAJ
po virih

leto 2014

leto 2015

144.054,00

214.251,00

358.305,00

294.780,00 442.170,00
438.834,00 656.421,00

736.950,00
1.095.255,00

Finančni načrt (v EUR, brez povračljivega DDV):
leto 2013
Viri sredstev
leto 2014
leto 2015
(in pred tem)
upravičenec - Mestna
64.920,00
95.880,00
občina Novo mesto
sredstva EU (ESRR)
294.780,00 442.170,00
SKUPAJ po letih
359.700,00 538.050,00
(Tabelo po potrebi razširite)

SKUPAJ
po virih

%
32,71
67,29
100,0%

%

160.800,00

17,91

736.950,00
897.750,00

82,09
100,0%

*priloženo gradbeno dovoljenje (priloga št. 14)
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Priloga k IN RRP 2013-2015 JV SLO
PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA
PROGRAMA REGIJE
Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:
(označite):

9
(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji in se
označi v obrazcu za projektni predlog)

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

Nosilec projekta (upravičenec):

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE, ŠMARJETA 66, 8220
ŠMARJEŠKE TOPLICE

Sodelujoči partnerji v projektu:
Naziv projekta:

REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČEGA IN GRADNJA NOVEGA VRTCA V
ŠMARJETI

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

2 Človeški viri in družbena blaginja
Ukrep 3: Spodbujanje kulture vseživljenskaga učenja in
osebnega razvoja za vse generacije

Navezava projekta na ustrezni OP
(označite):

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih
potencialov
b) OP Razvoj človeških virov
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvojna prioriteta OP (naziv):
3.5.4. Razvoj regij
Prednostna usmeritev OP (naziv): 3.5.4.1. Regionalni razvojni programi
Vsebinsko področje projekta
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
(1a) ekonomska infrastruktura
(1b) izobraževalna 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: Zagotovitev ustreznih prostorov za delovanje vrtca:
a.) pridobiti s standardi in normativi skladne prostore za
dolgoročno kakovostno izvajanje predšolske vzgoje na enem
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mestu v občini Šmarješke Toplice,
b.) povečati kapaciteto vrtca,
c.) povečati obseg zunanjih površin,
d.) zmanjšati izseljevanja prebivalstva in povečati priseljevanja
in s tem razvoj regije z zagotavljanjem ustrezne socialne
infrastrukture,
e.) omogočiti enake možnosti na trgu dela za starše majhnih
otrok v regiji (vrtec obiskuje 11 otrok iz drugih občin).
Objekt bo v celoti namenjen programu predšolske vzgoje otrok.
Urediti vrtec z 11 oddelki, in sicer z izgradnjo objekta za potrebe 6
oddelkov vrtca (vanj se preselijo 4 oddelki iz prostorov šole in 1
oddelek iz župnišča, 1 oddelek pa bo nov) ter prenovo obstoječega
dela objekta, kjer se nahajajo 4 oddelki vrtca, 1 oddelek vrtca pa bo
še naprej gostoval v prostorih šole. Z investivijo bo zagotovljen
kakovosten vzgojno-varstveni proces.
Del stavbe na skrajnem JZ delu objekta bo namenjen tehničnim
prostorom za ogrevanje in klimatizacijo. Ta del objekta bo
zagotavljal kotlovnico na biomaso, zalogovnik za biomaso,
kotlovnico na UNP ter razdelilce ogrevanja za objekt vrtca in šole.
Zmanjšati energetsko odvisnost objekta šole in vrtca z izgradnjo
kotla na lesno biomaso v sklopu projekta vrtca, za katerega je
pridobljeno gradbeno dovoljenja.
Pozitiven vpliv ustrezne energetske preskrbe z vključitvijo
partnerjev za zagotavljanje energentov (sekancev) na nivoju regije.
Projekt predstavlja realizacijo energetsko učinkovitega projekta.
Število ustvarjenih bruto delovnih mest kot posledica izvedene
operacije: 3,88
Odstotek prihranka porabe energije na letni ravni (v %): Z
investicijo se ne izvaja energetske sanacije, ker je po
izračunih gradbene fizike stari del vrtca (4 oddelki) v redu,
gre za novogradnjo, v sklopu rekonstrukcije pa gre zgolj za
rekonstrukcijo vhoda obstoječega dela vrtca, da se naredi
navezava novega dela objekta na stari del objekta vrtca,
obvezni kazalnik rezultata glede prihranka energije na letni
ravni je tako rekoč nemogoče prikazati, saj ne obstaja
logične povezave z investicijo, ki je novogradnja.
Povšina novozgrajenega objekta vrtca: 1.331,85 m²
Rekonstrukcija objekta vrtca: 349,15 m²
VRTCI - Kapaciteta vrtca – št. otrok: 194 (pred investicijo
znaša kapaciteta vrtca 182 otrok, kar pomeni povečanje za
12 otrok)
VRTCI - Notranja uporabna površina vrtca (v m2): 1.720,85 m²
(pred investicijo znaša notranja uporabna površina vrtca le
389,00 m², saj vrtec sedaj s 5 oddelki gostuje v šoli, 1
oddelek pa deluje v župnišču).
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Zagotovitev ustreznih prostorov za predšolsko vzgojo in
razbremenitev preobremenjenih prostorov osnovne šole. Ciljne
skupine so: predšolski otroci, osnovnošolski otroci zaposleni v
vrtcu in šoli, starši majhnih otrok.

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt
regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji) :
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Navede se:
Vsebinsko področje: socialna infrastruktura
Število in nazivi upravičencev: 1 upravičenec - Občina Šmarješke Toplice
Aktivnosti nosilnega in projektnih partnerjev z namenom doseganja skupnega cilja operacije:
Glavne aktivnosti Občine Šmarješke Toplice so:
 priprava potrebne dokumentacije (PGD/PZI) in pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo
(dokumentacija že izdelana, gradbeno dovoljenje že pridobljeno)
 vodenje postopkov za izbiro izvajalca, nadzornika gradnje in vseh ostalih zunanjih izvajalcev
 zagotavljanje lastnih in preko razpisov tudi zunanjih finančnih virov za izvedbo projekta
 spremljanje izvajanja projekta
 izvajanje obveščanja javnosti
 v primeru pridobitve sredstev ESRR poročanje organu upravljanja v zvezi z doseženimi učinki in
rezultati projekta
Število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim predlogom, ki
sicer niso upravičeni do sofinanciranja: Za vse aktivnosti, ki jih ne izvaja Občina Šmarješke Toplice velja, da
jih izvajajo zunanji izvajalci, ki nimajo statusa sodelujočih subjektov.
Navesti aktivnosti, ki se izvajajo v okviru dopolnilnega financiranja (če je to relevantno oz. samo v primeru
vsebin 1a in 3b): Projekt ni predmet dopolnilnega financiranja.
Opis porjekta: Projekt predvideva rekonstrukcijo nekaterih prostorov obstoječega vrtca (349,15 m²), ki se
nahaja v pritličju šolske stavbe OŠ Šmarjeta, in sicer na SV delu šolskega kompleksa ter izgradnjo novega
objekta vrtca (1.331,85 m²) ob SV in JV stranici obstoječega vrtca.
V prostorih, ki so bili zgrajeni za namene šole, se je zaradi prostorske stiske uredil vrtec. Na osnovi
opazovanja demografskih gibanj v občini Šmarješke Toplice in prognoze števila otrok za 25 let na osnovi
analize šolskih prostorov, se je izkristalizirala potreba po gradnji novega objekta za vrtec, ki bo obsegal 6
oddelkov otrok. Od 5 oddelkov vrtca, ki so bili urejeni v nadstropju šole, se 4 vrnejo v uporabo šoli (zaradi
gostovanja vrtca ima šola premalo učilnic). V novi stavbi vrtca bodo našli prostor skupaj 4 oddelki iz objekta
šole, 1 oddelek, ki se sedaj nahaja v župnišču, 1 oddelek pa bo nov. Skupaj s 4 igralnicami obstoječega vrtca
in oddelkom, ki se bo tudi v prihodnje nahajal v prostorih šole, bo zagotovljen prostor za 11 skupin
predšolskih otrok. Tako bo imel po zaključku del vrtec 11 oddelkov ter s standardi in normativi skladne
spremljajoče prostore na enem mestu, ki bodo dolgoročno zagotavljali kakovosten vzgojno-varstveni proces
v občini Šmarješke Toplice.
Regionalni vpliv: Gre za regionalni projekt, saj VVE Sonček pri OŠ Šmarjeta obiskuje tudi 11 otrok iz drugih
občin in tako omogoča enake možnosti na trgu dela staršem majhnih otrok iz širše regije.
Ustrezna socialna infrastruktura je osnovni pogoj za razvoj občine, regije in države, pogoj ki vpliva na
zmanjšanje izseljevanja prebivalstva oz. ustrezna socialna infrastruktura vpliva na razvitost celotne regije.
Smotrnost projekta: Projekt je smotern, saj se število prebivalcev Občine povečuje, s čimer se povečuje tudi
število predšolskih otrok (v vsakem koledarskem letu se v povprečju število občanov poveča za 100 oseb).
Občina je atraktivna za poselitev zaradi bližine avtoceste ter nekaterih perspektivnih gospodarskih
dejavnosti:
zdraviliški turizem (Turizem);
proizvodni obrati (večji PLASTAFORM in številni manjši proizvodni obrati drobnega gospodarstva);
kmetijstvo (poljedelstvo, živinoreja, vinogradništvo) v povezavi s turizmom (kmečki turizem,
bivalne zidanice).
Razvojne možnosti Občine Šmarješke Toplice vplivajo na razvoj celotne regije, zato je ustrezno otroško
varstvo, ki je mogoče le na osnovi ustreznih prostorskih kapacitet projekt regionalnega pomena, saj vpliva
glede na zgoraj opisane okoliščine na porast prebivalstva v »Jugovzhodni Sloveniji« ter omogoča enake
možnosti na trgu dela za starše majhnih otrok iz širše regije.
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Geografska
lokacija projekta:

Občina(-e):
OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

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

1.
2.
3.

Izdelava projektne dokumentacije (PGD in PZI)
Izdelava investicijske dokumentacije (IP)
Stroški storitev zunanjih izvajalcev

4.

Izgradnja

5.

Stroški storitev strokovnega nadzora gradnje

6.

Stroški storitev vodenja in koordinacije
SKUPAJ stroški:

Naselje(-a):
ŠMARJETA

Ocenjeni bruto
stroški (v EUR)

Terminski načrt
(od-do)

19.653,60 april 2013
1.464,00 februar 2014
od marec 2014
2.318,00 do avgust 2015
od junija 2014 do
2.748.880,04 avgusta 2015
od junij 2014 do
40.000,00 avgust 2015
od marec 2014
19.706,00 do avgust 2015
2.832.021,64

(Tabelo po potrebi razširite)

Finančni načrt (v EUR, bruto, stalne in tekoče cene):
Viri sredstev
Občina Šmarješke Toplice
(nosilec projekta)
sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih
(Tabelo po potrebi razširite)

leto 2013
(in pred tem)
19.653,60
19.653,60

leto 2014

leto 2015

SKUPAJ
po virih

%

279.414,82
573.516,47
872.584,89
30,81%
641.898,91 1.317.537,84 1.959.436,75 69,19%
921.313,73 1.891.054,31 2.832.021,64 100,00%

Finančni načrt (v EUR, upravičeni stroški, stalne in tekoče cene):
Viri sredstev
Občina Šmarješke Toplice
(nosilec projekta)
sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih
(Tabelo po potrebi razširite)

leto 2013
(in pred tem)

0,00

leto 2014

leto 2015

SKUPAJ
po virih

%

113.276,28
232.506,68
345.782,96
15,00%
641.898,91 1.317.537,84 1.959.436,75 85,00%
755.175,19 1.550.044,52 2.305.219,71 100,00%

*priloženo gradbeno dovoljenje (priloga št. 15)
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Priloga k IN RRP 2013-2015 JV SLO
PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA
PROGRAMA REGIJE
Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:
(označite):

10
(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji in se
označi v obrazcu za projektni predlog)

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

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

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE, ŠMARJETA 66, 8220
ŠMARJEŠKE TOPLICE
-

KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI

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

3 Okolje, prostor in infrastruktura
Ukrep 2: Izboljšanje komunalne opremljenosti

Navezava projekta na ustrezni OP
(označite):

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih
potencialov
b) OP Razvoj človeških virov
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvojna prioriteta OP (naziv):
3.5.4. Razvoj regij
Prednostna usmeritev OP (naziv): 3.5.4.1 Regionalni razvojni programi
Vsebinsko področje projekta
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
(1a) ekonomska infrastruktura
(1b) izobraževalna infrastruktura
(2a) okoljska infrastruktura:
(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v
turističnih območjih:
(3a) razvoj urbanih območij:
(3b) socialna infrastruktura:
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Splošni cilji projekta: Povečanje stopnje komunalne opremljenosti z izgradnjo sistemov
odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter zagotavljanje večje kakovosti
bivanja, poleg tega pa preprečiti nadaljnje onesnaževanje tal in voda v
občutljivem kraškem svetu v porečju reke Krke, še posebej pa vodnega vira
Jezero v neposredni bližini.

Specifični cilji
projekta:

Ureditev varstvenega pasa glede na izhodišča geološkega zavoda,
obstoječega odloka in nove uredbe, ki ureja vodovarstvene pasove.
Specifični cilj je zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadnih voda naselja
Gorenja vas z izgradnjo kanalizacijskega sistema.
Ureditev varstvenega pasa glede na izhodišča geološkega zavoda,
obstoječega odloka in nove uredbe, ki ureja vodovarstvene pasove.

Pričakovani merljivi(!)
rezultati projekta:*

Rezultati obravnavane operacije, ki bo dosežen najkasneje 2 leti po
zaključku le-te so:


Pričakovani merljivi(!)
učinki projekta:*

Učinki obravnavane operacije so:




Ciljna(-e) skupina(-e):

Odvajanje in čiščenje voda – število prebivalcev, ki bodo
priključeni na kanalizacijski sistem, ki je predmet operacije:
143 prebivalcev

Odvajanje in čiščenje voda – dolžina kanalizacijskega omrežja
– odpadna kanalizacija (v km): 2,703 km
Odvajanje in čiščenje voda – število komunalno opremljenih
naselij z novim ali obnovljenim kanalizacijskim omrežjem: 1
(Gorenja vas)

Ožja ciljna skupina:
Prebivalci, turisti in gospodarski subjekti na območju izgradnje
kanalizacije.
Širša cilja skupina:
Vsi uporabniki pitne vode na območju Dolenjske, ki se oskrbujejo iz
vodnega vira Jezero, v okviru katerega vodovarstvenem pasu bo
zgrajena nova kanalizacija (cca 33.000 prebivalcev v občinah Novo
mesto, Šmarješke Toplice, Straža, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč in
Dolenjske Toplice), ter turisti, gospodarski subjekti in ostali
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) :
Navede se:

-

vsebinsko področje: okoljska infrastruktura

-

število in nazivi upravičencev: 1 upravičenec - Občina Šmarješke Toplice

-

aktivnosti nosilnega in projektnih partnerjev z namenom doseganja skupnega cilja
operacije: Predvideno je izgradnja kanalizacijskega omrežja komunalnih odpadnih
vod v naselju Gorenja vas pri Šmarjeti. Predvidena kanalizacija se naveže na
obstoječe kanalizacijsko omrežje v naselju Šmarjeta. Odpadna voda bo speljana na
centralno čistilno napravo Šmarješke Toplice.

Glavne aktivnosti Občine Šmarješke Toplice so:
o priprava potrebne dokumentacije (PGD/PZI) in pridobitev gradbenega
dovoljenja za gradnjo (dokumentacija že izdelana, gradbeno dovoljenje že
pridobljeno)
o vodenje postopkov za izbiro izvajalca, nadzornika gradnje in vseh ostalih
zunanjih izvajalcev
o zagotavljanje lastnih in preko razpisov tudi zunanjih finančnih virov za izvedbo
projekta
o spremljanje izvajanja projekta
o izvajanje obveščanja javnosti
o v primeru pridobitve sredstev ESRR poročanje organu upravljanja v zvezi z
doseženimi učinki in rezultati projekta
o koordinacija vseh vpletenih v projekt in izvajanje vseh potrebnih aktivnosti, da
kanalizacijsko omrežje po zaključku gradnje infrastrukture zaživi na predviden
način (da so prebivalci priključeni).
-

število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim
predlogom, ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja: Za vse aktivnosti, ki jih ne izvaja
Občina Šmarješke Toplice velja, da jih izvajajo zunanji izvajalci, ki nimajo statusa
sodelujočih subjektov.

-

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

-

regionalni vpliv: Fekalne odpadne vode območja sedaj negativno vplivajo na največje
vodno zajetje na Dolenjskem Jezero, ki se nahaja nedaleč stran od naselja in s pitno vodo
napaja 6 dolenjskih občin. Z izvedbo operacije se bo zaščitila neoporečnost pitne vode za
več občin, s čimer je utemeljen regionalni vpliv projekta.

Geografska
lokacija projekta:

Občina(-e):
Občina Šmarješke Toplice

Naselje(-a):
Gorenja vas pri Šmarjeti
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Aktivnosti projekta
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega
partnerja posebej)

Ocenjeni bruto
stroški (v EUR)

1. Stroški storitev izdelave in revizije projektne
dokumentacije
2. Stroški storitev izdelave investicijske
dokumentacije (razen dokumenta identifikacije
investicijskega projekta)
3. Stroški storitev strokovnega nadzora gradnje
4. Stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in
instalacijskih del, vključno z zunanjim urejanjem
objektov
5. Stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki se nanašajo
neposredno na vsebino projekta
SKUPAJ stroški:

Terminski načrt
(od-do)

0,00
v letu 2014
10.000,00
25.000,00 v letu 2015
v letu 2015
709.423,46
56.000,00
800.423,46

2014-2015

(Tabelo po potrebi razširite)

Finančni načrt (v EUR, bruto, s povračljivim DDV, stalne in tekoče cene):
Viri sredstev
Občina Šmarješke Toplice
sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih
(Tabelo po potrebi razširite)

2014
7.581,97
17.418,03
25.000,00

2015
235.169,41
540.254,05
775.423,46

SKUPAJ
po virih
242.751,38
557.672,08
800.423,46

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

Finančni načrt (v EUR, vsi stroški brez povračljivega DDV in hkrati upravičeni stroški,
stalne in tekoče cene):
Viri sredstev
Občina Šmarješke Toplice
sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih
(Tabelo po potrebi razširite)

2014
3.073,77
17.418,03
20.491,80

2015
95.338,95
540.254,05
635.593,00

SKUPAJ
po virih
98.412,72
557.672,08
656.084,80

%
15,00%
85,00%
100,00%

*priloženo gradbeno dovoljenje (priloga št. 16)
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Priloga k IN RRP 2013-2015 JV SLO
PROJEKTNI PREDLOG
PROGRAMA REGIJE
Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:
(označite):

IZVEDBENEGA

REGIONALNEGA

RAZVOJNEGA

11
(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji in se
označi v obrazcu za projektni predlog)

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

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

NAČRTA

OBČINA ŠMARJEŠKE
ŠMARJEŠKE TOPLICE
/

TOPLICE,

ŠMARJETA

66,

8220

FEKALNA KANALIZACIJA BREZOVICA – STRELAC IN VODOVOD
STRELAC – II. FAZA

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

3 Okolje, prostor in infrastruktura
Ukrep 2: Izboljšanje komunalne opremljenosti

Navezava projekta na ustrezni OP
(označite):

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih
potencialov
b) OP Razvoj človeških virov
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvojna prioriteta OP (naziv):
3.5.4. Razvoj regij
Prednostna usmeritev OP (naziv): 3.5.4.1 Regionalni razvojni programi
Vsebinsko področje projekta
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
(1a) ekonomska infrastruktura
(1b) izobraževalna infrastruktura
(2a) okoljska infrastruktura:
(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v
turističnih območjih:
(3a) razvoj urbanih območij:
(3b) socialna infrastruktura:
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Splošni cilji projekta: Povečanje stopnje komunalne opremljenosti z izgradnjo kanalizacije, in

Specifični cilji
projekta:

Pričakovani merljivi(!)
rezultati projekta:*

obnovo vodovoda.
Zagotavljanje večje kakovosti bivanja (zaščita podtalnice in narave, varna
vodooskrba).
Preprečiti nadaljnje onesnaževanje tal in voda v občutljivem kraškem svetu
v porečju reke Krke, še posebej pa vodnega vira Jezero v neposredni bližini.
Ureditev varstvenega pasa glede na izhodišča geološkega zavoda,
obstoječega odloka in nove uredbe, ki ureja vodovarstvene pasove.
Specifični cilji projekta so ureditev odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih voda za naselji Brezovica in Strelac ter zagotovitev varne
vodooskrbe, zmanjšanje vodnih izgub in izboljšanje požarne varnosti z
obnovo vodovoda Strelac.
Izboljšanje kakovosti vode na vodnem viru Jezero.
Rezultati obravnavane operacije, ki bodo doseženi najkasneje 2 leti po
zaključku le-te so:
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE VODA – Število prebivalcev, ki bodo
priključeni na kanalizacijski sistem, ki je predmet operacije: 3
VODOOSKRBA – Število prebivalcev s kvalitetnejšim in varnejšim
vodovodnim sistemom: 2

Pričakovani merljivi(!)
učinki projekta:*

Ciljna(-e) skupina(-e):

Učinki obravnavane operacije so:
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE VODA – Dolžina kanalizacijskega omrežja –
odpadna kanalizacija (v km): 1,439 (novogradnja) in 0,500 (obnova)
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE VODA – Število komunalno opremljenih
naselij z novim ali obnovljenim kanalizacijskim omrežjem: 2
(Brezovica, Strelac)
VODOOSKRBA – Dolžina obnovljenega vodovodnega omrežja (v km):
0,131
Prebivalci in turisti na območju izgradnje komunalne infrastrukture.
Uporabniki pitne vode na območju Dolenjske (cca 33.000 prebivalcev v
občinah Novo mesto, Šmarješke Toplice, Straža, Šentjernej, Škocjan,
Mirna Peč in Dolenjske Toplice), občani Šmarjeških Toplic, turisti in
ostali 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) :
Navede se:
-

-

-



vsebinsko področje: okoljska infrastruktura
število in nazivi upravičencev: 1 upravičenec - Občina Šmarješke Toplice
aktivnosti nosilnega in projektnih partnerjev z namenom doseganja skupnega cilja operacije: Predvidena
je izgradnja kanalizacije komunalnih odpadnih vod za naselji Brezovica in Strelac ter obnova
vodovoda za nselje Strelac ter rušitev ČN Šmarjeta. Odpadna voda bo speljana na centralno čistilno
napravo Šmarješke Toplice.
Glavne aktivnosti Občine Šmarješke Toplice so:
o
priprava potrebne dokumentacije (PGD/PZI) in pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo
(dokumentacija že izdelana, gradbeno dovoljenje že pridobljeno)
o
vodenje postopkov za izbiro izvajalca, nadzornika gradnje in vseh ostalih zunanjih izvajalcev
o
zagotavljanje lastnih in preko razpisov tudi zunanjih finančnih virov za izvedbo projekta
o
spremljanje izvajanja projekta
o
izvajanje obveščanja javnosti
o
v primeru pridobitve sredstev ESRR poročanje organu upravljanja v zvezi z doseženimi učinki in
rezultati projekta
o
koordinacija vseh vpletenih v projekt in izvajanje vseh potrebnih aktivnosti, da kanalizacijsko
omrežje po zaključku gradnje infrastrukture zaživi na predviden način.
število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim predlogom, ki
sicer niso upravičeni do sofinanciranja: Za vse aktivnosti, ki jih ne izvaja Občina Šmarješke Toplice
velja, da jih izvajajo zunanji izvajalci, ki nimajo statusa sodelujočih subjektov.
navesti aktivnosti, ki se izvajajo v okviru dopolnilnega financiranja (če je to relevantno oz. samo v primeru
vsebin 1a in 3b): Projekt ni predmet dopolnilnega financiranja.
vsebinski opis projekta: Kanal A ob regionalni cesti Šmarjeta – Šmarješke Toplice se začne od jaška AF
31c in se zaključi z navezavo na obstoječi kanal na jašek OF1 pred naseljem Šmarješke Toplice. Ravno tako
je predvideno, da se izgradnja dela kanala A, ki poteka v pločniku regionalne ceste izvede v sklopu
rekonstrukcije ceste. Dolžina kanala A ob regionalni cesti, ki bo izveden znaša 902 m, profila kanala bo DN
300 mm. V sklopu izgradnje kanala A bo urejen še pločnik nad kanalom od naselja Šmarjeta do Šmarjeških
Toplic in javna razsvetljava.
Kanal D s črpališčem je kombinirani kanal delno gravitacijski in delno tlačni s prečrpavanjem na zbirni
kanal A. Kanal D je predviden za priklop gospodarskega objekta, ki leži na samem južnem delu naselja
Strelac. Kanal D omogoča priklop predvidene bodoče pozidave po planskih aktih ob gospodarski posesti.
Trasa kanala D se gravitacijsko spusti proti naselju Strelac do lokacije predvidenega črpališča, od tam
naprej pa poteka tlačni kanal po obstoječi dovozni poti s prečrpavanjem do zbirnega kanala A. V prvi fazi
se predvidi postavitev manjšega črpališča za potrebe prečrpavanja odplak za dva gospodarska objekta.
Gravitacijski del kanala bo dolg 82 m, tlačni kanal pa 80 m.
Kanal F1 v naselju Brezovica je opredeljen kot stranski priključni kanal, ki poteka na jugozahodnem
delu naselja. Obravnavana cona je pozidana kot vikend naselje pretežno z občasnim bivanjem, razen
hišnih številk Brezovica 43 in Brezovica 51, ki so po pridobljenih podatkih urejene z statusom stalnega
bivanja. Večji del trase poteka po travnatih površinah vse do priklopa na zbirni kanal F. Kanal F1, ki bo
zgrajen bo dolg 375 m.
Vodovod Strelac nižinski del, ki bo obnovljen poteka ob LC Šmarjeta Strelac, obnovljenih bo 131 m
vodovoda.
Predvidena je tudi porušitev obstoječe ČN. Obstoječa čistilna naprava fekalnih vod Šmarjeta ne dosega
osnovnih zakonskih parametrov čiščenja odpadnih vod, zato je predvidena njena odstranitev. Predvideno
je, da se ob rekonstrukcije regionalne ceste Šmarjeta – Šmarješke Toplice izvede tudi rekonstrukcija
kanalizacije, ki se jo izvede izključno kot sušni fekalni kanal in se ga naveže preko obstoječega
kanalizacijskega sistema Šmarješke Toplice na čistilno napravo Družinska vas.
regionalni vpliv: Operacija je namenjena izboljšanju stanja okolja, kar je v RRP Jugovzhodne
Slovenije izrecno opredeljeno kot ena izmed regionalnih prioritet, tovrstne operacije pa kot
regijske, katerih vplivno območje presega njihovo lokalno okolje in imajo širši, regijski vpliv.
Fekalne odpadne vode območja sedaj negativno vplivajo na največje vodno zajetje na Dolenjskem
Jezero, ki se nahaja nedaleč stran od naselja in s pitno vodo napaja 6 dolenjskih občin. Z izvedbo
operacije se bo zaščitila neoporečnost pitne vode za več občin, s čimer je utemeljen regionalni
vpliv projekta.
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Geografska
lokacija projekta:

Občina(-e):
OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

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

Naselje(-a):
ŠMARJETA, BREZOVICA, STRELAC,
ŠMARJEŠKE TOPLICE

Ocenjeni bruto
stroški (v EUR)

1. Stroški storitev izdelave in revizije projektne
dokumentacije
2. Stroški storitev izdelave investicijske dokumentacije
(razen dokumenta identifikacije investicijskega
projekta)
3. Stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki se nanašajo
neposredno na vsebino projekta
4. Stroški GOI del - okoljska infrastruktura
5. Stroški GOI del - prometna infrastruktura
6. Stroški storitev strokovnega nadzora gradnje
7. Stroški storitev vodenja in koordinacije operacije s
strani zunanjega izvajalca
SKUPAJ stroški:

Terminski načrt
(od-do)

0,00
v letu 2014
10.000,00
v letu 2014
15.000,00
929.038,21 2014-2015
299.825,69 2014-2015
47.606,56
2014-2015
19.245,21
1.320.715,67

(Tabelo po potrebi razširite)

Finančni načrt (v EUR, bruto, tekoče cene):
Viri sredstev

leto 2013
(in pred tem)

upravičenec (Občina
Šmerješke Toplice)
sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih
(Tabelo po potrebi razširite)

leto 2014

leto 2015

37.909,83
87.090,17
125.000,00

571.530,03
624.185,64
1.195.715,67

SKUPAJ
po virih

%

609.439,86
46,14%
711.275,81
53,86%
1.320.715,67 100,00%

Finančni načrt (v EUR, brez povračljivega DDV, tekoče cene):
Viri sredstev

leto 2013
(in pred tem)

upravičenec (Občina
Šmerješke Toplice)
sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih
(Tabelo po potrebi razširite)

leto 2014

leto 2015

SKUPAJ
po virih

%

15.368,85
409.976,10
425.344,95
37,42%
87.090,17
624.185,64
711.275,81 62,58%
102.459,02 1.034.161,74 1.136.620,76 100,00%

Opomba:
Glede na to, da znaša vrednost upravičenih stroškov v tekočih cenah 836.795,07 EUR investicija pa ima
negativne diskontirane neto prihodke, je višina sofinanciranja 711.275,81 EUR točno 85,00 % vseh
upravičenih stroškov.
*priloženo gradbeno dovoljenje (priloga št. 17)
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Priloga k IN RRP 2013-2015 JV SLO
PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA
PROGRAMA REGIJE
Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:
(označite):

12
(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni
dokumentaciji in se označi v obrazcu za projektni predlog)
1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

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

OBČINA KOČEVJE

PRENOVA ŠEŠKOVEGA DOMA KOČEVJE

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

5 Turizem in dediščina
Ukrep 1: Izboljšanje dostopnosti do objektov in območij
naravne in kulturne dediščine, dvig kakovosti turistične
infrastrukture in stanja objektov kulturne dediščine

Navezava projekta na ustrezni OP
(označite):

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih
potencialov
b) OP Razvoj človeških virov
c) OP Razvoj okoljske in prometne
infrastrukture
Razvojna prioriteta OP (naziv):
3.5.4. Razvoj regij
Prednostna usmeritev OP (naziv): 3.5.4.1 Regionalni razvojni programi
Vsebinsko področje projekta
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
(1a) ekonomska infrastruktura
(1b) izobraževalna infrastruktura
(2a) okoljska infrastruktura:
(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v
turističnih območjih:
(3a) razvoj urbanih območij: celovita prenova starih mestnih jeder in
zgodovinskih mest (objekti, ulice, trgi), ter celovita prenova degradiranih in
opuščenih urbanih območij
(3b) socialna infrastruktura:
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Splošni cilji projekta: Splošni cilji:
 Ohranjanje spomenika zgodovinske kulturne dediščine –
spomenika državnega pomena
 Zagotovitev neogroženosti kulturne dediščine – kulturnega
spomenika državnega pomena
 Zagotovitev neogroženosti notranje opreme ter muzejskih
prostorov
 Omogočanje nadaljnjega izvajanja muzejske dejavnosti kot
javne službe
 Ohranitev stalnih zgodovinskih razstav
 Omogočanje kulturnega razvoja občine
 Izboljšanje varnosti za vse obiskovalce in mimoidoče
 Zagotovitev estetsko funkcionalnega objekta zaradi urejene
fasade objekta
 Zagotovitev energijsko ustreznejšega objekta
 Zagotovitev nižjih stroškov objekta zaradi večje varčnosti,
manjše porabe energije, manjšega vzdrževanja
Specifični cilji
Glavni cilj investicije je ohranitev varstva kulturne dediščine,
projekta:
ohranitev izvajanja javne službe ter zagotavljanje dodatne ponudbe
za izvajanje najrazličnejših kulturnih prireditev (razstave, simpoziji,
konference ter ostalih kulturnih dogodkov), obogatiti kulturno
dogajanje v občini Kočevje ter tako privabiti čim več obiskovalcev iz
bližnjih občin.
Cilji projekta so:
 Obnova strehe
 Zamenjava oken
 Obnova fasade
 ureditev okolice objekta
 ohranjanje kulturne dediščine
 povečanje energetske učinkovitosti stavbe
 preprečitev nadaljnjega propadanja stavbe
 ureditev skladen izgled mestnega jedra
 skladen prostorski razvoj.
Pričakovani merljivi(!)
rezultati projekta:*
Pričakovani merljivi(!)
učinki projekta:*
Ciljna(-e) skupina(-e):

1 novo izvedena operacija izvedena v urbanih območjih
1 obnovljen stavbni objekt v
mestnih/zgodovinskih/degradiranih območjih
Občani in občanke kočevske občine in drugih občin v subregiji od
najmlajših do najstarejših, turisti, obiskovalci kulturnih
prireditev

*pri vpisovanju pričakovanih merljivih rezultatov/učinkov projekta uporabljajte postavke iz
priloge dokumentacije »Pričakovani merljivi rezultati/učinki projekta«, ki je objavljena na
spletni strani MGRT
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Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt
regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni
dokumentaciji):
Namen objekta je rekonstrukcija objekta državnega pomena Šeškov dom Kočevje.
Njegova ohranitev je zato ključnega pomena za ohranjanje tovrstne dediščine. Poleg tega je v
Šeškovem domu danes urejen Pokrajinski muzej, v katerem so na ogled tako stalne kot
občasne razstave, ki so zgodovinsko zelo pomembne. Obnova objekta je tako zelo pomembna,
da se bo v objektu še naprej lahko izvajala muzejska dejavnost, ki je zelo pomembna tudi za
kulturni razvoj občine.
Pomemben razlog za prenovo je tudi zagotovitev ustrezne varnosti objekta, saj je le ta zaradi
slabega stanja nevaren tako za obiskovalce kot mimoidoče (dotrajana streha, posedanje
stavbe).
Razlog za investicijo pa je med drugim tudi v zagotovitvi energijsko ustreznejšega objekta, saj
se bo s prenovo dosegla manjša poraba energije, hkrati pa bodo po prenovi nižji tudi ostali
stroški vzdrževanja.
Glavni cilj za obnovo Šekovega doma je varstvo kulturne dediščine, saj je Šeškov dom
pomemben kulturni spomenik državnega pomena.
Upravičenec – nosilec projekta je Občina Kočevje.
Pri investiciji gre za delno rušitev, obnovo strešne kritine, zamenjavo dotrajanih oken,
obnovo fasade ter ureditev okolice. Gre za rekonstrukcijo objekta, za katero gradbeno
dovoljenje ni potrebno.

Geografska
lokacija projekta:

Občina(-e):
Kočevje

Aktivnosti projekta
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost
vsakega partnerja posebej)
1. Projektna dokumentacija in nadzor
2. Gradbena dela
3. Obrtniška dela
4. Zunanja ureditev
5. Strojne inštalacije

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

Terminski načrt
(od-do)

47.150,38 marec 2013-april
2015
219.146,29 marec 2014april 2015
120.721,47 marec 2014-april
2015
137.100,28 marec 2015 –
april 2015
64.009,81 julij 2014- april
2015
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Aktivnosti projekta
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost
vsakega partnerja posebej)
6. Elektro inštalacije

Ocenjeni bruto
stroški (v EUR)

Terminski načrt
(od-do)

17.898,97 julij 2014-april
2015
606.027,20 marec 2013 –
april 2015

SKUPAJ stroški:
(Tabelo po potrebi razširite)
Finančni načrt (v EUR, bruto):
leto 2013
Viri sredstev
(in pred tem)
Občina Kočevje
6.240,00
sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih
6.240,00
(Tabelo po potrebi razširite)

leto 2014

leto 2015

86.168,46
197.954,57
284.123,03

95.734,22
219.929,95
315.664,17

SKUPAJ
po virih
188.142,67
417.884,52
606.027,20

%
31,05
68,95
100,0%

Finančni načrt (v EUR, DDV):
leto 2013
(in pred tem)
Občina Kočevje
5.200,00
sredstva EU (ESRR)
0,00
SKUPAJ po letih
5.200,00
(Tabelo po potrebi razširite)
Viri sredstev

leto 2014

leto 2015

34.933,16
197.954,57
232.887,73

38.811,17
219.929,95
258.741,12

SKUPAJ
po virih
78.944,33
417.884,52
496.828,85

%
15,89
84,11
100,0%

Obrazložitev: Znesek sofinanciranja operacije Šeškov dom je nižja od 85 %, ker so upravičeni stroški nižji od celotne
vrednosti investicije. Finančna konstrukcija je prikazana v spodnji tabeli iz katere je razvidno, da znašajo celotni
stroški investicije v tekočih cenah 606.027,20 EUR, upravičeni stroški pa znašajo 491.628,85 EUR. Finančna vrzel
(85%) je izračunana na podlagi upravičenih stroškov in tako znesek financiranja znaša 417.884,52 €.
Finančna konstrukcija

2.013

2.014

Skupaj

delež

1. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor -ESRR

0,00 197.954,57 219.929,95 417.884,52

85,00

2. Občina upravičeno

0,00

15,00

Skupaj upravičeni stroški brez DDV

0,00 232.887,73 258.741,12 491.628,85 100,00

Skupaj upravičeni stroški

0,00 232.887,73 258.741,12 491.628,85

34.933,16

2.015

38.811,17

Občina - neupravičeni stroški brez DDV

5.200,00

0,00

Občina DDV-neupravičen del

1.040,00

51.235,30

Vse skupaj

6.240,00 284.123,03 315.664,17 606.027,20

Občina skupaj

6.240,00

Ministrstvo skupaj
skupaj - kontrola

86.168,46

0,00

73.744,33

5.200,00

56.923,05 109.198,35

95.734,22 188.142,67

0,00 197.954,57 219.929,95 417.884,52
6.240,00 284.123,03 315.664,17 606.027,20

*za operacijo ni potrebno gradbeno dovoljenje (priloga št. 18)
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Priloga k IN RRP 2013-2015 JV SLO
PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA
PROGRAMA REGIJE
Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:
(označite):

13
(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni
dokumentaciji in se označi v obrazcu za projektni predlog)
1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva
upravičenca)
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

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

OBČINA RIBNICA, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica
OBČINA SODRAŽICA, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica

DELNA PRENOVA OBMOČJA RIBNIŠKEGA GRADU Z ODPRTIM
PRIREDITVENIM PROSTOROM

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

5 Turizem in dediščina
Ukrep 1: Izboljšanje dostopnosti do objektov in območij
naravne in kulturne dediščine, dvig kakovosti turistične
infrastrukture in stanja objektov kulturne dediščine

Navezava projekta na ustrezni OP a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov
b) OP Razvoj človeških virov
(označite):
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvojna prioriteta OP (naziv):
3.5.4. Razvoj regij
Prednostna usmeritev OP (naziv): 3.5.4.1 Regionalni razvojni programi
Vsebinsko področje projekta
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
(1a) ekonomska infrastruktura
(1b) izobraževalna infrastruktura
(2a) okoljska infrastruktura:
X (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v
turističnih območjih:
(3a) razvoj urbanih območij:
(3b) socialna infrastruktura:

Splošni cilji projekta: Obnova in revitalizacija prireditvenega prostora, namenjenega
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prireditvam javnega značaja za potrebe občine Ribnica in občine
Sodražica in po potrebi tudi drugih tako s področja kulture kot
turizma in drugih vej gospodarstva.
Kot pojasnilo želimo poudariti, da na območju od Ljubljane do Kolpe
(občine Loški Potok, Ribnica, Kočevje, Kostel,Osilnica, Velike Lašče
in širše – celotno območje, ki meji na navedene občine) nima
primernega zunanjega prireditvenega prostora, zaradi česar občine
tovrstno problematiko rešujejo z najemom raznih šotorov ali pa so v
celoti odvisne od vremenskih razmer in posledično tudi same
prireditve. Z investicijo se bo lahko del prireditev (kulturnih,
zabavnih, etnoloških, turističnih…) koncentriral v Ribniškem gradu,
ki bo po preureditvi nudil ustrezne prostorske in tehnične pogoje za
dvig kvalitete na omenjenih področjih. S tem se bo povečal tudi
turističnih obisk v Ribnici in na območju občine Sodražice ter
ostalih občin.
Specifični cilji
projekta:

Pričakovani merljivi(!)

Z obnovo odra letnega gledališča z montažno pomično streho,
pododerja in sanitarij se bo povečala funkcionalna in estetska
uporabnost danes že dotrajanega in zaradi atmosferskih vplivov
poškodovanega odra, na novo uredilo pododerje, garderobe in
sanitarije za tehnično osebje in obiskovalce. Uredila se bo tudi ožja
okolica prireditvenega prostora, ki je sedaj zelo ne funkcionalen.
Najprej se bo odstranil dosedanji dotrajani oder in na istem mestu
postavil nov,modernejši in bolj funkcionalen. Pod odrom bo prostor
za klopi in tehnične artikle. Uredile se bodo garderobe in sanitarije.
Prostor za gledalce je sedaj na travi, ki je na močvirnatem področju
in omogoča zelo kratko sezono. Z investicijo delna prenova območja
ribniškega gradu se bo uredilo tudi prostor za gledalce (tlakovanje s
kamnom), oder in prostor za gledalce pa pokrili s premično streho,
kar bo omogočilo daljšo prireditveno sezono in boljše pogoje tako za
nastopajoče kot gledalce. Na ta način bo omogočeno izvajati
prireditve bistveno daljše časovno obdobje, prireditve pa zaradi
vremenskih razmer ne bodo odpadale. Projekt ne bo imel negativnih
vplivov na okolje oz. bo učinkovit pri izrabi naravnih virov, okoljsko
učinkovit, trajnostno dostopen, pri projektu pa bodo v vseh fazah
smiselno zagotovljen enake možnosti med sporoma in preprečena
vsakršna diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva področja
zagotavljanja enakih možnosti.
Z zagotovitvijo premične strehe omogočiti prireditve ne glede na
vremenske razmere, pridobitev dveh novih delovnih mest,
(v primeru, ko gre za intra-regijski ali inter-regijski projekt, se
navedejo specifični cilji za vsakega partnerja posebej); specifični cilji
se navedejo na ravni operacije in partnerjev
Število obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne
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Pričakovani merljivi(!)
učinki projekta:*

Ciljna(-e) skupina(-e):

REPUBLIKA SLOVENIJA
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IN TEHNOLOGIJO

dediščine: 1
Skupna uporabna površina obnovljenih ali novozgrajenih
objektov kulturne infrastrukture – večnamenskih centrov (v m2):
obnoviti 2.435 m2 bruto površin (prostor za gledalce –
tlakovana površina, oder, streha – montažno/demontažna –
platno, površine za zunanjo ureditev – nove površine in delno
obnova obstoječih površin)
Število obiskovalcev (v primeru operacije izgradnje/obnove
večnamenskih centrov ali kulturnih spomenikov): 1.000 novih,
skupaj cca 5.000
Število ustvarjenih bruto delovnih mest kot posledica izvedene
operacije: 2
občani, domači obiskovalci/turisti, tuji obiskovalci/turisti
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Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – regijski projekt iz enega
vsebinskega področja (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji):
Vsebinsko področje:
Občina Ribnica kot investitor in lastnik namerava prenoviti območje ribniškega gradu z odprtim prireditvenim
prostorom. Grad, ki je predmet investicije, je v javni lasti in namenjen kulturi v skladu s sklepom Občinskega sveta Občine
Ribnica o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (Uradni list RS, št. 70/97).
Ribniški grad je lociran v neposredni bližini centralnega dela Ribniškega trga, v JV delu trga pa se bo izvajala investicija.
Iz območja trga je glavni vhod v grajski kompleks, ki ga predstavlja kamnito, zidano obzidje in trije večji objekti ter vezni
trakt z odprtim hodnikom, v nadstropju. Okolica je urejena kot grajski park. Obstoječi prostor celotnega gradu z ožjo
okolico ob grajskem obzidju je zaščiten in vpisan v Register kulturne dediščine in razglašen za kulturno zgodovinski
spomenik, zaradi česar je za posebej potrebno soglasje Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine, OE Ljubljana.
Območje Ribniškega gradu predstavlja kulturno-zgodovinsko in krajinsko pomembno območje, ki zahteva premišljeno
načrtovanje novih in dopolnitev obstoječih dejavnosti, tako v gradu kot njegovi neposredni okolici, zato se Občina
Ribnica zaveda, da je pri obnovi potreben celostni pristop, vendar se želi v prvi fazi osredotočiti predvsem na obnovo
površin in objektov, ki so namenjene javnim prireditvam. V zadnjih letih so bila na gradu opravljena zlasti vzdrževalna in
obnovitvena dela, s katerimi se je skušalo ohraniti grajsko arhitekturo, nekoliko manj pozornosti pa je bilo posvečeno
zagotavljanju družabnega življenja v gradu.

Število in naziv upravičencev:
1. Občina Ribnica
Investicija Delna prenova območja Ribniškega gradu z odprtim prireditvenim prostorom predstavlja investicijo v javno
kulturno infrastrukturo, ki bo predstavljala podporo gospodarskemu razvoju občine, še posebej področju turizma in
ostalim storitvenim delavnostim občine Ribnica in občine Sodražica, zaradi česar bo v projektu sodelovala z zagotovitvijo
finančnih sredstev tudi občina Sodražica.
Investicijski projekt bo usklajen oz. skladen s proračunom občine Ribnica in proračunom občine Sodražica za leto 2014
in 2015, načrtom razvojnih programov občine Ribnica. za leti 2014 in 2015.
Skupni cilj obeh partnerjev je delna preureditev območja ribniškega gradu z odprtim prireditvenim prostorom, ki bo
omogočal ustrezne prostorske in tehnične pogoje za dvig kvalitete na območju občine Ribnica, občine Sodražica in tudi
širše ter s tem tudi povečanje števila prireditev in števila obiskovalcev.
Aktivnosti nosilnega in projektnih partnerjev z namenom doseganja skupnega cilja operacije
Poleg obstoječih površin namenjenih muzejskim dejavnostim, poročni dvorani in parku, želi v gradu ustvariti prostor
namenjen druženju. Slednjega pa je mogoče zagotoviti z obnovo samega odra ter pripadajočih površin, ki jih
predstavljajo tribune za gledalce, pomična streha, garderobe, sanitarije in drugi objekti, potrebni za izvedbo priredite.
Obnova in revitalizacija prostora bo doprinesla predvsem h kulturnemu razvoju, ki ga Ribnica potrebuje.
Poudarek in namen pri predvideni prenovi je predvsem na varovanju kulturne dediščine in na čim bolj nemotečem
vnosu, implementaciji novega objekta v obstoječi prostor s pripadajočimi objekti. Z novo urejeno površino za gledalce se
bo pridobilo nov prostor, ki omogoča fleksibilno izrabo nove površine, namenjene več dejavnostim in bo kot tak
predstavljal manjši trg oz. družabni prostor znotraj gradu.
Občina Sodražica bo sofinancirala operacijo v višini 2.000 EUR. Po končani investiciji bo sodelovala pri pripravi in izvedbi
programov na novem prireditvenem prostoru.
Število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim predlogom:
V okviru projektnega predloga bo sodeloval javni zavod Rokodelski center Ribnica (že sedaj upravlja z grajskim
prostorom), Turistično društvo Ribnica (že sedaj organizira prireditve), JSKD Območna izpostava Ribnica (že sedaj
sodeluje pri organizaciji in izvedbi kulturnih prireditev).

Geografska
lokacija projekta:

Občina(-e):
Občina Ribnica

Naselje(-a):
Ribnica
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Aktivnosti projekta
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo
aktivnost vsakega partnerja posebej)
1. Rušitvena dela in GOI dela
2. Komunalni priključki
3. Inštalacijska dela
4. Oprema
5. Urbana oprema
6. Zunanja ureditev
7. Izdelava projektne dokumentacije
8. Označevalne table
9. Izvedba javnega naročila, DIIP, IP, PZI
10. Gradbeni nadzor
SKUPAJ stroški:

Ocenjeni bruto
stroški (v EUR)

Terminski načrt (oddo)

807.542,40
11.477,76
113.411,20
54.656,00
34.160,00
61.488,00
22.999,20
956,48
6.100,00
17.080,00
1.129.871,04

Januar-oktober 2014
Januar-oktober 2014
Januar-oktober 2014
Januar-oktober 2014
Januar-oktober 2014
Januar-oktober 2014
Pred 2013
Januar-oktober 2014
Oktober 2013
Januar-oktober 2014

Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev

leto 2013
(in pred tem)

leto 2014

leto 2015

OBČINA RIBNICA

29.099,20

315.549,54

0

Občina Sodražica

0

2.000,00

0

29.099,20

783.222,30
1.100.771,84

0
0

sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih

Finančni načrt (v EUR, brez DDV):
leto 2013
Viri sredstev
(in pred tem)
OBČINA RIBNICA
24.166,00
Občina Sodražica
sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih
24.166,00
(Tabelo po potrebi razširite)

leto 2014
117.049,70
2.000
783.222,30
902.272,00

leto 2015
0
0
0
0

SKUPAJ
po virih
344.648,74
2.000,00
783.222,30
1.129.871,04

SKUPAJ
po virih
141.215,70
2.000
783.222,30
926.438,00

%
30,50
0,18
69,32
100,0%

%
15,24
0,22
84,54
100,00

*priloženo gradbeno dovoljenje (priloga št. 19)
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Priloga k IN RRP 2013-2015 JV SLO
PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA
PROGRAMA REGIJE
Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:
(označite):

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

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

OBČINA KOČEVJE, LJUBLJANSKA CESTA 26, 1330
KOČEVJE
/

UREDITEV KANALIZACIJE – DOLGA VAS – LIVOLD – sklop 2 in sklop 3

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

3 Okolje, prostor in infrastruktura
Ukrep 2: Izboljšanje komunalne opremljenosti

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
3.5.4. Razvoj regij
3.5.4.1 Regionalni razvojni programi

Vsebinsko področje projekta
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
(1a) ekonomska infrastruktura
(1b) izobraževalna 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:

-

izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja za
odvajanje odpadnih voda v naseljih Dolga vas in Livold.
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-

Specifični cilji
projekta:

•
•
•
•
•

Pričakovani merljivi(!)
rezultati projekta:*

reševanje problema onesnaževanja podtalnih in površinskih
voda v občini Kočevje z odvajanjem odpadnih voda iz
stanovanjskih in gospodarskih objektov v centralno ČN
izboljšanje razmer na obravnavanem območju, tako na
področju okolja, življenjskih pogojev prebivalcev
prispevati k boljšemu razvoju gospodarstva, turizma in
ostalih panog,.
priključitev približno 475 oseb na javno kanalizacijsko
omrežje,
priključitev približno 93 objektov na javno kanalizacijsko
omrežje,
izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja v dolžini
2.083 m,
izgradnja kanalizacije za odvod padavinskih voda v skupni
dolžini 628m,
izgradnja štirih črpališč,

(v primeru, ko gre za intra-regijski projekt iz več vsebinskih
področij, se navedejo merljivi rezultati projekta po partnerjih za
vsako področje posebej)
Glavni namen investicije je izgradnja sekundarnega
kanalizacijskega omrežja za odvajanje odpadnih voda v naseljih
Dolga vas in Livold.
Investicija predstavlja zaključek že delno zgrajenega
kanalizacijskega omrežja za odvajanje primarnih in sekundarnih
odpadnih voda na območju naselij Dolga vas in Livold. S tem se
rešuje problem onesnaževanja podtalnih in površinskih voda v
občini Kočevje. Projekt »Ureditev kanalizacije – Dolga vas –
Livold – sklop 2 in sklop 3« bo s svojo izvedbo sledil zahtevam
sodobne urbane infrastrukture in tako prispeval k izboljšanju
razmer na obravnavanem območju, tako na področju okolja,
življenjskih pogojev prebivalcev in dolgoročno prispeval k
boljšemu razvoju gospodarstva.
Ostali cilji investicije:








priključitev približno 475 oseb na javno kanalizacijsko
omrežje,
priključitev približno 93 objektov na javno
kanalizacijsko omrežje,
izgradnja primarnega in sekundarnega kanalizacijskega
omrežja v dolžini 2.083 m,
izgradnja štirih črpališč,
zmanjšanje negativih vplivov delovanja primarnih in
sekundarnih odpadnih voda,
zagotavljanje odvajanja odpadnih voda iz stanovanjskih
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Pričakovani merljivi(!)
učinki projekta:*

Ciljna(-e) skupina(-e):

in gospodarskih objektov v centralno ČN,
priključitev celotnega naselja Dolga vas in Livold na
javni kanalizacijski sistem,
zmanjšanje nevarnosti onesnaževanja vodnih virov in
podtalnice zaradi nekontroliranih izpustov odpadnih
voda,
povečanje količin prečiščene komunalne odpadne vode,
ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja,
ohranjanje poseljenosti področja zaradi ustvarjenih boljših
pogojev za bivanje prebivalstva,
zagotovitev pogojev za razvoj gospodarstva, turizma in
ostalih panog,
sledenje zahtevam sodobne urbane infrastrukture z urejeno
javno kanalizacijo.

(v primeru, ko gre za intra-regijski projekt iz več vsebinskih
področij, se navedejo merljivi učinki projekta po partnerjih za
vsako področje posebej)
Izgradnja 2082 m fekalnega kanalizacijskega omrežja,
Izgradnja 628 m meteornega kanala,
Število prebivalcev ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem:
475
Prebivalci naselja Dolga vas in Livold

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):

175

REP
ZA

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ
IN TEHNOLOGIJO

Investicija predstavlja zaključek že delno zgrajenega kanalizacijskega omrežja za odvajanje
primarnih in sekundarnih odpadnih voda na območju naselij Dolga vas in Livold. S tem se
rešuje problem onesnaževanja podtalnih in površinskih voda v občini Kočevje. Projekt
»Ureditev kanalizacije – Dolga vas – Livold – sklop 2 in sklop 3« bo s svojo izvedbo sledil
zahtevam sodobne urbane infrastrukture in tako prispeval k izboljšanju razmer na
obravnavanem območju, tako na področju okolja, življenjskih pogojev prebivalcev in
dolgoročno prispeval k boljšemu razvoju gospodarstva.
Investicija se izvaja na področju odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda, investicijo
bo izvajala Občina Kočevje kot upravičenec po tem projektu. Cilj projekta je izgradnja
kanalizacije, ki bo dosežen preko izbire izvajalca GOI del skladno z ZJN-2 ter vodenja in
usklajevanja investicijskega projekta skozi ves čas izgradnje do zaključka le te in pridobitve
uporabnega dovoljenja.

Geografska
lokacija projekta:

Občina(-e):
Naselje(-a):
Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Dolga vas
Kočevje

PRIKAZANO Z DDV
Aktivnosti projekta
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost
vsakega partnerja posebej)
4. priprava projektne dokumentacije
5. priprava investicijske dokumentacije
6. priprava JN
7. GOI dela
8. nadzor
SKUPAJ stroški:
(Tabelo po potrebi razširite)
Finančni načrt (v EUR, bruto): PRIKAZANO Z DDV
leto 2013
Viri sredstev
leto 2014
(in pred tem)
Občina Kočevje
16.592,76
320.161,26
sredstva EU (ESRR)
0
757.097,98
SKUPAJ po letih
16.592,76 1.077.259,24
(Tabelo po potrebi razširite)

Ocenjeni bruto
stroški (v EUR)
12.200,00
3.660,00
2.440,00
1.051.152,00
24.400,00
1.093.852,00

leto 2015
0
0
0

Terminski načrt
(od-do)
September 2013
Marec 2013
Januar 2014
Marec-julij 2014
Marec–julij 2014

SKUPAJ
po virih
336.754,02
757.097,98
1.093.852,00

%
30,79%
69,21%
100,0%
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Finančni načrt (v EUR, brez povračljivega DDV):
leto 2013
Viri sredstev
leto 2014
(in pred tem)
Občina Kočevje
13.600,62
125.901,40
sredstva EU (ESRR)
0 757.097,98
SKUPAJ po letih
13.600,62 882.999,38
(Tabelo po potrebi razširite)

leto 2015
0
0
0

SKUPAJ
po virih
139.502,02
757.097,98
896.600,00

%
15,56
84,44
100,00

*priloženo gradbeno dovoljenje (priloga št. 20)
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Priloga k IN RRP 2013-2015 JV SLO
PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA
PROGRAMA REGIJE
Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:
(označite):

15
(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji in se
označi v obrazcu za projektni predlog)

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

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

OBČINA KOČEVJE
/

VEČNAMENSKI CENTER ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

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

5. Turizem in dediščina
Ukrep 1: Izboljšanje dostopnosti objektov in območij
naravne in kulturne dediščine, dvig kakovosti turistične
infrastrukture in stanje objektov kulturne dediščine

Navezava projekta na ustrezni OP
(označite):

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih
potencialov
b) OP Razvoj človeških virov
c) OP Razvoj okoljske in prometne
infrastrukture
Razvojna prioriteta OP (naziv):
3.5.4 Razvoj Regij
Prednostna usmeritev OP (naziv): 3.5.4.1 Regionalni razvojni programi
Vsebinsko področje projekta
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
(1a) ekonomska infrastruktura
(1b) izobraževalna 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: (v primeru, ko je vrsta projekta intra-regijski ali inter-regijski projekt, se označi
splošni cilj projekta glede na prevladujoče vsebinsko področje); splošni cilj se
navede na ravni operacije
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Pričakovani merljivi(!)
rezultati projekta:*

Pričakovani merljivi(!)
učinki projekta:*

Ciljna(-e) skupina(-e):

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ
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Splošni cilji projekta so:
povečani in izkoriščeni potenciali za razvoj ustreznih oblik turizma
(prireditveni in poslovni);
pripravljeni novi turistični produkti in programi, povezani z vsebino
kulturno-turističnih dejavnosti;
vzpostavljena in izboljšana kakovost in dostopnost javne, kulturne in
turistične infrastrukture/dejavnosti;
z novimi turističnimi produkti povezana obstoječa ponudba in
prispevek k večji kakovosti turistične ponudbe območja in regije.
Specifični cilji projekta v 2 letih po zaključku operacije so:
ustvarjena 3 nova delovna mesta,
povečano število obiskovalcev na 2.090,
obnovljenih 906,91 m2 bruto površin,
1 obnovljena večnamenska dvorana za kulturno- turistične dejavnosti z
92 premičnimi sedeži,
1 urejena predavalnica z 20 sedeži,
5 urejenih pisarn za opravljanje gospodarske dejavnosti,
1 urejena garderoba s 33 omaricami,
6 urejenih spremljajočih/podpornih prostorov za nemoteno izvajanje
dejavnosti objekta (prostor za toplotno postajo, prostor za tehniko,
prostor za arhiv, projektna kabina, prostor za pripravo projektov,
servisni prostor),
3 sanitarni prostori (moški, ženski, invalidi),
1 dvigalo.
Pričakovani merljivi rezultati projekta v 2 letih po zaključku operacije
so:
število obiskov spletne strani – 1.500,
število obiskovalcev - 2.090,
ustvarjena nova delovna mesta – 3.
Pričakovani merljivi učinki v 2 letih po zaključku operacije so:
- skupna uporabna površina obnovljenega objekta kulturne
infrastrukture oz. večnamenskega centra je 906,91 m² bruto
obnovljenih površin po izvedbi investicije,
število novih turističnih programov ali storitev je 14.
Občani in občanke kočevske občine in drugih občin v subregiji, regiji in
širše od najmlajših do najstarejših, turisti, obiskovalci kulturnih
prireditev.

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt
regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji) :
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Naziv projekta, ki obsega ta projektni predlog, je Večnamenski center za kulturne dejavnosti. V okviru
izvedbe investicije želi Občina Kočevje (upravičenec) rekonstruirati in dograditi objekt Kina Kočevje, ki
spada pod javno infrastrukturo na področju kulture (Sklep Občine Kočevje - Ur. l. RS, št. 55/95). Bolj
natančno gre za preureditev obstoječe kino dvorane v večnamensko dvorano za kulturno- turistične
dejavnosti, ki bo prav tako vsebovala kino dvorano (92 premičnih sedežev), manjšo predavalnico (20
sedežev) ter 5 pisarn za spodbujanje in izvajanje gospodarskih dejavnosti. Preuredili oz. dogradili se bodo:
garderobe, prostor za toplotno postajo, prostor za tehniko, pisarne, prostor za arhiv, projektna kabina,
servisni prostor in dvigalo. Center bo izključno in v celoti namenjen razvoju kulturno-turističnih dejavnosti
(kulturna infrastruktura).
Namen projekta je spodbuditi razvoj kulturnih, gospodarskih in turističnih dejavnosti v občini Kočevje. To
bomo dosegli s preureditvijo prostorov in vzpostavitvijo novih kulturno-turističnih programov, ki bodo
privabljali širšo javnost. Z razvojem turistično-kulturnih produktov (prireditve, razstave, plesne dejavnosti,
kinematografija, usposabljanja, seminarji, idr.) bomo oživeli tradicije in običaje območja in na ta način
prispevali tudi k splošni privlačnosti območja ter višji kakovosti življenja prebivalcev. Posledično želimo
postati kulturni center te subregije, kar pomeni, da bo imela izvedba projekta pozitiven vpliv na širšo regijo,
s čimer bomo dosegli tudi višjo prepoznavnost občine Kočevje
V samo delovanje večnamenskega centra se bodo vključevali pripadniki moškega in ženskega spola pod
enakimi pogoji, ne glede na versko pripadnost, narodnost, raso. Prireditve in ostale dogodke bodo prav tako
obiskovali vsi, ki jih bo dogajanje v centru zanimalo. Tudi zaposlovanje novih kadrov bo izvedeno po načelih
enakosti spolov. Poskrbljeno pa bo tudi za obiskovalce s posebnimi potrebami (gibalno ovirane osebe –
ureditev dvigala).
Investicijske aktivnosti Občine Kočevje (investitorja) bodo v večjem delu potekale za sklop rekonstrukcija in
dozidava, kamor sodijo vsa gradbeno-obrtniška dela, elektro, strojne instalacije, tehnična oprema vseh
prostorov ter zunanja ureditev. Poleg rekonstrukcije in dozidave pa bo Občina Kočevje izvedla tudi mehke
aktivnosti, ki bodo bistveno prispevale k dvigu kakovosti gospodarskih aktivnosti, predvsem na področju
turizma. S pridobitvijo modernega kulturno-gospodarskega centra se bodo lahko oblikovali novi turistični
programi, kar posledično pomeni več nočitev. Cilj je »raztegniti« sezono na celo leto, torej tudi v zimski čas.
Oblikovani bodo predvsem novi tržni, predvsem visokokakovostni programi na področju filma, glasbe,
gledališča, plesa, upodabljajočih umetnosti (slikarstva, kiparstva), razstav, književnosti, strokovnih srečanj,
kongresnega turizma in sprostitvenega »team buildinga«. Cilj programov je povečati število nočitev v dveh
že obstoječih kakovostnih gostiščih z namestitvijo.
Poleg naravne in kulturne dediščine območja občine Kočevje je pomemben del turistične ponudbe tudi
»živa« dediščina – dogodki, obujanje običajev, koncerti ipd. V Kočevju primanjkuje kulturnih dogodkov, ki bi
bili namenjeni širši javnosti in tudi turistom, saj ni ustreznih prostorov za izvajanje kulturnih dejavnosti.
Turisti ne povprašujejo le po znamenitostih, nočitvenih kapacitetah in domači kulinariki, vse več jih zanima
kulturno dogajanje v mestu.
Za izpeljavo investicije je Občina Kočevje pridobila vsa potrebna soglasja in dovoljenja, izbran je tudi že
izvajalce gradbeno-obrtniških del ter nakupa in montaže opreme. Izdelava ocene vplivov projekta na okolje
ni potrebna.
Število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim predlogom, ki
sicer niso upravičeni do sofinanciranja je 0. Projekt prav tako nima aktivnosti, ki bi se izvajale v primeru
dopolnilnega financiranja.
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Geografska
lokacija projekta:

Občina(-e):

Naselje(-a):

Občina Kočevje

Kočevje (Trg zbora odposlancev 62)

(vključno s povračljivim DDV)
Aktivnosti projekta
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega
partnerja posebej)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gradbena dela
Obrtniška dela
Zunanja ureditev
Strojne inštalacije in strojna oprema
Električne inštalacije in električna oprema
Oprema
Projektna dokumentacija, inženiring, gradbeni
nadzor
8. Investicijska dokumentacija in drugo
SKUPAJ stroški:

Ocenjeni
bruto stroški
(v EUR)
(tekoče cene)

Terminski načrt (oddo)

262.844,22
394.550,53
16.479,14
160.335,17
94.505,37
218.237,13
68.011,26

07/2014-05/2015
07/2014-05/2015
07/2014-05/2015
07/2014-05/2015
07/2014-05/2015
01-05/2015
Pred/v 2013-05/2015

13.790,80
1.228.753,62

Pred/v 2013-03/2014

(brez povračljivega DDV)
Aktivnosti projekta
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega
partnerja posebej)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gradbena dela
Obrtniška dela
Zunanja ureditev
Strojne inštalacije in strojna oprema
Električne inštalacije in električna oprema
Oprema
Projektna dokumentacija, inženiring, gradbeni nadzor
Investicijska dokumentacija in drugo
SKUPAJ stroški:

Ocenjeni
bruto stroški
(v EUR)
(tekoče cene)
215.446,08
323.402,08
13.507,49
131.422,27
77.463,42
178.882,89
55.951,85
11.325,25
1.007.401,33

Terminski načrt (oddo)
07/2014-05/2015
07/2014-05/2015
07/2014-05/2015
07/2014-05/2015
07/2014-05/2015
01-05/2015
Pred/v 2013-05/2015
Pred/v 2013-03/2014

Finančni načrt (v EUR, bruto – vključno s povračljivim DDV, tekoče cene):
Viri sredstev
Občina Kočevje
sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih
(Tabelo po potrebi razširite)

leto 2013
(in pred tem)

leto 2014

leto 2015

SKUPAJ
po virih

%

11.439,84 263.942,63 102.579,10
377.961,57 30,76
0,00 615.137,37 235.654,68
850.792,05 69,24
11.439,84 879.080,00 338.233,78 1.228.753,62 100,0%
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Finančni načrt (v EUR, brez povračljivega DDV, tekoče cene):
Viri sredstev
Občina Kočevje
sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih
(Tabelo po potrebi razširite)

leto 2013
SKUPAJ
leto 2014
leto 2015
%
(in pred tem)
po virih
9.533,20 105.489,96
41.586,12
156.609,28 15,55
0,00 615.137,37 235.654,68
850.792,05 84,45
9.533,20 720.627,33 277.240,80 1.007.401,33 100,0%

*priloženo gradbeno dovoljenje (priloga št. 21)
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Priloga k IN RRP 2013-2015 JV SLO
PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA
PROGRAMA REGIJE
Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:
(označite):

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

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

OBČINA ČRNOMELJ
/

OBNOVA SPOMINSKE HIŠE OTONA ŽUPANČIČA

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

5 Turizem in dediščina
Ukrep 2: Povečanje raznovrstnosti in kakovosti turistične
ponudbe in storitev

Navezava projekta na ustrezni OP
(označite):

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih
potencialov
b) OP Razvoj človeških virov
c) OP Razvoj okoljske in prometne
infrastrukture
Razvojna prioriteta OP (naziv):
3.5.4. Razvoj regij
Prednostna usmeritev OP (naziv): 3.5.4.1 Regionalni razvojni programi
Vsebinsko področje projekta
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
(1a) ekonomska infrastruktura
(1b) izobraževalna 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:





Večja in bolj kakovostna vključitev javne kulturne infrastrukture v
gospodarsko-turistično rabo.
Večja podpora kulture lokalnemu in regionalnemu razvoju
Prispevek kulture k večanju zaposlitvenega potenciala, zlasti v storitvenem
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in javnem sektorju.

Specifični cilji
projekta:







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

Zagotoviti prenovljene prostore objekta kulturne dediščine, ki je kulturni
spomenik in jih urediti z novimi in prenovljenimi sodobnejšimi vsebinami, ki
bodo dopolnjevale obstoječe kulturno dogajanje ožjega in širšega regijskega
območja in jih vključevati v nove in privlačnejše vsebine, ki se bodo
kakovostnejše vključevale gospodarsko – turistično rabo;
Zagotoviti izvedbo investicije v občinsko javno kulturno infrastrukturo in
kvalitativno ter kvantitativno izboljšati muzejske, galerijske in druge spremljajoče
prostore, potrebne za izvajanje kulturnih dejavnosti in zagotovitev ugodnega
počutja ter dostopa vsem zainteresiranim uporabnikom v sodelovanju z
Belokranjskim muzejem Metlika, ki na nivoju vseh treh belokranjskih občin
upravlja z to in še drugimi zbirkami kot dislociranimi enotami;
Zaposlitev strokovnega kadra za potrebe vsebinske ureditve, delovanja in uspešne
popularizacije prenovljenih in novih zbirk in drugih kulturnih vsebin, za
zagotavljanje vodenja po muzejskih zbirkah in za potrebe izvajanja drugih
spremljajočih kulturnih in turističnih dejavnosti, ki se bodo odvijale v
prenovljenih oz. novih prostorih.

Povečano št. obiskovalcev: 15% (iz 2023 obiskovalcev v letu 2013 na
2326 obiskovalcev do konca leta 2017)
Število ustvarjenih bruto delovnih mest: 1
Obnovljen in revitaliziran objekt kulturne dediščine, ki je
razglašen kot kulturni spomenik: 1
Pridobljena skupna uporabna površina obnovljenega objekta kulturne
infrastrukture – večnamenskih centrov: 308,84 m2
Obiskovalci, turisti, študenti, šolska mladina in predšolski otroci,
kulturni delavci in ljubitelji kulturne dejavnosti, prebivalci mesta in
širša zainteresirana javnost, krajevna skupnost, javne in privatne
ustanove oz. podjetja, ki delujejo na področju turizma in kulturnih
dejavnosti

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:
 Obnova spominske hiše Otona Župančiča v Vinici, ki je kulturni spomenik lokalnega pomena in je s sklepom občinskega
sveta razglašen kot javna kulturna infrastruktura. Objekt je v celoti v lasti Občine Črnomelj in bo po končani naložbi
namenjen povečanju turistične aktivnosti regije, kar bo zagotavljala ureditev sodobne zbirke slovenskega pesnika in
pisatelja Otona Župančiča in drugih zbirk, ki bodo predstavljale ne le regionalni pomen temveč tudi širši pomen
zgodovine Vinice kot npr. z zbirko posvečeno Viniški republiki (Viniška republika je naziv za samooklicano državno
tvorbo, ki so jo 21. aprila 1919 razglasili vaščani Vinice) in drugimi že obstoječimi vsebinami (zbirka Pomembni Belokranjci). Z
zagotovitvijo izvedbe investicije v občinsko javno kulturno infrastrukturo in kvalitativno ter kvantitativno izboljšati
muzejske, galerijske in druge spremljajoče prostore, potrebne za izvajanje kulturnih dejavnosti in zagotovitev
ugodnega počutja ter dostopa vsem zainteresiranim uporabnikom v sodelovanju z Belokranjskim muzejem Metlika, ki
na nivoju vseh treh belokranjskih občin upravlja z to in še drugimi zbirkami kot dislociranimi enotami. Z zaposlitvijo
strokovnega kadra bo zagotovljeno nadaljnje vsebinsko urejanje zbirk, delovanje in uspešna popularizacija
prenovljenih in novih zbirk in drugih kulturnih vsebin. Zagotovljeno bo vodenja po zbirkah ter za vodenje in
organizacija drugih spremljajočih kulturnih in turističnih dejavnosti, ki se bodo odvijale v prenovljenih oz. novih
prostorih. ( II. in III. faza prenove)
Upravičenec: Občina Črnomelj
Aktivnosti upravičenca za dosego ciljev operacije:
Aktivnost 1: Dopolnitev in spremembe projekta za izvedbo
Začetek aktivnosti: september 2013
Konec aktivnosti: oktober 2013
Predstavitev aktivnosti: V l. 2012 izdelano projektno dokumentacijo za izvedbo je bilo nujno potrebno spremeniti in
dopolniti na osnovi novih znanih dejstev – sprememba lastniške strukture v objektu. Občina Črnomelj je v letu 2013
odkupila del objekta, ki je bil še v privatni lasti.
Cilj aktivnosti: Pridobiti ustrezno projektno dokumentacijo za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del Spominske hiše
Otona Župančiča in ureditve zunanje okolice in na osnovi le te doseči ostale zastavljene cilje.
Izvajalec aktivnosti in način dela: Izvajalec dopolnitve je bilo podjetje Arha plus d.o.o., ki je dopolnilo PZI št. 12.006 z
dopolnitvami in spremembami kot priloga – Mapa 6 k projektni dokumentaciji. Pri pripravi projektne dokumentacije so
bili v celoti upoštevani kulturno varstveni pogoji, ki jih je izdal pristojni zavod za varstvo kulturne dediščine.
Opredelitev potrebnih resursov za izvedbo aktivnosti (potrebni kader, osnovna sredstva, ipd): Ustrezno usposobljeni v
skladu z ZJN najugodnejši ponudnik.
Sredstva, ki so bila potrebna za nastali strošek izvedene aktivnosti zagotavlja v tej fazi občina iz proračunskih sredstev
občine, predvideno pa je sofinanciranje po tej prijavi na razpis za pridobitev sredstev regionalnih spodbud.
Aktivnosti 3-6: Priprava javnega naročila, razpisne dokumentacije in izvedba javnega naročila za izbiro izvajalca
za gradbena, obrtniška in instalacijska dela, dostava oz. izdelava, montaža in postavitev določene opreme in
izvajanje gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter dobava, izdelava, montaže in postavitev določene opreme
Začetek aktivnosti same izgradnje: julij 2014

Konec aktivnosti: april 2015

Predstavitev aktivnosti:
Izveden je bil postopek izbire izvajalca za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del in izbrati najugodnejšega
izvajalca s sklepom o izbiri izvajalca (datum sklepa: 20.12.2013);
Podpis pogodbe z MGRT za sofinanciranje;
Podpis pogodbe z izbranim izvajalcem za investicijsko vzdrževalna dela;
Izvedba investicijsko-vzdrževalna dela, nabava določene opreme, ureditev zunanjih površin oz. okolice objekta v
skladu z izdelanim PZI št. 12.006 (Izdelal Arha d.o.o. marec 2012, dopolnitev september 2013);
Cilj aktivnosti: Izvedba investicijsko vzdrževalnih del Spominske hiše Otona Župančiča in ureditev zunanje okolice ter
oprema objekta z določeno opremo, ureditev ustrezne sanacije vlage in ureditev ustreznega načina ogrevanja prostora,
zagotovitev primernih prostorov za postavitev prenovljene zbirke in novih razstav in s tem doseči prej naveden
operativne cilje projekta.
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Izvajalec aktivnosti in način dela: na osnovi predhodnega javnega naročila po ZJN bo izbran za to usposobljen
najugodnejši izvajalec, ki v predstavljenih terminih v skladu s projektno dokumentacijo v roku izvedel potrebna
dela.
Naziv aktivnost 7 - 9: Priprava zasnove zbirk in razstav, oblikovanje, izdelava, dobava in postavitev opreme za
ureditev zbirk in razstav,oblikovanje, izdelava, postavitev zbirk in razstav
Začetek aktivnosti: avgust 2014
Konec aktivnosti: september 2015
Predstavitev aktivnosti:
- Izbrati strokovno usposobljenega zunanjega izvajalca za pripravo zasnove prenove zbirke in novih
razstav;
- Izdelati zasnovo in prenovo zbirke in novih razstav;
- Izbrati zunanjega izvajalca za oblikovanje, pripravo, izdelavo, dobavo potrebne opreme za ureditev
zbirke in razstav;
- Oblikovanje, priprava, izdelava, dobava vse potrebne opreme za ureditev zbirke in razstav v skladu s
predhodno izdelano zasnovo ureditve;
- Postavitev in ureditev zbirke in razstav;
Cilj aktivnosti: V prenovljenih prostorih zagotoviti zbirke in nove razstave s prenovljenimi in novimi sodobnejšimi
vsebinami, ki bodo dopolnjevale obstoječo kulturno dogajanje ožjega in širšega območja in privabile večje število
obiskovalcev in s tem bo posredno vpliv na hitrejšo gospodarsko rast območje predvsem turistične in s turizmom
povezane dejavnosti in s tem doseči prej naveden operativne cilje projekta. Z navedenimi aktivnostmi želimo
predvsem zagotoviti ustrezno in sodobno ureditev spominske zbirke pesnika Otonu Župančiču, kar ima ne le
lokalni in regionalni pomen, ampak tudi širše.
Izvajalec aktivnosti in način dela: Na osnovi predhodnih postopkov izbire najugodnejših izvajalcev, ki bodo za to
tudi strokovno ustrezno usposobljeni ob upoštevanju ZJN bodo opravljena potrebna dela, da pridobimo ustrezno
zasnovo zbirke in razstav in na osnovi le te v nadaljevanju s pomočjo najugodnejših za to usposobljenih zunanjih
izvajalcev v roku izvesti vsa potrebna dela kot oblikovanje, izdelava, dobava, montaža in postavitev opreme, ki
vključujem tudi vse avdio in video elemente, računalniško in ter drugo opremo, ki bo omogočala zagotavljanje
ureditve zbirke in razstav s sodobnejšimi in privlačnejšimi vsebinami za obiskovalce različnih generacijskih
skupin, predvsem pa mladine, ki so zelo zahtevni obiskovalci in jih pritegnejo predvsem interaktivne vsebine.
Aktivnosti so realno izvedljive po zaključkom vzdrževalnih in drugih investicijskih del in izvedbo
konservatorskega spremljanja saj prej ni možno predvideti potrebno opremo, ki bo zadostila pogojem določenim
na osnovi konservatorskih raziskav, ki bodo potekale med obnovo.
Opredelitev potrebnih resursov za izvedbo aktivnosti (potrebni kader, osnovna sredstva, ipd):
Aktivnost je lahko izvedena s pomočjo ustrezno usposobljenega najugodnejšega izvajalca, s katerim bo sklenjena
pogodba samo v primeru, da bo občine na osnovi te prijave pridobila sredstva sofinanciranja. Občina bo za
začetek del zagotavljala sredstva v skladu s sprejetim proračunom in oziroma rebalansom proračuna in v skladu z
načrtom razvojnih programov, ki ga bo uskladila do podpisa pogodbe z ministrstvom v primeru sofinanciranja
projekta s sredstvi regionalnih spodbud.
Tekom izvajanja projekta bo potekalo tudi stalna aktivnost 10:
Informiranje in obveščanje javnosti z obvestili preko javnih medijev, občinske spletne strani in na druge
ustrezne načine.
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Občina(-e):
OBČINA ČRNOMELJ

Aktivnosti projekta
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost
vsakega partnerja posebej)
9. Izdelava, dopolnitev in spremembe projekta za izvedbo
10. Priprava oziroma novelacija investicijske
dokumentacija
11. Na osnovi izbranega izvajalca podpis pogodbe za GOI
dela in izvajanje gradbenih, obrtniških in instalacijskih
del ter dobava, izdelava, montaža in postavitev
določene opreme
12. Raziskave in konservatorski nadzor

Naselje(-a):
VINICA
Ocenjeni bruto
stroški (v EUR)
30.014,45
4.339,60
400.048,08

12.441,31

13. Nadzor in varnostni načrt

13.646,25

14. Varstvo pri delu

3.115,58

15. Priprava zasnove zbirk in razstav po predhodni izbiri
izvajalcev

11.162,80

16. Načrt opreme , izdelava, dobava in postavitev opreme
za namene ureditev zbirk in razstav po predhodni izbiri
izvajalcev
17. Oblikovanje, izdelava, postavitev zbirk in razstav po
predhodni izbiri izvajalcev

149.224,94
43.789,75

18. Informiranje in obveščanje

1.126,02

19. Nakup prostorov

11.400,00
SKUPAJ stroški:

Terminski načrt
(od-do)
mar 2012 – dec
2013
okt 2008 - apr
2014
julij 2014- april
2015
julij 2014 – april
2015
julij 2014 – april
2015
julij 2014 – april
2015
avg 2014 – junij
2015
avg 2014 –
september 2015
avg 2014 –
september 2015
jul 2014september 2015
dec 2011 – mar
2012

680.308,78

(Tabelo po potrebi razširite)
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Finančni načrt (v EUR, bruto):
leto 2013
Viri sredstev
Občina Črnomelj

(in pred tem)

SKUPAJ
leto 2014

52.039,68

585,60

sredstva EU (ESRR)
drugi javni viri
(navedite): _________
SKUPAJ po letih
52.039,68
(Tabelo po potrebi razširite)

585,60

leto 2015

po virih

%

223.738,94

276.364,22

40,62

403.944,56

403.944,56

59,38

627.683,50

680.308,78

100

Finančni načrt (v EUR, brez DDV) – DDV v obravnavanem primeru ni povračljiv!!
leto 2013
Viri sredstev
Občina Črnomelj

(in pred tem)

SKUPAJ
leto 2014

45.988,07

480,00

sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih

45.988,07

480,00

leto 2015

po virih

%

112.563,08

159.031,15

28,25

403.944,56

403.944,56

71,75

516.507,64

562.975,71

100

*priloženo gradbeno dovoljenje (priloga št. 22)
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Priloga k IN RRP 2012-2014 JV SLO
PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA
PROGRAMA REGIJE
Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:
(označite):

17
(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji in se
označi v obrazcu za projektni predlog)

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

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

OBČINA STRAŽA

IZGRADNJA VODOVODA, KANALIZACIJE IN JAVNE RAZSVETLJAVE TER
UREDITEV POVRŠIN ZA PEŠCE IN KOLESARJE V HRUŠEVCU

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

3.OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURA
Ukrep 2: Izboljšanje komunalne opremljenosti

Navezava projekta na ustrezni OP
(označite):

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

3.5.4 RAZVOJ REGIJ
Razvojna prioriteta OP (naziv):
Prednostna usmeritev OP (naziv): 3.5.4.1 REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM

Vsebinsko področje projekta
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
(1a) ekonomska infrastruktura
(1b) izobraževalna 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:

-

Izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev prebivalstva na
območju naselja Hruševec;

189

REP
ZA

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ
IN TEHNOLOGIJO

Zmanjšanje razlik v komunalni opremljenosti med urbanim in
podeželskim območjem JV regij;
Zmanjšanje emisije CO2 in s tem izboljšati okoljske parametre
V Občini Straža naselje Hruševec nima urejene steze za mešan promet
(pločnika in kolesarske steze). Ob tej investiciji bi se uredila tudi javna
razsvetljava, vodovod in kanalizacija. Zgradili bi 228 m kanalizacijskega
omrežja. Priklopili bi se štirje objekti od tega eno podjetje. Vsi objekti bi
bili priklopljeni na obstoječo čistilno napravo. Zaradi dotrajanosti
vodovodne infrastrukture bomo obnovili tudi 1.482 m vodovodnega
omrežja v naselju Hruševec.
Investicija bi se izvajala na podlagi gradbenih dovoljen in sicer št. 351615/2011-6, z dne 10.10.2011, 351-610/2011-4, z dne 20.7.2011 ter 35154/2013-4 z dne 10.7.2013. Gradbena dovoljenja so veljavna, ker smo že
začeli s pripravljalnimi deli.
Z realizacijo tega projekta bi s pločnikom ter obnovo vodovoda in
kanalizacije, prebivalcem in udeležencem v prometu, omogočili varnost in
tako zvišali bivanjsko kvaliteto. Občani Občine Straža bi imeli neoporečno
pitno vodo in prebivalci Hruševca pa urejeno kanalizacijsko omrežje.
Predmet sofinanciranja je izgradnja vodovoda in kanalizacije. Občina bo s
svojimi sredstvi zagotovila financiranje neupravičenih stroškov
-

Specifični cilji
projekta:

Pričakovani
merljivi(!) rezultati
projekta:*

-Dolžina obnovljenega vodovodnega omrežja je 1,482 km
-Število prebivalcev s kvalitetnejšo in varnejšo pitno vodo je 3.000 (večji
del Občine Straža)
-Dolžina fekalne kanalizacije je 0,228 km
-Število prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijsko omrežje je 16.

Pričakovani
merljivi(!) učinki
projekta:*
Ciljna(-e) skupina(-e): Občani občine Straža- krajani naselja Hruševec

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt
regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji) :
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Navede se:

-

-

-

-

-

Izgradnja vodovoda in kanalizacije ter pločnika in kolesarske poti, ureditev javne
razsvetljave, bo del vodovodne povezave med občinami Novo mesto, Straža in Dolenjske
Toplice. Kolesarska steza pa bo del kolesarske transverzale,
Upravičenci projekta so občani naselja Hruševec,
aktivnosti upravičenca – Občina Straža bo za dosego ciljev operacije pripravila vso
razpisno dokumentacijo, že pridobljena gradbena dovoljenja in sofinancirala upravičene
in vse neupravičene stroške,
Z izgradnjo kolesarske steze se bo v občini povečal turistični promet in s tem tudi obisk
naših kulturnih znamenitosti ter posredno tudi zaposlenost pri domačih kulturnih in
gostinskih ustanovah,
Izgradnja vodovoda, kanalizacije in javne razsvetljave ter ureditev površin za pešce
predstavlja ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno
tehnično/tehnološko funkcijo,
Z izgradnjo tega projekta se bodo zmanjšale razlike v komunalni opremljenosti med
urbanim in podeželskimi območji v JV Sloveniji.
Projekt je skladen s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, Državnim razvojnim
programov RS, Nacionalnim programom varnosti okolja ter Nacionalnim strateškim
referenčnim okvirjem in Operativnim programov krepitve regionalnih razvojnih
potencialov.

Primer za izvedbo je enak kot v primeru opisa projekta, ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z
opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji

Geografska
lokacija projekta:

Občina(-e):
Straža

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

1. Rekonstrukcija ceste in izgradnja steze za pešce in
kolesarje
2. Javna razsvetljava
3. Kanalizacijsko omrežje
4.
5.
6.
7.

Naselje(-a):
Hruševec

Vodovodno omrežje
Nadzor
Vodenje investicije
Obveščanje javnosti

SKUPAJ stroški:

Ocenjeni bruto
stroški (v EUR)

Terminski načrt
(od-do)

783.640,81 1.6.2014-30.6.2015
99.952,09 1.6.2014-30.6.2015
54.787,19 1.6.201431.12.2014
272.537,15 1.6.2014-30.4.2015
9.876,48 1.6.2014-30.6.2015
13.168,64 1.6.2014-30.6.2015
13.168,64 1.6.2014-30.6.2015
1.247.131,00

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

leto 2013
(in pred tem)

Občina Straža (nosilec
projekta)
sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih

leto 2014

leto 2015

305.262,61 457.893,92

SKUPAJ
po virih

%

763.156,53 61,2 %

193.589,78 290.384,69
483.974,47 38,8 %
498.852,39 748.278,61 1.247.131,00 100,0%

(Tabelo po potrebi razširite)

Finančni načrt (v EUR, neto):
Viri sredstev

leto 2013
(in pred tem)

Občina Straža (nosilec
projekta)
sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih

leto 2014

leto 2015

215.305,56 322.958,34

SKUPAJ
po virih

%

538.263,90 52,7 %

193.589,78 290.384,69
483.974,47 47,3 %
408.895,34 613.343,03 1.022.238,53 100,0%

*priloženo gradbeno dovoljenje (priloga št. 23)
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Priloga k IN RRP 2013-2015 JV SLO
PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA
PROGRAMA REGIJE
Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:
(označite):

18
(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji in se
označi v obrazcu za projektni predlog)

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca
znotraj ene regije)
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca iz
dveh ali več regij)

Nosilec projekta (upravičenec):
Sodelujoči partnerji v projektu:

Naziv projekta:

Občina Kostel
-

VODOVOD 8.FAZA

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

3 Okolje, prostor in infrastruktura
Ukrep 2: Izboljšanje komunalne opremljenosti

Navezava projekta na ustrezni OP
(označite):

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih
potencialov
b) OP Razvoj človeških virov
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvojna prioriteta OP (naziv):
3.5.4 Razvoj regij
Prednostna usmeritev OP (naziv): 3.5.4.1 Regionalni razvojni programi
Vsebinsko področje projekta
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
(1a) ekonomska infrastruktura
(1a) izobraževalna infrastruktura
(2a) okoljska infrastruktura:
(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v
turističnih območjih:
(3a) razvoj urbanih območij:
(3b) socialna infrastruktura:
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Namen izvedbe investicije Vodovod 8.faza je zagotoviti
zanesljivo oskrbo prebivalcev na vzhodnem delu občine s
kvalitetno pitno vodo v zadostnih količinah in tako izboljšati
kvaliteto bivanja in ustvariti pogoje za nadaljnji razvoj tega
območja. Namen izgradnje vodovoda je tudi ohranjanje
poseljenosti obravnavanega območja ob meji z Republiko
Hrvaško.

Glavni cilj investicije je obnova vodovoda 8. faza v občini
Kostel. V sklopu investicije bo izvedena obnova vodovodne
povezave med zajetjem Delač in vodohranom Kostel ter
priključitev na javni vodovod naselij Delač in Sapnik, ki imata
sedaj svoj vaški vodovod. Celotni sistem se bo oskrboval z vodo
iz zajetja Delač, od kjer se bo vodo gravitacijsko spuščala preko
UV dezifekcijske naprave v vodohran Kostel in naprej v naselja
Kostel, Stelnik, Gorenja žaga, Mavrc in Brsnik.
Obnova obravnavanega vodovoda je nadalje razdeljena v 6
funkcionalno zaključenih odsekov (faz):
- 1. podfaza: odsek vodovoda Delač – vodohran Kostel,
- 2. podfaza: odsek vodovoda Vodohran Kostel – Stelnik Kostel,
- 3. podfaza: odsek vodovoda Odcep Kostel – Gorenja
Žaga,
- 4. podfaza: odsek vodovoda Kostel – Mavrc,
- 5. podfaza: odsek vodovoda Mavrc – Brsnik,
- 6. podfaza: odsek vodovoda Brsnik – Sapnik.

Pričakovani merljivi(!)
rezultati projekta:*

Število prebivalcev s kvalitetnejšim in varnejšim
vodovodnim sistemom (načrtovana vrednost 2 leti po
zaključku operacije)
6 prebivalcev naselij Delač, Sapnik z novim vodovodnim
sistemom ter
 30 prebivalcev naselij Kostel, Gorenja Žaga, Stelnik,
Kostel, Gorenja žaga, Mavrc, Brsnik, Sapnik z urejeno
in nemoteno oskrbo z vodo
Dolžina novozgrajenega (obnovljenega) vodovodnega
omrežja
(načrtovana vrednost ob zaključku operacije): cca 5,7 km

Ciljna(-e) skupina(-e):

Prebivalci naselij Delač, Stelnik, Kostel, Gorenja Žaga, Mavrc,
Brsnik, Sapnik
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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.6.1. v razpisni
dokumentaciji):

Predvidena investicija bi pomenila dokončanje dela investicijskega projekta celovite
obnove vodovoda v občini Kostel. Z izvedbo investicije bi obnovili in ustrezno
dogradili vodovodno omrežje z zajetjem v Delaču. Tako bi bila na novo zagotovljena
ustrezna pitna voda naseljem Delač in Sapnik, kjer imajo sedaj vaške vodovode, ki v
poletnih mesecih presahnejo. S tem bi bil rešen problem oskrbe s pitno vodo na
obravnavanem obmejnem območju. Obravnavan projekt se nanaša na isti vodni vir
Zajetje Delač z vodohranom in predstavlja ekonomsko nedeljivo celoto.
Obravnavana investicija je skladna z Regionalnim razvojnim programom razvojne
regije JV Slovenija 2007 – 2013, poglavje, »3. Okolje prostor in infrastruktura«,
»Ukrepom 2. Izboljšanje komunalne opremljenosti« podtočko 3.2.3. Obnova in
modernizacija obstoječih vodovodnih omrežij ter varstvo vodnih virov.

Geografska
lokacija projekta:

Občina(-e):
Kostel

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

stroški storitev izdelave investicijske
dokumentacije (IP)

Naselje(-a):
Delač, Stelnik, Kostel, Gorenja Žaga,
Mavrc, Brsnik, Sapnik

Ocenjeni bruto stroški
(v EUR)

Terminski načrt
(od-do)

3.616,00

2013-2015

14.466,00

2013-2015

2.635,00

2013-2015

stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in
instalacijskih del, vključno z zunanjim urejanjem
objektov

684.856,00

2015

stroški nakupa, dobave in vgradnje opreme, ki je
upravičena v okviru namena vsebine operacije

44.069,00

2015

stroški storitev strokovnega nadzora gradnje

27.534,00

2015

1.785,00
171.371,42
950.332,42

2015

stroški storitev izdelave projektne dokumentacije
stroški geodetskih posnetkov

stroški nakupa zemljišč
DDV (22%)

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

leto 2014

leto 2015

SKUPAJ
po virih

%

upravičenec
(nosilec
projekta)

0,00

288.215,57

288.215,57

30,32786885

sredstva EU
(ESRR)

0,00

662.116,85

662.116,85

69,67213115

0,00

0,00

950.332,42

950.332,42

drugi javni viri
(navedite):
23.člen ZFO

0

zasebna sredstva
(navedite):
________SKUPAJ po
letih

0,00

100

Opomba:
Pomembna navodila vlagateljem za pripravo vlog, št. 4300-55/2009/1256, z dne 26. 8. 2010
navajajo, da povračljivi DDV ni strošek investicije in se ga ne prikazuje v finančni konstrukciji
in med viri financiranja. V skladu s temi navodili je izpolnjena še naslednja tabela.

Finančni načrt (v EUR, brez povračljivega DDV):
Viri sredstev

leto 2014

leto 2015

SKUPAJ
po virih

%

upravičenec
(nosilec
projekta)

0,00

116.844,15

116.844,15

15

sredstva EU
(ESRR)

0,00

662.116,85

662.116,85

85

0,00

0,00

778.961,00

778.961,00

drugi javni viri
(navedite):
23.člen ZFO
zasebna sredstva
(navedite):
________SKUPAJ po
letih

0,00

0

100

*priloženo gradbeno dovoljenje (priloga št. 24)
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Priloga k IN RRP 2013-2015 JV SLO
PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA
PROGRAMA REGIJE
Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:
(označite):

19
(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni
dokumentaciji in se označi v obrazcu za projektni predlog)
1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

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

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO – I. TRAKT – VIŠJA STROKOVNA ŠOLA –
DOKONČANJE OBJEKTA

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

2 Človeški viri in družbena blaginja
Ukrep 1: Ustvarjanje znanja, ki je prilagojeno potrebam
regionalnega gospodarstva in priprava izobraževalnih
institucij na nove zahteve gospodarstva

Navezava projekta na ustrezni OP
(označite):

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih
potencialov
b) OP Razvoj človeških virov
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvojna prioriteta OP (naziv):
3.5.4. Razvoj regij
Prednostna usmeritev OP (naziv): 3.5.4.1. Regionalni razvojni programi
Vsebinsko področje projekta
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
(1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura
(1b) prometna infrastruktura
(2a) okoljska infrastruktura
(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v
turističnih območjih:
(3a) razvoj urbanih naselij
(3b) socialna infrastruktura
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Splošni cilji projekta: Poglaviten cilj investicije je pridobiti ustrezne prostore za Šolski
Center Novo mesto za potrebe Višje strokovne šole (v nadaljevanju:
VSŠ) za višješolske dodiplomske študijske programe tehničnih
usmeritvah in kozmetike (programi strojništvo, varovanje okolja in
komunala, elektronika, lesarstvo, informatika, logistično inženirstvo
in kozmetika ter interdisciplinarni programi na področju URE in
OVE ) ter tudi za programe usposabljanj po pridobljeni višješolski
diplomi (podjetništvo) in visokošolski programi na področju
strojništva (Fakulteta za industrijski inženiring v avtomobilski
industriji).
Namestitev sodobne opreme aplikativno razvojno, praktično
naravnano izobraževanje ter usposabljanje v manjših skupinah s
poudarkom na visokem standardu primernosti in varnosti prostorov
na medsebojno prepletenih področjih:
 IKT
 strojništvo
 mehanika
 elektrotehnika
 ekonomija
 URE in OVE.
Regija JV Slovenija ima večja delovno intenzivna podjetja, ki so še
vedno zelo razvojno naravna. Ker je večina teh podjetij proizvodnih,
potrebujejo veliko praktično in strokovno usposobljenega kadra.
Podjetje Renault gradi skupaj s partnerjem Mercedes nove
proizvodnje zmogljivosti v Novem mestu. V novi skupni tovarni
želijo proizvajati avtomobile novih generacij na najsodobnejših
proizvodnih procesih. Zaradi tega je bila izražena potreba, da se
pripravita še dva nova visokošolska programa in sicer mehatronika
in avtoservisni inženir. V obstoječe programe, ki pa se že izvajajo pa
je potrebno vnesti nove programske in strokovne vsebine, ki bodo
dale diplomatov še bolj konkretna znanja in sposobnost sledenja
novih tehnoloških procesov. Na avtomobilsko proizvodnjo je
vezanih tudi veliko večjih in manjših podjetij v regiji. Njihovi
zaposleni in bodoči zaposleni morajo ravno tako poznati najnovejša
orodja in sisteme, ki so potrebni za razvoj in osvajanje sestavnih
delov avtomobilov, kakor tudi proizvodnjo le teh. V urejenih prostih
novo izgrajenega prvega trakta Šolskega centra Novo mesto, bomo
omogočali možnost sodobnega izvajanja in širitev že obstoječih
višješolskih programov, ki jih izvajamo in možnost razvoja novih
programov, za katere je jasno izražena pobuda s strani regionalne
gospodarske zbornice ter večjih industrijskih podjetij (priloga
projektnega predloga).
Specifični cilji
projekta:

Cilje, ki jih želi VSŠ doseči z izvedbo investicije, je možno razdeliti na
dva sklopa:
Kratkoročni cilji
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zagotovitev primernih pogojev in standardov za obstoječe
izobraževalne programe
 širitev izobraževanja in usposabljanja na druga zgoraj
omenjena strokovna področja
Dolgoročni cilji
 povečati vpis na naravoslovno-tehnične smeri;
 postopno uresničevanje razvojne vizije uvajanja
individualiziranih, interdisciplinarnih in timskih pristopov v
izobraževanje in usposabljanje katerih cilj je specializacija
znotraj posameznega programa (koncept spreminjanja
izobrazbe v poklic)
 študenti se bodo s študijem znanstvenih temeljev
programov, tehnoloških temeljev, aplikativnih in sistemskih
znanj in poslovnih znanj usposobili za prenos pridobljenih
teoretičnih in strokovnih znanj v prakso in reševanje
problemov v delovnih okoljih
 zmanjševanje razlik v stopnji in kakovosti pridobljenih znanj.
 zaradi novih in boljših kompetenc pridobljenih v
prenovljenih kompetenčno sestavljenih in evropsko
primerljivih višje šolskih študijskih programih pričakujemo
večjo zaposljivost diplomatov in s tem zmanjševanje
brezposelnosti
 novi pristopi v izobraževanju, teamsko delo, poudarek na
prosti izbiri predmetov in modulov, uvajanje podjetništva
ter učnih podjetij nam bo omogočalo dvig podjetništva v
regiji.

Pričakovani merljivi(!)
rezultati projekta:*

Rezultat
Vpišite začetno in
načrtovano vrednost.

1. VIŠJEŠOLSKA
IZOBRAŽEVALN
A SREDIŠČA Nove uporabne
površine za
potrebe
višješolskih
regijskih
izobraževalnih
središč (v m2)

Začetna vrednost
(stanje pred
izvedbo operacije,
na dan oddaje
vloge oz. vpišite
datum)
Prvi trakt je bil do
3. podaljšane
gradbene faze s
fasado dograjen
leta 2011. Prvi
trakt ima v kletni
etaži 768,6 m2, v
pritličju 972,6 m2,
v prvem nadstropju
922,30 m2, v
drugem nadstropju
928,50, v tretjem
nadstropju –
mansardi 794,3 in

Načrtovana
vrednost 2 leti
PO ZAKLJUČKU
operacije
Dokonča se
2292,95 m2 že
izgrajenega
objekta.
Dograditi je
potrebno vezni
trakt 246,65 m2
uredi se
povezave in
okolico.
Pridobimo:
Tretje
nadstropje
794,3 m2:
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na podstrešju 470
 specialni
m2 – SKUPAJ
kabinet za
4857,05m2. Leta
informatiko,
2012 smo uredili za
 specialno
uporabo pritličje
učilnica za
brez velike
informatiko,
predavalnice
 4 klasične
714.60 m2 v letu
učilnice –
2013 pa prvo in
male
drugo nadstropje
predavalnice,
tako, da je v
 sobo za
uporabi 2564,1m2.
zagovore
Dokončati je treba
diplom,
še kletno etažo,
 tajništvo višje
predavalnico v
šole,
pritličju, celotno 3.
 pisarna
Nadstropje,
ravnatelja in
podstrešje v
pomočnika,
površini 2292,95
 referat ter
m2 ter zgraditi
zbornica za
vezni trakt 246,65
predavatelje,.
m2
Podstrešje
470,75 m2:
 velika
večnamenska
dvorana
 manjša
večnamenska
dvorano
 kabinet
Pritličje
259,3m2:
 velika
predavalnica z
vso potrebno
opremo z 140
sedeži.
V kletno etažo
768,6 m2
 večnamenski
prostor za
druženje
študentov
 prostori za
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2. VIŠJEŠOLSKA
IZOBRAŽEVALN
A SREDIŠČA –
Nakup opreme za
potrebe
višješolskih
regijskih
izobraževalnih
središč

Pričakovani merljivi(!)
učinki projekta:*

postori, ki so
predmet projekta
dokončanje prvega
trakta niso
opremljeni

samostojno
projektno
delo,
 arhivi ter
prostori za
tehnično
osebje.
Vezni trakt do
Šolskega centra
246,65 m2.
 zbornica in
prostor za
druženje
predavateljev
 trije kabineti
Povezave do
Šolskega centra
Zunanja
okolica.
Oprema za veliko
predavalnico,
veliko dvorano,
malo dvorano z
demonstracijsko
kuhinjo,
računalniško
učilnico, 4
klasične učilnic,
sobo za zagovore
diplom- sejna
soba, 2 zbornici,
10 kabinetov in
pisarn,
študentski
referat in prostor
za druženje
študentov.

(v primeru, ko gre za intra-regijski projekt iz več vsebinskih
področij, se navedejo merljivi učinki projekta po partnerjih za
vsako področje posebej)
Učinek
Začetna vrednost
Načrtovana
(stanje pred
vrednost OB
Izberite vse ustrezne
izvedbo operacije,
ZAKLJUČKU
kazalnike za vašo
na dan oddaje vloge
operacije

201

REP
ZA

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ
IN TEHNOLOGIJO

operacijo in vpišite
začetno in
načrtovano vrednost.

Ciljna(-e) skupina(-e):

Geografska
lokacija projekta:

oz. vpišite datum)

1. Število
ustvarjenih bruto
delovnih
mest
20
30
kot
posledica
izvedene
operacije
2. Število
programov
izobraževanj
6
9
višješolskih
regijskih
izobraževalnih
središč
3. Število vpisanih
študentov
višješolskih
900
1200
regijskih
izobraževalnih
središč Študenti, diplomanti, nezaposleni, predavatelji, tehničnopodporno osebje, delodajalci, združenja delodajalcev

Občina(-e):
Novo mesto

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

1. Že izvedena gradben, obrtniška in instalacijska
dela
2. Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih

Naselje(-a):
Objekt se bo nahajal v Novem
mestu znotraj kompleksa Šolskega
centra Novo mesto, Šegova ulica
112,

Ocenjeni
bruto stroški Terminski načrt (od(v EUR)
do)
3.798.081,38 Leto 2013 in pred tem

1.849.677,52 mar2014 - sept2015

del
3. Nakup, dobava in vgradnja opreme
4. Izdelava/dopolnitev investicijske in projektne
dokumentacije, svetovanje
5. Vodenje in koordinacija
SKUPAJ stroški:

154.208,00 mar2014 - sept2015
71.248,00 mar2014 - sept2015
73.200,00 mar2014 - sept2015
5.946.414,90
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Finančni načrt (v EUR, bruto):
leto 2013
Viri sredstev
upravičenec (nosilec projekta)

(in pred tem)
1.423.081,38

SKUPAJ
leto 2014

leto 2015

po virih

%

245.853,28

141.551,14

1.810.485,80

30,4%

949.887,69

546.902,04

1.496.789,73

25,2%

167.627,24

96.512,13

2.639.139,37

44,4%

partner 1
partner 2
…
sredstva EU (ESRR)
drugi javni viri (navedite):
sredstva MIZŠ

2.375.000,00

zasebna sredstva (navedite):
________SKUPAJ po letih

3.798.081,38 1.363.368,21 784.965,31 5.946.414,90 100,00%

Finančni načrt (v EUR, neto):
leto 2013
Viri sredstev
upravičenec (nosilec projekta)

(in pred tem)

SKUPAJ
leto 2014

leto 2015

po virih

%

790.067,81

0,00

0,00

790.067,81

16%

0,00

949.887,69

546.902,04

1.496.789,73

30%

2.375.000,00

167.627,24

96.512,13

2.639.139,37

54%

3.165.067,81

1.117.514,93

partner 1
partner 2
…
sredstva EU (ESRR)
drugi javni viri (navedite):
sredstva MIZŠ
zasebna sredstva (navedite):
________SKUPAJ po letih

643.414,17 4.925.996,91 100,00%

(Tabelo po potrebi razširite)
*priloženo gradbeno dovoljenje (priloga št. 25)
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Priloga k IN RRP 2013-2015 JV SLO
PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA
PROGRAMA REGIJE
Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:
(označite):
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(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni
dokumentaciji in se označi v obrazcu za projektni predlog)
1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

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

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

MLADI in PODJETNI

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

1 Gospodarstvo in podjetništvo
Ukrep 1: Povezovanje, mreženje in zagotavljanje podpornih
potreb gospodarstvu

Navezava projekta na ustrezni OP
(označite):

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih
potencialov
b) OP Razvoj človeških virov
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvojna prioriteta OP (naziv):
3.5.4. Razvoj regij
Prednostna usmeritev OP (naziv): 3.5.4.1 Regionalni razvojni programi
Vsebinsko področje projekta
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna
vsebinska področja):
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
(1a) ekonomska infrastruktura
(1b) izobraževalna infrastruktura
(2a) okoljska infrastruktura:
(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v
turističnih območjih:
(3a) razvoj urbanih območij:
(3b) socialna infrastruktura:
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Splošni cilji projekta:

-

-

Specifični cilji
projekta:

-

-

-

-

spodbujanje in promocija podjetništva med mladimi,
ohranjanje obstoječih delovnih mest,
odpiranje novih delovnih mest v regiji,
investiranje v mlade ljudi, ki so potencial za nadaljnji
razvoj,
oblikovati sistem dodatnih vsebin, ki so potrebne za
uspešno podjetniško pot,
s skupnim delovanjem mladih, preseči ovire na začetku
podjetniške poti,
vzpostavitev povezovanja šolskih institucij, gospodarstva
in ostalih podpornih in razvojnih institucij v razvojni
regiji,
povezovanje, mreženje in zagotavljanje podpornih potreb
gospodarstvu.
zagotoviti podporno okolje za razvoj podjetništva na
regionalni ravni,
okrepiti mrežni razvoj podpornega okolja subjektov
inovativnega okolja v regiji s poudarkom na problemskem
območju Pokolpja,
vzpostavljen laboratorij in co-working prostorov,
razvoj projektnih idej in testiranje le-teh na trgu z
izdelavo poslovnega modela,
kandidatom zagotoviti dvig kompetenc, usposobljenosti in
praktičnih izkušenj za zaposlitev,
vključitev kandidatov v projekte in s tem razviti določeno
število podjetniških idej, ki bodo po zaključku navedenega
projekta pripravljene za realizacijo (MVP, prototipi),
oblikovanje mreže svetovalcev (podjetniki, fakultete,
ostale organizacije podjetniškega podpornega okolja) in
podjetniških mentorjev za pomoč pri razvoju novih idej in
hitrejšega regionalnega razvoja v regiji JV Slovenija.
oblikovanje skupnih programov in povezovanje med
izobraževalnimi programi regijskih izobraževalnih središč
z gospodarstvom.

Cilj programa je, da je na koncu udeleženec sposoben oblikovati
tržno zanimivo in potencialno uspešno zasnovo produkta na
podlagi poslovnega modela in/ali prototipa, ki bo kvalitetna
osnova za samostojen izhod v podjetništvo in tako ohranjanje ter
ustvarjanje novih delovnih mest v regiji JV Slovenija.

Pričakovani merljivi(!)
rezultati projekta:*

-

priročnik za podjetnike začetnike (kako preveriti
poslovno idejo in določiti ključna področja)
45 kandidatov vključenih v program podjetniških
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-

-

Pričakovani merljivi(!)
učinki projekta:*

-

-

Ciljna(-e) skupina(-e):

-

-

usposabljanj
72 izvedenih programskih dogodkov podjetniških
usposabljanj
regijski katalog podjetniških svetovalcev
izvedenih 13 večjih podjetniških dogodkov (2 okrogli
mizi, 3 klubski večeri, 1 podjetniški festival, 3 start-up
vikendi, 4 ostali podjetniški dogodki po regiji),
novo opremljene uporabne površine poslovnih in
izobraževalnih prostorov za namen priprav in razvoja
podjetniških idej in programov (npr.: tehnični
laboratorij, co-working prostori, prostor informativnega
središča…)
12 izdelanih prototipov inovativnih produktov (ekipno
ali posamezniki) kot projektov iz naslova spodbujanja
podjetništva in ustvarjanja novih delovnih mest,
realizacija MVP-jev (prototipa) preko različnih oblik
(npr.: samozaposlitev, zavod…)
širitev mreže skupnosti ambicioznih in inovativnih
mladih, ki jih zanima podjetništvo.

študentje
zadnjih
letnikov
ter
absolventi
dodiplomskega in podiplomskega študija ter
ambiciozni kandidati z zelo velikimi podjetniškimi
ambicijami s stalnim prebivališčem v statistični regiji
JV Slovenija,
inovativni podjetniki z znanjem na inovacijskem
področju,
podjetniški svetovalci,
razvojne in podporne institucije v regiji (šolski sistemi,
izobraževalne institucije, VEM točka, regijska
štipendijska shema, garancijske sheme, gospodarske
in obrtne zbornice, skrbniki spletnih portalov,
študentski organizaciji ipd.).

*pri vpisovanju pričakovanih merljivih rezultatov/učinkov projekta uporabljajte postavke iz
priloge dokumentacije »Pričakovani merljivi rezultati/učinki projekta«, ki je objavljena na
spletni strani MGRT
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za regijski
projekt iz enega vsebinskega področja (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo
v tč. 8. v razpisni dokumentaciji):
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Namen projekta so priprave na izhode v podjetništvo mladih na regionalni ravni, med
njimi spodbuditi podjetniško ambicijo ter ohraniti in ustvariti nova delovna mesta z
visoko dodano vrednostjo v regiji. Veliko aktivnosti je v prvi fazi namenjeno v promocijo
podjetništva med mladimi. Tu se bodo odvijali številni dogodki s podjetniško tematiko
(start-up vikendi, klubski večeri, podjetniški festival itd.).
Namen projekta je tudi zagotoviti potrebno infrastrukturo za območje celotne regije JV
Slovenija, ki bo mladim nudila strokovno podporo od ideje do realizacije ter v končni fazi
izhod v podjetništvo ter s tem okrepiti mrežo podpornih storitev na nivoju regije še
posebej v mreži podjetniških inkubatorjev s poudarkom na problemskem območju
Pokolpje.
POTEK:
Projekt je v celoti usmerjen k spodbujanju in razvijanju podjetništva med mladimi, ki
bodo do konca usposabljanja izdelali prototip svojega produkta ter poslovni model le
tega.
Kandidati bodo na podlagi programa/usposabljanja za start-up podjetništvo razvili
poslovni model za svojo poslovno idejo in jo na trgu tudi konkretno preverili. Hkrati
bodo razvijali svoje osebnostne veščine za uspešno vodenje, prodajo in ustanovitev
podjetja, ki bo globalno usmerjeno. Izoblikovali se bodo drzni in samozavestni podjetniki.
Za pripravo programa usposabljanj za mlade na poti v podjetništvo bo izbran zunanji
izvajalec s specifičnimi podjetniškimi znanji, ki bo program tudi izvedel.
Projekt se bo zaradi inovativnega in podjetniškega okolja ter razvoja podjetništva na
regionalni ravni odvijal v večjem delu v prostorih Subjekta inovativnega okolja
(Podjetniškega inkubatorja Podbreznik ), ki je primerno okolje mladih inovativnih
podjetij ter sodeluje z gospodarstvom iz širšega območja regije. Del aktivnosti pa se bo
izvajal tudi po lokacijah širšega območja regije JV Slovenija. Za udeležence v projektu se
bo v prostorih Subjekta inovativnega okolja uredil »Co-working laboratorij za mlade in
podjetne«, ki ga bomo opremili z sodobno računalniško, elektronsko in ostalo opremo, ki
bo omogočala razvoj naprednih inovativnih idej in izdelavo prototipov.
Koordinacijo in vodenje projekta bo izvajal Razvojni center Novo mesto d.o.o. s svojimi
strokovnimi sodelavci. V projektu se bo vključilo 3 skupine po 15 kandidatov. Trajanje
programa ene skupine je 4 mesece. Vključili se bodo kandidati, ki imajo dovolj močno
željo in voljo postati globalni podjetnik, ki bo užival v obvladovanju svetovnih trgov,
užival v borbah z mednarodno finančnimi krizami, skratka željo postati podjetnik, ki mu
bo svet izziv in posel igra.
Kandidate se bo nabiralo preko številnih podjetniških dogodkov, ki se bodo izvajali po
regiji - 13 večjih podjetniških dogodkov (2 okrogli mizi, 3 klubski večeri, 1 podjetniški
festival, 3 start-up vikendi, 4 ostali podjetniški dogodki po regiji). Namen teh dogodkov je
tudi sicer promocija podjetništva med mladimi in iskanje novih oblik zaposlitev.
Poleg mentorjev s strani zunanjih izvajalcev in Razvojnega centra Novo mesto d.o.o.,
bodo s kandidati, odvisno od dejavnosti, ki jo nameravajo izvajati, sodelovali tudi
mentorji iz različnih podjetij. Tako se bo oblikovala mreža podjetniških svetovalcev in
mentorjev, ki bodo delovali kot podjetniški skrbniki mladih. Mreža svetovalcev bo
predstavljena v posebej izdelanem katalogu.

207

REP
ZA

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ
IN TEHNOLOGIJO

Geografska
lokacija projekta:

Občina(-e):
Občine regije JV Slovenija

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

Naselje(-a):
JV Slovenija

Ocenjeni bruto
stroški (v
Terminski načrt (od-do)
EUR)
50.000 EUR
januar 2014 – september 2015

strokovno delo s kandidati

b. oblikovanje mreže svetovalcev in
podjetniških mentorjev

c.

izvedba vodenje in koordiniranje
operacije

2. STROŠKI ZUNANJIH IZVAJALCEV

a.

priprava in izvedba programa

30.000 EUR

marec 2014 – september 2015

15.000 EUR

marec 2014 – september 2015

20.000 EUR

marec 2014 – september 2015

45.000 EUR

januar 2014 – september 2015

b. priprava gradiva (priročnik za start-up
podjetništvo, oblikovanje in print)

c.

katalog podjetniških svetovalcev
(oblikovanje in print)

3. DOGODKI
a. organizacija dogodkov (najem prostorov
in opreme, stroški predavateljev, 13 večjih
dogodkov (2 okrogli mizi, 3 klubski večeri, 1
podjetniški festival, 3 start-up vikendi, 4 ostali
podjetniški dogodki po regiji)

4. PROMOCIJA
(letaki, film, radijske oddaje, spletno
oglaševanje, ostalo medijsko oglaševanje )
5. INVESTICIJE/OPREMA
a. co-working laboratorij - miza, stoli,
omare, zmogljiva računalniška oprema,
programi + 3D printer
b. material za izdelavo prototipov, najem
potrebnih strojev, opreme za izdelavo
prototipov kandidatov

SKUPAJ stroški:

160.000 EUR
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Finančni načrt (v EUR, bruto):
Viri sredstev
RC Novo mesto d.o.o.
sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih

leto 2014
26.444,00
71.560,00
98.000 EUR

leto 2015
19.030,00
43.870,00
62.000 EUR

SKUPAJ
po virih
44.570,00
115.430,00
160.000 EUR

%
28,0%
72,0%
100,0%

Finančni načrt (v EUR, brez DDV):
Viri sredstev
RC Novo mesto d.o.o.
sredstva EU (ESRR)
SKUPAJ po letih
(Tabelo po potrebi razširite)

leto 2014
7.740,60
71.560,00
83.720,00

leto 2015
12.629,40
43.870,00
52.080,00

SKUPAJ
po virih
20.370,00
115.430,00
135.800,00

%
15,0%
85,0%
100,0%

*za operacijo ni potrebno gradbeno dovoljenje (priloga št. 26)
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Priloga k IN RRP 2013-2015 JV SLO
PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA
PROGRAMA REGIJE
Zap. št. projekta:
Vrsta projekta:
(označite):

21
(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni
dokumentaciji in se označi v obrazcu za projektni predlog)
1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva
upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):
Sodelujoči partnerji v projektu:

Naziv projekta:

Regionalni center za razvoj d.o.o, Podvine 36, Zagorje
ob Savi
Razvojni center Novo mesto, Ljubljanska 26, Novo mesto

VZPOSTAVITEV INTEGRALNE FINANČNE SHEME ZA USTANAVLJANJE
ZADRUG

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

1. Gospodarstvo (nosilec projekta RCR d.o.o.)
1. Gospodarstvo in podjetništvo (partner projekta
(RC NM d.o.o.)
Ukrep 7: Podporni instrumenti za razvoj MSP in promocija
podjetništva (nosilec projekta RCR d.o.o.)
Ukrep 1: Povezovanje, mreženje in zagotavljanje podpornih
potreb gospodarstvu (RC NM d.o.o.)

Navezava projekta na ustrezni OP a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov
b) OP Razvoj človeških virov
(označite):
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvojna prioriteta OP (naziv):
Razvoj regij
Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni programi
Vsebinsko področje projekta
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna
vsebinska področja):
Upravičeni nameni operacij so naslednji:
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(1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura
(1b) prometna infrastruktura
(2a) okoljska infrastruktura
(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v
turističnih območjih:
(3a) razvoj urbanih naselij
(3b) socialna infrastruktura

Splošni cilji projekta: Oblikovanje integralne finančne sheme za spodbujanje zadružništva
(IFS)
Specifični cilji
Specifični cilji na ravni operacije;
projekta:
Spodbujanje regionalnih podjetniških partnerstev za
ustanavljanje zadrug (na področju podjetništva)
Dvig podjetniške kulture med zainteresiranimi, informiranje
in promocija za ustanavljanje zadrug
Ustanavljanje zadrug (na področju podjetništva)

Specifični cilji na ravni partnerjev:
-Spodbujanje regionalnih podjetniških partnerstev za ustanavljanje
zadrug (na področju podjetništva) v regiji (iz katere izhaja partner)
Dvig podjetniške kulture med zainteresiranimi, informiranje
in promocija za ustanavljanje zadrug v regiji (iz katere izhaja
partner)
Ustanavljanje zadrug (na področju podjetništva)

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

-

Oblikovana in ustanovljena integralna finančna shema za
spodbujanje zadružništva, ki bo delovala na območju
celotne Slovenije.

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

Pričakovani merljivi(!)
učinki projekta:*
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Spodbujanje podjetništva/zadružništva
- 1 oblikovana in vzpostavljena integralna finančna shema
za spodbujanje zadružništva (program oblikuje RCR d.o.o. z
partnerskim sodelovanjem RC NM)*
- 20 različnih objav v medijih zainteresiranih posameznikov za
ustanovitev zadrug
(objave izvede RCR d.o.o. z partnerskim sodelovanjem RC NM)*
-

2 ustvarjena nova
delovna mesta (RCR d.o.o. nosilec projekta)*

- 1 ustvarjeno novo delovno mesto za razvoj integralne finančne
sheme (RC NM partner projekta)*
*pričakovani merljivi učinki projekta se izkazujejo kot sodelovalno
partnerstvo v projektu, edini pričakovani merljivi učinek projekta,
ki je izkazan deljeno je ustvarjeno delovno mesto
(v primeru, ko gre za intra-regijski projekt iz več vsebinskih
področij, se navedejo merljivi učinki projekta po partnerjih za
vsako področje posebej)

Ciljna(-e) skupina(-e):

Zadruge in posamezniki, ki se združujejo v zadruge

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

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt
regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni
dokumentaciji):
Navede se:
- vsebinsko področje
- upravičenca
- aktivnosti upravičenca za dosego ciljev operacije
- število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s
projektnim predlogom, ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja
- navesti aktivnosti, ki se izvajajo v okviru dopolnilnega financiranja (če je to
relevantno oz. samo v primeru vsebin 1a in 3b)
Primer za izvedbo je enak kot v primeru opisa projekta, ki ga izvajata dva ali več
upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji
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Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za inter – regijski
(medregionalni) projekt (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v
razpisni dokumentaciji):
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Z operacijo spodbujamo vzpostavljanje podjetniških partnerstev za spodbujanje zadružništva, torej ustvarjanje novih delovnih
mest na področju Slovenije. Nosilni partner projekta je RCR d.o.o, ki v skupnem partnerstvu z RC Novo mesto vzpostavlja skupni
finančni instrument – integralna finančna shema (IFS) za spodbujanje ustanavljanja zadrug. Gre za partnersko povezovanje
dveh regionalnih razvojnih agencij s ciljem oblikovanja, razvoja in vzpostavitve novega finančnega instrumenta, ki bo lahko
nadgrajen v vsako statistično regijo v Sloveniji. IFS bo spodbujal zadružništvo, kot eno možnih oblik iniciative ponovne
obuditve zdravih proizvodnih ali podjetniških jeder v podjetjih, ki so v stečaju ali so šla v stečaj, pa še vedno obstaja kadrovski
potencial, interes, oprema in prostori za izvajanje poslovne dejavnosti. Finančni instrument bo podpiral tudi popolnoma nove
poslovne ideje, ki temeljijo na inovativnosti in na novih perspektivnih razvojnih področjih,ki se bodo realizirale v zadrugah.
Zaradi prestrukturiranja podjetij v krizi je bilo ustanovljenih več sto zadružnih podjetij,kot ponovno oživljanje ekonomsko
perspektivnih jeder v propadajočih podjetjih ali kot ustanovitev zadrug na inovativnih področjih. Prenos podjetja na zaposlene
z ustanovitvijo zadruge predstavlja uspešen način za nadaljnje delovanje podjetja, zlasti v delavskih zadrugah,ki so pred ali v
stečaju in imajo ekonomska perspektivna jedra.
Zadruge predstavljajo zlasti v krizi bistveno vlogo v EU gospodarstvu, saj s povezovanjem dobičkonosnosti in solidarnosti
ustvarjajo visokokakovostna delovna mesta, krepijo socialno, ekonomsko in regionalno kohezijo in ustvarjajo socialni kapital. V
EU so zadruge vse pomembnejše, saj je med njimi približno 160 000 zadružnih podjetij, ki so v lasti 123 milijonov članov in
zagotavljajo 5,4 milijona delovnih mest – vključno s približno 50 000 zadružnimi podjetji v industrijskem in storitvenem
sektorju, ki zagotavljajo 1,4 milijona delovnih mest. Te zadruge v povprečju prispevajo približno 5 % k BDP državam članicam.
Vloga zadrug je v EU z gospodarskega in socialnega vidika ter vidikov trajnostnega razvoja in zaposlovanja je opredeljena tudi v
strategiji Evropa 2020 kot v Obzorju 2020.
Dejstvo je, da zadružništvo v Sloveniji še ni zadostno uveljavljena oblika podjetništva, a predstavlja pomemben razvojni
segment gospodarskih subjektov, ki lahko ustvarjajo kvalitetna delovna mesta (glede na primere dobrih praks Francije,
Italije,…). Zato smo prepričani, da je na področju Slovenije potrebno iskati nove pristope, nove oblike spodbujanja podjetniških
iniciativ, ki omogočajo nova delovna mesta. Zadružništvo omogoča inovativne rešitve predvsem na področju ohranjanju zdravih
delov proizvodnje in s tem predstavlja odgovor na izzive, saj istočasno rešuje podjetja, razvija zadružništvo, ki omogoča
enakopravno upravljanje in jasno opredelitev odgovornosti, posebnost izkazuje tudi na področju delitve rizika ter razdelitvi
dobička. Zaradi specifike zadružništva obstoječi finančni instrumenti niso najustreznejši, zato predlagamo oblikovanje in
vzpostavitev integralnega finančnega mehanizma, ki bo poleg finančnih spodbud v obliki garancij in subvencij v povezavi s
krediti, vključeval tudi model usposabljanja, mentoriranja in svetovanja za člane in vodstva zadrug za uspešno delo.
Predmet te operacije je oblikovanje in vzpostavitev instrumenta IFS, ki vključuje; pripravo ustreznih dokumentov, strokovnih
podlag, metodologije, kriterijev in pravil delovanja, organizacija dela in ostalega, kar je potrebno za kasnejšo vzpostavitev in
delovanje, ko bodo za to zagotovljena sredstva. Ta operacija bo oblikovala tudi program usposabljanja za prihodnji management
v zadrugah. Po oblikovanju in vzpostavitvi IFS, bo le ta deloval na področju Slovenije v 12 statističnih regijah. Izvajal finančne
instrumenta kot so: subvencije, garancije, sofinanciranje mentorstva, usposabljanja in svetovanja. Predviden obseg vrednosti
IFS, ki bo predlagan v RRP za prihodnjo finančno perspektivo, je 100 mio. v obdobju 7 let, kar pomeni 14.2 mio na letni ravni. S
tem bi ustvarili 475 delovnih mest na letni ravni in vsaj 3.300 delovnih mest v 7 letih. Posredno se bo ustvarila vsaj še dodatnih
3.000 delovnih mest. Instrument se bo izvajal z javnim razpisom za dodeljevanje garancij za zadruge preko instrumenta IFS. Do
finančnih spodbud bodo upravičene obstoječe zadruge, ter zadruge, ki se ustanovijo na zdravih ekonomskih jedrih propadlih
podjetij ali zadruge, ki se ustanavljajo na novih inovativnih področjih. Sredstva se bodo novonastalim zadrugam dodeljevale v
obliki kreditov, preko javnega razpisa, katere bodo lahko pridobile glede na pravila o izboru IFS. Vsaka zadruga, se bo morala
vključiti tudi v program usposabljanja, da bo pridobila potrebna znanja za upravljanje zadruge. Ta pristop predstavlja dodano
vrednost, saj bodo zadruge dobile kvalitetno pomoč oz. podpora, kar bo dodatna varovalka za ohranitev nastalih delovnih mest
in nadaljnji razvoj poslovanja. Finančni mehanizem je poseben v tem, da zaradi nerazvitosti zadružništva v Sloveniji omogoča
celovit pristop od informiranja, motiviranja in iskanja skupnih iniciativ, usposabljanja, svetovanja in pripravi in razvoju skupnih
idej, iniciativ in poslovnih načrtov, ter finančnih virov za izvedbo le teh. Finančni instrument spodbuja nove oblike podjetništva
v skladu s 63. členom Ustave RS. Ob oblikovanju tega finančnega mehanizma bi lahko v Sloveniji v celoti ali vsaj delno omogočili
ohranitev ekonomsko perspektivnih jeder (v letu 2013 je bilo 857 stečajev v Sloveniji) in s tem ohranili delovna mesta
predvsem v proizvodnih podjetjih in omogočila nadaljnji razvoj gospodarstva. V kolikor bi se v prihodnji perspektivi lahko na
področju zadružništva izenačili z povprečjem EU (5%), bi bila ekonomska upravičenost tovrstnih finančnih mehanizmov več kot
upravičena.
Število in nazivi upravičencev;
število upravičencev 2
naziv upravičencev: RCR d.o.o. (nosilni upravičenec), RC NM d.o.o. (partner 1)
Aktivnosti nosilnega in projektnih partnerjev z namenom doseganja skupnega cilja operacije:
1. Priprava in sprejem akta o ustanovitvi sheme in ostala dokumentacija IFS strani partnerjev (kjer bodo
definirane pravice in obveznosti posameznih partnerjev, način delovanja in cilji, ki bodo zasledovani)
2. Priprava pravil delovanja IFS, ki bodo definirala operativne postopke, način in usmeritve delovanja IFS itd.
3. Razvoj in priprava programa usposabljanja, mentoriranje in svetovanja za člane in vodstva zadrug
4. Vzpostavitev delovanja IFS
5. Informiranje o operaciji in promocija sheme in zadružništva tekom celotne operacije.
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Občina(-e):
1. Zasavska regija (Regionalni center za razvoj RCR d.o.o.)
2. Jugovzhodna regija (Razvojni center Novo mesto)

Aktivnosti projekta
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost
vsakega partnerja posebej)
AKTIVNOSTI UPRAVIČENCA
1. Priprava in sprejem akta o ustanovitvi sheme SGUZ s
strani partnerjev (kjer bodo definirane pravice in
obveznosti posameznih partnerjev, način delovanja in
cilji, ki bodo zasledovani)
2. Priprava pravil delovanja SGUZ, ki bodo definirala
operativne postopke, način in usmeritve delovanja SGUZ

Ocenjeni
bruto stroški
(v EUR)
172.394,12
6.000,00

10.000,00

3. Razvoj in priprava programa usposabljanja, mentoriranje 100.308,83
in svetovanja za člane in vodstva zadrug
4. Vzpostavitev delovanja SGUZ

47.985,29

5. Informiranje o operaciji in promocija sheme in
zadružništva tekom celotne operacije

8.100,00

AKTIVNOSTI PARTNERJA 1
1. Priprava in sprejem akta o ustanovitvi sheme SGUZ s
strani partnerjev (kjer bodo definirane pravice in
obveznosti posameznih partnerjev, način delovanja in
cilji, ki bodo zasledovani)
2. Priprava pravil delovanja SGUZ, ki bodo definirala
operativne postopke, način in usmeritve delovanja SGUZ

80.500,00
6.000,00

10.000,00

3. Razvoj in priprava programa usposabljanja, mentoriranje 38.300,00
in svetovanja za člane in vodstva zadrug
4. Vzpostavitev delovanja SGUZ

18.100,00

5. Informiranje o operaciji in promocija sheme in
zadružništva tekom celotne operacije

8.100,00

SKUPAJ stroški:

252.894,12

Naselje(-a):

Terminski načrt
(od-do)
januar 2014 do
april 2014
marec 2014 do
maj 2014
Januar 2014 do
september 2015
maj 2014 do
september 2015
januar 2014 do
september 2015
januar 2014 do
april 2014
marec 2014 do
maj 2014
Januar 2014 do
september 2015
maj 2014 do
september 2015
januar 2014 do
september 2015
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Finančni načrt (v EUR, bruto):
leto 2013
Viri sredstev
(in pred
leto 2014 leto 2015
tem)
upravičenec (nosilec
projekta)Regionalni center
21.634,75
14.423,17
za razvoj Zagorje
Partner 1 Razvojni center
10.101,72
6.734,48
Novo mesto
sredstva EU (ESRR)
120.000,00 80.000,00
drugi javni viri (navedite):
_________
zasebna sredstva
(navedite): ________SKUPAJ po letih
151.736,47 101.157,65
*DDV kot neupravičen strošek znaša 17.600 €

SKUPAJ
po virih

%

36.057,92

14%

16.836,20

7%

200.000,00

79%

252.894,12

100%
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10. ZAKLJUČEK
Izvedbeni načrti 2007-2009, 2010-2012 in 2012-2014 so bili pripravljena za črpanje
sredstev iz operativnih programov krepitve regionalnih razvojnih potencialov (RR),
regionalne okoljske in prometne infrastrukture (ROPI) in operativnega programa
razvoja človeških virov (ESS).
Nekatere operacije so se prijavljale tudi na druge vire, kot so npr. Evropski kmetijski
sklad (EKSRP), INTERREG IIIA, Kohezijski sklad, idr.
Tako je realizacija izvedbenih načrtov 2007-2009, 2010-2012 in 2012-2015 glede na
analizo uspešna, kajti vsebine izvedenih operacij so razvoju regije prinesle nove
razsežnosti z dodano vrednostjo in novimi delovnimi mesti.
Regija je pridobila na urejenosti komunalne infrastrukture in čistilnih naprav, kar
nekaj cest je bilo rekonstruiranih, izdelana je bila strategija prepoznavnosti regije in
posameznih občin ter viden napredek v razvoju podjetništva na podeželju.
Večina operacij je bila realizirana iz sredstev ESRR razvojne prioritete »razvoj regij«.
Napovedi analiza realizacije RRP za celotno obdobje 2007-2013 kažejo, da bo le-ta
uspešna, saj bo urejena okoljska in prometna infrastruktura, razvija se socialno
področje ter podjetništvo s poudarkom na turizmu v regiji.
V Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa jugovzhodne razvojne regije za
obdobje 2013-2015 je skupaj prijavljenih 23 operacij. Vse operacije se navezujejo na
Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov. Izvedene operacije
bodo prinesle nova delovna mesta v vrtcih, ustavila se bodo nova mesta z
ustanovitvijo novih podjetij, infrastrukturno se bodo uredilo visoko izobraževalno
središče za ustvarjanje novih razvojnih možnosti prav tako pa bodo prebivalci JV
Slovenije v obdobju 2013-2015 pridobili še veliko dodatno urejenih kanalizacijskih
sistemov, s tem pa tudi neoporečno pitno vodo.
Na vkljub ekonomski in gospodarski krizi je regiji uspelo v obdobju 2007-2009, 20102012 ter 2012 – 2014 izpeljati pomembne operacije in realizirati pomembne razvojne
projekte. Glede na realizacijo preteklih operacij so občine kljub gospodarski krizi in
napovedi še slabših ekonomskih razmer, za obdobje 2013-2015 optimistično
prijavljale projekte visokih vrednosti in se nekatere kljub nizkemu odstotku
sofinanciranja odločile, da jih bodo izpeljale do konca septembra 2015.
Po usklajevanjih in pregledovanjih projektnih dispozicij skladno z merili in kriteriji se
je na Listo prioritetnih projektov uvrstilo 21 operacij, od tega dva intra-regijska
projekta in en inter-regijski projekt. Listo 21 prioritetnih projektov in predlog
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osnutka Izvedbenega načrta RRP regije JV Slovenija za obdobje 2013 – 2013 je na 1.
Korespondenčni seji razvojnega sveta regije JV Slovenija, dne 14.1.2014, Razvojni svet
regije sprejel in potrdil.
Po prejemu mnenja glede usklajenosti izvedbenega načrta s kriteriji št. 430025/2014/142 z dne 25.3.2014 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo smo pozvali nosilce operacij, da se seznanijo s pripombami in opozorili in
po potrebi obrazce dopolnijo (priloga št. 27). Po prejemu dopolnjenih obrazcev se je
pripravil čistopis izvedbenega načrta. Razvojni svet regije smo s spremebani in
dopolnitvami seznanili na 2. korespondenčni seji. Na tej seji se je nato sprejel in
potrdil Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa regije JV Slovenja št. IN2/2014 za odbobje 2013-2015, čistopis april 2014.
Zaradi uskladitve prijave Občine Dolenjske Toplice »Čistilna naprava in zbirnoreciklažni center Dolenjske Toplice« na 8. javni poziv in projektnega predloga v
Izvedbenem načrtu se je morala izvesti sprememba Izvedbenega načrta Regionalnega
razvojnega programa JV Slovenija št. IN-2/2014 april 2014. Razvojni svet regije smo s
spremebami in dopolnitvami seznanili na 3. korespondenčni seji. Na tej seji se je nato
sprejel in potrdil Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa regije JV
Slovenja št. IN-3/2014 za odbobje 2013-2015, čistopis maj 2014, v katerega se bile
vključene vse dosedaj narejena majhne spremembe projektnih predlogov.
Razvojnemu centru Novo mesto d.o.o. je kot subjektu spodbujanja regionalnega
razvoja v interesu, da se sredstva, ki so namenjena razvoju regije, za ta namen tudi
porabijo.
Ocenjujemo, da je nabor 21 potrjenih prioritetnih predlogov za naslednji javni poziv
ustrezno strukturiran, usklajen z Regionalnim razvojnim programom 2007-2013 za
JV Slovenijo in da projekti predstavljajo zaključeno funkcionalno celoto. Izkazujejo
regionalni pomen in dodano vrednost gospodarstva v regiji ter kar je
najpomembnejše, vplivajo na izboljšanje stanja okolja ter zagotavljanje osnovne
komunalne infrastrukture.
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