
             Obrazec št. 5 
Zap. št. projekta: 1. 
Vrsta projekta: 
(označite): 

(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 TOLMIN 
Sodelujoči partnerji v projektu: / 
  
Naziv projekta: REKONSTRUKCIJA VODOVODA IN KANALIZACIJE TER GRADNJA 

ČISTILNE NAPRAVE NA KAMNEM 
 
 
Prioriteta RRP (št. in naziv): Razvojna prioriteta 5: 

TRAJNOSTNI OKOLJSKI IN PROSTORSKI RAZVOJ TER 
URAVNOTEŽENA IN KVALITETNA INFRASTRUKTURNA 
OPREMLJENOST REGIJE 

Ukrep RRP (št. in naziv): Ukrep 5.2.3: 
VAROVANJE VODNIH VIROV IN VODOOSKRBA S 
KVALITETNO PITNO VODO 
Ukrep 5.2.4: 
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE IN PADAVINSKE 
VODE 

 
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): Razvoj regij 
Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni potenciali 
 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura 
 (1b) prometna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 

turističnih območjih:  
 (3a) razvoj urbanih naselij 
 (3b) socialna infrastruktura  

 
Splošni cilji projekta: (v primeru, ko je vrsta projekta intra-regijski ali inter-regijski projekt, se označi 

splošni cilj projekta glede na prevladujoče vsebinsko področje); splošni cilj se 
navede na ravni operacije 
 
Splošni cilj investicije je zagotoviti prebivalcem občine Tolmin urejeno 
oskrbo s pitno vodo in zagotovitev kakovostnega odvajanja in 
čiščenja voda ter s tem zmanjšati obremenjenost na okolje zaradi 
odpadnih voda ter posledično povečati čistosti območja Natura 2000 
in reke Soče.  



Specifični cilji 
projekta: 

(v primeru, ko gre za intra-regijski ali inter-regijski projekt, se navedejo specifični 
cilji za vsakega partnerja posebej); specifični cilji se navedejo na ravni operacije in 
partnerjev 
 
Občina Tolmin želi z rekonstrukcijo in novogradnjo vodovodnega in  
sistema doseči: 

--  obnova (rekonstrukcija) vodovodnega omrežja za naselje Kamno v 
dolžini 2,57 km, 

--  rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja - odpadna kanalizacija za 
odpadne vode v naselju Kamno v dolžini 1,80 km,  

--  rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja - meteorna kanalizacija za 
meteorne vode v naselju Kamno v dolžini 2,14 km, 

--  odvajanje in čiščenje voda za 106 pripravljenih hišnih priključkov, 
--  izgradnja čistilne naprave s kapaciteto 350 PE, 
--  1 komunalno opremljeno naselje z obnovljenim kanalizacijskim 

omrežjem, 
--  498 prebivalcev s kvalitetnejšim in varnejšim vodovodnim 

sistemom, 
--  231 prebivalcev, ki bodo priključeni na rekonstruiran kanalizacijski 

sistem. 
  
Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

(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 rezultati projekta so: 
VODOOSKRBA: 498 prebivalcev s kvalitetnejšim in varnejšim 
vodovodnim sistemom, 
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE VODA: 231 prebivalcev bo priključena na 
kanalizacijski sistem, ki je predmet operacije. 

Pričakovani merljivi(!) 
učinki projekta:* 

(v primeru, ko gre za intra-regijski projekt iz več vsebinskih področij, se 
navedejo merljivi učinki projekta po partnerjih za vsako področje posebej) 
 
Pričakovani merljivi učinki projekta so: 
VODOOSKRBA: 2,57 km obnovljenega vodovoda, 
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE VODA:  

--  1,8 km kanalizacijskega omrežja – odpadna kanalizacija, 
--  2,14 km kanalizacijskega omrežja – meteorna kanalizacija, 
--  106 pripravljenih hišnih priključkov, 
--  novozgrajena čistilna naprava kapacitete 350 PE, 
--  1 komunalno opremljeno naselje z obnovljenim kanalizacijskim 

omrežjem. 
Ciljna(-e) skupina(-e): --  prebivalci Kamna, Volarij in Selišča 

--  podjetja  
--  javne institucije 
--  obiskovalci občine Tolmin  

 
*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 
 
Občina Tolmin (upravičenec) želi z izvedbo projekta rekonstruirati vodovod in kanalizacijo ter zgraditi 
čistilno nepravo v naselju Kamno.  
 
Namen projekta je zagotoviti kakovostno in učinkovito oskrbo s pitno vodo prebivalcem 
Kamnega, Selišč in Volarij ter zagotovitev kakovostnega in učinkovitega odvajanja in čiščenja 
voda na območju Kamnega. Investicija bo uredila dosedanje težave in nevarnosti, ki se pojavljajo 
zaradi neurejenega vodovodnega sistema in slabe kvalitete vode, ki za tamkajšnje prebivalce pomeni 
tudi izpostavljenost boleznim, ki so povezane z oporečnostjo pitne vode. Poleg tega pa bo investicija 
zagotovila rekonstrukcijo kanalizacije, saj je obstoječa v zelo slabem stanju, omrežje pa ne pokriva 
celotne vasi in ne ustreza današnjim predpisom. Z investicijo bo urejeno odvajanje tako meteorne kot 
fekalne vode. Fekalna kanalizacija se bo zaključila z novo čistilno napravo, s katero bomo zaščitili 
Sočo pred onesnaženjem, zaradi v kanalizaciji zbrane odpadne vode, ki se steka v reko. 
 
Danes je kanalizacija izvedena v mešanem sistemu. Obstoječe omrežje ne pokriva celotne vasi. 
Posamezni objekti so na obstoječo kanalizacijo priključeni preko pretočnih greznic. Pri objektih, ki niso 
vezani na kanalizacijo se fekalna odpadna voda zbira v nepretočnih greznicah. V kanalizaciji zbrana 
fekalna in meteorna odpadna voda se brez čiščenja izliva v hudournik Suhi potok in odprti jarek, ki se 
izliva v Sočo. V hudournik Suhi potok se izliva kanalizacija severnega in zahodnega dela Kamnega, v 
odvodni jarek do Soče pa osrednji in vzhodni del vasi.  
 
Predmet investicije zajema reševanje problematike oskrbe s pitno vodo z rekonstrukcijo vodovoda 
Kamno, ki predvideva rekonstrukcijo cevovodov, prav tako pa zajema reševanje problematike odvoda 
odpadne vode z rekonstrukcijo kanalizacije Kamno z novo čistilno napravo, saj obstoječe omrežje ne 
pokriva celotne vasi. Le-ta predvideva izgradnjo novega fekalnega omrežja in del novega meteornega 
omrežja, staro omrežje, ki je zadovoljivo ohranjeno, pa se uporabi za odvod meteorne vode. 
 
Rekonstruiran in novozgrajen del vodovodnega in kanalizacijskega omrežja bo omogočil celovite in 
trajne rešitve vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja vode na obravnavanem območju. Investicija je 
nujna in upravičena za tamkajšnje prebivalce, ki jih je v Kamnem 231 s stalnim bivališčem. Posredno 
pa bo investicija vplivala še na 250 prebivalcev iz Volarij in 17 prebivalcev iz Selišča. Posodobljena 
okoljska infrastruktura bo pripomogla tudi k višji kakovosti bivanja in dela ter je tako upravičena in 
nujna za uresničitev razvojnih potencialov območja. 
 
Osnovni cilj investicije je zagotoviti prebivalcem občine Tolmin urejeno oskrbo s pitno vodo in 
zagotovitev kakovostnega odvajanja in čiščenja voda ter s tem zmanjšati obremenjenost okolja zaradi 
odpadnih voda ter posledično povečati čistosti območja Natura 2000 in reke Soče. Le tega bomo 
dosegli z naslednjimi aktivnostmi: rekonstrukcijo vodovodnega omrežja, rekonstrukcijo 
kanalizacijskega omrežja ter gradnjo čistilne naprave. 
 
Z rekonstrukcijo vodovodnega omrežja bo prišlo do manjših izgub vode, kvaliteta oskrbe z vodo pa se 
bo povišala. Varianta »z« investicijo pomeni, da bo rekonstrukcija vodovodnega omrežja oz. premeri 
cevi narejena skladno s požarnimi predpisi. Z izvedbo projekta Kamno dobilo ločen sistem za 
odvajanje fekalnih in meteornih odpadnih vod ter predvideva tudi izgradnjo čistilne naprave, ki bo 
prinesla pozitivne učinke na okolje, saj se odpadne vode ne bodo več odvajale neprečiščene in 
direktno v okolje. 
 
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. 



 
 
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – 
regijski projekt iz enega vsebinskega področja (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z 
opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji): 
Navede se:  

- vsebinsko področje 
- število in nazivi upravičencev 
- aktivnosti nosilnega in projektnih partnerjev z namenom doseganja skupnega cilja operacije 
- število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim predlogom, 

ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja 
- navesti aktivnosti, ki se izvajajo v okviru dopolnilnega financiranja (samo v primeru vsebin 1a) 

 
Primer za (1a) ekonomsko izobraževalna infrastruktura:  

- nosilni partner (upravičenec je občina);  
- partnerji, ki so upravičeni do sofinanciranja: ostale občine na ravni regije, katerih skupni cilj je 

izgradnja ekonomsko poslovne oziroma izobraževalne infrastrukture; 
- v kolikor je namen projekta pospeševanje podjetništva v regiji z vzpostavitvijo subjektov 

podjetniškega okolja na regionalni ravni, in sicer regionalnih podjetniških partnerstev oziroma t.i. 
regionalnih poslovnih središč, mrež, klubov, združenj, ostalih oblik partnerskega sodelovanja za 
pospeševanje podjetništva in konkurenčnosti na regionalni ravni, so sodelujoči subjekti na projektu 
tudi podjetja in druge osebe zasebnega prava, ki pa po pravilih 6. javnega poziva niso upravičeni do 
sofinanciranja. Podjetjem so za ta namen na razpolago sredstva iz naslova povratnih pomoči, ki jih 
razpisuje Sklad RS za regionalni razvoj; 

- subjekt podjetniškega okolja na regionalni ravni (regionalno poslovno središče, mrežo, klub, 
združenje, druge oblike partnerskega sodelovanja za pospeševanje podjetništva in konkurenčnosti 
na regionalni ravni) ustanovi(jo) partner(ji), ki je/so upravičeni do sofinanciranja v skladu s pravili 6. 
javnega poziva.  

- Prednost imajo tisti projektni predlogi, ki se navezujejo na nadgradnjo že obstoječih instrumentov, 
sofinanciranih iz OP RR iz drugih OP (npr. partnerstvo, ki vključuje tudi skupine, ki prejemajo 
subvencije za samozaposlitve, ki jih sofinancira ESS); v primeru izobraževalne infrastrukture pa tisti 
projektni predlogi, ki se navezujejo na instrumente kompetenčnih centrov, sofinanciranih iz naslova 
ESS 

 
 
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – 
regijski projekt iz več vsebinskih področij (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z 
opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):: 
Navede se:  

- vsebinska področja in integrirani značaj projekta 
- število in nazivi upravičencev 
- aktivnosti nosilnega in projektnih partnerjev z namenom doseganja skupnega cilja operacije 
- število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim predlogom, 

ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja 
- navesti aktivnosti, ki se izvajajo v okviru dopolnilnega financiranja (če je to relevantno) 

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



Navede se:  
- vsebinska področja 
- število in nazivi upravičencev 
- aktivnosti nosilnega in projektnih partnerjev z namenom doseganja skupnega cilja operacije 
- število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim predlogom, 

ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja 
- navesti aktivnosti, ki se izvajajo v okviru dopolnilnega financiranja  

Primer za izvedbo je enak kot v primeru opisa projekta, ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z 
opredelitvijo v tč.8 v razpisni dokumentaciji 
Primer za integriran projekt (1a) in (2b) – ekonomsko izobraževalna in turistična infrastruktura (medregionalni 
turistični inkubator) 

- nosilni partner (upravičenec je občina);  
- partnerji, ki so upravičeni do sofinanciranja: ostale občine na ravni več regij, katerih skupni cilj je 

izgradnja ekonomsko poslovne oziroma izobraževalne infrastrukture za namen razvoja turizma; 
- v kolikor je namen projekta pospeševanje podjetništva v regiji z vzpostavitvijo subjektov 

podjetniškega okolja za namen razvoja turizma na medregionalni, so sodelujoči subjekti na projektu 
tudi podjetja in druge osebe zasebnega prava, ki pa po pravilih 8. javnega poziva niso upravičeni do 
sofinanciranja. Podjetjem so za ta namen na razpolago sredstva iz naslova povratnih pomoči, ki jih 
razpisuje Sklad RS za regionalni razvoj; 

- subjekt podjetniškega okolja za namen razvoja turizma na medregionalni ravni (regionalno poslovno 
središče, mrežo, klub, združenje, druge oblike partnerskega sodelovanja za pospeševanje 
podjetništva in konkurenčnosti na regionalni ravni) ustanovi(jo) partner(ji), ki je/so upravičeni do 
sofinanciranja v skladu s pravili 8. javnega poziva  

 
 
 
  
Geografska 
lokacija projekta:  

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

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

 
(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) 

1. Izdelava investicijske dokumentacije in potrditev 17.568,00 01.2013 – 06.2014 
2. Izdelava projektne dokumentacije  9.492,38 07.2014 – 06.2015 
3. Izvedba GOI del (vodovod, kanalizacija, ČN) 1.736.969,93 07.2014 – 07.2015 
4. Izvedba GOI del (hišni priključki) 232.652,78 07.2014 – 07.2015 
5. Strokovni nadzor nad gradnjo 71.606,77 07.2014 – 07.2015 
6. Aktivnosti varstva in zdravja pri delu 7.974,43 07.2014 – 07.2015 
7. Informiranje in obveščanje javnosti 6.166,01 07.2014 – 09.2015 

SKUPAJ stroški: 2.082.430,30  
(Tabelo po potrebi razširite) 
* Opomba: Prikazana je vrednost v tekočih cenah z DDV (bruto), pri čemer je DDV v celoti povračljiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(brez povračljivega DDV) 
Aktivnosti projekta   

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

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR)* 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Izdelava investicijske dokumentacije in potrditev 14.400,00 01.2013 -06.2014 
2. Izdelava projektne dokumentacije  7.780,64 07.2014 – 06.2015 
3. Izvedba GOI del (vodovod, kanalizacija, ČN) 1.423.745,84 07.2014 – 07.2015 
4. Izvedba GOI del (hišni priključki) 190.699,00 07.2014 – 07.2015 
5. Strokovni nadzor nad gradnjo 58.694,07 07.2014 – 07.2015 
6. Aktivnosti varstva in zdravja pri delu 6.536,42 07.2014 – 07.2015 
7. Informiranje in obveščanje javnosti 5.054,11 07.2014 – 09.2015 

SKUPAJ stroški: 1.706.910,08  
* Opomba: Prikazana je vrednost v tekočih cenah brez DDV, saj je DDV v celoti povračljiv. 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto – vključno s povračljivim DDV, tekoče cene): 

Viri sredstev leto 2013 
(in pred tem) leto 2014* leto 2015* SKUPAJ 

po virih* % 
Občina Tolmin 0,00 366.352,23 427.298,65 793.650,88 38,11% 
sredstva EU (ESRR) 0,00 596.724,09 692.055,33 1.288.779,42 61,89% 
SKUPAJ po letih 0,00 963.076,32 1.119.353,98 2.082.430,30 100,00% 
(Tabelo po potrebi razširite) 
* Opomba: Prikazana je vrednost v tekočih cenah z DDV (bruto), pri čemer je DDV v celoti povračljiv. 
 
 
Finančni načrt (v EUR, brez povračljivega DDV, tekoče cene): 

Viri sredstev leto 2013 
(in pred tem) leto 2014* leto 2015* SKUPAJ 

po virih* % 
Občina Tolmin 0,00 192.682,73 225.447,93 418.130,66 24,50% 
sredstva EU (ESRR) 0,00 596.724,09 692.055,33 1.288.779,42 75,50% 
SKUPAJ po letih 0,00 789.406,82 917.503,26 1.706.910,08 100,00% 
(Tabelo po potrebi razširite) 
* Opomba: Prikazana je vrednost v tekočih cenah brez DDV, saj je DDV v celoti povračljiv. 



             Obrazec št. 5 
 

PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA REGIJE  
        
                                         
Zap. št. projekta: 2. 
Vrsta projekta: 
(označite): 

(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 Ajdovščina 
Sodelujoči partnerji v projektu:  
  
Naziv projekta: Celovita okoljska ureditev Vipavskega Križa 
 
 
Prioriteta RRP (št. in naziv): Razvojna prioriteta 5: Trajnostni okoljski in prostorski razvoj 

ter infrastrukturna opremljenost regije 
Ukrep RRP (št. in naziv): Ukrep 5.2.3: Varovanje vodnih virov in vodooskrba s 

kakovostno pitno vodo 
Ukrep 5.2.4: Odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske 
vode 

 
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): Razvoj regij 
Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni programi 
 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska infrastruktura 
 (1b) 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: Rešitev problema onesnaževanja okolja s komunalnimi odpadnimi vodami ter s tem 

zmanjšati obremenjenost okolja s komunalnimi odpadnimi, vzpostavitev 
kakovostnejšega življenjskega okolja. 

Specifični cilji 
projekta: 

Izgradnjo novega komunalnega omrežja – odvajanje in čiščenje odpadnih 
komunalnih vod - izgradnja fekalne kanalizacije, izgradnja čistilne naprave 
Rekonstrukcija vodovodnega omrežja v naselju 
Ureditev javne razsvetljave (je neupravičen strošek in jo v celoti financira Občina 
Ajdovščina iz lastnih sredstev) 

  



Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

Vodooskrba – Število prebivalcev s kvalitetnejšim in varnejšim vodovodnim 
sistemom: 180 
Odvajanje in čiščenje voda – Število prebivalcev, ki bodo priključeni na 
kanalizacijski sistem, ki je predmet operacije: 180 
 
V sklopu projekt bo po dokončani komunalni infrastrukturi potrebno vzpostaviti 
stanje zunanjih površin skladno z usmeritvami Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine. Med upravičene stroške so zajeti stroški vzpostavitve površin po 
izgradnji fekalne kanalizacije in vodovodnega omrežja, med neupravičene 
stroške pa so zajeti stroški meteorne odvodnje površin in ureditev vseh 
površin, ki zaradi izvedbe fekalne kanalizacije in vodovoda niso v območju 
posega (neupravičenih okrog 21,6% stroškov ureditve zunanjih površin), kar je 
razvidno iz tabele »Aktivnosti projekta«.  Prav tako ureditev javne razsvetljave 
ni upravičen strošek.  
 

Pričakovani merljivi(!) 
učinki projekta:* 

Obnovljeno vodovodno omrežje: 0,682 km 
Novozgrajeno kanalizacijsko omrežje – odpadna kanalizacija: 0,893 km 
Novozgrajeno kanalizacijsko omrežje – meteorna kanalizacija: 0,660 km 
Novozgrajena čistilna naprava: 700 PE 
Število komunalno opremljenih naselij z novim ali obnovljenim omrežjem: 1 

Ciljna(-e) skupina(-e): Stalnim in občasnim prebivalcem naselja Vipavski Križ, potencialnim nosilcem 
dejavnosti (podjetniki, obrtniki, turistične domačije, kmetije), potencialnim 
obiskovalcem naselja Vipavski Križ z okolico 

 
*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): 

Vsebinsko področje: (2a) okoljska infrastruktura 
 
Upravičenec: Občina Ajdovščina 
Aktivnosti za dosego ciljev operacije: v sklopu projekta bodo izvedene naslednje aktivnosti, ki sodijo med 
upravičene stroške:  
- rekonstrukcija vodovodnega omrežja,  
- izgradnja fekalne kanalizacije,   
- izgradnja čistilne naprave,  
- zunanja ureditev ulic po izvedbi komunalne infrastrukture.   
 
V sklopu projekta  je potrebno urediti komunalno infrastrukturo, ki sodi med neupravičene stroške in sicer: 
- meteorna kanalizacija,  
- javna razsvetljava,  
- ureditev zunanjih površin, ki zaradi izvedbe fekalne kanalizacije in vodovoda niso v območju posega in 

jih bo v celoti financirala Občina Ajdovščina.  
 
Obrazložitev visokih stroškov zunanje ureditve: Vipavski Križ sodi med kulturne spomenike, zato je potrebno 
pri urejanju javne komunalne infrastrukture upoštevati pogoje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije 
št. 35106-0099-6/2013-ŠLBr/V z dne 21.6.2013 in kulturno varstvenega soglasja št. 35106-0099-11/2013-
ŠLBr/V z dne 11.9.2013.  Upoštevanje navedenih zahtev je predpogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja 
za komunalno infrastrukturo in nadalje pridobitev uporabnega dovoljenje ter je nedeljiva celota pri urejanju 
okoljske infrastrukture, ki je predmet prijave. Zaradi navedenega so v upravičene stroške zajeti samo tisti 
stroški, ki se nanašajo neposredno na ureditev javnih površin po izvedeni fekalni kanalizaciji in vodovodu.  
 
 

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

 
 



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

 
 
 
  
Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 
Ajdovščina Vipavski Križ 

 
 
 



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

partnerja posebej) 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Ureditev zunanjih površin po izvedenih 
komunalni infrastrukturi 770.038,87 

Januar 2015 do 
Junij 2015 

2. Javna razsvetljava 
176.466,39 

Maj 2014 do 
september 2015 

3. Fekalna kanalizacija 
77.049,39 

Maj 2014 do 
september 2015 

4. Meteorna kanalizacija 
58.254,56 

Maj 2014 do 
september 2015 

5. Vodovod 
46.434,46 

Maj 2014 do 
september 2015 

6. Čistilna naprava 
372.452,04 

Maj 2014 do 
september 2015 

7. Navezovalni kolektor 
289.200,88 

Maj 2014 do 
september 2015 

8. Gradbeni nadzor 
16.716,40 

Maj 2014 do 
september 2015 

SKUPAJ stroški: 1.806.612,99  
(Tabelo po potrebi razširite) 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2013 
(in pred tem) leto 2014 leto 2015 SKUPAJ 

po virih % 

Občina Ajdovščina 0 130.759,84 429.137,20 559.897,04 30,99% 
sredstva EU (ESRR) 0 481.364,75 765.351,20 1.246.715,95 69,01% 
SKUPAJ po letih 0 612.124,59 1.194.488,40 1.806.612,99 100,0% 
(Tabelo po potrebi razširite) 
 



Obrazec št. 5 
 

PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA REGIJE  
 
 
Zap. št. projekta: 3. 

Vrsta projekta: 
(označite): 

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

 
Nosilec projekta (upravičenec): OBČINA VIPAVA 

Sodelujoči partnerji v projektu: / 

  
Naziv projekta: Ureditev komunalne infrastrukture v centru Podnanosa 
 
 

Prioriteta RRP (št. in naziv): Razvojna prioriteta 5: Trajnostni okoljski in prostorski razvoj 
ter infrastrukturna opremljenost regije 

Ukrep RRP (št. in naziv): 

Program 5.2. Optimalno varstvo okolja 
Ukrep 5.2.3: Varovanje vodnih virov in vodooskrba s 
kakovostno pitno vodo 
Ukrep 5.2.4: Odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske 
vode 

 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

d) OP Krepitev regionalnih razvojnih 
potencialov 

e) OP Razvoj človeških virov 
f) 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: 
 

 (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: 
- Izboljšano stanje okolja v zgornjem delu Vipavske doline; 

izboljšano stanje potokov in rek 
- Povečana kvaliteta bivanja prebivalcev naselja Podnanos 

Specifični cilji 
projekta: - Urejena komunalna infrastruktura v starem delu vasi Podnanos 



  
Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

− 200 prebivalcev s kvalitetnejšim in varnejšim vodovodnim 
sistemom 

− 200 prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem, 
ki je predmet operacije 

− Urejen in ustrezno tlakovan trg z manjšimi javnimi priključki 
skupne površine približno 600m2 (v starem jedru vasi) 

− urejena in ustrezno tlakovana povezovalna ulica ob 
strnjenem nizu objektov iz jedra proti robu naselja površine 
približno 200 m2,  

− urejene in ustrezno tlakovane tri ozke ulice od povezovalne 
ulice do potoka in enoločnega kamnitega mostu čez potok 
Pasji rep, ki je tudi zaščiten kot kulturni spomenik, v skupni 
površini 190 +130 +260 m2 
 

REZULTAT začetna 
vrednost 

načrtovana 
vrednost 2 leti 
po zaključku 
operacije 

vodooskrba – število prebivalcev s 
kvalitetnejšim in varnejšim vodovodnim 
sistemom 

0 200 

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

0 200 

 

 
Pričakovani merljivi(!) 
učinki projekta:* 

(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 
vrednost ob 
zaključku 
operacije 

vodooskrba – dolžina obnovljenega 
vodovodnega omrežja (v km) 0,7034 0,7034 

odvajanje in čiščenje voda – dolžina 
kanalizacijskega omrežja – odpadna 
kanalizacija (v km) 

0,000 0,78205 

odvajanje in čiščenje voda – dolžina 
kanalizacijskega omrežja – meteorna 
kanalizacija (v km) 

0,450 0,71070 

odvajanje in čiščenje voda – število 
pripravljenih hišnih priključkov 0 36 

odvajanje in čiščenje voda – število komunalno 
opremljenih naselij z novim ali obnovljenim 
kanalizacijskim omrežjem 

0 0,5 
 

Ciljna(-e) skupina(-e): Domačini; lokalno prebivalstvo naselja Podnanos 
 
*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): 



Vas Podnanos je sestavljena iz več zaselkov, ki so ob vznožju pobočja Nanosa ob državni cesti 
Ajdovščina - Razdrto. Stari del vasi, kjer se bo izvajala investicija, je po svoji urbanistični zasnovi 
tipično primorski. Gre za strnjeno, gručasto naselje okrog župnijske cerkve, ki ga  ločujejo le ozke 
ulice (“gase”). 
 
Predmet zahtevne investicije znotraj upravičenega namena 2a: okoljska infrastruktura sta: 

1. obnovitev in izgradnja vodovodnega omrežja in 
2. izgradnja kanalizacijskega omrežja na območju starega dela vasi, spremljevalno še 

ureditev zgornjega ustroja na ustrezen način, skladen z zahtevami Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine. Območje je tudi  spomeniško zaščiteno: Staro vaško jedro Podnanos 
se vodi pod EŠD: 12826. 

 
Trenutno stanje:  
Velika večina objektov v vasi ima pretočne greznice. Iztoki iz greznic so praviloma priključeni na 
obstoječ mešan kanalizacijski sistem, ki pa ne izpolnjuje niti osnovnih zahtev veljavnih 
standardov. Iztoki iz kanalov so spuščeni v potok Pasji rep, ki deli območje obdelave na dva dela. 
Ulice so ozke. Meteorne vode iz streh se praviloma izlivajo na ulice in od tam do najbližjega 
požiralnika ali direktno v potok. 
Kanalizacija na celotnem območju je mešanega tipa in izvedena neustrezno. Kanali niso 
vodotesni in verjetno niti ustreznih profilov, da bi lahko odvajali tudi meteorne vode. Vas glede na 
obstoječi način reševanja odvajanja odpadnih vod razdelimo na tri dele:  
Ulice – gase, ki gravitirajo proti potoku Pasji rep. To so nizi objektov, kjer se odpadne vode preko 
krajših kanalov, ki potekajo po ulicah, ki so pravokotne na smer potoka. Kanali so krajši od ulic z 
iztokom direktno v potok. 
Objekti in dvorišča, ki stojijo ob potoku in imajo odvodnjo odpadnih vod direktno v potok. 
Ostali del naselja, kjer se komunalne odpadne vode spuščajo v obstoječe kanale. Meteorne vode 
se prosto razlivajo na ulico in odtekajo do odprtin v kanalih. Glavni kanal poteka vzporedno s 
potokom in se izliva v potok nižje od območja obdelave. 
 
Območje se oskrbuje s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja, ki je bilo zgrajeno  
z AC cevi v začetku 60 let prejšnjega stoletja in je potrebno obnove.  
 
Spremljevalno se bo tekom operacije poleg omenjenih investicij v vodovodno in kanalizacijsko 
omrežje uredilo zgornji ustroj na/v: 
− trgu z manjšimi javnimi priključki skupne površine približno 600m2, 
− povezovalnih ulicah ob strnjenem nizu objektov iz jedra proti robu naselja površine približno 

200 m2.  
− treh ozkih ulicah od povezovalne ulice do potoka in enoločnega kamnitega mostu čez potok 

Pasji rep, ki je tudi zaščiten kot kulturni spomenik, v skupni površini 190 +130 +260 m2. 
 
Trg in vse ulice so obdane s stavbami. Gornji ustroj trga in ulic bo izvedeno na tak način, da bo 
možno odvodnjavanje le tega brez nevarnosti, da bi poplavilo nižje ležeče objekte. 
Način in sestavo gornjega ustroja bo potrebno uskladiti z zahtevami Zavoda RS za varstvo 
kulturne dediščine.  
Vzporedno s temi investicijami bo potekala tudi ureditev NN napajanja in TK omrežja, saj je 
tovrsten način celovitega urejanja območja edini smotrn. 
 
Gradbeno dovoljenje za operacijo je pridobljeno in je pravnomočno. 
 
Kanalizacijsko omrežje, ki je predmet operacije »Ureditev komunalne infrastrukture v centru 
Podnanosa«, se bo priključilo na kanalizacijsko omrežje in novo čistilno napravo v Vipavi, ki sta 
predmet projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Vipave – sklop 1« in sta 
trenutno v izgradnji. Po predvidenem terminskem planu bosta dokončana v drugi polovici leta 
2015. 
 
Vse stroške operacije »Ureditev komunalne infrastrukture v centru Podnanosa« bo nosila Občina 
Vipava. Za izvedbo posameznih aktivnosti bo izbrala zunanje izvajalce. 
 



 
  

Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

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

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Investicijska dokumentacija (IP) 4.680,00  Že izvedeno 

2. Projektna dokumentacija 8.796,00  Že izvedeno 

3. Vodenje projekta 23.625,08  maj 2014 –  
avgust 2015 

4. Izvedba del 576.684,25 maj 2014 –  
avgust 2015 

5. Strokovni nadzor 8.458,66  maj 2014 –  
avgust 2015 

6. Informiranje in obveščanje javnosti 5.083,34  maj 2014 –  
avgust 2015 

SKUPAJ stroški: 627.327,33  

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

Viri sredstev leto 2013 
(in pred tem) leto 2014 leto 2015 SKUPAJ 

po virih % 

upravičenec (nosilec 
projekta): Občina Vipava 

13.476,00 33.554,63 73.221,73 120.252,36 19,17 

sredstva EU (ESRR) 0,00 168.012,74 269.216,06 437.228,80 69,70 

drugi javni viri (navedite): 
povračljiv DDV 0,00 25.879,73 43.966,44 69.846,17 11,13 

SKUPAJ po letih 13.476,00 227.447,10 386.404,23 627.327,33 100,0% 

(Tabelo po potrebi razširite) 
 

 



             Obrazec št. 5 
 

PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA REGIJE  
        
                                         
Zap. št. projekta: 4. 
Vrsta projekta: 
(označite): 

(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 Kobarid 
Sodelujoči partnerji v projektu: / 
  
Naziv projekta: ČISTILNA NAPRAVA BREGINJ 
 
 
Prioriteta RRP (št. in naziv):  5. Trajnostni okoljski in prostorski razvoj ter infrastrukturna 

opremljenost regije 
Ukrep RRP (št. in naziv): 5.2.4. Odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske vode 
 
Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

g) OP Krepitev regionalnih razvojnih 
potencialov 

h) OP Razvoj človeških virov 
i) 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 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: - Zmanjšanje obremenjevanja okolja 

 
Specifični cilji 
projekta: 

- Izgradnja čistilne naprave Breginj ter zamenjava kanalizacijskega omrežja 

  
Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

I. faza 
Izgradnja čistilne naprave za  260 PE 
II.faza 
570 m1 kanalizacijskega omrežja 
555 Izgradnja vodovodnega omrežja 
III.faza 
900 m1 kanalizacijskega omrežja 



869 m1 vodovodnega omrežja 
Pričakovani merljivi(!) 
učinki projekta:* 

Mejne vrednosti parametrov odpadne vode na iztoku iz MKČN: KPK: 150 mg/l, 
BPK5 30 mg/l v skladu z Uredbo o emisiji snovi  pri odvajanju odpadne vode iz 
malih komunalnih čistilnih naprav (Ur.l. RS št. 98/2007 in 30/2010) 

Ciljna(-e) skupina(-e): Lokalno prebivalstvo, turisti in podjetniki 
 
*pri vpisovanju pričakovanih merljivih rezultatov/učinkov projekta uporabljajte postavke iz 
priloge dokumentacije »Pričakovani merljivi rezultati/učinki projekta«, ki je objavljena na 
spletni strani MGRT 
  
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt 
regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji): 
  
-  Okoljska infrastruktura – odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter manjša čistilna naprava, 
- Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid; mikrolokacija izvedbe: naselje Breginj, 
- aktivnosti: gradnja, strokovno tehnični nadzor, varstvo pri delu, obveščanje in informiranje. 
 
Projekt izgradnje čistilne naprave Breginj zagotavlja celovitost operacije tako s finančnega 
kot vsebinskega vidika, ustrezno rešuje problematiko naselja Breginj na področju okoljske 
infrastrukture, hkrati pa je izgradnja  ključnega pomena za rešitev okoljske problematike reke 
Nadiže, ki je delno v zaščitenem vodovarstvenem območju Nature 2000. Izliv kanalizacijskih 
voda naselja Breginj  je trenutno neurejeno in v večji meri vpliva na stanje reke Nadiže. Le-ta 
predstavlja enega ključnih razvojnih naravnih resursov za razvoj turizma (kopališkega) v 
občini kot tudi širše v zgornjem Posočju. 
 
 
 
 
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – 
regijski projekt iz enega vsebinskega  
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – 
regijski projekt iz več vsebinskih področij  
 
 
 
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za inter – 
regijski (medregionalni) projekt  

 
 
 
  
Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 
Občina Kobarid Breginj 

 
 
 
  



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

partnerja posebej) 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

7. Faza 1  Izgradnja čistilne naprave 256.988,91 01.08.2014 – 
31.08.2015 

8. Faza 2 Rekonstrukcija kanalizacije in vodovoda  146.216,61 1.4. 2015 do 
31.8. 2015 

9. Faza 3 Rekonstrukcija kanalizacije in vodovoda  225.964,48 1.4. 2015 do 
31.8. 2015 

10. Gradbeni nadzor 12.400,00 EUR 01.08.2014 – 
31.08.2015 

11. Koordinator varstva pri delu 1.600,00 EUR 01.08.2015 – 
31.08.2015 

12. Informiranje in obveščanje 600,00 EUR 01.08.2014 – 
31.08.2015 

SKUPAJ stroški: 643.770,00 EUR  
(Tabelo po potrebi razširite) 
*opomba: pri gradnji gre za obrnjeno davčno stopnjo po 76. a členu Zakona o DDV. 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2013 
(in pred tem) leto 2014 leto 2015 SKUPAJ 

po virih % 

Občina Kobarid / 28.479,67 112.399,40 140.879,07 21,89 
…      
sredstva EU (ESRR)  167.520,33 335.370,60 502.890,93 78,11% 
drugi javni viri (navedite): 
_________  /   / 

zasebna sredstva 
(navedite): ________-  /   / 

SKUPAJ po letih / 196.000 447.770,00 643.770,00 100,0% 
(Tabelo po potrebi razširite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             Obrazec št. 5 
 

PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA REGIJE  
        
                                         
Zap. št. projekta: 5. 
Vrsta projekta: 
(označite): 

(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 BRDA 
Sodelujoči partnerji v projektu:  
  
Naziv projekta: OBNOVA DELOV VODOVODNEGA OMREŽJA VODOVODNEGA 

SISTEMA MRZLEK NA OBMOČJU OBČINE BRDA 
 
 
Prioriteta RRP (št. in naziv): 5. Trajnostni okoljski in prostorski razvoj ter infrastrukturna 

opremljenost regije 
Ukrep RRP (št. in naziv): 5.2.3. Varovanje vodnih virov in vodooskrba s kakovostno 

pitno vodo 
 
Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

j) OP Krepitev regionalnih razvojnih 
potencialov 

k) OP Razvoj človeških virov 
l) 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 in izobraževalna infrastruktura 
 (1b) prometna infrastruktura  

 x (2a) okoljska infrastruktura 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 

turističnih območjih:  
 (3a) razvoj urbanih naselij 
 (3b) socialna infrastruktura  

 
Splošni cilji projekta: • Zagotovljeni ustrezni osnovni pogoji za življenje prebivalcev območja investicije. 

• Zagotovljeni ustrezni pogoji za predviden trajnostni razvoj turizma. 
• Zagotovitev zmanjšanja vodnih izgub na vodovodnem sistemu in učinkovita raba 

vodnih virov v regiji. 
 

Specifični cilji 
projekta: 

• Obnova vodovoda Plešivo 
• Obnova dela vodovoda Gornje Cerovo 
• Obnova dela vodovoda Gradno 
• Obnova dela vodovoda Vrhovlje pri Kožbani 



• Obnova dela vodovoda Vedrijan 
• Obnova delov vodovoda Podsabotin 
• Obnova dela vodovoda Imenje 

  
Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

VODOOSKRBA – Število prebivalcev s kvalitetnejšim in varnejšim 
vodovodnim sistemom:  
a) Neposredno priključeni na obnovljene dele vodovodnega omrežja:   
329 
b) Vsi prebivalci, ki so neposredno in posredno vezani na obnovljene 
dele vodovodnega omrežja: 1.526 

 
Pričakovani merljivi(!) 
učinki projekta:* 

VODOOSKRBA – Dolžina obnovljenega vodovodnega omrežja (v km): 
7,956  

Ciljna(-e) skupina(-e): - prebivalci območja 
- turistični objekti in turistične kmetije 
-          obiskovalci (turisti) 

 
*pri vpisovanju pričakovanih merljivih rezultatov/učinkov projekta uporabljajte postavke iz 
priloge dokumentacije »Pričakovani merljivi rezultati/učinki projekta«, ki je objavljena na 
spletni strani MGRT 
  
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt 
regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji): 
 

1. Vsebinsko področje projekta: 
okoljska infrastruktura 
 

2. Upravičenec: 
Občina Brda, Trg 25. Maja 2, 5212 Dobrovo 
 

3. Aktivnosti upravičenca za dosego ciljev operacije 
- Izdelava investicijske dokumentacije 
- Projektiranje 
- Gradnja 
- Gradbeni nadzor 
- Informiranje in obveščanje javnosti 

 
4. Predstavitev obstoječega stanja 

Obstoječi deli vodovodnega omrežja so že močno dotrajani z znatnimi izgubami pitne vode ter velikim 
številom popravil in ne zagotavljajo potreb po požarni vodi. Obstoječi vodovodi so speljani v telesu 
cestišča javnih cest. Na cevovod so preko obstoječih odjemnih mest priklopljeni porabniki hiš, ležečih 
ob cesti.  
 

5. Razlogi za obnovo delov vodovodnega omrežja 
Glavni razlog za potrebno zamenjavo cevi je dotrajanost obstoječih cevi, kar posledično pomeni 
izredno velike vodne izgube in s tem neracionalno rabo vodnega vira. Poleg tega pa puščanje vode 
povzroča tudi poškodbe cestišča in plazenje terena, kar zmanjšuje varnost na tem odseku ceste. 
Trenutne tlačne razmere v obstoječem vodovodu ne omogočajo zagotavljanja požarne vode, kar se 
odraža tudi v slabših pogojih za razvoj turističnih in poslovnih objektov.  

 
6. Smotrnost izvedbe investicije 

Izvedba investicije je smotrna iz več razlogov, med katerimi velja izpostaviti prispevek investicije k 
ustreznemu trajnostnemu ravnanju z vodnimi viri (zmanjšanje vodnih izgub). 
Poleg tega investicija zagotavlja požarno varnost na obravnavanem območju. S tem bo omogočen 
hitrejši razvoj turističnih in poslovnih dejavnosti.  
Ne nazadnje je investicija smotrna tudi z vidika povečanja prometne varnosti prebivalcev in 
obiskovalcev obravnavanega območja.  
 



  
Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 
Občina Brda (Goriška statistična 
regija) 

• Plešivo 
• Gornje Cerovo 
• Gradno 
• Vrhovlje pri Kožbani 
• Vedrijan 
• Podsabotin 
• Imenje 

 
 
 
  

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

partnerja posebej) 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Priprava in izdelava investicijskega programa 6.000,00 JANUAR 2014  
– APRil 2014 

2. Projektiranje 28.000,00 APRIL 2014  
– JUNIJ 2014 

3. Nadzor gradnje 18.000,00 AVGUST 2014  
– AVGUST 2015 

4. Informiranje in obveščanje 1.000,00 AVGUST 2014  
– AVGUST 2015 

5. Gradnja (obnova delov vodovodnega sistema 
Mrzlek v Občini Brda) 1.242.000,00 AVGUST 2014  

– AVGUST 2015 
SKUPAJ stroški: 1.295.000,00  

DDV – informativni prikaz 284.900,00  
Skupaj celotna (bruto) vrednost operacije  1.579.900,00  

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

Viri sredstev leto 2013 
(in pred tem) leto 2014 leto 2015 SKUPAJ 

po virih % 

Občina Brda (nosilec 
projekta) - 79.364,20 186.219,59 265.583,79 20,51% 
partner 1      
partner 2      
…      
sredstva EU (ESRR) - 307.615,80 721.800,41 1.029.416,21 79,49% 
drugi javni viri (navedite): 
_________      
zasebna sredstva 
(navedite): ________-      
SKUPAJ po letih  386.980,00 908.020,00 1.295.000,00 100,0% 
(Tabelo po potrebi razširite) 
 
OPOMBA: bruto vrednosti so enake neto vrednosti, ker je DDV povračljiv. V obrazcu 4 se 
navede neto znesek stroškov brez DDV. 
 
 
 
 
 



             Obrazec št. 5 
 

PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA REGIJE  
        
                                         
Zap. št. projekta: 6. 
Vrsta projekta: 
(označite): 

(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 KANAL OB SOČI 
Sodelujoči partnerji v projektu:  
  
Naziv projekta: VODOVOD NA OBMOČJU OBČINE KANAL OB SOČI KS KAL NAD 

KANALOM 
 
 
Prioriteta RRP (št. in naziv): 5. Trajnostni okoljski in prostorski razvoj ter infrastrukturna 

opremljenost regije 
Ukrep RRP (št. in naziv): 5.2.3. Varovanje vodnih virov in vodooskrba s kakovostno 

pitno vodo 
 
Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

m) OP Krepitev regionalnih razvojnih 
potencialov 

n) OP Razvoj človeških virov 
o) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): 3.5.4. Razvoj regij 
Prednostna usmeritev OP (naziv): 3.5.4.1. Regionalni razvoji programi 
 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura 
 (1b) prometna infrastruktura  

 x (2a) okoljska infrastruktura 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 

turističnih območjih:  
 (3a) razvoj urbanih naselij 
 (3b) socialna infrastruktura  

 
Splošni cilji projekta: • možnost izvedbe novih vodovodnih hišnih priključkov, 

• izboljšanje požarne varnosti, 
• širitev pozidave in možnost gospodarskega razvoja z novimi gospodarskimi 

objekti, 
• individualne vodovodne sisteme nadomestiti z javnim vodovodnim omrežjem, 
• izboljšati sanitarno ustreznost pitne vode za prebivalce obravnavanega področja, 
• potrošnikom pripeljati večje količine pitne vode in jim tako omogočiti dvig pogojev 

bivanja 
 

Specifični cilji Izgradnja novega vodovodnega omrežja  za Cvetrež 



projekta: 
  
Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

VODOOSKRBA – Število prebivalcev s kvalitetnejšim in varnejšim 
vodovodnim sistemom:  
a) Neposredno priključeni na novo vodovodno omrežje: 21 ljudi 
b) Vsi prebivalci, ki so neposredno in posredno vezani na novogradnjo 
vodovodnega omrežja: 300 ljudi 

 
Pričakovani merljivi(!) 
učinki projekta:* 

VODOOSKRBA – Dolžina novozgrajenega vodovodnega omrežja (v 
km): 
1,668 km 

Ciljna(-e) skupina(-e): - prebivalci območja 
- obiskovalci  

 
*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): 
 

7. Vsebinsko področje projekta: 
okoljska infrastruktura 
 

8. Upravičenec: 
Občina Kanal ob Soči, Trg Svobode 23, 5213 Kanal  
 

9. Aktivnosti upravičenca za dosego ciljev operacije 
- Izdelava investicijske dokumentacije 
- Projektiranje 
- Gradnja 
- Gradbeni nadzor 
- Informiranje in obveščanje javnosti 

 
10. Predstavitev obstoječega stanja 

Naselje je brez vodovodnega omrežja, edini vodni vir je deževnica. Problem je v poletnih mesecih in 
sušnih obdobjih, ko deževnica ne zadostuje za oskrbo z vodo.  
 

11. Razlogi za novogradnjo vodovodnega omrežja 
To je zelo kompleksen vodovodni sistem, predvsem zaradi zelo razgibanega terena in zato, ker se bo 
iz njega nadaljeval cevovod, ki bo napajal tudi krajevno skupnost Levpa. Cevovodi bodo potekali od 
Kala nad Kanalom do naselja Cvetrež.  
Ker potekajo vodovodne naprave v glavnem v utrjenih površinah (asfalt, makadam), je potrebno te 
površine po zaključku del na elementih vodovodnega sistema povrniti v enako ali boljše stanje, kot je 
bilo pred izgradnjo vodovodnih naprav. Pri tem se je treba približati željam lokalne skupnosti in 
prebivalcev.  

 
12. Smotrnost izvedbe investicije 

Izvedba investicije je smotrna iz več razlogov, med katerimi velja izpostaviti prispevek investicije k 
ustreznemu trajnostnemu ravnanju z vodnimi viri. 
Novi cevovodi in spremljajoči objekti (vodohran, raztežilnika) bodo omogočili tudi novogradnje in 
priključitev novih potrošnikov na vodovodni sistem, ki dovaja pitno vodo iz Lokovca. Seveda pa bodo 
na nov javni vodovodni sistem navezani vsi sedanji potrošniki vode tega področja. 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 
Občina Kanal ob Soči (Goriška 
razvojna regija) 

• Cvetrež 
 

 
 
 
  

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

partnerja posebej) 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

13. IZDELAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 
 

 
6.000,00 

DEC 2013 – 
MAREC 2014 

14. IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE  
31.818,80  

 MAR 2012  
– DEC 2013 

15. GRADNJA 
679.615,20 

OKT 2014  
– MAJ 2015 

16. GRADBENI NADZOR  
13.592,30 

OKT 2015 
– MAJ 2015 

17. INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI  
1.220,00 

OKT 2015 
– MAJ 2015 

   
SKUPAJ stroški: 732.246,30  

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

Viri sredstev leto 2013 
(in pred tem) leto 2014 leto 2015 SKUPAJ 

po virih % 

Občina Kanal ob Soči 
(nosilec projekta)  102.411,88 149.041,51 251.453,39 34,34 
partner 1      
partner 2      
…      
sredstva EU (ESRR)  195.817,22 284.975,69 480.792,91 65,66 
drugi javni viri (navedite): 
_________      
zasebna sredstva 
(navedite): ________-          
SKUPAJ po letih  298.229,10 434.017,20 732.246,30 100,00 
(Tabelo po potrebi razširite) 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Obrazec št. 5 
 

PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA REGIJE  
        
                                         
Zap. št. projekta: 7. 
Vrsta projekta: 
(označite): 

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

 
Nosilec projekta (upravičenec): MESTNA OBČINA NOVA GORICA 
Sodelujoči partnerji v projektu: / 
  
Naziv projekta: VODOVOD NA OBMOČJU NASELJA ČEPOVAN Z OKOLICO 
 
 
Prioriteta RRP (št. in naziv):  5. Trajnostni okoljski in prostorski razvoj ter infrastrukturna 

opremljenost regije 
Ukrep RRP (št. in naziv): 5.2.4. Odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske vode 
 
Navezava projekta na 
ustrezni OP (označite): 

p) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
q) OP Razvoj človeških virov 
r) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP 
(naziv): 

Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP 
(naziv): 

Regionalni razvojni program 

 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura 
 (1b) prometna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 

turističnih območjih:  
 (3a) razvoj urbanih naselij 
 (3b) socialna infrastruktura  

 
Splošni cilji projekta: Osnovni splošen cilj investicijskega projekta je izboljšati stanje javne 

infrastrukture (vodooskrbe) ter zagotoviti pogoje za dolgoročno in zakonsko 
ustrezno oskrbo s pitno in sanitarno vodo. S tem bodo ustvarjeni pogoji za bivanje 
ter za delovanje obstoječih dejavnosti (kmetijstvo, lesno-predelovalna industrija, 
storitvene dejavnosti,…), razvoj dejavnosti, predvsem turizma. Ostali splošni cilji: 

• rekonstruirati vodovodno omrežje naselja Čepovan z okolico ter s tem 
zagotoviti kakovostno oskrbo s pitno vodo, skladno s Pravilnikom o oskrbi 
s pitno vodo; 

• zagotoviti kakovostne komunalne storitve za vse prebivalce, obiskovalce in 
gospodarske subjekte na obravnavanem območju naselja Čepovan z 
okolico ter posredno tudi same MO Nova Gorica po ustreznih 
gospodarskih cenah; 

• zagotoviti boljšo, trajnostno dostopnost do vseh storitev javne 
infrastrukture na obravnavanem območju ter na območju celotne občine 



ter s tem visoko kakovost vseh javnih storitev; 
• zagotoviti stabilno, kakovostno in varno oskrbo s pitno vodo ter ustrezno 

požarno varnost; 
• zagotoviti pogoje za nadaljnji okoljski, gospodarski, družbeni, socialni in 

demografski razvoj naselja Čepovan, okoliških naselij ter občine; 
• poskrbeti za varovanje zdravja prebivalcev in obiskovalcev naselja 

Čepovan, okoliških naselij ter s tem same občine; 
• izboljšati kakovost življenja in bivanjskih pogojev prebivalcev naselja 

Čepovan z okolico, ki se kažejo v boljšem varovanju zdravja ter večji 
udobnosti za prebivalce, ter s tem prispevati k ohranjanju in povečanju 
poseljenosti območja; 

• izpolniti določbe/zahteve Pravilnika o oskrbi s pitno vodo; 
• izpolniti zahteve iz Operativnega programa oskrbe s pitno vodo; 
• zagotoviti urejene, sanitarno tehnične pogoje in s tem pogoje bivanja v 

naselju Čepovan; 
• prispevati k uravnoteženemu regionalnemu razvoju; ter 
• prispevati k ohranjanju naseljenosti slovenskega podeželja s postopno 

izenačitvijo bivanjskih in ekonomskih pogojev življenja v mestu in na 
podeželju. 

Specifični cilji 
projekta: 

Specifičen cilj operacije je stvarne narave, in sicer v letih 2014-2015 v 
naselju Čepovan z okolico urediti okoljsko infrastrukturo, ki vključuje 
rekonstrukcijo in novogradnjo obstoječega samostojnega vodovodnega 
omrežja v skupni dolžini 8.654 m ter s tem omogočiti priključitev na novo, 
kakovostno vodovodno omrežje 844 prebivalcem obravnavanega območja. 

 
Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

VODOOSKRBA – Število prebivalcev s kvalitetnejšim in varnejšim 
vodovodnim sistemom: 844 prebivalcev 
 

Pričakovani merljivi(!) 
učinki projekta:* 

VODOOSKRBA – Dolžina obnovljenega vodovodnega omrežja: 
8,654 km 

Ciljna(-e) skupina(-e): Javna infrastruktura (vodovodno omrežje) je namenjena prebivalcem 
(gospodinjstvom), obstoječim gospodarskim subjektom in izvajalcem drugih 
dejavnosti (kmetje, obrtniki, podjetniki ipd.) na območju naselja Čepovan, 
Čepovanske doline in Trnovsko Banjške planote ter ciljnim skupinam povezane z 
rekreacijo in turizmom (športniki, turisti,…). 

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



1. Vsebinsko področje projekta: 
Okoljska infrastruktura 
 
2. Upravičenec 
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica 
 
3. Aktivnosti upravičenca za dosego ciljev operacije 

• Priprava in potrditev investicijske dokumentacije (DIIP in IP) 
• Izdelava projektne dokumentacije in revizija 
• Pridobitev gradbenega dovoljenja 
• Izvedba JN za izbor izvajalca del, izbor izvajalca del in podpis gradbene pogodbe ter uvedba v delo 
• Izvedba GOI del (javnega vodovodnega omrežja) 
• Zunanje strokovno svetovanje 
• Izvajanje strokovnega nadzora gradnje 
• Pridobitev uporabnega dovoljenja in predaja vodovodnega omrežja namenu ter 
• Informiranje in obveščanje javnosti 

4. Število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim predlogom, 
ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja 
Javno podjetje Vodovodi in kanalizacija d.d. – strokovno sodelovanje ter sodelovanje z vidika bodočega 
najemnika javne vodovodne infrastrukture 
5. Opis stanja 
Projekt obravnava ureditev samostojnega vodovodnega sistema za naselje Čepovan in okoliških naselij (Lokve, 
Trnovo, Nemci, Voglarji ipd.). Naselje z okolico nima celovite in kvalitetne vodooskrbe. Obstaja del starega 
vodovodnega omrežja, bilo zgrajeno leta 1916 za vojaške potrebe. Vodovodno omrežje naselja Čepovan z 
okolico se napaja iz izvirov, ki ležijo severno od naselja Čepovan v Čepovanski dolini na nadmorski višini od 609 
do 614 m. Vodooskrba naselja Čepovan sega v čas prve svetovne vojne, ko je bilo zgrajeno zajetje Puštale. 



 
Kasneje je bilo na vodovodno omrežje priključeno še eno zajetje. Vodna zajetja so bila sanirana leta 1982. V 
osemdesetih letih prejšnjega stoletja so bili na vodovodno omrežje priključeni še trije izviri. Vodovodno omrežje je 
bilo obnovljeno leta 1979 v PEHD izvedbi profila 80 mm. Na nekaterih južnih in zahodnih delih naselja Čepovan je 
vodovodno omrežje položeno zelo plitko. Obstoječe vodovodno omrežje je izvedeno iz litoželeznih in 
polietilenskih cevi. Omrežje je dotrajano, neustrezno in nekvalitetno, zato je predvidena zamenjava sistema. 
Naselje Čepovan z okolico spada v aglomeracijo Čepovan, za katero je potrebno po ''Pravilniku o pitni vodi'' 
zagotoviti požarno varnost. Obstoječi sistem ne zagotavlja požarne varnosti in primerne oskrbe prebivalcev. 
Poraba vode na obravnavanem območju je ocenjena iz števila prebivalcev, števila živine in prevzete specifične 
porabe za obravnavano območje. Skupna specifična poraba za celotno obravnavano območje znaša 140l/p/dan. 
Za ocenjeno število živine je upoštevana povprečna specifična poraba 50 l/s/dan. 
V okviru operacije se bo izvedlo rekonstrukcijo vodovodnega omrežja naselja Čepovan v skupni dolžini 3.709 m, 
ureditev zajetij (nov dovod od zajetja do črpališča) v dolžini 500 m in dvojni vod od vodohrana do priključka in 
tlačni vod v skupni dolžini 555 m, vodovodno omrežje od naselja Čepovan do Puštale v skupni dolžini 3.190 m ter 
vodovodno omrežje do raztežnilnikak Puštale v skupni dolžini 700 m. 
Skupni rezultat operacije bo izvedba (rekonstrukcija in novogradnja) samostojnega vodovodnega omrežja v 
skupni dolžini 8.654 m. 
Z izvedbo projekta bo zagotovljena kakovostna javna vodooskrba za cca 844 prebivalcev na obravnavanem 
območju. Izvedba operacije bo prispevala k povečanju možnosti razvoja potencialov obravnavanega območja in k 
uresničevanju občinskih, regionalnih, državnih in EU razvojnih programov, ki se nanašajo na oskrbo s pitno vodo. 
Obenem pa bo zadovoljevala potrebe vseh prebivalcev obravnavanega območja po zdravem življenjskem okolju, 
po zmanjševanju onesnaženosti okolja in izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalstva. Nenazadnje pa bo 
izvedba operacije pripomogla k zadovoljevanju potreb po oskrbi s pitno vodo na območju Čepovanske doline in 
celotne Trnovsko Banjške planote. 
Z izvedbo operacije, katerega namen je ureditev javnega vodovodnega omrežja, se bo lahko cca 844 prebivalcev 
v naselju Čepovan z okolico priključilo na novo javno infrastrukturo. 
Posegi, ki sestavljajo operacijo, predstavljajo ekonomsko in tehnično-tehnološko nedeljivo celoto, saj se bodo 
izvajali na istem območju in v istem časovnem obdobju, kar je smiselno tako z vidika optimizacije stroškov, 
optimizacije posegov v prostor kot tudi z vidika čim hitrejšega celovitega izboljšanja kakovosti infrastrukturne 
opremljenosti naselja Čepovan z okolico. Izvedba operacije bo tako v relativno kratkem času bistveno izboljšala 
kakovost življenjskega standarda občanov ter omogočila razvoj naselja in gospodarskih (podjetniških) dejavnosti 
prebivalcev naselja Čepovan, pa tudi prebivalcev Čepovanske doline oz. Trnovsko Banjške planote, MO Nova 
Gorica in okoliških občin. 
 
6. Smotrnost izvedbe investicije 
Izvedba investicije je smotrna iz več razlogov, med katerimi velja izpostaviti prispevek investicije k ustreznemu 
trajnostnemu ravnanju z vodnimi viri (zmanjšanje vodnih izgub). 
Poleg tega investicija zagotavlja požarno varnost na obravnavanem območju. S tem bo omogočen hitrejši razvoj 
turističnih in poslovnih dejavnosti.  
 
 
 
Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 
MESTNA OBČINA NOVA GORICA ČEPOVAN z okoliškimi naselji 

(Lokve, Trnovo, Nemci, Voglarji ipd.) 
 

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

partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

18. Priprava in potrditev investicijske dokumentacije 
(DIIP in IP) 0,00 10/2013-04/2014 

19. Izdelava projektne dokumentacije 34.000,00 11/2013-02/2014 
20. Pridobitev gradbenega dovoljenja 0,00 02/2014-04/2014 
21. Izvedba JN za izbor izvajalca del, izbor izvajalca del 

in podpis gradbene pogodbe ter uvedba v delo 0,00 11/2014-12/2014 

22. Izvedba GOI del (javnega vodovodnega omrežja) 1.376.430,00 02/2015-09/2015 
23. Zunanje strokovno svetovanje 11.020,00 11/2014-10/2015 
24. Strokovni nadzor gradnje 27.528,60 02/2015-10/2015 
25. Pridobitev uporabnega dovoljenja ter predaja javnega 

vodovodnega omrežja namenu 1.500,00 10/2015 

26. Informiranje in obveščanje javnosti 4.000,00 11/2014-10/2015 
SKUPAJ stroški: 1.454.478,60  



 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2013 
(in pred tem) leto 2014 leto 2015 SKUPAJ 

po virih % 

MESTNA OBČINA NOVA 
GORICA 0,00 0,00 526.551,84 526.551,84 36,2% 

sredstva EU (ESRR) 0,00 0,00 927.926,76 927.926,76 63,8% 

SKUPAJ po letih 0,00 0,00 1.454.478,60 1.454.478,60 100,0% 
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Zap. št. projekta: 8. 
Vrsta projekta: 
(označite): 

(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): Šolski center Nova Gorica (v nadaljevanju: ŠC Nova Gorica 
Sodelujoči partnerji v projektu: (navedejo se sodelujoči partnerji, ki so upravičeni do sofinanciranja, 

kjer je to relevantno) 
/ 

  
Naziv projekta: ŠC Nova Gorica - Dodatni prostori za Višjo strokovno šolo za 

naravoslovno-tehnične programe 
 
 
Prioriteta RRP (št. in naziv): 1. Znanje za podjetnost in razvoj 
Ukrep RRP (št. in naziv): 1.1.1. Ustvarjanje pogojev za izvajanje sedanjih 

izobraževalnih programov in njihov nadaljnji 
razvoj v podporo razvoju regije. 

 
Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

s) OP Krepitev regionalnih razvojnih 
potencialov 

t) OP Razvoj človeških virov 
u) 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 in izobraževalna infrastruktura 
 (1b) prometna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 

turističnih območjih:  
 (3a) razvoj urbanih naselij 
 (3b) socialna infrastruktura  

 
Splošni cilji projekta: (v primeru, ko je vrsta projekta intra-regijski ali inter-regijski projekt, se označi 

splošni cilj projekta glede na prevladujoče vsebinsko področje); splošni cilj se 
navede na ravni operacije 
 
Trenutna situacija v Goriški regiji, zaradi gospodarske krize in visoke stopnje 
brezposelnosti, nam narekuje, da moramo odločno poseči v posodabljanje 



izobraževanja in usposabljanja, ki bodo ustvarjala še boljše in kvalitetnejše kadre 
za današnji trg dela goriške regije, kadre, ki bodo še fleksibilnejši, take, ki bodo 
znali ustvarjati nove dodane vrednosti in predvsem še bolj praktično usposobljeni in 
usmerjeni. Le-to pa jim lahko omogočimo le z ustreznimi pogoji in najsodobnejšo 
tehnološko opremo. 
 
Poglaviten cilj investicije je pridobiti dodatne prostore za ŠC Nova Gorica, Višjo 
strokovno šolo (v nadaljevanju: VSŠ) za višješolske dodiplomske študijske 
programe na naravoslovno-tehničnih usmeritvah (programi mehatronika, 
informatika, interdisciplinarni programi na področju URE in OVE ) ter tudi za 
programe usposabljanj po pridobljeni višješolski diplomi (podjetništvo). 
 
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 
• URE in OVE. 

 
Specifični cilji 
projekta: 

(v primeru, ko gre za intra-regijski ali inter-regijski projekt, se navedejo specifični 
cilji za vsakega partnerja posebej); specifični cilji se navedejo na ravni operacije in 
partnerjev 
 
Cilje, ki jih želi VSŠ  doseči z izvedbo investicije, je možno razdeliti na dva sklopa: 
 
Kratkoročni cilji 

• 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. 
 

  
Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

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

Rezultat 
 
Vpišite začetno in načrtovano vrednost. 
 

Začetna 
vrednost 

(stanje pred 
izvedbo 

operacije, na 
dan oddaje 
vloge oz. 

vpišite datum) 

Načrtovana 
vrednost 2 leti 

PO 
ZAKLJUČKU 

operacije 

1. Število ustvarjenih bruto delovnih mest 
kot posledica izvedene operacije 25 30 

2. Število programov izobraževanj 
višješolskih regijskih izobraževalnih 
središč 

2 4 

3. Število vpisanih študentov višješolskih 
regijskih izobraževalnih središč –
informatika 

200 300 
 

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



učinki projekta:* 
Učinek 
 
Izberite vse ustrezne kazalnike za vašo 
operacijo in vpišite začetno in načrtovano 
vrednost. 
 

Začetna 
vrednost 

(stanje pred 
izvedbo 

operacije, na 
dan oddaje 
vloge oz. 

vpišite datum) 

Načrtovana 
vrednost OB 

ZAKLJUČKU 
operacije 

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

1769m2 

(zgrajeno, 
samo gole 

stene. 
Potrebno še 

narediti 
gradbeno 

obrtniška dela, 
inštalacije ter 

oprema) 

1769m2 

2. VIŠJEŠOLSKA IZOBRAŽEVALNA 
SREDIŠČA – Nakup opreme za potrebe 
višješolskih regijskih izobraževalnih 
središč  

0 11 

 

Ciljna(-e) skupina(-e): Študenti, diplomanti, nezaposleni, predavatelji, tehnično-
podporno osebje, delodajalci, združenja delodajalcev 

 
*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 
 
Predmet investicije je pridobitev dodatnih prostorov za Višjo strokovno šolo za naravoslovno-tehnične programe. 
 
 
Upravičenec: 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana 
po pooblastilu: 
Šolski center Nova Gorica, Cankarjeva ulica 10, 5000 Nova Gorica 
Odgovorna oseba: Egon Pipan, univ. dipl. inž. elektrotehnike 
Matična številka 5089085 
Davčna številka SI 69993211 
 
VSŠ stalno dopolnjuje, nadgrajuje ter izpopolnjuje programe ter izvajanje slednjih na področju naravoslovja in 
tehnike.  
Zaradi naraščanja števila študentov se polno izrablja vse razpoložljive prostorske kapacitete in opremo. Vendar je 
prostorov premalo. 
Zaradi hitrega napredka na področju naravoslovja in tehnike je za izvajanje potrebna sodobna oprema. Ta 
potrebuje veliko prostora in višje standarde glede prezračevanja, napajanja z energijo in varnosti prostorov.  
Obstoječi prostori torej niso zgolj premajhni po površini, temveč tudi nezadostno opremljeni. 
 
Osnovi razlogi za investicijo so torej: 
•  Neustreznost obstoječih prostorov z vidika normativov in standardov (Pomanjkanje prostora glede na obstoječe 
in predvidene izobraževalne programe). 
•  Pomanjkanje sodobne tehnološke opreme 
 
Osnovni motiv za sprejemanje investicijskih odločitev za pridobitev novih prostorov za VSŠ je pomanjkanje 
prostorov za praktični pouk in laboratorijev. Z razvojem VSŠ, ki uporablja iste prostore kot srednja šola, prihaja na 
eni strani do problemov prezasedenosti, na drugi pa pomanjkanja sodobne opreme za praktični pouk in razvojne 
dejavnosti naravoslovja in tehnike, ki potrebuje temu primerne prostore. Obenem se je glede na dejstvo, da se v 
sklopu ŠC Nova Gorica gradi MIC, kot optimalna varianta reševanja prostorske stiske pokazala umestitev novih 
prostorov za VSŠ v 2. in polovico 3. etaže objekta, kjer se je zgradil tudi MIC, ki je neposredno preko cca 6 
metrskega mostovža povezana z obstoječim kompleksom ostalih enot ŠC Nova Gorica. 
 



 
 
 
 
Z izvedbo projekta  bodo: 
1. zagotovljene prostorske potrebe za razvoj VSŠ; 
2. zagotovljena oprema za visoko kakovost izobraževanja in usposabljanja; 
3. zagotovljeni standardi (varnost, pogoji dela ipd.) 
4. predvsem pa postavljeni pogoji za razvoj kvalitetnega kadra, ki ga gospodarstvo v regiji potrebuje, kot tudi za 

razvoj aplikativnih študijskih nalog študentov vsš za potrebe gospodarstva 
 
Prostori za potrebe VSŠ se bodo nahajali v 2. in polovici 3. etaže objekta »Medpodjetniški izobraževalni center«, 
ki se že gradi.  
 
V tem drugem nadstropju učilniškega kubusa bodo učilnice za implementacijo in vzdrževanje računalniške in 
informacijske opreme, učilnici za ICIM 1 in ICIM 2, IKT centru ter učilnica za komunikacijske tehnologije. Niša za 
počitek in prostor za timsko delo sta predvidena v sklopu med učilnicami. V tej etaži je predvideno, da se hodnik 
ob učilnicah nadaljuje v povezovalni mostič do obstoječe stavbe ŠC Nova Gorica in tako poveže novi del VSŠ z 
obstoječim v celoto. 
V delavniškem delu kubusa pa so predvidene kovinarske delavnice in delavnica oziroma poligon za 
elektro/strojne instalacije, kjer je predvidena postavitev vzorčne hiše (URE in OVE). Prostori bodo odprti oziroma 
ločeni zgolj s pregradnimi stenami. V sklopu kovinarskih delavnic je ob vzhodni steni predviden laboratorij za 
tehnične meritve, učilnica za osnovni program kovinarstva. Ob severni fasadi je predvidena varilnica in kalilnica, ki 
bo zaradi narave procesov od delavnice ločena z montažno steno. V okviru te etaže je ob dvigalnem jašku 
predvideno manjše skladišče. 
 
 
 
 
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – 
regijski projekt iz enega vsebinskega področja (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z 
opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji): 
 
 
 
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – 
regijski projekt iz več vsebinskih področij (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z 
opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):: 
Navede se:  

- vsebinska področja in integrirani značaj projekta 
- število in nazivi upravičencev 
- aktivnosti nosilnega in projektnih partnerjev z namenom doseganja skupnega cilja operacije 
- število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim predlogom, 

ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja 
- navesti aktivnosti, ki se izvajajo v okviru dopolnilnega financiranja (če je to relevantno) 

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



Navede se:  
- vsebinska področja 
- število in nazivi upravičencev 
- aktivnosti nosilnega in projektnih partnerjev z namenom doseganja skupnega cilja operacije 
- število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim predlogom, 

ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja 
- navesti aktivnosti, ki se izvajajo v okviru dopolnilnega financiranja  

Primer za izvedbo je enak kot v primeru opisa projekta, ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z 
opredelitvijo v tč.8 v razpisni dokumentaciji 
Primer za integriran projekt (1a) in (2b) – ekonomsko izobraževalna in turistična infrastruktura (medregionalni 
turistični inkubator) 

- nosilni partner (upravičenec je občina);  
- partnerji, ki so upravičeni do sofinanciranja: ostale občine na ravni več regij, katerih skupni cilj je 

izgradnja ekonomsko poslovne oziroma izobraževalne infrastrukture za namen razvoja turizma; 
- v kolikor je namen projekta pospeševanje podjetništva v regiji z vzpostavitvijo subjektov 

podjetniškega okolja za namen razvoja turizma na medregionalni, so sodelujoči subjekti na projektu 
tudi podjetja in druge osebe zasebnega prava, ki pa po pravilih 8. javnega poziva niso upravičeni do 
sofinanciranja. Podjetjem so za ta namen na razpolago sredstva iz naslova povratnih pomoči, ki jih 
razpisuje Sklad RS za regionalni razvoj; 

- subjekt podjetniškega okolja za namen razvoja turizma na medregionalni ravni (regionalno poslovno 
središče, mrežo, klub, združenje, druge oblike partnerskega sodelovanja za pospeševanje 
podjetništva in konkurenčnosti na regionalni ravni) ustanovi(jo) partner(ji), ki je/so upravičeni do 
sofinanciranja v skladu s pravili 8. javnega poziva  

 
 
 
  
Geografska 
lokacija projekta:  

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

(v primeru, ko je partnerjev več, se navede 
za vsakega partnerja posebej) 
(v primeru medregionalnih projektov, se 
doda tudi naziv razvojne regije za vsakega 
partnerja posebej) 
 
Objekt se bo nahajal v Novi Gorici znotraj 
kompleksa ŠC Nova Gorica, ob Cankarjevi 
ulici. 
 

 
 
 
  

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

partnerja posebej) 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt (od-
do) 

1. Vodenje in koordinacija projektne skupine 60.000,00 Julij 2014-Marec 2015 
2. Izdelava projektnih načrtov in strokovni nadzor 100.000,00 Julij 2014-Marec 2015 
3. Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del 1.015.000,00 Julij 2014-Marec 2015 
4. Nakup, dobava in montaža tehnološke in 
pohištvene opreme 

600.000,00 Julij 2014-Marec 2015 

5. Informiranje in obveščanje 5.000,00 Julij 2014-Marec 2015 
   
   
   
   

SKUPAJ stroški: 1.780.000,00  
(Tabelo po potrebi razširite) 



 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2013 
(in pred tem) leto 2014 leto 2015 SKUPAJ 

po virih % 

Šolski center Nova 
Gorica (nosilec projekta) 

 334.164 
 

906.000 
 

1.240.164 
 

69,67 
 

      
      
      

sredstva EU (ESRR)  145.836 
 

394.000 
 

539.836 
 

30,33 
 

drugi javni viri (navedite): 
_________      

zasebna sredstva 
(navedite): ________-      

SKUPAJ po letih  480.000 1.300.000 1.780.000 100,0% 
(Tabelo po potrebi razširite) 
 



             Obrazec št. 5 
 

PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA REGIJE  
        
                                         
Zap. št. projekta: 9. 
Vrsta projekta: 
(označite): 

(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): RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, Trg 

Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica 
Sodelujoči partnerji v projektu: (navedejo se sodelujoči partnerji, ki so upravičeni do sofinanciranja, 

kjer je to relevantno) 
1. RA ROD, Gregorčičeva 20, 5270 Ajdovščina 
2. ICRA d.o.o. Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija 
3. PRC, Trg svobode 2, 5222 Kobarid 

  
Naziv projekta: Vzpostavitev partnerskega modela za ustvarjanje novih delovnih mest v 

Goriški razvojni regiji. 
 
 
Prioriteta RRP (št. in naziv): 1. Znanje za podjetnost in razvoj in 

2. Inovativnost v gospodarstvu 
Ukrep RRP (št. in naziv): 1.3.2 Zaposlovanje težje zaposljivih kategorij prebivalcev in 

2.2.1 Krepitev ustvarjalnosti in inovativnosti 
 
Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

v) OP Krepitev regionalnih razvojnih 
potencialov 

w) OP Razvoj človeških virov 
x) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): 3.5.4. Razvoj regij in 4. Dopolnjevanje ukrepov 
Prednostna usmeritev OP (naziv): 3.5.4.1 Regionalni razvojni programi 

4.1. Dopolnjevanje z OP za razvoj človeških virov 
 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura 
 (1b) prometna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 

turističnih območjih:  
 (3a) razvoj urbanih naselij 
 (3b) socialna infrastruktura  

 
 
 



 
Splošni cilji projekta: Vse razvojne agencije imajo enak splošni cilj: Podjetno v svet 

podjetništva v  sodelovanju z gospodarstvom ima vpliv na razvoj 
podjetništva in ustvarjanje delovnih mest na območju celotne 
severne Primorske (Goriške razvojne) regije, ki zajema območje 
Občine Ajdovščina, Občine Bovec, Občine Brda, Občine Cerkno, 
Občine Idrije, Občine Kanal ob Soči, Občine Kobarid, Občine Miren-
Kostanjevica, Mestne občine Nova Gorica, Občine Renče-Vogrsko, 
Občine Šempeter-Vrtojba, Občine Tolmin in Občine Vipava. 

Specifični cilji 
projekta: 

Vse razvojne agencije imajo enake specifične cilje projekta: 
SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA  na regionalni ravni med 
potencialnimi podjetniki z izvedbo projekta želimo izvesti: 

1. Povezovanje deležnikov (gospodarstva, raziskovalnih 
organizacij, GZS OZ za Severno Primorsko, Območne 
obrten in podjetniške zbornice, Javni sklad malega 
gospodarstva Goriške, Primorski tehnološki park d.o.o., 
COBIK, KC TIGER in drugo organizacije podpornega 
inovativnega okolja) v regiji, ki lahko pripomorejo pri 
ustvarjanju in realizaciji podjetniških projektov. 

2. Realizacija zaposlitev potencialnih podjetnikov na razvojni 
agencija. 

3. Vzpostavitev sheme državnih pomoči za Razvoj, raziskave in 
inovacije. 

4. Predhodna preverba in razvoj potencialnih podjetniških in 
tehnoloških idej 

5. Zaposlitev potencialnih podjetnikov po zaključku projekta in 
daljše zaposlitveno obdobje izbranih kandidatov na trgu 
dela. 

6. Realizacija projektov oziroma ustanovitev podjetij, na podlagi 
pridobljenih tehnoloških usmeritev in razvitem poslovnem 
modelu.  

  
Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

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

1. 10 realiziranih zaposlitev po zaključku projekta. 
2. 5 realiziranih projektov z izbranimi  podjetji na  pozivu. 

Pričakovani merljivi(!) 
učinki projekta:* 

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

1. Izvedena strategija ključnih tehnologij omogočanja za 
Goriško razvojno regijo. 

2. Izveden izbor podjetij in kandidatov..  
3. Izvedeno usposabljanje 20 kandidatov. 
4. Pripravljena shem državnih pomoči za razvoj, raziskave in 

inovacije. 
Ciljna(-e) skupina(-e): Ciljna skupina so potencialni podjetniki do 42 leta starosti, 

ki so brezposelni ali pa imajo prebojno tehnološko idejo, 
Kandidati morajo imeti zaključeno najmanj višjo izobrazbo (6. 
stopnja). Druga cilja skupina so ključni deležniki v regiji, ki 
skrbijo za podjetniško in podporno okolje.   

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



 
 
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – 
regijski projekt iz več vsebinskih področij (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z 
opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):: 
Navede se:  

- vsebinska področja in integrirani značaj projekta 
- število in nazivi upravičencev 
- aktivnosti nosilnega in projektnih partnerjev z namenom doseganja skupnega cilja 

operacije 
 
Projekt Vzpostavitev partnerskega modela za ustvarjanje novih delovnih mest v Goriški 
razvojni regiji je skladen s prioritetno smernico 1.a) Ekonomska in izobraževalna 
infrastruktura in točko 3. spodbujanja podjetništva in ustvarjanja delovnih mest na regionalni 
ravni (npr.: vzpostavitev regionalnih podjetniških partnerstev oziroma t.i. subjektov 
podjetniškega okolja na regionalni ravni v obliki regionalnih poslovnih središč, mrež, klubov, 
združenj, ostalih oblik partnerskega sodelovanja za pospeševanje podjetništva in 
konkurenčnosti na regionalni ravni).  
 
Sedanja kriza,ki vse bolj prehaja v preoblikovalno spremembo zaradi dogajanj na globalnem 
trgu , kar se odraža v prisotnosti  vedno več tekmovalcev na njem, terja od nas tehten in na 
dolgi rok usmerjen razmislek za novo strategijo. 
 
Ta pa kaže na to, da ne glede na vse pomisleke in razmisleke bodo zmagovali narodi, ki 
bodo zmogli v lastna gospodarstva vpeljati največ inovativnosti in produktivnosti.  
 
Sedanji razvojni model, ki še vedno v pretežni meri sloni na dodajanju vrednosti na osnovi  
manj zahtevnega dela je prišel do zgornjih meja in usodno vpliva na bodočnost razvoja 
Slovenije. 
 
Večinoma besedna podpora k bolj radikalnemu zasuku na poti v družbo znanja in 
inovativnosti v sedanji prevladujoči miselnosti, ki se kaže v tem, da se lahko spremembe 
dogajajo samo pri drugih in ne v nas in pri nas, onemogoča takšen pristop in za sedaj ostaja 
še nerealen. 
 
Prav tako ni pričakovati večjega napredka samo s spontanim nastajanjem malih in srednjih 
podjetij. Ni dovolj moči v virih in v nivoju medsebojnega sodelovanja, kljub nekaterim 
pozitivnim premikom v zadnjem času. 
 
Pri snovanju in  sami izvedbi projekta na projektu Vzpostavitev partnerskega modela za 
ustvarjanje novih delovnih mest v Goriški razvojni regiji sodelujejo naslednji projektni 
partnerji: 

1. RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 
Nova Gorica (vodilni partner) 
2. RA ROD, Gregorčičeva 20, 5270 Ajdovščina (projektni partner) 
3. ICRA d.o.o. Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija (projektni partner) 
4. PRC, Trg svobode 2, 5222 Kobarid (projektni partner) 

 
Namen projekta Vzpostavitev partnerskega modela za ustvarjanje novih delovnih mest 
v Goriški razvojni regiji je sodelovanje med deležniki (gospodarstvo, podporno inovativno 
okolje in lokalna skupnost), kateri bodo pripomogli k spremembam poslovnega okolja, da 
bodo imeli podjetniki možnost razvijati nove poslovne modele na podlagi pridobljenih novih 
kompetenc. DODAJ iz specifičnih ciljev 
 



Ciljna skupina so potencialni podjetniki do 42 leta starosti, ki so brezposelni ali 
zaposleni in imajo prebojne podjetniške ideje (povprečna starost podjetnika v ZDA je 42 let. 
Vir: študija  o podjetništvu v ZDA iz leta 2008 pripravljena s strani Deutsche bank). usmeritev 
regije (KET (key enabling Technologies-ključne tehnologije omogočanja) pridobile na javnem 
pozivu kandidate, ki bodo lahko pripomogli pri izvedbi prebojnih projektov 
     
Aktivnosti na projektu: 

1. Vodenje projekta. Za izvajanje aktivnosti je odgovorna RRA SEVERNE 
PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica (vodilni partner). Pri izvajanju aktivnosti sodelujejo 
tudi ostali trije projektni partnerji. Aktivnost se izvaja 15 mesecev. 

2. Izdelava strategije o ključnih tehnologijah, ki bodo omogočila večjo in usmerjeno 
industrializacijo Goriške razvojne regije. Za izvajanje aktivnosti je odgovorna RRA 
SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica (vodilni partner). Pri izvajanju aktivnosti 
sodelujejo tudi ostali trije projektni partnerji. 

3. Priprava in izvedba poziva za podjetja za predložitev projektov po ključnih 
tehnologijah, ki bi jih radi razvijali v sodelovanju s potencialnimi podjetniki in novimi 
zaposlenimi. Za izvajanje aktivnosti je odgovoren PRC (projektni partner). Pri 
izvajanju aktivnosti sodelujejo tudi ostali trije projektni partnerji. 

4. Priprava in izvedba poziva za kandidate, ki bodo izvajale projekte v sodelovanju 
s podjetji. Na podlagi pravilnika sprejetega za oblikovanje komisije za izbiro 
kandidatov bo naloga le, da na razgovorih s kandidati člani komisije za izbor 
kandidatov skupaj z mentorji v razvojnih agencijah in v podjetjih preverijo usklajenost 
predlagane poslovne ideje s smernicami strategije. Za izvajanje aktivnosti je 
odgovoren PRC (projektni partner). Pri izvajanju aktivnosti sodelujejo tudi ostali trije 
projektni partnerji. 

5. Zaposlitev oziroma izvajanje usposabljanje potencialnih podjetnikov. Izbrani kandidati 
bodo zaposleni v 4 razvojnih agencijah. Usposabljanje bo potekalo na podlagi programa, ki se 
bo izvajal na podlagi zastavljenih podjetniških ciljev kandidata ter potrebami podjetji izbranimi 
na pozivu. Program usposabljanja se bo izvajal tudi z zunanjimi izvajalci, ki bodo svetovali 
skupini ali posameznim zaposlenim kandidatom in jim bodo pomagal pri realizaciji zastavljenih  
ciljev. Za izvajanje aktivnosti je odgovorna RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica 
(vodilni partner). Pri izvajanju aktivnosti sodelujejo tudi ostali trije projektni partnerji. Vsi štirje 
projektni partnerji morajo zagotoviti prostor in računalniško opremo za realizacijo 
usposabljanja izbranih kandidatov. Vse agencije skupaj bodo zaposlile 20 izbranih kandidatov 
Izvedli bomo dva izbora kandidatov, na katerem bomo zaposlitli 10 kadidatov za obodbje 5 
mesecev. Po razvojnih agencija je delitev zzaposlitev (RRA SP = 8 zaposlitev, ICRA = 4 
zaposlitve, RA ROD = 4 zaposlitve in PRC =4 zaposlitve). 

6. Vzpostavitev regionalnih podjetniških partnerstev na podlagi sodelovanje in mreženje 
ključnih deležnikov v regiji. S sodelovanjem in razvojem poslovnega modela regije se bodo 
deležniki uskladili in vzpostavili shemo državnih pomoči za Razvoj, raziskave in inovacije. Za 
izvajanje aktivnosti je odgovorna ICRA do.o. Idrija (projektni partner). Pri izvajanju aktivnosti 
sodelujejo tudi ostali trije projektni partnerji.  

7. Desiminacija doseženih rezultatov. V okviru te aktivnosti se bo izvajalo obveščanje in 
informiranje javnosti o izvedenih aktivnostih na projektu. Za izvajanje aktivnosti je odgovorna 
Razvojna agencija ROD (projektni partner). Pri izvajanju aktivnosti sodelujejo tudi ostali trije 
projektni partnerji. 

 
 
 
 
 



število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim predlogom, 
ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja 
 
Projektni partnerji bodo sodelovali z naslednji subjekti oziroma deležniki: 

1. Raziskovalne organizacije Univerza v Novi Gorici ,  
2. GZS OZ za Severno Primorsko,  
3. Območne obrtne in podjetniške zbornice,  
4. Javni sklad malega gospodarstva Goriške,  
5. Primorski tehnološki park d.o.o.,  
6. Zavod COBIK,  
7. KC TIGER  
8. MIC – Šolski center Nova Gorica in  
9. drugo organizacije podpornega inovativnega okolja. 

 
navesti aktivnosti, ki se izvajajo v okviru dopolnilnega financiranja (če je to relevantno) 
 
Udeležencem usposabljanja bodo informirani in pozvani, da sodelujejo tudi z drugimi 
podpornimi organizacijami v Sloveniji in institucijami EU. Predvsem jih bomo spodbujali, da 
bodo v času izvajanja zaposlitev in projektov znali prijavljati projekte na druge državne in EU 
sheme: 
 

1. Povezovanje podjetnikov in zaposlenih kandidatov preko izvajajočih se shem v regiji 
(npr. štipendijska shema, garancijska shema, ipd.). 

2. Novoustanovljena tehnološka podjetja, ki bodo pridobila status članstva v podpornih 
organizacijah inovativnega okolja, se bodo lahko prijavila na javne pozive 
Slovenskega podjetniškega sklada. 

3. Možnosti sofinanciranja projektov na Javnem skladu za regionalni razvoj iz Ribnice. 
4. Udeleženci bodo seznanjen o možnostih koriščenja kreditov na SID banki in na 

JSMGG. 
5. Povezovanje z drugimi podjetniki in podjetji za prijavo na javne razpise, ki so 

razpisani na programu Horizon 2020 ali COSMO. 
 
 
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): Naselje(-a): 
Občine Ajdovščina, Občine Bovec, 
Občine Brda, Občine Cerkno, Občine 
Idrije, Občine Kanal ob Soči, Občine 
Kobarid, Občine Miren-Kostanjevica, 
Mestne občine Nova Gorica, Občine 
Renče-Vogrsko, Občine Šempeter-
Vrtojba, Občine Tolmin in Občine 
Vipava. 

Vsa naselja v Goriški razvojni regiji. 

 
 
 
  



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

partnerja posebej) 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

RRA SEVERNE PRIMORSKEd.o.o. Nova Gorica   
1. Vodenje projekta 5.171,00 

 
Julij 2014 – 
September 2015 

2. Izdelava strategije o ključnih tehnologijah 
omogočanja 

16.838,00 Julij 2014-
Oktober 2014 

3. Priprava in izvedba poziva za podjetja za 
predložitev projektov po ključnih tehnologijah 

2.500,00 
 

1. Rok:  
September 
2014- Oktober 
2014 
2. Rok: Februar 
2015 

4. Priprava in izvedba poziva za kandidate, ki bodo 
izvajale projekte v sodelovanju s podjetji. 

29.070,00 1. Rok: Oktober 
2014- November 
2014 
2. Rok Marec 
2015 

5. Zaposlitev oziroma izvajanje usposabljanje 
potencialnih podjetnikov in brezposelnih oseb. 

51.640,00 1. Rok: Oktober 
2014- November 
2014 
2. Rok: 
November 2014- 
Marec 2014 

6. Vzpostavitev regionalnih podjetniških partnerstev 
na podlagi sodelovanje in mreženje ključnih 
deležnikov v regiji 

5.000,00 Julij 2014 – 
September 2015 

7. Desiminacija doseženih rezultatov. 1.500,00 Julij 2014 – 
September 2015 

SKUPAJ stroški: 111.719,00   
 

 

ICRA d.o.o. Idrija   
1. Vodenje projekta 2.762,00 Julij 2014 – 

September 2015 
2. Izdelava strategije o ključnih tehnologijah 
omogočanja 

0,00 Julij 2014-
Oktober 2014 

3. Priprava in izvedba poziva za podjetja za 
predložitev projektov po ključnih tehnologijah 

500,00 1. Rok:  
September 
2014- Oktober 
2014 
2. Rok: Februar 
2015 

4. Priprava in izvedba poziva za kandidate, ki bodo 
izvajale projekte v sodelovanju s podjetji. 

23.660,00 1. Rok: Oktober 
2014- November 
2014 
2. Rok Marec 
2015 

5. Zaposlitev oziroma izvajanje usposabljanje 
potencialnih podjetnikov in brezposelnih oseb. 

25.820,00 1. Rok: 
Oktober 2014- 
November 2014 
2. Rok: 
November 2014- 
Marec 2014 

6. Vzpostavitev regionalnih podjetniških 1.000,00 Julij 2014 – 



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

partnerja posebej) 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

partnerstev na podlagi sodelovanje in mreženje 
ključnih deležnikov v regiji 

September 2015 

7. Desiminacija doseženih rezultatov. 1.500,00 Julij 2014 – 
September 2015 

SKUPAJ stroški: 55.242,00  
RA ROD    
1. Vodenje projekta 2.669,00 Julij 2014 – 

September 2015 
2. Izdelava strategije o ključnih tehnologijah 
omogočanja 

0,00 Julij 2014-
Oktober 2014 

3. Priprava in izvedba poziva za podjetja za 
predložitev projektov po ključnih tehnologijah 

500,00 1. Rok:  
September 
2014- Oktober 
2014 
2. Rok: Februar 
2015 

4. Priprava in izvedba poziva za kandidate, ki bodo 
izvajale projekte v sodelovanju s podjetji. 

23.660,00 1. Rok: 
Oktober 2014- 
November 2014 
2. Rok Marec 
2015 

5. Zaposlitev oziroma izvajanje usposabljanje 
potencialnih podjetnikov in brezposelnih oseb. 

25.820,00 1. Rok: 
Oktober 2014- 
November 2014 
2. Rok: 
November 2014- 
Marec 2014 

6. Vzpostavitev regionalnih podjetniških 
partnerstev na podlagi sodelovanje in mreženje 
ključnih deležnikov v regiji 

1.000,00 Julij 2014 – 
September 2015 

7. Desiminacija doseženih rezultatov. 1.500,00 Julij 2014 – 
September 2015 

SKUPAJ stroški: 55.149,00    
PRC   

1. Vodenje projekta 2.910,00 Julij 2014 – 
September 2015 

2. Izdelava strategije o ključnih tehnologijah 
omogočanja 

0,00 Julij 2014-
Oktober 2014 

3. Priprava in izvedba poziva za podjetja za 
predložitev projektov po ključnih tehnologijah 

500,00 1. Rok:  
September 
2014- Oktober 
2014 
2. Rok: Februar 
2015 

4. Priprava in izvedba poziva za kandidate, ki bodo 
izvajale projekte v sodelovanju s podjetji. 

23.660,00 1. Rok: 
Oktober 2014- 
November 2014 
2. Rok Marec 
2015 

5. Zaposlitev oziroma izvajanje usposabljanje 
potencialnih podjetnikov in brezposelnih oseb. 

25.820,00 1. Rok: 
Oktober 2014- 



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

partnerja posebej) 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

November 2014 
2. Rok: 
November 2014- 
Marec 2014 

6. Vzpostavitev regionalnih podjetniških 
partnerstev na podlagi sodelovanje in mreženje 
ključnih deležnikov v regiji 

1.000,00 Julij 2014 – 
September 2015 

7. Desiminacija doseženih rezultatov. 1.500,00 Julij 2014 – 
September 2015 

SKUPAJ stroški: 55.390,00    
SKUPAJ stroški vseh projektnih partnerjev: 277.500,00    

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

Viri sredstev leto 2013 
(in pred tem) leto 2014 leto 2015 SKUPAJ 

po virih % 

RRA SEVERNE 
PRIMORSKE d.o.o. Nova 
Gorica 

  
8.653,20   20.190,80   28.844,00   10,41% 

Posoški razvojni center  2.123,40   8.493,60   10.617,00   3,83% 
ICRA d.o.o.  2.529,80   10.119,20   12.649,00   4,57% 
Razvojna agencija ROD  2.578,00   10.312,00   12.890,00   4,65% 
Skupaj RA  15.884,40   49.115,60   65.000,00   23,47% 
sredstva EU (ESRR)  51.929,77   160.570,23   212.500,00   76,53% 
drugi javni viri (navedite): 
_________      

zasebna sredstva 
(navedite): ________-      

SKUPAJ po letih  67.814,17   209.685,83   277.500,00   100,00% 
 
 (Tabelo po potrebi razširite) 
 
Sprejet predlog sofinanciranja projekta Vzpostavitev partnerskega modela za ustvarjanje 
novih delovnih mest v Goriški razvojni regiji. 
 
 
 
 
 



             Obrazec št. 5 
 

PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA REGIJE  
        
                                         
Zap. št. projekta: 10. 
Vrsta projekta: 
(označite): 

(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 Nova Gorica 
Sodelujoči partnerji v projektu: (navedejo se sodelujoči partnerji, ki so upravičeni do sofinanciranja, 

kjer je to relevantno) 
 

  
Naziv projekta: CENTER PREDELAVE LESA – KOMPETENČNI CENTER LESARSTVA 
 
 
Prioriteta RRP (št. in naziv): 2. INOVATIVNOST V GOSPODARSTVU 
Ukrep RRP (št. in naziv): 2.2. USTVARJANJE NOVIH IN KAKOVOSTNIH DELOVNIH 

MEST 
 
Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

y) OP Krepitev regionalnih razvojnih 
potencialov 

z) OP Razvoj človeških virov 
aa) 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 in izobraževalna infrastruktura 
 (1b) prometna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 

turističnih območjih:  
 (3a) razvoj urbanih naselij 
 (3b) socialna infrastruktura  

 
Splošni cilji projekta: (v primeru, ko je vrsta projekta intra-regijski ali inter-regijski projekt, se označi 

splošni cilj projekta glede na prevladujoče vsebinsko področje); splošni cilj se 
navede na ravni operacije 
 
S sinergijo verige & lastniki in gospodarji gozda + lesnopredelovalna 
panoga + les kot obnovljiv vir energije in energetska podjetja + 
odjemalci/potrošniki + institucije znanja, raziskav in razvoja + 
podporno okolje za podjetništvo & spodbuditi gospodarsko aktivnost 
na podeželju in doseči preboj občine med trajnostno naravnana 
okolja. 



Z omenjenim ciljem se prispeva tudi k doseganju splošnih ciljev: 
hitrejša oživitev gospodarske dejavnosti za izhod iz krize, pritegniti 
domače in tuje vlagatelje, višja dodana vrednost, večja zaposlenost 
prebivalstva, vključevanje in razvoj območij in ciljnih skupin z manj 
možnostmi, dostopnost do podpornih storitev za specifične potrebe 
lesnopredelovalne dejavnosti, ki more dobiti posnemovalce, 
priprava projektov za pridobivanje nepovratnih sredstev. 
 

-  
Specifični cilji 
projekta: 

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

- vplivati na prepoznavnost lesa in izdelkov iz lesa kot 
trajnostnega materiala v občini, regiji in širše 

- povečati zavedanje odločevalcev in vpliv na politike 
- osvestiti prebivalce o strateški vlogi lesa za lokalno, 

regionalno, nacionalno in širšo brezskrbno prihodnost 
- povečati privlačnost lesa in lesnih izdelkov 
- povečati število strokovnih kadrov s področja lesarstva 
- izboljšati negativne trende podjetnosti in zaposlovanja v 

lesarstvu 
- izboljšati strategije in izvedbene načrte podjetij in njih 

usmerjanje v nišne trge z višjo dodano vrednostjo 
- povezati napredne akterje v panogi horizontalno in vertikalno 
- povečati inovativnost, zagotovitev prepoznavnosti le-te, 

zaščita patentov in izgradnja sistema dviga dodane vrednosti 
na osnovi invencij, inovacij in patentov 

- povezovanje obstoječih in vpliv na formiranje novih 
visokotehnoloških in oblikovalsko prepoznavnih 
rešitev/izdelkov na področju lesarstva ter izgradnja sistema 
dviga dodane vrednosti na osnovi tehnologije in designa 

- povezati izobraževalno, raziskovalno in podjetniško sfero 
- sodelovati pri oblikovanju izobraževalnih programov za 

potrebe lesarstva 
- razviti celostno socialno mrežo deležnikov in zagotoviti 

trajnostno (so)delovanje mreže in deležnikov    
- postati kreator trendov (in prenehati biti zasledovalec) 

 
 
 
Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

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

- Dvig deleža delovno aktivnega prebivalstva s tehnično 
izobrazbo vseh stopenj 

- Dvig bruto družbenega proizvoda v dejavnosti 
gozdarstva in lesarstva na nivo pred krizo 

- Dvig stopnje zaposlenosti na podeželju 
- Izboljšanje kakovosti življenja vseh prebivalcev – od 

otrok do starostnikov 
- Število ustvarjenih bruto delovnih mest: 5 
- Izvedeni pilotni projekti za razvoj novih okoljskih 

tehnologij: 5 izdelkov, ki so bili zasnovani po izvedbi 
porjekta. 

-  
 



Pričakovani merljivi(!) 
učinki projekta:* 

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

- Nove uporabne površine poslovnih prostorv za CPL v 
skupni izmeri 10.000 m². 

- Večja konkurenčnost okolja 
- izboljšanje ekonomske moči  in blaginje (podeželskega) 

prebivalstva  
- trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri in naravnimi 

danostmi ob usklajevanju različnih interesov na 
obravnavanem območju 

- vzpostavitev možnosti za razvoj in izvedbo eko-inovacij  
ter tehnologije za napredne nove materiale  

- sinergijski učinki: les v gradbeništvu, les kot obnovljiv vir 
energije, delovna mesta blizu delodajalcem in 
zaposlencem pomeni manj prevozov in manj negativnih 
vplivov na okolje in infrastrukturo 

- razvoj in povezovanje aktivnosti, ki povezujejo les z 
ranljivimi skupinami začenši s poudarkom na lesu v 
življenju otrok (oprema, igrače, didaktični in učni 
pripomočki,...), da bi dvignili prisotnost kvalitetne zdravju 
prijazne (lesene) opreme in predmetov v življenju te 
populacije 

 
CPL – kompetenčno središče lesarstva bo na trg vstopilo na 
področju, kjer obstoječe organizacije ne opravljajo svoje vloge – 
pri iskanju in zagotavljanju sinergijskih učinkov: 

- med teorijo in prakso, 
- med oblikovalci politik, izvajalci le-teh in deležniki 

posledic, 
- med gospodarji gozdov in odjemalci lesne surovine, 
- med uporabniki in ponudniki izdelkov in storitev iz lesa, 
- med skritim potencialom domačega znanja in veščin in 

tržnimi nišami, ki priznajo tudi dodano vrednost. 
Ciljna(-e) skupina(-e): A. podporno okolje: občina, regija 

B. lastniki surovinskega vira: lastniki gozdov 
C. nosilci podjetništva: kmetijska gospodarstva z dopolnilno 

dejavnostjo na kmetiji, obrtniki in samostojni podjetniki, 
podjetniki v drugih organizacijah (d.o.o., d.d., zadruge), 
zbornice (obrtna, gospodarska, kmetijsko-gozdarska) 

D. (so)financerji: banke, zasebni investitorji, skladi 
E. Izobraževalna infrastruktura: vrtci, osnovne šole, srednje 

šole, višje šole, visoke šole, fakultete, univerza, 
raziskovalne skupine in samostojni raziskovalci, 
organizacije za neformalno izobraževanje in 
usposabljanje 

F. Nevladni sektor: društva, zavodi, ustanove 
G. Skupine fizičnih oseb: otroci, mladostniki, mladi, 

brezposelni, ženske, podeželsko prebivalstvo, starejši, 
neizobraženi, visoko izobraženi, ranljive skupine glede 
na zakonske opredelitve  

 
*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): 
Regijski razvojni program 2007-2013 med priložnostmi za celostni razvoj (podeželja) izpostavlja: 

- podjetništvo na podeželju 
- razvoj pridelkov in izdelkov podeželja 
- konkurenčnost gozdarstva 
- trajnostna raba naravnih danosti 
- trajnostna energetika (raba obnovljivih virov energije) 
- izboljševanje gospodarske vrednosti gozdov 
- čezmejno in transnacionalno sodelovanje Slovenija-Italija: izboljšanje dostopnosti v gorskih in redkeje 

poseljenih območjih, povezovanje omrežij Natura 2000 in zaščitenih območij 
 
Pobuda za oživitev lesno-predelovalne dejavnosti v občini je prišla iz vrst podeželskega prebivalstva iz gozdnatih 
področij občine s podjetniškimi idejami in njim naklonjene javnosti. Institucionalni pobudnik in nosilni partner je 
Mestna občina Nova Gorica. 
Mestna občina Nova Gorica želi (skupaj s partnerji) izkoristiti danosti okolja – tradicijo, surovino – in situacijo 
(kriza je lahko priložnost) za vzpostavitev pogojev za konkretizacijo ideje o Centru predelave lesa – 
kompetenčnem centru lesarstva. 
 
Strokovni pobudnik centrov predelave lesa v Sloveniji, prof. dr. Franc POHLEVEN, predavatelj na Oddelku za 
lesarstvo BF Ljubljana, vodja Slovenske gozdno-tehnološke platforme in ustanovitelj Sveta za les, v tovrstnem 
centru vidi naslednje možnosti in priložnosti: V Sloveniji bi morali les predelati v visokotehnološke izdelke z 
najvišjo dodano vrednostjo. Iz ostankov, ki nastanejo pri predelavi lesa, bi izdelali lesne kompozite (npr. Iverne 
plošče), neuporabne ostanke sečnje in predelave lesa ter odslužene lesne izdelke pa uporabili kot lesno biomaso 
za energijo. S pospešitvijo sečnje in predelave lesa bi nam bila biomasa (kot energent) na razpolago v veliko 
večjem obsegu in po znatno nižji ceni – če ne celo zastonj… Samo s pridobivanjem energije iz lesne biomase pa 
kratkoročno ne bomo dosegli zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov, saj se pri kurjenju lesa sprošča CO2, 
poleg tega pa se sproščajo še drobni delci in druge škodljive snovi, ki nastanejo ob gorenju… Sodobna 
lesnopredelovalna podjetja so lahko energetsko samozadostna in svoje potrebe po energiji v celoti zadovoljijo z 
ostanki predelave, s presežkom pa lahko oskrbujejo še okolico. Gradnja objektov in uporaba izdelkov iz lesa 
namesto iz drugih materialov največ pripomoreta k varovanju okolja in blaženju podnebnih sprememb… S 
predelavo lesa ne ogrožamo okolja in ne onesnažujemo vode in zraka, kar se ujema tudi s turistično 
usmerjenostjo Slovenije. Gospodarsko krizo bi morali reševati v povezavi z reševanjem težav zaradi podnebnih 
sprememb. Les in predelava lesa sta za izhod iz krize izrednega pomena, saj omogočata  prehod v nizko-ogljično 
družbo… Kubični meter lesnih izdelkov prispeva k zmanjševanju izpustov CO2 za dve toni. 
 
Center predelave lesa – kompetenčni center lesarstva je predviden kot kompleksen sistem trajnostne obravnave 
lesa od raziskav in razvoja do pridelave, predelave, prodaje in energetske izrabe ostankov iz gozda in 
proizvodnje ter odsluženega lesa, vpet v okolje in prijazen do odjemalcev. Čeprav Centra predelave lesa ni v 
nobenih programskih dokumentih, ga gre pogojno obravnavati kot del razvojne infrastrukture za dodatno 
spodbujanje razvoja podjetništva v občini (in regiji) in priporočiti njegovo vključitev tako v Regijski razvojni 
program kot Program razvoja podeželja ter s tem povečati možnosti njegovega financiranja iz javnih virov. 
Partnerji Centra predelave lesa – kompetenčnega centra lesarstva se bodo zavzemali za upoštevanje in 
delovanje skladno s tovrstnimi dokumenti, in bodo sodelovali tudi pri njihovem nastajanju.  
Center predelave lesa – kompetenčni center lesarstva naj omogoči nadgradnjo kompetenc obstoječih lokalnih 
organizacij – partnerjev in spodbudi nastajanje novih organizacij. V primeru, da v lokalnem okolju ni dovolj in 
ustreznih partnerskih organizacij, se vplivno območje razširi regijsko, nacionalno in mednarodno. Prostorski akti 
omogočajo rešitve za morebitne priseljence, ki bodo želeli bivati v prijaznem okolju s kakovostnimi delovnimi 
mesti. 
 



 
RAZLOGI ZA CPL - KCL 
Spodbujanje malega in srednje velikega podjetništva na podeželju: Za gospodarstvo občine je značilna 
zgoščenost industrije in trgovine v okolici Nove Gorice. Za perspektivno dejavnost velja turizem v povezavi z 
igralništvom. Gozd in les lahko uspešno dopolnita to opredelitev, in jo morda presežeta. Omogočanje 
spodbudnega poslovnega okolja za mala in srednje velika podjetja na podeželju pomeni tudi za lokalno skupnost 
razpršitev tveganja zaradi nihanj pri poslovanju posameznih panog (igralništvo ni več tako donosno; stečaj velikih 
podjetij, množična odpuščanja…). CPL-KCL je predviden za podjetja in partnerje, ki se neposredno ali posredno 
navezujejo na lesarsko panogo, da bi po konkurenčnejših pogojih prišli do rešitev za razvoj in rast. 
Povezovanje podjetij iz sorodnih panog (grozdenje, tehnološke platforme): Majhna in srednje velika podjetja lahko 
z grozdenjem vzpostavijo inovativnost in ostajajo konkurenčna v okolju, kjer je izredno pomemben hiter 
tehnološki razvoj. CPL-KCL bo sodeloval pri povezovanju/grozdenju podjetij iz sorodnih panog, politike pa bodo 
poenostavile urejanje pogojev za delovanje in razvoj. Prav povezovanje podjetij in sodelovanje med njimi in 
različnimi zasebnimi in javnimi ustanovami ter izobraževalno sfero je rešitev za preboj med uspešne. V grozde se 
povezujejo podjetja iz dopolnjujočih se dejavnosti, nosilci kompetenc ter druge institucije in organizacije, ki 
zagotavljajo kritično maso znanja, tehnologij, virov in sredstev pomembnih za krepitev konkurenčnosti 
posameznih sodelujočih partnerjev in skupine kot celote. Skupino družijo podobne potrebe na področju 
dobaviteljev, kupcev, specializiranih storitev, delovne sile in drugih virov. Kot kažejo izkušnje je tako povezovanje 
tudi eden bistvenih dejavnikov konkurenčnosti regij in/ali držav, ker se v grozdu razvije edinstveno znanje, ki ga 
tekmeci težko posnemajo. Prav to znanje je tisto, ki podjetjem, regijam in državam zagotavlja dolgoročne 
konkurenčne prednosti kljub naraščajoči globalizaciji. Ni naključje, da predstavljajo grozdi v svetovno 
konkurenčnih gospodarstvih pomemben element tržne strukture. 
Zmanjšanje stroškov poslovanja in povečanje produktivnosti: Da bi spodbudili razvoj podjetništva moramo 
podjetjem omogočiti nižje stroške poslovanja. V okviru CPL-KCL bodo partnerjem na voljo skupne 
razvojnoraziskovalne kapacitete, prostori, oprema in poslovni servisi, kar jih more spodbudili k drugačnemu 
delovanju. 
Zagotoviti skladen razvoj območja za tehnološki preboj: V občini potekata dva večja projekta zagotovitve boljših 
pogojev izobraževalnih institucij – Medpodjetniški izobraževalni center (MIC), katerega nosilec je Tehniški šolski 
center Nova Gorica, in kampus Park znanja v Novi Gorici za potrebe Univerze v Novi Gorici. V kampusu bo vsa 
potrebna raziskovalna in pedagoška infrastruktura, študentski domovi ter spremljajoče dejavnosti Univerze v Novi 
Gorici. Medpodjetniški izobraževalni center opravlja naloge v zvezi s praktičnim usposabljanjem z delom dijakov 
in študentov višjih strokovnih šol, pripravo kandidatov za mojstrske, delovodske oziroma poslovodske izpite, 
pripravo za potrjevanje NPK, za opravljanje praktičnega dela zaključnih izpitov in poklicne mature, usposabljanje 
za potrebe tehnoloških sprememb v delovnih procesih in za zviševanje konkurenčne sposobnosti z razvijanjem 
novih tehnologij, inovacij in raziskav. Obe organizaciji sta predvideni kot partnerja Centra predelave lesa – 
Kompetenčni center lesarstva, da bi prispevali usposobljen in izobražen kader, se vključevali v razvojno in 
raziskovalno delo, soustvarjali nova delovna mesta in pospeševali tehnološki preboj. 
Usmerjen prostorski razvoj območja: Prostorski razvoj Mestne občine Nova Gorica je usmerjen in plansko 
načrtovan na podlagi preveritev prostorskih potencialov in omejitev ter razvojnih spodbud. Iz tega razloga je 
občina predvidela ustrezna območja za razvijanje poslovne dejavnosti na podeželju, saj ji je v interesu, da je le-ta 
razpršena. Občina obenem zagotavlja pogoje za delovanje podjetij izven stanovanjskih in kmetijskih območij in 
zagotavlja skladen in enakomeren razvoj. 
Alternativni viri oskrbe z energijo: Zanesljiva oskrba z energijo je življenjski interes vseh. Energija je redka 
dobrina, zato je draga. Je pomemben element konkurenčnosti. Za potrebe gospodarske rasti in ob vse večjem 
poudarku na varstvu in ohranjanju naravnega okolja je bistvena sestavina današnjih razvojnih programov čimvečji 
delež obnovljivih virov energije. Ta je v slovenski energetski bilanci nerazumljivo nizek glede na potenciale. Za 
sisteme daljinskega in lokalnega ogrevanja se kot ustrezen domači energent čedalje bolj uveljavlja domači 
obnovljivi vir lesna biomasa (ostanki v lesni industriji in les iz gozda), zlasti na lokacijah, kjer so izrazite naravne 
danosti (gozdnatost, kmetijstvo,industrija, obrt, turizem). Center predelave lesa – KCL se bo aktivno vključil v 
pridobivanje in distribucijo energije iz domačih obnovljivih virov. 
 
 
 
 
 



Geografska 
lokacija projekta:  

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

(v primeru, ko je partnerjev več, se navede za 
vsakega partnerja posebej) 
(v primeru medregionalnih projektov, se doda 
tudi naziv razvojne regije za vsakega partnerja 
posebej) 
Obrtna cona Kromberk, Kromberk 
Gospodarska cona Meblo, Kromberk 
Gospodarska cona MIP, Kromberk 
Gospodarska cona Trnovo, Trnovo 
Gospodarska cona Trnovo – 
obstoječa, Trnovo 
Gospodarska cona Čepovan, 
Čepovan 

 
Aktivnosti projekta   

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

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. ORGANIZACIJA CPL –Kompetenčno središče lesarstva bo neprofitna 
organizacija, ki bo dejavnost izvajala za potrebe idejnega programa Center 
predelave lesa, po potrebi in ko bo ocenil, pa tudi za potrebe drugih odjemalcev. 
Kompetenčno središče lesarstva bo zavod/inštitut, ki ga ustanovijo podpisniki 
Pisma o nameri poslovnega sodelovanja. Ustanovitelji zagotovijo sredstva za 
registracijo pravne osebe. Vsak od ustanoviteljev prispeva vsaj 4.000,00 EUR v 
denarju kot nakazilo na transakcijski račun. Vložena sredstva bodo uporabljena za 
stroške ustanovitve, formiranje organov zavoda, začetne materialne stroške zaradi 
vzpostavitve pogojev za začetek dela in po potrebi kot lasten prispevek za 
projekte sofinancirane iz javnih in nepovratnih virov. 

10.000,00 Maj 2014 – 
septebmer 2015 

2. VODENJE, ORGANIZACIJA IN DELOVANJE 
- zastopanje interesov ustanoviteljev in zagotavljanje uspešnega delovanja 
- izboljšava strategij in izvedbenih načrtov podjetij in njih usmerjanje v nišne trge z 

višjo dodano vrednostjo 
- koordinacija med ponudbo in povpraševanjem na trgu potrebnih virov (surovine, 

energenti, finance, kadri, …) 
- vzpostaviti mrežo (zunanjih) sodelavcev za pomoč pri specifičnih in zahtevnejših 

potrebah; pridobiti ozaveščene sodelavce s kompetencami prenosa znanja in 
veščin na manj izobražene 

15.000,00 Maj 2014 – 
september 2015 

3. SODELOVANJE 
- aktiviranje potencialov za večjo konkurenčnost, inovacijsko sposobnost, 

prepoznavnost in uspešnost lesarstva 
- sodelovanje z akterji s področja dejavnosti v politiki in stroki v slovenskem in 

mednarodnem prostoru; vključevanje strateških partnerjev 
- povezovanje v partnerstva, mreže in druge formalne in neformalne oblike 

horizontalnega in vertikalnega (so)delovanja v stroki in z njo povezanimi 
panogami,  

- lokalno, regionalno, transnacionalno, internacionalno povezovanje s finančnimi 
institucijami in zagotovitev ugodnih virov financiranja  

- zbirka podatkov o »konkurenci« v lokalnem okolju (opremljenost in kapacitete, 
usposobljenost, razvojna naravnanost, primernost kot dopolnitev/nadgradnja) 
zaradi sodelovanja, povezovanja, mreženja, skupnega razvoja…, medsebojno 
spoznavanje zaradi sinergijskih učinkov potencialnega sodelovanja (dan lesarjev, 
tekmovanje kot ga imajo gozdarji, ipd.) 

15.000,00 Maj 2014 – 
septebmer 2015 

4. MARKETING, PRODAJA 
- identifikacija in pozicioniranje proizvodov in storitev s čimvečjo dodano vrednostjo 

- postati kreator trendov (in prenehati biti zasledovalec) 
- razvoj lastne blagovne znamke (primer »Trnovo-landia« v okviru dokumenta 

“Vzpostavitev CPL - Centra predelave lesa Trnovski gozd, Trnovo (pri Novi Gorici) 
/ Študija ideje, Poslovni načrt”, ki ga je naročila MONG) 

- izbor pravih promocijskih dogodkov ter koordiniran in za obiskovalce privlačen 
(odmeven) nastop na sejmih, razstavah in prireditvah doma in v tujini 

- lastna prodajna mreža (od proizvajalca do končnega kupca) 
- partnersko sodelovanje s trgovci s prestižnim blagom 
- informacije za trg (baze podatkov, spletna mesta, spletne strani, katalogi, brošure, 

drug izviren (=lesen) promocijski material, ipd.) 

30.000,00 Septebmer 2014 
– september 
2015 

5. PREPOZNAVNOST, OSVEŠČANJE, INFORMIRANJE 
- družbena odgovornost in skrb za trajnostni razvoj (okoljska problematika, 

implementacija predpisov v lastno delovanje) 
- vplivati na prepoznavnost lesa in izdelkov iz lesa kot trajnostnega materiala v 

občini, regiji in širše 

10.000,00 September 2014 
– september 
2015 



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

partnerja posebej) 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

- osvestiti prebivalce o strateški vlogi lesa za lokalno, regionalno, nacionalno in 
širšo brezskrbno prihodnost 

- povečati privlačnost lesa in lesnih izdelkov 
- povečati zavedanje odločevalcev in vpliv na politike 
6. TEHNOLOGIJA, RAZISKAVE, RAZVOJ 
- zagotavljanje možnosti za aktivno sodelovanje razvojno-raziskovalne in 

izobraževalne sfere z gospodarstvom – izvajanje RR projektov za podjetja 
- povečati inovativnost, zagotovitev prepoznavnosti le-te, zaščita patentov in 

izgradnja sistema dviga dodane vrednosti na osnovi invencij, inovacij in patentov 
- povezovanje obstoječih in vpliv na formiranje novih visokotehnoloških in 

oblikovalsko prepoznavnih rešitev/izdelkov na področju lesarstva ter izgradnja 
sistema dviga dodane vrednosti na osnovi tehnologije in designa 

- iskanje novih partnerjev: inovatorji, osebe z idejami brez sredstev za njihovo 
realizacijo, neodvisni raziskovalci, umetniki, ipd… 

- motiviranje k inovatorstvu (natečaji, nagrade, sodelovanje z inovatorji) 
- »info točka«, kjer so vsakemu mizarju na voljo ljudje in/ali pripomočki za dostop do 

informacij (npr. osebni svetovalci, klasične in e-knjižnice, možnost uporabe dražjih 
programskih orodij,…) 

- skupne visokotehnološke kapacitete 

50.000,00 September 2014 
– september 
2015 

7. SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE 
- strokovna in tehnična pomoč podjetnikom in vsem, ki lahko pripomorejo k 

povečanju (u)porabe lesa 
- izboljšati negativne trende podjetnosti in zaposlovanja v lesarstvu; individualno 

sodelovanje s podjetniki v poslovnih težavah – prednost imajo podjetja in 
podjetniki, ki imajo voljo in interes, da sledijo razvoju ter pridobivanju novih znanj 
in so se, če še ne sodelujejo, pripravljeni vključiti v aktivnosti lesarskega 
razvojnega centra 

- povečati število strokovnih kadrov s področja lesarstva; sodelovati pri promociji 
poklicev in motivirati za vpis v strokovne šole vseh nivojev zahtevnosti 
(podjetništvo v šolah) 

- analiza ključnih kompetenc in temeljnih spretnosti na pomembnih delovnih mestih 
v lesno-predelovalni branži in ustrezno izpopolnjevanje le –teh (npr. sodelovanje 
pri oblikovanju programov usposabljanja za potrebe lesarstva (npr. veščine 
komuniciranja zaradi samopromocije (vsak stik šteje!)) 

- sodelovati pri oblikovanju izobraževalnih programov za potrebe lesarstva 
- izpopolniti znanja na področju normativov in standardov 
- izpopolniti znanja na področju tehnologij obdelave lesa s poudarkom na podpori 

IKT 

10.000,00 September 2014 
– september 
2015 

8. OPREMLJENOST ZA ZAČETEK IZVAJANJA DEJAVNOSTI 
CPL – Kompetenčno središče lesarstva za začetek izvajanja dejavnosti potrebuje 100 
m2 pokritih površin in sicer opremljen pisarniški prostor, prostor za timsko delo in 
izobraževanje in laboratorij za RR dejavnost.  

7.500,00 Maj 2014 – 
september 2015 

9. PRIHODNJI IZDELKI ALI STORITVE 
CPL – Kompetenčni center lesarstva bo po uspešnem aktiviranju in izvajanju glavnih 
dejavnosti delovanje razširil na sodelovanje z medicinsko stroko, pri čemer bo poudarek 
na: 
- zdravem bivalnem okolju za otroke 
- zdravem bivalnem okolju za osebe s posebnimi potrebami 
- zdravem okolju na delovnih mestih 
- zdravem bivalnem okolju za starostnike. 

2.500,00 Maj 2015 – 
september 2015 

SKUPAJ stroški: 150.000,00  
(Tabelo po potrebi razširite) 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2013 
(in pred tem) leto 2014 leto 2015 SKUPAJ 

po virih % 

upravičenec (nosilec projekta): 
MO Nova Gorica 0 7.500 15.000 22.500 15% 

sredstva EU (ESRR) 0 42.500 85.000 127.500 85% 
drugi javni viri (navedite): ___ 0     
zasebna sredstva (navedite): _ 0     
SKUPAJ po letih 0 50.000 100.000 150.000 100,0% 
(Tabelo po potrebi razširite) 
 



            Obrazec št. 5 
 

PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA REGIJE  
        
                                         
Zap. št. projekta: 11. 
Vrsta projekta: 
(označite): 

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

 
Nosilec projekta (upravičenec): MESTNA OBČINA NOVA GORICA 
Sodelujoči partnerji v projektu: / 
  
Naziv projekta: IZGRADNJA OBJEKTA ZA VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVA 

GORICA IN BIVALNE ENOTE 
 
 
Prioriteta RRP (št. in naziv): 1.3 Izboljšanje kvalitete življenja v regiji 
Ukrep RRP (št. in naziv): 1.3.5 Srb za starejše in druge specifične kategorije 

prebivalstva 
 
Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

bb) OP Krepitev regionalnih razvojnih 
potencialov 

cc) OP Razvoj človeških virov 
dd) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 
Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni program 
 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura 
 (1b) prometna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 

turističnih območjih:  
 (3a) razvoj urbanih naselij 
 (3b) socialna infrastruktura  

 
Splošni cilji projekta: • zagotoviti ustrezne prostore za izvajanje programov VDC Nova Gorica; 

• zagotoviti ustrezne infrastrukturne pogoje za izvajanje institucionalnega 
varstva; 

• omogočiti vključevanje oseb s posebnimi potrebami iz občine in sosednjih 
občin v VDC Nova Gorica in stanovanjske skupnosti (bivalne enote) ter s 
tem povečati število varovancev storitev dnevnega varstva in bivanjskih 
enot; 

• zagotoviti pogoje za strokovno osebje in osebno rast strokovnih in 
vodstvenih delavcev; 

• zgraditi osebam s posebnimi potrebami, njihovim svojcem in zaposlenim 
prijazno okolje za dnevno bivanje, delovno udejstvovanje in stalno bivanje 
(celodnevno 24-urno varstvo); 

• zagotoviti kvaliteten socialnovarstveni proces; 
• zagotoviti kvalitetnejše in varnejše pogoje za izvajanje javne 



socialnovarstvene dejavnosti; 
• zagotoviti možnost uporabnikom, da sami kreirajo storitev v skladu s 

svojimi potrebami in željami; 
• zagotoviti takšne pomoči, ki bodo osebam z zmanjšanimi spretnostmi 

zagotavljale enake možnosti za kvalitetno življenje, na vseh področjih, 
tako kot drugim državljanom. 

Specifični cilji 
projekta: 

• zagotoviti celovito oskrbo oseb s posebnimi potrebami (odraslih invalidnih 
oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju) na območju občine in 
sosednjih občin; 

• zagotoviti ustrezne prostorske pogoje v okviru novega Varstveno 
delovnega centra Nova Gorica za izvajanje socialnovarstvene dejavnosti, 
in sicer vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji za odrasle 
invalidne osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, ter 
institucionalnega varstva na območju občine in sosednjih občin (40 novih 
varovancev); 

• zagotoviti prostorske pogoje za bivanje odraslih invalidnih oseb z motnjami 
v duševnem razvoju na področju občine (20 novih varovancev); 

• izboljšati socialnovarstveno infrastrukturo in s tem kakovost 
socialnovarstvenih storitev na območju občine; 

• povečanje števila zaposlenih zaradi zagotovitve ustreznega strokovnega 
osebja v skladu z normativi zaradi povečanja kapacitet VDC Nova Gorica 
ter s tem zagotoviti ustrezno usposobljen kader za izvajanje storitev VDC. 

  
Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

Pridobitev 4 stanovanjskih skupin (bivanjskih enot), ki vključujejo sobe (12 sob 
skupaj), kuhinjo, sanitarne prostore ipd. za bivanje 20ih varovancev. 
Z izvedbo investicije se bo ustvarilo 7,85 novih delovnih mest. 

Pričakovani merljivi(!) 
učinki projekta:* 

Z izvedbo operacije se bo skupaj pridobilo 1.657,12 m2 novih površin za 
izvajanje socialnovarstvene dejavnosti, in sicer: 

• 919,97 m2 novih prostorov VDC (varstveno delovnega centra), 
• 532,65 m2 novih prostorov bivalnih enot (stanovanjska skupnost) – 

PREDMET SOFINANCIRANJA ter 
• 204,50 m2 novih skupnih prostorov. 

Pridobitev prostorov za 40 novih varovancev VDC ter pridobitev bivanjskih enot 
za 20 novih varovancev. 

Ciljna(-e) skupina(-e): Investicijski projekt je namenjen obstoječim in potencialnim (prihodnjim) ciljnim 
skupinam v ožjem in širšem območju mesta Nova Gorica oz. na celotnem 
območju MO Nova Gorica in na območju sosednjih občin, in sicer osebam s 
posebnimi potrebami (duševno in telesno prizadetim osebam), starejšim od 18 
let. 

 



 
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt 
regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji): 
1. Vsebinsko področje projekta: 
Socialna infrastruktura – varstveno delovni center 
2. Upravičenec 
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica 
3. Aktivnosti upravičenca za dosego ciljev operacije 

• Izdelava in potrditev DIIP in prvotnega IP 
• Izdelava noveliranega IP 
• Plačilo komunalnega prispevka 
• Izdelava projektne dokumentacije (izdelava in revizija projektne dokumentacije ter ostale razpisne dok.) 
• Pridobitev gradbenega dovoljenja 
• Stroški strokovnega svetovanja (zunanji izvajalci) 
• Izvedba JN za izbor izvajalca GOI del 
• Izvedba GOI del – VDC 
• Izvedba GOI del – bivalne enote 
• Izvedba JN za izbor dobavitelja notranje opreme 
• Nabava, dobava in montaža notranje opreme 
• Strokovni nadzor gradnje 
• Informiranje in obveščanje javnosti 
• Primopredaja objekta in predaja objekta namenu 
• Zaključno poročilo in zaključek financiranja 

 
4. Število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim predlogom, 
ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja 
- Javni socialni varstveni zavod Nova Gorica VDC - predvideno je sodelovanje strokovnega kadra  
 
5. Opis stanja 
Skladno z Zakonom o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92) in analizo obstoječega stanja ter projekcijo 
potreb, je potrebno za Varstveno delovni center Nova Gorica zagotoviti ustrezne prostorske pogoje, ki bodo 
omogočali vključevanje duševno in telesno prizadetih, starejših od 18 let. 
Mestna občina Nova Gorica ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike 
Slovenije nameravata zgraditi nov objekt za Varstveno delovni center Nova Gorica (v nadaljevanju VDC Nova 
Gorica) z bivalnimi enotami. Objekt bo pretežno namenjen delu z ljudmi s posebnimi potrebami, starejšimi od 18 
let, manjši del pa bo namenjen bivalni skupnosti. Pritličje in prvo nadstropje objekta bosta namenjena delavnicam 
za zaposlitev pod posebnimi pogoji. Drugo nadstropje pa bivalni skupnosti, ki so predmet prijave na razpis 
ESRR in katerih bo po izvedbi operacije lastnik MONG in jih bo dal v najem VDC Nova Gorica. 
Zaradi večanja obsega, raznovrstnosti del ter večanja števila varovancev varstveno delovnih centrov sta se 
Mestna občina Nova Gorica ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS odločila za 
navedeno investicijo. Kot je bilo že predhodno omenjeno, je investicija namenjena delu z ljudmi s posebnimi 
potrebami, starejšimi od 18 let. Do 21. leta naj bi vsi mladostniki zaključili vzgojo in izobraževanje na OŠ Kozara v 
Novi Gorici in se vključili v program, ki je za njih najbolj ugoden. Večina se jih odloči za zaposlitev v VDC-ju, 
nekateri pa se zaposlijo preko VDC-ja v podjetjih pod normalnimi pogoji. Med njimi pa so tudi takšni, ki ostanejo 
doma pri starših ali pa morajo celo zapustiti svoje domače okolje in oditi v oddaljene zavode, ker nimajo svojcev, 
ki bi skrbeli zanje. Z največjimi težavami se srečuje populacija ljudi s posebnimi potrebami starejšimi od 21 let. To 
so v bistvu odrasli ljudje, ki zase ne morejo skrbeti. Njihovi starši pa so že ostareli in sami potrebni pomoči. 
Trenutno v Novi Gorici ni primernih rešitev za namestitev teh oseb, ki ostanejo brez staršev ali brez primerne 
oskrbe. V takem primeru jih namestijo v Dom upokojencev ali pa v oddaljeni zavod, kar pa ni primerna rešitev. V 
zadnjih letih je VDC Nova Gorica našel začasno rešitev z najemom vrstne hiške na Ledinah, kjer v stanovanjski 
skupnosti (bivalni enoti) stanuje od 4 do 5 varovancev. 
 



Temeljna dejavnost VDC Nova Gorica je varstvo, vodenje ter zaposlitev odraslih, zmerno in težje duševno 
motenih oseb pod posebnimi pogoji in organiziranje rekreativne, družbene in socialno-terapevtske aktivnosti za 
odrasle duševno motene osebe. Na novi lokaciji se bodo zgradile delavnice za zaposlitev ter bivalne enote. 
Poudariti je potrebno, da na število varovancev močno vpliva možnost prevozov na delo v VDC in dejstvo, da le-
ta nima bivalnih kapacitet. Potreba po zagotavljanju celodnevnega varstva tem osebam se iz leta v leto povečuje. 
Velika večina staršev varovancev sedanjega VDC je že zelo ostarelih in so sami potrebni pomoči. Poudariti pa je 
potrebno tudi, da se v takšnih primerih večkrat pojavi potreba po začasni oddaji takih oseb v zavod v primeru, ko 
morajo starši nujno v bolnišnico ali pa bi potrebovali vsaj kratek dopust. V primeru, ko starši varovanca umrejo ali 
zaradi ostarelosti in onemoglosti ne morejo več skrbeti za svoje otroke, so jih prisiljeni oddati v varstvo in oskrbo v 
splošne socialne zavode – domove upokojencev, kjer prihaja zaradi ne prilagojenemu strokovnemu pristopu, do 
pasivizacije, kar se kaže tudi v zmanjšanju oziroma izgubi samostojnosti v skrbi zase. V takšnih zavodih 
postanejo te osebe kmalu popolnoma nesamostojne in ne znajo več popolnoma nič poskrbeti zase. Pri tem pa se 
pojavi drugi problem: polna zasedenost domov za upokojence v Novi Gorici, Podsabotinu in na Gradišču. To je pa 
tudi razlog, da je čakalna doba za vključitev v domsko oskrbo zelo dolga. 
 
V okviru sedanjega VDC-ja se kaže tudi potreba po pomoči na domu invalidnim osebam. V VDC-ju se zavedajo, 
da bi bilo nujno potrebno delati z družinami odraslih duševno motenih oseb, ki so v domačem varstvu, ter da bi 
morali tudi duševno motenim osebam nuditi družabno, kulturno, rekreativno in socialno-terapevtsko dejavnost. 
Navedene dejavnosti pa v okviru sedanjih zmogljivosti VDC-ja niso možne. 
 
Aktualni razlogi za izvedbo operacije: 
Mestna občina Nova Gorica je središče Severno Primorske regije, ki jo poleg UE Nova Gorica sestavljajo še UE 
Ajdovščina, UE Idrija in UE Tolmin. Regija in MO Nova Gorica s prebivalstvenega vidika stagnira oz. rahlo 
narašča, kar je posledica močnega upada natalitete po letu 1996, tako da ni pričakovati bistveno večjega števila 
varovancev VDC. Zelo se slabša tudi starostna struktura, kar posledično pomeni še nadaljnji upad natalitete. MO 
Nova Gorica sicer na račun priseljevanja beleži rahlo rast prebivalstva, tako da bi na podlagi trenda do leta 2021 
imela cca 36.400 prebivalcev. Glede na demografska gibanja je treba načrtovati kapacitete predvsem na podlagi 
obstoječih potreb in povpraševanja. 
Obstoječi VDC Nova Gorica bi moral sprejeti vsa dekleta in fante, ki zaključujejo usposabljanje v oddelkih vzgoje 
in izobraževanja, kar pa je ob sedanjih prostorskih zmogljivostih VDC-ja nemogoče. Glede na pomanjkanje 
dodatnih stimulacij za delodajalce, ki zaposlujejo odrasle, duševno motene osebe v normalnih okoljih, obstaja 
stalna možnost, da nekateri od teh tudi pridejo v VDC. Poudariti je potrebno še, da v zdajšnjih delavniških 
prostorih lahko izvajajo varovanci le enostavnejša dela. Možnosti po višji stopnji zaposlitve in raznovrstnosti del 
so morali opustiti, ker za to niso ustrezno opremljeni. Če obstoječe stanje primerjamo z zahtevami iz Pravilnik o 
minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev, spoznamo tako prostorsko kot tudi 
kadrovsko stisko. Zato je osnovni razlog za izvedbo investicijskega projekta rešitev navedenih težav. 
V okviru novega VDC-ja bi se lahko izvajala priprava na zaposlitev težje zaposljivih, duševno motenih oseb in 
drugih invalidov. S tem mislimo na posebne oblike priprave na zaposlitev lažje duševno motenih oseb, pri katerih 
nastopajo še zdravstvene omejitve za delo. To je populacija – določeno število učencev, absolventov osnovne 
šole s prilagojenim programom, ki je zaključila šolanje po končani osnovnošolski obveznosti, in mladostniki, ki so 
se vpisali v srednješolski skrajšani prilagojeni program izobraževanja, vendar ga niso uspešno zaključili. Ti 
mladostniki običajno še nimajo ustrezno razvitih delovnih navad in niso dovolj zreli za zaposlitev pod normalnimi 
pogoji. Le-ti pa imajo višje sposobnosti od zmerno in težje duševno motenih oseb, ki so vključeni v VDC. Taka 
oblika priprave na zaposlitev bi omogočala spremljanje in ocenjevanje delazmožnosti te populacije v obliki 
podaljšanega usposabljanja ter na tej osnovi iskanja možnosti za zaposlitev pod normalnimi pogoji ali v okviru 
invalidskega podjetja. Ostale, za katere je bilo usposabljanje na zaposlitev pod normalnimi pogoji neuspešno, pa 
se usmeri v VDC. Zato MO Nova Gorica potrebuje dodatne prostore in kadre, ki bi pripomogli k temu, da bi se 
posebne oblike priprav na zaposlitev tudi strokovno dobro izvedle. 
 
6. smotrnost izvedbe investicije Iz opravljene finančne in ekonomske analize (CBA-Analize stroškov in koristi) 
smo prišli do sklepa, da je investicijski projekt, kljub finančni neupravičenosti, ekonomsko upravičen, saj bo s 
prihranki in dodatnimi prihodki in koristmi, ki jih prinaša lokalnim prebivalcev, uporabnikom/koristnikom novega 
objekta VDC in bivalnih enot ter tudi njihovim svojcem/ ter mestu, občini, regiji in državi, pozitivno vplival na 
družbeni, socialni in posledično tudi gospodarski razvoj mesta Nova Gorica, okoliških naselij ter same občine. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 
MESTNA OBČINA NOVA GORICA NOVA GORICA 

 
Aktivnosti projekta 

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

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

27. Izdelava in potrditev DIIP in prvotnega IP 2.111,92 05/2007 
28. Izdelava noveliranega IP 0,00 10/2010 
29. Plačilo komunalnega prispevka 80.421,34 05/2007-08/2009 
30. Izdelava projektne dokumentacije (izdelava in revizija 

projektne dokumentacije ter ostale razpisne 
dokumentacije) 

239.681,24 05/2007-01/2014 

31. Pridobitev gradbenega dovoljenja 0,00 08/2009 
32. Stroški strokovnega svetovanja (zunanji izvajalci) 24.874,00 08/2009-12/2014 
33. Izvedba JN za izbor izvajalca GOI del 0,00 01/2014-05/2014 
34. Izvedba GOI del – VDC 1.468.491,04 05/2014-12/2014 
35. Izvedba GOI del – bivalne enote 763.121,79 05/2014-12/2014 
36. Izvedba JN za izbor dobavitelja notranje opreme 0,00 06/2014-09/2014 
37. Nabava, dobava in montaža notranje opreme 268.400,00 10/2014-01/2015 
38. Strokovni nadzor gradnje 52.935,80 05/2014-02/2015 
39. Informiranje in obveščanje javnosti 4.880,00 01/2014-03/2015 
40. Primopredaja objekta in predaja objekta namenu 0,00 01/2015-02/2015 
41. Zaključno poročilo in zaključek financiranja 0,00 03/2015 

SKUPAJ stroški: 2.904.917,13  
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2013 
(in pred tem) leto 2014 leto 2015 SKUPAJ 

po virih % 

MESTNA OBČINA NOVA 
GORICA 77.938,84 682.252,69 143.559,06 903.750,58 31,2 

sredstva EU (ESRR) 0,00 121.100,23 80.733,48 201.833,71 6,9 

drugi javni viri: 
Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti RS 

252.923,66 1.205.029,37 341.379,81 1.799.332,84 61,9 

SKUPAJ po letih 330.862,50 2.008.382,29 565.672,35 2.904.917,13 100,0% 

 
 
 
 
 



             Obrazec št. 5 
 

PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA REGIJE  
        
                                         
Zap. št. projekta: 12. 
Vrsta projekta: 
(označite): 

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

 
Nosilec projekta (upravičenec): Mestna občina Nova Gorica 
Sodelujoči partnerji v projektu: • Občina Idrija 

• Občina Kanal ob Soči 
• Občina Miren -  Kostanjevica 
• RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica 
• Občina Renče – Vogrsko 
• Občina Tolmin 
• Občina Šempeter-Vrtojba 

  
Naziv projekta: Regijska mreža tematskih poti Goriške regije 
 
 
Prioriteta RRP (št. in naziv): Razvojna prioriteta 3: Odličnost v turizmu 
Ukrep RRP (št. in naziv): Ukrep 3.3.2: Investicije v obnovo in razvoj turistične 

infrastrukture 
 
Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

ee) OP Krepitev regionalnih razvojnih 
potencialov 

ff) OP Razvoj človeških virov 
gg) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): 3.5.5. 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:  

 
 
 
 
 



 
Splošni cilji projekta: Skupni splošni cilji operacije je zagotoviti pogoje za razvoj turistične 

ponudbe z namenom: 
• trajnostna rabe naravnih in kulturnih potencialov regije ter 

ohranjanje in razvoj le-teh v podporo turizmu  
• povečana prepoznavnost določenih ključnih nosilnih vsebin 

turistične destinacije Smaragdna pot z vzpostavitvijo oziroma 
nadgradnjo ali obnovo  tematskih poti. 

• Preko ureditve in povezave točk dediščine v nov atraktiven 
produkt, privabiti na to območje goste in obiskovalce in s tem 
omogočiti ponudnikom storitev lažjo prodajo storitev in 
produktov ter na tak način prispevati k  ekonomskemu  in 
trajnostnemu razvoju območja. 

• Vzpostaviti tematske poti  ob reki Vipavi, v KP Zgornja Idrijca 
in Kanalu ter Tolminu 

• Povezati točke kulturne dediščin ob tematski poti 
• Povezati ponudbo ob poti (predvsem ponudbo kmetij in 

turističnih kmetij). 
• Z vzpostavitvijo poti oblikovati »turistični« produkt, kateri bo 

obogatil turistično ponudbo območja in privabil na to 
območje nove goste. 

 
Specifični cilji 
projekta: 

• Priprava študije izvedljivosti   
• Urediti izbrane točke dediščine ob poti ter jih ustrezno 

označiti. 
• Evidentirati ponudnike (predvsem kmetije in turistične 

kmetije ob poti). 
• Urediti in označiti poti. 
• Izvesti nekatere potrebne investicije predvsem v urbano 

opremo ob poti in ureditev posameznih odsekov  
• Pripraviti projektno dokumentacijo za nekatere planirane 

investicije ob tematski poti. 
• Zagotoviti informacijsko podporo (splet, GPS -  digitalizacija 

poti, pregled na zemljevidu – GIS, mobilni vodnik), predvsem 
kot nadgradnja in integracija obstoječih informacijskih 
portalov 

• Oblikovati celovite turistične produkte in integrirati  ter 
uskladiti obstoječo turistično ponudbo 

• Promovirati projekt in informirati ciljne javnosti. 
  
Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

(v primeru, ko gre za intra-regijski projekt iz več vsebinskih področij, se 
navedejo merljivi rezultati projekta po partnerjih za vsako področje posebej) 
Skupni rezultati projekta: 
1. Število operacij v območju Natura 2000    -        1 
2. Število obiskov spletnih strani 50000/ letno 
Po posamezni občini partnerici: 
3. Ureditev št. tematskih poti: 6 
4. ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta 
 
 

 Pričakovani merljivi(!) 
učinki projekta:* 

(v primeru, ko gre za intra-regijski projekt iz več vsebinskih področij, se 
navedejo merljivi učinki projekta po partnerjih za vsako področje posebej) 
Skupno: 
- dolžina urejenih tematskih poti – min 20km skupno 
- urejen lokacije - 10 



Po posamezni partnerski občini: 
1. Število novih turističnih produktov in/ali storitev – 1/občino 
2. Učinek na varovanje narave in izboljšanje stanja okolja 

Ciljna(-e) skupina(-e): • Občani občin partnerjev projekta 
• Osnovne šole in vrtci iz regije 
• Turisti in drugi obiskovalci 

 
 
*pri vpisovanju pričakovanih merljivih rezultatov/učinkov projekta uporabljajte postavke iz 
priloge dokumentacije »Pričakovani merljivi rezultati/učinki projekta«, ki je objavljena na 
spletni strani MGRT 
  
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt 
regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji): 
 
1.  Vsebinsko področje projekta: 
• Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih 

območjih – izgradnja in urejanje . 
Javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih projektov lokalno-regionalnega pomena, 
katerih namen je povečanje atraktivnosti regije 
Projektni predlog obravnava pripravo regijske mreže tematskih ter pripravo in izvedbo 
investicij v ureditev tematskih poti, ki so v javni lasti (lasti občin) ter povezujejo  oziroma 
vodijo do naravnih vrednot, kulturnih znamenitosti oziroma imajo izraziti tematski poudarek, 
ki izhaja iz ljudskega izročila oziroma nesnovne dediščine. 
Projektni predlog se bo izvajal kot investicijska operacija. 
  
 
2. Število in naziv upravičencev: 
V operaciji sodeluje 7 upravičencev in sicer nosilni partner in šest občin upravičenk – 
projektnih partneric, katerih skupnih cilj je razvoj turističnih območij oziroma javne turistične 
infrastrukture lokacij v okviru regionalne turistične destinacije Smaragdna pot: 
Nosilka in prijaviteljica projekta: 

• Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica (nosilka in prijaviteljica projekta) 
Projektne partnerice (občine in RA) 

• Občina Idrija 
• Občina Kanal ob Soči 
• Občina Miren -  Kostanjevica 
• Mestna občina Nova Gorica 
• Občina Renče – Vogrsko 
• Občina Tolmin 
• Občina Šempeter-Vrtojba 

 



 
3. Število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s 
projektnim predlogom, ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja 

• Organizacije, ki delujejo z javnimi pooblastili na področju razvoja turizma in na 
področju varstva narave in varstva kulturne dediščine. 
 

4. Aktivnosti nosilnega in projektnih partnerjev z namenom doseganja skupnega cilja 
operacije: 

• Vodenje in koordinacija projekta 
• Priprav študije izvedljivosti mreže tematskih poti v Severni Primorski (Goriški razvojni) 

regiji 
• Izdelava projektne dokumentacije (popisi, PZI) 
• Izdelava in potrditev investicijske dokumentacije 
• Izvedba naročila za izbor izvajalca GOI del 
• Izvedba postopkov za izbor dobavitelja opreme in nabava, dobava in vgradnja 

opreme – točke 
• Izvedba GOI del 
• Strokovno svetovanje 
• Strokovni gradbeni nadzor 
• Priprava turističnega programa 
• Promocija izbranih urejenih tematskih poti in lokacij 
• Informiranje in obveščanje javnosti 

 
5. Opis projekta in smotrnosti izvedbe 
Goriška statistična regija je ena izmed večjih slovenskih regij. Je slikovita in zanimiva. 
Nravne in kulturne danosti regije  nudijo osnovo za razvoj integralnih turističnih produktov, ki 
jih je regija, kot destinacija opredelila v okviru strategije razvoja destinacije: 

• Odkrivanje narave (Odkrivanje narave) 
• Kulturna, zgodovinska in tehniška dediščina (Raziskovanje dediščine) 
• Aktivni oddih (Aktivni oddih) 
• Zabaviščni turizem (Izziv sreče in zabave) 
• Poslovni turizem (Pot do novih poslovnih izzivov) 
• Vino in kulinarika (Odkrivanje vinskih in kulinaričnih užitkov) 
• Sprostitev in skrb za zdravje (Sprostitev in skrb za zdravje) 

 
Regija ima za razvoj turizma torej izjemne potenciale, kot so naravno okolje, kulturna in 
naravna dediščina, vino in kulinarika, ki so ustrezno izhodišče, vendar je potrebno pristopiti 
načrtno k razvoju produktov vezanih na navedene potenciale.  
Osnova za oblikovanje samih produktov in turističnih programov, kot ponudbe je tudi 
turistična infrastruktura. 
 
Področje vipavske doline je bogato na eni strani s kulturno in naravno dediščino, na drugi 
strani pa gre za področje s širše poznano ponudbo proizvodov in storitev proizvedenih na 
podeželju in na kmetijah.  V zadnjih letih so  se poleg prodaje izdelkov in storitev (po 
klasičnih prodajnih poteh), pričele tudi aktivnosti incoming turizma  -   vedno več je gostov 
kateri pridejo na konkretno področje, do konkretnega pridelovalca -  in s tem prinašajo 
proizvajalcu novo dodano vrednost. Žal danosti in proizvodi niso v celoti izkoriščeni. 
Ponudba tako dediščine kot tudi »domačih« proizvodov bi bila  zanimiva za večdnevne goste 
kot tudi za  enodnevne obiskovalce.  Vendar ponudniki nastopajo preveč parcialno, hkrati pa 
tudi kulturna in naravna dediščina ni ustrezno zavarovana in promovirana. 
 



Projektni predlog Regijska mreža tematskih poti Goriške regije, predstavlja skupen, povezan 
nastop projektnih partnerjev, katerih cilj je razvoj javne turistične infrastrukture in sicer 
tematskih poti. V projektu je predvidena izvedba ureditve tematskih poti, ki imajo jasno in 
izrazito poudarjeno tematiko/vsebino, ki v turizmu pomeni pomembno ponudbo v okviru 
destinacije Smaragdna pot. 
 
V okviru projekta bomo z naravno in kulturno dediščino katera obstaja na področju, s 
proizvodi in storitvami, ki nastajajo na področju in z drugo potencialno ponudbo, vzpostavili 
novi produkt oziroma uredili infrastrukturo že obstoječe tematske poti ki povezuje  obstoječo 
ponudbo (znamenitost ali storitev). S tem bo parcialna ponudba nadgrajena,  bolj zanimiva in 
atraktivna   in bo deležnikom  prinašal  višjo dodano vrednost.   
 
Pri opredelitvi investicij v ureditev poti se zasleduje obstoječ ali potencialni turistični proizvod 
programsko vezan na 
1. ODKRIVANJE NARAVE 
Naravne znamenitosti –naravne lepote, krožna potovanja, izletništvo 
2. KULTURNA, ZGODOVINSKA IN TEHNIŠKA DEDIŠČINA -  odkrivanje kulturne, 
zgodovinske in tehniške dediščine, 
3. ŠPORT IN REKREACIJA –AKTIVNI ODDIH 
4. VINO IN KULINARIKA - odkrivanje vinske kulture in kulinarike, kulinarične in vinske ture. 
 
Projekt je sestavljenih iz dveh sklopov in sicer: 
 skupnih projektnih aktivnosti: 

• priprava študije izvedljivosti tematskih poti z natančnim popisom vseh obstoječih in 
ključnih načrtovanih tematskih poti v Severno Primorski (Goriški) razvojni regiji 
(vsebine, osnovna analiza stanja, kartografski prikaz,…)  

• informiranje in obveščanje javnosti 
• promocija izbranih tematskih poti 

investicij: 
• Občina Idrija: ureditev tematske poti ob Rakah in ureditev interpretacijskih točk 

(minimalno 2) 
• Občina Kanal ob Soči: ureditev tematskih poti in lokacij ter druge javne turistične 

infrastrukture na območju občine Kanal ob Soči 
• Občina Nova Gorica – ureditev tematske poti, ki povezuje naravne znamenitosti in 

kulturno dediščino in ureditev točk 
• Občina Miren- Kostanjevica - ureditev tematske poti, ki povezuje naravne 

znamenitosti in kulturno dediščino in ureditev točk 
• Občina Renče-Vogrsko - ureditev tematske poti, ki povezuje naravne znamenitosti 

in kulturno dediščino in ureditev točk 
• Občina Tolmin - ureditev tematske poti ki povezuje naravne znamenitosti in kulturno 

dediščino in ureditev točk 
• Občina Šempeter – Vrtojba - ureditev tematske poti, ki povezuje naravne 

znamenitosti in kulturno dediščino in ureditev točk 
•  

Izvedba projekta je ocenjena z vidika pričakovanih tako družbenih (ohranjaje kulturne 
dediščine), kot ekonomskih učinkov (osnova za razvoj turističnih produktov oziroma turistične 
ponudbe), kot smotrna. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 
• Občina Idrija 
• Občina Kanal ob Soči 
• Občina Miren -  

Kostanjevica 
• Mestna občina Nova Gorica 
• Občina Renče – Vogrsko 
• Občina Tolmin 
• Občina Šempeter - Vrtojba 

 

Več naselj povezanih v posamezni 
tematski poti na območju določene 
občine 
 

 
 
 
  
 

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

partnerja posebej) 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

RRA severne Primorske   
1. Vodenje in koordinacija projekta  35.000 5/2014 – 3/2015  
2. Priprav študije izvedljivosti mreže tematskih poti v Severni 

Primorski (Goriški razvojni) regiji 
10.000 5/2014-10/2014 

3. Izdelava in potrditev investicijske dokumentacije 4.000 1/2014-3/2014 
4. Strokovno svetovanje 4.000 5/2014 – 3/2015  
5. Priprava programa tematske pot  2.000 11/2014 
6. Promocija izbranih urejenih tematskih poti in lokacij 1.000 12/2014-3/2015  
7. Informiranje in obveščanje javnosti 2.000 5/2014-3/2015  
Občina Idrija   
1. Vodenje aktivnosti   5/2014 – 3/2015 
2. Priprav študije izvedljivosti mreže tematskih poti v Severni 

Primorski (Goriški razvojni) regiji 
2.000 5/2014-10/2014 

3. Izdelava projektne dokumentacije (popisi, PZI) 2.000 2/2014 
4. Izdelava in potrditev investicijske dokumentacije 1.000 1/2014-3/2014 
5. Izvedba naročila za izbor izvajalca GOI del 500 3/2014-4/2014 
6. Izvedba postopkov za izbor dobavitelja opreme in nabava, 

dobava in vgradnja opreme – točke  
15.000 4/2014-11/2014 

7. Izvedba GOI del 140.000 6/2014-11/2014 
8. Strokovno svetovanje 2.000 5/2014 – 3/2015 
9. Strokovni gradbeni nadzor 3.200 4/2014-11/2014 
10. Priprava turističnega programa 1.000 11/2014 
11. Promocija izbranih urejenih tematskih poti in lokacij 3.000 5/2015-3/2015 
12. Informiranje in obveščanje javnosti 500 5/2014 – 3/2015 
Občina Miren-Kostanjevica   
1. Vodenje aktivnosti   5/2014 – 3/2015 
2. Priprav študije izvedljivosti mreže tematskih poti v Severni 

Primorski (Goriški razvojni) regiji 
2.000 5/2014-10/2014 

3. Izdelava projektne dokumentacije (popisi, PZI) 1.000 2/2014 
4. Izdelava in potrditev investicijske dokumentacije 1.000 1/2014-3/2014 
5. Izvedba naročila za izbor izvajalca GOI del 500 3/2014-4/2014 
6. Izvedba postopkov za izbor dobavitelja opreme in nabava, 

dobava in vgradnja opreme – točke  
25.000 4/2014-11/2014 



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

partnerja posebej) 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

7. Izvedba GOI del 40.000 6/2014-11/2014 
8. Strokovno svetovanje 2.000 5/2014 – 3/2015 
9. Strokovni gradbeni nadzor 1.500 4/2014-11/2014 
10. Priprava turističnega programa 1.000 11/2014 
11. Promocija izbranih urejenih tematskih poti in lokacij 3.000 5/2015-3/2015 
12. Informiranje in obveščanje javnosti 500 5/2014 – 3/2015 
Občina Kanal ob Soči   
1. Vodenje aktivnosti   5/2014 – 3/2015 
2. Priprav študije izvedljivosti mreže tematskih poti v Severni 

Primorski (Goriški razvojni) regiji 
2.000 5/2014-10/2014 

3. Izdelava projektne dokumentacije (popisi, PZI) 1.000 2/2014 
4. Izdelava in potrditev investicijske dokumentacije 1.000 1/2014-3/2014 
5. Izvedba naročila za izbor izvajalca GOI del 500 3/2014-4/2014 
6. Izvedba postopkov za izbor dobavitelja opreme in nabava, 

dobava in vgradnja opreme – točke  
80.000 4/2014-11/2014 

7. Izvedba GOI del 80.000 6/2014-11/2014 
8. Strokovno svetovanje 2.000 5/2014 – 3/2015 
9. Strokovni gradbeni nadzor 3.200 4/2014-11/2014 
10. Priprava turističnega programa 1.000 11/2014 
11. Promocija izbranih urejenih tematskih poti in lokacij 3.000 5/2015-3/2015 
12. Informiranje in obveščanje javnosti 500 5/2014 – 3/2015 
Občina Nova Gorica   
1. Vodenje aktivnosti   5/2014 – 3/2015 
2. Priprav študije izvedljivosti mreže tematskih poti v Severni 

Primorski (Goriški razvojni) regiji 
2.000 5/2014-10/2014 

3. Izdelava projektne dokumentacije (popisi, PZI) 1.000 2/2014 
4. Izdelava in potrditev investicijske dokumentacije 1.000 1/2014-3/2014 
5. Izvedba naročila za izbor izvajalca GOI del 500 3/2014-4/2014 
6. Izvedba postopkov za izbor dobavitelja opreme in nabava, 

dobava in vgradnja opreme – točke  
35.000 4/2014-11/2014 

7. Izvedba GOI del 120.000 6/2014-11/2014 
8. Strokovno svetovanje 2.000 5/2014 – 3/2015 
9. Strokovni gradbeni nadzor 3.100 4/2014-11/2014 
10. Priprava turističnega programa 1.000 11/2014 
11. Promocija izbranih urejenih tematskih poti in lokacij 3.000 5/2015-3/2015 
12. Informiranje in obveščanje javnosti 500 5/2014 – 3/2015 
Občina Renče-Vogrsko   
1. Vodenje aktivnosti   5/2014 – 3/2015 
2. Priprav študije izvedljivosti mreže tematskih poti v Severni 

Primorski (Goriški razvojni) regiji 
2.000 5/2014-10/2014 

3. Izdelava projektne dokumentacije (popisi, PZI) 1.000 2/2014 
4. Izdelava in potrditev investicijske dokumentacije 1.000 1/2014-3/2014 
5. Izvedba naročila za izbor izvajalca GOI del 500 3/2014-4/2014 
6. Izvedba postopkov za izbor dobavitelja opreme in nabava, 

dobava in vgradnja opreme – točke  
25.000 4/2014-11/2014 

7. Izvedba GOI del 40.000 6/2014-11/2014 
8. Strokovno svetovanje 2.000 5/2014 – 3/2015 
9. Strokovni gradbeni nadzor 1.500 4/2014-11/2014 
10. Priprava turističnega programa 1.000 11/2014 
11. Promocija izbranih urejenih tematskih poti in lokacij 3.000 5/2015-3/2015 
12. Informiranje in obveščanje javnosti 500 5/2014 – 3/2015 
Občina Tolmin   



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

partnerja posebej) 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Vodenje aktivnosti   5/2014 – 3/2015 
2. Priprav študije izvedljivosti mreže tematskih poti v Severni 

Primorski (Goriški razvojni) regiji 
2.000 5/2014-10/2014 

3. Izdelava projektne dokumentacije (popisi, PZI) 1.000 2/2014 
4. Izdelava in potrditev investicijske dokumentacije 1.000 1/2014-3/2014 
5. Izvedba naročila za izbor izvajalca GOI del 500 3/2014-4/2014 
6. Izvedba postopkov za izbor dobavitelja opreme in nabava, 

dobava in vgradnja opreme – točke  
15.000 4/2014-11/2014 

7. Izvedba GOI del 70.000 6/2014-11/2014 
8. Strokovno svetovanje 2.000 5/2014 – 3/2015 
9. Strokovni gradbeni nadzor 2.000 4/2014-11/2014 
10. Priprava turističnega programa 1.000 11/2014 
11. Promocija izbranih urejenih tematskih poti in lokacij 3.000 5/2015-3/2015 
12. Informiranje in obveščanje javnosti 500 5/2014 – 3/2015 
Občina Šempeter - Vrtojba   
1. Vodenje aktivnosti   5/2014 – 3/2015 
2. Priprav študije izvedljivosti mreže tematskih poti v Severni 

Primorski (Goriški razvojni) regiji 
2.000 5/2014-10/2014 

3. Izdelava projektne dokumentacije (popisi, PZI) 1.000 2/2014 
4. Izdelava in potrditev investicijske dokumentacije 1.000 1/2014-3/2014 
5. Izvedba naročila za izbor izvajalca GOI del 500 3/2014-4/2014 
6. Izvedba postopkov za izbor dobavitelja opreme in nabava, 

dobava in vgradnja opreme – točke  
25.000 4/2014-11/2014 

7. Izvedba GOI del 40.000 6/2014-11/2014 
8. Strokovno svetovanje 2.000 5/2014 – 3/2015 
9. Strokovni gradbeni nadzor 1.500 4/2014-11/2014 
10. Priprava turističnega programa 1.000 11/2014 
11. Promocija izbranih urejenih tematskih poti in lokacij 3.000 5/2015-3/2015 
12. Informiranje in obveščanje javnosti 500 5/2014 – 3/2015 

Skupaj 902.000  
(Tabelo po potrebi razširite) 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 
 



Viri sredstev leto 2013 
(in pred tem) leto 2014 leto 2015 SKUPAJ 

po virih % 

upravičenec (nosilec 
projekta) RRA SP 0,00 15.421,70 2.168,47 17.590,17 1,95% 

Občina Idrija 0,00 50.594,48 1.023,56 51.618,04 5,72% 

Občina Miren-
Kostanjevica 0,00 22.480,54 1.023,56 23.504,10 2,61% 

Občina Kanal ob Soči 0,00 51.807,58 1.023,56 52.831,14 5,86% 

MONG 0,00 50.260,86 1.023,56 51.284,42 5,69% 

Občina Renče-Vogrsko 0,00 22.480,53 1.023,56 23.504,09 2,61% 

Občina Tolmin 0,00 28.697,75 1.023,56 29.721,31 3,30% 

Občina Šempeter-Vrtojba 0,00 22.480,54 1.023,56 23.504,10 2,61% 

sredstva EU (ESRR) 0,00 607.714,64 20.727,99 628.442,63 69,67% 

SKUPAJ po letih 0,00 871.938,62 30.061,38 902.000,00 100,00% 

(Tabelo po potrebi razširite) 
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PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA REGIJE  
        
                                         
Zap. št. projekta: 13. 
Vrsta projekta: 
(označite): 

(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 TOLMIN 
Sodelujoči partnerji v projektu: (navedejo se sodelujoči partnerji, ki so upravičeni do sofinanciranja, 

kjer je to relevantno) 
  
Naziv projekta: UREDITEV VEČNAMENSKEGA CENTRA »KINOGLEDALIŠČE« V 

TOLMINU 
 
Prioriteta RRP (št. in naziv): Razvojna prioriteta 3: Odličnost v turizmu 
Ukrep RRP (št. in naziv): 3.3.2. Investicije v obnovo in razvoj turistične infrastrukture. 

3.2.1. Oblikovanje in izvajanje programov usposabljanj in 
izobraževanj v turizmu. 

 
Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

hh) OP Krepitev regionalnih razvojnih 
potencialov 

ii) OP Razvoj človeških virov 
jj) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Ukrep 3.3.2.: Investicije v obnovo in razvoj 
turistične infrastrukture 

Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni potenciali 
 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura 
 (1b) prometna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura 

X (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 
turističnih območjih:  

 (3a) razvoj urbanih naselij 
 (3b) socialna infrastruktura  

 
Splošni cilji projekta: (v primeru, ko je vrsta projekta intra-regijski ali inter-regijski projekt, se označi 

splošni cilj projekta glede na prevladujoče vsebinsko področje); splošni cilj se 
navede na ravni operacije 
Ureditev večnamenskega centra »Kinogledališče« v Tolminu v 
historičnem jedru mesta Tolmin z ureditvijo zunanjega 
prireditvenega prostora  

Specifični cilji (v primeru, ko gre za intra-regijski ali inter-regijski projekt, se navedejo specifični 



projekta: cilji za vsakega partnerja posebej); specifični cilji se navedejo na ravni operacije in 
partnerjev 
- Potresna in funkcionalna prenova obstoječe stavbe Kinogledališča Tolmin 

za pridobitev 1.354,58 m2 uporabnih površin  
- Energetska sanacija stavbe 
- Ureditev zunanjega prireditvenega prostora za pridobitev 478,00 m2 

zunanjih prireditvenih površin 
  
Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

(v primeru, ko gre za intra-regijski projekt iz več vsebinskih področij, se 
navedejo merljivi rezultati projekta po partnerjih za vsako področje posebej) 
Pričakovano število obiskovalcev na leto: 
-   kinopredstave                                                              1.700 
-   abonmajske gledališke in glasbene predstave         2.700 
-   drugi dogodki                                                               3.000 

Pričakovani merljivi(!) 
učinki projekta:* 

(v primeru, ko gre za intra-regijski projekt iz več vsebinskih področij, se 
navedejo merljivi učinki projekta po partnerjih za vsako področje posebej) 
Skupna uporabna površina obnovljenega objekta kulturne infrastrukture 
večnamenskega centra: 
    1.354,58 m2 notranjih uporabnih površin 
       478,00 m2 zunanjih prireditvenih površin 

1.832,58 m2  SKUPAJ 

Ciljna(-e) skupina(-e): - uporabniki Kinogledališča – organizatorji 
- uporabniki Kinogledališča – udeleženci, obiskovalci 
- obiskovalci mesta Tolmin 

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



Navede se:  
- vsebinska področja in integrirani značaj projekta 
- število in nazivi upravičencev 
- aktivnosti nosilnega in projektnih partnerjev z namenom doseganja skupnega cilja operacije 
- število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim predlogom, 

ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja 
- navesti aktivnosti, ki se izvajajo v okviru dopolnilnega financiranja (če je to relevantno) 

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

Občina Tolmin (upravičenec) namerava z izvedbo operacije preurediti obstoječo stavbo 
kinogledališča v multifunkcijski center, katerega središče bo večnamenska dvorana. 

Stavba današnjega Kinogledališča Tolmin je bila v pretežni meri zgrajena v začetku 40. let prejšnjega 
stoletja (v času italijanske okupacije). Tedaj je bila namenjena kinopredstavam.  V letu 1952 je bila 
funkcionalno preurejena, dograjena sta bila je bil oder in nov vhodni del, iz kinodvorane je nastalo 
kinogledališče, v katerem je vrsto let delovalo »Tolminsko gledališče«. Kasneje, v 80. letih,  je bilo še 
nekaj posodobitev, ki pa v osnovno funkcionalnost niso bistveno posegale. Osrednji del objekta 
predstavlja dvorana, katere velikost presega polovico skupnih uporabnih površin objekta. 
 
Objekt, ki je predmet investicije, je stavba obstoječega kinogledališča v Tolminu, v kateri je poleg 
dvorane z balkonom in spremljajočimi prostori, kot so oder, zaodrje, garderobe, WCji, še avla, ki se 
uporablja za razstave in prireditve z manjšim številom obiskovalcev. Ta dvorana v obstoječem 
stanju omogoča le izvedbo kinoprojekcij in gledaliških predstav. V njej se sicer odvijajo tudi 
glasbene prireditve (predvsem koncerti pevskih zborov in prireditve glasbenega abonmaja), a je že za 
manj zahtevne glasbene prireditve akustika dvorane neustrezna. Za organizacijo vsakršnih drugih 
dogodkov (predavanja, seminarji, različna usposabljanja, tečaji …) je dvorana v obstoječem 
stanju oz. z obstoječo ureditvijo neprimerna. 
 
Gre za edino večjo dvorano v mestu Tolmin in največjo tovrstno dvorano v občini, ki se nahaja v 
(zaščitenem) historičnem jedru mesta Tolmin, in sicer v neposredni bližini hotela (edinega v 
mestu). Povezana je s prenovljenim Mestnim trgom, ki je bil obnovljen z namenom oblikovati 
alternativo (in ne nadomestek) prireditvenemu prostoru na trgu v starem mestnem jedru (Trg 1. maja).  

Vizija urbanistične ureditve mesta Tolmin je na tem delu Tolmina oblikovati prireditveno 
središče v najširšem pomenu besede. Temu sledi tudi osnovni cilj načrtovane ureditve 
večnamenskega centra, ki vključuje celovito funkcionalno prenovo stavbe ter ureditev zunanjega 
prireditvenega prostora pred njo. 

Obstoječo kino in gledališko dvorano nameravamo preurediti v večnamensko dvorano, ki bo, 
poleg izvedbe kulturnih prireditev (gledališke, kino in glasbene predstave), omogočala izvedbo 
širšega spektra dejavnosti. Ker gre za edino dvorano te kapacitete v mestu, njena neustreznost 
ovira razvoj oz. širitev ponudbe mesta in občine. Razen za kulturne prireditve, ki sicer prav tako 
predstavljajo del turistične ponudbe, je ni mogoče izkoristiti za dejavnosti, ki jih lahko 
opredelimo kot »gospodarske« oz. »družbene«. 

S preureditvijo obstoječe dvorane v večnamenski prostor ter avle v malo dvorano bi vzpostavili 
pogoje, da se lahko v njej poleg gledaliških in glasbenih predstav ter kina odvijale tudi 
dejavnosti, kot so strokovni seminarji, izobraževalni tečaji, predavanja ali strokovni posveti. 
Zaradi neposredne bližine hotela in ker se objekt nahaja v središču mesta, blizu vseh nočitvenih 
zmogljivosti v mestu, bi bil prostor primeren tudi za organizacijo večdnevnih strokovnih simpozijev.  

Del objekta, v katerem se nahaja omenjena dvorana, ima nad glavnim vhodom tudi dokaj veliko 
teraso, ki je sedaj povsem neizkoriščena. Glede na to, da se v Tolminu razstavna dejavnost odvija 
v prostorih, ki za take namene niso bili grajeni, načrtujemo nad teraso pokrit galerijski prostor, 
ki bo omogočal postavitve zahtevnejših likovnih in drugih razstav. S pridobitvijo galerije bo 
občutno povečana večnamenskost Kinogledališča Tolmin, kar bo dodatno prispevalo k popestritvi 
kulturne ponudbe Tolmina. 

 
 



Kot »nadgradnjo« obnove Kinogledališča načrtujemo ureditev prireditvenega prostora pred 
njim. Gre za Mestni trg v Tolminu, ki je del zaščitenega historičnega jedra mesta Tolmin. Trg je zaprt 
za promet in je bil pred leti urejen kot alternativa staremu mestnemu trgu (Trg 1. maja), na katerem so 
se v preteklosti odvijale vse prireditve na prostem. Povsem spontano je obnovljeni Mestni trg namreč 
postal osrednje prizorišče, na katerem se odvija pretežni del vseh dogodkov (trenutno prevladujejo 
kulturne prireditve in sejmi). Glede na to, da prostor za take namene ni urejen, načrtujemo njegovo 
preureditev tako, da bo primeren za organizacijo različnih prireditvenih in drugih dogodkov. Moč ga bo 
tudi delno pokriti (za dogodke v slabšem vremenu) in nanj postaviti premični oder s funkcionalno 
navezavo na stavbo kinogledališča (uporaba električnih priključkov, zaodrja, skladiščnih prostorov, 
sanitarij, ….), ki je v neposredni bližini.  

Resen problem stavbe kinogledališča je potresna varnost. Glede na čas gradnje objekt glede 
potresne varnosti ne ustreza predpisom, kar se je pokazalo tudi v zadnjih potresih na Tolminskem. 
Izvedba ukrepov za dosego potresne varnosti je zato nujna in tudi načrtovana v okviru 
predvideni gradbeni posegov. 

Stavba Kinogledališča Tolmin je tudi energetsko potratna. Ogrevalni sistem na lahko kurilno olje 
je iz obdobja osemdesetih let prejšnjega stoletja. Je dotrajan, neekološki in potraten. Stavba tudi 
toplotno ni izolirana, kar še dodatno povečuje stroške ogrevanja. Iz obdobja 80. let so tudi električne 
inštalacije. Tudi te so dotrajane in ne ustrezajo današnjim zahtevam, še zlasti ne predpisom s 
področja požarnega varstva. Za nadaljnjo rabo je treba stavbo prilagoditi novim zahtevam glede 
energetske varčnosti in požarne varnosti. Obnoviti je zato treba celoten sistem strojnih in 
električnih inštalacij.    

Tehnološka zastarelost je problem tudi pri napravah za kinopredstave. Kinoprojektorij, stari preko 
60 let, so bili vmes sicer posodobljeni, a ni jih moč preurediti za uporabo digitalne tehnologije, ki vse 
bolj prevladuje. Brez digitalne tehnologije pa že v par letih ne bo več moč izvajati kinopredstav. 
Načrtovana posodobitev kinonaprav je zato za dejavnost kina neizbežna. 

Naveden programski okvir preureditve objekta je nujno nadgraditi tudi z gostinsko ponudbo. To 
pomanjkljivost opažamo že pri dosedanji uporabi, saj je zelo pogosto ob različnih dogodkih treba iskati 
različne improvizirane rešitve. Potreba po primerni gostinski ponudbi pa se bo z razširitvijo dejavnosti 
(tudi z zunanjim prireditvenim prostorom) še občutno povečala. Da bi to pomanjkljivost odpravili 
načrtujemo v nadaljevanju male dvorane urediti prostor za bife z zunanjo teraso na južni strani 
stavbe. 

Za dosego navedenih ciljev je potrebna celovita prenova obstoječega objekta kinogledališča Tolmin, ki 
vključuje:  
-    potresno in energetsko sanacijo stavbe, 
- prenovo osrednje (velike) dvorane, 
- prenovo odra z odrsko in scensko tehniko, 
- posodobitev naprav za dejavnost kina,  
- preureditev avle v malo dvorano,  
- nadgradnjo galerije, razširitev glavnega vhoda,  
- preureditev sanitarnih prostorov in ostalih prostorov v zaodrju in kleti, 
- ureditev bifeja z zunanjo teraso, 
- ureditev zunanjega prireditvenega prostora, 
- ureditev okolice objekta. 
V ta namen je treba izvesti celotna gradbena, obrtniška in inštalacijska dela, vključno z nakupom 
opreme. 
 
Za nameravano investicijo je izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno pravnomočno 
gradbeno dovoljenje. Izdelana je tudi investicijska dokumentacija. V teku je postopek oddaje 
javnega naročila za izvedbo opisanih del. V nadaljnjih postopkih bomo zagotovili tudi strokovni 
nadzor ter vodenje in koordinacijo projekta. 

 
 
 



 
 
  
Geografska 
lokacija projekta:  

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

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

 
 
  

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

partnerja posebej) 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

42. Izdelava projektne dokumentacije               49.687,20 27.11.12 – 18.11.13 
43. Izdelava investicijske dokumentacije               14.603,40 26.11.13 – 27.02.14 
44. Priprava in oddaja prijave na JR RRP                        0,00 01.04.14 – 10.04.14 
45. Sklenitev pogodbe z MGRT za EU sredstva                        0,00 03.04.14 – 15.04.14 
46. Izvedba javnega naročila in podpis pogodbe z izvajalci                 7.198,00 20.12.13 – 11.03.14 
47. Izvajanje del in pridobitev uporabnega dovoljenja              2.956.574,25 28.04.14 – 16.04.15 
48. Nadzor nad izvedbo del                   73.914,36 28.04.14 – 16.04.15 
49. Koordinacija za varnost in zdravje pri delu                   14.782,87 28.04.14 – 16.04.15 
50. Vodenje in koordinacija izvedbe               12.330,00 28.04.14 – 30.04.15 
51. Informiranje in obveščanje javnosti                 5.000,00 28.04.14 – 30.04.15 
52.    

SKUPAJ stroški: 3.134.090,08  
(Tabelo po potrebi razširite) 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2013 
(in pred tem) leto 2014 leto 2015 SKUPAJ 

po virih % 

upravičenec (nosilec 
projekta)        14.804,01 

   
   747.506,15 

 
196.322,59    958.632,75   30,59% 

partner 1      
partner 2      
…      
sredstva EU (ESRR)    897.036,51 1.278.420,82 2.175.457,33   69,41% 
drugi javni viri (navedite): 
_________      

zasebna sredstva (navedite): 
________-      

SKUPAJ po letih       14.804,01 1.644.542,66 1.474.743,41 3.134.090,08 100,00% 
(Tabelo po potrebi razširite) 
 
 



             Obrazec št. 5 
 

PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA REGIJE  
        
                                         
Zap. št. projekta: 14. 
Vrsta projekta: 
(označite): 

(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 ŠEMPETER-VRTOJBA 
Sodelujoči partnerji v projektu: / 
  
Naziv projekta: REKONSTRUKCIJA KULTURNEGA DOMA ŠEMPETER – 1. FAZA 
 
 
Prioriteta RRP (št. in naziv): prioriteta 5. Trajnostni okoljski in prostorski razvoj ter 

infrastrukturna opremljenost regije 
 

Ukrep RRP (št. in naziv): ukrep 5.1.2. Večanje kakovosti bivanja v naseljih s 
poudarkom na načelih trajnostnega razvoja 

 
Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

kk) OP Krepitev regionalnih razvojnih 
potencialov 

ll) OP Razvoj človeških virov 
mm) OP Razvoj okoljske in prometne 

infrastrukture 
Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 3.5.4. 
Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni programi 3.5.4.1. 
 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura 
 (1b) prometna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 

turističnih območjih:  
 (3a) razvoj urbanih naselij 
 (3b) socialna infrastruktura  

 
Splošni cilji projekta: • Dvig nivoja turistične ponudbe v turističnem območju,  

• Višji nivo kulturne dejavnosti v občini in širšem gravitacijskem območju,  
Specifični cilji 
projekta: 

• rekonstrukcija dotrajane stavbe z novim kulturnim domom, konferenčno   
              dvorano in galerijo 
• objekt kot turistična zanimivost kraja – z ureditvijo objekta dobi kraj 
               turistično zanimivo točko za izvedbo turističnih prireditev 
• Izvedba kulturnih dogodkov v prostorih novega večnamenskega 
               kulturnega centra 

  



Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

Izvedba rekonstrukcije objekta v skupni izmeri 705 m2  neto uporabno tlorisnih 
površin in ureditev zunanjih površin v izmeri 200 m2. 

Pričakovani merljivi(!) 
učinki projekta:* 

1 obnovljen kulturni dom z galerijo in konferenčno dvorano 

Ciljna(-e) skupina(-e): Vsa javnost, ki se bo udeleževala prireditev in ostalih aktivnosti in storitev  
(predvsem prebivalci v Goriški statistični regiji in tudi čezmejno v republiki 
Italiji). 
 
Udeleženci (domači in tuji) konferenc ekonomskega značaja 

 
*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): 
Vsebinsko področje projekta: 

Lega v prostoru 
Šempetrska Kinodvorana se nahaja v strogem  centru Šempetra pri Gorici, v neposredni 
bližini osrednjega trga Ivana Roba, znotraj strnjene in zgoščene pozidave s pestrim 
mestotvornim programom (trgovski, poslovni, verski, zdravstveni, stanovanjski). Kinodvorana 
tvori skupaj z objektom banke na severu in hotelom na zahodu stavbni kompleks, ki dejansko 
predstavlja  zahodni vstop v prostor Trga Ivana Roba. Nahaja se na privilegirani poziciji ob 
ulici, ki neposredno povezuje Šempeter z Gorico. Morda ni naključje, da je tako  začetek 
ulice  kot tudi njen konec jasno označen z deloma arhitekta Maksa Fabianija (Sv. Peter v 
Šempetru, Cerkev Srca Jezusovega v Gorici). Na zahodni strani banke in severno od hotela 
ter pred glavnim vhodom v kinodvorano  se nahaja odprt, slabo definiran prostor z nejasnim 
in neizoblikovanim značajem, ki pa ponuja možnost oblikovanja skupnega trga kot 
predprostora hotela Šanpier in Kulturnega doma. Doživljajsko je objekt kinodvorane zelo 
zakrit, neizrazit, neatraktiven in skoraj anonimen. Deluje tudi zelo neurejeno in zanemarjeno.  

Namembnost in program 
V preteklosti je dvorana služila predvsem za projekcijo filmov. Opreme za ta namen v dvorani 
ni več. Danes je dvorana z dotrajanostjo in neustreznostjo tako opreme kot tudi električnih in 
strojnih instalacij ter s prostorsko omejenostjo komaj še primerna za kakršnokoli še tako 
nezahtevno dejavnost. Obiskovalcem dvorane ne nudi ustreznega nivoja uslug. Garderob za 
obiskovalce ni, sanitarije so neustrezne,  za invalide sanitarij sploh ni. Tudi nastopajoči imajo 
zelo slabe pogoje, saj nimajo svojih garderob niti ločenih sanitarij. Ni dodatnega vhoda za 
rekvizite. Prostor pred vhodom programsko ni izkoriščen, ker je neurejen z le nakazano 
parkovno ureditvijo, ki je tudi brez ustrezne urbane opreme. Objekt je tudi energijsko 
neučinkovit in zelo potraten. Prostor vzhodno od dvorane služi parkiranju in ni primerno 
urbano ovrednoten 
 
Potrebe in cilji prenove kinodvorane v Kulturni dom 
S prenovo Kinodvorane Šempeter  se objekt spremenil v Kulturni dom (Dom  kulture) 
Šempeter. Glavni cilj temeljite prenove je spodbuditev kulturnega, socialnega in delno tudi 
športnega življenja v občini Šempeter – Vrtojba. S predvideno celovito prenovo bi dosegli 
večjo prepoznavnost objekta kot tudi dodaten in pomemben nosilec identitete Šempetra pri 
Gorici.  
Prenova objekta bi omogočala razširitev klasičnih dejavnosti kulturnega doma (manjše 
gledališke predstave, pevske prireditve, plesne predstave) z organizacijo predavanj, 
izobraževanj, seminarjev, družabnih dogodkov in podobnih kulturno-izobraževalnih 
dejavnosti.  
 



 
 
Vhodni foayer  s stopniščem in večnamenskim  dvovišinskim prostorom, ki se vije čez vse tri 
etaže na zahodni strani objekta,  bi omogočal organizacijo najrazličnejših razstav, od bolj 
klasičnih zvrsti kot so slikarskih, kiparskih, fotografskih, tudi zgodovinskih razstav, do 
sodobnih multimedijskih dogodkov. Prostor je zasnovan fleksibilno kar pomeni, da se lahko z 
minimalnimi posegi preoblikuje v knjižnico ali v sodoben multimedijski prostor namenjen 
druženju in izobraževanju domačinov. 
Dodatna večnamenska dvorana predvidena v drugi fazi bi še povečala možnost trženja 
celotnega Kulturnega doma, saj bi s tem postal zanimiv za organizacijo odmevnejših 
dogodkov. Tudi funkcionalno je Kulturni dom zasnovan tako, da omogoča nemoteno 
delovanje večjih sklopov oziroma celo organizacijo  več dogodkov hkrati. 
Pripadajoča zunanja ureditev z ustrezno urbano premo pred in za Kulturnim domom bi dala 
prostoru primeren javni značaj, omogočala bo družabno življenje in nadgrajevala 
prepoznavno sliko kraja. Kulturni dom lahko v povezavi s hotelom Šanpier tudi pomembno 
vsebinsko razširi ponudbo naselja. S tem predvidenim posegom bi se zaključil pomemben 
del ožjega središča Šempetra pri Gorici. 
 
Objekt bo služil tudi za gospodarske namene, za potrebe konferenčne dvorane z kapaciteto 
do 200 sedežev z možnostjo nudenja storitev simultanih prevajanj. Ker občina s takšno 
dvorano ne razpolaga, jo bodo lahko koristili poslovni subjekti ožje in širše okolice za 
poslovne namene. Prav tako se bodo v konferenčni dvorani odvijala razna mednarodna, 
čezmejna srečanja in simpoziji za potrebe izvajanja aktivnosti mednarodnih projektov. 
 
 S predvidenim posegom se bo saniralo in uredilo 705 m2 prostorov (od tega 76 m2 v 2. fazi) 
ter 200 m2 zunanjih površin (atrij). V pritličju dograjene pasaže bodo prostori namenjeni ter 
zadnji vhod v dvorano z garderobami in servisnimi prostori (dvigalo, manjše skladišče).  
 
Poseg predstavlja pomembno pridobitev tudi s turističnega vidika. Z ureditvijo objekta dobi 
kraj turistično zanimivo točko za izvedbo turističnih prireditev. 
Z izvedeno operacijo prispevamo k: 
- decentraliziranemu razvoju urbanih središč na območju Goriške statistične regije (Severne 
Primorske) in Slovenije; 
- izboljšanju urejenosti mestnih središč  v Goriški statistični regiji  
 
2. Upravičenec 
Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici 
 
3. Aktivnosti upravičenca za dosego ciljev operacije 

• Potrditev investicijskega programa (izdelava investicijske dokumentacije  IP) 
• Izdelava projektne dokumentacije (PGD + PZI)  
• Pridobitev gradbenega dovoljenja 
• Priprava razpisne dokumentacije za oddajo del 
• Oddaja javnega naročila gradnje 
• Gradnja 
• Izvajanje strokovnega nadzora gradnje 
• Informiranje in obveščanje javnosti 
• Posredovanje zahtevka za izplačilo 

 
4. Število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s 
projektnim predlogom, ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja 
/ 
 
 
 
 



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

Občina(-e): Naselje(-a): 
Občina Šempeter-Vrtojba Šempeter pri Gorici 

 
  

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

partnerja posebej) 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

53. Priprava in izdelava investicijskega programa 6.000,00    maj-junij 2014 
54. Svetovanje pri izvedbi postopkov izbire izvajalca 

za izvedbo del v skladu z ZJN 
6.000,00     maj-julij 2014 

55. Projektna in tehnična dokumentacija (PGD, PZI) 16.000,00 januar-julij 2014 
56. VPD – varstvo pri delu, tehnični pregled, 

projektantski nadzor, označitvena tabla 
8.000,00 oktober-

december 2014 
57. Informiranje in obveščanje 3.000,00 2015 
58. Strokovni nadzor gradnje 17.000,00 2015 
59. Investicija 1.191.209,05 2015 

SKUPAJ stroški: 1.247.209,05  
(Tabelo po potrebi razširite) 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2013 
(in pred tem) leto 2014 leto 2015 SKUPAJ 

po virih % 

upravičenec (nosilec 
projekta) / 36.000,00 342.251,92 378.251,92 30,33% 
sredstva EU (ESRR) / 0,00 868.957,12 868.957,12 69,67% 
drugi javni viri (navedite): 
_________ /         
zasebna sredstva 
(navedite): ________- /         
SKUPAJ po letih / 36.000,00 1.211.209,05 1.247.209,05 100,00% 
(Tabelo po potrebi razširite) 
 
Obrazec pripravil/-la: 
 
 
 



             Obrazec št. 5 
 

Obrazec št. 5 
 
PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA REGIJE  
 
 
Zap. št. projekta: 15. 

Vrsta projekta: 
(označite): 

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

 
Nosilec projekta 
(upravičenec): 

Razvojna agencija ROD  
(javni zavod v 100% lasti občin ustanoviteljic) 

Sodelujoči partnerji v 
projektu: 

1. Občina Ajdovščina 
2. Občina Vipava 

 

Naziv projekta: Razvoj turističnega območja Vipavska dolina 
 

Prioriteta RRP (št. in naziv): Razvojna prioriteta 3: Odličnost v turizmu 

Ukrep RRP (št. in naziv): 

Program 3.1. Regionalna turistična destinacija Smaragdna 
pot 
3.1.1. Vzpostavljanje pogojev za koordiniran razvoj turizma v 
regiji 
Program 3.2 Usposabljanje in izobraževanje v turizmu 
3.2.1 Oblikovanje in izvajanje programov usposabljanj in 
izobraževanj v turizmu 
Program 3.3. Zagotavljanje infrastrukturne opremljenosti 
regije za turizem 
3.3.2 Investicije v obnovo in razvoj turistične infrastrukture 

 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

nn) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
oo) OP Razvoj človeških virov 
pp) 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: 
 

 (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: - z oblikovanjem celostne, razpoznavne in konkurenčne 

turistične ponudbe dvigniti prepoznavnost in konkurenčnost 
območja Vipavske doline, 

- ustrezno zavarovati kulturno dediščino območja, 
- povečati dohodek iz turizma. 

Specifični cilji projekta: - oblikovati strateški koncept razvoja turistične destinacije 
Vipavska dolina 

- vzpostaviti sistem upravljanja turistične destinacije Vipavska 
dolina  

- oblikovati zanimive turistične produkte za trg 
 
Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

1. Število turističnih nočitev 
- Občina Ajdovščina: začetna vrednost – podatki SURS za leto 2012 

12183, načrtovana vrednost dve leti po zaključku operacije: 15228, 
- Občina Vipava: začetna vrednost – podatki SURS za leto 2012 

3018, načrtovana vrednost dve leti po zaključku operacije:3772. 
 

2. Število obiskov novo vzpostavljene spletne strani  
(začetna vrednost na dan oddaje vloge: 0, načrtovana vrednost dve 
leti po zaključku operacije: 300 na dan) 

Pričakovani merljivi(!) 
učinki projekta:* 

1. Izdelana strategija razvoja turizma turistične destinacije 
Vipavska dolina (za območje občin Ajdovščina in Vipava) 
začetna vrednost: 0, načrtovana vrednost ob zaključku operacije: 1 

 
2. Oblikovana tržna znamka destinacije Vipavska dolina 

vključno s celostno grafično podobo – CGP 
      začetna vrednost: 0, načrtovana vrednost ob zaključku operacije: 1 
 
3. Število novih turističnih produktov  

začetna vrednost: 0, načrtovana vrednost ob zaključku operacije: 3 
 
4. Dolžina urejenih turističnih rekreacijskih poti  

začetna vrednost: 0, načrtovana vrednost ob zaključku operacije: 
10 km 

 
5. Vzpostavljena spletna stran turistične destinacije Vipavska 

dolina 
      začetna vrednost: 0, načrtovana vrednost ob zaključku operacije: 1 

 
Ciljna(-e) skupina(-e): - Obiskovalci / turisti (domači in tuji), 

- Ponudniki turističnih storitev (obstoječi in potencialni), 
- Lokalni prebivalci  

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



 
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – 
regijski projekt iz enega vsebinskega področja (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z 
opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji): 
 
Ozadje za pripravo projektnega predloga: 
Naravni pogoji in bogata kulturna dediščina Vipavske doline dajeta temu okolju pomembno 
prvinskost, ki je predpogoj za razvoj turistične dejavnosti na osnovi endogenih potencialov.  
Zdi se, kot da je dolina ustvarjena za razvoj turizma. Pa vendar tradicionalno to območje ni bilo 
usmerjeno v to pomembno gospodarsko dejavnost. Območje Zgornje Vipavske doline, ki danes 
obsega območje dveh lokalnih skupnosti (Občini Ajdovščina in Vipava), do leta 1994 pa je bila  
to le ena (Občina Ajdovščina), je bilo industrijsko zelo razvito. V Ajdovščini so delovala velika 
uspešna podjetja, npr. tovarna pohištva Lipa, tekstilna tovarna Tekstina, gradbeno podjetje 
Primorje, živilsko-predelovalni Fructal in Mlinotest, ki so predstavljala zaposlitev večini 
prebivalstva. Danes od teh velikih podjetij še vedno delujejo, a z znatno manj zaposlenimi, le 
Tekstina, Fructal in Mlinotest. Območje današnje občine Vipava pa je bilo vedno pretežno 
kmetijsko, zato se je tod razvijalo predvsem živilsko predelovalno industrijo (podjetje Agroind z 
vinsko kletjo in mlekarno, slednja danes ne obratuje več). Usmerjenost občin Ajdovščina in 
Vipava v medsebojno povezovanje in skupni razvoj turistične dejavnosti tako predstavlja 
smotrno odločitev, saj dane gospodarske razmere kličejo po dejavnostih, ki bodo ustvarjala nova 
delovna mesta za različne profile poklicev. Ideja o usmeritvi v razvoj turizma  
je med lokalnimi prebivalci dobro sprejeta, kar predstavlja območju ključno popotnico za naprej. 
Vsebinsko področje projektnega predloga:  
Regijski projekt »Razvoj turističnega območja Vipavska dolina« je pripravljen na način,  
da se bo izvajal kot kombinirana operacija, v sklopu katere bodo 30 % upravičenih stroškov 
predstavljali stroški investicij partnerk v projektu: Občine Ajdovščina in Občine Vipava.  
Vse aktivnosti v projektu sodijo v okvir upravičene vsebine (2b) javna infrastruktura v območjih  
s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih.  
Število in nazivi upravičencev: 
V projektu sodelujejo 3 partnerji:  
1. nosilka projekta Razvojna agencija ROD (javni zavod v 100% lasti občin ustanoviteljic),  
2. Občina Ajdovščina in  
3. Občina Vipava. 
Aktivnosti nosilnega in projektnih partnerjev z namenom doseganja skupnega cilja 
operacije: 
Nosilka projekta Razvojna agencija ROD bo v projektu sodelovala kot koordinatorka celotnega 
projekta. Koordinacija projekta predstavlja poleg vodenja in nadzora nad izvajanjem tudi 
vzpostavitev celotnega arhiva projekta in revizijskih sledi. Hkrati pa bo Razvojna agencija ROD 
sodelovala z obema partnerjema pri sami vsebini znotraj posameznih aktivnosti, skladno  
z njenimi kompetencami. Razvojna agencija bo v projektu nosila izključno stroške, ki nastajajo  
iz dela zaposlenih v agenciji. 
Občina Ajdovščina in Občina Vipava bosta sodelovali pri izvedbi vseh vsebinskih (tako 
imenovanih mehkih) aktivnosti in si delili nosilstvo stroškov za izvedbo le-teh. Vsaka Občina 
zase pa bo izvedla na svojem območju manjše investicije in nabavila ter montirala opremo. 
Nosilstvo investicijskih stroškov bo nosila vsaka občina zase. 
Aktivnosti: 
1. Izdelava strateškega dokumenta »Strategija razvoja turizma Vipavske doline (za območje 

občin Ajdovščina in Vipava) za obdobje 2014-2020«, kjer bodo po principu »od spodaj 
navzgor« opredeljene usmeritve razvoja turizma na območju Zgornje Vipavske doline  
v nadaljnjih sedmih letih skupaj z letnimi kratkoročnimi operativnimi plani aktivnosti.  

2. Z namenom ustreznega marketinškega pristopa k razvoju turizma bosta občini s pomočjo 
Razvojne agencije ROD in zunanjih strokovnjakov izluščili identiteto območja in na njeni 
podlagi vzpostavili regijsko tržno znamko območja z enotno grafično podobo.  

Tekom projekta bo določen tudi skrbnik in upravljalec znamke, ki bo poslej opravljal naloge 
menedžmenta destinacije. 
3. Vzpostavitev spletne strani za promocijo in trženje Vipavske doline, izdelava promocijskega 

materiala in rekvizitov za namene obiskov sejmov. Aktivnost vključuje pripravo vsebin, 



oblikovanje, fotografije, prevode v tuje jezike, in stroške oglaševanja. 
4. Izdelava promocijskega (t.i. imidž) filma o Vipavski dolini (le za območje občin Ajdovščina  

in Vipava). 
5. Projektni predlog vključuje oblikovanje treh integralnih turističnih produktov, ki idejno izvirajo  

s terena; prvi je na temo dediščine, drugi bo zaokroževal športna doživetja, tretji pa bo razvit 
na temo vinskega turizma. V sklopu posameznih turističnih produktov bo postavljena tudi 
določena turistična signalizacija; turistične označevalne in predstavitvene table. 

6. Izvedba dveh turističnih prireditev, ena bo v Ajdovščini, druga v Vipavi. 
7. Občina Ajdovščina bo izdelala Načrt ureditve turističnih rekreacijskih poti in uredila 10 km 

poti skupaj z montažo naprav za rekreacijo. 
8. Občina Vipava bo investirala v obnovo in ureditev prostorov TIC-a Vipava. 
9. Občini bosta pripravili skupni Odlok o lokalnem turističnem vodenju in izvedli usposabljanje 

za turistične vodnike. 
 
Namen vseh aktivnosti predlaganega projekta je zaokroževanje razpršene turistične ponudbe  
na območju obeh občin v turistične produkte in obenem nadaljnji usmerjen skupni razvoj turizma  
na območju Zgornje Vipavske doline.  
 
Izvedba projekta bo v relativno kratkem času bistveno izboljšala kakovost turistične ponudbe 
območja in vplivala tudi na nadaljnji razvoj turističnih in ostalih podjetniških dejavnosti. 
 
Ostali sodelujoči subjekti projektu: 
Sama narava projekta je taka, da bodo vse tri partnerice v projektu povabile k sodelovanju  
v projektu tako ponudnike turističnih storitev kot tudi društva, ki se ljubiteljsko ukvarjajo  
s turistično dejavnostjo in ostale predstavnike civilne družbe, zasebnega ter javnega sektorja, ki 
bodo izrazili interes za sodelovanje. To velja predvsem za pripravo strategije in oblikovanje 
turističnih produktov. 
 
 
 
  

Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Občina Ajdovščina 
Občina Vipava Vsa naselja v obeh občinah 

 



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

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Razvojna agencija ROD: 
Vodenje in koordinacija celotnega projekta ter 
strokovna pomoč in  vsebinsko sodelovanje pri izvedbi 
ostalih aktivnosti znotraj projekta 
(partner bo uveljavljal stroške dela) 

50.400,00 1.5.2014-
30.9.2015 

2. Občina Ajdovščina, Občina Vipava:  
Izdelava Strategije razvoja turizma Vipavske doline 
(območje občin Ajdovščina in Vipava) 
(partnerja bosta uveljavljala stroške zunanjih 
izvajalcev) 

16.000,00 1.5.2014-
31.12.2014 

3. Občina Ajdovščina, Občina Vipava: 
Vzpostavitev regijske tržne znamke območja  
z enotno grafično podobo in izbor upravljalca znamke  
(partnerja bosta uveljavljala stroške zunanjih 
izvajalcev) 

25.000,00 1.5.2014-
31.12.2014 

4. Občina Ajdovščina, Občina Vipava: 
Vzpostavitev spletne strani za promocijo in trženje 
Vipavske doline, izdelava promocijskega materiala  
in rekvizitov za namene obiskov sejmov,… 
(partnerja bosta uveljavljala stroške zunanjih 
izvajalcev) 

90.910,40 1.5.2014-
30.9.2015 

5. Občina Ajdovščina, Občina Vipava:  
Izdelava promocijskega (t.i. imidž) filma o Vipavski 
dolini  
(partnerja bosta uveljavljala stroške zunanjih 
izvajalcev) 

25.000,00 1.5.2014-
30.9.2015 

6. Občina Ajdovščina, Občina Vipava: 
Oblikovanje treh integralnih turističnih produktov  
in izdelava turistične signalizacije – mehki del  
(partnerja bosta uveljavljala stroške zunanjih 
izvajalcev) 

47.580,00 1.5.2014-
30.9.2015 

7. Občina Ajdovščina, Občina Vipava 
Izvedba dveh turističnih prireditev  
(partnerja bo uveljavljal stroške zunanjih izvajalcev) 

48.800,00 1.4.2015-
30.9.2015 

8. Občina Ajdovščina:  
Investicija v ureditev turistično rekreacijske poti, 
postavitev turistične signalizacije na območju občine 
(partner bo uveljavljal stroške zunanjih izvajalcev) 

85.946,40 1.5.2014-
30.9.2015 

9. Občina Vipava:  
Investicija v obnovo in ureditev TIC-a Vipava, 
postavitev turistične signalizacije na območju občine 
(partner bo uveljavljal stroške zunanjih izvajalcev) 

57.847,20 1.5.2014-
30.9.2015 

10. Občina Ajdovščina, Občina Vipava 
Priprava Odloka o lokalnem turističnem vodenju  
na turističnem območju Vipavska dolina (območje 
občin Ajdovščina in Vipava) in izvedba usposabljanja 
(partnerja bosta uveljavljal stroške zunanjih izvajalcev) 

20.740,00 1.5.2014-
31.12.2014 

SKUPAJ stroški: 468.224,00  

 
  
(Tabelo po potrebi razširite) 



 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2013 
(in pred tem) leto 2014 leto 2015 SKUPAJ 

po virih % 

Razvojna agencija ROD / 3.780,00 3.780,00 7.560,00 1,61% 

Občina Ajdovščina / 47.766,39 20.471,31 68.237,70 14,57% 

Občina Vipava / 40.935,59 17.543,82 58.479,41 12,49% 

sredstva EU (ESRR) / 225.194,82 108.752,07 333.946,89 71,32% 

SKUPAJ po letih / 317.676,80 150.547,20 468.224,00 100,00% 

(Tabelo po potrebi razširite) 
 



             Obrazec št. 5 
 

PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA REGIJE  
        
                                         
Zap. št. projekta: 16. 
Vrsta projekta: 
(označite): 

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

 
Nosilec projekta (upravičenec): OBČINA IDRIJA 
Sodelujoči partnerji v projektu: OBČINA CERKNO 

MESTNA OBČINA NOVA GORICA 
  
Naziv projekta: Razvoj produktov za povečanje turistične atraktivnosti Goriške regije 
 
 
Prioriteta RRP (št. in naziv): Prioriteta 3 - Odličnost v turizmu 

Program 3.1 - Regionalna turistična destinacija Smaragdna 
pot 

Ukrep RRP (št. in naziv): Ukrep 3.1.2 - Razvoj in promocija strateških produktov 
Smaragdne poti 

 
Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

qq) OP Krepitev regionalnih razvojnih 
potencialov 

rr) OP Razvoj človeških virov 
ss) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): 3.5.6. 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 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: Skupni splošni cilji operacije je zagotoviti pogoje za razvoj izbranih 

določenih ključnih turističnih lokacij in produktov v Goriški regiji z 
namenom: 

• trajnostna rabe naravnih in kulturnih potencialov regije ter 
ohranjanje in razvoj le-teh v podporo turizmu  

• povečana prepoznavnost določenih ključnih nosilnih vsebin 
turistične destinacije Smaragdna pot in območja z namenom 
kapitalizacije naravnih in kulturnih danosti ter s tem 



povečanje prepoznavnosti same destinacije. 
 

Specifični cilji 
projekta: 

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

• Pripravljen skupni programski dokument za razvoj javne 
turistične infrastrukture projektnega območja z nakazanimi 
navezavami in povezavami v regiji  

• Programska zasnova izbranih turističnih lokacij oziroma 
objektov 

• Promocijske aktivnosti za večanje prepoznavnosti turističnih 
območij/lokacij – projektnih lokacij 

• Dvig informiranosti in ozaveščenosti  
Občina Idrija:  

• Načrtovanje ureditve izbrane ključne lokacije, kot pomembne 
javne turistične infrastrukture regije 

• Raziskave arheološkega najdišča »neandertalčeve piščali« 
Mestna občina Nova Gorica 

• Načrtovanje ureditve izbrane ključne lokacije, kot pomembne 
javne turistične infrastrukture regije 

Občina Cerkno: 
• Raziskave arheološkega najdišča »neandertalčeve piščali« 

 
 

  
Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

(v primeru, ko gre za intra-regijski projekt iz več vsebinskih področij, se 
navedejo merljivi rezultati projekta po partnerjih za vsako področje posebej) 
Načrtovana vrednost dve leti po zaključku operacije: 

• Število operacij v območju Natura 2000 - 1 
• število obiskov spletne strani – povečan za 10%  
• prispeva k možnostim za ustvarjanje delovnih mest  

 
 

Pričakovani merljivi(!) 
učinki projekta:* 

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

• pripravljen skupni programski dokument razvoja javne 
turistične infrastrukture projektnega območja - 1 

• izdelana programska zasnova izbranih lokacij s 
potencialom za razvoj turizma  – 1 in  

• izdelan turistični produkt - 2 
• izvedene  promocijske aktivnosti za večanje 

prepoznavnosti – 2 
• priprava strokovnih podlag za ureditev objektov 

(infrastrukture za izvajanje programov) kulturne 
dediščine oziroma lokacije v območju Natura 2000 – 2 
objekta 

• izvedba strokovnih raziskav v arheološkem najdišču 
»neandertalčeve piščali« - 1 

• število novih turističnih produktov – 2 
• pozitiven učinek na trajnostni razvoj  ter 
• prispevek k ohranjanju stanja okolja 

Ciljna(-e) skupina(-e): • prebivalci projektnih območij 
• obiskovalci 



• strokovna javnost 
 
*pri vpisovanju pričakovanih merljivih rezultatov/učinkov projekta uporabljajte postavke iz 
priloge dokumentacije »Pričakovani merljivi rezultati/učinki projekta«, ki je objavljena na 
spletni strani MGRT 
 
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – 
regijski projekt iz enega vsebinskega področja (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z 
opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji): 
1. Vsebinsko področje projekta: 
 
• Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih 

območjih 
 
2. Število in nazivi upravičencev: 
V operaciji sodelujejo trije upravičenci in sicer nosilni partner in dve partnerski občini na ravni 
regiji, ki so upravičeni za sofinanciranje in katerih skupnih cilj je razvoj turističnih območij 
oziroma lokacij v okviru regionalne turistične destinacije Smaragdna pot: 

• Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija (nosilka in prijaviteljica projekta) 
• Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno (partnerica in upravičenka) 
• Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (partnerica in 

upravičenka) 
 
 
3. Število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s 
projektnim predlogom, ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja 
Glede na karakteristiko vključenih območij oziroma lokacij, ki sodijo v kategorijo kulturnih 
spomenikov lokalnega oziroma državnega pomena (Idrija z objektom prvega Filmskega 
gledališča (objekt kulturne dediščine državnega pomena ) na Slovenskem ter zaščito 
UNESCO svetovne dediščine, Branik (Mestno občina Nova Gorica) z objektom Gradu 
Rihenberk, kulturnim spomenikom državnega pomena, ki leži na območju Natura 2000 ter 
Šebrelje (Cerkno) z arheološkim najdiščem »Divje babe« - znamenita najdba 
»neandertalčeve piščali«), bodo pri izvedbi operacije sodelovali: 
- Mestni muzej Idrija, muzej za idrijsko in cerkljansko - predvideno je sodelovanje 

strokovnega kadra  
- Goriški muzej – predvideno je sodelovanje strokovnega kadra 
- Pooblaščene organizacije za razvoj turizma posameznega območja. 

 
4. Aktivnosti nosilnega in projektnih partnerjev z namenom doseganja skupnega cilja 
operacije: 

• Upravljanje (vodenje) in koordinacija projekta 
• Priprava strateško - programskega dokumenta za razvoj javne turistične infrastrukture 
• Priprava programske zasnove izbrane lokacije 
• Razvoj turističnega produkta 
• Izvedba strokovnih raziskav vezanih na lokacijo arheološke dediščine 
• Priprava strokovnih podlag za ureditev objektov kulturne dediščine (geodetski 

posnetek, evidentiranje obstoječega stanja, študije in programi, strokovne podlage in 
tehnične predstavitve,…) 

• Priprava in izvedba izobraževalno - promocijskih aktivnosti za večanje prepoznavnosti 
lokacije in turističnega produkta 

• Informiranje in obveščanje javnosti 
 



 
5. Opis projekta in smotrnosti izvedbe 
Turizem predstavlja za Goriško regijo perspektivno gospodarsko dejavnost, ki posredno in 
neposredno vključuje številne druge dejavnosti in se z njimi povezuje. Igralništvo poleg 
doživljajskih športov še vedno predstavlja enega izmed bolj razvitih turističnih proizvodov 
regije, ki pa v zadnjih letih stagnira. Regija ima za razvoj turizma izjemne potenciale, kot so 
naravno okolje, kulturna in naravna dediščina, vino in kulinarika, ki so ustrezno izhodišče, 
vendar je potrebno pristopiti načrtno k razvoju produktov vezanih na navedene potenciale.  
Pri nadaljnjem razvoju turizma bo potrebno najti ravnovesje med rabo in varovanjem okolja 
ter med kulturnimi in socialnimi značilnostmi. Turistični razvoj mora spodbujati aktivnost 
lokalnega prebivalstva, in sicer v smislu povezovanja, kakovosti, promocije in trženja lokalnih 
proizvodov, hkrati pa podpreti tudi velike investicije, med drugim v določene ključne 
točke/lokacije in območja, ki so izjemen z vidika kulturne oziroma naravne dediščine. 
Projektni predlog Razvoj produktov za povečanje turistične atraktivnosti regije, predstavlja 
skupen, povezan nastop treh lokalnih skupnosti, katerih cilj je priprava turističnih produktov, 
skupna povezana promocija ter priprava strokovnih podlag za ureditev javne turistične 
infrastrukture, kot materialne osnove za oblikovanje turističnih produktov. V projektu se 
povezujejo turistična območja, ki želijo dosedanjo že izoblikovano ponudbo nadgraditi z 
vsebinskimi presežki ter zagotoviti pogoje za izvedbo obsežnih investicij v ureditev javne 
turistične infrastrukture v izjemnih objektih kulturne dediščine in območij naravnih vrednost in 
sicer: 
• Občina Idrija – razvoj turističnega produkta vezanega na UNESCO dediščino živega 

srebra s poudarkom na zagotovitvi pogojev za revitalizacijo objekta najstarejšega 
ohranjenega gledališča na Slovenskem – Filmsko gledališče 

• Občina Cerkno – razvoj turističnega produkta vezanega na arheološko najdišče svetovno 
znane najdbe »neandertalčeva piščal« v jami »Divje babe« 

• Občina Nova Gorica – razvoj turističnega produkta vezanega na spomenik državnega 
pomena, srednjeveški  Grad Rihenberk, ki leži v območju Natura 2000 (Kras, Dolina 
Branice) in je zaradi neurejenega stanja zaprt za ogled. 

V okviru projekta bodo lokalne skupnosti s sistematičnim pristopom izvedle ključne aktivnosti 
za zagotovitev pogojev za v nadaljevanju izvedbo revitalizacije dveh objektov (Filmsko 
gledališče ter Grad Rihenberk), ter izvedle strokovne raziskave v arheološkem najdišču, ki 
bodo nadgradile dosedanje ugotovitve oziroma ovrgle morebitne možnosti najdbe ostankov 
neandertalca ter tako v nadaljevanju opredelili možnosti za ureditev lokacije kot izjemne 
turistične znamenitosti regionalne turistične destinacije Smaragdna pot. 
Poleg tega bo  izveden sklop skupnih aktivnosti, predvsem z namenom načrtnega razvoja 
javne turistične infrastrukture ter skupne promocije. 
 
Izvedba projekta je ocenjena z vidika pričakovanih tako družbenih (ohranjaje kulturne 
dediščine), kot ekonomskih učinkov (osnova za razvoj turističnih produktov oziroma turistične 
ponudbe), kot smotrna. 
 
 
 
  
Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 
Projekt se izvaja na območju: 

• občine Idrija 
• občine Cerkno in 
• mestne občine Nova Gorica 

Projektne aktivnosti se bodo izvajale: 
• občina Idrija: naselje Idrija 
• občina Cerkno: Šebrelje, Cerkno 
• MONG: naselje Branik, Nova 

Gorica 
 
 
 



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

partnerja posebej) 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt (od-
do) 

Občina Idrija   

60. Upravljanje (vodenje) in koordinacija projekta s pripravo in 
oddajo vmesnih in končnega zahtevka 

10.000 julij 14- april 15. Zahtevek 
končni  julij 15 
 

61. Priprava strateško - programskega dokumenta za razvoj 
javne turistične infrastrukture 

3.000  julij 14 – november 14 

62. Priprava programske zasnove izbrane lokacije   

63. Razvoj turističnega produkta 4.000 September 14 – december 14 

64. Izvedba strokovnih raziskav vezanih na lokacijo arheološke 
dediščine 

12.000 September 14 –  april 15 
Strošek v 15 

65. Priprava strokovnih podlag za ureditev objektov kulturne 
dediščine (geodetski posnetek, evidentiranje obstoječega 
stanja, študije in programi, strokovne podlage in tehnične 
predstavitve,…) 

135.000 avgust 14 –  marec 15 

66. Priprava in izvedba izobraževalno - promocijskih aktivnosti 
za večanje prepoznavnosti lokacije in turističnega produkta 

4.000 Julij 2014 – april 15 
Pol na vsako leto 

67. Informiranje in obveščanje javnosti 3.000 julij 14 – april 15 
1/3 2015 

Občina Cerkno   

1. Vodenje in  koordinacija aktivnosti 1.000 julij 14- april 15 

2. Priprava programskega dokumenta za razvoj javne 
turistične infrastrukture 

2.000 julij 14 – november 14 

3. Priprava programske zasnove izbrane lokacije 2.000 Julij 14 – september 14 

4. Razvoj turističnega produkta 2.000 September 14 – december 14 

5. Izvedba strokovnih raziskav vezanih na lokacijo arheološke 
dediščine 

12.000 September 14 – april 15 

6. Priprava strokovnih podlag za ureditev objektov kulturne 
dediščine 

  

7. Priprava in izvedba izobraževalno - promocijskih aktivnosti 
za večanje prepoznavnosti lokacije in turističnega produkta  

  

8. Informiranje in obveščanje javnosti 1.000 julij 14 – april 15 

Mestna občina Nova Gorica   

1. Vodenje in koordinacija aktivnosti 4.000 julij 14- april 15 

2. Priprava programskega dokumenta za razvoj javne 
turistične infrastrukture 

10.000 Julij  14 – september 14 

3. Priprava programske zasnove izbrane lokacije 5.000 Julij 14 – oktober 14 

4. Razvoj turističnega produkta 4.000 September 14 – december 14 

5. Izvedba strokovnih raziskav vezanih na lokacijo arheološke 
dediščine 

  

6. Priprava strokovnih podlag za ureditev objektov kulturne 
dediščine 

130.000 Julij 14 –april 15 

7. Priprava in izvedba izobraževalno - promocijskih aktivnosti 
za večanje prepoznavnosti lokacije in turističnega produkta  

4.000 Julij 2014 – april15 

68. Informiranje in obveščanje javnosti 3.000 julij 14 – april 15 

SKUPAJ 351.000  
 
 (Tabelo po potrebi razširite) 
 
 



Finančni načrt (v EUR, bruto): 
Viri sredstev leto 2013 

(in pred tem) leto 2014 leto 2015 SKUPAJ 
po virih % 

Občina Idrija (nosilec 
projekta) 0,00 19.005,45 32.855,19 51.860,64 14,8% 

Občina Cerkno - partner 1 0,00 2.224,04 3.841,54 6.065,58 1,7% 

MONG - partner 2 0,00 20.926,23 27.598,36 48.524,59 13,8% 

sredstva EU (ESRR) 0,00 96.844,26 147.704,93 244.549,19 69,7% 

SKUPAJ po letih 0,00 138.999,98 212.000,02 351.000,00 100,0% 

(Tabelo po potrebi razširite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            Obrazec št. 5 
 

PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA REGIJE  
        
                                         
Zap. št. projekta: 17. 
Vrsta projekta: 
(označite): 

(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): 

RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica 

Sodelujoči partnerji v 
projektu: 

Posoški razvojni center 
ICRA d.o.o. 
Razvojna agencija ROD 

  
Naziv projekta: Regionalni kreativni laboratorij: spodbujanje socialnega 

podjetništva, kreativnosti in zaposlovanja v Goriški regiji 
 
 
Prioriteta RRP (št. in naziv): 2. Inovativnost v gospodarstvu 
Ukrep RRP (št. in naziv): 2.2.1. Krepitev ustvarjalnosti in inovativnosti 
 
Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

tt) OP Krepitev regionalnih razvojnih 
potencialov 

uu) OP Razvoj človeških virov 
vv) 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 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: Vse razvojne agencije imajo enak splošni cilj: spodbujati socialno 

podjetništvo na celotnem območju regije 
Specifični cilji 
projekta: 

Vse razvojne agencije imajo enake specifične cilje projekta: 
•  Povečati prepoznavnost in razumevanje vrednosti socialnega 

podjetništva za družbeni in gospodarski razvoj regije; 



• Spodbuditi ciljne javnosti in deležnike k sodelovanju in ozavestiti 
splošno javnost o pomenu socialnega podjetništva; 

• Sodelovati z občinami pri uresničevanju njihovih obveznosti do 
spodbujanja socialnega podjetništva v lokalnem okolju; 

• Izvajati programe usposabljanja za potencialne socialne 
podjetnike; 

• Potencialnim in delujočim socialnim podjetjem nuditi možnost do 
brezplačnih specialističnih svetovanj, hkrati pa jim na njihovi poti 
stati ob strani v smislu mentorstva; 

• Razviti okolje za inovativne storitve in produkte (socialne 
inovacije), ki odgovarjajo potrebam urbanih in podeželskih 
lokalnih okolij; 

 
Razvojna agencija ROD ima dodatni specifični cilj: 
• Pripraviti model za delovanje regionalne finančne sheme in 

pomoči pri dostopanju do finančnih virov za socialna podjetja. 
  
Pričakovani 
merljivi(!) rezultati 
projekta:* 

• Vzpostavljena regionalna finančna shema v roku 2 let od zaključka 
operacije: 1 

• Identificirana socialna podjetja v roku 2 let od zaključka operacije: 5 
Pričakovani 
merljivi(!) učinki 
projekta:* 

• Opredeljene priložnosti razvoja socialnega podjetništva v regiji: 20 
• Pripravljena strategija razvoja socialnega podjetništva Goriške 

regije: 1 
• Pripravljen celovit model regionalnega mrežnega kreativnega 

laboratorija: 1 
• Razvit regionalni mrežni kreativni laboratorij: 1 
• Število projektov spodbujanja socialnega podjetništva: 4 
• Število projektov medsektorskega sodelovanja: 1 
• Pripravljen model za delovanje regionalne finančne sheme: 1 
• Število ukrepov za zmanjševanje ovir za hitrejšo regionalno rast in 

ustvarjanje delovnih mest: 3  
• Število izvedenih usposabljanj za potencialne socialne podjetnike: 

20 
• Število uporabnikov našega mentorstva: 4  
• Število koriščenih specialističnih svetovanj: 8 
• Učinki sodelovanja z lokalnimi skupnostmi - spremembe njihovega 

sistema javnega naročanja, aktivnosti pri vključevanju v to 
problematiko: 2 

• Povečanje prepoznavnosti socialnega podjetništva: vsaj 8 
prispevkov na lokalnih radijih in vsaj 8 člankov v tiskanih medijih; 

• Izvedene promocijske aktivnosti: 6 dogodkov; 
• Vključitev brezposelnih iz ranljivih ciljnih skupin na območju Goriške 

regije v programe usposabljanja s ciljem vključitve v obstoječa ali 
potencialna nova socialna podjetja: dolgotrajno brezposelni; starejši 
od 50 let; mladi do 25 let: Idrijsko-Cerkljanska subregija – vključitev 
6 oseb v času trajanja projekta; ožja Goriška subregija vključitev 15 
oseb v času trajanja projekta; Ajdovsko-Vipavska subregija - 
vključitev 4 oseb v času trajanja projekta; Posočje - vključitev 10 
oseb v času trajanja projekta; SKUPAJ vključenih 35 oseb;   



• Število dogodkov, povezanih z vzpostavljanjem novih priložnosti za 
socialno podjetništvo ter za mreženje: Idrijsko-Cerkljanska 
subregija, Posočje: 2 dogodka; ožja Goriška in Ajdovsko-Vipavska 
subregija: 2 dogodka (npr. dogodki, povezani s trženjem kmetijskih 
pridelkov in izdelkov iz območja; dogodki, povezani s spodbujanjem 
centrov ponovne uporabe); 

• Število udeležencev promocijskih dogodkov v organizaciji 
kreativnega laboratorija: 100 
 

Ciljna(-e) skupina(-
e): 

Neposredni koristniki: 
● posamezniki, ki želijo v medsebojnem delovanju snovati in 

realizirati ideje,  
● nevladne organizacije, potencialni socialni podjetniki, podjetniki – 

zaradi potencialov, ki jih predstavljajo za vzpostavljanje novih 
delovnih mest, 

● mladi  in starejši - ker so ranljiva skupina na trgu dela. 
 
Posredni deležniki: 
● lokalne samouprave v Goriški regiji kot del podpornega okolja za 

socialno podjetništvo in sodelovanje pri pripravi in izvajanju 
skupnih (medsektorskih) projektov, 

● univerza in visokošolske inštitucije – ker so bazen znanja 
(sodelovanje pri snovanju idej in njihovi realizaciji), 

● gospodarske družbe, finančne inštitucije – ker lahko podprejo 
delovanje kreativnega laboratorija, prenos znanj in izkušenj, 
vključevanje v pripravo skupnih (medsektorskih) projektov. 

 
 

 
*pri vpisovanju pričakovanih merljivih rezultatov/učinkov projekta uporabljajte postavke iz 
priloge dokumentacije »Pričakovani merljivi rezultati/učinki projekta«, ki je objavljena na 
spletni strani MGRT 
 
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra 
– regijski projekt iz enega vsebinskega področja (ki ga izvajata dva ali več upravičencev 
v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji): 
Z namenom zagotoviti celovito in kakovostno podporo razvoju socialnega 
podjetništva, kreativnosti in razmahu ustvarjanja novih delovnih mest ter 
zaposlovanja v socialnem podjetništvu je potrebno v Goriški regiji povezati 
razpoložljive vire ter predvsem delovati usklajeno, vendar vsak od partnerjev na 
območju svoje subregije. Tako bo po eni strani omogočen neposredni stik s 
potencialnimi ponudniki – podjetji, ki se ustanavljajo kot socialna podjetja ali 
obstoječa podjetja, ki vključujejo načela socialnega podjetništva ter z brezposelnimi, 
ki se bodo kasneje lažje vključevali v socialna podjetja. Po drugi strani pa usklajeno 
delovanje vseh partnerjev pomeni, da se bodo kreativne ideje širile po celotni regiji in 
da bo ideje iz lokalnih okolji in tudi dobre prakse mogoče prenašati v druga okolja. Ti  
partnerji lahko zagotavljajo strokovne storitve in programe, potrebne za razvoj 
socialnega 



podjetništva. Poleg tega povezujejo in omogočajo sodelovanje kreativnih 
ustvarjalcev, s poudarkom na kreiranju novih delovnih mest v različnih oblikah 
socialnega podjetja. Socialna podjetja bodo generirala zelena delovna mesta na 
področju ohranjanja okolja in trajnostnega razvoja, socialnih storitev za otroke, 
mladino in starejše, samooskrbe s hrano, zagotavljanja socialne vključenosti ranljivih 
skupin, socialnega turizma itd. V sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in drugimi 
subjekti bomo z aktivnostmi, izvedenimi v projektu, ustvarjali pogoje za dostojna 
delovna mesta ter nove družbeno koristne storitve in produkte, ki bodo odgovarjali na 
potrebe ljudi in razvojnim izzivom v lokalnem okolju. Za kakovostno izvajanje 
programa bo zagotovljena tudi ustrezna tehnična infrastruktura. Upravičenec je RRA 
severne Primorske d.o.o. Nova Gorica, partnerji pa Posoški razvojni center, ICRA 
d.o.o. in Razvojna agencija ROD. Aktivnosti projekta bodo izvajale vse štiri razvojne 
agencije in tudi vključevale zunanje izvajalce glede na predvidene aktivnosti. 
Aktivnosti projekta bodo izvajale vse štiri razvojne agencije in so zasnovane v okviru 
2 sklopov: 
1. Vzpostavitev podpornega okolja za razvoj socialnega podjetništva  
V uvodni fazi projekta bo pripravljena analiza trga in prepoznane ključne priložnosti 
za razmah socialnega podjetništva v regiji. Pripravljena bo strategija razvoja 
socialnega podjetništva za regijo z opredelitvijo lokalnih potreb in na podlagi tega 
opredeljenih programov in ukrepov, potrebnih za hitrejši razmah le-tega v regiji. Za 
identifikacijo programov in ukrepov bomo upoštevali dejavnike kreativnega 
socialnega podjetništva, s čimer bo dovoljena socialno-podjetniška svoboda in 
kreativnost. Uspejo namreč le ideje, ki kreirajo potrebe, precej manj uspešne pa so 
ideje, ki se na potrebe odzivajo. Pripravljen bo celovit in enoten model regionalnega 
mrežnega kreativnega laboratorija in poslovni načrt delovanja za obdobje 5 let. 
Partnerji bodo v sodelovanju z lokalnimi okolji oblikovali celovit, enoten model 
kreativnega laboratorija in uskladili upravljavsko in vsebinsko strukturo.  
2. Izvajanje aktivnosti podpornega okolja in vzpostavitev regionalnega 

mrežnega kreativnega laboratorija  - KREATIVNI LAB 
V regiji bo vzpostavljen mrežni kreativni laboratorij, pri čemer bodo v zagon in 
izvajanje aktivnosti vključeni ključni že identificirani regionalni partnerji s strokovnimi 
kompetencami in izkušnjami na področju socialnega podjetništva. V regiji je že 
vzpostavljen regijski forum socialnega podjetništva. Pripravljena bo platforma za 
sodelovanje posameznikov in organizacij z namenom razvoja socialnih inovacij in 
oblikovanja socialno podjetniških idej in rešitev (HUB). Oblikovan bo model finančnih 
shem. Kreativni laboratorij  bo nudil pomoč pri koordinaciji vseh deležnikov pri 
zagotavljanju primernih prostorskih kapacitet. Mreženje, promocija, trženje in 
zagovorništvo: Identificirani bodo potencialni socialni podjetniki, ki bodo vključeni v 
proces svetovanja in mentorstva. Organizirani bodo promocijski dogodki, saj je v prvi 
fazi potrebno dvigniti zavedanje o socialnem podjetništvu. Usposabljanja in druge 
storitve za potencialne socialne podjetnike: Mrežni kreativni laboratorij bo 
zagotavljal podporo potencialnim socialnim podjetnikom: organizirana bodo 
usposabljanja na področju računovodstva, »social accounting«, pravnega svetovanje, 
trženja, pridobitve statusa SoP, podpore pri pripravi, vodenju projektov in poročanju. 
Organizirano bo mentorstvo in specialistično svetovanje. Skrb za razvoj 
regionalnega kreativnega laboratorija, njegovih storitev in razvoj kompetenc 
podpornih organizacij, povezanih v mrežnem kreativnem laboratoriju: Partnerji 
bodo skrbeli za stalni razvoj dejavnosti in razvoj kompetenc zaposlenih v partnerskih 
organizacijah Kreativ-lab. Pripravljen bo model za delovanje regionalne finančne 
sheme in pomoči pri dostopanju do finančnih virov za socialna podjetja. 

 
 



 
 
 
  
Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Mestna občina Nova Gorica, 
Občina Brda, Občina Kanal ob 
Soči, Občina Renče-Vogrsko, 
Občina Šempeter-Vrtojba, Občina 
Miren-Kostanjevica (RRA severne 
Primorske d.o.o. Nova Gorica), 
Občina Ajdovščina, Občina Vipava 
(Razvojna agencija ROD), Občina 
Tolmin, Občina Kobarid, Občina 
Bovec (PRC), Občina Idrija, 
Občina Cerkno (ICRA d.o.o.) 

Vsa naselja v regiji 

 
 
 
  

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

partnerja posebej) 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

RRA SEVERNE PRIMORSKE D.O.O. NOVA 
GORICA 

58.000  

1. Upravljanje projekta 8.000 Maj 2014 – 
oktober 2015 

2. Priprava strategije razvoja socialnega 
podjetništva v regiji, zagona in delovanja  
mrežnega kreativnega laboratorija, vključno z 
analizo trga in prepoznanimi ključnimi 
priložnostmi za razmah socialnega 
podjetništva 

3.500 Maj 2014 – 
oktober 2014 

3. Priprava celovitega modela regionalnega 
mrežnega kreativnega laboratorija in priprava 
poslovnega načrta delovanja za obdobje 5 let 

4.500 Maj 2014 – junij 
2014 

4. Vzpostavitev in delovanje Kreativnega 
laboratorija Goriške regije, kot regionalne 
platforme za sodelovanje posameznikov in 
organizacij (usposabljanja, druge storitve)  

25.000 Junij 2014 - 
september 2015 

5. Vzpostavitev modela za delovanje regionalne 
finančne sheme in pomoči pri dostopanju do 
finančnih virov za socialna podjetja 

3.000 Maj 2014 – 
september 2015 

6. Administrativno-tehnična podpora 6.500 Maj 2014 – 
september 2015 

7. Trženje in promocija  7.500 Maj 2014 – 
september 2015 

POSOŠKI RAZVOJNI CENTER 44.000  
1. Upravljanje projekta 2.000 Maj 2014 – 

oktober 2015 



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

partnerja posebej) 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

2. Priprava strategije razvoja socialnega 
podjetništva v regiji, zagona in delovanja  
mrežnega kreativnega laboratorija, vključno z 
analizo trga in prepoznanimi ključnimi 
priložnostmi za razmah socialnega podjetništva 

2.000 Maj 2014 – 
oktober 2014 

3. Priprava celovitega modela regionalnega 
mrežnega kreativnega laboratorija in priprava 
poslovnega načrta delovanja za obdobje 5 let 

3.000 Maj 2014 – junij 
2014 

4. Vzpostavitev in delovanje Kreativnega 
laboratorija Goriške regije, kot regionalne 
platforme za sodelovanje posameznikov in 
organizacij (usposabljanja, druge storitve)  

20.000 Junij 2014 - 
september 2015 

5. Vzpostavitev modela za delovanje regionalne 
finančne sheme in pomoči pri dostopanju do 
finančnih virov za socialna podjetja 

3.000 Maj 2014 – 
september 2015 

6. Administrativno-tehnična podpora 6.500 Maj 2014 – 
september 2015 

7. Trženje in promocija  7.500 Maj 2014 – 
september 2015 

ICRA D.O.O. 56.000  
1.    Upravljanje projekta 3.000 Maj 2014 – 

oktober 2015 
2. Priprava strategije razvoja socialnega 

podjetništva v regiji, zagona in delovanja  
mrežnega kreativnega laboratorija, vključno z 
analizo trga in prepoznanimi ključnimi 
priložnostmi za razmah socialnega podjetništva 

3.500 Maj 2014 – 
oktober 2014 

3.   Priprava celovitega modela regionalnega 
mrežnega kreativnega laboratorija in priprava 
poslovnega načrta delovanja za obdobje 5 let 

3.000 Maj 2014 – junij 
2014 

4.  Vzpostavitev in delovanje Kreativnega 
laboratorija Goriške regije, kot regionalne 
platforme za sodelovanje posameznikov in 
organizacij (usposabljanja, druge storitve)  

25.000 Junij 2014 - 
september 2015 

5. Vzpostavitev modela za delovanje regionalne 
finančne sheme in pomoči pri dostopanju do 
finančnih virov za socialna podjetja 

3.000 Maj 2014 – 
september 2015 

6. Administrativno-tehnična podpora 6.500 Maj 2014 – 
september 2015 

7. Trženje in promocija  12.000 Maj 2014 – 
september 2015 

RAZVOJNA AGENCIJA ROD 61.000  
1.    Upravljanje projekta 2.000 Maj 2014 – 

oktober 2015 
2. Priprava strategije razvoja socialnega 

podjetništva v regiji, zagona in delovanja  
mrežnega kreativnega laboratorija, vključno z 
analizo trga in prepoznanimi ključnimi 
priložnostmi za razmah socialnega podjetništva 

2.000 Maj 2014 – 
oktober 2014 

3. Priprava celovitega modela regionalnega 
mrežnega kreativnega laboratorija in priprava 

3.000 Maj 2014 – junij 
2014 



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

partnerja posebej) 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

poslovnega načrta delovanja za obdobje 5 let 
4. Vzpostavitev in delovanje Kreativnega 

laboratorija Goriške regije, kot regionalne 
platforme za sodelovanje posameznikov in 
organizacij (usposabljanja, druge storitve)  

20.000 Junij 2014 - 
september 2015 

5. Vzpostavitev modela za delovanje regionalne 
finančne sheme in pomoči pri dostopanju do 
finančnih virov za socialna podjetja 

20.000 Maj 2014 – 
september 2015 

6. Administrativno-tehnična podpora 6.500 Maj 2014 – 
september 2015 

7. Trženje in promocija  7.500 Maj 2014 – 
september 2015 

SKUPAJ 219.000  
(Tabelo po potrebi razširite) 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2013 
(in pred tem) leto 2014 leto 2015 SKUPAJ 

po virih % 

RRA severne Primorske   4.915,16 6.007,42 10.922,58 4,99 
Posoški razvojni center  4.050,90 4.388,48 8.439,38 3,85 
ICRA d.o.o.  5.098,84 5.523,74 10.622,58 4,85 
Razvojna agencija ROD  5.422,04 5.873,87 11.295,91 5,16 
Skupaj RA  19.486,94 21.793,51 41.280,45 18,85 
sredstva EU (ESRR)  85.305,38 92.414,17 177.719,55 81,15 
drugi javni viri (navedite): 
_________      

zasebna sredstva 
(navedite): ________-      

SKUPAJ po letih  104.792,32 114.207,68 219.000,00 100,0% 
(Tabelo po potrebi razširite) 
 
 
 
 
 
 



                Obrazec št. 5 
 

PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA REGIJE  
        
                                         
Zap. št. projekta: 18. 
Vrsta projekta: 
(označite): 

(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 Miren - Kostanjevica 
Sodelujoči partnerji v projektu: (navedejo se sodelujoči partnerji, ki so upravičeni do sofinanciranja, 

kjer je to relevantno) 
  
Naziv projekta: Izgradnja vrtca Opatje selo 
 
 
Prioriteta RRP (št. in naziv): 5 Trajnostni in prostorski razvoj ter uravnotežena in 

kvalitetna infrastrukturna opremljenost regije 
Ukrep RRP (št. in naziv): 5.4.1 Kvalitetna oskrba z električno energijo, raba obnovljivih 

virov energije in uvajanje novih tehnologij za boljši izkoristek 
oziroma boljše parametre v energetiki 

 
Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

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

Razvojna prioriteta OP (naziv): Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti 
Prednostna usmeritev OP (naziv): Povečati dostopnost in enake možnosti v sistemu 

vzgoje in izobraževanje 
 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura 
 (1b) prometna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 

turističnih območjih:  
 (3a) razvoj urbanih naselij 
 (3b) socialna infrastruktura  

 
Splošni cilji projekta: • Zagotovitev ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje vzgojno varstvene 

dejavnosti.  
• Kvalitetnejše organizirano varstvo otrok v vrtcu in skladno s postavljenimi 

standardi in normativi. 
• Boljše možnosti za razvoj naselja Opatje selo, okoliških naselij ter občine 
• Postopno izenačitev bivanjskih, vzgojno-varstvenih, izobraževalnih in 

ekonomskih pogojev 
• Izboljšanje pogojev za delo strokovnega osebja. 

 



Specifični cilji 
projekta: 

• zadostiti potrebam po otroškem varstvu otrok,  
• izboljšati funkcionalnost prostorov  
• znižati stroške delovanja vrtca s ciljem zagotavljanja čim boljše energetske 

učinkovitosti 
•  

 
  
Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

Z izvedbo investicijskega projekta se predvideva  ureditev dveh oddelkov (dveh 
učilnic), ki bosta sprejeli največ 44 otrok v vseh starostnih obdobjih, ter ureditev 
zunanjih površin (igrišča). 
 

Pričakovani merljivi(!) 
učinki projekta:* 

Kapaciteta vrtca – št. otrok: max 44 
Notranja uporabna površina (v m2): 309m2 

Ciljna(-e) skupina(-e): Prebivalci Občine Miren – Kostanjevica, prebivalci regije 
 
*pri vpisovanju pričakovanih merljivih rezultatov/učinkov projekta uporabljajte postavke iz 
priloge dokumentacije »Pričakovani merljivi rezultati/učinki projekta«, ki je objavljena na 
spletni strani MGRT 
  
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt 
regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji): 
Navede se:  

- vsebinsko področje:  
(3b) socialna infrastruktura 

- upravičenc:  
Občina Miren - Kostanjevica 

- aktivnosti upravičenca za dosego ciljev operacije:  
novogradnja vrtca; vrtec bo zgrajen za 2 enoti za največ 44 otrok  
 
Investicijski projekt »Izgradnja Vrtca Opatje selo« v osnovi predvideva novogradnjo pasivnega vrtca 
v Opatjem selu, ki bo obsegal dve enoti in bo sprejel največ 44 predšolskih otrok. Gre za operacijo, 
ki je v javnem interesu in ne predstavlja državne pomoči. Investitor in odgovorni nosilec celotnega 
projekta je Občina Miren - Kostanjevica. 
Občina se je odločila za izvedbo investicije v novogradnjo enote vrtca v Opatjem selu zaradi 
pomanjkanja prostorskih kapacitet za izvajanje vzgojno varstvene dejavnosti za predšolske otroke. 
Potrebo po novih prostorskih kapacitetah pa izkazujejo tudi sedanji, neprimerni prostori vrtca v 
Opatjem selu. 
Občina Miren-Kostanjevica je kot investitor pristopila k reševanju problema zagotavljanja prostorskih 
kapacitet za izvajanje vzgojno varstvene dejavnosti v Opatjem selu. V sodelovanju z bodočim 
upravljavcem Osnovno šolo Miren je občina že leta 2009 pričela s pripravljalnimi aktivnostmi, ki se 
navezujejo na izgradnjo Vrtca Opatje selo in skladno z zakonodajo izvedla postopke za izbiro 
izvajalca za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije. Gradbeno dovoljenje je že bilo 
pridobljeno. Občina je tudi že izvedla javni razpis za izbor izvajalca GOI del za novogradnjo 
pasivnega Vrtca Opatje selo, ki pa je bil zaradi previsoke ponudbene cene razveljavljen. Občina 
trenutno pripravlja racionalizacijo projekta, katere del je tudi izdelava primerjalne analize možnih 
variant izvedbe projekta. 
Vrtec Opatje selo obsega en kombiniran oddelek za otroke v starosti od 2-6 let. Le-ta trenutno deluje 
v stavbi nekdanje podružnične osnovne šole, ki je nujno potrebna obnove. Gre za enonadstropen in 
nepodkleten objekt z velikimi in svetlimi učilnicami in visokimi višinami z vsemi spremljajočimi 
prostori (sanitarije, garderoba, razdelilna kuhinja in pralnica s šivalnico). Vrtec ima urejeno ploščad 
in veliko travnato ograjeno dvorišče s peskovnikom in igrali. Po zadnjih podatkih vrtec trenutno 
obiskuje 13 otrok. Pred 25-imi leti je bilo pritličje adaptirano za potrebe otroškega vrtca, nadstropje 
pa je bilo opuščeno in ni bilo vzdrževano vsa ta leta. Leta 1998 je bila v pritličju urejena pralnica za 
potrebe vseh štirih vrtcev, ki delujejo v občini. Objekt je star in energetsko potraten (neučinkovit), kar 
prinaša tudi zelo visoke stroške energije za vzdrževanje ustrezne temperature v prostorih. 

 



 
Z novogradnjo bo občina pridobila nov energetsko učinkovit objekt (nižji stroški ogrevanja kot pri 
klasični gradnji oz. rekonstrukciji). V objektu bo pozitivno bivalno udobje in zagotovljeni bodo 
najboljši pogoji za izvedbo vzgojno-varstvene dejavnosti vrtca v Opatjem selu. 
 
Aktivnosti potrebne za izvedbo operacije: 
69. Izdelava in revizija projektne dokumentacije (Projektantski, geomehanski in tehnični  nadzor  ter 

varnostni načrt in geodetski posnetkov) 
70. Izvedba GOI z zunanjo ureditvijo in opremo kuhinje 
71. Nabava, dobava in montaža notranje opreme 
72. Strokovni nadzor gradnje 
 
Investicijski projekt vključuje izgradnjo nizkoenergijske (energetsko varčne) stavbe dvo-oddelčnega 
Vrtca Opatje selo, ki bo po normativih omogočil varstvo max 44ih predšolskih otrok na zemljiški 
parceli št. 1938/1, 1938/2 in 1943 vse k.o. 2328 Opatje selo. Parcele je v lasti investitorja in KS 
Opatje selo.  
Vrtec bo eno etažen. Predviden poseg predvideva tudi celovito komunalno, prometno in zunanjo 
ureditev. Predvidena je tudi izvedba 10 parkirnih mest (PM), od tega 1 PM za invalide, 4 PM za 
uporabnike in 5 PM za zaposlene. Izvedlo se bo nove priključke na vodovodno, elektro, TK in cestno 
omrežje. Odvajanje odpadne vode bo v malo ČN. 
Objekt bo grajen kot nizkoenergijski objekt. Toplotna prehodnost za obodni zid za pasivni objekt 
znaša max 0,18 W/m2K, za streho 0,15-0,20 Wm2K, za tla na terenu 0,30 W/m2K in za vse okenske 
in vratne odprtine pa 1,50 W/m2K tako za stekla kot tudi za okenski okvir. Zasnova objekta je taka, 
da upošteva vse zahteven toplotne prehodnosti. Poraba toplote naj bi bila manjša kot 55kWh/m2a, v 
konkretnem primeru pa naj bi znašala 35kWh/m2a.  
 
 

- število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim predlogom, 
ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja: 
OŠ Miren, kot upravljavec vrtca  

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

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



Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 
Občina Miren - Kostanjevica Opatje selo 

 
 
  

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

partnerja posebej) 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Stroški storitev izdelave in revizije 
projektne dokumentacije (Stroški 
projektantskega, geomehanskega in tehničnega 
nadzora ter stroški varnostnega načrta in 
geodetskih posnetkov) 

47.969,00 2011 - 2015 

2. Izvedba GOI z zunanjo ureditvijo in 
opremo kuhinje 

605.104,14 2014 - 2015 

3. Nabava, dobava in montaža notranje 
opreme 

60.512,00 2014 - 2015 

4. Strokovni nadzor gradnje 10.891,88 2014 - 2015 
5. Informiranje in obveščanje javnosti 1.220,00 2014 - 2015 

SKUPAJ stroški: 725.697,02  
(Tabelo po potrebi razširite) 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2013 
(in pred tem) leto 2014 leto 2015 SKUPAJ 

po virih % 

upravičenec (nosilec 
projekta) 45.651,00 97.898,67 57.249,05 200.798,72 27,7% 

sredstva EU (ESRR) 0,00 354.601,33 80.296,97 434.898,30 59,9% 
drugi javni viri (navedite): 
Sredstva za 
sofinanciranje investicij 
občin na osnovi 21. člena 
ZFO-1 _________ 

 90.000,00  90.000,00 12,4% 

zasebna sredstva 
(navedite): ________-      

SKUPAJ po letih 45.651,00 542.500,00 137.546,02 725.697,02 100,0% 
(Tabelo po potrebi razširite) 
 
 



 
 

           Obrazec št. 5 
 

PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA REGIJE  
        
                                         
Zap. št. projekta: 19. 
Vrsta projekta: 
(označite): 

(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 NOVA GORICA 
Sodelujoči partnerji v projektu: / 
  
Naziv projekta: VRTEC ŠEMPAS – novogradnja nizkoenergetskega objekta 
 
 
Prioriteta RRP (št. in naziv): Razvojna prioriteta 5: Trajnostni okoljski in prostorski razvoj 

ter uravnotežena in kvalitetna infrastrukturna opremljenost 
regije 

Ukrep RRP (št. in naziv): Ukrep 5.4.1: Kvalitetna oskrba z električno energijo, raba 
obnovljivih virov energije in uvajanje novih tehnologij za 
boljši izkoristek oziroma boljše parametre v energetiki 

 
Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

ww) OP Krepitev regionalnih razvojnih 
potencialov 

xx) OP Razvoj človeških virov 
yy) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 
Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni program 
 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura 
 (1b) prometna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 

turističnih območjih:  
 (3a) razvoj urbanih naselij 
 (3b) socialna infrastruktura  

 
Splošni cilji projekta: • večja učinkovita raba energije in energetska učinkovitost javnih 

objektov in s tem zmanjšan negativen vplivov na okolje v regiji 
Objekt grajen skladno s PURES), 

• zagotovljeni ustrezni infrastrukturni pogoji za razvoj družbenih 
dejavnosti  in s tem povečanje privlačnosti območja za mlade 
družine iz regije ter poseljevanje primestnega območja 



• vključiti otroke v VVZ na območju stalnega bivališča 
• s povečano kakovostjo predšolske vzgoje prispevati k 

preprečevanju odseljevanja mladih in spodbuditi vključevanje 
otrok iz sosednjih občin, 

• zagotoviti normativne pogoje za varstvo otrok in namenski objekt 
za VV dejavnost, 

• prispevati k ustvarjanju pogojev za nastanek novih delovnih 
mest. 

 
Specifični cilji 
projekta: 

z izgradnjo energetsko učinkovitega objekta vplivati na manjšo 
porabo energije ter s tem zmanjšati negativen vpliv na okolje ter 
zagotovit optimalne prostorske in organizacijske pogoje za izvajanje 
predšolske vzgoje, skladno z veljavnimi normativi 

  
Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

• zmanjšati porabo sredstev za ogrevanje do 20% primerljivo s 
porabo v  obstoječem objektu glede na kvadraturo 

• cca  516 m2 notranjih  površin, 
cca  1057 m2 zunanjih  površin. 

Pričakovani merljivi(!) 
učinki projekta:* 

• Kapaciteta vrtca – št. otrok: 3 oddelki (54 otrok) 
• Notranja površina: 516 m2 

Ciljna(-e) skupina(-e): Predšolski otroci in starši na območju občine in regije, zaposleni. 
 
*pri vpisovanju pričakovanih merljivih rezultatov/učinkov projekta uporabljajte postavke iz 
priloge dokumentacije »Pričakovani merljivi rezultati/učinki projekta«, ki je objavljena na 
spletni strani MGRT 
  
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt 
regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji): 
1. Vsebinsko področje projekta: 
Socialna infrastruktura – vrtci, kot nizkoenergetski objekti 
2. Upravičenec 
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica 
3. Aktivnosti upravičenca za dosego ciljev operacije 

• Potrditev investicijskega programa (izdelava investicijske dokumentacije  IP) 
• Izdelava projektne dokumentacije (PGD + PZI) in revizija projektne dokumentacije 
• Pridobitev gradbenega dovoljenja 
• Izvedba JN za izbor izvajalca del, izbor izvajalca del ter uvedba v delo 
• Izvedba GOI del (novogradnja in zunanja ureditev) 
• Izvedba JN za izbor dobavitelja opreme 
• Nabava, dobava in vgradnja notranje opreme 
• Strokovno svetovanje 
• Izvajanje strokovnega nadzora gradnje 
• Informiranje in obveščanje javnosti 
• Pridobitev uporabnega dovoljenja in predaja objekta namenu ter 
• Posredovanje zadnjega zahtevka za izplačilo 

 
4. Število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim predlogom, 
ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja 
- OŠ Šempas - predvideno je sodelovanje strokovnega kadra  
 
5. Opis stanja 
Šempas je naselje v Spodnji Vipavski dolini, od Nove Gorice oddaljen 10 km. V naselju deluje  Javni zavod OŠ 
Šempas v okviru katerega deluje enota Vrtec Šempas. V šolski okoliš zavoda sodijo območja naslednjih 
prostorskih enot iz Registra Geodetske 
uprave Slovenije (prostorski okoliš): 
1. Krajevna skupnost Šempas (vsi prostorski okoliši) 
2. Krajevna skupnost Ozeljan - Šmihel ( vsi prostorski okoliši) 
3. Krajevna skupnost Osek - Vitovlje (vsi prostorski okoliši). 



 
Šolski kompleks leži na parcelah št. 64/2 in 63/4 k.o. Šempas. 
Parcela šolskega kompleksa je nepravilne oblike, ki se vzpenja proti severu. Proti vzhodu meji na lokalno cesto, 
na zahodu, severu in jugu meji na kmetijska zemljišča. Objekt vrtca leži na severnem delu parcele.  
Vrtec Šempas je enota pri Osnovni šoli Šempas.  
V šolskem letu 2012/13 je v Vrtec Šempas vpisanih 147 otrok. 

• Organiziranih 8 oddelkov, od tega 3 oddelki prvega starostnega obdobja in 5 odelkov drugega 
starostnega obdobja.  

• V vseh skupinah je fleksibilni normativ 
• Šest igralnic je v prostorih vrtca, dve pa v prostorih na šoli. 
• Večnamenski prostor v vrtcu se uporablja kot šesta igralnica 

 
Vrtec Šempas deluje v objektu, ki je bil zgrajen leta 1980.  
Leta 1995-1997 je izvedena prva prenova vrtca in sicer so bile obnovljene fasade (V, Z in S) ter zamenjana 
zunanja okna in vrata. Leta 2004 je izvedena druga prenova vrtca  in sicer je investitor  na severni  strani prizidal 
večnamenski prostor in uredil nov vhod. Poleg tega je v obstoječih gabaritih preuredil stanovanje hišnika v jasli ter 
spremenil namembnost posameznih prostorov kot so pisarne v pralnico in podobno. V okviru prenove je bila 
izvedena sanacija strehe, vseh tlakov, sanitarije, notranjih oken in vrat. 
Program predšolske vzgoje v Vrtcu Šempas se zaradi prostorskih omejitev  izvaja v dveh ločenih objektih. Obe 
lokaciji/objekta nista grajeni po predpisih, ki zagotavljajo učinkovito rabo energije v objektih. Obstoječi objekt vrtca 
ima osem igralnic. Pet igralnic je enakih, ena pa je večja in služi tudi kot večnamenski prostor. Zaradi povečanega 
vpisa otrok v zadnjih letih   sta najstarejši skupini otrok organizirani v objektu šole.  Tri igralnice v objektu vrtca so 
prilagojene za otroke prvega starostnega obdobja. Vsaka igralnica ima svoje lastne sanitarje ter garderobo. Šest 
igralnic  je klimatiziranih, kar omogoča otrokom prijetnejše bivanje v poletnih mesecih. 
 
Investicija je zastavljena v treh tehnično in funkcionalno zaključenih fazah/sklopih, ki tvorijo ekonomsko 
nedeljive aktivnosti. Faza 1- novogradnja oziroma dozidava nizkoenergetskega objekta, ki je predmet 
operacije in faza 2 – energetska sanacija obstoječega objekta z ureditvijo okolice bo izvedena na podlagi 
gradbenega dovoljenja, faza 3 – ureditev prometnih površin (dostopa z obračališčem) bo izvedena v okviru 
urejanja javne infrastrukture. 
 
Ključna razlogi za investicijo: 
• objekti ne zagotavljajo ekonomičnih prostorskih pogojev za izvajanje vzgojno-varstvene dejavnosti ter učinkovite 
rabe energije (velike energetske izgube); 
• pomanjkanje prostora v okviru Vrtca Šempas, saj se je v zadnjih letih povečal vpis otrok, tako se vzgojno-
varstveni program starejših dveh skupin izvaja v prostorih OŠ Šempas, na ločeni lokaciji/objektu. Glede na 
dejstvo, da šola nujno potrebuje s strani vrtca zasedene prostora, je potrebno zagotoviti nove prostorske 
kapacitete za izvajanje programa vrtca; 
• nefunkcionalnost Vrtca Šempas, ki izvaja vzgojno izobraževalni program na dveh lokacijah; 
• zagotovitev prostorskih pogojev skladno s Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in 
opremo vrtca ter za optimiziranje vzgojno-varstvenega procesa (zagotovitev večnamenskega prostora,…). 
 
Opis operacije – Novogradnja nizkoenergetskaga objekta –  
Dozidani objekt je postavljen zahodno od obstoječega objekta, umeščen je med obstoječim vrtcem in šolsko 
telovadnico, ki je locirana na zahodu in razpotegnjena v smeri sever – jug. 
Dostop do objekta je z dveh strani – z južne strani je glavni vhod preko novo urejenega peš dostopa, drugi vhod 
je s severnega dela dvorišča, enako kot obstoječi vrtec 
 
Glavni vhod je z dostopa na južni strani, iz katerega je preko vetrolova vhod v večnamenski prostor, ki predstavlja 
center dogajanja za celotni vrtec. Drugi vhod je z dostopa na severni strani, vhod v vetrolov je obrnjen proti 
vzhodu in delno zakrit od vetra. Ta vhod bo služil kot izhod na igrišče za starejše otroke, ter za dovoz in 
servisiranje. Iz vetrolova je vhod v garderobo za tri skupine otrok in direktni vhod v večnamenski prostor. Iz 
večnamenskega prostora, v katerem se bodo izvajale tudi športne aktivnosti otrok je preko vhodnih niš vhod v tri 
igralnice za starejše otroke. Vsaka igralnica ima lastne sanitarije. 
Večnamenski prostor je na južni strani povezan s shrambo za igrala in sanitarijami pete igralnice ter z vetrolovom 
 
Iz hodnika, ki je povezava z obstoječim objektom je vhod v pisarno vodje vrtca, ki je obenem prostor za 
individualno delo in omenjeno garderobo. 
Zaradi naklona terena je pod delom objekta predvidena manjša klet. Vhodi v kletne prostore so s platoja, ki je z 
zgornjim platojem povezan z zunanjo rampo. V kletnih prostorih so toplotna postaja in klimat, zunanje sanitarije 
za otroke, shramba za vrtna igrala in vrtna orodja. 
V prvi fazi se preuredi in razširi otroško igrišče na zahodni strani obstoječega objekta telovadnice. Izbor igral na 
tem igrišču je prilagojen za otroke v starostnem območju 3-6 (12) let. Pod igrali se predvidi površine s podlago za 
blaženje padcev. Igralna polja so dimenzionirana na osnovi varnostnih območij uporabe izbranih tipov igral. Na 
južni strani se uredi del dostopne poti do vhoda v vrtec. 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
6. Smotrnost izvedbe investicije 
Glede na prostorsko stisko javnega zavoda je potrebno zagotoviti dodatne prostorske kapacitete vrtcu in sicer 
tako, da so povezane z že obstoječimi. Z novogradnjo se zagotovi standardom ustrezne notranje in zunanje 
igralne površine ter energetsko varčen objekt, ki bo imel pozitiven vpliv na zmanjševanje emisij v okolje.  
Novozgrajen dograjen objekt bo omogočal izvajanje programov predšolske vzgoje v sodobnem objektu, kar bo 
imelo neposreden in pozitiven vpliv na kakovost izvedbe programov, ekonomično rabo energije, zadovoljstvo 
malih uporabnikov in njihovih staršev ter ne nazadnje zadovoljstvo zaposlenih. Zagotovo pa bo nov vrtec 
omogočil lažje zagotavljanja higienskih standardov in s tem neposreden vpliv na zdravje otrok.  
Ob novogradnji bo zagotovljeno tudi dovolj primerno opremljenih zunanjih igralnih površin in povečana možnost 
socialnih stikov med vsemi otroci, ki bodo vključeni v vrtec.  
 
  
Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 
Nova Gorica Šempas 

 
 

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

partnerja posebej) 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

73. Potrditev investicijskega programa (izdelava 
investicijske dokumentacije DIIP in IP) 

0,00 10/2013-05/2014 

74. Izdelava projektne dokumentacije 70.502,80 10/2013-04/2014 
75. Pridobitev gradbenega dovoljenja 0,00 04/2014-6/2014 
76. Izvedba JN za izbor izvajalca del, izbor izvajalca del 

ter uvedba v delo 
0,00 07/2014-11/2014 

77. Izvedba GOI del (novogradnja in zunanja ureditev) 848.726,78 11/2014-06/2015 
78. Izvedba JN za izbor dobavitelja opreme 0,00 02/2015-04/2015 
79. Nabava, dobava in vgradnja notranje opreme 71.980,00 04/2015-06/2015 
80. Strokovno svetovanje 13.810,40 10/2013-06/2015 
81. Strokovni nadzor gradnje 21.838,00 11/2014-08/2015 
82. Pridobitev uporabnega dovoljenja in predaja objekta 

namenu 
1.830,00 07/2015-08/2015 

83. Informiranje in obveščanje javnosti 4.880,00 06/2014-08/2015 
SKUPAJ stroški: 1.033.567,98  

 
 
  
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2013 
(in pred tem) leto 2014 leto 2015 SKUPAJ 

po virih % 

MESTNA OBČINA NOVA 
GORICA 54.838,00 89.846,53 303.929,33 448.613,86 43,4% 

sredstva EU (ESRR) 0,00 28.185,15 556.768,97 584.954,12 56,6% 

SKUPAJ po letih 54.838,00 118.031,68 860.698,30 1.033.567,98 100,0% 

 
 

 
 
 
 



             Obrazec št. 5 
 

PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA REGIJE  
        
                                         
Zap. št. projekta: 20. 
Vrsta projekta: 
(označite): 

(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 Bovec 
Sodelujoči partnerji v projektu: / 
  
Naziv projekta: Energetska obnova in posodobitev kulturnega doma Bovec 
 
 
Prioriteta RRP (št. in naziv): 4. Celostni razvoj podeželja 
Ukrep RRP (št. in naziv): 4.2.2. Večnamenski objekti, informacijska komunikacijska 

tehnologija, telecentri na podeželju 
 
Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

zz) OP Krepitev regionalnih razvojnih 
potencialov 

aaa) OP Razvoj človeških virov 
bbb) 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: 

X (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 
turističnih območjih:  

 (3a) razvoj urbanih območij: 
 (3b) socialna infrastruktura:  

 
 
Splošni cilji projekta: - izboljšanje turistične destinacije Bovec 

- izboljšanje pogojev za razvoj kulturno-umetniške dejavnosti 
- dvig kvalitete bivanja prebivalcev na tem območju 
- povečati število kulturnih dogodkov 
- povečanje turističnih nočitev 

Specifični cilji 
projekta: 

- boljša energetska učinkovitost 
- manjša poraba energije za ogrevanje in prezračevanje 
- povečanje števila obiskovalcev na letni ravni 
- izboljšati uporabnost objekta 



  
Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

Povečano število obiskov v Kulturnem domu Bovec na leto iz 8.500 na 15.000. 
Povečano število kulturnih prireditev na leto z 79 na 120.  
Povečano število turističnih nočitev na leta na Bovškem iz 200.000 na 205.000 
na dve leti. 

Pričakovani merljivi(!) 
učinki projekta:* 

1x obnovljen in revitaliziran kulturni objekt 
1x skupna uporabna površina obnovljenega objekta kulturne  infrastrukture - 
večnamenski center 2.206 m2 

Ciljna(-e) skupina(-e): Vse ciljne skupine občanov Statistično goriške regije ter vsem obiskovalcem in 
turistom občine Bovec ter povečanje dejavnosti kulturnih organizacij Bovške. 

 
  
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): 
Kulturni dom Bovec je osrednja kulturna ustanova v občini Bovec in ena najpomembnejših v Posočju. Z boljšo 
energetsko učinkovitostjo ter novo opremo bi lahko sledila večjemu povpraševanju in obogatila kulturno-turistično 
ponudbo. Z energetsko obnovo bo objekt bistveno manj potraten, izpolnjene bodo zakonske zahteve ter narejen 
bo izjemno velik korak k energetski učinkovitosti. Z nakupom opreme in umestitev novih prevajalskih kabin, ki 
bodo zadostile kriterijem, ki jih ima EU v svojih institucijah, se bo dvignila kvaliteta storitev, kakor tudi kvaliteta 
prireditev. 
S predlaganimi aktivnostmi bodo doseženi osnovni standardi in pogoji za večji razvoj kulture v Bovcu, kakor tudi 
širše. V gospodarsko in turistično neugodnih in težkih časih na območju občine Bovec, si ljudje želijo povečane 
kulturne, turistične ponudbe in vsebin, saj le-te povečajo obisk Bovca in prinašajo priložnost za srečevanje, boljše 
vzdušje v kraju in občutek, da se nekaj dogaja. Posledično se dvigne pozitivno razmišljanje, kulturna raven 
razmišljanja, dojemanje in delovanje posameznikov, kakor tudi celotne skupnosti. 
Za povečano povpraševanje in število obiskovalcev je nujna posodobitev objekta v smislu energetske 
učinkovitosti in boljše opreme. 
Občina, z številnimi društvi, javnim zavodom (LTO) ter finančno podporo programom društev in financiranjem 
LTO-ja v celoti, zagotavlja pogoje za razvoj kulturne in turistične dejavnosti.  
Interes občine je, da se aktivnost in obiskanost objekta ob boljših pogojih še poveča. Energetska obnova objekta 
in posodobitev bo privedla do večjega obiska in števila prireditev ter s tem prispevala k ekonomski upravičenosti 
prenove objekta.  
Z umestitvijo sodobnih prevajalskih kabin se bo povečala možnost organizacije mednarodnih prireditev, 
simpozijev in kongresov. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – 
regijski projekt iz enega vsebinskega področja (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z 
opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji): 
Navede se:  

- vsebinsko področje 
- število in nazivi upravičencev 
- aktivnosti nosilnega in projektnih partnerjev z namenom doseganja skupnega cilja operacije 
- število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim predlogom, 

ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja 
- navesti aktivnosti, ki se izvajajo v okviru dopolnilnega financiranja (samo v primeru vsebin 1a) 

 
Primer za (1a) ekonomsko izobraževalna infrastruktura:  

- nosilni partner (upravičenec je občina);  
- partnerji, ki so upravičeni do sofinanciranja: ostale občine na ravni regije, katerih skupni cilj je 

izgradnja ekonomsko poslovne oziroma izobraževalne infrastrukture; 
- v kolikor je namen projekta pospeševanje podjetništva v regiji z vzpostavitvijo subjektov 

podjetniškega okolja na regionalni ravni, in sicer regionalnih podjetniških partnerstev oziroma t.i. 
regionalnih poslovnih središč, mrež, klubov, združenj, ostalih oblik partnerskega sodelovanja za 
pospeševanje podjetništva in konkurenčnosti na regionalni ravni, so sodelujoči subjekti na projektu 
tudi podjetja in druge osebe zasebnega prava, ki pa po pravilih 6. javnega poziva niso upravičeni do 
sofinanciranja. Podjetjem so za ta namen na razpolago sredstva iz naslova povratnih pomoči, ki jih 
razpisuje Sklad RS za regionalni razvoj; 

- subjekt podjetniškega okolja na regionalni ravni (regionalno poslovno središče, mrežo, klub, 
združenje, druge oblike partnerskega sodelovanja za pospeševanje podjetništva in konkurenčnosti 
na regionalni ravni) ustanovi(jo) partner(ji), ki je/so upravičeni do sofinanciranja v skladu s pravili 6. 
javnega poziva.  

- Prednost imajo tisti projektni predlogi, ki se navezujejo na nadgradnjo že obstoječih instrumentov, 
sofinanciranih iz OP RR iz drugih OP (npr. partnerstvo, ki vključuje tudi skupine, ki prejemajo 
subvencije za samozaposlitve, ki jih sofinancira ESS); v primeru izobraževalne infrastrukture pa tisti 
projektni predlogi, ki se navezujejo na instrumente kompetenčnih centrov, sofinanciranih iz naslova 
ESS 

 
-  

 
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – 
regijski projekt iz več vsebinskih področij (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z 
opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):: 
Navede se:  

- vsebinska področja in integrirani značaj projekta 
- število in nazivi upravičencev 
- aktivnosti nosilnega in projektnih partnerjev z namenom doseganja skupnega cilja operacije 
- število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim predlogom, 

ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja 
- navesti aktivnosti, ki se izvajajo v okviru dopolnilnega financiranja (če je to relevantno) 

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



Navede se:  
- vsebinska področja 
- število in nazivi upravičencev 
- aktivnosti nosilnega in projektnih partnerjev z namenom doseganja skupnega cilja operacije 
- število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim predlogom, 

ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja 
- navesti aktivnosti, ki se izvajajo v okviru dopolnilnega financiranja  

Primer za izvedbo je enak kot v primeru opisa projekta, ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z 
opredelitvijo v tč.8 v razpisni dokumentaciji 
Primer za integriran projekt (1a) in (2b) – ekonomsko izobraževalna in turistična infrastruktura (medregionalni 
turistični inkubator) 

- nosilni partner (upravičenec je občina);  
- partnerji, ki so upravičeni do sofinanciranja: ostale občine na ravni več regij, katerih skupni cilj je 

izgradnja ekonomsko poslovne oziroma izobraževalne infrastrukture za namen razvoja turizma; 
- v kolikor je namen projekta pospeševanje podjetništva v regiji z vzpostavitvijo subjektov 

podjetniškega okolja za namen razvoja turizma na medregionalni, so sodelujoči subjekti na projektu 
tudi podjetja in druge osebe zasebnega prava, ki pa po pravilih 8. javnega poziva niso upravičeni do 
sofinanciranja. Podjetjem so za ta namen na razpolago sredstva iz naslova povratnih pomoči, ki jih 
razpisuje Sklad RS za regionalni razvoj; 

- subjekt podjetniškega okolja za namen razvoja turizma na medregionalni ravni (regionalno poslovno 
središče, mrežo, klub, združenje, druge oblike partnerskega sodelovanja za pospeševanje 
podjetništva in konkurenčnosti na regionalni ravni) ustanovi(jo) partner(ji), ki je/so upravičeni do 
sofinanciranja v skladu s pravili 8. javnega poziva  

 
 
  
Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 
BOVEC 

 
BOVEC 

 
  

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

partnerja posebej) 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. GOI dela 352910,38 
marec 2014 - avgust 
2015 

2. Strojne instalacije 127229,77 
marec 2014 - avgust 
2015 

3. Elektro instalacije 12169,50 
marec 2014 - avgust 
2015 

4. Nadzor 3% 14769,30 
marec 2014 - avgust 
2015 

5. Informiranje in obveščanje 3050,00 
marec 2014 - avgust 
2015 

6. Hidravlično uravnoteženje 9760,00 
marec 2014 - avgust 
2015 

7. Nakup in montaža stolov 103700,00 
marec 2014 - avgust 
2015 

8. Energetski monitoring 19520,00 
marec 2014 - avgust 
2015 

9. Prezračevanje avle 34160,00 
marec 2014 - avgust 
2015 

10. Zamenjava talne obloge 48800,00 
marec 2014 - avgust 
2015 

11. Prevajalske kabine 
97600,00 

 
marec 2014 - avgust 
2015 

84. Skupaj brez DDV 
DDV 22% 

675.138,48 
148.530,47 

 

 

SKUPAJ stroški z DDV: 823.668,95 
 

 



 
Finančni načrt (v EUR, bruto z DDV) stalne cene  

Viri sredstev leto 2014 leto 2015 SKUPAJ % 
   po virih  

Občina Bovec 74.940,37 174.860,87 249.801,24 30,33% 
sredstva EU (ESRR) 172.160,31 401.707,40 573.867,71 69,67% 
SKUPAJ po letih 247.100,68 576.568,27 823.668,95 100,00% 

     

     

     

 
 



             Obrazec št. 5 
 

PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA REGIJE  
        
                                         
Zap. št. projekta: 21. 
Vrsta projekta: 
(označite): 

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

 
Nosilec projekta (upravičenec): Občina Renče-Vogrsko 
Sodelujoči partnerji v projektu: / 
  
Naziv projekta: Rekonstrukcija in dozidava stavbe Krajevne skupnosti Renče 
 
Naziv projekta: Rekonstrukcija in dozidava stavbe Krajevne skupnosti Renče 
 
 
Prioriteta RRP (št. in naziv): Prednostna naloga 4: Celostni razvoj podeželja 
Ukrep RRP (št. in naziv): Program 4.2: Kakovost življenja na podeželju 

Ukrep 4.2.3: Večnamenski objekti, informacijsko-
komunikacijska tehnologija, telecentri na podeželju 

 
Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

ccc) OP Krepitev regionalnih razvojnih 
potencialov 

ddd) OP Razvoj človeških virov 
eee) 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: 
 

 (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: • obnova in vzdrževanje infrastrukture na podeželju,  

• spodbujanje stimulativne klime za bivanje in delo,  
• dvig nivoja turistične in kulturne ponudbe v turističnem 

območju, 
• optimizacija stroškov bivanja na podeželju 

Specifični cilji projekta: • Obnova krajevnega doma v Renčah 
  
Pričakovani merljivi(!) • 500 obiskovalcev na mesec 



rezultati projekta:* • 1 ustvarjeno bruto delovno mesto 
Pričakovani merljivi(!) 
učinki projekta:* 

• Uporabna površina obnovljenega objekta – 708,43 m2 
• 418,40 m2 namenjenih kulturnim dejavnostim (59%) 

 
Ciljna(-e) skupina(-e): Občani in širša javnost vseh starostnih skupin, ki se bodo 

udeleževali različnih aktivnosti v večnamenskem centru, turisti iz 
Slovenije in Furlanije Julijske krajine. 

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

- vsebinsko področje 
Javna infrastruktura v območju s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih – gradnja in obnova 
zgradb kulturne infrastrukture – večnamenskih centrov, ki morajo biti poleg kulture namenjeni tudi drugim 
dejavnostim  

- upravičenec 
Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga  

- aktivnosti upravičenca za dosego ciljev operacije 
Izdelava projektne dokumentacije PZI 
Gradbena dela 
Obrtniška dela 
Strojne in elektro instalacije 
Zunanja ureditev 
Oprema 

- število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim 
predlogom, ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja / 

- opis projekta 
Krajevni dom Renče, na naslovu Trg 25, 5292 Renče je bil zgrajen leta 1860. V prvi svetovni vojni je bil porušen, 
v II. svetovni vojni pa požgan. Kasneje je bil obnovljen. Strešna konstrukcija je bila pred nedavnim obnovljena, 
preostali del objekta pa je dotrajan in nujno potreben obnove. Predvideni poseg predvideva rekonstrukcijo 
objekta. V pritličju bo prostor za galerijo in razstavni prostor ter prostore TIC-a. Drugi del pritličja je namenjen 
dnevnega centra – medgeneracijskega središča, ki ima vhod tako s trga kot z dvoriščne strani. V nadstropju so 
predvidene pisarne KS Renče, lokalno kulturno društvo, ter prostori slikark. Na severnem  delu bo mala dvorana 
za kulturne prireditve in predavanja, na severozahodnem pa knjižnica s čitalnico in sejno sobo. Mansarda ni 
predmet obdelave tega projekta.  Skupaj objekt obsega 708,43 m2 uporabnih površin, od tega bo za kulturne 
dejavnosti namenjeno 418,40 m2. Razdelitev po prostorih v prilogi. Objekt bo poleg kulturnim, namenjen tudi 
drugim dejavnostim – upravne (prostori Krajevne skupnosti), socialnim (dnevni center). Zunanje površine se 
urejajo na vzhodnem delu objekta – utrjene površine za dostavo in manjša nadstrešnica.  
  
Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 
OBČINA RENČE-VOGRSKO Renče 

  
Aktivnosti projekta   

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

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

Projektna dokumentacija PZI 15.138,91 APRIL 2014 
Gradbena dela 190.468,70 JAN – MAR 2015 
Obrtniška dela 272.098,14 JAN – MAJ 2015 
Strojne in elektro instalacije 132.647,85 MAR – JUN 2015 
Zunanja ureditev  57.820,85 JUL 2015 
Gradbeni nadzor 11.904,29 JAN – JUL 2015 

   
SKUPAJ stroški: 680.078,74  

(Tabelo po potrebi razširite) 
 



Finančni načrt (v EUR, bruto): 
Viri sredstev leto 2013 

(in pred tem) leto 2014 leto 2015 SKUPAJ 
po virih % 

upravičenec (nosilec 
projekta)  4.591,31 201.662,08 206.253,39 30,3% 

partner 1      
partner 2      
…      
sredstva EU (ESRR)  10.547,60 463.277,75 473.825,35 69,7% 
drugi javni viri (navedite): 
_________      

zasebna sredstva 
(navedite): ________-      

SKUPAJ po letih  15.138,91 664.939,83 680.078,74 100,0% 
(Tabelo po potrebi razširite) 
 



 
             Obrazec št. 5 
 

PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA REGIJE  
        
                                         
Zap. št. projekta: 22. 
Vrsta projekta: 
(označite): 

(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 Miren - Kostanjevica 
Sodelujoči partnerji v projektu: (navedejo se sodelujoči partnerji, ki so upravičeni do sofinanciranja, 

kjer je to relevantno) 
  
Naziv projekta: KULTURNO UPRAVNI CENTER – II. FAZA - 1. in 2. ETAPA 
 
 
Prioriteta RRP (št. in naziv): 1 Znanje za podjetnost in razvoj 
Ukrep RRP (št. in naziv): 1.3.4 Ustvarjanje pogojev za večje vključevanje prebivalcev 

regije v kulturne in športne aktivnosti ter aktivnosti prostega 
časa 

 
Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

fff) OP Krepitev regionalnih razvojnih 
potencialov 

ggg) OP Razvoj človeških virov 
hhh) OP Razvoj okoljske in prometne 

infrastrukture 
Razvojna prioriteta OP (naziv): Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov 
Prednostna usmeritev OP (naziv): Razvoj kulturne infrastrukture 
 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura 
 (1b) prometna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 

turističnih območjih:  
 (3a) razvoj urbanih naselij 
 (3b) socialna infrastruktura  

 
Splošni cilji projekta: • dvig ravni turistične ponudbe na območju turistične destinacije  

• višja raven kulturne dejavnosti v občini in širšem gravitacijskem 
območju 

Specifični cilji 
projekta: 

• zagotovljeni ustrezni prostorski pogoji za izvajanje aktivnosti s 
področja kulture in prostega časa 

• povečane možnosti vključevanja prebivalcev v različne aktivnosti, ki 
bogatijo življenje in povečujejo njegovo kvaliteto,  

•  



  
Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

• Skupna uporabna površina za izvajanje kulturne dejavnosti 
1.886,64 m2 

 
 

Pričakovani merljivi(!) 
učinki projekta:* 

Pričakovano število obiskovalcev : 2000 

Ciljna(-e) skupina(-e): Prebivalci občine Miren – Kostanjevica, prebivalci regije, 
okoliških občin (tudi čez mejo)  

 
*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 
Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih 
- upravičenca 
Občina Miren - Kostanjevica 
 
- aktivnosti upravičenca za dosego ciljev operacije 

 
Občina Miren - Kostanjevica je pred leti pričela s projektom oblikovanja novega občinskega 
središča Miren, ki ga občina do sedaj ni imela. Investicija se je začela z obnovo najstarejše 
stavbe v Mirnu (Kulturno upravni center Miren - 1. faza) iz 5. JR RRP in se nadaljevala z 
investicijo »Kulturno upravni center - 2. Faza iz 6. JR RRP. V ta namen je bil izveden 
arhitekturni natečaj, katerega plod je bila izbrana najbolj smotrna rešitev in izdelana projektna 
dokumentacija za etapno izvedbo 2. faze projekta. Občina Miren-Kostanjevica namerava 
nadaljevati z izgradnjo Kulturno-upravnega centra in to z 2. fazo – 1. In 2. etapo. V sklopu 
projektne dokumentacije so izdelana stavba A (kulturni dom s pomožnimi objekti) ter stavba B 
(dnevni center starejših občanov ter mladinski center). 

 
Operacija Kulturno upravni center – 2. faza – 1. in 2. etapa se izvaja tik ob obnovljenem 
kulturno – upravnem centru Miren, ki je bil obnovljen v 1. fazi izvedbe celovitega projekta 
ureditev kulturno upravnega centra Miren. V sodelovanju z ostalimi kulturnimi institucijami v 
regiji vidimo regionalni vpliv projekta na razvoj regije. Projekt bo s svojo infrastrukturo ustvaril 
pogoje za povečanje kulturne in turistične ponudbe v ožjem in širšem gravitacijskem območju 
regije (v Občini Miren-Kostanjevica, Občini Renče-Vogrsko, Občini Šempeter Vrtojba, občini 
Komen, itd.). Z izvedbo operacije se bodo odprli pogoji za izvedbo dogodkov tako na področju 
kulture ter turistične dejavnosti. Obnovljeni prostori bodo omogočili, nadaljnji razvoj kulturnega 
življenja v regiji in števila kulturnih prireditev. Urejena bo zunanjost objekta, pri čemer glavno 
vlogo prevzema avditorij, ki povezuje spodnji in zgornji nivo stavbe B ter omogoča izvedbo 
različnih prireditev na prostem (letni kino, gledališče, proslave itd.). 
 
Obseg del: 
1. etapa 

• izgradnja  stavbe A (večnamenska dvorana,  prostori  za mlade in  krajevno skupnost 
se zgradi le do vključno 4. faze, zaključi se prostore v pritličju – servis večnamenski 
dvorani) 

• izgradnja vseh priključkov na javno infrastrukturo 
• delna izgradnja spodnjega parkirišča 
• dokonča se amfiteater  

2. etapa: 
- izgradnja obeh etaž trakta južno od dvorane – dokonča  se le pritličje - vhodna avla, 

kavarna, sanitarije in garderobe  
 
Operacija vpliva na izboljšanje javne turistične infrastrukture lokalno-regionalnega pomena, saj 
z izvedbo prireditev na prostem omogočimo dodatno ponudbo turistom ter lokalnim  
prebivalcem. 
Operacija izboljšuje pogoje delovanja kulturnih društev ter skupin in omogoča dodano 
vrednost objektu ter širšem gravitacijskem območju za delovanje mladinski kulturnih 
dejavnosti ter s tem povečanja števila prireditev na prostem. 

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



Navede se:  
- vsebinsko področje 
- število in nazivi upravičencev 
- aktivnosti nosilnega in projektnih partnerjev z namenom doseganja skupnega cilja operacije 
- število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim predlogom, 

ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja 
- navesti aktivnosti, ki se izvajajo v okviru dopolnilnega financiranja (samo v primeru vsebin 1a) 

 
Primer za (1a) ekonomsko izobraževalna infrastruktura:  

- nosilni partner (upravičenec je občina);  
- partnerji, ki so upravičeni do sofinanciranja: ostale občine na ravni regije, katerih skupni cilj je 

izgradnja ekonomsko poslovne oziroma izobraževalne infrastrukture; 
- v kolikor je namen projekta pospeševanje podjetništva v regiji z vzpostavitvijo subjektov 

podjetniškega okolja na regionalni ravni, in sicer regionalnih podjetniških partnerstev oziroma t.i. 
regionalnih poslovnih središč, mrež, klubov, združenj, ostalih oblik partnerskega sodelovanja za 
pospeševanje podjetništva in konkurenčnosti na regionalni ravni, so sodelujoči subjekti na projektu 
tudi podjetja in druge osebe zasebnega prava, ki pa po pravilih 6. javnega poziva niso upravičeni do 
sofinanciranja. Podjetjem so za ta namen na razpolago sredstva iz naslova povratnih pomoči, ki jih 
razpisuje Sklad RS za regionalni razvoj; 

- subjekt podjetniškega okolja na regionalni ravni (regionalno poslovno središče, mrežo, klub, 
združenje, druge oblike partnerskega sodelovanja za pospeševanje podjetništva in konkurenčnosti 
na regionalni ravni) ustanovi(jo) partner(ji), ki je/so upravičeni do sofinanciranja v skladu s pravili 6. 
javnega poziva.  

- Prednost imajo tisti projektni predlogi, ki se navezujejo na nadgradnjo že obstoječih instrumentov, 
sofinanciranih iz OP RR iz drugih OP (npr. partnerstvo, ki vključuje tudi skupine, ki prejemajo 
subvencije za samozaposlitve, ki jih sofinancira ESS); v primeru izobraževalne infrastrukture pa tisti 
projektni predlogi, ki se navezujejo na instrumente kompetenčnih centrov, sofinanciranih iz naslova 
ESS 

 
-  

 
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – 
regijski projekt iz več vsebinskih področij (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z 
opredelitvijo v tč. 8 v razpisni dokumentaciji):: 
Navede se:  

- vsebinska področja in integrirani značaj projekta 
- število in nazivi upravičencev 
- aktivnosti nosilnega in projektnih partnerjev z namenom doseganja skupnega cilja operacije 
- število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim predlogom, 

ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja 
- navesti aktivnosti, ki se izvajajo v okviru dopolnilnega financiranja (če je to relevantno) 

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



Navede se:  
- vsebinska področja 
- število in nazivi upravičencev 
- aktivnosti nosilnega in projektnih partnerjev z namenom doseganja skupnega cilja operacije 
- število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim predlogom, 

ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja 
- navesti aktivnosti, ki se izvajajo v okviru dopolnilnega financiranja  

Primer za izvedbo je enak kot v primeru opisa projekta, ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z 
opredelitvijo v tč.8 v razpisni dokumentaciji 
Primer za integriran projekt (1a) in (2b) – ekonomsko izobraževalna in turistična infrastruktura (medregionalni 
turistični inkubator) 

- nosilni partner (upravičenec je občina);  
- partnerji, ki so upravičeni do sofinanciranja: ostale občine na ravni več regij, katerih skupni cilj je 

izgradnja ekonomsko poslovne oziroma izobraževalne infrastrukture za namen razvoja turizma; 
- v kolikor je namen projekta pospeševanje podjetništva v regiji z vzpostavitvijo subjektov 

podjetniškega okolja za namen razvoja turizma na medregionalni, so sodelujoči subjekti na projektu 
tudi podjetja in druge osebe zasebnega prava, ki pa po pravilih 8. javnega poziva niso upravičeni do 
sofinanciranja. Podjetjem so za ta namen na razpolago sredstva iz naslova povratnih pomoči, ki jih 
razpisuje Sklad RS za regionalni razvoj; 

- subjekt podjetniškega okolja za namen razvoja turizma na medregionalni ravni (regionalno poslovno 
središče, mrežo, klub, združenje, druge oblike partnerskega sodelovanja za pospeševanje 
podjetništva in konkurenčnosti na regionalni ravni) ustanovi(jo) partner(ji), ki je/so upravičeni do 
sofinanciranja v skladu s pravili 8. javnega poziva  

 
 
 
  
Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 
Miren - Kostanjevica Miren 

 
 

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

partnerja posebej) 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Priprava in izdelava investicijskega programa 3.000,00 2014 - 2015 
2. Informiranje in obveščanje 1.220,00 2014 - 2015 
3. Strokovni nadzor gradnje 49.983,85 2014 - 2015 
4. Investicija 3.123.990,56 2014 - 2015 
5.    
6.    
7.    

SKUPAJ stroški: 3.178.194,41 €  
(Tabelo po potrebi razširite) 



 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2013 
(in pred tem) leto 2014 leto 2015 SKUPAJ 

po virih % 

upravičenec (nosilec 
projekta)  80.151,94€ 1.271.328,90€ 1.351.480,84€ 42,52% 

partner 1      
partner 2      
…      
sredstva EU (ESRR)   1.826.713,57€ 1.826.713,57€ 57,48% 
drugi javni viri (navedite): 
_________      

zasebna sredstva 
(navedite): ________-      

SKUPAJ po letih  80.151,94€ 3.098.042,47€ 3.178.194,41€ 100,0% 
(Tabelo po potrebi razširite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Obrazec št. 5 
 

PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA REGIJE  
 
Zap. št. projekta: 23. 

Vrsta projekta: 
(označite): 

(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): LTO BOVEC 
Sodelujoči partnerji v projektu: - OBČINA BOVEC 

- LTO SOTOČJE  
- OBČINA TOLMIN 
- OBČINA KOBARID 
- OBČINA BRDA 
- ZTKMŠ BRDA 
- MESTNA OBČINA NOVA GORICA  

  
Naziv projekta: Vrednotenje nesnovne kulturne dediščine in razvoj 

skupne kolesarske in pohodniške ponudbe regije  
 

 
 
Prioriteta RRP (št. in naziv): Razvojna prioriteta 3: Odličnost v turizmu 
Ukrep RRP (št. in naziv): Ukrep 3.1.2:  

Razvoj in promocija strateških produktov Smaragdne poti 
 
Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

iii) OP Krepitev regionalnih razvojnih 
potencialov 

jjj) OP Razvoj človeških virov 
kkk) 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 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 infrastruktu 



 
 
 

Splošni cilji projekta: Zavedanje lastne identitete, rast samozavesti lokalnih 
skupnosti Goriške razvojne regije in razvoj novih produktov na 
osnovi bogastva dediščinskih potencialov, vrednotenje 
nesnovne in snovne kulturne dediščine kot osnova za nove 
možnosti in koristi, za razvoj cele regije, za rast identitete 
krajev in pokrajin,  podjetniških iniciativ in turizma.  
 
Dvig konkurenčnosti severnoprimorskega dela ponudbe v 
mednarodnem projektu Alpe Adria Trail, vzpostavitev celotnih 
kolesarskih in pohodniških produktov doline in s tem boljše 
pozicioniranje na mednarodnem turističnem trgu. 
 
 
SPLOŠNI CILJI:  
- razvoj podeželja  
- vključevanje lokalne skupnosti  
- rast svoje lastne identitete (lokalno) 
- oblikovanje skupnosti in razvoja regije 
- mreža stikov - z drugimi podobnimi lokacijami 
- razvoj ekonomije - ustvarjanje delovnih mest 
- povečati privlačnost regije v smislu turizma  
- povečati privlačnost tudi za nove investitorje 
- trajnostni socialno-ekonomski razvoj 
- ohranjanje naravne in kulturne dediščine z ureditvijo pohodnih in 
kolesarskih poti 
 

Skratka: Prispevati k bolj uravnoteženemu razvoju, podati nov vir za 
gospodarski razvoj, ki temelji na znanjih in identiteti regije in najti 
rešitev za trajnostni regionalni razvoj in okoljsko turistično ureditev! 
 

Specifični cilji 
projekta: 

Specifični cilji se nanašajo na ureditev lokacij za ohranjanje in 
valorizacijo naravne in kulturne dediščine, povezovanje lokalne 
skupnosti, prostora in obiskovalcev, ob tem pa promoviranje 
trajnostnega razvoja regij, krepitev in zavedanje lokalne identitete,  s 
tem pa omogočanje celostnih doživetij za obiskovalce.  
 
VSE SODELUJOČE OBČINE REGIJE: 
- ohranjanje naravne in kulturne dediščine z ureditvijo pohodnih in 
kolesarskih poti: 
- oznake na poti 
- etapnih (start-cilj) informacijskih točk 
- magičnih točk – počivališča na izjemnih lokacijah na poti 
- zagotoviti informiranje javnosti 
- promocija turističnega produkta 
- zagotoviti tekoče vzdrževanje 
 
LTO BOVEC in OBČINA BOVEC:  
- Prenos primera dobre prakse projekta CCC – valorizacija 
nesnovne kulturne dediščine, s pomočjo nastalega priročnika in 
izdelane metodologije dela na sosednje občine partnerice.  
- Oblikovanje partnerskega sodelovanja med regijami in ponudniki 
- Nadaljevanje povezovanja nosilcev dediščine z gospodarstvom, 



ponudniki ter lokalno skupnostjo, izvajanje izobraževanja.  
- Razvoj projekta »Soldati na Rombonu« ter priprava in realizacija 
dogodkov v povezavi s 1. sv. vojno in starejšo zgodovino regije. 
- Izdelava promocijskega digitalnega in tiskanega materiala, 
priprava vsebin v povezavi z dediščino, trženje in splošna promocija 
kolesarskih in pohodnih poti ter celotnih regisjkih produktov. 
- Ureditev in oprema razstavnih prostorov v trdnjavi Kluže za 
potrebe začasnih in stalnih zbirk ter ureditev okolice trdnjave 
 
LTO SOTOČJE, OBČINI TOLMIN IN KOBARID:  
- Prevzem primera dobre prakse na osnovi izdelanega priročnika 
projekta CCC, popis, promocija in valorizacija dediščine.  
- Razvoj projekta Jestival.   
- Razvoj valorizacije dediščine v Baški grapi. 
- Ureditev učne vstopne točke pri vhodu v Tolminska korita 
- Izdelava promocijskega digitalnega in tiskanega materiala, 
priprava vsebin v povezavi z dediščino, trženje in splošna promocija 
kolesarskih in pohodnih poti ter celotnih regisjkih produktov. 
 
ZTKMŠ BRDA in OBČINA BRDA: 
- Prevzem primera dobre prakse na osnovi izdelanega priročnika 
projekta CCC, popis in valorizacija dediščine (poudarek na briški 
kulinariki). 
- Razvoj projekta Brda in vino z dodatno noto na enogastronomiji. 
- Delavnice in izobraževanja na temo enogastronomije. 
- Izdelava in izdaja knjige o briški kulinariki. 
- Izdelava promocijskega digitalnega in tiskanega materiala, 
priprava vsebin v povezavi z dediščino, trženje in splošna promocija 
kolesarskih in pohodnih poti ter celotnih regisjkih produktov. 
 
MESTNA OBČINA NOVA GORICA: 
- Prevzem primera dobre prakse, na osnovi izdelanega priročnika 
projekta CCC, popis, promocija in valorizacija dediščine.  
- popisana in valorizirana nesnovna dediščine območja MONG, ter 
pripravljen program za ohranitev in razvoj 
- izbran primer, oblikovana ponudba in produkti posameznih 
predlagateljev vezano na izbrano nesnovno dediščino 
-  pripravljen ureditveni predlog ter izvedba ureditve izbrane lokacije 
ter ureditev interpretacijski točke izbrane nesnovne dediščine 
- Izdelava promocijskega digitalnega in tiskanega materiala, 
priprava vsebin v povezavi z dediščino, trženje in splošna promocija 
kolesarskih in pohodnih poti ter celotnih regisjkih produktov. 

  
Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

OBČINA BOVEC:  
- 1 obnovljen in revitaliziran objekt kulturne dediščine 
- 100 m2 skupna uporabna površina obnovljenih objektov 

kulturne infrastrukture 
- 2 novi ali urejeni turistični ponudbi in/ali storitvi 
- 1 nov dogodek na temo dediščine 
- 1 sklop urejenih kolesarskih in pohodnih poti:  

• 50 km urejenih pohodniških poti 
• 2 etapni (start-cilj) točki 
• Urejena vmesna počivališča, magične in info točk  
• 20 km oblikovanih in urejenih kolesarskih poti 



OBČINI TOLMIN IN OBČINA KOBARID:  
- 1 nov izdelk (ali storitev) oz. projekt, ki prispeva k 

ohranjanju biotske raznovrstnosti 
- 3 novi turistični produkti in/ali storitve 
- 1 učilnica na prostem 
- 1 nov projekt dediščine v Baški grapi 
- 1 razvit festival štrukljev in krapcev - Jestival  
- 1 sklop urejenih kolesarskih in pohodnih poti in sicer:  

 Občina Kobarid 
• 30 km urejenih pohodniških poti 
• 1 etapna (start-cilj) točka 
• 1 magična točka (počivališča) 

 Občina Tolmin 
• 30 km urejenih pohodniških poti 
• 1 etapna (start-cilj) točka 
• 1 magična točka (počivališča) 

 
 
OBČINA BRDA: 

- 1 nov turistični produkt in/ali storitev  
- Razvit produkt Brda s poudarkom na enogastronomiji  
- 1 sklop urejenih kolesarskih in pohodnih poti in sicer:  

• 30 km urejenih pohodniških poti 
• 1 etapna (start-cilj) točka 
• 1 magična točka (počivališča) 

 
 
MESTNA OBČINA NOVA GORICA:  

- 2 nova turistična produkta in/ali storitvi 
- Urejena lokacija vezana na izbrano nesnovno dediščino 
- Razvit dogodek povezan z nesnovno dediščino  
 

 
Pričakovani merljivi(!) 
učinki projekta:* 

Predvideni cilji 2 leti po zaključku projekta: 
 
Občina Bovec 
 

• 2000 pohodnikov na poti AAT na letni ravni 
• 3000 dodatnih nočitev na letni ravni*  
• 1000 kolesarjev na urejenih kolesarskih poteh 
• +20% obiskov spletne strani  
• 1000 več obiskovalcev v trdnjavi Kluže (v primeru 

operacije izgradnje/obnove večnamenskih centrov ali 
kulturnih spomenikov)                                                        

• 2000 obiskovalcev dogodka »1. svetovne vojne«   
 
 
Občina Kobarid 
 

• 1000 pohodnikov na poti AAT na letni ravni 
• 1000 dodatnih nočitev na letni ravni  
• 1000 več obiskovalcev dogodka »Jestival«       
 

 



Občina Tolmin 
 

• 1000 pohodnikov na poti AAT na letni ravni 
• 1000 dodatnih nočitev na letni ravni  
• +20% obiskov spletne strani                  
• 3000 več obiskovalcev - Tolminska korita  (v primeru 

operacije izgradnje/obnove večnamenskih centrov ali 
kulturnih spomenikov)                                       

• 1000 več obiskovalcev dogodka Baška grapa  
 
Občina Brda 
 

• 1000 pohodnikov na poti AAT na letni ravni 
• 2000 dodatnih nočitev na letni ravni* 
• +10% obiskov spletne strani                     
• 1000 več obiskovalcev dogodka »Brda in 

enogastronomija.«  
 
Mestna Občina Nova Gorica 
 

• +10% obiskov spletne strani    
• 1000 obiskovalcev urejene turistične točke 
• 1000 obiskovalcev dogodka dediščine 

 
 
 

 
*v Brdih in v Bovcu sta dve etapi, kjer pohodniki prenočujejo, v 
ostalih občinah samo ena, zato v Brdih in Bovcu pričakujemo 
večje število nočitev 
 

Ciljna(-e) skupina(-e): - Lokalne skupnosti 
- Domačini (občani) 
- Ponudniki turističnih storitev 
- Lokalno gospodarstvo, podjetništvo, obrtništvo  
- Šolske skupine in izobraževalni programi 
- Turisti (domači in tuji) 
- Pohodniki - aktivni prebivalci predvsem centralnega 

dela Evrope,  
- Pripadniki srednjega in višjega socialnega razreda,  
- Posamezniki,  
- Pari in skupne v starostnem razponu od 30 do 60 let 

 
 
 
 
 
 

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



 
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – 
regijski projekt iz enega vsebinskega področja (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z 
opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji): 
Vsebinsko področje: 
7.4.1.4. Javna  infrastruktura   v  območjih   s posebnimi   varstvenimi   režimi   in  v  
turističnih območjih  (2.b) 
 

5. lzgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih 
operacij lokalnoregionalnega pomena, katerih cilj je povečanje turistične 
atraktivnosti regije in identitet krajev in pokrajin. 

 
 

ŠIRITEV METODOLOGIJE DELA PROJEKTA VREDNOTENJA NESNOVNE KULTURNE 
DEDIŠČINE »CULTURAL CAPITAL COUNTS« NA REGIJO TER VKLJUČEVANJE LE TE 
V CELOSTNE TURISTIČNE PRODUKTE POHODNIŠTVA IN KOLESARSTVA: 
 
OPIS PROJEKTA CCC: 
Cultural Capital Counts je ime projekta, ki trenutno povezuje 10 evropskih regij iz šestih 
držav. Skupni cilj je omogočiti pozitiven razvoj regij z osredotočanjem na nesnovne kulturne 
vire kot so tradicija, tehnična znanja, šege in navade ter različni talenti, ki so se skozi čas 
razvili v določeni regiji. V treh letih trajanja projekta (2011 – 2014) regije sodelujejo pri 
uporabi njihove nesnovne kulturne dediščine za pozitiven nadaljnji razvoj. Prepričani smo, da 
je prihodnost destinacije in regije v uporabi znanj na osnovi tradicije, zato želimo projekt 
nadgradti in ga razširiti na celotno območje Goriške razvojne regije in povezati z odliko dveh 
območij regije, katerima je bila dodeljen naziv DESTINACIJA ODLIČNOSTI v sklopu 
programa EDEN. 
 
NESNOVNA KULTURNA DEDIŠČINA, SO ZNANJA SPRETNOSTI IN KULTURA NEKE 
REGIJE, KATERI DAJEJO IDENTITETO IN DUŠO, ODRAŽAJO SE V RAZLIČNIH 
ASPEKTIH, KOT SO: 

- Znanja o naravi in okolju 
- Gospodarska znanja in spretnosti 
- Kulinarika 
- Ustno izročilo in ljudsko slovstvo, jezik  
- Uprizoritvene umetnosti in predstavitve  
- Šege in navade 

 
METODOLOGIJA IN STRATEGIJA CCC SELDI PETIM KORAKOM VALORIZACIJE: 

1. odkrivanje 
2. vizija 
3. načrtovanje 
4. implementacija 
5. korist 

 



NAMEN PROJEKTA CCC: 
Prepričani smo, da osredotočenost na posamezne edinstvenosti naše regije prinese večjo 
privlačnost za prebivalce, obiskovalce in podjetnike! Večina ljudi, ki živi na območjih, kjer 
poteka projekt, se ne zavedal posebnosti njihove nesnovne dediščine. S projektom, smo 
želeli osvestiti prebivalce o edinstvenostih regije ter okrepiti njihov odnos do domačega 
okolja, pokrajine in kulture.  
 
Z razvojem strategije, ki temelji na nesnovnih kulturnih virih, bomo omogočili trajnostni 
regionalni razvoj, da bi povečali njihovo konkurenčnost. Tudi posamezna podjetja se bodo 
lahko osredotočila na nesnovno kulturno dediščino njihovih regij, saj jim bo to pomagalo, da 
razvijejo svoje edinstvene predloge za prodajo. Skupaj s partnerji bomo "vsebino" regije 
povezali z regionalnim gospodarstvom in ponudili preko na novo urejenih kolesarsko-
pohodniških poti tudi obiskovalcem. ( vir: www.CulturalCapitalCounts.eu) 
 
 
OPIS PROJEKTA ALPE ADRIA TRAIL: 
 
Alpe Adria Trail je mednarodni pohodniški projekt avstrijske Koroške, Slovenije in Furlanije 
Julijske krajine. Osnovna ideja projekta je povezovalna pohodniška pot, ki se začne na 
ledeniku pod Grossglocknerjem in preko treh dežel, narodov, kultur, povezuje najvišjo 
avstrijsko goro z Jadranom. Na slovensko ozemlje pride v Kranjski gori, teče čez Vršič v 
Dolino Soče, pri Tolminu zavije v Benečijo na italijanski strani, se vrne v Brda in čez 
italijanski kras z ovinkom skozi Lipico pri Trstu doseže morje. Na območju razvojne regije 
Goriške/severne Primorske poteka skozi občine Bovec, Kobarid, Tolmin in Brda. 
 
Tako italijanska kot avstrijska stran sta projekt podprli z velikimi finančnimi vložki (FVJ 
700.000 EUR, Avstrija več kot 1.000.000) pretežno iz EU virov; Slovenija je v tem kontekstu 
šibkejša stran. Leto 2013 je bilo prvo leto izvajanja projekta in število obiskovalcev je močno 
preseglo začetna pričakovanja in pričakovanja za bodočnost so velika. Dejstvo je, daje  
slovenski del poti, še posebej skozi Dolino Soče in Brda, najatraktivnejši na celotni poti, 
vendar te priložnosti ne moremo v zadostni meri izkoristiti ker sama pot in točke na poti niso 
urejene, tako kot bi morale biti in ker nimamo zadosti sredstev za produkcijo in izvedbo 
ustreznih promocijskih aktivnosti. Pot AAT kot celota je izjemno atraktivna in se bo v 
naslednjih letih gotovo umestila med najznamenitejše evropske pešpoti. Odobritev 
pričujočega projekta bi omogočila, da se Goriška/Severna Primorska uvrsti med 
najodličnejše regije na tej dolgi poti in da ponudnikom storitev zagotovimo dodatno tržišče in 
pripadajoče ekonomske učinke.  
 
NADGRADNJA VSEBIN OBEH PROJEKTOV CCC in AAT: 
Prepričani smo, da osredotočenost na posamezne edinstvenosti naše regije prinese 
večjo privlačnost za prebivalce, obiskovalce, turiste in podjetnike! Obiskovalcem pa 
lahko nudimo kvalitetno doživetje v povezavi z lokalno okoljem in skupnostjo. 
 
Pozitivni Učinki za destinacjo in Dolino Soče 
Pričakujemo, da bomo z razvojem pohodništva in kolesarjenja nekoliko omilili izpad turistične 
ponudbe zaradi zaprtja kaninskega smučišča in s tem povezanega upada gostov v letu 2013, 
zaprtja dveh večjih hotelov s skupno kapaciteto cca. 500 ležišč ter s tem tudi zmanjšanja 
nočitev. Iz tega razloga načrtujemo tudi dvig nočitev za cca. 7.000 v letu 2015. 
 
Opis skladnosti z razvojno specializacijo regije 
Ohranjanje naravne in kulturne dediščine je predpogoj za nadaljnji razvoj podeželja, 
upočasnitev odseljevanja ter razvoj zelenega turizma.    
  

http://www.culturalcapitalcounts.eu/


Aktivnosti nosilnega in projektnih partnerjev z namenom doseganja skupnega cilja operacije 
 
Lokalna turistična organizacija Bovec: (Občina Bovec) 

- vodenje in koordinacija, administracija projekta s partnerji  
- prenos primera dobrih praks, CCC strategije in metode dela na partnerje 
- vodenje in koordinacija izvedbe aktivnosti v občini Bovec z zunanjimi sodelavci  
- razvoj vsebin za kapitalizacijo dediščine, povezovanje nosilcev in podjetniških 

iniciativ, delavnice in izobraževanja javnega in zasebnega sektorja 
- zasnova in vzpostavitev programov novega produkta, vezanega na 1. sv. vojno in 

vodništva »Soldati na Rombonu« 
- izdelava promocijskega materiala, realizacija dogodkov v povezavi s prvo 

svetovno vojno in starejšo zgodovino bovške regije in spletna promocija  
- promocija (publikacije, oglaševanje, foto video produkcija, sejmi povezani s 

vzpostavitvijo in promocijo kolesarske in pohodniške ponudbe) 
- označevalni in usmerjevalni sistem 
- urejanje startno-ciljnih in magičnih točk 
 

 
Občina Bovec 

- ureditev in oprema prostorov v trdnjavi Kluže z opremo razstavnega prostora ter 
ureditev okolice trdnjave 

- izdelava promocijskega materiala, realizacija dogodkov v povezavi s prvo 
svetovno vojno in starejšo zgodovino bovške regije in spletna promocija  

 
 
LTO Sotočje: (občini Tolmin in Kobarid) 

- vodenje izvedbe projekta v občini Kobarid in Tolmin 
- prevzem znanj CCC strategije in metode dela na partnerje, izobraževanja, 

delavnice, primeri dobrih praks, popis, izbor in promocija dediščine  
- razvoj zasnove in izvedbe tradicionalne prireditve Jestival 
- izdelava promocijskih materialov, komuniciranje in oglaševanje 
- ureditev učne vstopne točke pri vhodu v Tolminska korita 
- promocija (publikacije, oglaševanje, foto video produkcija, sejmi povezani s 

vzpostavitvijo in promocijo kolesarske in pohodniške ponudbe) 
- označevalni in usmerjevalni sistem 
- urejanje startno-ciljnih in magičnih točk 

 
 
 
 
Zavod za Turizem, Kulturo, Mladino in Šport Brda: Občina Brda 

- vodenje izvedbe projekta v občini Brda 
- prevzem primera dobre prakse na osnovi izdelanega priročnika projekta CCC 

popis in valorizacija dediščine (poudarek na briški kulinariki) 
- razvoj projekta Brda in vino z dodatno noto na enogastronomiji 
- delavnice in izobraževanja na temo enogastronomije 
- izdelava promocijskih materialov, izdelava in izdaja knjige o briški kulinariki 
- promocija (publikacije, oglaševanje, foto video produkcija, sejmi povezani s 

vzpostavitvijo in promocijo kolesarske in pohodniške ponudbe) 
- označevalni in usmerjevalni sistem 
- urejanje startno-ciljnih in magičnih točk 

 
 



Mestna Občina Nova Gorica: 
 

- vodenje izvedbe projekta v občini Nova Gorica 
- prevzem primera dobre prakse, na osnovi izdelanega priročnika projekta CCC, 

izobraževanja, delavnice, primeri dobrih praks, popis, izbor in promocija dediščine 
- priprav produktov in ponudbe vezane na izbrano nesnovno dediščino 
- priprava in izvedba ureditve lokacije vezane na izbrano nesnovno dediščino 
- izvedba dogodka vezanega na izbrano nesnovno dediščino   
- izdelava promocijskih materialov, komuniciranje in oglaševanje 

 
Število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim predlogom, ki sicer niso 
upravičeni do sofinanciranja 
 

- občine 
- člani LTO-jev 
- razvojne agencije 
- društva 
- profitne organizacije 
- neprofitne organizacije 
- podjetniki in gospodarstvo 
- javni sektor, šole, vrtci 
- ponudniki namestitvenih kapacitet predvsem v okolici startno-ciljnih točk (ca. 30) 
- ponudniki gostinskih storitev na poti (bari, restavracije, gostilne, planinske koče) 
- prevozniki 

 
V vsaki partnerski občini bo sodelovalo oz. bo vključeno v aktivnosti v zvezi s projektnim 
predlogom od 10-20 različnih subjektov, ki niso upravičeni do sofinanciranja.  
 
 
  
Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 
(v primeru, ko je partnerjev več, se navede za vsakega 
partnerja posebej) 
(v primeru medregionalnih projektov, se doda tudi naziv 
razvojne regije za vsakega partnerja posebej) 
 
Projekt poteka skozi občine (Bovec, ki ni partner v 
tej prijavi) Kobarid, Tolmin in Brda. Natančen 
potek poti je dostopen na internetni strani: 
http://www.alpe-adria-trail.com/si/routenfuehrer-
si.html?PHPSESSID=2c7b940bbd290eabc389515fa41
8056a 
 
Območje občin:  

- Bovec  
- Kobarid 
- Tolmin 
- Brda 
- In Mestne Občine Nova Gorica 

 

(v primeru, ko je 
partnerjev več, se 
navede za vsakega 
partnerja posebej) 
(v primeru 
medregionalnih 
projektov, se doda tudi 
naziv razvojne regije za 
vsakega partnerja 
posebej) 
 
Naselja in mesta 
vseh vključenih 
občin  

 

http://www.alpe-adria-trail.com/si/routenfuehrer-si.html?PHPSESSID=2c7b940bbd290eabc389515fa418056a
http://www.alpe-adria-trail.com/si/routenfuehrer-si.html?PHPSESSID=2c7b940bbd290eabc389515fa418056a
http://www.alpe-adria-trail.com/si/routenfuehrer-si.html?PHPSESSID=2c7b940bbd290eabc389515fa418056a


 
Aktivnosti projekta   

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

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

 
NE - INVESTICIJSKI DEL PROJEKTA – Stroški plač in 

povračila stroškov v zvezi z delom zaposlenih  

  

 
 
LTO BOVEC: 

  

Stroški plač in drugi stroški zaposlitev neposredno 
vezanih na koordinacijo projekta kot vodilni partner 
ter izvedbo aktivnosti s podizvajalci v Občini Bovec: 
85. Vodenje in koordniacija projekta, vodenje izvedbe 

aktivnosti v občini Bovec s posameznimi nalogami, 
roki in zadolžitvami, vodenje posameznih 
podizvajalcev aktivnosti projekta in zunanjimi 
sodelavci povezanih z operacijo  

86. Sodelovanje in delo s partnerji za prenos znanj in 
strategije CCC, kot primer dobre prakse (strošek 
vseh partnerjev CCC): 
Vodenje in koordinacija aktivnosti s partnerji za 
prenos potrebnih znanj na partnerje s prodročja 
vrednotenja nesnovne kulturne dediščine, CCC 
strategije in metode dela za kapitalizacijo dedičine, 
izobraževanja partnerjev 

 

51.000 
 

 
 
 
 
 
 

 

2014 – 30. 09.15 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
LTO SOTOČJE:  

  

Stroški plač in drugi stroški zaposlitev neposredno 
vezanih na koordinacijo in izvajanje projekta 
1. Vodenje izvedbe projekta in projektnih aktivnosti, ki 

se izvajajo v občini Kobarid in Tolmin  
2. Stroški zaposlenega za prevzem metodologije CCC 

Vodenje in izvajanje aktivnosti neposredno vezanih 
na vrednotenje nesnovne kulturne dediščine, 
vodenja priprave vsebin dediščine in dobre prakse 

20.000 
 
 

 
 
2014 – 30. 09.15 
 
2014 – 30. 09.15 

   
 
 
ZTKMŠ BRDA:  

  

Stroški plač in drugi stroški zaposlitev neposredno 
vezanih na koordinacijo in izvajanje projekta 
1. Vodenje izvedbe projekta v občini Brda   
2. Stroški zaposlenega za prevzem metodologije CCC 

15.000 1.1.15 – 30.09.15 

   
 
 
 

  

   

 
 

  

Skupaj ne-investicija strošek plač 86.000,00  
   
 

 
  



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

partnerja posebej) 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

NE - INVESTICIJSKI DEL PROJEKTA – Stroški 
aktivnosti na projektu 

 
LTO BOVEC: 

  

Razvoj vsebin regije za kapitalizacijo nesnovne 
kulturne dediščine ter priprava skupnega trženjskega 
načrta za pohodništvo in kolesarjenje 
1. Razvoj vsebin, povezovanje nosilcev in podjetniških 

iniciativ, delavnice in izobraževanja javnega in 
zasebnega sektorja s povezavo z novo pohodniško 
in kolesarsko turističnio ponudbo regije 

11000 2014 – 30. 09.15 
 
 

2. Zasnova in vzpostavitev programa novega 
produkta vezanega na 1. sv vojno in vodništva 
Soldati na Rombonu  

4000 2014 – 30. 09.15 

3. Priprava tržnega načrta za pohodništvo in 
kolesarjenje v navezavi z kultuno dediščino regije. 

4000 2014 – 30. 09.15 

Stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o 
operaciji 
4. Stroški obiskovanja sejmov, spletnega oglaševanja 

in blogarje. 
5. Izdelava materiala za otvoritev razstav ter priprava in 

realizacija dogodkov v povezavi s prvo svetovno 
vojno in starejšo zgodovino bovške regije ter njeno 
kulturno dediščino. 

6. Organizacije predstavitvenega dogodka novih vsebin 
kolesarskih in pohodnih poti in organizacije delavnice 
namenjene turističnim ponudnikom, organizacije 
študijskih tur za novinarje  

64500 
 

 
 

2014 – 30. 09.15 

Stroški multimedijskih predstavitev video produkcije 
in promocijskega materiala, potrebnih za izvedbo 
projekta  
7. Stroški oblikovanja, priprave tekstov in prevodov, 

lektoriranja,  
8. izdelave fotografij ali pridobitve slikovnega materiala.  
9. Stroški storitev vodenja in koordinacije operacije s 

strani zunanjega izvajalca. Stroški pridobivanja 
soglasij lastnikov zemljišč po katerih potekajo 
kolesarske poti Stroški pridobitve in obdelave GPS 
koordinat 

10. Izdelava kolesarske in pohodniške karte v nakladi 
30.000 izvodov 

11. Izdelava promocijske zloženke v 4 jezikih, skupna 
naklada 30.000 izvodov  

12. Stroški razvoja internetnega portala 
13. Stroški izdelave video predstavitve doline 

74500 
 
 

2014 – 30. 09.15 

14. Stroški vodenja administracije projekta in drugi 
administrativni stroški 

15.000 2014 – 30. 09.15 

   
 
LTO Sotočje:  

  

1. Prevzem znanj CCC strategije in metode dela, 
izobraževanja, delavnice, primeri dobrih praks,    
popis in izbor dediščine  

2. Razvoj zasnove in izvedbe prireditve Jestival  
3. Izdelava promocijskih materialov in oglaševanje 
4. Stroški izdelave video predstavitve doline 

56.000 
 
 
 
 
 

2014 – 30. 09.15 

   



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

partnerja posebej) 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

 
OBČINA TOLMIN: 
Stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o 
operaciji, multimedijskih predstavitev in 
promocijskega materiala, potrebnih za izvedbo 
projekta  
1. Priprave vsebin, idejnih rešitev ter študije, fotografij 
2. Promocija in PR 
3. Video produkcija 

37700 
 
 
 
 

2014 – 30. 09.15 

   
 
 
OBČINA KOBARID: 

  

Stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o 
operaciji, multimedijskih predstavitev in 
promocijskega materiala, potrebnih za izvedbo 
projekta  
1. Priprave vsebin, idejnih rešitev ter študije, fotografij 
2. Promocija in PR 
3. Video produkcija 

37700 
 
 
 
 

2014 – 30. 09.15 

   
 
 
ZTKMŠ BRDA:  

  

1. Prevzem znanj CCC strategije in metode dela, 
izobraževanja, delavnice, primeri dobrih praks, popis 
in izbor dediščine (poudarek na briški kulinariki) 

2. Razvoj projekta Brda in vino z dodatno noto na 
enogastronomiji, delavnice in izobraževanja na temo 
enogastronomije 

30.000 1.1.15 – 30.09.15 

   
 
 
OBČINA BRDA: 

  

Stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o 
operaciji, multimedijskih predstavitev in 
promocijskega materiala, potrebnih za izvedbo 
projekta  
1. Priprave vsebin, idejnih rešitev ter študije, fotografij 
2. Promocija in PR 
3. Video produkcija 

37700 
 
 
 
 

2014 – 30. 09.15 

   
 
 
MONG: 

  
 
 

1. Prevzem znanj CCC strategije in metode dela, 
izobraževanja, delavnice, primeri dobrih praks,  

2. popis in izbor dediščine   
3. Priprava ponudbe/produktov, izdelava promocijskih 

materialov, komuniciranje in oglaševanje 
4. Priprava ureditve izbrane lokacije in izvedba 

dogodka 

48.000 2014 – 30. 09.15 

   
Skupaj neinvesticija BREZ stroška plač 420.100  

   
 
 

  



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

partnerja posebej) 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

INVESTICIJSKI DEL OPERACIJE  
 
LTO BOVEC: 

  

1. Izdelava in postavitev magičnih in etapnih točk na 
poti Alpe Adria Trail – enostavni objekti:  

       •   50 km urejenih pohodniških poti 
       •   2 etapni (start-cilj) točki 
       •   Urejena vmesna počivališča, magičnih in info točk 

31500 
 

2014 – 30. 09.15 

2. Ureditev kolesarskih poti – enostavni objekti:  
• 20 km oblikovanih in urejenih kolesarskih poti  
• Urejena vmesna počivališča 

27800 
 
 

2014 – 30. 09.15 

3. Nakup in postavitev količkov ter usmerjevalnih 
tabel - enostavni objekti 

10000 
 

2014 – 30. 09.15 

4. Stroški storitev izdelave investicijske 
dokumentacije. Stroški storitev izdelave in revizije 
projektne dokumentacije, geodetski posnetki in 
projektantski nadzor.  

7000 
 

13.12.13 - 30.09.15 

 
OBČINA BOVEC: 

  

1. Ureditev in oprema turistične info točke in 
podporne infrastrukture prostorov v trdnjavi Kluže in 
okolice z opremo razstavnega prostora (varovanje, 
sušilniki, razstavne izložbe, …), za potrebe začasnih 
in stalnih zbirk na temo prve vojne in dediščine 
Bovškega. 

27.000 2014 – 30. 09.15 

 
LTO SOTOČJE: 

  

3. Ureditev učne vstopne točke  
pri vhodu v Tolminska korita 

35.000 2014 – 30. 09.15 

 
OBČINA TOLMIN: 

  

Izdelava in postavitev magičnih in etapnih točk na 
poti Alpe Adria Trail – enostavni objekti: 
4. ureditev magične točke  
5. ureditev etapnih točk in ureditev poti 

20.500 
 

2014 – 30. 09.15 

 
OBČINA KOBARID: 

  

Izdelava in postavitev magičnih in etapnih točk na 
poti Alpe Adria Trail – enostavni objekti: 
6. ureditev magične točke  
7. ureditev etapnih točk in ureditev poti 

20.500 
 

2014 – 30. 09.15 

 
OBČINA BRDA: 

  

Izdelava in postavitev magičnih in etapnih točk na 
poti Alpe Adria Trail – enostavni objekti: 
8. ureditev magične točke  
9. ureditev etapnih točk in ureditev poti 

20.500 
 

2014 – 30. 09.15 

 
MONG: 

  

5. Oprema turistične info točke in podporne 
infrastrukture, prostorov 

22.000 1.9.14 – 30.09.15 

Skupaj investicija 221.800,00  
   

SKUPAJ vsi stroški projekta 727.900,00  
(Tabelo po potrebi razširite) 



FINANČNI NAČRT (v Eur, bruto) 

Viri sredstev 

leto 2013        
(in pred 

tem) leto 2014 leto 2015 
SKUPAJ          
po virih % 

nosilec 
projekta  
upravičenec: 
LTO BOVEC    28.437,95 54.819,43 83.257,38 11,44% 
partner 1 
Obcina BC   3.639,34 4.549,18 8.188,52 1,12% 
partner 2      
LTO Sotočje   16.363,93 14.234,43 30.598,36 4,20% 

partner 3 
Obcina 
Tolmin   8.795,08 8.855,74 17.650,82 2,42% 

Partner 4 
Obcina 
Kobarid   8.795,08 8.855,74 17.650,82 2,42% 
partner 5 
ZTKMŠ Brda   0,00 11.348,36 11.348,36 1,56% 
partner 6 
Obcina Brda   3.548,36 14.102,46 17.650,82 2,42% 
partner 7   
MONG   7.885,25 13.344,26 21.229,51 2,92% 

sredstva EU 
(ESRR)   189.635,00 330.690,41 520.325,41 71,48% 
drugi javni 
viri 
(navedite): _           

zasebna 
sredstva 
(navedite): _           
SKUPAJ po 
letih   267.100,00 460.800,00 727.900,00 100,00% 
 
 
Projektne aktivnosti partnerjev se črpajo iz proračunkih postavk kot spodaj: 
 
nosilec projekta:  LTO BOVEC   P.P. LTO Bovec 475 – Letni plan LTO Bovec 
partner 1   Občina Bovec  P.P. Občina Bovec 01790 – Kluže 
partner 2        LTO Sotočje  P.P. Letni plan LTO Sotočje 
partner 3  Občina Tolmin P.P. Občina Tolmin: 041404 
Partner 4   Občina Kobarid P.P. Občina Kobarid: 1433 
partner 5   ZTKMŠ Brda  P.P. Občina Brda: 014024 
partner 6   Občina Brda   P.P. Občina Brda: 014024 
partner 7     MONG   P.P. MONG: 07240 
 



FINANČNI NAČRT (v Eur, neto Brez DDV) 

Viri sredstev 

leto 
2013        

(in pred 
tem) leto 2014 leto 2015 

SKUPAJ          
po virih % 

nosilec proj.   
upravičenec: 
LTO BOVEC   12.875,66 25.425,98 38.301,64 6,257% 
partner 1 
Obcina BC  1.475,41 1.844,26 3.319,67 0,542% 
partner 2      
LTO Sotočje  7.347,54 6.840,98 14.188,52 2,318% 
partner 3 
Obcina 
Tolmin  3.565,57 3.590,16 7.155,74 1,169% 

Partner 4 
Obcina 
Kobarid  3.565,57 3.590,16 7.155,74 1,169% 
partner 5 
ZTKMŠ Brda  0,00 5.938,52 5.938,52 0,970% 
partner 6 
Obcina Brda  1.438,52 5.717,21 7.155,74 1,169% 
partner 7   
MONG  3.196,72 5.409,84 8.606,56 1,406% 

sredstva EU 
(ESRR)   189.635,00 330.690,41 520.325,41 85,000% 
nosilec proj. 
upravičenec: 
LTO BOVEC    72.962,05 144.080,57 217.042,62  sofinanciranje 
partner 1 
Obcina BC   8.360,66 10.450,82 18.811,48 sofinanciranje  
partner 2      
LTO Sotočje   41.636,07 38.765,57 80.401,64 sofinanciranje  
partner 3 
Obcina 
Tolmin   20.204,92 20.344,26 40.549,18  sofinanciranje 

Partner 4 
Obcina 
Kobarid   20.204,92 20.344,26 40.549,18  sofinanciranje 
partner 5 
ZTKMŠ Brda   0,00 33.651,64 33.651,64 sofinanciranje  
partner 6 
Obcina Brda   8.151,64 32.397,54 40.549,18 sofinanciranje  
partner 7   
MONG   18.114,75 30.655,74 48.770,49 sofinanciranje  
drugi javni viri 
(navedite):__      
zasebna 
sredstva 
(navedite)___           

SKUPAJ po 
letih   223.100,00 389.047,54 612.147,54 100,00% 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


