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1. GOSPODARSTVO 
 

1.1. Mreža poslovnih con Primorsko-notranjske regije 
 

IME PROJEKTA: MREŽA POSLOVNIH CON PRIMORSKO-NOTRANJSKE REGIJE 

POVZETEK PROJEKTA: Z namenom povečanja konkurenčnosti in doseganja pametne specializacije se je 
oblikovala mreža poslovnih con Primorsko-notranjske regije, ki namerava do 
2020 skupaj izpeljati naslednje skupine aktivnosti: 

1. informiranje in organiziranje podjetij o omejitvah vodovarstvenih 
območij mreže con  

2. ukrepi za preseganje okoljskih standardov 
3. organiziranje v razvojne skupine in definiranja razvojnih ciklov v podjetji 

- zagotavljanje trajnosti 
4. izboljšanje imaga con z javnimi in zasebnimi investicijami - design 

management 
5.  internacionalizacija in mreženje mreže con z drugimi subjekti na 

nacionalnem in mednarodnem okolju 
6. Projektni management projekta 

Projekt Mreža poslovnih con PNR dosega slednje strateške gospodarske cilje: 
C1 – izboljšanje konkurenčnosti regijskega gospodarstva 
C2 – spodbujati razvoj obstoječih in novih podjetij ter ustvarjanje novih delovnih 
mest 
C3 – spodbujati investicije v regijsko gospodarstvo 

PRIORTETA RRP:  
1 – Spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva ter ohranjanje, razvoj in 
ustvarjanje novih delovnih mest 

PROGRAM RRP: 
1 – Gospodarstvo 
4 – Človeški viri 

UKREP RRP: 
Spodbujanje raziskovanja, razvoja in inovativnosti 
Spodbujanje podjetništva 

CILJNA SKUPINA:  
(kdo so končni uporabniki, 
analiza njihovih potreb, število) 

Podjetja, organizirana v 6 poslovnih conah Primorsko-notranjske regije. 
Ocenjeno število uporabnikov – 160  
Potrebe po: 

 Skupnem upravljanju con z jasno razvojno strategijo v PNR 

 Celovitim promocijskim aktivnostim  

 Aktivnostih za večjo konkurenčnost in prepoznavnost con 

 Novih vlagateljih  

 Po razvojnih sredstvih 

 Po ustreznih infrastrukturi, varnosti in podpornih aktivnostih  

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta ter opis 
skladnosti z razvojno 
specializacijo regije) 

V pretekli finančni perspektivi je se je na 6 lokacijah začel proces oblikovanja 
poslovnih con, tako na področju javne infrastrukture, kot na področju zasebnih 
investicij. Izvedene aktivnosti kažejo na resen namen razvoja poslovnih con v 
Primorsko-notranjski regiji, ki pa hkrati kaže tudi na pomanjkljivosti: 

 Ni izdelanih strateških načrtov in strategij razvoja con v PNR   

 pomanjkanje upravljalskih aktivnosti con v PNR 

 Slaba prepoznavnost con 

 Slaba informiranost glede con in podjetij 

 Slaba komunikacija med deležniki 

 Zakrknjen razvoj (previsoka cena zemljišč, prispevki, kriza,…) 

 Ne-regulirana omejitev hitrosti  in prometa 

 Slab dostop do ceste 

 Drago mestno zemljišče 

 Nerazumevanje in neodzivnost občin 

 Pomanjkanje optike – razvoj IKT 

 Pomanjkanje parkirnih mest za tovorna vozila 
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 Slab telefonski signal (Mobitel) 

 Splošna neurejenost (smeti, nesnaga) 

 Neurejenost meteornih voda 

 Pomanjkanje ustrezne in kvalificirane delovne sile 

 Ne enoten nastop na trgu do dobaviteljev energentov 

 Niso definirana »pravila igre«. 
Vsi udeleženi akterji v poslovnih conah prepoznavajo potrebo po aktivni 
participaciji ter integralnem skupnem pristopu pri upravljanju con. Nova 
finančna perspektiva 2014-2020 jim to omogoča. 
Projekt je skladen s cilji Pametne specializacije ter Osnutkom partnerskega 
sporazuma,  spodbuja raziskovalno-razvojno dejavnost v podjetij, razvojne 
investicije, mreženje. Zagotavlja celovitost, saj v njem sodelujejo poslovne cone 
iz vseh občin Primorsko-notranjske regije (Velike Bloke, Loška dolina, Cerknica, 
Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica). Hkrati z načrtovanimi aktivnostmi dosega 
slednje cilje Ukrepa 3 RRP 2014-2020: 

 Dvigniti raven kulture inovairanja v regiji, 

 Spodbuditi inovacijsko sposobnost GS, 

 Povečuje zagotavljanje virov za fin. aktivnosti R&R ter inovativnosti 

 Spodbuditi razvoj gospodarstva, tako tehnološkega ko t na razvoja 
novih, inovativnih storitev ter procesov 

 Spodbujati sodelovanje med podjetji ter raziskovalno-izobraževalno 
sfero ter tudi vse cilje UKREPA 2- vlagati v infrastrukturo za rast in razvoj 
gospodarstva, zagotoviti učinkovito in poenoteno upravljanje regijskih 
poslovnih con, ter spodbujati investicije v gospodarstvu in slednje cilje  
UKREPA 1 RRP 2014-2020 – spodbujati mreženje in povezovanje znotraj 
gospodarstva in na relaciji do ostalih sektorjev, ter cilja spodbujati 
internacionalizacijo regijskega gospodarstva.  

Projekt rešuje problematiko dolgoročne razvojne strategije poslovnih con v 
Primorsko-notranjski, ki so prepuščene aktivnostim posameznikov ali lokalne 
skupnosti, ki pa ni ustrezen subjekt upravljanja in pospeševanja razvoja 
poslovnih con.  
Hkrati projekti prispeva h notranjem mreženju (mreženje znotraj regije različnih 
gospodarskih in javnih institucij) ter zunanjemu mreženju – internacionalizacija 
in mreženje z drugimi mrežami poslovnih con doma in v tujini.  

CILJI DO 2020: C1 – povečati prepoznavnost mreže con s skupnimi promocijskim akcijami 
C2 – povečati konkurenčnosti mreže con z definiranjem razvojnih procesov v 
podjetij in spodbujanjem tehnološki, razvojnih in kadrovskih investicij 
C3 – vzpostavitev sistema samozadostnosti, participacije in avtonomne strukture 
C4 – povečati možnosti pridobitev nepovratnih sredstev 
C5 – povečati organiziranost in sodelovanje akterjev v gospodarstvu PNR ter 
medsebojno komunikacijo 
C6 – vzpostavitev pravno-formalne strukture, ki bo upravljala mrežo con, skrbela 
za bazo podatkov ter razvoj  
C7 – vzpostavitev managementa mreže con PNR 
C8 – definiranje strateških ciljev in strategij mreže con PNR 
C9 – določiti predstavnika podjetij ter mediatorja in zaupnika 
C10 – delujoča spletna stran in info točka (splet, informator, novičnik) 
C11 – razviti podporne instrumente za MSP v mreži con, tako na področju 
razvoja, kot na področju varovanja okolja 
C12 – Umiritev cestnega prometa in vstopne točke v cone 

PROJEKTNO PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca projekta 
oziroma skupine partnerjev) 

Nosilec projekta: Zavod ICP, Podskrajnik 16, 1380 Cerknica 
Projektni partnerji: 
Občina Cerknica, NEC Cerknica - Industrijska cona Podskrajnik (občina Cerknica) 
Irio d.o.o.– predstavnik skupine podjetij v IOC Veliki Otok (občina Postojna) 
Danpol konstrukcije d.o.o. – predstavnik skupine podjetij v gospodarski coni 
Velike Bloke (občina Velike Bloke) 
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Go-ro-liv d.o.o., Kovica d.o.o. – predstavnika podjetij v OC Markovec Loška 
dolina (občina Loška dolina)  
LPC Pivka (Občina Pivka), RRA PNR -  predstavnika podjetij v coni IOC Neverke 
(občina Pivka)  
RRA PNR -  predstavnik podjetij v coni IC Ilirska Bistrica (občina Ilirska Bistrica) 
Intechles d.o.o. – raziskovalni center na področju lesnopredelovalne industrije in 
povezanih industrij 
Feri Gunk – strokovnjak za internacionalizacijo, mreženje  

PROJEKTNA SKUPINA: (vodja 
projekta in člani projektne 
skupine) 

 GSM: E-mail: 

Maja Mahne (vodja) GSM: 040 699 665 Maja.mahne@ic-podskrajnik.si 

Lili Mahne GSM: 041 605 122 Lili.mahne@siol.net  

Tomaž Stojanovič GSM: 031 408 754 tomaz@nec-cerknica.si 

Jošt Rupnik  jost.rupnik@ydria-motors.si 

Zoran Česnik  info@irio.si 

Zoran Trošt (Intehles)  info@intechles.si 

Danijel Kraševec   

Bostjan Požar  bostjan@rra-PNR.si 

Boštjan Glažar  Bostjan.glazar@pivka.si 

Franc Rok  Go.ro.liv@gmail.com 

Jasna Zalar  Jasna.zalar@cerknica.si 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih aktivnosti) 

Pripravljalne aktivnosti Analiza potreb 

Organizacija partnerjev ter uskladitev vsebinskih in 
finančnih načrtov 

Umestitev vsebin v RRP PNR 

Partnerski sporazum za skupni regijski projekt 

Akcijski načrt 2015-
2020 

A1 -  informiranje in organiziranje podjetij o 
omejitvah vodovarstvenih območij mreže con ( 
paketi informacij, spletne strani con, usposabljanja, 
mentorstva in okoljske rešitve) 
A2 -ukrepi za preseganje okoljskih standardov in 
povečanje varnosti (okoljska mapa, okoljski prihranki, 
okoljske investicije in saniranje problemskih območij) 
A3 - organiziranje v razvojne skupine in definiranja 
razvojnih ciklov v podjetji – zagotavljanje trajnosti 
(razvojne delavnice, razvojno mentorstvo, definiranje 
razvojnih procesov v podjetij, investicije v razvojno in 
tehnološko opremo in znanje, ohranjanje delovnih 
mest ter zaposlovanje novih) 
A4 - izboljšanje imaga con z javnimi in zasebnimi 
investicijami - design management (razvojne 
komunikacije, oblikovanje in realizacija rešitev za 
deležnike mreže con, promocijske aktivnosti mreže 
con) 
A5 -  internacionalizacija in mreženje mreže con z 
drugimi subjekti na nacionalnem in mednarodnem 
okolju (organizacija B2B dogodkov, učenje dobrih 
praks,…) 
A6 - Projektni management projekta (načrtovanje, 
organiziranje, vodenje in kontrola projekta, projektna 
pisarna) 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt projekta) 

April 2014 - 2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za izvajanje 
aktivnosti, občina, naslov, kat. 

Ilirska Bistrica – sedeži podjetij v IOC Il. Bistrici 
in coni Plama v Il. Bistrici 
Pivka -  sedeži podjetij v IOC Neverke, sedež 
LPC Pivka 

Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? 
 
Lastniki so posamezna 

mailto:Maja.mahne@ic-podskrajnik.si
mailto:Lili.mahne@siol.net
mailto:tomaz@nec-cerknica.si
mailto:jost.rupnik@ydria-motors.si
mailto:info@irio.si
mailto:info@intechles.si
mailto:bostjan@rra-nkr.si
mailto:Bostjan.glazar@pivka.si
mailto:Go.ro.liv@gmail.com
mailto:Jasna.zalar@cerknica.si
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štev.) Postojna -  sedeži podjetij v OC Veliki otok 
Cerknica -  sedeži podjetij v IC Podskrajnik, 
sedež Zavoda ICP 
Bloke – sedeži podjetij v gospodarski coni 
Velike Bloke  
Loška dolina – sedeži podjetij v IC Markovec 

podjetja v posameznih 
občinah PNR 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ projektne 
naloge/ objekti v lasti 

0 Analiza potreb podjetij v 
mreži poslovnih con – 
Spirit agencija 2013 

2012-
2014 

 

Pripravljalna faza     

    

    

 Skupaj   

Izvedba 1 Akcijski načrt  2015 1.000.000,00 

2 Akcijski načrt  2016 2.000.000,00 

3 Akcijski načrt  2018 4.000.000,00 

4 Akcijski načrt  2019 4.000.000,00 

5 Akcijski načrt  2020 3.000.000,00 

 Skupaj  14.000.000,00 

Možni viri financiranja: Vir  % Leto Vrednost v EUR 

ESRR 60% 2015 - 
2020 

8.400.000 

ESS 25% 2015 - 
2020 

3.500.000 

Občinski viri 5% 2015 - 
2020 

700.000 

 Zasebni viri 10% 2015 - 
2020 

1.400.000 

KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 

Kazalec (vir) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

<Število novih delovnih mest 
na leto 

10 20 20 20 20 10 

Število tehnoloških inovacij 
na leto 

10 20 30 30 20 20 

Število posredovanih 
informacij letno 

10 10 10 10 10 10 

Število ne-tehnoloških 
inovacij na leto 

20 30 30 30 30 30 

Število podjetij v partnerski 
mreži - skupno 

70 80 90 100 110 110 

Št. poslovnih srečanj na leto 2 4 4 6 6 2 

Število investicij v podjetjih 
na leto 

15 20 20 20 15 15 

Število usposabljanj ter 
mentorstev na leto 

10 10 10 10 10  

Število podjetij, ki imajo 
razvojni oddelek (obstoječi in 
novi) 

10 13 16 19 25 30 

Število podjetij, ki izvažajo 
(obstoječi in novi) 

40 50 60 65 70 70 

Število promocijskih in akcij 
mreženja na leto 

5 5 5 5 5 5 

Drugo: Do sedaj identificirane vrste stroškov: 
a.) Stroški dela partnerjev  
b.) Stroški opreme 
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c.) Stroški pogostitev 
d.) Stroški promocije 
e.) Stroški investicij 
f.) Stroški prevodov 
g.) Stroški prevozov 
h.) Stroški usposabljanj 
i.) Stroški zunanjih izvajalcev 
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1.2. Mrežni podjetniški inkubator Primorsko-notranjske regije – III. FAZA 
 

NAZIV PROJEKTA: MREŽNI PODJETNIŠKI INKUBATOR PRIMORSKO-NOTRANJSKE REGIJE - III. FAZA 

POVZETEK PROJEKTA: 

Namen projekta je pridobitev prostorov za podporno institucijo, ki bo omogočala 
nastajanje in razvoj novih podjetij pod ugodnimi pogoji najema prostorov in s širšim 
naborom upravnih in intelektualni storitev. S pomočjo zunanjih partnerjev želimo 
ponuditi široko paleto poslovnih storitev za pomoč podjetnikom, z namenom 
pospeševanja podjetništva in gospodarskega razvoja v regiji. To želimo doseči z ureditvijo 
stavbe v POC Veliki Otok (II. nadstropje in mansarda) ter v umestitvijo vsebin, ki bi 
podjetjem pomagale pri premagovanju začetnih težav pri ustanavljanju, organiziranju in 
razvoji poslovanja do faze, ko poslovanje obvladajo sami.  
Osnovne aktivnosti projekta so razdeljene dve glavni fazi in sicer: ureditev prostorov za 
mrežni podjetniški inkubator ter umestitev takšnih vsebin, ki bi spodbujale razvoj 
podjetništva.  
Poglavitni cilj projekta je izboljšanje stanja na področju zagotavljanja ustreznega 
podpornega okolja za razvoj podjetništva in podjetij v Primorsko-notranjski regiji.  
Tako se bodo v tesnem sodelovanju z lokalnimi skupnostmi ter drugimi podpornimi 
institucijami, ki že delujejo v okolju, izboljšale razmere za razvoj podjetništva in ustvarili 
ugodnejši pogoji za razvijanje podjetniških zamisli in ustanavljanje podjetij.  

PRIORTETA RRP:  
1 – Spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva ter ohranjanje, razvoj in ustvarjanje novih 
delovnih mest  

PROGRAM RRP: 
1 – Gospodarstvo 
4 – Človeški viri 

UKREP RRP: 
Spodbujanje raziskovanja, razvoja in inovativnosti 
Spodbujanje podjetništva 

CILJNE SKUPINE:  

Končni uporabniki rezultatov projekta so: 

 osebe na trgu dela, 

 inovativna, novo ustanovljena podjetja v Primorsko-notranjski regiji, 

 posamezniki z inovativnimi idejami. 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Spodbujanje podjetniške miselnosti ter podpora dobre podjetniške zamisli ali ideje je 
bistvena za razvoj podjetništva in s tem tudi razvoja regije. S podporno institucijo, ki bi 
spodbujala prav to, bi tako delno zadovoljili potrebo po gospodarskem razvoju 
Primorsko-notranjske regije. Po razpadu večjih podjetij v regiji, ostaja ogromno 
potenciala v posameznikih, ki potrebujejo priložnost. Ker začetek poslovanja praviloma 
prinese tržni uspeh šele po določenem času, z zagonom pa so povezani stroški, je 
potrebno zagotoviti dobro podporno okolje, ki bo spodbujalo posameznike, da se 
odločajo za ustanavljanje podjetij.    
Natančneje opredeljene potrebe, ki jih bo zadovoljevala operacija so:  

 potreba po zagotovitvi ustreznih površin, 

 potreba po gospodarskem razvoju Primorsko-notranjske regije, 

 potreba po dvigu konkurenčnosti gospodarstva in izboljšanju pogojev za poslovanje 
obstoječih in potencialnih novih gospodarskih subjektov (najem poslovnih prostorov, 
strokovno izpopolnjevanje in podjetniško svetovanje ter mentorstvo s področij 
upravljanja, financiranja, marketinga,..., 

 potreba po izboljšanju ekonomskega položaja prebivalcev Primorsko-notranjske 
regije, 

 potreba po zagotovitvi dela v Primorsko-notranjski regiji, 

 potreba po znižanju brezposelnosti.  

CILJI PROJEKTA DO 2020: 

Cilji projekta so:  

 pridobitev prostorov za podporno institucijo, ki bo omogočala nastajanje in razvoj 
novih podjetij,  

 zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in podjetij, 

 ustvarjanje novih delovnih mest v Primorsko-notranjski regiji, 

 aktiviranje kreativnega potenciala, 

 promocija samozaposlovanja, 
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 spodbujanje socialnega podjetništva, 

 spodbujanje podjetniške miselnosti v Primorsko-notranjski regiji. 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

Občina Postojna (investicijski del projekta) 
Zavod Znanje Postojna, javni zavod 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Anita Kranjc GSM: E-mail: anita.kranjc@postojna.si 

Lea Poropat GSM: E-mail: lea.poropat@zavod-znanje.si 

 GSM: E-mail: 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

ureditev prostorov za mrežni podjetniški inkubator 

umeščanje vsebin  

 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2015-2020 
 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, 
občina, naslov, kat. štev.) 

Podjetniški inkubator, Veliki Otok 44b, 
6230 Postojna 

Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 
 
Občina Postojna, Ljubljanska 2, Postojna 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti 
v lasti 

0    

Pripravljalna faza 

1 
Priprava investicijske 
dokumentacije 

2015 4.000 

2 Priprava projektne dokumentacije 2015 15.000 

3 Priprava vsebin 2015 10.000 

Skupaj 29.000 

Izvedba 

1 Gradbeno-obrtniška dela 2017 1.041.000 

2 Oprema 2017 20.000 

3 Zagon dejavnosti 2017 12.000 

4 
Delovanje (uprave in podpornega 
osebja) 

2018-
2020 

180.000 

Skupaj 1.253.000 

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za 
izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(investicijski program) 

 Bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje  Ni potrebno 

Umeščenost v občinske razvojne 
in prostorske dokumente 

 Da 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena 
vrednost v EUR 

% Leto 

Proračun občine Postojna 382.000  2017 

Evropska sredstva 800.000  2017 

Lastni viri 100.000  2018-2020 

Skupaj 1.282.000 

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalnik in vir 
Ob začetku 
projekta 

Ob koncu  projekta 

Oddani m
2
 prostorov v najem 

inkubirancem 
0 % 

70 % neto razpoložljive 
površine 
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1.3. Spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva in ustvarjanje novih delovnih mest 
 

NAZIV PROJEKTA: 
SPODBUJANJE KONKURENČNOSTI GOSPODARSTVA IN USTVARJANJE NOVIH DELOVNIH 
MEST 

POVZETEK PROJEKTA: 

Z izvedbo projekta bodo vzpostavljeni pogoji in urejena ustrezna infrastruktura za 
nastanek novih podjetij, dvig konkurenčnosti že obstoječih gospodarskih subjektov ter 
oblikovane možnosti za nastanek novih delovnih mest. Urejena bo tako vsa potrebna 
infrastruktura in izvedeni organizacijski ukrepi, za dosego zastavljenih ciljev. 

PRIORTETA RRP:  
1 – Spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva ter ohranjanje, razvoj in ustvarjanje novih 
delovnih mest  

PROGRAM RRP: 1 – Gospodarstvo 

UKREP RRP: Ukrep 2 – Infrastruktura za potrebe gospodarstva 

CILJNE SKUPINE:  Lokalna skupnost, gospodarski subjekti 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Za dvig konkurenčnosti gospodarstva, subjekti delujoči v tem segmentu potrebujejo 
sodobno in urejeno infrastrukturo ter prostorske pogoje za kakovostno izvajanje lastne 
dejavnosti. Omenjene zahteve je mogoče uresničiti s premišljenim pristopom k urejanju 
za to potrebne infrastrukture. 

CILJI PROJEKTA DO 2020: 

Komunalna ureditev 10 ha površin v sklopu IOC namenjenih gospodarskim subjektom 

Vzpostavljen podjetniški inkubator v sklopu IOC Neverke 

Urejena pretovorna rampa in industrijski tir v Neverkah 

Prenovljeni prostori za delovanje mladih podjetij v Krpanovem domu v Pivki 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

Občina Pivka 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Mihaela Smrdel, direktorica  
občinske uprave 

tel: 05 72 10 100 
E-mail: 
mihaela.smrdel@pivka.si 

 GSM: E-mail: 

 GSM: E-mail: 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

Odkup zemljišč 

Ureditev potrebne komunalne infrastrukture 

Izvedba vseh potrebnih del za ureditev pretovorne rampe 

Prenova prostorov za delovanje mladih podjetij 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2014-2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, 
občina, naslov, kat. štev.) 

Razširjeno območje obstoječe IOC Neverke in Krpanov 
dom v Pivki 

Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? Lastnik 
Krpanovega doma je 
Občina Pivka, lastniki 
zemljišč so zasebniki 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti 
v lasti 

0 - - - 

Pripravljalna faza 

1 
Priprava projektne naloge 
 

2016 10.000 

2 Izdelava idejne zasnove 2016 130.000 

3 
Priprava  projektne in investicijske 
dokumentacije  

2017 270.000 

Skupaj 410.000 

Izvedba 
1 Širitev obstoječe IOC Neverke 2019 1.100.000 

2 Ureditev podjetniškega inkubatorja v 2019 800.000 
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IOC Neverke 

3 
Ureditev pretovorne rampe in 
železniškega industrijskega tira v IOC 
Neverke 

2017 1.000.000 

4 
Ureditev prostorov za delovanje 
mladih podjetij v Krpanovem domu 

2016 100.000 

Skupaj 3.410.000 

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: 
________________________) 

 Bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje  Je potrebno 

Umeščenost v občinske razvojne 
in prostorske dokumente 

 Da 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena 
vrednost v EUR 

% Leto 

Občina Pivka  511.500 15 2014-2020 

Sredstva EU  2.898.500 85 2015-2020 

    

Skupaj 3.410.000 

KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 

Kazalnik in vir 
Ob začetku 
projekta 

Ob koncu  projekta 

Površina komunalno opremljenih 
zemljišč 

0 m² 10.000 m² 

Površina urejenih prostorov 
namenjenih delovanju 
podjetniškega inkubatorja 

0 m² 1.000 m² 

Urejena pretovorna rampa 0 1 

Površina urejenih prostorov 
namenjenih delovanju mladih 
podjetij v Krpanovem domu 

80 m² 400 m² 
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1.4. Regijsko obrtno središče Prestranek 
 

NAZIV PROJEKTA: REGIJSKO OBRTNO SREDIŠČE PRESTRANEK 

POVZETEK PROJEKTA: 

Območje Regijsko obrtnega središča Prestranek obsega 24,0 ha zazidalnih 
površin. Na manjšem delu območja površine 3,0 ha, kjer se že odvijajo poslovne 
dejavnosti je obvezna komunalna oprema urejena.  
Namen projekta je ureditev komunalne opreme na območju načrtovanega 
regijsko obrtnega središča Prestranek površine 21,0 ha, kjer še ni urejena 
komunalna oprema.  
Predmet projekta je izgradnja dostopnih cest z izvedbo levih in desnih zavijalnih 
pasov s pločniki ob glavni državni cesti G1-6, ki bodo služili kot dostopne ceste oz. 
uvozi do posameznih gospodarskih enot. Na območju dostopnih cest in pločnikov 
bo urejena komunalna oprema s priključki do posameznih gospodarskih enot. 
Komunalna oprema tako zajema izgradnjo cest, komunalne in padavinske 
kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave z elektro omrežjem za potrebe 
komunalnega opremljanja Regijsko obrtnega središča Prestranek.  
Uporaba energentov za potrebe ogrevanja prostorov in tehnologije je prepuščena 
potrebam in načinu oskrbe, ki jo kot najugodnejšo rešitev dokončno izberejo 
posamezni poslovni subjekti. Občina bo omogočila poslovnim subjektom uporabo 
energetskega svetovanja s ciljem izbire najugodnejših rešitev.  
Upravičenec je Občina Postojna.  
Ker je obstoječa gospodarska cona le delno urejena in je za vključevanje novih 
poslovnih subjektov potrebno izvesti ustrezno komunalno opremo, je nujno 
pristopiti k izvedbi cestne in komunalne infrastrukture in s tem zagotoviti dodatne 
komunalno opremljene površine za potrebe obrti in gospodarstva za opravljanje 
poslovnih dejavnosti.   
Z urejeno infrastrukturo bodo nudeni pogoji za vzpostavitev delovanja novim 
poslovnim subjektom, ki s svojim prihodom, razvojem in širitvijo pomenijo 
zagotavljanje obstoječih in potencialno ustvarjanje novih delovnih mest. 
Ureditev komunalne opreme na območju Regijsko obrtnega središča Prestranek 
je nujna in najugodnejša rešitev, saj poslovno središče leži ob glavni državni cesti 
Postojna – Pivka, kar poslovnim subjektom zagotavlja zelo ugodno prometno 
komunikacijo in promocijo dejavnosti.   
Načrtovana razvojna podporna infrastruktura bo olajšala  razvoj novih proizvodov 
in storitev, posledično se krepi tudi višja dodana vrednost. Gre za infrastrukturne 
objekte kot so tehnološki parki, inkubatorji in tudi poslovne cone. Velika finančna 
zahtevnost tovrstnih investicijskih vlaganj namreč onemogoča podjetjem, da bi 
sama zagotovila potrebna vlaganja v tovrstno infrastrukturo.  
 

PRIORTETA RRP:  
1 – Spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva ter ohranjanje, razvoj in 
ustvarjanje novih delovnih mest 

PROGRAM RRP: 1 – Gospodarstvo 

UKREP RRP: 2 - Infrastruktura za potrebe gospodarstva 

CILJNE SKUPINE:  
Mala in srednja podjetja Primorsko-notranjske regije, projekt pa je usmerjen tudi 
k širšemu zainteresiranemu prebivalstvu in poslovnim subjektom v regij ter 
regijskim poslovnim skupnostim. 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Namen projekta je izboljšanje pogojev za poslovanje obstoječih in nastanek, rast 
in razvoj novih gospodarskih subjektov ter posledično izboljšanje pogojev za 
nastanek novih delovnih mest z ureditvijo komunalne opreme na območju a 
območju Regijsko obrtnega središča Prestranek. 
Z izvedbo projekta je potrebno zagotoviti dobro podporno okolje za vključevanje 
novih poslovnih subjektov v Regijsko obrtno središče Prestranek.  
Operacija zasleduje predvsem naslednje splošne cilje: 
zagotavljanje obstoječim in potencialnim novim poslovnim subjektom ustrezne 
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prostorske in ostale pogoje za delovanje in razvoj, 
z infrastrukturnim urejanjem poslovno obrtnih središč zagotoviti obstoječim in 
potencialnim novim poslovnim subjektom ugodne pogoje za nastanek, rast in 
razvoj novih podjetij, 
uporabiti območje Regijsko obrtno središče Prestranek za spodbujanje 
gospodarskega razvoja,  
zagotoviti ustrezne pogoje za opravljanje različnih poslovnih dejavnosti; 
storitvenih, proizvodnih, trgovinskih in drugih poslovnih dejavnosti, ki ne 
povzročajo prekomerne obremenitve okolja. 
potrebo po znižanju brezposelnosti. 

CILJI PROJEKTA DO 2020: 

V okviru regijsko obrtnega središča Prestranek v letih 2016 in 2017 izvesti 
komunalno opremo, ki zajema: 

 ureditev cest, vključno z izvedbo nasipov, podpornih in opornih zidov za 
potrebe izgradnje cest, 

 ureditev javne razsvetljave z elektro omrežjem, 

 izvedbo sekundarne padavinske kanalizacije, 

 izvedbo sekundarne komunalne kanalizacije s črpališči in tlačnimi vodi do 
obstoječe javne komunalne kanalizacije v naselju Prestranek,  

 izvedbo vodovodnega omrežja za oskrbo območja s požarno in sanitarno 
vodo 

Cilj projekta je zagotoviti zainteresiranim poslovnim subjektom prostorske in 
ostale pogoje za delovanje in uspešen razvoj. S tem, ko bodo zagotovljeni 
primarni pogoji in bodo imela podjetja možnost širitve ali postavitve novih 
prostorov, bo omogočeno delovanje, ki potencialno zagotavlja ustvarjanje novih 
delovnih mest. 
Z izvedbo operacije bodo ustvarjeni ugodni pogoji za pospešeno rast in razvoj 
najbolj aktivnega dela gospodarstva (predvsem mala in srednja podjetja) ter 
posledično pogoji za nastanek novih delovnih mest. Občina Postojna predvideva, 
da bo do leta 2020 ustvarjeno najmanj šest delovnih mest, kot posledica izvedene 
operacije.  

PROJEKTNO PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca projekta 
oziroma skupine partnerjev) 

Nosilec projekta je Občina Postojna. 
Občina Postojna leži v jugozahodnem delu Slovenije, na stičišču primorskega in 
celinskega sveta, na severni strani pivške kotline in spada v Notranjsko-kraško 
statistično regijo. Zaradi ugodnih prometnih poti in lege med Ljubljano, Trstom, 
Gorico in Reko je že od nekdaj upravno in gospodarsko središče Notranjske.  
Občina meri 270.268.878 m², gostota prebivalstva pa znaša 53,87 na km². 
Usmeritve občine so predvsem v uvrstitvi mesta Postojna med centralna naselja 
regionalne ravni, ki služijo oskrbi prebivalstva z javnimi funkcijami in služnostnimi 
dejavnostmi na regionalni ravni (splošne preskrbovalne potrebe prebivalstva v 
izobraževalnem, socialnem, kulturnem in gospodarskem pogledu), služijo 
povezovanju prebivalstva iz regionalnih, lokalnih in (med)občinskih središč ter 
generiranju tudi druge gospodarske dejavnosti. 

PROJEKTNA SKUPINA: (vodja 
projekta in člani projektne 
skupine) 

Ivan Žnidaršič GSM:041 623 273 E-mail: ivan.znidarsic@postojna.si 

Dolores 
Dolenc Bajc 

GSM:041 923 681 E-mail: dolores.dolenc-bajc@postojna.si 

Urban Pinter GSM:041 946 738 E-mail: urban.pinter@postojna.si 

Vanja Uljan 
Vičič 

GSM:041 609 526 E-mail: vanja.uljan-vicic@postojna.si 
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AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih aktivnosti) 

 V letih 2014 in 2015 izdelati idejni projekt, izdelati in potrditi na 
občinskem svetu Občine Postojna občinski podrobni prostorski načrt in 
pridobiti zemljišča za gradnjo komunalne opreme. 

 V letu 2015 izdelati PGD in PZI projektno dokumentacijo in investicijski 
program s pridobitvijo gradbenega dovoljenja. 

 V letih 2016 in 2017 izvesti izbiro izvajalca gradnje in zgraditi kompletno 
komunalno opremo za potrebe celotnega območja Regijsko obrtnega 
središča Prestranek z izdelavo PID projektov in pridobitvijo uporabnega 
dovoljenja. 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt projekta) 

maj 2014 - september 2017 
 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za izvajanje 
aktivnosti, občina, naslov, kat. 
štev.) 

Projekt se umešča v prostor osnovne namenske rabe I-območja 
proizvodnih dejavnosti s podrobno namensko rabo IG-
gospodarske cone na območju PR 17 
Lastniki zemljišč so Občina Postojna, Republika Slovenija in delno 
zasebni lastniki. 

Kdo je lastnik 
objekta/ 
zemljišč? 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto 
Ocena 
stroškov v 
EUR 

Že izdelane študije/ projektne 
naloge/ objekti v lasti 

0 
Izdelana je idejna zasnova s programom 
odkupa zemljišč in oceno stroškov. 

5/2014 0,00 

Pripravljalna faza 

1 
Izdelava občinskega podrobnega 
prostorskega načrta in DIIP 

8/2014-
8/2015 

23.180,00 

2 
Izdelava projektne dokumentacije in 
investicijskega programa 

8/2014-
8/2017 

31.720,00 

3 Odkup zemljišč 
8/2015-
11/2015 

219.600,00 

4 Pridobitev gradbenega dovoljenja 12/2015 0,00 

5 Izbira izvajalca gradnje 
1/2016-
4/2016 

0,00 

Skupaj 274.500,00 

Izvedba 

1 Ceste z zidovi in nasipi 
5/2016-
8/2017 

1.250.500,00 

2 Javna razsvetljava z NN omrežjem 
5/2016-
8/2017 

234.240,00 

3 Padavinska kanalizacija 
5/2016-
8/2017 

256.000,00 

4 Komunalna kanalizacija 
5/2016-
7/2017 

420.000,00 

5 Vodovodno omrežje 
5/2016-
7/2017 

214.000,00 

Skupaj 2.374.740,00 

PRIPRAVLJENOST PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: DIIP, PZ, IP, 
CBA) 

 Bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje  Je potrebno 

Umeščenost v občinske razvojne 
in prostorske dokumente 

 Da 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena vrednost v 
EUR 

% Leto 

Občina Postojna 
696.610,00 
 

 2014-2017 

MGRT (ESRR) 
1.952.630,00 
 

 2016-2017 
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Skupaj 2.649.240,00 

KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 

Kazalnik in vir Ob začetku projekta Ob koncu  projekta 

Površina opremljenih komunalnih 
zemljišč namenjenih 
gospodarskemu razvoju (Odlok o 
občinskem prostorskem načrtu 
Občine Postojna (Ur. list RS, št. 
84/10) s spremembami in 
dopolnitvami,  

3,0 ha 24,0 ha 

Število ustvarjenih novih delovnih 
mest (vir: kadrovske evidence 
podjetij), vključenih v Regijsko 
obrtno središče Prestranek 

0 6 
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1.5. Komunalno opremljanje območij gospodarskih con 
 

NAZIV PROJEKTA: KOMUNALNO OPREMLJANJE OBMOČIJ GOSPODARSKIH CON 

POVZETEK PROJEKTA: Izgradnja komunalnega in prometnega omrežja v dveh gospodarskih conah 

PRIORTETA RRP:  
1 – Spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva ter ohranjanje, razvoj in ustvarjanje 
novih delovnih mest 

PROGRAM RRP: 1 – Gospodarstvo 

UKREP RRP: Ukrep 2 - Infrastruktura za potrebe gospodarstva 

CILJNE SKUPINE:  
Mala in srednja podjetja Primorsko-notranjske regije, lokalno prebivalstvo občine 
Bloke. 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Projekt rešuje projektno in okoljsko infrastrukturo znotraj gospodarskih con v Velikih 
Blokah in v Novi vasi 

CILJI PROJEKTA DO 2020: 

 Izgradnja vodovoda s hidrantnim omrežjem (v skupni dolžini 2.000 m) 

 Izgradnja padavinske in odpadne kanalizacije (v skupni dolžini 2.200 m) 

 Izgradnja prometnega omrežja znotraj con (v skupni dolžini 2.000 m 

PROJEKTNO PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

Občina Bloke in zasebni partnerji 

PROJEKTNA SKUPINA: (vodja 
projekta in člani projektne 
skupine) 

Stane Jakopin vodja 
projekta 

GSM: 041 871 744 
E-mail: 
stane.jakopin@bloke.si  

David Hiti GSM: 031 422 793 
E-mail: 
david.hiti@bloke.s i   

Jože Doles  GSM: 041 313 602 E-mail: zupan@bloke.si  

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih aktivnosti) 

Izgradnja vodovoda s hidrantnim omrežjem 

Izgradnja padavinske in odpadne kanalizacije 

Izgradnja prometnega omrežja znotraj con 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

 
 
2016 – 2020 
 
 
 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za izvajanje 
aktivnosti, občina, naslov, 
kat. štev.) 

Po parcelah javnega dobra v k.o. Nova vas in Velike Bloke 

Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? 
Javno dobro – Občina 
Bloke 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti v 
lasti 

0    

Pripravljalna faza 

1 DIIP, IP 2016 50.000 

2 PGD 2016 100.000 

3 PZI 2016 100.000 

mailto:stane.jakopin@bloke.si
mailto:david.hiti@bloke.s
mailto:zupan@bloke.si
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Skupaj 250.000,00 

Izvedba 

1 
Izgradnja vodovoda s hidrantnim 
omrežjem 

2016 - 
2020 

1.250.000 

2 
Izgradnja padavinske in odpadne 
kanalizacije 

2016 - 
2020 

500.000 

3 
Izgradnja prometnega omrežja 
znotraj con 

2016 - 
2020 

500.000 

4    

Skupaj 2.250.000 

PRIPRAVLJENOST PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: _IP, 
DIIP______________) 

 Bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje  Je potrebno 

Umeščenost v občinske 
razvojne in prostorske 
dokumente 

 Ne  

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena vrednost 
v EUR 

% Leto 

EU viri 2.125.000 85 2017 - 2020 

Občina Bloke 375.000 15 2016, 2020 

Skupaj 2.500.000,00 

KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 

Kazalnik in vir 
Ob začetku 
projekta 

Ob koncu  projekta 

Izgradnja vodovoda s 
hidrantnim omrežjem PID 

0 2.000 m 

Izgradnja padavinske in 
odpadne kanalizacije PID 

0 2.200 m 

Izgradnja prometnega omrežja 
znotraj con PID 

0 2.000 m 
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2. TURIZEM 
 

2.1. Kolesarska mobilnost med Slovenijo in Hrvaško 
 

NAZIV PROJEKTA: KOLESARSKA MOBILNOST MED SLOVENIJO IN HRVAŠKO 

POVZETEK PROJEKTA: 

Namen projekta je sinergijsko povezati trajnostno mobilnost z razvojem turistične 
privlačnosti čezmejnega prostora. Projekt povezuje tri vsebinske sklope – mobilnost, 
kolesarstvo in turizem. 
Aktivnosti prvega sklopa so povezane z okolju prijazno in dostopno čezmejno 
mobilnostjo. Pripravljena bo analiza obstoječih medkrajevnih in čezmejnih povezav na 
območju projekta in izdelan akcijski načrt za povečanje trajnostne mobilnosti med 
Hrvaško in Slovenijo. 
V okviru drugega vsebinskega sklopa, ki predstavlja jedro projekta, je predvidena 
vzpostavitev čezmejnega kolesarskega kroga. Aktivnosti tega sklopa predvidevajo 
pripravo natančnega načrta najustreznejše trase za kolesarski krog, pripravo študije o 
dodatnih kolesarskih povezavah ter označevanje trase in izvedbo pilotnih investicij na 
dveh odsekih regijskega kolesarskega kroga – s poudarkom ePNRat slovenskem območju 
(od Cerkniškega jezera do Prezida) in druga trasa s poudarkom na Hrvaškem območju 
(med Delnicami in Loško dolino). Na slovenski strani bo izvedena gradnja kolesarske 
povezave med Cerkniškem jezerom in Plitvičkimi jezeri na Hrvaškem. V Sloveniji bo 
pilotna investicija izvedena na odseku kolesarske poti med Prezidom in Starem trgu pri 
Ložu. Torej trije manjši krogi in eden večji, kateri povezuje vse tri.  
S tretjim, zadnjim sklopom projekta je predvidena integracija kolesarskega kroga v 
turistično ponudbo – s povezavo turističnih ponudnikov ob začrtani trasi bo oblikovan 
nov turistični produkt čezmejnega območja. 

PRIORITETA RRP:  
1 – Spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva ter ohranjanje, razvoj in ustvarjanje novih 
delovnih mest 

PROGRAM RRP: 3 – Turizem 

UKREP RRP: Ukrep 2 – Investicije v novo in obstoječo turistično infrastrukturo 

CILJNE SKUPINE:  
Kolesarji, turistični delavci, gostinci, občine, neprofitna društva, turistično informativne 
pisarne, kolesarska društva, posamezni kolesarji, invalidi in invalidske organizacije. 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Sinergijsko povezati trajnostno mobilnost z razvojem turistične privlačnosti čezmejnega 
prostora. 
Izziv je najti rešitev za uskladitev ekonomske rasti in socialnih zahtev po kolesarski 
mobilnosti z okoljskimi in drugimi strateškimi usmeritvami na obmejnem območju med 
Hrvaško in Slovenijo. Trajnostna kolesarska mobilnost pomeni zagotavljanje učinkovite in 
enakopravne mobilnosti za vse ob minimizaciji nezaželenih stranskih učinkov. Z ukrepi 
mobilnosti moramo zagotoviti, da je potreba vsakogar po premikanju zadovoljena. 
Vendar ob nižjih stroških in manjših stranskih učinkih, tveganju in porabi naravnih virov. 
Na kratko: vodilo trajnostne kolesarske mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po 
mobilnosti in obenem zmanjšati promet.  
Poleg tega pristop k reševanju izzivov mobilnosti združuje še: spremembo obnašanja ljudi 
v prometu in njihovem načinu življenja, kolesarstvo lahko uporabimo kot možnost za 
povečanje učinkovitosti osveščanja v prometu, s hkratnim zmanjševanjem okoljskih 
učinkov in izboljšani varnosti.  
Potrebujemo celovito izobraževanje in obveščanje prebivalcev o sedanjem stanju in 
ukrepe za njegovo izboljšanje. Notranjska potrebuje celovito strategijo trajnostne 
mobilnosti – vendar papir ne bo dovolj: potrebujemo njeno izvajanje. Potrebujemo vidne 
spremembe – kolesarske steze, ki bodo povezovale ljudi ob meji, usklajeno turistično 
ponudbo, spodbude za spreminjanje vedenjskih vzorcev.   

CILJI PROJEKTA DO 2020: 

Primaren cilj spodbujanja je zmanjšati število potovanj z osebnim vozilom in jih 
nadomestiti z bolj trajnostnimi oblikami, kot so pešačenje, kolesarjenje in uporaba 
javnega potniškega prometa. Vzpostavitev kolesarske mreže med Slovenijo in Hrvaško. 

Z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti se ustvarjajo razmere, ki dolgoročno zagotavljajo 
kakovostnejši življenjski prostor. S trajnostnimi ukrepi se ohranja okolje, poveča 
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učinkovitost in zmanjšuje poraba virov. 

Spodbujati uporabo okolju prijaznejših oblik mobilnosti 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

Nosilec projekta: ARS VIVA, Zavod za kulturno integracijo in socializacijo družbenih 
skupin 
Pričakovani partnerji: 
Občina Postojna (SLO), Občina Loška Dolina (SLO), Grad Čabar (HR), Fondazione Istituto 
Civico Aquileiese “Valmi Puntin” (I), SLOVIN UNIQUE – RASTOKE d.o.o. (HR), VITRA, 
Center za uravnotežen razvoj Cerknica (SLO), Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna 
(SLO), Center za socialno delo Postojna (SLO), Mladinski center Postojna, BOREO, regijsko 
stičišče nevladnih organizacij Primorsko-notranjske regije (SLO),  Udruga građana 
“MOST” (HR),  Zavod grad Snežnik (SLO), Udruga paraplegika i tetraplegika Hrvatske(HR) 
in Anders ist normal (A), športno kulturno društvo Notranjc (Slo). 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Janja Urbiha GSM:031788282 E-mail: janja.urbiha@gmail.com 

Petra Komidar 
GSM:031325512 

E-mail: 
petra.komidar@gmail.com 

Benjamin Žnidaršič 
GSM:041741750 

E-mail: 
benjamin.znidarsic@gmail.com 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

 analiza obstoječih medkrajevnih in čezmejnih povezav 

 izdelan akcijski načrt za povečanje trajnostne mobilnosti med mesti in 
podeželjem 

 vzpostavitev treh čezmejnih kolesarskih krogov 
aktivnosti zajemajo pripravo natančnega načrta najustreznejše trase za regijski kolesarski 
krog, pripravo študije o dodatnih kolesarskih povezavah ter označevanje trase in izvedbo 
pilotnih investicij na dveh odsekih regijskega kolesarskega kroga. Zadnji sklop aktivnosti 
je namenjen integraciji regijske kolesarske poti v turizem. Gre za oblikovanje 
kolesarskega kroga v nov turistični produkt s povezovanjem različnih turističnih 
ponudnikov in produktov ob trasi. 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

12 mesecev 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, 
občina, naslov, kat. štev.) 

Hrvaška in Slovenija Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti 
v lasti 

0    

Pripravljalna faza 

1 
Projektno vodenje 2015-

2020 
25.000 

2 
Izdelava študije in analiza obstoječih 
medkrajevnih in čezmejnih povezav 

2015 20.000 

3 
akcijski načrt za povečanje trajnostne 
mobilnosti med mesti in podeželjem 

2015-
2016 

10.000 

Skupaj 55.000 

Izvedba 

1 
vzpostavitev čezmejnega kolesarskega 
kroga 3x 

2016-
2020 

25.000 

2 
študije o dodatnih kolesarskih povezavah 2016-

2020 
5.000 

3 označevanje trase 2018 25.000 

4 

integracija kolesarskega kroga v 
turistično ponudbo – s povezavo 
turističnih ponudnikov ob začrtani trasi 
bo oblikovan nov turistični produkt 
čezmejnega območja. 

2018-
2020 

20.000 
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Skupaj 75.000 

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za 
izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: 
________________________) 

 Bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje 
 Je potrebno 
 

Umeščenost v občinske razvojne 
in prostorske dokumente 

 Da 
 Ne  

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena vrednost v 
EUR 

% Leto 

Čezmejni program 
Slovenija-Hrvaška 

110.500 85% 2015-2020 

Lokalni vir 19.500 15% 2018 

    

Skupaj  

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalnik in vir Ob začetku projekta Ob koncu  projekta 

Izdelana študija 0 1 

Izdelan akcijski načrt 0 1 

Označena kolesarska trasa 
0 60 

Pričakovani rezultati so:  
• analiza in načrt obstoječih medkrajevnih in čezmejnih prometnih povezav,  
• akcijski načrt za povečanje trajnostne mobilnosti med mesti in podeželjem,  
• pripravljen natančen načrt poteka trase regijske čezmejne kolesarskega povezave,  
• načrt dodatnih kolesarskih povezav vezanih na regijski čezmejni kolesarski krog,  
• izvedeni dve investiciji izgradnje dela trase regijske čezmejne kolesarske povezave. 
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2.2. Turizem za vse  
 

NAZIV PROJEKTA: TURIZEM ZA VSE  

POVZETEK PROJEKTA: 

Veliko je takšnih ljudi, ki zaradi svojih posebnih potreb in nezmožnosti ne morejo 
normalno potovati in potrebujejo svojemu položaju primerno oblikovano turistično 
ponudbo. Takšen gost potrebuje za bivanje in gibanje posebne prilagoditve. 
Glavni cilj projekta je izboljšati dostopnost turističnih storitev za invalide in starejše. 
Posledično je cilj tudi izboljšanje konkurenčnosti turističnih kapacitet in samih turističnih 
delavcev na delu trga. Cilj pa lahko dosežemo  
le s prvotnim poznavanjem stanja na tem področju. Prvi korak bo tako analiza potreb 
slovenskega turističnega gospodarstva za ciljno izobraževanje delavcev na temo 
dostopnosti. 

PRIORITETA RRP:  
1 – Spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva ter ohranjanje, razvoj in ustvarjanje novih 
delovnih mest 

PROGRAM RRP: 3 – Turizem 

UKREP RRP: 
Ukrep 1 – Management turistične destinacije 
Ukrep 2 – Investicije v novo in obstoječo turistično infrastrukturo 

CILJNE SKUPINE:  
invalidne osebe, turistični delavci, informacijske pisarne, turistični ponudniki, turistična 
društva 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Mit o tem, da ljudje s posebnimi potrebami ne potujejo, ne drži. Ljudje s posebnimi 
potrebami želijo potovati, vendar jim to možnost velikokrat prepreči omejena 
dostopnost do turističnih proizvodov. Turizem ne sme biti privilegij, temveč je pravica 
vseh ljudi. »Turizem za vse« si prizadeva, da bi bile turistične destinacije, proizvodi in 
storitve dostopne vsem ljudem, ne glede na fizične omejitve, invalidnost ali starost. 
Slovenija »turizma za vse« še ni prepoznala kot tržno nišo, na tem področju še ni veliko 
narejenega. Dostopni turizem ponuja številne nove priložnosti za turistično destinacijo, 
privablja nove goste in predstavlja konkurenčno prednost.  
S ponudbo, ki jo imamo, prilagojeno za invalidski turizem, lahko zadovoljimo še tako 
zahtevnega gosta invalida. 

CILJI PROJEKTA DO 2020: 

zagotavljanje funkcionalnosti sob  

zagotavljanje dodatne tehnične opreme v sobah 

zagotavljanje funkcionalnosti površin za rekreacijo 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

Nosilec projekta: ARS VIVA, Zavod za kulturno integracijo in socializacijo družbenih 
skupin 
Pričakovani partnerji: 
Občina Postojna (SLO), Občina Loška Dolina (SLO), Grad Čabar (HR), Fondazione Istituto 
Civico Aquileiese “Valmi Puntin” (I), SLOVIN UNIQUE – RASTOKE d.o.o. (HR), VITRA, 
Center za uravnotežen razvoj Cerknica (SLO), Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna 
(SLO), Center za socialno delo Postojna (SLO), Mladinski center Postojna, BOREO, regijsko 
stičišče nevladnih organizacij Primorsko-notranjske regije (SLO),  Udruga građana 
“MOST” (HR),  Zavod grad Snežnik (SLO), Udruga paraplegika i tetraplegika Hrvatske(HR) 
in Anders ist normal (A) 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Janja Urbiha GSM:031788282 E-mail: janja.urbiha@gmail.com 

Petra Komidar 
GSM:031325512 

E-mail: 
petra.komidar@gmail.com 

Benjamin Žnidaršič 
GSM:041741750 

E-mail: 
benjamin.znidarsic@gmail.com 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

Analiza stanja iz danosti naravnega in kulturnega okolja, življenjskega prostora in navad 
potencialnih invalidnih turistov ter splošne politične in gospodarske situacije  

Hendikepiranim osebam bi morali tudi v turizmu ustreči na istem nivoju kot ostalim, zato 
moramo znati uporabljati še znane informacije o njihovih življenjskih navadah, 
zmožnostih oz. sposobnostih, pričakovanjih, željah in omejitvah ter ovirah v okolju. 
Zaposleni v turizmu so subjekti, ki naj bi omogočali dostop do turističnih storitev in 
dobrin vsem skupinam potrošnikov. Ter ponuditi izobraževanje turističnim delavcem in 
vsem, ki se ukvarjajo s turizmom. 
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Izkoristili bomo tako potencial srednje-evropske dežele, ki meji z Italijo, Avstrijo, 
Madžarsko in Hrvaško, kot tudi možnost za izvirne zamisli organizacij kulturnih dogodkov 
in poslovnih dogodkov tako na temo invalidov kot tudi na temo zdravja, varovanja 
zdravja in zdravega življenja. 

Daleč od mestnega hrupa in vse hitrejšega ritma sodobnega življenja bomo lahko v 
našem domu obnavljali svoje zdravje in se posvečali sebi. Tako bomo omogočili preživeti 
prijetne družinske počitnice, obenem pa bodo naši gosti lahko storili nekaj zase, za svoje 
telo in dušo, si izboljšali telesno in psihično pripravljenost. 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

12 mesecev 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, 
občina, naslov, kat. štev.) 

Zavod ARS VIVA, Podcerkev 24 
Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 
Beno Žnidaršič 
Najem 15 let 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti 
v lasti 

0 

Prilagoditev objektov za rekreacijo 
invalidov 
 
Nastanitev 20 postelj 
Hostel v izgradnji 3.faza 
Dvorana 100 obiskovalcev 
Predavalnica 30 ljudi 
Pokriti prireditveni prostor 200 ljudi 

2013-
2014 

60.000 

Pripravljalna faza 

1 
Analiza stanja 2015-

2020 
5.000 

2 
Izobraževanje kadrov in vodenje projekta 2015-

2020 
20.000 

3 
Določitev strategije usmeritev, načrtov, 
programov, akcij, odločitev, lokacij, virov 
za dosego ciljev 

2015-
2020 

5.000 

Skupaj 90.000 

Izvedba 

1 

Usposabljanje turističnih delavcev - 
strokovno, razvojno in znanstveno 
okrepljena funkcija managementa 
človeških virov 

2015-
2020 

20.000 

2 
Raziskava o invalidom prijazni turistični 
ponudbi z brošuro 

2015-
2020 

20.000 

3 
Izdelava spletne strani z bookingom 2015-

2020 
20.000 

4 
Predstavitev ponudbe evropski zvezi 
paraplegikov 

2015-
2020 

20.000 

Skupaj 80.000 

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za 
izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: 
________________________) 

 Ne bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje  Ni potrebno 

Umeščenost v občinske razvojne 
in prostorske dokumente 

 Ne  

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena vrednost v 
EUR 

% Leto 

Čezmejni program 
Slovenija-Hrvaška 

144.500 
85% 2016-2020 

Nacionalni vir 17.000 10% 2016-2020 
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Lastni viri 8.500 5% 2016-2020 

Skupaj 170.000 

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalnik in vir Ob začetku projekta Ob koncu  projekta 

Število novih delovnih mest 0 4 

Št. akcij namenjenih različnim 
ciljnim skupinam na različnih 
vsebinskih področjih 

0 10 
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2.3. Mladinski športni turizem 
 

NAZIV PROJEKTA: MLADINSKI ŠPORTNI TURIZEM 

POVZETEK 
PROJEKTA: 

Glede na različne definicije mladinskega turizma po posameznih nacionalnih turističnih 
organizacijah, se ta navezuje na: 

1. starostno skupino med 15. In 30. letom starosti., ter  
2. na način potovanja, kar mladinski turizem določa kot posebno tržno nišo, ki ga 

opredeljujejo določene karakteristike: samostojnost potovanja, avanturizem, učenje 
tujih jezikov, rekreacija, raznorazni izobraževalni in športni kampi. 

Ker regija zadostuje vsem kriterijem (hostel, športni park…), ki jih strategije (nacionalne in 
svetovne) definirajo za razvoj tržne niše mladinskega turizma, smo se skupaj s partnerji odločili, 
da tej tržni niši damo svoj  prostor tudi pri nas in jo začnemo razvijati skupaj s potrebnimi 
programi in potrebno infrastrukturo.  

PRIORITETA RRP:  
1 – Spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva ter ohranjanje, razvoj in ustvarjanje novih 
delovnih mest 
3 - Vključujoča družba in spodbujanje razvojnega potenciala regijskih človeških virov  

PROGRAM RRP: 
3 – Turizem 
4 – Človeški viri 

UKREP RRP: 

Turizem  
Ukrep 1 – Upravljanje destinacijskega managementa 
- povezovati turistično ponudbo na ravni regije v inovativne integralne turistične produkte.  
- Dvigniti kvalitativno raven turistične ponudbe 
-  Zagotoviti sistem učinkovitega trženja   
Ukrep 2 – Investicije v novo in obstoječo turistično infrastrukturo 

CILJNE SKUPINE:  Mladi stari med 15. in 30. letom starosti iz občine, regije iz države in sveta.  

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena 
projekta) 

Zgodovina turizma Primorsko-notranjske regije sega daleč nazaj. Na nas pa je,  da zgodovino 
gojimo še naprej in jo z inovacijami dopolnjujemo ter razvijamo. Isto velja za zgodovino športa, 
ki sega od Bloškega smučarja pa do vrhunskih športnikov na področju košarke, šaha, 
balinanja…in nenazadnje do dobitnikov olimpijskih kolajn.  
 
Šport ima dolgoletno tradicijo. Prva nogometna tekma je bila odigrana v Postojni 1926.. Leta 
1924 se je odvijala tudi že prva kolesarska dirka. Kolesarstvo se je  po dolgoletni pavzi spet 
povzpelo med vrhunske prireditve z DOS-Extremom. Od leta 1996/7 pa gostimo tudi košarkarski 
kamp, letos že 18. po vrsti. Vse to pa nam prinaša tudi obilo gostov. Posledično pa tudi razvoj 
regije (ekonomski, ustvarjanje novih delovnih mest, pospeševanje samozaposlovanja….). Samo s 
košarkarskim kampom smo ustvarili 100.000 penzionov. S tem, ko v regiji razpolagamo z velikim 
številom pešpoti, kolesarskih poti, gorskih pohodniških poti imamo velik potencial za razvoj 
turizma (tudi zelenega). Samo obstoječo »zeleno« športno  infrastrukturo moramo dodelati, 
urediti in jo začeti tržiti.  
 
K nam v regijo prihajajo tudi športna društva iz drugih krajev po Sloveniji kakor tudi iz tujine na 
kondicijske priprave.  
 
Zato moramo skupaj s partnerji in s povezovanjem zadovoljiti mladinskim potrebam primerno 
športno infrastrukturo za mladinske programe.   

CILJI PROJEKTA DO 
2020: 

Želimo postati regijski športni center v skladu s strategijo Olimpijskega komiteja. 

Želimo ustvariti nova delovna mesta za mlade iz regije 

Želimo uspešno razvijati novo tržno nišo Mladinskega turizma 

 
Zgraditi sodobno, nizkoenergijsko in infrastrukturno funkcionalno dvorano, s katero bi lahko 
postali kvalitetni regijski športni center na visoki ravni.  

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma 
skupine partnerjev) 

SGLŠ, OBČINA POSTOJNA, ZAVOD ZNANJE S ŠPORTNO ZVEZO, ŠPORTNE IN MLADINSKE 
NEVLADNE ORGANIZACIJE IZ CELE REGIJE IN ŠIRŠE, KOŠARKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 
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PROJEKTNA 
SKUPINA: (vodja 
projekta in člani 
projektne skupine) 

Cvetka Kernel GSM: 031 302 567 E-mail: cvetka.kernel@guest.arnes.si 

Robert Ozbič GSM: 05 7280 753 E-mail: robert.ozbic@postojna.si 

Tomo Tiringer GSM: 041 688 642 
E-mail: 
sportnazveza.postojna@studioproteus.si 

Kragelj arhitekti 
GSM: 01 59 04 83 
60 

E-mail: 
alenka.krageljerzen@krageljarhitekti.si 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

Pridobitev vseh potrebnih dovoljenj 

Pridobitev surovin in materialov 

Izvedba projekta 

TRAJANJE 
PROJEKTA: 
(okvirni časovni 
načrt projekta) 

2014-2020 

LOKACIJA 
PROJEKTA: 
(prostorska 
opredelitev 
primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, 
občina, naslov, kat. 
štev.)- 

Park pri Srednji gozdarski in lesarski šoli, Tržaška 
cesta 36, 6230 Postojna 
Športni park Postojna in ostale športne površine v 
občini, Pot k Pivki 4, 6230 Postojna 
Pešpot ob reki Pivki 
 
 

Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 
 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport – SGLŠ je upravljalec 
Občina Postojna 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

0 

Gradbeno dovoljenje za 
športno infrastrukturo (športni 
objekt) pridobljeno leta 2010 
in obnovljeno 2013 

2010-
2013 

120.000 € 

Pripravljalna faza 

1 Izdelava PZI 
2014-
2015 

80.000 € 

2 Javni razpisi za izvedbo del 
2015-
2016 

 

3    

Skupaj 200.000 € 

Izvedba 

1 Izgradnja športnega objekta 
2014-
2020 

4.000.000 € 

2 
Okoljska infrastruktura 
športnih površin in 
infrastruktura ob objektih 

2014-
2020 

2.240.000 € 

3    

4    

Skupaj 6.440.000 € 

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za 
izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: 
________________________) 

 Bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje  Je pridobljeno, dne: 30.8.2010 št. 351-100/2010-9 

Umeščenost v občinske 
razvojne in prostorske 
dokumente 

 Da 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena 
vrednost v 
EUR 

% Leto 

EU Sredstva 5.312.000 € 80 % 2015-2020 

Sredstva iz občinskega 
proračuna 

664.000 € 10 % 2015-2020 

Lastna sredstva 664.000 € 10 % 2014-2020 

mailto:robert.ozbic@postojna.si
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Skupaj                                      6.640.000 €  

KAZALNIKI z 
navedbo virov 
podatkov za 
spremljanje 
kazalnikov 

Kazalnik in vir 
Ob 
začetku 
projekta 

Ob koncu  projekta 

Statistični podatki – nočitve in 
povprečna doba bivanja 
Youth hostel 

3000 
nočitev 
1,3 
dneva 

10.000 nočitev in 2,5 dneva 

Pridobitev dovoljenj 1 3 dovoljenja 

Izgradnja športno prireditvene 
dvorane 

0 1  

Dopolnitev infrastrukture z 
dodatno opremo  

0 3 

Nova delovna mesta 0 2 
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2.4. Penzion z didaktično vsebino v logarskem objektu  
 

NAZIV PROJEKTA: 
PENZION Z DIDAKTIČNO VSEBINO V LOGARSKEM OBJEKTU 
 

POVZETEK PROJEKTA: 

Obnova obstoječega logarskega objekta v Javornikih. Zagotovitev modularnih vsebin in 
uporabe kot; penzion (nočitve), jedilnica (kulinarika), učilnica (didaktika),  igrišče 
(aktivnosti), zatočišče (mir), forum (srečanja/kreativnost) in izhodišče (fotolov, 
pohodništvo, …). 
Obnovitev obstoječe stavbe in usposobitev njene okolice ima več, med seboj 
dopolnjujočih se, ciljev in namenov: 

 Obnova avtentične stavbne dediščine in njena revitalizacija 

 Zagotovitev ekološkega, energetsko varčnega in samozadostnega delovanja objekta 

 Dopolnitev/obogatitev turistične ponudbe Zelenega krasa in povezovanje z že 
obstoječimi ponudniki (razvoj novih turističnih proizvodov in koriščenje obstoječih ) 

 Povezovanje s tujimi partnerji in krepitev prepoznavnosti Zelenega krasa v tujini 

 Spodbujanje tradicionalne domače obrti in gostilniške dejavnosti 

 Ohranjanje in širjenje lokalne kulinarike 

 Spoznavanje in neposredno doživljanje edinstvene flore in favne 

 Obogatitev didaktičnih vsebin in ponudbe Zelenega krasa 

 Spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa za posameznike in skupine 

 Samozaposlitev in potencialno ustvarjanje novih delovnih mest 

PRIORITETA RRP:  
1 – Spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva ter ohranjanje, razvoj in ustvarjanje novih 
delovnih mest 

PROGRAM RRP: 3 – Turizem 

UKREP RRP: 
Ukrep 1: Upravljanje destinacijskega managementa & 
Ukrep 2: Investicije v novo in obstoječo turistično  
infrastrukturo 

CILJNE SKUPINE:  Tuji in domači obiskovalci 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Območje Javornikov je edinstven življenjski prostor živalskih in rastlinskih vrst. Logarska 
hiša na Starih Ogencah je bila ena od gozdarskih in lovskih strateških točk od konca 18. 
do sredine 20. stoletja.  
Ohranjanje zgodovine in tradicij je osnova za želeni projekt, ki pa bo vedno sveže 
dopolnjen z aktivnostmi primernimi za prostor, v katerem se nahaja.  
Nosilka projekta in njena družina je v teh gozdovih preživela veliko časa, saj je služba 
neposredno povezana z ohranitvijo favne, predvsem velikih zveri na tem območju, pa 
tudi z vodenjem po Zelenem krasu in didaktičnimi programi. 
Želja po vrnitvi v domače kraje je bila vedno  močna, preko tega projekta pa je mogoča. 
Znanje pridobljeno na življenjski poti preko Javornikov, ki je neposredno in doživeto, je 
potrebno širiti naprej in omogočiti tudi ostalim ljudem  in rodovom podobno izkušnjo.. 
Istočasno želimo ta projekt povezati z ostalimi podobnimi projekti ( že obstoječimi) v 
Evropi in ustvariti t.i. verigo izkušenj, ki temelji na naravi in doživljanju le-te preko vseh 
čutil. 
Delitev izkušnje z družinskim jedrom, kredibilnost in dostopnost same zgodbe okrepi in 
doda neopredeljivo vrednost za nas in za ostale, ki se bodo priključili tej zgodbi.  
Aktivno preživljanje pokoja in širjenje znanja je tudi eden izmed povodov za ta projekt. 
Če povzamemo, so vzroki za pripravo projekta: 

 Širjenje znanja- izročilo neposrednih izkušenj 

 Aktivno preživljanje upokojitve članov družine 

 Vrnitev v domači kraj in želja po razvoju le-tega 

 Želja po samozaposlitvi 

 Mednarodno povezovanje 

 Želja po obnovitvi obstoječega objekta po ekoloških standardih 
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CILJI PROJEKTA DO 2020: 

Obnovitev in revitalizacija obstoječega objekta  

Samozaposlitev dveh oseb 

Prepoznavnost ponudbe in celostne podobe 
Vključenost ostalih lokalnih in mednarodnih ponudnikov v projekt 
70% letna zasedenost kapacitet 
Spodbujanje gospodarskega in lokalnega razvoja 
Zagotovitev celoletnega obratovanja in neprekinjenega izvajanja aktivnosti 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

Špela Marinčič, Boris Drobnak, Marjeta Marinčič 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Boris Drobnak 031 390 903 Boris.drobnak@gmail.com  

Špela Marinčič 030 613 704 spelamarincic@gmail.com 

Marjeta Marinčič 041 574 738 mmarjeta@gmail.com  

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

Obnova objekta po ekoloških standardih  

Izobraževanja za ciljne skupine 

Aktivno preživljanje prostega časa/počitnic (povezovanje z ostalimi ponudniki- jahanje, 
kolesarjenje, pohodništvo, fotolov, ribolov, lov, nabiralništvo, košnja in spravilo sena, ...) 
Tečaji- kulinarika, ustvarjalne delavnice 
Didaktične delavnice za otroke in odrasle- vsebine povezane z Zelenim krasom 
(zgodovina, biologija, kulinarika, običaji, ...) 
Motivacijski dnevi za podjetja 
Kulturna srečanja 
Co- working 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

60 mesecev (Januar 2015 – December 2020) 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, 
občina, naslov, kat. štev.) 

Katastrska občina: JURJEVA DOLINA (2704) 
Številka zemIjiške parcele: 1637/3 

 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti 
v lasti 

0    

Pripravljalna faza 

1 Priprava gradbene dokumentacije 2015 10.000 

2 Opredelitev vsebine 2015 5.000 

3 
Priprava CGP spletne strani in načrta 
marketinških aktivnosti 

2015 5.000 

Skupaj  

Izvedba 

1 Izvedba gradbenih del, opreme 2015 420.000 

2 Prodaja nočitev 2015 10.000 

3 Oprema za izvajanje aktivnosti 2015 20.000 

4 Prodaja vsebine/ aktivnosti 2016 10.000 

5 Izvajanje promocije 2016 20.000 

Skupaj 500.000 

   

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za 
izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: 
________________________) 

 Bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje  Je potrebno 

Umeščenost v občinske razvojne  Ne  

mailto:Boris.drobnak@gmail.com
mailto:spelamarincic@gmail.com
mailto:mmarjeta@gmail.com
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in prostorske dokumente 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena 
vrednost v EUR 

% Leto 

Lasten vložek 150.000 30% 2015-2016 

Sredstva EU 350.000 70% 2015-2016 

Skupaj 500.000 

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalnik in vir 
Ob začetku 
projekta 

Ob koncu  projekta 

Število nočitev po kvartalu  

V pripravi 

Število opravljenih didaktičnih 
vodenj 

 

Število oseb vključenih v aktivnosti  

Število ostalih lokalnih ponudnikov 
vključenih v projekt 

 

Samozadostnost in ekološka 
funkcionalnost objekta 
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2.5. Infocenter snežniških gozdov 
 

NAZIV PROJEKTA: INFOCENTER SNEŽNIŠKIH GOZDOV 

POVZETEK 
PROJEKTA: 

V osrčju Snežniških gozdov želimo razviti trajnostno naravnan turizem, z minimalnim vplivom na 
okolje. Na Sviščakih želimo razviti infocenter Snežniških gozdov s poudarkom na 
naravovarstvenih vsebinah, v okviru katerega bomo predstavili bogato favno in floro območja 
Snežnika. V sklopu infocentra bo ustrezno izobražen strokovni kader skrbel za razvoj turistične 
ponudbe in vsebine ter služil kot povezovalni organ za nadaljnji razvoj trajnostno naravnanega 
turizma na območju Sviščakov in Snežnika. V sklopu infocentra bi uredili infotable, s katerimi bi 
osveščali o pomenu naravnega rezervata Snežnik. 
Infocenter bi uredili v sklopu obstoječega Planinskega doma na Sviščakih, ki bi ga z ustreznimi 
adaptacijo in dograditvijo spremenili v energetsko učinkovit in varčen objekt iz naravnih 
materialov z čim manjšim vplivom na okolje. V sklopu objekta bomo zagotovili 30 ležišč 
(družinska soba, skupna ležišča) za potrebe nastanitve skupin, ki bi obiskale infocenter in 
planincev. Z namenom razbremenitve okolja bi uredili ustrezno parkirišče pred infocentrom ter 
pripravili management plana obiskovalcev (števci obiska).  
Splošni cilji: 

- razvoj trajnostno naravnanega turizma na območju s potencialom, vendar z okrnjeno 
turistično ponudbo; 

- ustvarjanje novih zelenih delovnih mest;  
- izobraziti strokovni kader, ki bo s svojim znanjem skrbel za program in vsebine, ki bodo 

ponujene v sklopu infocentra;   
- adaptacija in ureditev obstoječega objekta z namenom ureditev infocnetra s 

poudarkom na energetski učinkovitosti, iz naravnih materialov s čim manjšim vplivom 
na okolje (električna energija iz obnovljivih virov, mala rastlinska čistilna naprava, 
deževnica, uporaba lokalnih naravnih materialov pri gradnji); 

- promocija, informiranje in izobraževanje na področju trajnostnega turizma, okoljske 
problematike in učinkovite rabe energije v vsakdanjem življenju; 

- postati zgled razvoja sonaravnega  turizma in osveščanja o nujnosti varovanja okolja na 
območju celotne države; 

PRIORITETA RRP:  

1 – Spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva ter ohranjanje, razvoj in ustvarjanje novih 
delovnih mest; 
2 – Trajnostni okoljski in infrastrukturni razvoj regije; 
3 - Vključujoča družba in spodbujanje razvojnega potenciala regijskih človeških virov 

PROGRAM RRP: 
3 – Turizem 
7 – Infrastruktura 
8 – Okolje in gospodarjenje z viri 

UKREP RRP: 

3 – Turizem: 
- Ukrep 1 - Upravljanje destinacijskega managementa 
- Ukrep 2 - Investicije v novo in obstoječo turistično infrastrukturo 

7 – Infrastruktura: 
- Ukrep 3 - Energetika  

8 – Okolje in gospodarjenje z viri: 
- Ukrep 1 - Upravljanje z vodami 
- Ukrep 2 - Gospodarjenje z odpadki 
- Ukrep 4 - Ohranjanje naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti 

CILJNE SKUPINE:  
- prebivalstvo različne starosti iz občine, regije iz države in sveta 
- strokovna javnost 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena 
projekta) 

Ekološko osveščanje, osveščanje o učinkoviti rabi energije in učinkovita raba energije je temelj 
za nadaljnji uspešen  razvoj Primorsko-notranjske regije, katere razvoj temelji na ohranjanju 
neokrnjene narave in razvoju trajnostno naravnanega turizma.  
V okviru društva tako želimo v osrčju Snežniških gozdov razviti trajnostno naravnan turizem in 
informacijsko središče (naravovarstvo, trajnostno raba energije, turizem) z minimalnim vplivom 
na okolje. Menimo, da ima območje Snežniških gozdov velik potencial za vzpostavitev trajnostno 
naravnanega turizma, vendar trenutno razpolaga z okrnjeno turistično ponudbo, obstoječa pa ni 
povezana v vsebinsko celoto.  
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V sklopu projekta želimo ustvariti nova zelena delovna mesta, izobraziti ustrezen strokovni 
kader, ki bo s svojim znanjem skrbel za program in interpretacijo naravovarstvene vsebine, ki 
bodo na voljo obiskovalcem in strokovni javnosti v sklopu infocentra.   
Infocenter želimo urediti  v sklopu obstoječega Planinskega doma na Sviščakih, ki bi ga z 
ustreznimi adaptacijo in dograditvijo spremenili v energetsko učinkovit in varčen objekt iz 
naravnih materialov z čim manjšim vplivom na okolje. Infocenter bi uredili z naravnimi materiali 
z čim manjšim vplivom na okolje (oskrba objekta z električno energijo iz obnovljivih virov, 
čiščenje odpadnih vod s pomočjo male ekološke čistilne naprave (rastlinska), uredili bi tudi  
informacijske table, s katerimi bi obiskovalce informirali o sami energetski učinkovitosti objekta 
s praktičnim prikazom dejanske izvedljivosti rešitev v objektu). 
V sklopu objekta želimo zagotovili 30 ležišč (družinska soba, skupna ležišča) za potrebe 
nastanitve skupin, ki bi obiskale infocenter in planincev. Na območju Sviščakov trenutno ni 
ustrezne nastanitve, ki bi omogočila nočitev obiskovalcem tega območja.  
Z namenom razbremenitve okolja je potrebna ureditev parkirišč, potrebna pa je tudi izdelava 
managementa plana obiskovalcev (števci obiska).  
Obstoječe naravne danosti in razvite vsebine (naravni rezervat, gozdna učna pot, planinske 
vsebine) želimo povezati v celovito turistično ponudbo.  
Skupaj s partnerji, povezovanjem in mreženjem želimo postati zgled trajnostno naravnanega 
turizma s poudarkom na varovanju in skrbi za okolje.  
Podlaga za projekt v strateških dokumentih:  

- Zavod za varstvo narave RS; Podrobnejši načrt za projektno upravljanje območja 
Snežnik, 

- Boreo; Strategija razvoja NVO sektorja v Primorsko-notranjski regiji  
- Vlada RS; Strategija razvoja Slovenskega turizma 2012 - 2016 

CILJI PROJEKTA DO 
2020: 

- razvoj trajnostno naravnanega turizma na območju s potencialom, vendar z okrnjeno 
turistično ponudbo; 

- ustvarjanje novih zelenih delovnih mest;  
- izobraziti strokovni kader, ki bo s svojim znanjem skrbel za program in vsebine, ki bodo 

ponujene v sklopu infocentra;   
- adaptacija in ureditev obstoječega objekta z namenom ureditev infocentra s 

poudarkom na energetski učinkovitosti, iz naravnih materialov s čim manjšim vplivom 
na okolje (električna energija iz obnovljivih virov, mala rastlinska čistilna naprava, 
deževnica, uporaba lokalnih naravnih materialov pri gradnji); 

- promocija, informiranje in izobraževanje na področju trajnostnega turizma, okoljske 
problematike in učinkovite rabe energije v vsakdanjem življenju; 

- postati zgled razvoja sonaravnega  turizma in osveščanja o nujnosti varovanja okolja na 
območju celotne države; 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma 
skupine partnerjev) 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA,  
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE,  
PLANINSKO DRUŠTVO SNEŽNIK ILIRSKA BISTRICA – predlagatelj projekta, 
ZAVOD ZA VARSTVO NARAVE REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZAVOD ZA GOZDOVE REPUBLIKE SLOVENIJE 
MLADINSKE IN OSTALE NEVLADNE ORGANIZACIJE IZ REGIJE 

PROJEKTNA 
SKUPINA: (vodja 
projekta in člani 
projektne skupine) 

Andrej Novak 041 804 920 andrej.cukc@gmail.com 

Darinka Dekleva 041 545 172 darinka.dekelva@gmail.com 

Tadej Kogovšek 031 380 358 tadej.kogovsek@gmail.com 

Bojan Rotovnik 031 382 450 ana-novak@hotmail.com 

Vladimir Dekleva 031 863 457 vladimirdekleva@yahoo.com 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

Pridobitev vseh potrebnih dovoljenj 

Pridobitev potrebnih surovin in materialov 

Priprava programa ponudbe objekta in načrta trženja 

Izvedba projekta 

Evalvacija projekta 

TRAJANJE 
PROJEKTA: 
(okvirni časovni 

2014-2020 
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načrt projekta) 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska 
opredelitev 
primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, 
občina, naslov, kat. 
štev.)- 

Sviščaki, Občina Ilirska Bistrica 
 
 

Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 
 
90 % Planinsko društvo Snežnik Ilirska 
Bistrica,  
10 % Planinska zveza Slovenije. 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

0 / / / 

Pripravljalna faza 

1 
Pridobitev vseh potrebnih 
dovoljenj (gradbeno, dovoljenje, 
projektna dokumentacija, …) 

2014-
2015 

20.000,00 EUR 

2 
Pridobitev izvajalca za izvedbo 
del 

2015-
2016 

/ 

Skupaj 20.000 EUR 

Izvedba 

1 
Obnova objekta in izgradnja 
infocentra  

2014-
2020 

1.180.000,00 EUR 

2 
Okoljska infrastruktura in 
infrastruktura ob objektih 

2014-
2020 

280.000,00 EUR 

3 Priprava vsebin  
2014-
2020 

20.000,00 EUR 

Skupaj 1.500.000 EUR 

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za 
izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Bo potrebna 

Investicijska dokumentacija   Bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje  Bo potrebno 

Umeščenost v občinske 
razvojne in prostorske 
dokumente 

 Da 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena 
vrednost v EUR 

% Leto 

EU Sredstva 1.050.000,00 70,00 2015-2020 

Sredstva iz občinskega 
proračuna 

300.000,00 20,00 2015-2020 

Lastna sredstva 150.000,00 10,00 2014-2020 

Skupaj 1.500.000 

KAZALNIKI z 
navedbo virov 
podatkov za 
spremljanje 
kazalnikov 

Kazalnik in vir 
Ob 
začetku 
projekta 

Ob koncu  projekta 

Statistični podatki – nočitve in 
povprečna doba bivanja 
 

30 
nočitev 
 1 dan 

500 nočitev in 2 dneva 

števci obiskovalcev 0 3 

pridobitev dovoljenj 0 4 

dograditev naravovarstvenega 
infocentra 

0 1 

rastlinska čistilna naprava 0 1 

nova zelena delovna mesta 0 2 
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2.6. Stičišče turistične regije Zeleni Kras 
 

NAZIV PROJEKTA: STIČIŠČE TURISTIČNE REGIJE ZELENI KRAS 

POVZETEK PROJEKTA: 

Namen projekta je nadgradnja razvoja in obnove in celostna prenova mesta Postojna. 
V pretekli finančni perspektivi 2007-2013 je mesto vlagalo v izgradnjo osnovne 
infrastrukture, ki je predpogoj za razvoj turizma, od cest, trgov, komunalne 
infrastrukture, parkov, otroških igrišč, novega TIC-a itd. V novi perspektivi bi s 
projektom v mestu razvili še vsebine, ki bi turiste prepričale, da tu ostanejo. 
Aktivnosti projekta so razdeljene v več faz in sicer, vzpostavitev »P+R« centra ob 
novem TIC-u, oživitev starega dela Postojne, vzpostavitev »turističnega spletišča« v 
stari porodnišnici, vzpostavitev »učilnice v naravi« z ureditvijo pešpoti ob Pivki in na 
Soviču ter vzpostavitev regijskega središča nevladnih organizaciji, ki bi predstavljal tudi 
dodatno turistično ponudbo. 
Splošni cilji projekta so trajnostni turistični razvoj mesta Postojne kot regijskega 
središča, dvig kakovostne turistične ponudbe, možnosti za razvoj dodatnih turističnih 
kapacitet, razvoj lokalnih obrti in storitev, razvoj gospodarskih dejavnosti in novih 
delovnih mest, dvig kvalitete življenja, spodbujanje zdravega načina življenja in 
rekreacije v vseh starostnih obdobjih, spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti, 
izboljšanje urbanega okolja in oživljanje degradiranih mestnih območji, dvigovanje 
kakovosti znanja in modernih pristopov v izobraževanju, spodbujanje enakih možnosti, 
spodbujanje socialnega podjetništva, spodbujanje vseživljenjskega učenja… 

PRIORITETA RRP:  
1 – Spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva ter ohranjanje, razvoj in ustvarjanje 
novih delovnih mest 

PROGRAM RRP: 3 – Turizem 

UKREP RRP: Ukrep 2: Investicije v novo in obstoječo turistično infrastrukturo 

CILJNE SKUPINE:  
Tuji in domači turisti, lokalni prebivalci iz mesta Postojna in celotne regije, mladi vseh 
generacij. 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Vzpostavitev regijskega turističnega središča za promocijo celotne regije Zeleni kras, z 
vzpostavitvijo turističnega središča pred vstopom v mesto Postojno z zagotovitvijo 
parkirnih površin in oblikovanjem »P+R« centra, kjer bi turistom omogočili javni prevoz 
do turističnih točk v regij z nizkoogljičnim javnim prevozom. Z nabavno avtobusov bi 
omogočili turistom brezplačen prevoz do pomembnih turističnih destinacij v regiji 
Zeleni kras. Za potrebe polnjena avtobusov in spodbujene nizkoogljičnih goriv bi v 
regiji omogočili vzpostavitev električnih polnilnic na vetrno energijo. 
Turistično STIČIŠČE regije bi povezali z ostalimi pomembnimi točkami v mestu s 
Postojnsko jamo, središčem mesta in Majlontom, Notranjskim muzejem, športnim 
parkom ter centrom nevladnih organizaciji, ki bi vsi predstavljali stične točke turistične 
mreže mesta Postojna ter povezave do drugih pomembnih turističnih točk v regiji. 
 
V oblikovanje regionalnega turističnega stičišča sodi tudi: 

 oživitev centra Postojne,  kjer bi z odkupom in obnovo nekaj reprezentativnih 
objektov v starem mestnem jedru (Majlont, Tržaška cesta) spodbudili oživitev 
lokalnih obrti in storitev ter na ta način omogočili promocijo in prodajo teh 
izdelkov; 

 vzpostavitev turističnega spletišča, kjer bi lokalni pridelovalci in ponudniki ob 
glavni poti iz Postojne v Postojnsko jamo lahko spoznali in kupili lokalne 
produkte. V kompleksu se uredi tudi gostinski in nastanitveni del (Stara 
porodnišnica). 

 ureditev pešpoti ob reki Pivki med Postojno in Postojnsko jamo ter 
vzpostavitev učilnice v naravi na ranljivem stiku naravnega življenjskega 
prostora živali in človeka, na robu območja Natura 2000 uredili izobraževalno 
ob Pivki in po Soviču (z oživitvijo in predstavitvijo gradu) ter tako vzpostavili 
krožno pot med Postojno, Postojnsko jamo, Sovičem in Pivko. 

 obnova objekta nekdanje vojašnice ob Ljubljanski cesti v Postojni za namen 
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regijskega središča nevladnih organizacij in društev, ki bi služila tudi kot 
dodatno turistična ponudba za obiskovalce.  

CILJI PROJEKTA DO 2020: 

Cilji projekta so:  

 vzpostaviti turistično infrastrukturo  za razvoj trajnostnega turizma, 

 omogočiti razvoj in trženje lokalnih obrti in storitev, 

 oživiti staro mestno jedro ter reurbanizirati degradirana območja (stara 
porodnišnica, Majlont, stara vojašnica) – spodbujanje obnove ne novogradenj 
in s tem ohranjanje objektov in območji nepremične kulturne dediščine, 

 vzpostaviti novo turistično točko »Stari grad« na Soviču, 

 vzpostaviti »učilnico v naravi« z ureditvijo in oživitvijo izobraževalne krožne 
pešpoti, 

 omogočiti razvoj novih delovnih mest in znižati stopnjo brezposelnosti, 

 spodbuditi zdrav način življenja za vse generacije s spodbujanjem rekreacije, 

 dvigniti kakovost življenja. 

PROJEKTNO PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

Občina Postojna – nosilec projekta, 
Zavod Znanje Postojna,  
Mladinski center Postojna, 
nevladne organizacije Primorsko-notranjske regije 

PROJEKTNA SKUPINA: (vodja 
projekta in člani projektne 
skupine) 

Anita Kranjc GSM: 041 62 4062 Email:anita.kranjc@postojna.si 

Robert Ozbič GSM: 041 342 380 E-mail:robert.ozbic@postojna.si 

Samo Vesel GSM: 040 413 315 E-mail:samo@boreo.si 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih aktivnosti) 

Aktivnosti projekta:  

 vzpostavitev multimodalnega »P+R« centra s parkirišče in nakupom 3 
avtobusov s pogonom na obnovljive vire energije, 

 vzpostavitev električnih polnilnic po mestu in širši regiji na alternativne viri 
energije (veter), 

 obnovitev 5 objektov v območju starega mestnega jedra, ki bi jih oddali 
lokalnim obrtnikom za oživljanje starih obrti in trženje teh izdelkov, 

 obnoviti staro porodnišnico v gostinsko nastanitveni objekt, kjer bi bil del 
namenjen za trgovino za trženje lokalnih proizvodov, 

 ureditev krožne učne pešpoti, 

 oživitev Soviča, 

 vzpostavitev novega centra nevladnih organizacij. 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2014-2020 
 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za izvajanje 
aktivnosti, občina, naslov, 
kat. štev.) 

Občina Postojna, mesto Postojna z okolico. 
Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 
Lasnik zemljišč je občina, razen za 
območje »P+R« 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto 
Ocena stroškov v 
EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti v 
lasti 

0 
Izdelane idejne zasnove za območje 
stare porodnišnice, stare vojašnice, 
enega objekta v Majlontu 

2012 / 

Pripravljalna faza  

1 

Projektno gradbena dokumentacija za 
pridobitev gradbenega dovoljenja za 
staro porodnišnico, NGO center ter 
objekt v Majlont 

2014-2015 100.000 

2 Izdelava OPPN za območje »P+R« 2015 30.000 

3 Nakup zemljišča za »P+R« 2016 300.000 

4 
Izdelava projektne dokumentacije in 
pridobitev gradbenega dovoljenja za 
parkirišče  

2016 30.000 
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5 Izdelava arheoloških raziskav na Soviču 2015 50.000 

6 
Projektno izvedbena dokumentacija za 
izvedbo pešpoti in učilnice v naravi 

2016 30.000 

Skupaj 540.000 

Izvedba 

1 
Obnova starih vojašnic v regijski NGO 
center 

2016-2019 4.890.000 

2 
Obnova 5 objektov v starem mestnem 
jedru 

2015-2020 2.455.000 

3 Obnova stare porodnišnice 2018-2019 2.045.000 

4 Izgradnja »P+R« parkirišča 2016-2017 450.000 

5 Ureditev »učilnice v naravi« s pešpotmi 2016-2018 250.000 

6 Ureditev Soviča  2016-2018 250.000 

7 Promocijske aktivnosti  2020 45.000 

Skupaj 10.385.000 

PRIPRAVLJENOST PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: 
________________________) 

 Bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje  Je potrebno 

Umeščenost v občinske razvojne 
in prostorske dokumente 

 Da 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena vrednost 
v EUR 

% Leto 

EU 9.286.250 85 2015-2020 

RS 1.092.500 10 2015-2020 

Občina Postojna    546.250 5 2015-2020 

Skupaj 10.925.000 

KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 

Kazalnik in vir Ob začetku projekta 
Ob koncu  
projekta 

Število vzpostavljenih regijskih 
NGO centrov 

/ 1 

Število ohranjenih in 
vzpostavljenih centov lokalne obrti 

/ 5 

Izobraževalna pešpot 0 3,5 km 

Center promocije lokalnih 
produktov 

0 1 

»P+R« center / 1 
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2.7. Središče Unica – edinstvena 
 

NAZIV PROJEKTA: SREDIŠČE UNICA – EDINSTVENA 

POVZETEK PROJEKTA: 

Namen projekta je vzpostavitev medregionalnega središča UNICA, kjer bi predstavili 
edinstveno podzemno sotočje in kraško porečje reke sedmerih imen, ki bi postalo 
izhodiščne za medregionalno sodelovanje, razvoj in promocijo turizma ob svetovnem 
fenomenu te kraške reke. 
 
Aktivnosti projekta so razdeljene v dve fazi. Prva predstavlja izgradnjo in ureditev 
osnovne turistične in okoljske infrastrukture, druga pa vzpostavitev središča in 
njegovega delovanja. 
 
Splošni cilji projekta so trajnostni razvoj kraškega območja, ohranjanje biotske 
raznovrstnosti, ohranjanje vodnih virov in pitne vode, razvoj novih gospodarskih 
dejavnosti in nova delovna mesta, obogatitev turistične ponudbe, promocija in obisk 
ostalih naravnih in kulturnih znameniti kraja, zmanjšanje obremenjevanja okolja, dvig 
kvalitete življenja. 

PRIORITETA RRP:  
1 – Spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva ter ohranjanje, razvoj in ustvarjanje 
novih delovnih mest 

PROGRAM RRP: 3 – Turizem 

UKREP RRP: Ukrep 2: Investicije v novo in obstoječo turistično infrastrukturo 

CILJNE SKUPINE:  

Predvsem mladi vseh starostnih skupin, od predšolskih do srednješolskih in študentov, 
turisti – domači in tuji, lokalni prebivalci občine Postojna, Primorsko-notranjske regije 
ter širše okolice (Ljubljana, Trst , Reka, …) za potrebe dnevne rekreacije in izletniškega 
turizma, osebe s posebnimi potrebami (slušno, vidno in gibalno ovirani). 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Namen projekta je vzpostavitev centra, kjer bi začeli z razvojem in promocijo novega 
turističnega produkta »Reke sedmerih imen«, ki je edinstven pojav v svetovnem merilu 
in je bil v preteklosti zapostavljen in neizkoriščen.  
Poleg edinstvene reke Unice in Planinskega polja kot naravne vrednote je to območje 
zelo bogato z geomorfološko, krasoslovno, hidrološko, hidrogeološko, ekološko in 
krajinsko naravno dediščino (reka Unica in Malenščica, Planinska jama, izvir Malni, 
hudourniška jama Škratovka, zatrepna dolina Laškarjev kot, Unška koliševka,….). Poleg 
bogate naravne dediščine ima Planina tudi bogato kulturno dediščino (Planina kot trško 
naselje, grad Haasberg, arheološko najdišče Stari grad, Ravbarjev stolp ter več domačij 
v Planini) ter leži na biotsko zelo raznovrstnem območju, ki je zavarovano z Naturo 
2000, tako po ptičji kot po habitatni direktivi (SCI Notranjski trikotnik in SPA Planinsko 
polje).  
Za ohranitev biotske raznovrstnosti in habitata številnih živalskih in rastlinskih vrst je 
najosnovnejša potreba izgradnja kanalizacije s čistilno napravo in padavinske 
kanalizacije z obnovo vodovoda ter sanacijo cest po izvedbi okolijske infrastrukture v 
Planini. Kot nadgradnjo tega bi organizirali izobraževalne delavnice za lokalne kmete, 
na katerih bi jim predstavili prednosti ekološkega kmetovanja, omejevanja gnojena na 
Planinskem polju, ki predstavlja velik problem ter jim predstavili načine dodatnega 
zaslužka v preusmerjanje svojih kmetij v turistične kmetije, predelavo in trženje lastnih 
produktov itd… S tem bo omogočen osnovni pogoj za ohranitev vrst in razvoj 
trajnostnega turizma. 
Z obnovo in oživitvijo Ravbarjevega stolpa bi ta prostor predstavljal izhodišče za razvoj 
turističnih produktov, ki jih Planinsko polje in Planina ponujata. V stolpu bi postavili 
pravljično zbirko, ki bi bila predvsem atraktivna za mlajše in bi poleg izobraževalne 
funkcije ohranjala zelo bogato nematerialno kulturno dediščino Notranjske. Za trženje 
Planinske jame je potrebno obnoviti dostopno pot do Planinske jame, ker je v zelo 
slabem stanju. Območje gradu Haasbega je potrebno očistiti in ohraniti pred 
nakaljenim razpadanjem ter postaviti odprt prireditveni prostor. Območje kamnoloma 
se sanira in tu vzpostavitvi športno rekreacijski center. Po Planinskem polju se 
vzpostavi in uredi že obstoječe pešpoti in se jih opremi z turistično izobraževalnimi 
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tablami ter izdela vsa potrebna informativna gradiva za promocijo, od spletnih strani, 
do informativnih letakov, usmerjevalnih tabel itd.  

CILJI PROJEKTA DO 2020: 

Cilji projekta so: 
- vzpostaviti potrebno infrastrukturo za razvoj trajnostnega turizma, 
- izboljšati življenjski prostor številnim habitatom in pticam, ki živijo na tem 

območju, 
- zaustaviti obremenjevanje okolja, 
- dvigniti kakovost življenja na tem območju, 
- izboljšati turistično infrastrukturo, 
- omogočiti razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, 
- povečati možnost zaposlovanja. 

PROJEKTNO PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca projekta 
oziroma skupine partnerjev) 

Občina Postojna – nosilec projekta 
Zavod Znanje Postojna  
Zavod za varstvo narave in Zavod za varstvo kulturne dediščine Nova Gorica 
Jamarsko društvo Planina 
KUD Planina 
Društvo Škratovka Haasberg 

PROJEKTNA SKUPINA: (vodja 
projekta in člani projektne 
skupine) 

Anita Kranjc GSM: 041 62 40 62 E-mail: anita.kranjc@postojna.si 

Urban Pinter  E-mail: urban.pinter@postojna.si 

Maja Batagelj GSM: E-mail: maja199@gmail.com 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih aktivnosti) 

Aktivnosti projekta: 
- vzpostaviti novo turistično info točko s parkiriščem, 
- obnoviti Ravbarjev stolp, 
- vzpostaviti pravljično zbirko v stolpu, 
- vzpostaviti razstavo in projekcijo reke sedmerih imen v stolpu, 
- obnoviti vstopno pot do Planinske jame, 
- zgraditi kanalizacijo in čistilno napravo za naselje Planina, 
- organizirati izobraževalne delavnice, 
- vzpostaviti športno rekreacijske center Planina, 
- urediti območje gradu Haasbeg, 
- vzpostaviti izobraževalne poti po Planinskem polju in okolici, kjer se predstavi 

bogata naravna in kulturna dediščina območja, 
- promovirati nove turistične produkte. 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

 
2015-2020 
 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za izvajanje 
aktivnosti, občina, naslov, 
kat. štev.) 

V območju občine Postojna, na širšem 
območju Planinskega polja.  

Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 
Občina Postojna 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto 
Ocena stroškov v 
EUR 

Že izdelane študije/ projektne 
naloge/ objekti v lasti 

1 

Pridobljeno gradbeno dovoljenje za obnovo 
Ravbarjevega stolpa, za ostale objekte ni 
potreben. 
 

2012 / 

 2 Pripravljena študija sanacije kamnoloma 2013 / 

Pripravljalna faza 

1 
Priprava PGD projektov za izgradnjo 
kanalizacije in ČN, s pridobivanjem soglasij 

2015-
2016 

100.000 

2 
Priprava projektov PZI za ureditev dostopne 
poti do Planinske jame ter ureditev gradu 
Haasberg 

2015 10.000 

3 
Sprejem OPPN za ŠRC Planina, nekdanji 
kamnolom 

2015 20.000 

4 Izdelava projektno gradbene dokumentacije 2016- 50.000 
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za območje ŠRC Planina 2017 

5 
Priprava gradiva za označevanje 
izobraževalne pešpoti 

2015 20.000 

Skupaj 200.000 

Izvedba 

1 
Obnova Ravbarjevega stolpa, postavitev info 
točke in ureditev parkirišča 

2015 
-2016 

750.000 

2 Vzpostavitev pravljične zbirke v stolpu 2016 350.000 

3 Ureditev poti in vstopa do Planinske jame 2016 200.000 

4 Ureditev območja gradu Haasberg 2017 500.000 

5 Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave 
2017-
2019 

2.000.000 

6 
Sanacija kamnoloma z viški gradbenega 
materiala ob izgradnji kanalizacije  

2017-
2019 

/ 

7 
Vzpostavitev izobraževalne poti z info 
tablami 

2019 200.000 

8 Izobraževalne delavnice 2019 2.000 

9 Promocija ob zaključku projekta 2019 20.000 

10 Izgradnja ŠRC Planina 
2018-
2020 

1.300.000 

Skupaj 5.522.000 

PRIPRAVLJENOST PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: DIIP, IP) 

 Bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje  Je potrebno 

Umeščenost v občinske razvojne 
in prostorske dokumente 

 Da 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  Ocenjena vrednost v EUR % Leto 

EU 4.693.700 85 2015-2020 

RS 552.200 10 2015-2020 

Občina Postojna 276.100 5 2015-2020 

Skupaj 5.522.000 

KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 

Kazalnik in vir Ob začetku projekta 
Ob koncu  
projekta 

Št. ohranjenih objektov kulturne 
dediščine 

/ 2 objekta 

Število PE, ki bodo priključene na 
odvajanje in čiščenje odpadnih in 
komunalnih vod 

/ 1.000 PE 

Vzpostavljena pravljična zbirka / 1 

Postavljena razstava »Reka 
sedmerih imen« 

/ 1 

Film o »Reki sedmerih imen« / 1 

Izobraževalna pešpot / 10 km 

Vzpostavljenih športno-
rekreacijskih površina 

/ 3,5 ha 

Izvedene izobraževalne delavnice / 5 

Število novih delovnih mest 0 3 

Natisnjen promocijski material 1 3.000 
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Vzpostavljena spletna stan / 1 

 

2.8. Središče podeželskega turizma 
 

NAZIV PROJEKTA: SREDIŠČE PODEŽELSKEGA TURIZMA 

POVZETEK PROJEKTA: 

Vzpostavitev turističnega centra na območju Podgure z namenom razbremenitve 
prometno obremenjene Predjame, da se omogoči ureditev vasi Predjama v turistično 
vas, kjer se bodo lahko tržili lokalni produkti. 
Aktivnosti projekta predstavljajo ureditev parkirnih površin in logističnega centra v 
Bukovju, kjer bodo turisti dobili informacije o območju Podgure, Predjame in možnostih 
preživljanja dopusta na podgurskem podeželju. 
Splošni cilji projekta so trajnostni razvoj vasi in podeželja, ohranjanje biotske 
raznovrstnosti, ohranjanje vodnih virov in pitne vode, razvoj novih gospodarskih 
dejavnosti in nova delovna mesta, obogatitev turistične ponudbe, promocija in obisk 
ostalih naravnih in kulturnih znameniti kraja, zmanjšanje obremenjevanja okolja, dvig 
kakovosti življenja. 

PRIORITETA RRP:  
1 – Spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva ter ohranjanje, razvoj in ustvarjanje 
novih delovnih mest 
3 - Vključujoča družba in spodbujanje razvojnega potenciala regijskih človeških virov  

PROGRAM RRP: 
3 – Turizem 
6 – Podeželje 

UKREP RRP: 
Program turizem: Ukrep 2: Investicije v obstoječo in novo turistično infrastrukturo 
Program za podeželja: Ukrep 2:   Celostni razvoj podeželja 

CILJNE SKUPINE:  Turisti – domači in tuji, lokalni prebivalci. 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Območje Podgure vasi Predjama, Bukovje, Belsko, Studeno in krajevni skupnosti, ki tu 
delujeta so zelo aktivne pri spodbujanju in razvoju turizma. Ustanovili so društvo Kašča, 
ki bi skrbelo za ohranjanje domačih običajev in navad ter obujanju srednjeveških in 
viteških iger v Predjami.  
Območje ima tudi zelo lepo ohranjeno kulturno krajino, možnosti za izletniški in 
pohodniški turizem, izhodišča pohodniški in kolesarski turizem. Ohranjeno bogato 
naravno dediščino in številne naravne vrednote, kraške pojave, izvire, ponore, ki bi jih 
turistom radi predstavili. 
Bogata je tudi kulturna dediščina od Predjamskega gradu, ki je kulturni spomenik 
državnega pomena, srednjeveško cerkev Žalostne Matere Božje ter številne druge, 
grajski mlin v Predjami in druge domačije.  
Na območju Podgure so že številne pešpoti, od Jamborne, Od izvira do štirne, 
kolesarske poti, ki omogočajo športno rekreacijski turizem, ki nima prave izhodiščne 
točke, zato se uporablja parkirišče v Predjami, ki pa je premajhno in ne zadostuje 
potrebam in bi ga bilo potrebno izkoristiti za turistične namene. 
Za turistični razvoj območja je nujno potrebna vzpostavitev logističnega centra, kjer bi 
turisti parkirali in bi jih z javnimi vozili na obnovljive vire energije (električni avtobus) od 
tu peljali do Predjamskega gradu ter ostalih znamenitosti v območju. Avtobus bi 
uporabljali tudi za prevoze otrok v osnovno šolo. V logističnem centru bi se postavil 
manjši turistični informacijski center, kjer bi obiskovali dobili osnovne informacije in 
napotke, kako preživeti dopust na Podgurskem podeželju ter imeli možnosti nakupa 
lokalnih turističnih produktov.  

CILJI PROJEKTA DO 2020: 

Cilji projekta so: 

 vzpostaviti turistično logistični center, 

 izboljšati osnovno turistično infrastrukturo, 

 omogočiti prodajo lokalnih produktov, 

 dvigniti kvaliteto življenja na podeželju,  

 omogočiti razvoj dopolnilnih turističnih dejavnosti. 
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PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

Občina Postojna – nosilec projekta 
Zavod Znanje Postojna  
KS Bukovje 
Društvo Kašča 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Anita Kranjc  GSM: 041 62 40 62 E-mail:anita.kranjc@postojna.si  

Bernard Lampe GSM: 051 394 405 E-mail: 

Robert Ozbič GSM: 041 342 380 E-mail:robert.ozbic@postojna.si  

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

Aktivnosti projekta: 

 nakup zemljišč, 

 izgradnja turističnega logističnega centra, 

 aktiviranje centra z nakupom električnih avtobusov, 

 izvajanje društvenih aktivnosti (košnje, viteških iger, …), 

 izobraževalne delavnice o izdelavi domačih produktov, ki bi jih tržili v centru. 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2014-2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, občina, 
naslov, kat. štev.) 

Občina Postojna, KS Bukovje (vasi Bukovje, 
Predjama, Belsko, Gorenje, Studeno). 
Zemljišča v zasebni lasti, potreben odkup. 

Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti v 
lasti 

0    

Pripravljalna faza 

1 Sprememba OPN 2014 / 

2 Nakup zemljišča  2015 200.000 

3 
Izdelava projektne 
dokumentacije 

2015 50.000 

Skupaj 250.000 

Izvedba 

1 Izgradnja parkirišča 
2016-
2017 

250.000 

2 
Izgradnja in oprema turistične 
središča 

2016-
2017 

300.000 

3 Nakup električnega avtobusa 2018 150.000 

4 

Izvajanje izobraževalnih in 
društvenih aktivnosti za 
promocijo podeželja in njihovih 
produktov 

2018-
2020 

50.000 

Skupaj 750.000 

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za izvedbo) 

Projektna 
dokumentacija 

 Bo potrebna 

Investicijska 
dokumentacija 
(navedite, katera: DIIP; 
IP) 

 Bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje  Je potrebno 

Umeščenost v občinske 
razvojne in prostorske 
dokumente 

 Da 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena 
vrednost v EUR 

% Leto 

EU 850.000 85 2015-2020 

RS 100.000 10 2015-2020 
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Občina Postojna 50.000 5 2015-2020 

Skupaj                            1.000.000  

KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 

Kazalnik in vir Ob začetku projekta Ob koncu  projekta 

Vzpostavljenih parkirišč za 
avtomobile in avtobuse 

/ 1 

Vzpostavljenih podeželskih 
centrov za promocijo turizma 
in trženje lokalnih produktov 

/ 1 

Št. avtobusov na obnovljive 
vire energije 

/ 1 

Število dogodkov društva in KS / 6 

Število izobraževalnih delavnic / 5 
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2.9. Turistične vasi Zelenega krasa 
 

NAZIV PROJEKTA: TURISTIČNE VASI ZELENEGA KRASA  

POVZETEK PROJEKTA: 

Na območju Zelenega krasa, ki zajema občine Il.Bistrica, Pivka, Postojna, Cerknica, Stari trg in 
Bloke, se bodo skozi enoten turistični produkt vzpostavile turistične vasi, ki bi se medsebojno 
povezale s skupno kakovostjo, ponudbo, promocijo, trženjem in organizacijo različnih aktivnosti. 
Zainteresirane vaške skupnosti za izvedbo projekta so: 

a.) Iz občine Ilirska Bistrica – Prem 
b.) Iz občine Pivka -  Narin 
c.) Iz občine Postojna -  Predjama 
d.) Iz občine Cerknica -  Dolenja vas in Dolenje jezero 
e.) Iz občine Bloke – Ravnik in Volčje 
f.) Iz občine Loška dolina – Šmarata in Kozarišče, Babno Polje 

ki bi skozi lastne aktivnosti prispevale k uspešnemu izvajanju projekta. 
Osnovne aktivnosti projekta so: 

- Ureditev turistične infrastrukture po vaseh; 

- Ureditev manjkajoče komunalne infrastrukture po vaseh; 

- Obnova starih stanovanjskih objektov v namestitvene objekte (sobe, apartmaji) po 
enotnem načrtu oz. tipologiji, ki je skladna z okoljem in značilnostjo vasi; 

- Izgradnja novih namestitvenih objektov v skladu z kulturno varstvenimi in okoljskimi 
smernicami in tipologijo vasi; 

- Izvedba izobraževanja (know how) za obnovo ali gradnjo namestitvenih objektov; 

- Nadaljevanje obnove kulturne dediščine (primer gradu Prem – stolp, notranje dvorišče, 
postavitev muzejske zbirke žganjekuhe Brkinski slivovec); 

- Uredila se bo obnova skupnih objektov (cerkev in gasilski dom v Dolenji vasi) 

- Vzpostavitev vstopnih točk turističnih vasi (razpršenega hotela), ureditev dodatnih 
vsebin turistične vasi (recepcija, info točka, gostinski lokal, prodajalna lokalnih 
produktov, restavracijski del, muzej, ostale storitve, WI-FI območje) 

- Ureditev družbenih prostorov v vasi – prostori KS, skupni prostori, učilnice, dvorane 
(društveni dom KS Narin Šmihel) … 

- Organizacija študijskih krožkov za lokalno samooskrbo, kakovost in tradicionalna znanja 

- Vzpostavitev sistema trženja in ponudbe nesnovne dediščine (stara tradicionalna znanja 
– rokodelstvo, zelišča) 

- Vzpostavitev sistema skupne promocije in trženja produkta, povezovanja storitev 
(namestitev – prehrana – dogajanja – aktivnosti – rekreacija – prireditve – izleti): 

o Oblikoval se bo skupni prodajni in upravljavski portal za trženje razpršenega 
hotela 

o Koledar prireditev / spletna stran / katalog ponudbe 
o Promocijsko animacijski dogodki v mreži turističnih vasi 
o Animacija in mentorstvo za razvoj vsebin in za kakovost 
o Promocija nove strukture in animacija novih ponudnikov in vasi za sodelovanje 
o Študijske ture za domačine in za tur operaterje 
o Vaška kavarna in trgovina z lokalno samooskrbo Dolenja vas in Dolenje jezero 
o Skupni konzorcij / kooperativa 

Sodelovanje / povezovanje s primerljivimi organizacijami iz drugih regij oz. držav 

PRIORITETA RRP:  
1 – Spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva ter ohranjanje, razvoj in ustvarjanje novih 
delovnih mest 
2 – Trajnostni okoljski in infrastrukturni razvoj regije 
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3 - Vključujoča družba in spodbujanje razvojnega potenciala regijskih človeških virov  

PROGRAM RRP: 
3- Turizem  
5- Širši družbeni razvoj  
6- Podeželje 

UKREP RRP: 
Turizem: Ukrep 2: Investicije v novo in obstoječo turistično infrastrukturo 
Podeželje: Ukrep 2: Celostni razvoj podeželja 
Širši družbeni razvoj – Ukrep 3 Kultura in kulturna dediščina 

CILJNE SKUPINE:  
Vaške, agrarne in lokalne skupnosti, mladi, lastniki objektov, ponudniki turističnih storitev na 
podeželju, obiskovalci /turisti 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Analize dosedanjih projektov, usmerjenih v podeželski turizem, so pokazale, da je potrebno 
ponudbo Zelenega krasa celostno povezati in skupno tržiti. Trend ustvarjanja kvalitetnih 
namestitev na turističnih kmetijah oziroma B&B prenočiščih se želi nadgraditi s ponudbo 
razpršenega hotela po vaseh, ki poleg kulturno etnoloških znamenitosti kažejo tudi druge 
potenciale – ohranjanje zaščitenih vaških jeder, ponudba turističnih produktov in storitev 
vključno z organizacijo različnih prireditev. Interes vaških skupnosti je v izgradnji potrebne 
komunalne in turistične infrastrukture ter prostorov za druženje prebivalcev in obiskovalcev. 
Skozi sodelovanje vseh deležnikov na podeželju (lokalnih skupnosti, ekonomskega sektorja, 
zasebnikov in društev) je možno ustvariti celostni in trajnostni pristop k razvoju aktivnosti, 
storitev in življenja na vasi. 

CILJI PROJEKTA DO 
2020: 

C1 – oblikovati skupno regijsko platformo za delovanje turističnih vasi 
C2 – povečati število dni bivanja gostov v regiji iz 1,8 na 6 dni 
C3 – povečati kakovost skupne ponudbe in omogočiti nadzor kakovosti s strani članov mreže 
C4 – povečati interes mladih za delo na področju turizma 
C5 – povečati pomen podeželskega turizma v gospodarstvu Primorsko-notranjske regije 
Bolj razdelani cilji s kazalniki: 

- Vključenih 10 vasi v izvajanje projekta na področju Zelenega krasa 
- vključenih 30 mladih izvajalcev različnih storitev projekta 
- organiziranih 10 študijskih krožkov, vključenih 300 udeležencev 
- oblikovanih 50 kariernih načrtov za nova delovna mesta 
- 10 novih delovnih mest 
- trajnost projekta – doseženo upravljanje z destinacijo in produkti 
- trajnost projekta – delujoče vasi z aktivnostmi projekta 
- možnost investiranja projekta z dejavnostjo deležnikov projekta vsaj v višini 60/40 % 
- dvig povprečnega obiska gosta z 1,8 na 6 dni 
- dvig povprečne porabe gosta – zaslužka ponudnika na 1000,00 € ??? 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma 
skupine partnerjev) 

LAS DRPSN (nosilec projekta), RRA Zeleni kras d.o.o., RDO Postojnska jama-Zeleni kras, LAS Po 
poteh dediščine od Idrijce do Kolpe – NEC Cerknica,  občine Il.Bistrica, Pivka, Postojna, Cerknica, 
Stari trg in Bloke, vaške skupnosti Prem, Narin, Predjama, Dolenja vas, Bloke, Ravnik, Kozarišče, 
Šmarata, Babno Polje, Javni zavod za kulturo in turizem Grad Snežnik, Zavod Jezerski hram, 
Društvo Lovrenc, PGD Dolenja vas, Mišo Strman 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 
 

Aleš Zidar GSM: 031 339 789 E-mail: info@razvoj-podezelja.si  

Dejan Iskra Tel.: 05 721 2249 E-mail: info@zelenikras.si  

Lili Mahne GSM: 041 605 122 E-mail: Lili.mahne@siol.net  

Tomaž Stojanovič GSM: 031 408 754 E-mail tomaz@nec-cerknica.si 

Bernard Lampe GSM: 051 394 405 E-mail: bernardlampe@gmail.com  

Jože Želko GSM: 041 536 094 E-mail: info@andrejevi.si  

Nataša Olenik GSM: 031 767 031 E-mail:  

Matej Kržič GSM: 041 634 224 E-mail: 
zavod.gradsneznik@gmail.com  

Mišo Strman GSM:041 519 820 E-mail:miso.strman@siol.net 

Franc Šparemblek GSM:041 380 904 E-mail:franc.sparemblek@siol.net 

Kristina Kebe GSM:051 338 057 E-mail: jezerski.hram@siol.net 

Franci Mulec GSM:031 325 460 E-mail:franci.mulec@siol.net 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

April - junij 2014: pogovori z zainteresiranimi prebivalci in društvi (zasebni sektor) za sodelovanje 
v projektu (kitchen table);  

April, maj, junij, julij 2014: Delo z zainteresiranimi vaščani: priprava posameznih projektov, 

mailto:info@razvoj-podezelja.si
mailto:info@zelenikras.si
mailto:Lili.mahne@siol.net
mailto:tomaz@nec-cerknica.si
mailto:bernardlampe@gmail.com
mailto:info@andrejevi.si
mailto:zavod.gradsneznik@gmail.com
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sestavljanje ponudbe turistične vasi, priprava idejnega projekta »Turistična vas« za vsako 
posamezno lokacijo v smislu razpršenega hotela in z vsemi vsebinami, ki jih ponuja vas in okolica 

April, maj, junij, julij 2014: Delo s krajevno/agrarno skupnostjo: infrastruktura, ugotavljanje 
skupnih potreb 

Maj/september 2014: Ogled dobre prakse za zainteresirane prebivalce vasi (vas Padna, vas Krogi 
hrvaška Istra, Sutrio) 

Julij – december 2014: Iskanje investitorjev v manjkajočo infrastrukturo:  

- Izdelava promocijskega materiala za investitorje 

- Priprava projektov za razpise za sofinanciranje 

- Priprava turističnega produkta 

- Povezovanje z mednarodno mrežo turističnih vasi – tradicionalnih vasi  

September – december 2014: izdelava idejnega projekta 

Januar 2015: priprava prijav na razpise 

2015-2020 – izvedba skupnega integralnega projekta 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

April 2014 - 2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, 
občina, naslov, kat. 
štev.) 

Ilirska Bistrica – Prem 
Pivka -  Narin 
Postojna -  Predjama 
Cerknica -  Dolenja vas in Dolenje jezero 
Bloke – Ravnik in Volčje 
Loška dolina – Šmarata in Kozarišče, Babno Polje 

Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 
 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

0 
Dolenja vas v stiku s predniki – LEADER 
projekt  
Jezera za nas – LEADER projekt 

2012- 
2013 
 
2013 - 
2014 

 

Pripravljalna faza 

1 
Organizacija partnerjev in uskladitev 
vsebinskih in finančnih načrtov 

April – 
julij 2014 

6.000 

2 
Umestitev vsebin v RRP PNR Avgust 

2014 
2.000,00 

3 
Partnerski sporazum za skupni regijski 
projekt 

Oktober 
2014 

2.000,00 

Skupaj 10.000 

Izvedba 

1 Akcijski načrt  2015 300.000,00 

2 Akcijski načrt  2016 500.000,00 

3 Akcijski načrt  2018 500.000,00 

4 Akcijski načrt  2019 500.000,00 

5 Akcijski načrt  2020 500.000,00 

Skupaj 2.300.000 

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za 
izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: 
________________________) 

 Bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje  Je potrebno 

Umeščenost v občinske razvojne in 
prostorske dokumente 

 Ne  

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena vrednost v 
EUR 

% Leto 

ESRR 1.501.500 
 

65% 2015 - 2020 

ESS 577.500 
 

25% 2015 - 2020 
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Občinski viri 115.500 
 

5% 2015 - 2020 

Zasebni viri 115.500 
 

5% 2015 - 2020 

Skupaj 2.310.000 

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalnik in vir Ob začetku projekta Ob koncu  projekta 

Število novih delovnih mest 0 15 

Št izdelanih kariernih načrtov  0 10 

Obseg novih poslovnih površin v m2 0 1500 

Število učnih skupin 0 18 

Število prireditev 0 36 

Število nočitev 0 20.000 

Število dni bivanja gosta 0 6 

Število ponudnikov dodatnih vsebin 0 45 

Število delujočih vstopnih točk 0 9 

Število članov konzorcija 0 70 

Število na novo urejenih skupnih 
javnih površin 

0 
6 

Do sedaj identificirane vrste stroškov: 
a.) Stroški dela partnerjev  
b.) Stroški opreme 
c.) Stroški pogostitev 
d.) Stroški promocije 
e.) Stroški investicij 
f.) Stroški prevodov 
g.) Stroški prevozov 
h.) Stroški tečajev in usposabljanj 

 
Predvideno je rastoče partnerstvo, v katerega vstopajo tudi drugi kraji, ki se za to odločijo. 
Predvideno je, da partnerstvo vzpostavi svoj sistem kakovosti, ki ga lahko tudi upravlja. 
Predvidena je povezava s programom destinacijskega managementa regije in povezava z 
vsebinami, ki bodo nastajale v okviru programa LEADER. 
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2.10. Ekološki turistični center Marof ob Cerkniškem jezeru 
 

NAZIV PROJEKTA: EKOLOŠKI TURISTIČNI CENTER MAROF OB CERKNIŠKEM JEZERU 

POVZETEK PROJEKTA: 

Namen projekta je prenova kulturne dediščine pristave sv. Marije Magdalene na robu 
Cerkniškega polja in degradiranega območja ob njej. Na pristavi je velik del svojega 
življenja preživel Franc Anton Steinberg, zemljemerec, politehnik, kartograf, montanist, 
raziskovalec krasa in slikar. Z novimi turističnimi vsebinami in razširitvijo ekološke 
kmetije, bi  območje ponovno zaživelo in pridobilo na pomenu, ki ga je nekoč imelo. V 
časih krize je zelo pomembno, da izkoristimo naravne danosti in s tem spodbudimo 
gospodarsko rast. Ravno to je cilj projekta, ki hkrati rešuje neizkoriščeni turistični 
potencial Cerkniškega jezera in obnavlja ter varuje naravno in kulturno dediščino 
območja. Nosilec projekta bo Zavod za razvoj ekološkega turističnega centra Marof. 
Zavod bo v sodelovanju s partnerji poskrbel za realizacijo projekta s svojim pri 
pridobivanju zemljišč, gradbenega dovoljenja, pri gradnji in prenovi, ter pri umestitvi 
novih vsebin. Končni cilj je pridobiti urejeno območje Marof z novimi ekološko 
turističnimi vsebinami, ki bodo oživile prostor in spodbudile gospodarsko rast. 

PRIORTETA RRP:  
1 – Spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva ter ohranjanje, razvoj in ustvarjanje novih 
delovnih mest 
3 - Vključujoča družba in spodbujanje razvojnega potenciala regijskih človeških virov  

PROGRAM RRP: 
3 – Turizem 
4 – Človeški viri 
6 – Podeželje 

UKREP RRP: 
Ukrep 2: Investicije v novo in obstoječo turistično infrastrukturo (Program Turizem) 
Ukrep 3: Kultura in kulturna dediščina (program Človeški viri) 
Ukrep 1: Ohranjanje trajnostnega kmetijstva (program Podeželje) 

CILJNE SKUPINE:  
Različne starostne skupine različnega števila obiskovalcev in lokalnega prebivalstva 
občine Cerknica. 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Namen projekta je obnova lokalne kulturne dediščine na robu Cerkniškega polja in razvoj 
novih vsebin na področju kulturnega in naravovarstvenega turizma, ter razvoj in trženje 
ponudbe lokalno pridelane (ekološke) hrane. Z izvedbo tega projekta bi se spodbudilo 
ekološki turizem, ki hkrati pomeni gospodarski razvoj v občini. Projekt bo izpeljan s 
spoštovanjem do naravne in kulturne dediščine, ki spada v vplivno območje projekta. 

CILJI PROJEKTA DO 2020: 

1. Razrešitev vprašanja lastništva okoliških zazidljivih parcel 

2. Ustanovitev zasebnega zavoda za razvoj ekološkega turističnega centra Marof 

3. Izdelani načrti za prenovo in novogradnjo 

4. Pridobljeno gradbeno dovoljene 

5. Pridobljena sredstva za prenovo in novogradnjo 

6. Izvedena prenova in gradnje, ter ureditev območja  

7. Aktivirane vsebine turističnega programa (muzej, izposoja koles, multimedijska 
predstavitev...) 

8. Razvoj in vzpostavitev prodajnega mesta in prodajne mreže ekološko pridelane hrane 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

Zasebni zavod (ki bo ustanovljen za razvoj ekološkega turističnega centra Marof) v 
sodelovanju z Notranjskim muzejem, lokalnimi ponudniki turističnih storitev (ter morda 
Perutnina Pivka d.d.) 
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PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Lastnika pristave Aleš in 
Marja Kersnik 

GSM: 031 296 185 
E-mail: 
marjakersnik@gmail.com 

Arhitekt: Ira Zorko GSM:  
E-mail: 
ira.zorko@guest.arnes.si 

Arhitektka: prof. Maruša 
Zorec 

GSM: 041 562 127 
E-mail: 
marusa.zorec@fa.uni-lj.si 

Arhitektka: Mojca Katarov GSM: 040 413 452 
E-mail: 
mojca.katarov@gmail.com 

Finančno svetovanje: Primož 
Praper 

GSM: 041 686 639 
E-mail:  
primoz.praper@gmail.com 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

1. Pridobivanje informacij o lastništvu sosednjih zemljišč, ki so še zazidljiva in odkup le 
teh 

2. Organiziranje in ustanavljanje zasebnega zavoda za razvoj ekološkega turističnega 
centra Marof 

3. Izdelovanje načrtov za prenovo pristave in območja ob njej 

4. Postopek pridobivanja gradbenega 

5. Izvajanje gradbenih del (prenova+novogradnja+ureditev območja) 

6. Izvedena prenova in gradnje, ter ureditev območja 

7. Razvoj vsebin turističnega programa (muzej, izposoja koles, multimedijska 
predstavitev...) 

8. Razvoj in vzpostavitev prodajnega mesta in prodajne mreže ekološko pridelane hrane 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

Celoten projekt (vključno s pripravljalnimi aktivnostmi bo trajal od 2014-2020. 
Posamezne okvirne časovne faze: 
- 2014: ureditev lastništva parcel, organizacija in ustanovitev zavoda za razvoj ekološkega 
turističnega središča Marof 
- 2015: priprava načrtov in pridobitev gradbenega dovoljenja 
- 2016: pridobitev sredstev in izbor izvajalca 
- 2017-2018: izvedba investicije (gradbenih del) 
- 2019-2020: razvoj vsebin in vzpostavitev delovanja centra 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, 
občina, naslov, kat. štev.) 

Aktivnosti bi se izvajale v čim večji meri na lokaciji sami in 
sicer v pristavi sv. Marije Magdalene ob Cerkniškem 
jezeru na Marofu (Cesta 4. maja 1, 1380 Cerknica, 
parc.št.: 2078/1 k.o. Cerknica) 

Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? Lastnik objekta 
kulturne dediščine, ki je 
predmet prenove, je Aleš 
Kersnik, ki sodeluje pri 
projektu, nekatera sosednja 
zemljišča so trenutno v tuji 
lasti (večina Perutnina Pivka 
d.d.), a bi jih pridobili.  

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti 
v lasti 

0 

- Diplomska naloga: Idejni načrt za 
prenovo degradiranega območja 
pristave sv. Marije Magdalene ob 
Cerkniškem jezeru v ekološko 
turistično središče 
- Objekt je v lasti Aleša Kersnika 

2013 500 € 

Pripravljalna faza 

1 Ustanovitev zavoda 2014 2.000 

2 Pridobitev sosednjih zemljišč 2014 100.000 € 

3 Izdelovanje načrtov 
2014-
2015 

30.000 € 

4 Pridobitev gradbenega dovoljenja 2015 20.000 € 

5 Pridobitev sredstev 
2015-
2016 

10.000 € 

Skupaj 162.500 € 

Izvedba 
1 Gospodarsko poslopje 

2017-
2018 

300.000 € 

2 Prenova pristave s. Marije 2017- 500.000 € 
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Magdalene 2018 

3 Nov turistični objekt 
2017-
2018 

500.000 € 

4 Razvoj vsebin 
2019-
2020 

20.000 € 

Skupaj 1.482.500 € 

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za 
izvedbo) 

Projektna dokumentacija 
 Bo potrebna 

 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: gradbeno 
dovoljenje) 

 Bo potrebna 
 

Gradbeno dovoljenje 
 Je potrebno 

 

Umeščenost v občinske razvojne 
in prostorske dokumente 

 Da 
 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena 
vrednost v EUR 

% Leto 

Nosilci projekta   148.250 10% 2014-2020 

Partnerji     74.125 5% 2014-2020 

Sredstva EU in drugi viri 
nepovratnih sredstev 
(Norveški finančni 
mehanizem, Švicarski 
finančni mehanizem) 

1.260.125 85% 2014-2020 

Skupaj 1.482.500 

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalnik in vir 
Ob začetku 
projekta 

Ob koncu  projekta 

Št. novih delovnih mest (vir 
podatka: uradne evidence o 
organizaciji: AJPES) 

0 2 

Obnovljeni objekt kulturne 
dediščine, namenjen turistični 
ponudbi (vir podatkov: dokazila o 
izvedbi projekta) 

0 1 

Novozgrajeni objekt in urejeno 
območje namenjeno pridelavi in 
prodaji ekološke hrane (vir 
podatkov: dokazila o izvedbi 
projekta) 

0 1 

Vključenost središča v širšo 
turistično ponudbo (vir podatkov: 
RDO Postojnska jama-Zeleni Kras) 

0 1 

Ustanovitev in vključenost v 
združenje notranjskih ekoloških 
kmetij 

0 4+ 
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2.11. Nakup večsedežnega vozila za invalide 
 

NAZIV PROJEKTA: NAKUP VEČSEDEŽNEGA VOZILA ZA INVALIDE 

POVZETEK PROJEKTA: 

V sodelovanju z invalidskimi organizacijami želimo invalidnim osebam približati turistične 
znamenitosti Notranjske. Zaradi specifičnih značilnosti invalidnih oseb je  primerno, da se 
jim zagotovi ustrezno vozilo, ki jim omogoča celodnevne oglede različnih turističnih 
znamenitosti. 
 

PRIORITETA RRP:  
1 – Spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva ter ohranjanje, razvoj in ustvarjanje novih 
delovnih mest 
  

PROGRAM RRP: 3 – Turizem 

UKREP RRP: Ukrep 1: Investicije v obstoječo in novo turistično infrastrukturo 

CILJNE SKUPINE:  Lokalno prebivalstvo in ponudniki turističnih storitev 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Turisti invalidi lahko obiskujejo turistične znamenitosti le s svojimi avtomobili. Za 
organizacijo večjih skupin pa je potrebno ustrezno vozilo prilagojeno invalidnim osebam. 
Na ta način jim bo omogočen skupinski ogled znamenitosti in druženje na teh izletih. 

CILJI PROJEKTA DO 2020: Nakup večsedežnega vozila 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

Občina Loška dolina - nosilec 
Zavod za turizem Grad Snežnik 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Bogdan Zevnik GSM:041-709-806 e-mail:Bogdan.zevnik@loskadolina.si 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

Nakup vozila 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

6 mesecev, leto 2016 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, 
občina, naslov, kat. štev.) 

Vozilo bo parkirano na zemljišču s parc. št. 
2275/4, k.o. Lož 

Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti 
v lasti 

0    

Pripravljalna faza 
1    

Skupaj  

Izvedba 1 Nakup vozila 2016 70.000,00 
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Skupaj 70.000,00 

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za 
izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Ne bo potrebna 

Investicijska 
dokumentacija (navedite, 
katera:  DIIP 

 Ne bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje  Ni potrebno 

Umeščenost v občinske 
razvojne in prostorske 
dokumente 

 Ne  

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena 
vrednost v EUR 

% Leto 

Občinski proračun 5.000,00 9,1 2016 

Sredstva javnega 
zavoda 

10.000,00 18,2 2016 

Sredstva EU ali RS 55.000,00 72,7 2016 

Skupaj 70.000,00 

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalnik in vir 
Ob začetku 
projekta 

Ob koncu  projekta 

Nakup vozila 0 1 
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2.12. Izgradnja vstopne točke 
 

NAZIV PROJEKTA: IZGRADNJA VSTOPNE TOČKE 

POVZETEK PROJEKTA: 
Turisti, ki prihajajo v Slovenijo in s tem tudi v občino Loška dolina iz Hrvaške,  nimajo 
možnosti pridobiti nikakršnih turističnih informacij. Z izgradnjo vstopne točke bi jim s 
prihodom v RS in občino Loška dolina lahko predstavili turistično ponudbo Notranjske.  

PRIORITETA RRP:  
1 – Spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva ter ohranjanje, razvoj in ustvarjanje novih 
delovnih mest 
  

PROGRAM RRP: 
 
3 – Turizem 
 

UKREP RRP: Ukrep 1: Investicije v obstoječo in novo turistično infrastrukturo 

CILJNE SKUPINE:  Lokalno prebivalstvo in ponudniki turističnih storitev 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Turisti s prečkanjem meje na mejnem prehodu Babno polje nimajo nikakršnih informacij 
o naši deželi. V vstopni točki bi jih lahko oskrbeli z osnovnimi informacijami, na voljo pa 
bi jim bil tudi promocijski material. 

CILJI PROJEKTA DO 2020: Izgradnja vstopne točke in izdelava promocijskega materiala 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

Občina Loška dolina 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Bogdan Zevnik GSM:041-709-806 
E-mail: 
Bogdan.zevnik@loskadolina.si 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

Izdelava investicijske dokumentacije 

Postavitev vstopne točke  

Tisk promocijskega materiala 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

12 mesecev, leto 2016 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, 
občina, naslov, kat. štev.) 

Lokacija še ni natančno določena Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti 
v lasti 

0    

Pripravljalna faza 

1 
Izdelava investicijske 
dokumentacije  

2016 3.000,00 

2 Postavitev vstopne točke 2016 40.000,00 

Skupaj  
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Izvedba 
1 Tisk promocijskega materiala 2016 12.000,00 

Skupaj 55.000,00 

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Bo potrebna 

Investicijska 
dokumentacija (navedite, 
katera:  DIIP 

 Bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje 
 Je potrebno 

 Ni potrebno 

Umeščenost v občinske 
razvojne in prostorske 
dokumente 

 Da 
 Ne  

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena vrednost 
v EUR 

% Leto 

Občinski proračun 12.000,00 21,8 2016 

Sredstva EU ali RS 43.000,00 78,1 2016 

Skupaj 55.000 

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalnik in vir Ob začetku projekta Ob koncu  projekta 

Postavljena vstopna točka 0 1 

Natisnjen propagandni 
material 

0 1 
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2.13. Izgradnja parkirišča za razvoj turizma v Starem trgu 
 

NAZIV PROJEKTA: IZGRADNJA PARKIRIŠČA ZA RAZVOJ TURIZMA V STAREM TRGU 

POVZETEK PROJEKTA: 

Na območju občine Loška dolina ni nikjer urejeno parkirišče za turiste. Obiskovalci 
turističnih znamenitosti nimajo možnosti pustiti vozila na primernem mestu. 
Avtobusi, ki pripeljejo turiste, bodo lahko na izgrajenem parkirišču čakali na 
potnike, prav tako bo urejena infrastruktura za postanek avtodomov in osebnih 
avtomobilov. S to infrastrukturo bo omogočen večdnevni obisk turistov v občini 
Loška dolina.  
 

PRIORITETA RRP:  
1 – Spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva ter ohranjanje, razvoj in ustvarjanje 
novih delovnih mest 

PROGRAM RRP: 3 – Turizem 

UKREP RRP: Ukrep 1: Investicije v obstoječo in novo turistično infrastrukturo 

CILJNE SKUPINE:  Lokalno prebivalstvo in ponudniki turističnih storitev 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Na območju občine ni urejenega parkirišča za turiste, turisti v avtodomih se tako 
nimajo možnosti zadržati več dni na našem območju. Avtobusnega postajališča ni, 
sedaj pa turistični avtobusi čakajo svoje potnike kar v samem grajskem kompleksu 
Gradu Snežnik. 

CILJI PROJEKTA DO 2020: 
Izgradnja parkirišča za avtobuse, avtodome in osebna vozila v skupni površini 1000 
m

2
 

PROJEKTNO PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca projekta 
oziroma skupine partnerjev) 

Občina Loška dolina 

PROJEKTNA SKUPINA: (vodja 
projekta in člani projektne 
skupine) 

Bogdan Zevnik GSM:041-709-806 E-mail: 

 Bogdan.zevnik@loskadolina.si  

   

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih aktivnosti) 

Izdelava investicijske dokumentacije 

Izdelava projektne dokumentacije 

Gradnja 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt projekta) 

12 mesecev, oktober 2015-oktober 2016 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za izvajanje 
aktivnosti, občina, naslov, kat. 
štev.) 

Zemljišče s parc. št.  191/5, k.o. Stari trg pri Ložu 

Kdo je 
lastnik 
objekta/ 
zemljišč? 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto 
Ocena 
stroškov v 
EUR 

Že izdelane študije/ projektne 
naloge/ objekti v lasti 

0    

Pripravljalna faza 

1 Izdelava investicijske dokumentacije  2015 5.000,00 

2 Izdelava projektne dokumentacije 2016 20.000,00 

3    

Skupaj 25.000,00 
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Izvedba 

1 Gradnja in nadzor nad gradnjo 2016 120.000,00 

2    

Skupaj 145.000,00 

PRIPRAVLJENOST PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera:  DIIP 

 Bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje  Je potrebno 

Umeščenost v občinske razvojne 
in prostorske dokumente 

 Da 

PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA: 

Vir  Ocenjena vrednost v EUR % Leto 

Občinski proračun 5.000,00 3,4 2015 

Občinski proračun 50.000,00 34,5 2016 

Sredstva EU ali RS 90.000,00 62,1 2016 

Skupaj                                         145.000,00  

KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 

Kazalnik in vir Ob začetku projekta Ob koncu  projekta 

Izgrajeno parkirišče 0 1 
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2.14. Turistično območje jezera Mola  
 

NAZIV PROJEKTA: TURISTIČNO OBMOČJE JEZERA MOLA 

POVZETEK PROJEKTA: 

Ureditev turističnega središča jezera ob jezeru Mola z navezavo na jezero Klivnik ter 
bližnje ležeče vasi Harije, Tominje, Zajelšje, Podbeže, Zalči, Sabonje in Soze. Projekt 
zajema izgradnjo turistične infrastrukture za ureditev osrednjega turističnega in športno-
rekreacijskega območja in ureditev kampa s čolnarno, ureditev prometnega omrežja, 
gospodarske in javne infrastrukture ter okoljevarstvene ukrepe in ureditve. 

PRIORITETA RRP:  
1 – Spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva ter ohranjanje, razvoj in ustvarjanje novih 
delovnih mest 

PROGRAM RRP: 3 – Turizem 

UKREP RRP: Ukrep 1: Investicije v obstoječo in novo turistično infrastrukturo 

CILJNE SKUPINE:  

Ciljna skupina je lokalno prebivalstvo kot zaposleni v območju, ponudniki dodatnih 
storitev in uporabniki, predvideni emitivni trgi gostov pa so Slovenija, Italija, Hrvaška, 
Nemčija, Avstrija, Nizozemska, Belgija, Države bivše Jugoslavije, Velika Britanija. 
Ciljna skupina glede na motiv obiska so krajše počitnice, tranzitni gosti, dnevni gosti, 
skupine, pavšalni kamperisti in ribiči. 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Cilj projekta je zasnovati ponudbo nastanitvenih zmogljivosti v obliki turističnega naselja 
bungalovov s kampom, počivališči za avtodome in rekreacijskimi površinami. Ob 
obstoječem ribiškem domu se načrtuje ureditev kampirnih mest ter hišic na drevesih  
skupaj s športno ponudbo. Območje jezera in bližnjih vasi bo povezano z ureditvijo 
rekreacijskih  ter tematskih peš in kolesarskih poti kot povezav znotraj območja  z 
osnovnim območjem Mola, celotnim območjem jezer in širšo okolico. Območje se bo 
navezovalo na bližnje vasi, kjer je že oziroma se bo spodbujal razvoj ponudbe kmetij 
skozi dopolnilno dejavnost. 
Za zagotavljanje ustreznega okolja projekt predvideva tudi ureditev prometne in 
komunalne infrastrukture območja, s katero se bo zagotavljalo privlačnost in trajnost 
naravnega okolja. 
Namen predlaganega projekta je tržno, tehnično in okoljsko primerno zasnovati in 
izgraditi turistične zmogljivosti z dodatno ponudbo rekreacije, sprehodov in storitev ter 
večjo stopnjo izkoriščenosti drugih infrastrukturnih objektov in dejavnosti v okolju 
(tematske poti, gostinske storitve, trgovina,). 
Tržna, programska in tehnična zasnova projekta bo omogočila znatne pozitivne učinke v 
okolju kot tudi investitorjem, kar je tudi končni cilj projekta. 

CILJI PROJEKTA DO 2020: 

- ureditev prometnega omrežja prometnih povezav, kolesarskih in pešpoti, 

- ureditev komunalne infrastrukture – sistema zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda v naseljih Harije, Tominje, Zajelšje, Podbeže, Zalči, Sabonje in Soze ter na območju 
jezera 

- ureditev javne športne infrastrukture 

- rekonstrukcija vodovodnega omrežja 

- pridobitev zasebnega partnerja za izgradnjo turističnih objektov 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

Občina Ilirska Bistrica 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 

Tina Kocjan GSM: 041 307 351 E-mail: tina.kocjan@ilirska-
bistrica.si  

mailto:tina.kocjan@ilirska-bistrica.si
mailto:tina.kocjan@ilirska-bistrica.si


RRP Primorsko-notranjske regije 2014-2020 
 

Stran 58 od 291 

 

projektne skupine) Dragica Kastelic Boštjančič GSM: 041 307 353 E-mail: dragica.kastelic-
bostjancic@ilirska-bistrica.si 

Boštjan Primc GSM: 051 660 196 E-mail: bostjan.primc@ilirska-
bistrica.si   

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

Izdelava investicijske in projektne dokumentacije 

Izgradnja okoljske infrastrukture 

Ureditev prometne infrastrukture 

Ureditev rekreacijske in športne infrastrukture 

Izgradnja turističnih objektov 

Ureditev turističnih kmetij 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

Projekt bo trajal od januarja 2015 do septembra 2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, 
občina, naslov, kat. štev.) 

Lokacija projekta je na območju k.o. Harije, 
Tominje, Zajelšje, Podbeže, Zalči, Sabonje, Soze 

Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 
Občina Ilirska Bistrica, občani 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti 
v lasti 

0 Prostorski načrt 2014  

Pripravljalna faza 

1 Projektna dokumentacija 2014-
2015 

53.900,00 

2 Investicijska dokumentacija 2015-
2016 

50.000,00 

3 Izobraževanje 2015-
2018 

10.000,00 

Skupaj 113.900,00 

Izvedba 

1 Komunalna infrastruktura 2016-
2020 

2.300.000,00 

2 Prometna infrastruktura 2018-
2020 

890.000,00 

3 Naložbe kmetije 2016-
2020 

750.000,00 

4 
5 

Turistično središče 
Rekonstrukcija vodovodnega 
omrežja 

2018-
2020 
 
2016-
2020 

* zasebno financiranje 
10.000.000,00 
 

Skupaj 14.053.900,00 

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(IDP, PGD, PZI) 

 Bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje  Je potrebno 

Umeščenost v občinske 
razvojne in prostorske 
dokumente 

 Ne (prostorski dokumenti so v fazi 
sprejemanja) 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena 
vrednost v EUR 

% Leto 

Občina Ilirska Bistrica 507.900,00 3,6 2014-2020 

ESRR 13.097.622,00 93,2 2014-2020 

RS 448.378,00 3,2 2014-2020 

Skupaj 14.053.900,00 

KAZALNIKI z navedbo virov Kazalnik in vir Ob začetku projekta Ob koncu  projekta 

mailto:dragica.kastelic-bostjancic@ilirska-bistrica.si
mailto:dragica.kastelic-bostjancic@ilirska-bistrica.si
mailto:bostjan.primc@ilirska-bistrica.si
mailto:bostjan.primc@ilirska-bistrica.si
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podatkov za spremljanje 
kazalnikov 

Urejeno turistično naselje 0 1 

Urejena rekreacijska, kolesarska 
in tematska pot do vasi 

0 3 

 
 
 

2.15. Turistična infrastruktura na območju Pivških presihajočih jezer 
 

NAZIV PROJEKTA: TURISTIČNA INFRASTRUKTURA NA OBMOČJU PIVŠKIH PRESIHAJOČIH JEZER 

POVZETEK PROJEKTA: 

Občina Pivka namerava v naslednjih nekaj letih na območju Pivških presihajočih 
jezer, torej tudi na območju Krajinskega Parka Pivških presihajočih jezer, urediti 
turistično infrastrukturo, ki bo nadgradila obstoječo infrastrukturo, ki jo v občini že 
imamo. Tako nameravamo pri Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer urediti učilnico, 
namenjeno pridobivanju znanj o naravi. Ravno tako v Slovenski vasi bomo obnovili in 
uredili tipično Pivško hišo, v kateri bo na ogled etnološka zbirka, v Trnju in Palčju se 
bosta v nekdanjih šolah uredila center za trajnostni razvoj podeželja oziroma center 
za obiskovalce, v sklopu tega pa še interaktivna predstavitev velikih zveri na območju 
Nature 2000.   
Uredil in obnovil se bo izvir reke Pivke, pa osnovna turistična infrastruktura kot so 
parkirišča in avtokamp ter tematske poti, zelo pomembna aktivnost znotraj projekta 
pa je sanacija onesnaženih kraških jam na območju Občine Pivka.  
 

PRIORITETA RRP:  
1 – Spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva ter ohranjanje, razvoj in ustvarjanje 
novih delovnih mest 
2 – Trajnostni okoljski in infrastrukturni razvoj regije 

PROGRAM RRP: 
3 – Turizem 
6 – Podeželje 

UKREP RRP: Ukrep 2: Investicije v novo in obstoječo turistično infrastrukturo 

CILJNE SKUPINE:  
Ciljne skupine: lokalno prebivalstvo, mladi, obiskovalci Primorsko-notranjske regije, 
šolske skupine, … 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Namen projekta je ohraniti arhitekturo krajev na Pivškem, nekaj kulturne in tehnične 
dediščine ter to nameniti za turizem, nadalje je namen projekta ponuditi prostor za 
pridobivanje znanj o naravi in trajnostnem razvoju, primarno v povezavi z globalnimi 
problemi, vezanimi na vodo, prst in ohranjanje biodiverzitete ter za obiskovalce 
nuditi potrebno turistično infrastrukturo, tudi tematske poti.  
 

CILJI PROJEKTA DO 2020: 

- obnoviti in urediti tri objekte kulturne dediščine 

- obnoviti objekt tehnične dediščine 

- urediti tematske poti  

- sanirati kraške jame na območju Pivških presihajočih jezer 

- urediti učilnico pri Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer 

PROJEKTNO PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca projekta 
oziroma skupine partnerjev) 

Občina Pivka 

PROJEKTNA SKUPINA: (vodja 
projekta in člani projektne 
skupine) 

Mihaela Smrdel, direktorica  
občinske uprave 

tel: 05 72 10 100 
E-mail: 
mihaela.smrdel@pivka.si 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih aktivnosti) 

- urediti tematske poti na območju Pivških presihajočih jezer, 

- sanirati kraške jame, 

- urediti učilnico pri Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer,  

- v stari šoli Trnje urediti center za trajnostni razvoj podeželja,  

- v stari šoli Palčje urediti center za obiskovalce in v sklopu centra urediti 
interaktivno predstavitev velikih zveri, ki živijo na območju Nature 2000, 

- obnoviti (in nameniti za obisk)  tipično Pivško hišo v Slovenski vasi, 
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- urediti izvir reke Pivke v Zagorju, 

- urediti turistično infrastrukturo na območju Pivških presihajočih jezer: 
urediti parkirišča, avtokamp, označbe, … 

- pripraviti upravljavski načrt in urediti osnovno parkovno infrastrukturo v 
Krajinskem parku Pivških presihajočih jezer.   

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2015-2019 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za izvajanje 
aktivnosti, občina, naslov, kat. 
štev.) 

Območje Pivških presihajočih jezer  

Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? 
Lastnik je občina Pivka in 
zasebni lastniki  

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto 
Ocena stroškov v 
EUR 

Že izdelane študije/ projektne 
naloge/ objekti v lasti 

0 
- izdelava projektne naloge 

 
2015       3.000,00  

Pripravljalna faza 

1 - priprava idejne zasnove  2015      20.000,00 

2 
- priprava projektne in investicijske 

dokumentacije  
2016     150.000,00 

Skupaj                 173.000,00 

Izvedba 

1 
 

- Tematske poti na območju 
Pivških presihajočih jezer 

2016-
2019 

   500.000,00 

2 - Sanacija kraških jam 
2016-
2019 

   500.000,00 

3 
 

- Učilnica pri Ekomuzeju Pivških 
presihajočih jezer 

2016-
2019 

   317.000,00 

4 - Pivška hiša  
2016-
2019 

   583.000,00 

5 
 

- Center za trajnostni razvoj 
podeželja Trnje 

2016-
2019 

 1.200.000,00 

6 

 
- Center za obiskovalce in 

predstavitev velikih zveri Nature 
2000 

2016-
2019 

    250.000,00 

7 - Ureditev izvira reke Pivke  
2016-
2019 

     200.000,00 

8 
- Turistična infrastruktura na 

območju Pivških presihajočih 
jezer  

2015-
2019 

     500.000,00 

9 
- Načrt upravljanja za Krajinski park 

Pivška presihajoča jezera in 
osnovna parkovna infrastruktura  

2015-
2019 

     500.000,00 

Skupaj 4.550.000,00 EUR 

PRIPRAVLJENOST PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: Investicijski 
program ) 

 Bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje  Je potrebno 

Umeščenost v občinske razvojne 
in prostorske dokumente 

 Da 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena vrednost v 
EUR 

% Leto 
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Občina Pivka  708.450,00 15 2015-2019 

Sredstva EU  4.014.550,00  85 2015-2019 

Skupaj 4.723.000,00 EUR 

KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 

Kazalnik in vir Ob začetku projekta 
Ob koncu  
projekta 

število urejenih objektov kulturne 
dediščine  

0  3 

število urejenih objektov tehnične 
dediščine 

0 1 

število pripravljenih izvedbenih 
načrtov (Načrt upravljanja  za 
Krajinski park Pivških presihajočih 
jezer)    

0 1 

Število urejenih tematskih poti  0 3 
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2.16. Ureditev turistično-izobraževalnih točk 
 

NAZIV PROJEKTA: UREDITEV TURISTIČNO-IZOBRAŽEVALNIH TOČK  

POVZETEK PROJEKTA: 

Z namenom učinkovito zaokrožiti turistično ponudbo občine Pivka bodo s projektom 
urejene vse turistične znamenitosti in ostale točke, s čimer bo tako občina kot tudi 
celotna regija postala bolj privlačna za obiskovalce. Velik poudarek bo dan na 
vzpostavitvi ponudbe doživljajskega turizma, pripravi vsebin za izobraževalno-
prezentacijske centre in ustrezen prikaz tako kulturne kot naravne dediščine. 

PRIORITETA RRP:  
1 – Spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva ter ohranjanje, razvoj in ustvarjanje novih 
delovnih mest 

PROGRAM RRP: 3 – Turizem 

UKREP RRP: Ukrep 2 – Investicije v novo in obstoječo turistično infrastrukturo 

Javni sektor Lokalno prebivalstvo, nevladne organizacije, javni sektor 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Razvoj turizma temelji na nenehnih vlaganjih tako v turistično infrastrukturo, človeške 
vire, ko tudi promocijo in generiranje novih vsebin. V ta namen bo v okviru projekta 
dosežen znaten premik, saj je pristop k spodbujanju turizma načrtovan celovito. 

CILJI PROJEKTA DO 2020: 

- Urediti podeželski izobraževalni center na Kalu 

- Urediti prezentacijskega centra v Krpanovem domu 

- Obnoviti štirno na Kalu 

- Oživiti grad Ravne 

- Urediti razgledni stolp na Šilentaboru 

- Oblikovati združenje turističnih vasi na območju Zelenega krasa 

- Urediti park spomenikov v PVZ 

- Urediti infrastrukturo za doživljajski turizem na Primožu 

- Vzpostaviti sistem učinkovite prezentacije kulturne in naravne dediščine  

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

Občina Pivka, nevladne organizacije 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Mihaela Smrdel, direktorica  
občinske uprave 

tel: 05 72 10 100 
E-mail: 
mihaela.smrdel@pivka.si 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

- Izvedba vseh potrebnih aktivnosti za ureditev stare šole na Kalu 

- Izvedba aktivnosti za ureditev prezentacijskega centra 

- Izvedba potrebnih aktivnosti za obnovo štirne na Kalu 

- Izvedba vseh potrebnih aktivnosti za oživitev gradu Ravne 

- Izvedba potrebnih aktivnosti za postavitev razglednega stolpa na 
Šilentaboru 

- Izvedba vseh potrebnih aktivnosti za vzpostavitev turističnih vasi 

- Izvedba potrebnih aktivnosti za ureditev parka spomenikov v PVZ 

- Izvedba vseh potrebnih aktivnosti za vzpostavitev doživljajskega turizma na 
Primožu 

- Izvedba vseh potrebnih aktivnosti za učinkovito prezentacijo dediščine v 
Občini Pivka 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2014-2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, 
občina, naslov, kat. štev.) 

Območje občine Pivka 

Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? 
Občina Pivka in zasebni 
lastniki 
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AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Pripravljalna faza 

1 
Priprava projektne naloge 
 

2015 10.000 

2 Izdelava idejne zasnove 2016 150.000 

3 
Priprava  projektne in investicijske 
dokumentacije  

2016 300.000 

Skupaj 460.000 

Izvedba 

1 
Ureditev stare šole Kal v podeželski 
izobraževalni center  

2016 70.000 

2 
Ureditev prezentacijskega centra v 
Krpanovem domu 

2017 250.000 

3 Obnova štirne na Kalu 2016 300.000 

4 Oživitev gradu Ravne 2019 2.000.000 

5 
Ureditev razglednega stolpa na 
Šilentaboru 

2016 60.000 

6 
Vzpostavitev turističnih vasi na 
območju Zelenega Krasa 

2017 50.000 

7 
Ureditev parka spomenikov v Parku 
vojaške zgodovine v Pivki 

2017 70.000 

8 
Ureditev infrastrukture za doživljajski 
turizem na Primožu 

2018 150.000 

9 
Učinkovita prezentacija kulturne in 
naravne dediščine v Občini Pivka. 

2016 150.000 

Skupaj 3.100.000 

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: 
________________________) 

 Bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje  Je potrebno 

Umeščenost v občinske razvojne 
in prostorske dokumente 

 Da 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena 
vrednost v EUR 

% Leto 

Občina Pivka  534.000 15 2014 - 2020 

Sredstva EU  3.026.000 85 2015 - 2020 

Skupaj 3.560.000 

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalnik in vir 
Ob začetku 
projekta 

Ob koncu  projekta 

Urejen izobraževalni center na 
Kalu 

0 1 

Urejen prezentacijski center v 
Krpanovem domu 

0 1 

Obnovljena štirna na Kalu 0 1 

Oživljen grad Ravne 0 1 

Postavljen razgledni stolp na 
Šilenaboru 

0 1 

Vzpostavljene turistične vasi na 
območju Zelenega Krasa 

0 15 

Urejen park spomenikov v PVZ 0 1 

Urejena infrastruktura za 
doživljajski turizem na Primožu 

0 1 
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Vzpostavljen sistem za 
prezentacijo dediščine 

0 1 

2.17. Promocija in izobraževanje za večjo prepoznavnost destinacije Zeleni kras 
 

NAZIV PROJEKTA: 
PROMOCIJA IN IZOBRAŽEVANJE ZA VEČJO PREPOZNAVNOST DESTINACIJE ZELENI 
KRAS 

POVZETEK PROJEKTA: 

Turizem je prepoznan kot eno ključnih razvojnih področij regije. Obstoječa in 
nastajajoča turistična ponudba je na območju celotne regije koncentrirana na glavne 
turistične znamenitosti. Ostale naravne in kulturne danosti, ki so v širšem merilu 
manj prepoznane, pa ostajajo neizkoriščene in niso v zadostni meri povezane v 
integrirane turistične produkte.  
Z aktivnostmi projekta želimo povečati prepoznavnost celotnega območja Zeleni 
kras in hkrati ozaveščati in izobraževati turistične ponudnike in druge zaposlene v 
turizmu  in panogah, povezanih s turizmom za dvig kakovosti turistične ponudbe. 

PRIORITETA RRP:  
1 – Spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva ter ohranjanje, razvoj in ustvarjanje 
novih delovnih mest 

PROGRAM RRP: 3 – Turizem 

UKREP RRP: Ukrep 1: Upravljanje destinacijskega managementa 

CILJNE SKUPINE:  

Obiskovalci destinacije Zeleni kras 
Turistični delavci Zelenega krasa 
Lokalni ponudniki Zelenega krasa 
Prebivalci destinacije Zeleni kras 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Na območju Zelenega krasa je mnogo naravnih in kulturnih znamenitosti, ki so (tudi 
svetovno) znane turistične zanimivosti, katere letno obišče okoli 850.000 
obiskovalcev. Vendar več kot tri četrtine obiskovalcev obišče Postojnsko jamo in 
Predjamski grad in zgolj slaba četrtina tudi druge predele območja.  

CILJI PROJEKTA DO 2020: 

povečati prepoznavnost destinacije Zeleni kras 

povečati izobraženost ponudnikov in drugih akterjev v turizmu in dejavnostih, ki so 
povezane s turizmom 

oblikovati nove integrirane produkte 

PROJEKTNO PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca projekta 
oziroma skupine partnerjev) 

RRA Zeleni kras- nosilec projekta 
RDO Postojnska jama-Zeleni kras 
Občine PNR 

PROJEKTNA SKUPINA: (vodja 
projekta in člani projektne 
skupine) 

Dragica Bratanič GSM:05/721 22 44 E-mail:dragica@rra-zk.si 

Mateja Simčič GSM:05/721 22 43 E-mail:mateja@rra-zk.si 

Dejan Iskra GSM:05/721 22 49 E-mail:info@zelenikras.si 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih aktivnosti) 

1. Spodbujanje promocijsko trženjskih aktivnosti za povečanje prepoznavnosti 
destinacije 

 Povezovanje turističnih ponudnikov za razvoj integralnih turističnih 
produktov in povečevanje njihovih kakovosti; 

 Razvoj novih turističnih produktov v smeri diferenciacije, 
desezonalizacije, inovativnosti, konkurenčnosti in trajnosti; 

 Oblikovanje in izvajanje inovativnih trajnostnih oblik trženja ter 
nastopanje na domačih in tujih trgih; 

 Povezovanje lokalne ponudbe, oblikovanje novih turističnih programov 
in produktov za različne ciljne skupine obiskovalcev ter povezovanje s 
turističnimi agencijami za njihovo trženje 

2. Ozaveščanje in izobraževanje za višjo kakovost 

 Izobraževanje in dvig kompetenc zaposlenih v turizmu ter uvajanje 
sodobnih modelov upravljanja (ekološki menedžment); 

 Razvoj novih oblik in programov za predstavitev in interpretacijo 
naravne in kulturne dediščine; 

 Ozaveščanje in izobraževanje prebivalstva o pomenu turizma in 
kakovosti v turizmu za razvoj destinacije. 

TRAJANJE PROJEKTA: 2015-2020 
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(okvirni časovni načrt projekta) 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za izvajanje 
aktivnosti, občina, naslov, kat. 
štev.) 

Območje destinacije Zeleni kras Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto 
Ocena stroškov v 
EUR 

Že izdelane študije/ projektne 
naloge/ objekti v lasti 

0    

Pripravljalna faza 

1    

2    

3    

Skupaj  

Izvedba 

1 
Promocijsko trženjske aktivnosti za 
povečanje prepoznavnosti destinacije 

 450.000,00 

2 
Ozaveščanje in izobraževanje za višjo 
kakovost 

 150.000,00 

3    

Skupaj 600.000,00 

PRIPRAVLJENOST PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: 
________________________) 

 Ne bo potrebna 
 

Gradbeno dovoljenje  Je potrebno 

Umeščenost v občinske razvojne 
in prostorske dokumente 

 Ne, ni potrebno  

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena vrednost v 
EUR 

% Leto 

ESRR 510.000,00 85% 2015-2020 

Lokalni viri 90.000,00 15% 2015-2020 

    

Skupaj 600.000,00 

KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 

Kazalnik in vir Ob začetku projekta 
Ob koncu  
projekta 

Število prenočitev na leto 62.230 zvišanje za 5% 

Število novih produktov 0 15 

Število novih znakov kakovosti  0 7 
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2.18. Revitalizacija vojaško-zgodovinske dediščine Zelenega krasa  
 

NAZIV PROJEKTA: REVITALIZACIJA VOJAŠKO-ZGODOVINSKE DEDIŠČINE ZELENEGA KRASA 

POVZETEK PROJEKTA: 

Namen projekta je združitev in mreženje potencialov vojaške dediščine na ravni celotne 
destinacije. Na ravni destinacije je treba najprej identificirati obstoječo vojaško-kulturno 
dediščino in določiti potenciale, ki bi jih bilo primerno vključiti v produkt (v okviru 
projekta »Prekrižane meje« so že bili identificirani potenciali na območju občin 
Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica). Projekt bo osnovan na podlagi mreže točk, ki bodo 
vključevale objekte vojaške dediščine ter pomembnejše informacijske točke. Uredijo se 
dostopi do teh točk, obnovi oziroma rekonstruira se posamezne objekte, na posameznih 
točkah se uredi primerna ponudba (razstaven ali muzejske zbirke, multivizijske 
prezentacije, prireditve kot doživljajski element, itd). Mreža točk bo vsebinsko 
oblikovana in bo obsegala tematske sklope: Prazgodovinska gradišča, Rimski obrambni 
zid, Srednji vek (protiturški tabori, gradovi), Rapalska meja, Druga svetovna vojna in 
hladna vojna. V drugi fazi se začne oblikovati integralne produkte, ki bodo točke vojaške 
dediščine povezali s ponudbo športnih aktivnosti (kolesarstvo, pohodništvo), gostinsko 
ponudbo in nastanitvami v regiji. Sledi trženje produktov preko nosilcev (ponudnikov) 
produktov in RDO-ja.  

PRIORITETA RRP:  
1 –Spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva ter ohranjanje, razvoj in ustvarjanje novih 
delovnih mest 

PROGRAM RRP: 3 – Turizem 

UKREP RRP: 
Ukrep 1- upravljanje destinacijskega managementa 
Ukrep 2- investicije v novo in obstoječo infrastrukturo 

CILJNE SKUPINE:  
Turisti 
Domačini 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Območje je od pradavnine veljalo za strateško pomembno, kar dokazuje neprekinjena 
zgodovina utrjevanja, od predrimskih gradišč in protiturških taborov do okopov iz časa 
napoleonskih vojn in utrdbenih sistemov dvajsetega stoletja. S projektom se želi 
povezati obstoječo ponudbo (Park vojaške zgodovine Pivka) in neizkoriščene potenciale 
na področju vojaške dediščine. Pregled programskih in drugih dokumentov izpostavlja 
Rimski zaporni zid in Rapalsko mejo kot slabo izkoriščeni priložnosti turistične ponudbe: 
poleg tega se v regiji pogosto izpostavljajo tudi številni drugi vojaški objekti in dogodki, 
ki bi lahko tvorili zanimiv turistični produkt in tako dopolnjevali turistično ponudbo 
regije ter nudili možnost za zadržanje turista na območju. Posamezne produkte je 
bistveno težje tržiti, saj so težje prepoznavne kot celovit turistični produkt.  

CILJI PROJEKTA DO 2020: 

Splošni cilji:  

 povezati turistično ponudbo na ravni regije v inovativne tematske turistične 
produkte 

 povečati turistično povpraševanje, prepoznavnost in umeščenost destinacije v 
slovenski in mednarodni prostor 

 dvigniti kakovostno raven turistične ponudbe 

Specifični cilji: 

 oživitev in mreženje vojaške dediščine za potrebe dopolnitve obstoječe 
turistične ponudbe v regiji 

 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

Nosilec projekta je Park vojaške zgodovine v Pivki kot glavni ponudnik v regiji na 
področju vojaške dediščine in promotor vojaške zgodovine. Ostali partnerji so občina 
Bloke, občina Cerknica, občina Ilirska Bistrica, občina Loška dolina (Zavod Grad Snežnik), 
občina Postojna (Zavod Znanje Postojna) ter RRA Primorsko-notranjske regije (RDO 
Postojnska jama-Zeleni kras). 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 

Janko Boštjančič GSM: 031 673 010 Janko.bostjancic@pivka.si  

Mateja Simčič GSM: 031 654 776 mateja@rra-zk.si  

mailto:Janko.bostjancic@pivka.si
mailto:mateja@rra-zk.si
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projektne skupine) Dejan Iskra GSM: 041 941 509 info@zelenikras.si  

Jasna Zalar GSM: Jasna.zalar@cerknica.si  

 

Bogdan Zevnik GSM: 041-709 806 Bogdan.zevnik@loskadolina.si  

Matej Kržič GSM: 041-634-224 Zavod.gradsneznik@gmail.com  

David Hiti GSM: David.hiti@bloke.si  

Boštjan Primc GSM: Bostjan.primc@ilirska-bistrica.si  

Anita Kranjc GSM: Anita.kranjc@postojna.si  

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

1. določitev mreže točk vojaške dediščine 

2. Obnova in rekonstrukcija objektov vojaške dediščine 

3. Priprava tematskih vsebin 

 4. Ureditev dostopa 

 5. Turistični produkti 

 6. Trženje turističnih produktov 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

36 mesecev  

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, občina, 
naslov, kat. štev.) 

Pivka – Park vojaške zgodovine, Primož,  
Postojna- Predjamski grad, Ravbarjev stolp 
Ilirska Bistrica- grad Prem, Milanja,  
Cerknica- Tabor 
Loška dolina – Loški grad, Alpski zid (Leskova 
dolina, Obramec, Monte lome…), Rupnikova linija, 
Rimski zaporni zid 

Kdo je lastnik objekta/ zemljišč?  
Potrebno še ugotoviti 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti v 
lasti 

0 

Akcijski načrt turističnega 
preboja vojaške zgodovinske 
krajine (izdelan v okviru 
projekta Prekrižane meje) 
Izvedbeni načrt razvoja 
Zelenega krasa (RRA PNR) 
 

2007 
 
 
2010 

/ 

Pripravljalna faza 

1 
Umestitev investicij v ustrezne 
občinske dokumente 

2014-
2016 

/ 

2 
Pridobitev ustreznih soglasij in 
dovoljenj za rekonstrukcije 

2014-
2016 

/ 

3 Priprava projekta  2015 5.000 

Skupaj 5.000 

Izvedba 

1 

Določitev mreže točk vojaške 
dediščine (popis lokacij že 
narejen za občine Postojna, 
Pivka, Ilirska Bistrica, potreben 
še popis  vojaške dediščine na 
območju občin Bloke, 
Cerknica, Loška dolina (popis 
Alpskega zidu in Rupnikove 
linije je delno že narejen za 
občini Cerknica in Loška 
dolina) 

2015 15.000 

2 
Obnova in rekonstrukcija 
objektov 

2016-
2017 

900.000 

3 

Priprava tematskih vsebin za 
posamezne točke in 
oblikovanje časovnih sklopov 
(prazgodovina, rimska doba, 
srednji vek,…); za vsako od 
tematskih vsebin se določi in 

2016-
2018 

80.000 

mailto:info@zelenikras.si
mailto:Jasna.zalar@cerknica.si
mailto:Bogdan.zevnik@loskadolina.si
mailto:Zavod.gradsneznik@gmail.com
mailto:David.hiti@bloke.si
mailto:Bostjan.primc@ilirska-bistrica.si
mailto:Anita.kranjc@postojna.si
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obnovi od 3-10 točk 

4 
Ureditev dostopa (kolesarske 
poti, parkiran mesta, dostopne 
poti do točk 

2018 400.000 

5 

Oblikovanje integriranih 
turističnih produktov za 
posamezne tematske vsebine 
(eno ali dvodnevni programi za 
posamezne ciljne skupine 
oziroma motive prihoda) 

2018 100.000 

6 Trženje produktov 
2018-
2020 

100.000 

Skupaj 1.595.000 

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za izvedbo) 

Projektna 
dokumentacija 

 Bo potrebna 

Investicijska 
dokumentacija 
(navedite, katera:  DIIP 

 Bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje  Je potrebno 

Umeščenost v občinske 
razvojne in prostorske 
dokumente 

 Da 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena 
vrednost v EUR 

% Leto 

Občinski proračuni   240.000 15 % 2015-2020 

Sredstva EU ali RS 1.360.000 85 % 2016-2020 

    

Skupaj                              1.600.000  

KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 

Kazalnik in vir 
Ob začetku 
projekta 

Ob koncu  projekta 

Število vključenih 
ponudnikov v nove 
integrirane turistične 
produkte 

5 20 

Podaljšan čas obiska v 
regiji 

1,6 dni 2,6 dni 

Število novih integriranih 
turističnih produktov 

0 7 
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2.19. Kamp in eko naselje »Bobri« 
 
 

NAZIV PROJEKTA: KAMP IN EKO NASELJE »BOBRI« 

POVZETEK PROJEKTA: 

Na območju Notranjskega regijskega parka, predvsem na območju Cerkniškega jezera 

in Rakovega Škocjana v poletnem času že dolga leta prihaja precejšnje število 

obiskovalcev. Prepogosto se dogaja, da ti prenočujejo »na črno«, kjer se jim zahoče, saj 

pravzaprav na tem območju divjega prenočevanja nihče ne nadzira, poleg tega pa jim, 

če želijo ostati v stiku z naravo, kaj drugega tudi ne preostane. V naslednjem 

programskem obdobju je načrt oblikovati kamp in EKO naselje »Bobri« na robu Dolenje 

vasi pri Cerknici 

PRIORTETA RRP:  
1 - Spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva ter ohranjanje, razvoj in ustvarjanje 

novih delovnih mest 

PROGRAM RRP: 3 – Turizem 

UKREP RRP: 2 - investicija v novo in obstoječo infrastrukturo 

CILJNE SKUPINE:  
- Lokalno prebivalstvo 

- Turisti, obiskovalci 

- Šolske skupine na izobraževalno športnih taborih... 

OZADJE PROJEKTA: 

(opis namena projekta) 

Na ta način bi na območju NRP brez dvoma delno rešili problem z usmerjanjem 

prebivalstva na urejena območja prenočevanje. Dolenja vas je geografsko umeščena 

med Rakovim Škocjanom in Cerkniškim jezerom.  Poleg tega bi v projekt privabili tudi 

lokalno prebivalstvo, ki se je s tem ciljem že združilo v skupno podjetje.  

CILJI PROJEKTA DO 2020: 

Ureditev šotorišča na robu vasi 

Ureditev sanitarij na robu vasi 

Ureditve »glamping« kampa- koliščarskega naselja »Bobri« 

PROJEKTNO PARTNERSTVO: 

(predstavitev nosilca 

projekta oziroma skupine 

partnerjev) 

Notranjski regijski park, Agrarna skupnost Dolenja vas, Občina Cerknica 

PROJEKTNA SKUPINA: 

(vodja projekta in člani 

projektne skupine) 

Matevž Podjed 041 350 786 
E-mail:matevz.podjed@notranjski-

park,si 

Jasna Zalar 041 836 254 E-mail: jasna.zalar@cerknica.si 

AKTIVNOSTI:  

(opis posameznih 

aktivnosti) 

- Priprava smernic za umeščanje kampa v okolje glede na naravovarstvene 
smernice 

- Izdelava projektne dokumentacije 

- Ureditve šotorišča 

- Ureditve glamping kampa 

TRAJANJE PROJEKTA: 2015 - 2019 
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(okvirni časovni načrt 

projekta) 

LOKACIJA PROJEKTA: 

(prostorska opredelitev 

primernih lokacij za 

izvajanje aktivnosti, občina, 

naslov, kat. štev.) 

Dolenja vas pri Cerknici  

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto 
Ocena stroškov v 

EUR 

Že izdelane študije/ 

projektne naloge/ objekti v 

lasti 

0 Izdelava smernic za umestitev 2016 3.000,00 

Pripravljalna faza 
1 Projektna dokumentacija 2016 35.000,00 

Skupaj 38.000,00 

Izvedba 

1 Oblikovanje šotorišča 2016 50.000,00 

2 Ureditve glamping kampa 2016 250.000,00 

Skupaj 300.000,00 

PRIPRAVLJENOST 

PROJEKTA:  

(navedba potrebne 

dokumentacije za izvedbo) 

Projektna dokumentacija Bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 

(navedite, katera: 

________________________) 

Bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje Ni potrebno 

Umeščenost v občinske razvojne 

in prostorske dokumente 

Da 

Ne  

PREDVIDENI VIRI 

FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena vrednost 

v EUR 
% Leto 

Kohezijska sredstva 287.300,00 85 2016-2019 

Lastni delež lastnikov 

infrastrukture 
50.700,00 15 2016-2019 

Skupaj 338.000,00  

KAZALNIKI z navedbo virov 

podatkov za spremljanje 

kazalnikov 

Kazalnik (vir) 2014 2020 

Postavitev šotorišča 0 1 

Glamping predel kampa 0 1 
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2.20. Turistična infrastruktura na območju Notranjskega parka 
 
 

NAZIV PROJEKTA: TURISTIČNA INFRASTRUKTURA NA OBMOČJU NOTRANJSKEGA PARKA 

POVZETEK PROJEKTA: 

Notranjski regijski park ima v naslednji perspektivi namen celostno urediti sistem 

obiskovanja območja Notranjskega parka. V prvi vrsti gre za turistično infrastrukturo, ki bo 

obiskovalcem omogočalo nemoteno obiskovanje naravnih vrednot na območju NRP, a 

hkrati ljudi usmerjala od bolj občutljivih območij k manj občutljivim. V tej luči načrtujemo 

predvsem: vstopno izstopne točke za čolnarjenje po jezeru, ureditev peš poti z ustreznimi 

lesenimi platformami do nekaterih bistvenih naravnih vrednot (Velika Karlovica, 

Skadulca,...), ureditev učne poti ob izvirih Obrha na Cerkniške jezeru, interpretacijska 

dvorana reke sedmerih imen v bodočem INFO centru, ureditev peš poti Goričica-Otok z 

ornitološkimi opazovalnicami, tree top walk, trim steza z informativnimi tablami na relaciji 

bar pri Kebetu- gostišče Mulec, ureditev postajališča za avtodome.  

PRIORTETA RRP:  1. Spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva ter ohranjanje, razvoj in ustvarjanje novih 
delovnih mest 

PROGRAM RRP: 3 - Turizem 

UKREP RRP: 2 - Investicija v novo in obstoječo infrastrukturo 

CILJNE SKUPINE:  
- Lokalno prebivalstvo, predvsem ponudniki zasebnih storitev 

- Izletniki, obiskovalci 

- Šolske skupine zaradi izobraževalnih vsebin 

OZADJE PROJEKTA: 

(opis namena projekta) 

Na območju Notranjskega regijskega parka je predvsem Cerkniškjo jezero v toplejšem delu 

leta dobro obiskana turistična točka. A parkovna ureditev zahteva usmerjanje obiskovalcev. 

Prepogosto se zgodi, da obiskovalci zaradi pomanjkanja turistične infrastrukture, ki bi jih 

usmerjala, zahajajo na območja, kjer to ni zaželeno z naravovarstvenega vidika. Vsa našteta 

infrastruktura ohranja možnost turističnega obiskovanja območja, a hkrati upošteva 

nujnost zadržervanja ljudi na manj občutljivih območjih. Poleg tega pa prinaša idelane 

možnosti za izobraževanje, ozaveščanje obiskovalcev skozi doživetja.  

CILJI PROJEKTA DO 

2020: 

- Ureditev interpretacijske dvorane v INFO Centru 

- Ureditve pomolov/vstopnih točk za čolnarjenje 

- Ureditev pešpoti Goričica-Otok z opazovalnicami 

- Ureditev in označitev peš poti z razglednimi platformami pri Veliki Karlovici in 
bruhalni jami Skadulca 

- Ureditev trim steze »Krvavo stegno« z informativnimi tablami na robu Cerkniškega 
jezera 

- Ureditev učne poti na izvirih Obrha 

─ Ureditev postajališča za avtodome 

PROJEKTNO 

PARTNERSTVO: 

(predstavitev nosilca 

projekta oziroma 

Notranjski regijski park, Občina Cerknica, Turistično društvo Cerkniško jezero 
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skupine partnerjev) 

PROJEKTNA SKUPINA: 

(vodja projekta in člani 

projektne skupine) 

Matevž Podjed 041 350 786 E-mail:matevz.podjed@notranjski-park.si 

Jasna Zalar 041 836 254 E-mail:jasna.zalar@cerknica.si 

Matjaž Knap 041 345 160 E-mail:matjaz@grifon.si 

AKTIVNOSTI:  

(opis posameznih 

aktivnosti) 

Ureditev interpretacijske dvorane 

Ureditve pešpoti z opazovalnicami 

Ureditve pomolov /pristanov za čolnarjenje 

Ureditve postajališča za avtodome 

Ureditev trim steze »krvavo stegno« 

TRAJANJE PROJEKTA: 

(okvirni časovni načrt 

projekta) 

2015- 2019 

LOKACIJA PROJEKTA: 

(prostorska opredelitev 

primernih lokacij za 

izvajanje aktivnosti, 

občina, naslov, kat. 

štev.) 

Območje Notranjskega parka  

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto 
Ocena stroškov v 

EUR 

Že izdelane študije/ 

projektne naloge/ 

objekti v lasti 

0 
Izdelava smernic za umestitev 

infrastruktue 
2015 3.000,00 

Pripravljalna faza 

1 Idejna zasnova 2015 5.000,00 

2 
Izdelava projektne 

dokumentacije 
2016 150.000,00 

Skupaj 158.000,00 

Izvedba 

0 Intepretacijska dvorana 2016-2019 100.000,00 

1 Postajališče za avtodome 2016-2019 100.000,00 

2 Peš poti s platformami 2016- 2019 150.000,00 

3 Vstopno izstopne točke 2016-2019 150.000,00 

4 Tree top walk 2016-2019 150.000,00 

5 Trim steza »krvavo stegno« 2016-2019 250.000,00 

6 Pešpot z opazovalnicami 2016-2019 750.000,00 

Skupaj 1.650.000,00 
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PRIPRAVLJENOST 

PROJEKTA:  

(navedba potrebne 

dokumentacije za 

izvedbo) 

Projektna dokumentacija Bo potrebna 

Investicijska dokumentacija (navedite, 

katera: ________________________) 
Bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje Je potrebno 

Umeščenost v občinske razvojne in 

prostorske dokumente 

Da 

Ne  

PREDVIDENI VIRI 

FINANCIRANJA: 

Vir  

Ocenjena 

vrednost v 

EUR 

% Leto 

Kohezijska sredstva 1.402.500,00 85 2014-2019 

Lastni delež lastnikov 

infrastrukture 
247.500,00 15 2014-2019 

Skupaj 1.808.000,00 

KAZALNIKI z navedbo 

virov podatkov za 

spremljanje kazalnikov 

Kazalnik (vir) 2014 2020 

Intepretacijska dvorana 0 1 

Postajališče za avtodome 0  1 

Peš poti s platformami 0 1,5 km 

Vstopno izstopne točke 0 2 

Tree top walk 0 1 

Trim steza »krvavo stegno« 0 750 m 

Pešpot z opazovalnicami 0 7 km 
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2.21. Vstopni točki Unec – Bloška polica 
 
 

NAZIV PROJEKTA: VSTOPNI TOČKI UNEC - BLOŠKA POLICA 

POVZETEK PROJEKTA: 

Območje Notranjskega regijskega parka je za turistično obiskovanje izjemno zanimivo. 

Večina obiskovalcev na območje parka prihaja preko izvoza z avtoceste Unec. Ena 

ključnih potreb, ki se je pokazala v zadnjih letih, je oblikovanje vstopne informacijske 

točke na Uncu. Poleg tega pa predvsem v poletnem času, ob vračanju s Hrvaške, 

ogromno tujcev na območje NRP prihaja preko ceste Babno polje- Bloška polica. 

PRIORTETA RRP:  
1 – Spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva ter ohranjanje, razvoj in ustvarjanje 

novih delovnih mest 

PROGRAM RRP: 3 – Turizem 

UKREP RRP: Investicija v novo in obstoječo infrastrukturo 

CILJNE SKUPINE:  
Lokalno prebivalstvo- predvsem ponudniki zasebnih storitev 

Izletniki, obiskovalci 

OZADJE PROJEKTA: 

(opis namena projekta) 

Turistično gospodarstvo na območju NRP že dolgo opozarja na nujnost oblikovanja 

turistično informativne vstopne točke na Uncu. Obiskovalci prepogosto prihajajo na 

območje NRP slabo informirani in zato informacije o možnostih obiskovanja naravnih 

vrednot in turističnih zmogljivostih iščejo po barih, restavracijah, celo pri domačinih. 

Vstopne točke bi prinesel velik dobrobit obiskovalcem na eni tsrani in ponudnikom 

storitve na drugi. 

CILJI PROJEKTA DO 2020: 

Izgradnja dveh vstopnih točk z osnovnimi informacijami o zavarovanem območju 

Oblikovanje vsebine na dveh vstopnih točka 

Postavitev interkativnega infokioska 

PROJEKTNO PARTNERSTVO: 

(predstavitev nosilca 

projekta oziroma skupine 

partnerjev) 

Notranjski regijski park, Občina cerknica, Turistično društvo Cerkniško jezero 

PROJEKTNA SKUPINA: (vodja 

projekta in člani projektne 

skupine) 

Matevž Podjed 041 350 786 

E-mail: 

matevz.podjed@notranjski-

park.si 

Jasna Zalar 041 836 254 E-mail:jasna.zalar@cerknica.si 

Matjaž Knap 041 345 160 E-mail:matjaz@grifon.si 

Določanje lokacij za postavitev vstopnih točk 

Nakup ali pridobitev služnosti 

Postavitev info točk z oblikovanjem vsebine 
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TRAJANJE PROJEKTA: 

(okvirni časovni načrt 

projekta) 

2016-2019 

LOKACIJA PROJEKTA: 

(prostorska opredelitev 

primernih lokacij za izvajanje 

aktivnosti, občina, naslov, 

kat. štev.) 

Unec - vaško jedro 

Bloška polica - konec vasi 
 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto 
Ocena stroškov v 

EUR 

Že izdelane študije/ 

projektne naloge/ objekti v 

lasti 

0    

Pripravljalna faza 
1 Priprava dokumentacije 2016 3.000,00  

Skupaj 3.000,00 

Izvedba 

1 Postavitev vstopnih točk 2016-2019 30.000 

2 Postavitev info kioska 2016-2019 25.000 

Skupaj 55.000,00 

PRIPRAVLJENOST PROJEKTA:  

(navedba potrebne 

dokumentacije za izvedbo) 

Projektna dokumentacija Bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 

(navedite, katera: 

________________________) 

Bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje Ni potrebno 

Umeščenost v občinske razvojne 

in prostorske dokumente 

Da 

Ne 

PREDVIDENI VIRI 

FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena vrednost 

v EUR 
% Leto 

Kohezijska sredstva 49.300,00 85  

Lastni delež lastnikov 

infrastrukture 
8.700,00 25  

Skupaj 58.000,00 

KAZALNIKI z navedbo virov 

podatkov za spremljanje 

kazalnikov 

Kazalnik (vir) 2014 2020 

Postavljene vstopne točke 0 2 

Postavljeni info kioski 0 2 
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3. ČLOVEŠKI VIRI 
 

3.1. Karierni center v Primorsko-notranjski regiji 
 

NAZIV PROJEKTA: KARIERNI CENTER V PRIMORSKO-NOTRANJSKI REGIJI 

POVZETEK PROJEKTA: 

Izobraževalne institucije v občini Postojna: Višja strokovna šola VSŠP, Šolski center ŠCP, Zavod 
Znanje ZZ, Srednja gozdarska in lesarska šola SGLŠ in Regionalna razvojna agencija RRA 
Notranjsko-kraške regije že od začetka spremljajo, oblikujejo in koordinirajo program 
priprave regionalnega razvojnega programa RRP NK regije. Zavedamo se namreč pomena in 
pomembnosti sodelovanja pri pripravi in uspešni izvedbi regijskega programa 2014 – 2020 in 
še bolj naši aktivni vlogi in odgovornemu spremljanju mladih iz šolskih klopi na karierno pot, 
pa tudi tistih, ki so izobraževanje že zaključili in iščejo svoje priložnosti. 
Na VSŠP od decembra 2013 deluje portal Kariernega centra KC in njegova oblika iskanja 
priložnosti za študente/diplomante/delodajalce je gotovo konkurenčna pred klasičnim 
načinom iskanja zaposlitve s pomočjo agencij in časopisnih razpisov. Portal KC je za 
posameznike zastonj, njegova prednost pa je tudi hitrost dogovora med podjetjem in 
iskalcem zaposlitve. Trenutna virtualna oblika spletnega portala www.vspo.si pa potrebuje 
človeške vire, ki bi to obliko nadgradili v socialno omrežje celotne NK regije. 
Svetovanje, mentorstvo, praktično usposabljanje z namenom skrajšanja časa uvajanja ob 
zaposlitvi, spodbujanje samostojnosti, odgovornosti in podjetništva, vse to so in bodo ključni 
elementi, za katere si bomo med projektom prizadevali in skrbeli za razvoj NK regije. 
Projekt KC v NK regiji sovpada s prioriteto RRP, to je, s spodbujanjem razvojnega potenciala 
regijskih človeških virov, ki ga v NK regiji res ni malo. Premalo pa je ravno skrbi za mlade pa 
tudi starejše, ki so razvojni potencial, zato verjamemo v uspešnost projekta in njegovih 
učinkov že med projektom in po njem. 

PRIORITETA RRP:  
1 - Spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva ter ohranjanje, razvoj in ustvarjanje novih 
delovnih mest 
3 - Vključujoča družba in spodbujanje razvojnega potenciala regijskih človeških virov  

PROGRAM RRP: 4 -  Človeški viri 

UKREP RRP: Ukrep 1 - Izobraževanje, usposabljanje ter vseživljenjsko učenje 

CILJNE SKUPINE:  Dijaki, študenti, diplomanti, brezposelni, delodajalci 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena 
projekta) 

Zaznati je mogoče občutno pomanjkanje karierne orientacije, ki bi bila dostopna prav vsem 
mladim. Za uspešen razvoj mladih v samostojne, odgovorne posameznike je v obdobju, ko se 
izobražujejo v okviru formalnih izobraževalnih institucij, ključno spoznavanje lastnih interesov 
in sposobnosti ter pridobivanje kompetenc sprejemanja odločitev na področju izobraževanja, 
usposabljanja, izbire poklica in vodenja kariere (Vir: Nacionalni program za mladino 2012-
2021). 
Leta 2013 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS objavilo razpis za 
sofinanciranje nadaljnjega razvoja in izvajanja dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu 
v letih 2013-2015. Na razpis so lahko kandidirale le slovenske univerze in visokošolski zavodi.  
Pozdravljamo vsako tako obliko financiranja vlaganj v človeške vire, vendar si enakopravne 
vloge v konkurenčnosti, kakovosti in odzivnosti želimo tudi v višješolskem, srednješolskem in 
tudi osnovnošolskem izobraževanju.  
Delovanje in svetovanje poklicne orientiranosti še pred vstopom v študijske klopi je nujna in 
za tiste, ki se za študij odločajo glede na interes sovrstnikov še bolj pomembna od svetovanja, 
ko se študij že začne. O tem bi verjetno veliko več pokazala statistika, ki beleži procent tistih, 
ki so študij opustili in/ali zamenjali z drugim. 
Seveda pa ne smemo zanemariti svetovanja študentom pri izbiri študijskih programov, 
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modulov, predmetov, ki študentu omogočijo potrebno znanje, ki ga podjetje potrebuje. 
V Sloveniji tako že delujejo najrazličnejše oblike svetovanja s pomočjo Kariernih centrov v 
Ljubljani, Mariboru, Kopru, Novi Gorici, … in so finančno odvisni od proračuna Ministrstva. V 
PN regiji take oblike kariernega centra še nimamo. 
Naš projekt želi predvsem to, da zagotovimo enake možnosti za vse, za dijake, za mlade 
brezposelne z nizko stopnjo izobrazbe oz. tiste z manj delovnimi izkušnjami, za dolgotrajno 
brezposelne, za študente in diplomante višje strokovne šole v Primorsko-notranjski regiji.  
Projekt Karierni center v PN regiji sovpada s programom RS ter Uradom RS za mladino, zato 
verjamemo vanj. 

CILJI PROJEKTA DO 
2020: 

 Seznanitev vseh ciljnih skupin PN regije o pomembnosti karierne poti že med šolanjem 

 Vzpostavitev konkurenčnosti in dvig zaposljivosti mladih v primarnem in sekundarnem 
izobraževanju in tudi terciarnem – višješolskem izobraževanju s pomočjo delovanja 
kariernega centra PN regije 

 Vzpostavljen celotni sistem, tudi informacijski, podpore in mreženja med partnerji, iskalci 
zaposlitve, praktičnega izobraževanja in delodajalci 

 Predstavitev pomembnosti obrtniških poklicev in karierna pot 

 Predstavitev poklicev, delodajalcev in karierna pot 

 Dvig zaposljivosti ciljnih skupin v PN regiji 

 Večja povezanost in pretok informacij med šolstvom in delodajalci 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma 
skupine partnerjev) 

Nosilec projekta: 
Šolski center Postojna, Višja strokovna šola 
Šolski center Postojna ŠCP in Višja strokovna šola VSŠ sta v Primorsko-notranjski regiji 
največja izobraževalna centra različnih srednješolskih in višješolskih strokovnih programov.  
ŠCP in VSŠP dijakom in študentom ponujata splošno in strokovno znanje, širino duha in 
prilagodljivost, da najdejo svoje mesto in vlogo v slovenskem in širšem evropskem prostoru. 
Pozornost je namenjena vsakemu posamezniku, njegovim željam in potrebam. ŠCP in VSŠP 
gradita na dobrih medsebojnih odnosih, na zaupanju in spoštovanju. ŠCP-VSŠP je šola s 
tradicijo, vpeta v okolje, varna in prijazna šola. V strokovnem šolstvu tesno sodeluje z 
gospodarstvom, kar jim omogoča slediti vsem novostim stroke. 
Pri izobraževanju želi ponuditi dijakom in študentom čim večjo izbirnost, da lahko uresničijo 
svoje ambicije. 
ŠCP in VSŠP sta sposobni voditi projekt in med seboj povezati vse predvidene programske 
sklope in aktivnosti za dosego kazalnikov projekta. Koordiniranje projekta med nosilcem in 
vsemi tremi ključnimi partnerji bo uspešno ob dobrem sodelovanju celotnega konzorcija 
projekta na kar je pristala celotna projektna skupina.  
ŠCP in VSŠP bosta v okviru projekta skrbela za: 

 Koordinacija projekta in skrb za izvedbo aktivnosti vseh partnerjev: kontrola izvedbe 
planiranih aktivnosti, podpora in informiranje partnerjev. 

 Izvajanje pripravljalne faze – pregled in nadgradnja spletnega portala KC pri nosilcu 
projekta in poenotenje spletnega mesta pri vseh partnerjih projekta; 

 Izvajanje kariernega svetovanja individualno svetovanje udeležencem (diagnosticiranje 
zaposlitvenih ciljev in morebitnih ovir, oblikovanje učinkovitega življenjepisa in 
motivacijskega pisma; pridobivanje ustreznih referenčnih pisem in njihova oblika; 
ugotavljanje, dokazovanje in razvoj ključnih kompetenc, ki jih zahteva trg prihodnosti; 
oblikovanje osebnega kariernega načrta). Ob zaključku svetovalnega postopka ima 
udeleženec izdelano zaposlitveno zbirno mapo. Na letni ravni nameravajo vključiti 10 
udeležencev (od leta 2014 do 2017) oziroma 15 udeležencev (od leta 2018 do 2020); 

 Izvajanje kariernih delavnic: vsebina delavnic bo zajemala predstavitev učinkovitih orodij 
in prijemov za uspešno iskanje zaposlitve (predstavitev e-portfolija, novitete v 
oblikovanju življenjepisa, kako dokazovati neformalno pridobljena znanja, razvoj ključnih 
kompetenc za učinkovito iskanje zaposlitvi). Na letni ravni bosta izvedeni najmanj dve (2)  
karierni delavnici – vsako drugo leto bi pri izvedbi sodeloval zunanji izvajalec. 

 Organizacija okrogle mize: priprava, promocija in izpeljava okrogle mize, na kateri bo s 
predstavitvijo sodelovalo vsaj eno uspešno podjetje iz prednostno lokalnega okolja. 
Namen okrogle mize je ciljnim skupinam predstaviti vrednote, delovno okolje in način 
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dela v razvijajočem se sodobnem podjetju. 

 Promocija kariernega centra: oblikovanje spletne podstrani z informacijami o kariernem 
centru na spletni strani ŠCP in VSŠP.  Sodelovanje s koordinatorjem projekta pri pripravi 
promocijskih gradiv (zloženke, letaki, prispevki za lokalna glasila). 

 Sodelovanje s koordinatorjem kariernega centra: sodelovanje pri urejanju skupne baze 
podatkov, sodelovanje pri pripravi projektnih poročil. 

 Finančni del projekta: spremljanje projekta s finančnega vidika, računovodski del 
projekta. 

Lastna udeležba financiranja projekta: 12.807,50 € 
Partnerji 1: 
Zavod znanje Postojna, OE Ljudska univerza Postojna 
Zavod znanje Postojna je organizacija z dolgoletno tradicijo v izobraževanju odraslih, ki 
obsega izvajanje formalnih in neformalnih izobraževalnih programov in podpornih dejavnosti. 
Pri delu se redno povezuje s socialnimi in podjetniškimi partnerji v regiji in sistematično skrbi 
za kakovost svojih dejavnosti. 
Cilj partnerskega sodelovanja v regijskem kariernem centru je, da bi večletne izkušnje s 
področja informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih in izkušnje s področja 
ugotavljanja in vrednotenja neformalnega znanja in spretnosti (pridobljene skozi nacionalni 
projekt UVNPZ) nadgradili z vsebinami, ki bi izboljšale povezave med organizacijami za 
izobraževanje odraslih in gospodarskim okoljem in s tem olajšale dostop do zaposlitve 
udeležencem izobraževanja odraslih. 
Zavod znanje bo v okviru projekta skrbel za: 

 Izvajanje kariernega svetovanja: individualno svetovanje udeležencem na podlagi 5-6 
kratnih srečanj (diagnosticiranje zaposlitvenih ciljev in morebitnih ovir, oblikovanje 
učinkovitega življenjepisa in  motivacijskega pisma; pridobivanje ustreznih referenčnih 
pisem in njihova oblika; ugotavljanje, dokazovanje in razvoj ključnih kompetenc, ki jih 
zahteva trg prihodnosti; oblikovanje osebnega kariernega načrta).  

 Ob zaključku svetovalnega postopka ima udeleženec izdelano zaposlitveno zbirno mapo. 
Na letni ravni nameravajo vključiti 8 udeležencev (od leta 2014 do 2017) oziroma 10 
udeležencev (od leta 2018 do 2020).  

 Izvajanje kariernih delavnic: vsebina delavnic bo zajemala predstavitev učinkovitih orodij 
in prijemov za uspešno iskanje zaposlitve (predstavitev e-portfolija, novitete v 
oblikovanju življenjepisa, kako dokazovati neformalno pridobljena znanja, razvoj ključnih 
kompetenc za učinkovito iskanje zaposlitvi). Na letni ravni bosta izvedeni dve (2)  karierni 
delavnici – vsako drugo leto bi pri izvedbi sodeloval zunanji izvajalec. 

 Organizacija okrogle mize: priprava, promocija in izpeljava okrogle mize, na kateri bo s 
predstavitvijo sodelovalo vsaj eno uspešno podjetje iz prednostno lokalnega okolja. 
Namen okrogle mize je ciljnim skupinam predstaviti vrednote, delovno okolje in način 
dela v razvijajočem se sodobnem podjetju. 

 Promocija kariernega centra: oblikovanje spletne podstrani z informacijami o kariernem 
centru na spletni strani LU Postojna z aktualizacijo vsebin 1-krat mesečno. Sodelovanje s 
koordinatorjem projekta pri pripravi promocijskih gradiv (zloženke, letaki, prispevki za 
lokalna glasila). 

 Sodelovanje s koordinatorjem kariernega centra: sodelovanje pri urejanju skupne baze 
podatkov, sodelovanje pri pripravi projektnih poročil. 

Lastna udeležba financiranja projekta: 5.500,00 € 
 
Partnerji 2: 
Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna 
Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna prenaša znanje in veščine mladim in odraslim na 
tehniških področjih, zato je v njihovih ciljih zajeta široka palete dolžnosti in odgovornosti: 
V šoli omogočajo mladim in odraslim pridobivanje znanj in veščin s področij gozdarstva, 
lesarstva in zdravstva za opravljanje poklica in uspešno vključevanje v družbo; v dijaškem 
domu izvajajo vzgojni program in nudijo bivanje dijakom in študentom. 
Postavljajo temelje za nadaljnje izobraževanje; prispevajo k razvoju gozdarstva in lesarstva ter 
zdravstva, omogočajo prilagodljivost in mobilnost, spodbujajo samostojnost, inovativnost in 
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odgovoren odnos do dela. 
Zagotavljajo vseživljenjsko učenje ter prispevajo k ohranjanju in razvoju slovenskega 
podeželja in mestnih okolij, vzgajajo za trajnostni razvoj. 
SGLŠ bo v okviru projekta skrbela za: 

 Izvajanje kariernega svetovanja: individualno svetovanje udeležencem na podlagi 5-6 
kratnih srečanj (diagnosticiranje zaposlitvenih ciljev in morebitnih ovir, oblikovanje 
učinkovitega življenjepisa in  motivacijskega pisma; pridobivanje ustreznih referenčnih 
pisem in njihova oblika; ugotavljanje, dokazovanje in razvoj ključnih kompetenc, ki jih 
zahteva trg prihodnosti; oblikovanje osebnega kariernega načrta). Ob zaključku 
svetovalnega postopka ima udeleženec izdelano zaposlitveno zbirno mapo. Na letni ravni 
nameravajo vključiti 10 udeležencev (od leta 2014 do 2017) oziroma 14 udeležencev (od 
leta 2018 do 2020).  

 Izvajanje kariernih delavnic: vsebina delavnic bo zajemala predstavitev učinkovitih orodij 
in prijemov za uspešno iskanje zaposlitve (predstavitev e-portfolija, novitete v 
oblikovanju življenjepisa, kako dokazovati neformalno pridobljena znanja, razvoj ključnih 
kompetenc za učinkovito iskanje zaposlitvi). Na letni ravni bo izvedena ena (1)  karierna 
delavnica – vsako drugo leto bi lahko pri izvedbi sodeloval zunanji izvajalec. 

 Organizacija okrogle mize: priprava, promocija in izpeljava okrogle mize, na kateri bo s 
predstavitvijo sodelovalo vsaj eno uspešno podjetje iz prednostno lokalnega okolja. 
Namen okrogle mize je ciljnim skupinam predstaviti vrednote, delovno okolje in način 
dela v razvijajočem se sodobnem podjetju. 

 Promocija kariernega centra: oblikovanje spletne podstrani z informacijami o kariernem 
centru na spletni strani LU Postojna z aktualizacijo vsebin 1-krat mesečno. Sodelovanje s 
koordinatorjem projekta pri pripravi promocijskih gradiv (zloženke, letaki, prispevki za 
lokalna glasila). 

 Sodelovanje s koordinatorjem kariernega centra: sodelovanje pri urejanju skupne baze 
podatkov, sodelovanje pri pripravi projektnih poročil. 

Lastna udeležba financiranja projekta: 3.500,00 € 
 
Partnerji 3: 
Regionalna razvojna agencija Notranjsko-kraške regije, d.o.o. 
RRA je koordinator regionalnih interesov na lokalnem in nacionalnem nivoju in predstavlja 
stalnega partnerja v dialogu med ministrstvi in drugimi nacionalnimi ter regionalnimi 
institucijami.  
Med drugim promovira principe trajnostnega razvoja in je usmerjena v promocijo nacionalnih 
projektov ter projektov za čezmejno sodelovanje, pri čemer je še posebej poudarjena skrb za 
varovanje okolja. 
RRA NK regije bo v okviru projekta skrbela za: 

 Promocijo in koordiniranje interesa projekta na nacionalnem nivoju. 

 Izvajanje kariernih delavnic: vsebina delavnic bi zajemala predstavitev obrtniških poklicev 
in poklicev uspešnih večjih podjetij. Na letni ravni bo izvedena ena (1) karierna delavnica. 
Na delavnici, ki bi potekala v realnem delovnem okolju bodo promovirani obrtniški 
poklici, ki so nekako pozabljeni pa vendar vodijo do uspešne delovne kariere. V večjem 
podjetju bi lahko promocija poklicev potekala z demonstracijo delovnih procesov s 
poudarkom na znanju in raziskavah. 

 Organizacija okrogle mize: priprava, promocija in izpeljava okrogle mize na vsake dve leti 
na kateri bo s predstavitvijo sodelovalo vsaj eno uspešno podjetje iz prednostno 
lokalnega okolja. Namen okrogle mize je ciljnim skupinam predstaviti vrednote, delovno 
okolje in način dela v razvijajočem se sodobnem podjetju. 

 Promocija kariernega centra: oblikovanje spletne podstrani z informacijami o kariernem 
centru na spletni strani RRA NK regije z aktualizacijo vsebin 1-krat mesečno. Sodelovanje 
s koordinatorjem projekta pri pripravi promocijskih gradiv (zloženke, letaki, prispevki za 
lokalna glasila). 

 Sodelovanje s koordinatorjem kariernega centra: sodelovanje pri urejanju skupne baze 
podatkov, sodelovanje pri pripravi projektnih poročil. 

Lastna udeležba financiranja projekta: 3.000,00 € 
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PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in 
člani projektne 
skupine) 

Slavko Božič GSM: 031 283 315 Email: slavko.bozic3@gmail.com 

Tina Bazjako GSM: 031 379 944 E-mail: tina.bazjako@zavod- znanje.si 

Cvetka Kernel 
GSM: 
 

E-mail: cvetka.kernel@guest.arnes.si 

Jana Nadoh Bergoč 
GSM: 
 

E-mail: jana@rra-nkr.si 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

1. Glavna aktivnost - Pripravljalna faza in njene pod-aktivnosti: 
1.1 Pregled in analiza trenutnega portala KC 
1.2 Analiza konkurenčnosti KC - prednosti in/ali pomanjkljivosti z ostalimi KC v RS in v EU 
1.3 Korekcije sistema KC, nadgradnja 
1.4 Delavnice in informiranje posameznih ciljnih skupin: dijakov, študentov, 

diplomantov, delodajalcev o procesu in sposobnostih KC 
1.5 Izdelava poročila pripravljalne faze in akcijski načrt izvedbe KC  

2. Glavna aktivnost – Izvedba in njene pod-aktivnosti: 
2.1 Svetovanje 

Program bo namenjen vsem posameznikom in njihovim odločitvam o izbiri študija, izbirnih 
predmetih 
Intervjuji in individualiziran načrt 
Testiranje poklicnih interesov  
Seznanitev z aktualnimi ukrepi zaposlovanja mladih v RS in EU 

2.2 Zaposlitveni trening 
Priprava prijav, CV 
Zaposlitvene možnosti po zaključku šolanja/študija 

2.3 Povezovanje z gospodarstvom 
Obiski delodajalcev in zaposlitveni kriteriji na delavnicah 
Obiski študentov/dijakov v delovnem okolju 
Nasveti delodajalcev za načrtovanje kariere že v času šolanja/študija 

2.4 Izvedba publikacij KC 
2.5 Izdelava anket 

Med dijaki in študenti 
Med diplomanti in delodajalci 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

1. Pripravljalna faza September 2014 – September 2015 
1.1 09/10 2014 
1.2 11/12 2014 
1.3 01/02/03 2015 
1.4 04/05/06 2015 
1.5 07/08 2015 
       2.    Izvedbena faza September 2014 – september 2020 
2.1 September 2014 – september 2020 
2.2 September 2014 – september 2020 
2.3 September 2014 – september 2020 
2.4 September 2014 – september 2020 
2.5 September 2014 – september 2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska 
opredelitev 
primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, 
občina, naslov, kat. 
štev.) 

 
Šolski center Postojna 
 
 
 
 
 

Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 
Šolski center Postojna 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

 

Spletni portal Kariernega centra 
je na Višji strokovni šoli 
www.vspo.si že vzpostavljen in 
deluje 

2013  

Pripravljalna faza 1 Pregled in analiza KC doma in v 2014 1.500,00 
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EU 

2 Analiza konkurenčnosti KC 2014 1.500,00 

3 
Korekcije sistema KC in 
nadgradnja v konzorcij 

2015 13.250,00 

4 Delavnice 2015 6.500,00 

5 
Izdelava poročila RRP projekta 
pripravljalne faze in akcijski 
načrt 

2015 1.500,00 

Skupaj 24.250,00 € 

Izvedba 

1 Izvajanje kariernega svetovanja 14/20 140.000,00 

2 Izvajanje kariernih delavnic 14/20 48.000,00 

3 
Organizacija okrogle mize z 
delodajalci 

14/20 17.325,00 

4 Izvedba publikacij KC 14/20 10.000,00 

5 Izdelava anket 14/20 2.500,00 

6 
Izdelava poročil projekta in 
finančnih poročil in analiz 

14/20 6.000,00 

Skupaj 223.825,00 € 

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za 
izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Bo potrebna 

Investicijska dokumentacija ( 
Investicija v računalniško 
opremo) 

 Bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje 
 Ni potrebno 
 

Umeščenost v občinske 
razvojne in prostorske 
dokumente 

 Da 
 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena 
vrednost v EUR 

% Leto 

Projektni vir 210.863,75 85 2014-2020 

Konzorcij projekta 24.807,50 10 2014-2020 

Podjetja 12.403,75 5 2014-2020 

Skupaj 248.075 € 

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje 
kazalnikov 

Kazalnik in vir 
Ob začetku 
projekta 

Ob koncu  projekta 

Izvajanje kariernega svetovanja 
– Mapa projekta 

0 

84 (10*3 šcp in vsšp + 8*3 zz + 10*3 
sglš)  
+  117 (15*3 šcp in vsšp + 10*3 zz 
+14*3 sglš)  
= 203 

Izvajanje kariernih delavnic – 
Mapa projekta 

0 
(12 šcp in vsšp + 12 zz + 6 sglš + 6 rra) 
= 36 

Organizacija okrogle mize z 
delodajalci - Mapa projekta 

0 
(6 šcp in vsšp + 6 zz + 6 sglš + 3 rra)  
= 21 

Zaključno poročilo pripravljalne 
faze in akcijski načrt za njegovo 
izvedbo – Mapa projekta 

0 1 

Vmesna poročila in projektna 
dokumentacija – Mapa projekta 

0 6 + 1 

Publikacije – Mapa projekta 0 6 

Ankete in evalvacijski 
vprašalniki – Mapa projekta 

0 6 
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3.2. Aktiviranje težje zaposljivih in invalidov v družbeno okolje – socialno podjetništvo 
 

NAZIV PROJEKTA: 
AKTIVIRANJE TEŽJE ZAPOSLJIVIH IN INVALIDOV V DRUŽBENO OKOLJE – SOCIALNO 
PODJETNIŠTVO 

POVZETEK 
PROJEKTA: 

Pozitivnost brezposelnih, težje zaposljivih in invalidnih oseb, je lokalnim prebivalcem pokazala 
možnost boljšega in kvalitetnejšega življenja. Osrednja težava tega ruralnega okolja je zelo 
visoka stopnja socialne ogroženosti zaradi starostne strukture.  V okolje  Loške doline je 
potrebno pripeljati nov veter v razmišljanju. S projektom pa lahko tudi Loška dolina s svojimi 
polji in delom na polju, ter neokrnjeno naravo, veliko da na področju neformalnega 
izobraževanja in področju ohranjanja kulturne dediščine. Namen projekta je spodbujanje 
podjetniške kulture med nezaposlenimi in težje zaposljivimi na podeželju. Po naših izkušnjah je 
program primeren tudi za invalidne osebe s podeželja, vendar ga je  potrebno prilagoditi 
njihovim potrebam in zmožnostim. Ugotavljamo, da so brezposelni in invalidi na podeželju v 
podrejenem položaju, saj imajo zaradi oddaljenosti od mestnih središč,  pomanjkanja informacij 
o delovnih mestih ter novih trendih pri razvoju podeželja, nižje izobrazbe ter nizke samopodobe 
bistveno slabši dostop do delovnih mest in zmanjšane možnosti za razvoj določene podjetniške 
dejavnosti. V primeru invalidov gre torej za ciljno skupino, ki zaradi navedenih karakteristik 
potrebuje drugačen, bolj organiziran pristop. Potrebno je tudi poiskati možnosti, ki bi lahko 
individualne potenciale brezposelnih in težje zaposljivih združevale z dejavnostmi, ki so že 
razvite v okviru zavoda. To so: umetnost (slikarstvo, glina, film) in gledališče. 
 
Za dosego tega cilja pa je potrebno združiti strokovne in ustvarjalne moči in zagotoviti pomoč v 
vseh fazah razvojnega procesa - od ideje do dela. Da je rezultat dosegljiv, dokazujejo  tudi 
primerjalne analize s področja podjetništva na podeželju, ki potrjujejo, da  so projekti 
samozaposlovanja na podeželju uspešnejši, če izhajajo iz organizirane razvojne iniciative.  
Vsebinska zasnova projekta sledi osnovnemu namenu projekta (spodbujanju podjetniške kulture 
med brezposelnimi na podeželju) ter osnovnemu cilju (povečanje podjetniške aktivnosti med 
brezposelnimi na podeželju). S programom ponujamo novo izkušnjo v razmišljanju pri iskanju 
zaposlitve, hkrati pa ponujamo povsem konkreten program, ki jim omogoča pridobitev novih 
informacij in  znanj ter strokovno pomoč, usmerjanje in vodenje v vseh fazah podjetniškega 
procesa.  Vrednost programa je prepoznana tudi v dejstvu, da program že deluje, da si ga lahko 
ogledajo, se seznanijo z njegovimi rezultati, pridobijo informacije od oseb, ki so bile v podobni 
situaciji, kot so trenutno sami, z vključitvijo v program pa se je njihovo življenje bistveno 
spremenilo. Projekt je zasnovan tako, da upošteva specifičnosti brezposelnih ter težje zaposljivih 
in jim omogoča vključitev v vse faze podjetniškega procesa - od ideje do dela.   

PRIORITETA RRP:  
1 – Spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva ter ohranjanje, razvoj in ustvarjanje novih 
delovnih mest 
3 - Vključujoča družba in spodbujanje razvojnega potenciala regijskih človeških virov  

PROGRAM RRP: 4 – Človeški viri 

UKREP RRP: Ukrep 2 - Zaposlovanje delovne sile 

CILJNE SKUPINE:  
Različne ciljne skupine: brezposelni in težje zaposljivi, neformalna združenja, mladi, starejši 
brezposelni, visoko izobraženi brez delovnih izkušenj, kaznjenci, zdravljeni odvisniki 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena 
projekta) 

Zagotoviti delovna mesta za mlade in osnove za vzpostavitev širokega spektra storitvene 
dejavnosti, ki bo prebivalstvo zagotavljala primeren življenjski standard. Kar bo vplivalo na 
zmanjšanje odseljevanje mladih iz podeželja v mesto ali tujino 
Zagotavljanje zaposlovanja težko zaposljivih in izboljšanje kvaliteta življenja družinam na 
podeželju. 
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Zagotoviti in združiti strokovne in ustvarjalne moči za izvajanje različnih izobraževanj  za težje 
zaposljive. 
Zagotoviti invalidom integriranje v normalne življenjsko okolje. 

CILJI PROJEKTA DO 
2020: 

 zagotavljati proizvode in storitve, ki so v javnem interesu 

 razvijati inovativne rešitve za reševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih 
problemov 

 razvijati nove možnosti zaposlovanja, zagotavljali dodatna delovna mesta ter socialno in 
poklicno reintegracijo ranljivih skupin ljudi; 

 spodbujati sodelovanje ljudi, prostovoljskega dela ter družbeno solidarnost.  

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev 
nosilca projekta 
oziroma skupine 
partnerjev) 

Občina Postojna (SLO), Občina Loška Dolina (SLO), Grad Čabar (HR), Fondazione Istituto Civico 
Aquileiese “Valmi Puntin” (I), SLOVIN UNIQUE – RASTOKE d.o.o. (HR), VITRA, Center za 
uravnotežen razvoj Cerknica (SLO), Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna (SLO), Center za 
socialno delo Postojna (SLO), Mladinski center Postojna, BOREO, regijsko stičišče nevladnih 
organizacij Notranjsko-kraske regije (SLO),  Udruga građana “MOST” (HR),  Zavod grad Snežnik 
(SLO), Udruga paraplegika i tetraplegika Hrvatske(HR) Zveza likovnih društev Slovenije, Svet za 
elektronske komunikacije RS, Društvo distrofikov Slovenije, 
Zveza paraplegikov Slovenije in Anders ist normal (A) 

PROJEKTNA 
SKUPINA: (vodja 
projekta in člani 
projektne skupine) 

Janja Urbiha GSM: 031 788 282 E-mail: janja.urbiha@gmail.com 

Petra Komidar GSM: 031 325 512 E-mail: petra.komidar@gmail.com 

Benjamin Žnidaršič GSM: 041 741 750 
E-mail: 
benjamin.znidarsic@gmail.com 

AKTIVNOSTI: 

Pridobitev statusa socialnega podjetja, ki ga lahko pridobi nepridobitna pravna oseba za trajno 
opravljanja dejavnosti socialnega podjetništva oziroma za zaposlovanje ranljivih skupin oseb. 
Analiza stanja in primerov dobrih praks 

Po Usposabljanje bo potekalo v naslednjih vsebinskih modulih: 
1. MODUL Ekološka pridelava in prodaja žitaric 
2. MODUL Ekološka pridelava, predelava in prodaja  sadja 
3. MODUL Ekološka pridelava in prodaja zelenjave in zelišč 
•         Vključenih bo 12 oseb 
•         Izvedba celotnega programa usposabljanja bo trajala 6 mesecev 

Izvedba zaposlitvenega programa za ranljive ciljne skupine  
Skozi podporo v okviru zaposlitvenega programa se zagotovi zaposlitev treh oseb iz ranljivih 
ciljnih skupin za obdobje enega leta.  
Psihosocialna podpora pri zaposlovanju oseb iz ranljivih ciljnih skupin  
Glavni namen podpore je kvalitetnejše vključevanje v delovne procese ter odgovorno in 
samostojno življenje, predvsem skozi: 
-          povečanja samo-motivacije ter 
-          odgovornega sodelovanja v skupnosti 
 KREPITEV INFRASTRUKTURE IN RAZVOJ NOVIH IZDELKOV IN PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI 
·         Razvoj osnovne infrastrukture 
V sklopu razvoja osnovne infrastrukture gre za nabavo opreme, ki bo služila zagonu 
komplementarnih dejavnosti znotraj verige ekološke pridelava in prodaja.  
Gre za nabavo opreme za predelavo sadja ter pakiranje in logistiko izdelkov, s pomočjo katere 
bodo delale osebe zaposlene na projektu. Oprema je izbrana tako, da bo omogočala razvoj 
novih dejavnosti s katerimi bomo zapolnili vrzeli v obstoječi ponudbi na trgu. 
 ·         Razvoj novih izdelkov in trženja 
Vzporedno z nabavo opreme bodo potekale tudi aktivnosti razvoja novih izdelkov in postavitev 
sistema njihovega trženja. Gre za tehnološki razvoj in oblikovanje celostne podobe izdelkov. 
Kriterij razvoja posameznega izdelka je v njihovi primernosti, da se na dolgi rok uveljavijo na 
konkurenčnih trgih lokalne ekonomije, v nekaterih segmentih pa tudi na globalnih tržnih nišah. 
Razvoj novih izdelkov bo prikazan v okviru trženjskega načrta za paleto novih izdelkov, ki jih 
povezuje ekologija, tradicija, lokalni značaj in družbeno odgovorno ravnanje. 
 ·         Promocijske aktivnosti 
S pomočjo promocijskih aktivnosti bomo obstoječo in novo razvito ponudbo približali 
potencialnim kupcem. V ta namen bomo organizirali promocijsko prodajne predstavitve v 
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nakupovalnih centrih in v sklopu večjih turističnih ponudnikov v regiji, sodelovali pa bomo tudi 
na skupnih promocijskih dogodkih izven regije. Predstavljali se bomo s kakovostno ponudbo, pri 
čemer bomo dodatno poudarjali socialno komponento njenega izvora. 
 

TRAJANJE 
PROJEKTA: 
(okvirni časovni 
načrt projekta) 

12 mesecev 

LOKACIJA 
PROJEKTA: 
(prostorska 
opredelitev 
primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, 
občina, naslov, kat. 
štev.) 

- Zavod Ars Viva, Podcerkev 24, 1386 Stari trg 
pri Ložu 

 

Lastnik: Zavod Ars Viva, Benjamin 
Žnidaršič 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

1 

1a Trgovina za prodajo izdelkov v 
izgradnji 
1b Nastanitev z 20 posteljami 
1c Hostel v izgradnji 3.faza 
1d Dvorana za 100 obiskovalcev 
1e Predavalnica za 30 ljudi 
1f Pokriti prireditveni prostor za 
200 ljudi 
1g Obdelovalne površine 

2014  
0 
 

Pripravljalna faza 

1 

1a Izobraževanje o socialnem 
podjetništvu 
1b Izobraževanje o pomenu zdrave 
prehrane in ekološke pridelave 

2015  3.000 

2 
Analiza stanja in primerov dobrih 
praks 

2015  7.000 

Skupaj 10.000 

Izvedba 

1 Usposabljanje in izvedba (delo) 2016 100.000 

2 
Razvoj tehnologije in nabava 
osnovne opreme 

2016 60.000 

3 Razvoj novih izdelkov in trženje 2016 20.000 

4 Promocijske aktivnosti 2016 10.000 

Skupaj 200.000 

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za 
izvedbo) 

Projektna dokumentacija  V izdelavi 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: 
________________________) 

 Ne bo potrebna 
 

Gradbeno dovoljenje 
 Ni potrebno 

  

Umeščenost v občinske razvojne 
in prostorske dokumente 

 Da 
 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena 
vrednost v EUR 

% Leto 

EU sredstva 192.000 96 2014 - 2017 

Lastni vir  8.000 4 2014 - 2017 

Skupaj 200.000 

KAZALNIKI z 
navedbo virov 
podatkov za 
spremljanje 

Kazalnik in vir 
Ob začetku 
projekta 

Ob koncu  projekta 

Razviti perspektivne dejavnosti 
socialnega podjetništva na 

0 
10 - V projektu bomo nadgradili in 
dopolnili obstoječe dejavnosti s 
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kazalnikov področju zdrave prehrane v 
povezavi z varovanjem naravne in 
kulturne dediščine ter razvojem 
ponudbe ekološkega turizma. 

komplementarnimi dejavnostmi, ki 
bodo omogočale optimalnejšo 
izkoriščanje razpoložljivih naravnih in 
človeških virov za razvoj dopolnilne 
tržne ponudbe. 
 

 
 

- usposabljanje mentorjev 
in spremljevalcev 
invalidov 6 oseb 

- usposabljanje različnih 
invalidnosti brez 
ustreznega predznanja 12 
oseb 

 

Izbor novih -
primernih oseb iz 
vrst brezposelnih 
ali težje 
zaposljivih za 
mentorja 
- Izbor primernih 
oseb za 
usposabljanje iz 
vrst invalidov 

 
 
Zaposlitev 6 oseb – mentorjev – 12 
mesecev 
 
Zaposlitev 12 oseb – invalidov – 12 
mesecev 

Povečati usposobljenosti, delovne 
zmožnosti in zaposljivost oseb iz 
ranljivih družbenih skupin. 

0 delovnih 
usposabljanj za 
ranljive ciljne 
skupine ob 
ustrezni 
mentorski 
podpori in jim 
zagotovili 
primerno raven 
razvitosti 
človeških virov 

20 Izvedli bomo delovna 
usposabljanja za ranljive ciljne 
skupine ob ustrezni mentorski 
podpori in jim zagotovili primerno 
raven razvitosti človeških virov. 

Razvoj tehnologije pridelave in 
obdelave primerne za invalidne 
osebam ter nabava osnovne 
opreme (traktor s priključki in 
prilagoditev delovnega okolja za 
invalide) 

Brez predznanja 
in potrebne 
opreme 

1 prilagojen traktor z  ustreznimi 
priključki (glede na vključene osebe) 

Razvoj novih izdelkov in trženje 
Brez produktov in 
primernega 
znanja o trženju 

 Min. 7 dni izobraževanja iz področja 
trženja (v mrtvi sezoni) 

Zagotoviti nastanek novih 
delovnih mest v sektorju socialne 
ekonomije 
 

0 

Z razvojem dejavnosti, oblikovanjem 
tržno zanimive ponudbe in 
zagotovitvijo usposobljene delovne 
sile bomo oblikovali pogoje za 
nastanek trajnih delovnih mest (3) za 
ranljive ciljne skupine. 
Zaposlitev za  dobo 1 leta (6 
brezposelnih oseb + 12 invalidnih 
oseb 6+12) 

Okrepiti obveščenost javnosti o 
pozitivnih vidikih delovnega 
usposabljanja in zaposlovanja 
oseb iz ranljivih družbenih skupin 
ter okrepiti sodelovanje med 
subjekti sektorja socialne 
ekonomije 
 
 

0 

Min. 12 člankov  v različnih medijih. 
Do 20 posnetkov filmskega gradiva o 
poteku projekta 
Redno obveščanje javnosti o projektu 
preko spletnih strani in FB.  
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3.3. Čezmejni laboratorij za razvoj človeških virov 
 

NAZIV PROJEKTA: ČEZMEJNI LABORATORIJ ZA RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV 

POVZETEK PROJEKTA: 

V okviru programa se bodo izvajali študijski krožki v čezmejnem prostoru, kjer bodo pod 
strokovnim vodstvom poskusno uvedene oblike in metode študijskih krožkov. V projektu 
bodo usposobljeni mentorji, analizirani bosta ponudba in povpraševanje na tem področju, 
poskusno bodo izvedeni študijski krožki, ovrednoteno bo znanje in razvit prenosljiv model 
izobraževanja. 
Gre za model, namenjen povezovanju izobraževalne ponudbe na lokalni ravni in 
ovrednotenju obstoječih virov na področju kulture in okolja po načelih trajnostnega razvoja. 
Poleg tega se želi spodbujati gospodarske subjekte, društva, zavode, mikro 
podjetja,državljane k vseživljenjskemu izobraževanju in medgeneracijskemu sodelovanju ter 
pokriti potrebe po neformalnem izobraževanju v tem prostoru. 
Študijskih krožkov se bo udeležilo vsaj 100 ljudi iz obmejnih občin, kjer bodo poskusno 
izvedeni v sodelovanju z društvi, zavodi, mikropodjetij na področju turizma, obrtništva, 
zeliščarstva, vrtičkarstva, šivanja in kmetijstva. Izpeljana bosta vsaj dva študijska krožka na 
čezmejni ravni o ovrednotenju znanja na področju varstva kulturne dediščine in okolja, 
študijski krožek o izboljšanju okolju prijaznih kmetijskih tehnik, študijska krožka na čezmejni 
ravni o ovrednotenju znanja za izboljšanje turistične ponudbe in lokalno tipičnih pridelkov in 
izdelkov. Tako bosta vzpostavljeni dve ali več čezmejnih omrežij turističnih operaterjev, z 
namenom oblikovanja skupne promocije turizma. 
Zavod ARS VIVA bo imel na osnovi svojih kompetenc in izkušenj strokovno in upravljavsko 
vlogo v večini delovnih sklopov projekta, in sicer pri: 

 koordinaciji in upravljanju projekta, 

 razvoju čezmejnega modela študijskih krožkov, 

 izobraževanju mentorjev študijskih krožkov. 
Projekt se bo odvijal na slovenski strani na območju Notranjske in na hrvaški strani na 
območju Gorskega Kotorja. 

PRIORITETA RRP:  

1 – Spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva ter ohranjanje, razvoj in ustvarjanje novih 
delovnih mest 
2 – Trajnostni okoljski in infrastrukturni razvoj regije 
3 - Vključujoča družba in spodbujanje razvojnega potenciala regijskih človeških virov  

PROGRAM RRP: 
4 – Človeški viri 
 

UKREP RRP: Ukrep 1 - Izobraževanje, usposabljanje ter vseživljenjsko učenje 

CILJNE SKUPINE:  
Otroci, mladi, starejši, brezposelni, prostovoljci, obrtniki, mikropodjetja, društva, 
neformalna združenja, 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Razvoj čezmejnega sodelovanja  
V Notranjsko regijo prinašamo nove razvojne ideje, znanje in priloţnosti ter skupaj s 
partnerji soodgovorno ustvarjamo okolje, ki je prijetno za bivanje in spodbudno za delo.  
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CILJI PROJEKTA DO 
2020: 

Prizadevali si bomo, da nas bo okolje prepoznalo kot institucijo, ki pozna skrivnosti 
projektnega vodenja, pridobivanja evropskega in drţavnega denarja ter zna na tej osnovi 
povezati partnerje in izvesti projekte v dobrobit prebivalcev regije.  
večja osveščenost javnosti o možnih oblikah uresničevanja projektov razvoja podeželja. 
uvajanje metode in oblike izobraževanja tako imenovanih »študijskih krožkov« v čezmejnem 
prostor v sklopu neformalnega izobraževanja odraslih, znana po svoji vključenosti, 
sposobnosti za spodbujanje aktivnega sodelovanja udeležencev in usmerjenosti v razvoj 
skupnosti. 
povezanost in sodelovanje s strokovnimi institucijami in institucijami lokalne samouprave 
pri izvajanju in načrtovanju ukrepov za razvoj podeželja. 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma 
skupine partnerjev) 

Občina Postojna (SLO), Občina Loška Dolina (SLO), Grad Čabar (HR), Fondazione Istituto 
Civico Aquileiese “Valmi Puntin” (I), SLOVIN UNIQUE – RASTOKE d.o.o. (HR), VITRA, Center 
za uravnotežen razvoj Cerknica (SLO), Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna (SLO), 
Center za socialno delo Postojna (SLO), Mladinski center Postojna, BOREO, regijsko sticisce 
nevladnih organizacij Notranjsko-kraske regije (SLO),  Udruga građana “MOST” (HR),  Zavod 
grad Snežnik (SLO), Udruga paraplegika i tetraplegika Hrvatske(HR) Zveza likovnih društev 
Slovenije, Svet za elektronske komunikacije RS, Društvo distrofikov Slovenije, 
Zveza paraplegikov Slovenije in Anders ist normal (A) 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Janja Urbiha GSM:031788282 E-mail: janja.urbiha@gmail.com 

Petra Komidar GSM:031325512 
E-mail: 
petra.komidar@gmail.com 

Benjamin Žnidaršič GSM:041741750 
E-mail: 
benjamin.znidarsic@gmail.com 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

Tečaji za usposabljanje mentorjev/tutorjev krožkov 
Razvoj čezmejnega modela čezmejne mreže za zbiranje podatkov o povpraševanju 

Organizacija in ugotavljanje izobraževalnih potreb v sodelovanju z zavodi/organizacijami, 

Poskusno upravljanje študijskih krožkov na prednostnih vsebinah (okolje, kmetijstvo, 
obrtništvo, turizem, kultura, ekološka gradnja), ki so namenjeni upraviteljem mikro-podjetji 
in majhnim turističnim nastavitvam, brezposelnim, sezonskim delavcem z negotovo 
zaposlitvijo, obrtnikom. 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

12 mesecev 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska 
opredelitev primernih 
lokacij za izvajanje 
aktivnosti, občina, 
naslov, kat. štev.) 

Zavod ARS VIVA, Podcerkev 24 
Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 
Benjamin Žnidaršič 
Najem 15 let 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

0 

Nastanitev 20 postelj 
Hostel v izgradnji 3.faza 
Dvorana 100 obiskovalcev 
Predavalnica 30 ljudi 
Pokriti prireditveni prostor 200 ljudi 

2014  

Pripravljalna faza 

1 Načrtovanje in priprava kadrov 2015  

2 Analiza in izbor delovnih krožkov 2015 5.000 

3 

Določitev strategije usmeritev, 
načrtov, programov, akcij, 
odločitev, lokacij, virov za dosego 
ciljev 

2015 5.000 

Skupaj 10.000 

Izvedba 1 

Usposabljanje mentorjev - 
strokovno, razvojno in  
znanstveno okrepljena funkcija 
managementa človeških virov  

2015-
17 

8.000 
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2 Izvedba študijskih krožkov 
2015-
17 

48.000 

3 
Ukrepi za zagotavljanje 
trajnostnega razvoja 

2015-
17 

2.000 

4 Ocenjevanje dela in rezultatov 
2015-
17 

2.000 

Skupaj 60.000 

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za 
izvedbo) 

Projektna dokumentacija 
 Bo potrebna 

 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: 
________________________) 

 Ne bo potrebna 
 

Gradbeno dovoljenje  Ni potrebno 

Umeščenost v občinske razvojne 
in prostorske dokumente 

 Da 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena 
vrednost v EUR 

% Leto 

EU sredstva 64.000 80 2015-17 

Lastni vir  14.000 20 2015-17 

Skupaj 70.000 

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalnik in vir 
Ob začetku 
projekta 

Ob koncu  projekta 

Organizacija odprtih delovnih 
srečanj na čezmejnem območju 

0 

Poskusno uvajanje metodologije v 10 
študijskih krožkov, od katerih so 
najmanj 4 čezmejnega obsega, pri 
katerih sodeluje približno 40 izvajalcev 
(strokovnjakov, tutorjev, animatorjev) 
in več kot sto udeležencev. (10) 

Organizacija čezmejne mreže 1 

za zbiranje podatkov o povpraševanju, 
ki je osredotočena na storitvah, ki so 
že razpršene na teritoriju in blizu 
končnim upravičencem (1) 

Poskusno upravljanje študijskih 
krožkov 

0 

študijskih krožkov na prednostnih 
vsebinah (okolje, kmetijstvo, 
obrtništvo, turizem), ki so namenjeni 
upraviteljem mikro-podjetji in 
majhnim turističnim nastavitvam, 
brezposelnim, sezonskim delavcem z 
negotovo zaposlitvijo, obrtnikom (10) 
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3.4. Center vseživljenjskega učenja – CVŽU 
 

NAZIV PROJEKTA: CENTER VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA – CVŽU 

POVZETEK PROJEKTA: 

CVŽU zajema več posameznih med seboj tesno povezanih področij, ki zajemajo celovit 
spekter dejavnosti vseživljenjskega učenja: 
Informativno-svetovalno dejavnost v izobraževanju in usposabljanju odraslih (ISIO) 
Center za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja (UVNPZ) 
Točke vseživljenjskega učenja (TVŽU) 
Univerzo za tretje življenjsko obdobje (U3ŽO) 
Borza znanja (BZ) 
Z javno veljavnimi 50/60 – urnimi programi ter z različnimi neformalnimi programi bomo 
razvijali splošne računalniške in digitalne kompetence odraslih za lažje vključevanje v 
delovne procese, prijaznejše življenje in boljše komuniciranje v družbi – poudarek je na 
doseganju ključnih kompetenc s področja računalniške in digitalne tehnologije 
Usposabljanje za računalniško in digitalno pismenost (RPO in RDO) 
Usposabljanje za življenjsko uspešnost (UŽU) 
Neformalno izobraževanje odraslih  (NIO) 
Središče za samostojno učenje (SSU 
Študijski krožki (ŠK) 
Programi 50+ 

PRIORITETA RRP:  3 - Vključujoča družba in spodbujanje razvojnega potenciala regijskih človeških virov  

PROGRAM RRP: 
4 – Človeški viri 
5 – Širši družbeni razvoj 

UKREP RRP: 
4 – Človeški viri, Ukrep 1 - Izobraževanje, usposabljanje ter vseživljenjsko učenje 
5 – Širši družbeni razvoj , Ukrep 1 - Socialna vključenost in enake možnosti 

CILJNE SKUPINE:  
Manj izobraženi prebivalci, osipniki, starejši odrasli, upokojenci, otroci, osnovnošolci, 
srednješolci, brezposelni, prostovoljci, priseljenci, podeželsko prebivalstvo 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Opis Primorsko-notranjske regije bi lahko uresničili s Centrom za vseživljenjsko učenje 
Primorsko-notranjske regije, ki bi zaobjel vse občine v Primorsko-notranjski regiji. V 
obdobju 2008-2013 je dejavnosti centra že potekala, in sicer v okviru projekta ISIO. 
Svetovalno dejavnost v okviru ISIO razvijamo skupaj s strateškimi in strokovnimi partnerji 
tako, da posamezniku omogočamo, da si pridobi čim bolj kakovostne informacije pri 
odločanju za/in učenje na treh dislokacijah in sicer v občinah Cerknica, Loška dolina in 
Pivka. Po modelu Informativno svetovalne dejavnosti za izobraževanje odraslih pa manjka 
še dislokacija v občini Ilirska Bistrica, ki jo želimo vzpostaviti s predlaganim projektom. V 
želji, da ne bi bilo svetovalno središče namenjeno zgolj ranljivim skupinam (osipniki, 
brezposelni, starejši) želimo vzpostaviti lokalno svetovalno mrežo, ki bi bila namenjena 
udeležencem poklicnega in terciarnega izobraževanja ter za zaposlene odrasle. Pri tem si 
želimo pomagati z zavodi, ki sicer niso člani konzorcija, a imajo aktivno vlogo pri 
izobraževalni dejavnosti v Primorsko-notranjski regiji, in sicer: 
1. RRA Primorsko-notranjske regije, d.o.o., 
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2. Knjižnica Bena Zupančiča Postojna, 
3. Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, 
4. Zavod RS za zaposlovanje, Karierni center 
V Sloveniji se je v letih od 2000 do 2005 razvilo štirinajst svetovalnih središč za 
izobraževanje odraslih. Svetovalna središča so nastala zaradi vse večjih potreb odraslih po 
informacijah in svetovalni podpori za vključevanje in uspešnost v vseživljenjskem učenju. S 
povezovanjem čim več ponudnikov izobraževalnih in svetovalnih storitev za odrasle v 
lokalnem okolju v omrežje svetovalna središča pripomorejo k bolj kakovostnemu, 
celostnemu in usklajenemu delovanju. Že od nastanka prvih svetovalnih središč se je 
pojavil temeljni pogoj, da bodo le-ta učinkovita, če se bodo hitro in kakovostno odzivala 
na potrebe posameznikov in organizacij iz okolja, v katerem delujejo. Prav zato, da bi 
lahko spremljali njihovo učinkovitost in procese, ki so do tega pripeljali, so bili na 
nacionalni ravni opredeljeni nekateri temeljni kazalniki delovanja svetovalnih središč in bili 
tudi redno spremljani ter analizirani. Na podlagi tako nastalih analiz sta se politika in 
praksa delovanja svetovalnih središč prilagajali in razvijali tako na ravni posameznega 
središča kot na ravni celotnega omrežja. Pet- ali šestletni razvoj pa zahtevata nov razvojni 
korak pri sistematičnem spremljanju kakovosti svetovalnih središč. Glede na navedeno se 
želimo v okviru projekta Center za vseživljenjsko učenje vključiti v nacionalno evalvacijo 
kakovosti svetovalnih središč. 

 
CILJI PROJEKTA DO 2020: 

Ustvariti odprto učno okolje in narediti učenje privlačnejše. 

Zavzemati za aktivno državljanstvo, enake možnosti in socialno kohezijo. 

Povečati število svetovalnih središč in število udeležencev. 

Zagotavljanje različnih možnosti izobraževanja prebivalstva. 

Povečati dostop do izobraževanja v kraju bivanja/dela. 

Razvoj izobraževalnih oblik s pomočjo IKT. 

Prilagajanje oblik samostojnega učenja posameznikom. 

Predstavitev ekoloških poklicev in informalno osveščanje prebivalstva o trajnostni skrbi za 
okolje. 

Spodbujati razvoj digitalne kulture, decentralizirati tovrstno ponudbo in omogočiti večjo 
dostopnost do sodobnih IKT orodij in vsebin, povečati število intermedijskih in 
multimedijskih dogodkov (z 5 na 20) in povečati število izvedenih delavnic, seminarjev za 
usposabljanje in izobraževanje s področja (kreativne) rabe IKT tehnologije (s 3 na 9).  

Omogočiti starejši populaciji aktivno vključevanje v različne oblike formalnega in 
neformalnega učenja, motivirati starejše prebivalstvo za aktivno vključevanje v socialno 
življenje, spremeniti razumevanje staranja in omogočiti starejšemu prebivalstvu 
kakovostno življenje. 

Povečati motivacijo udeležencev za različne oblike izobraževanja, približati učenje domu 
oziroma zaposlitvi in vzpostaviti sistem spremljanja potreb po neformalnem izobraževanju 
v regiji. 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma 
skupine partnerjev) 

OŠ Antona Žnideršič, OE Ljudska univerza Ilirska Bistrica; Vitra Cerknica, LAS-Društvo za 
razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom. 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Tina Bazjako GSM:031379944 E-mail: tina.bazjako@zavod-znanje.si 

Romana Morano GSM:040164801 E-mail: romana.morano@guest.arnes.si 

Bojan Žnidaršič GSM:041830867 E-mail: info@vitra.si 

Aleš Zidar GSM:031339789 E-mail: ales.zidar@siol.net 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih 

Univerza Za tretje življenjsko obdobje 

Borza Znanja 

Točke vseživljenjskega učenja 

Izobraževanje za trajnostni razvoj 

Promocija dejavnosti CVŽU 

Izobraževanje na področju multimedije 

mailto:tina.bazjako@zavod-znanje.si
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Evalvacija 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2015-2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, 
občina, naslov, kat. 
štev.) 

OE LJUDSKA UNIVERZA POSTOJNA, 
Ljubljanska cesta 2 

Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? Občina 
Postojna 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

1 Dejavnost CVŽU 2008 12.264,78 

Pripravljalna faza 

1 
Priprava materialnih in 
strokovnih pogojev  

2015 7.000 

2 
Izdelava načrta 
motiviranja in vabljenja 
udeležencev 

2015 3.760 

3 
Izdelava internetne strani 
in učnih gradiv 

2015 4.500 

Skupaj 27.524,78 

Izvedba 

1 Izvedba aktivnosti ISIO 
2015-
2020 

199.560,06 

2 TVŽU 
2015-
2020 

120.411,00 

3 
Izobraževanje na področju 
multimedije 

2015-
2020 

37.503,80 

4 
Univerza za tretje 
življenjsko obdobje 

2015-
2020 

42.500,00 

5 Borza Znanja 
2015-
2020 

23.213,92 

6 
Promocija dejavnosti 
CVŽU 

2015-
2020 

27.178,29 

Skupaj 477.891,85 

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za 
izvedbo) 

Projektna 
dokumentacija 

 V izdelavi 
 

Investicijska 
dokumentacija 
(navedite, katera:) 

 Ne bo potrebna 
 

Gradbeno 
dovoljenje 

 Ni potrebno 
 

Umeščenost v 
občinske razvojne in 
prostorske 
dokumente 

 Da 
 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena 
vrednost v EUR 

% Leto 

ESS 406.208,07     85 2015-2020 

MIZŠ 71.683,78     15 2015-2020 

    

Skupaj 477.891,85 

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalnik in vir 
Ob začetku 
projekta 

Ob koncu  projekta 

Izvedba aktivnosti 0 800 svetovancev, 1000 storitev, 720 
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ISIO svetovalnih ur na posamezno leto 

TVŽU 0 
250 udeležencev na posamezno točko na 
posamezno leto 

Izobraževanje za 
trajnostni razvoj 

0 75 udeležencev na posamezno leto 

Izobraževanje na 
področju multimedije 

0 280 udeležencev na posamezno leto 

Univerza za tretje 
življenjsko obdobje 

0 90 udeležencev na posamezno leto 

Borza Znanja 0 75 udeležencev na posamezno leto 

Promocija dejavnosti 
CVŽU 

0 
Zgibanke, plakati, predavanja, razstave, 
radijske in tv oddaje… 

 
 
  



RRP Primorsko-notranjske regije 2014-2020 
 

Stran 93 od 291 

 

3.5. Karierno središče za vse dalj časa nezaposlene osebe 
 

NAZIV PROJEKTA: KARIERNO SREDIŠČE ZA VSE DLJE ČASA NEZAPOSLENE OSEBE 

POVZETEK PROJEKTA: 

NAMEN:  
Na območju celotne Primorsko-notranjske regije bomo ustanovili eno karierno središče s 
sedežem v Postojni ter dvema stalnima enotama v Cerknici in Ilirski Bistrici.  Središče bo 
namenjeno vsem ranljivim skupinam prebivalstva, ki so iz različnih vzrokov, ovir nezaposlene. 
V središču bomo na podlagi več terapevtskih razgovorov ugotavljali ovire za zaposlitev 
posameznika. V program bodo vključeni predstavniki Zavoda RS za zaposlovanje, kariernega 
središča, pristojnega CSD, šolstva, zdravstva in druge institucije. Za posameznika bomo 
pripravili osebni načrt na osnovi le-tega bomo določili mentorja ter cilje, ki jim posameznik 
želi slediti (kaj si v prihodnosti želi). Mentor bo posameznika vodil skozi celoten proces 
graditve kariere, mu nudil potrebno podporo, usmerjanje in podobno. Ranljive skupine 
prebivalstva so v večji meri socialno izključene, izolirane, nesposobne komunikacije, 
podizobražene, v začetku potrebne stalnega vodenja in usmerjanja, zlasti pa spodbujanja v 
smeri, da jim bo uspelo. 
AKTIVNOSTI: Graditev osebne kariere in zaposlitev 
CILJI: Povečanje zaposljivosti in konkurence na trgu delovne sile za ranljive skupine 
prebivalstva 

PRIOIRTETA RRP:  
1 – Spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva ter ohranjanje, razvoj in ustvarjanje novih 
delovnih mest 
3 - Vključujoča družba in spodbujanje razvojnega potenciala regijskih človeških virov  

PROGRAM RRP: 
4 – Človeški viri 
5 – Širši družbeni razvoj 

UKREP RRP: 
4 – Človeški viri, Ukrep 2 - Zaposlovanje delovne sile  
5 – Širši družbeni razvoj, Ukrep 1 - Socialna vključenost in enake možnosti 

CILJNE SKUPINE:  
Ranljive skupine prebivalstva- brezdomci, začasno nezaposljivi, osebe s težavami v duševnem 
zdravju, socialno izključeni, drugi 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

S projektom rešujemo in prispevamo k večji zaposljivosti posameznih ranljivih skupin 
prebivalstva ter povečujemo njihovo konkurenčnost na trgu delovne sile, njihovo socialno 
vključenost v družbo ter zmanjšujemo tveganja za odvisnosti (alkohol, droge, igre na srečo in 
podobno). Ugotavljamo namreč, da je v okolju vedno več oseb, ki so iz različnih vzrokov 
nezaposljive. Zaradi trajajoče gospodarske in socialne krize se soočamo z materialno 
ogroženostjo, posledično večjo revščino, brezdomstvom ter s tem povezanimi stiskami, ki 
lahko vodijo v duševne motnje, družinsko nasilje, ogroženost otrok.  

CILJI PROJEKTA DO 
2020: 

Ustanovitev kariernega središča z dvema ločenima enotama  

S projektom nameravamo nadaljevati tudi po letu 2020, saj bomo zmanjšali stopnjo 
brezposelnost, pomagali pri ponovni vključitvi na trg dela tistih, ki so začasno nezaposleni ter 
povečali njihovo socialno vključenost v lokalno okolje. 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma 
skupine partnerjev) 

CSD Ilirska Bistrica, CSD Postojna, CSD Cerknica z vsemi Občinami Primorsko-notranjske regije 
ter z nevladnimi organizacijami. 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Občina Ilirska Bistrica ter CSD 
Ilirska Bistrica 

GSM: 031 713 371 E-mail: kristina.zadel@gov.si 

Občina Postojna, Občina Pivka 
ter CSD Postojna 

GSM: 040 457 475 E-mail: patricija.moze@gov.si 

Občina Cerknica, Občina Loška 
dolina in Občina Bloke ter CSD 
Cerknica 

GSM: 01/705 04 05 E-mail: anica.loncar@gov.si 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

- Dogovarjanje o projektnih partnerjih in lokaciji izvajanja projekta (brezplačnost 
prostorov). 

- Registriranje dejavnosti in zaposlovanje kadra. 

- Izvajanje projektnih aktivnosti (priprava programa za zaposlovanje socialno ranljivih 
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skupin, obravnava udeležencev kariernega centra ter priprava in skupno izvajanje 
zaposlitvenega načrta). 

- Promocija projekta. 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

Od oktobra 2014 do konca leta 2016 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, 
občina, naslov, kat. 
štev.) 

Prostori občin Primorsko-notranjske regije 
Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč?  
Občine 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

0    

Pripravljalna faza 

1 Registracija kariernega središča. 2014 850 € 

2 
Oprema prostora in zaposlovanje 
kadra. 

2014 15.936,27 €  

3 Promocija. 2014 3.000 €  

Skupaj 19.786,27 € 

Izvedba 
1 

Priprava in izvajanje programa za 
dlje časa nezaposlene osebe 
(priprava programa za zaposlovanje 
socialno ranljivih skupin, obravnava 
udeležencev kariernega centra ter 
priprava in skupno izvajanje 
zaposlitvenega načrta). 

2014-
2016 

117.853,63 € 

Skupaj 137.639,90 € 

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za 
izvedbo) 

Projektna dokumentacija 
 Bo potrebna 
 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: 
________________________) 

 Ne bo potrebna 
 

Gradbeno dovoljenje 
 Ni potrebno 

 

Umeščenost v občinske razvojne in 
prostorske dokumente 

 Ne  

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena 
vrednost v EUR 

% Leto 

ESS 68.819,95 € 50 2014-2016 

OBČINE PRIMORSKO-
NOTRANJSKE REGIJE 

68.819,95 € 50 2014-2016 

   2014-2016 

Skupaj 137.639,90 € 

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalnik in vir 
Ob začetku 
projekta 

Ob koncu  projekta 

Število vključenih uporabnikov 11 101 

Na novo zaposlene osebe iz socialno 
ranljivih skupin 

0 50 
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3.6. Projektno učenje za mlajše odrasle – PUM 
 

NAZIV PROJEKTA: PROJEKTNO UČENJE ZA MLAJŠE ODRASLE - PUM 

POVZETEK PROJEKTA: 

PUM je javno veljavni program, ki je bil sprejet 15. julija 1999, na podlagi 15. člena 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 
23/96). K pridobitvi programa nas je spodbudilo predvsem dejstvo, da čedalje več 
mladih opušča redno šolanje, medtem ko ni oblikovanjih celostnih rešitev za 
učinkovito družbeno reintegracijo mladine, ki je zapostavljena in živi na obrobju. 
Ljudska univerza Postojna želi kot nosilec vpeljati program v Notranjsko-kraški regiji, ki 
trenutno tega projekta še nima. 
Ponudba izobraževanja odraslim v naši regiji za zdaj še ne vsebuje izobraževalnih 
programov, s katerimi bi mlajšim odraslim pomagali celostno odpraviti težave, ki 
nastajajo zaradi marginalnosti. Na voljo so sicer krajši izobraževalni programi 
(usposabljanje za življenjsko uspešnost – UŽU), motivacijske in socializacijske delavnice 
ali oblike izobraževanja in svetovanja, ki le deloma rešujejo kompleksnost težav 
predvidene ciljne skupine.  
Ljudska univerza je zgoraj omenjeni ciljni populaciji v zadnjih letih namenila pozornost 
s programom UŽU-MI, ki pa je tako po obsegu reševanja problema vsebinsko in 
časovno mnogo krajši od PUM-a, zato ne omogoča kompenzacije in preoblikovanja 
neustreznih izobraževalnih in osebnostnih vzorcev, to pa je prvi pogoj za to, da mladi 
ob strokovni pomoči spremenijo neustrezen odnos do izobraževanja, se naučijo 
učinkoviteje reševati aktualne težave ter izdelajo dolgoročnejši načrt poklicne 
usmeritve.  
Ciljna skupina programa bodo mlajši odrasli med 15. in 25. letom starosti, brez poklica 
in ustreznih zaposlitvenih izkušenj, to pa jih ob tekmovalnosti na trgu delovne sile 
umešča v kategorijo najtežje zaposljivih. Njihov družbeni položaj označuje izključitev iz 
šolanja in dela, to pa jih uvršča v družbeno skupino na obrobju. Pričakujemo, da bo 
večina udeležencev ob vključitvi v program sestavljala homogeno skupino v starosti od 
16. do 19. leta z nedokončano osnovno šolo oziroma z nedokončano poklicno, 
strokovno ali splošno srednjo šolo.  
V programu pričakujemo največ kandidatk in kandidatov, ki še nikoli niso bili redno 
zaposleni. Praviloma se po prenehanju šolanja lahko prijavijo kot iskalci prve 
zaposlitve. Udeleženci z delovnimi izkušnjami bodo imeli predvidoma nesistematične 
in kratkotrajne izkušnje (priložnostno ali honorarno delo, praviloma na črno), podobne 
nekdanjim slabim izkušnjam v izobraževalnem sistemu. 
Zaradi prenehanja šolanja mladi izgubijo status učenca, vajenca ali dijaka prav tako pa 
nimajo statusa zaposlenih in ostanejo v neopredeljenem vmesnem socialnem 
prostoru, brez družbeno priznanega statusa. Iz tega razloga želimo mladim ponuditi 
nov začetek in usmeritve katere jim bodo pomagale, da se izšolajo, zaposlijo in tako 
začnejo kakovostno življenje. 

PRIORITETA RRP:  3 - Vključujoča družba in spodbujanje razvojnega potenciala regijskih človeških virov  

PROGRAM RRP: 
4 – Človeški viri 
5 – Širši družbeni razvoj 

UKREP RRP: 
4 – Človeški viri, Ukrep 1 - Izobraževanje, usposabljanje ter vseživljenjsko učenje 
5 – Širši družbeni razvoj , Ukrep 1 - Socialna vključenost in enake možnosti 

CILJNE SKUPINE:  
Mlajši odrasli brez poklica in ustreznih zaposlitvenih izkušenj, to pa jih ob 
tekmovalnosti na trgu delovne sile umešča v kategorijo najtežje zaposljivih 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

K pridobitvi programa nas je spodbudilo predvsem dejstvo, da čedalje več mladih 
opušča redno šolanje, ni pa celostnih rešitev za učinkovito družbeno reintegracijo 
mladine, ki je zapostavljena in živi na obrobju. Ljudska univerza Postojna, skupaj z 
Mladinskim centrom, želi kot nosilec vpeljati program v Notranjsko-kraški regiji, ki 
trenutno tega projekta še nima. 
Ponudba izobraževanja odraslim v naši regiji za zdaj še ne vsebuje izobraževalnih 
programov, s katerimi bi mlajšim odraslim pomagali celostno odpraviti težave, ki 
nastajajo zaradi marginalnosti. Na voljo so sicer krajši izobraževalni programi 
(Usposabljanje za življenjsko uspešnost – UŽU) motivacijske in socializacijske delavnice 
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ali oblike izobraževanja in svetovanja, ki le deloma rešujejo kompleksnost težav 
predvidene ciljne skupine. Ljudska univerza je zgoraj omenjeni ciljni populaciji v 
zadnjih letih namenila pozornost s programom UŽU-MI, ki pa je tako po obsegu 
reševanja problema vsebinsko in časovno mnogo krajši od PUM-a, zato ne omogoča 
kompenzacije in preoblikovanja neustreznih izobraževalnih in osebnostnih vzorcev, to 
pa je prvi pogoj za t o, da mladi ob strokovni pomoči spremenijo neustrezen odnos do 
izobraževanja, se naučijo učinkoviteje reševati aktualne težave ter izdelajo 
dolgoročnejši načrt poklicne usmeritve. 

CILJI PROJEKTA DO 2020: 

 Razvijanje sposobnosti kritičnega in problemsko usmerjenega mišljenja pri 
vključenih v program PUM oziroma pri mladih osipnikih 

 Pridobivanje funkcionalnega znanja in spretnosti, ki povečuje splošno 
izobraženost, razgledanost in večjo prožnost mišljenja za vključene v program 
PUM  

 Jasno razčlenjene poklicne želje in izdelava poklicne ali zaposlitvene 
strategije, kjer so udeleženci usposobljeni za samostojno načrtovanje 
izobraževalne ali zaposlitvene kariere. 

 Poznavanje učinkovitih tehnik in strategij učenja ter usposobljenost za 
samostojno učenje. 

 Obvladanje temeljne rabe računalniško podprte tehnologije in usmeritev v 
sistemu informacijske tehnologije. 

 Pridobivanje funkcionalnih izkušenj bralnih, pisnih, računskih in 
komunikacijskih spretnosti. 

 Spoznavanje novih ali prožnih zaposlitvenih možnosti. 

 Povezovanje s potencialnimi delodajalci ali poklicno zanimivimi izvajalci v 
lokalnem okolju ob skupnem delu pri projektu in pridobivanje delovnih navad. 

 Izkušnje ustvarjalnega druženja mladih in nove izkušnje delovanja v skupnosti. 

PROJEKTNO PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

Nosilec: Zavod Znanje Postojna, OE Ljudska univerza Postojna  
Partnerji: Mladinski center Postojna 

PROJEKTNA SKUPINA: (vodja 
projekta in člani projektne 
skupine) 

Tina Bazjako GSM: 031 379 944 
E-mail:tina.bazjako@zavod-
znanje.si 

Tatjana Hvala GSM:  E-mail: tatjana@boreo.si 

Ana Širca GSM: E-mail: ana@boreo.si 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih aktivnosti) 

Razvijanje sposobnosti kritičnega in problemsko usmerjenega mišljenja pri vključenih v 
program PUM oziroma pri mladih osipnikih 

Pridobivanje funkcionalnega znanja in spretnosti, ki povečuje splošno izobraženost, 
razgledanost in večjo prožnost mišljenja za vključene v program PUM 

Jasno razčlenjene poklicne želje in izdelava poklicne ali zaposlitvene strategije, kjer so 
udeleženci usposobljeni za samostojno načrtovanje izobraževalne ali zaposlitvene 
kariere. 

Poznavanje učinkovitih tehnik in strategij učenja ter usposobljenost za samostojno 
učenje. 

Obvladanje temeljne rabe računalniško podprte tehnologije in usmeritev v sistemu 
informacijske tehnologije. 

Pridobivanje funkcionalnih izkušenj bralnih, pisnih, računskih in komunikacijskih 
spretnosti. 

Spoznavanje novih ali prožnih zaposlitvenih možnosti. 

Povezovanje s potencialnimi delodajalci ali poklicno zanimivimi izvajalci v lokalnem 
okolju ob skupnem delu pri projektu in pridobivanje delovnih navad. 

Izkušnje ustvarjalnega druženja mladih in nove izkušnje delovanja v skupnosti 
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TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2015-2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, občina, 
naslov, kat. štev.) 

OE Ljudska univerza Postojna, Ljubljanska cesta 2, 
Postojna 

Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? Občina Postojna 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti v 
lasti 

0 Študije že pripravljene 
2015 - 
2020 

 

Pripravljalna faza 

1 Usposabljanje novih mentorjev 
2015 - 
2020 

 

2 Priprava program 
2015 - 
2020 

 

3 Povezovanje z vsemi akterji v PNR 
2015 - 
2020 

 

4  

Za adaptacijo prostorov MCP (mize, 
stoli, didaktični pripomočki, 
oprema za izvedbo praktičnih 
delavnic) 

2015 - 
2020 

25.000 

Skupaj 25.000 

Izvedba 
1 

V posameznem šolskem letu 
izvedena ena skupina PUM 

2015 - 
2020 

300.000 * 5 let 

Skupaj 1.525.000 

PRIPRAVLJENOST PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za izvedbo) 

Projektna dokumentacija 
 V izdelavi 

 

Investicijska 
dokumentacija (navedite, 
katera:) 

 Ne bo potrebna 
 

Gradbeno dovoljenje 
 Ni potrebno 

 

Umeščenost v občinske 
razvojne in prostorske 
dokumente 

 Da 
 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena vrednost v 
EUR 

% Leto 

MIZŠ 1.275.000 83,61 2015 - 2020 

ESS 225.000 14,75 2015 - 2020 

Občina Postojna 25.000 1,64  

Skupaj 1.525.000 

KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 

Kazalnik in vir 
Ob začetku 
projekta 

Ob koncu  projekta 

Število mladih iz socialno 
ranljivih skupin vključenih v 
podporne socialne in 
izobraževalne programe 

24 udeležencev 
letno 

20 udeležencev letno 

Manjša brezposelnost 
mlajših odraslih 

Zmanjšanj 
odstotek mlajših 
odraslih 
brezposelnih 

5% letno 
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Preprečevanje odklonskih 
pojavov pri brezposelni 
mladini 

Zmanjšanj 
odstotek 

10% letno 
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3.7. Medpodjetniški izobraževalni center 
 

NAZIV PROJEKTA: MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER  

POVZETEK PROJEKTA: 

Šolski center Postojna, Srednja šola izobražuje dijake iz širšega področja Primorsko-
notranjske regije in izvaja izobraževanja za odrasle, tako v okviru formalnih kot neformalnih 
programov. Skozi sodelovanje in koordiniranje projektov se vključujemo v širši skupni 
domači in mednarodni prostor. Sodelovanja vzpostavljamo tako s socialnimi partnerji kot z 
izobraževalnimi institucijami. S projekti skušamo med mladimi spodbuditi razvoj ključnih in 
poklicnih kompetenc, ki so nujno potrebne za uspešno in učinkovito vključevanje v sodobno 
družbo. Skozi različne nacionalne in mednarodne projekte, tekmovanja na državni ravni in 
aktivno vključevanje v širšo skupnost, ugotavljamo da smo kvalitetna in uspešna šola. Zelo 
aktivno in široko delovanje pa poleg priznanj in potrditev v ospredje postavlja šibka 
področja šole. Med omenjeno področje zagotovo sodi nezadostna usposobljenost dijakov 
vključenih v programe strojništva za takojšnjo zaposlitev po zaključku izobraževanja. Vrzel 
med izobraževalnim procesom in potrebami trga dela v naši regiji nastaja predvsem zaradi 
dotrajane in zastarele strojne opreme v učnih delavnicah.  

PRIORITETA RRP:  3 - Vključujoča družba in spodbujanje razvojnega potenciala regijskih človeških virov  

PROGRAM RRP: 4 – Človeški viri 

UKREP RRP: Ukrep 1 -  Izobraževanje, usposabljanje ter vseživljenjsko učenje 

CILJNE SKUPINE:  Dijaki, študentje, učitelji, predavatelji, brezposelne osebe in delodajalci 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena 
projekta) 

V zadnjem obdobju se soočamo z negativnim trendom vpisa dijakov na šolo, kar je zagotovo 
posledica manjšega števila otrok, ki zaključujejo osnovnošolsko izobraževanje. Poudariti je 
potrebno, da beležimo skoraj ničelni upad v programih iz področja strojništva. Navedeno, 
kljub manj številčnim generacijam, pripisujemo predvsem dejstvu, da dijaki prepoznavajo 
področje strojništva kot priložnost zaposlitve v domačem okolju, saj je področje orodjarstva 
gonilna sila v naši regiji.  
Na področju strojništva šola izobražuje za poklic oblikovalec kovin – orodjar in strojni 
tehnik.  
Vse od začetka izobraževanja pa do danes smo uspeli obnoviti oz. dopolniti strojno opremo 
le v manjšem obsegu, saj to terja finančna sredstva, ki jih šola nima, pristojno ministrstvo 
pa tudi ne objavi razpisov na katere bi šola za prepotrebno obnovo in zamenjavo strojne 
opreme kandidirala. V zadnjih letih se je strategija ministrstva usmerila v t.i. MIC-e in v 
prihodnosti je, vsaj po trenutnih informacijah, pričakovati razpise za posodobitev opreme v 
šolskem prostoru na katere bodo lahko kandidirali MIC-i.  
Dotrajana in zastarela opremljenost učnih delavnic je eden izmed največjih razlogov za 
nastanek vrzeli med potrebami trga dela in šolo. V regiji se področje orodjarske industrije 
zelo dobro razvija, šola pa z opremo v učnih delavnicah in specializiranih učilnicah, tem 
potrebam ne more slediti. Težave se še izrazitejše pojavljajo v zadnjem letu, ko podjetja 
povprašujejo po delovni sili z ustreznimi znanji na Zavodu RS za zaposlovanje, urad 
Postojna. Zavod je sicer primeren kader napotil na usposabljanje na šolo, vendar šola, kljub 
temu da kandidate ustrezno strokovno pripravi, ne more zagotoviti uporabnosti 
praktičnega znanja do te mere, da bodo ljudje lahko začeli pri delodajalcu po zaključku 
usposabljanja z delom.  
Z ustanovitvijo MIC-a, pripravo razvojnega programa in nabavo ustrezne opreme 
(industrijski stroji, ročno obdelovalni stroji, računalniški programi, itd.) bomo zapolnili vrzel 
med potrebami trga dela in šolo. Vrzel bomo zapolnili z boljšim razvojem poklicnih in 
ključnih kompetenc, z pripravo ustreznih programov za potrebe trga dela in z neposrednim 
vključevanjem učiteljev v delo podjetji ter mentorjev v izvajanje praktičnih vsebin 
izobraževanja.  

CILJI PROJEKTA DO 
2020: 

- Ustanovitev in vzpostavitev trajnega partnerstva med podjetji in šolo. 
- Pridobitev finančnih sredstev za posodobitev strojne opreme za namene 

praktičnega usposabljanja pri pouku. 

- Razvoj ustreznih vsebin (mehke in poklicne) usposabljanj za neposredno vključitev 
v trg dela dijakov, študentov in brezposelnih. 
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- Spodbujanje podjetništva z neposredno vključitvijo podjetji oz. predstavnikov 
podjetji v učni proces (odprti kurikul). 

- Razvoj ustreznih splošnih (mehkih) in specializiranih vsebin usposabljanj za 
potrebe podjetji. 

- Razvoj ustreznih znanj in sposobnosti učiteljev praktičnega pouka in mentorjev 
PUD-a v podjetjih z neposredno vključitvijo v delovni proces oz. t. i. job shadowing.  

- Sooblikovati program aktivne politike zaposlovanje. 
- Z ustrezno promocijo orodjarstva in strojništva skozi MIC motivirati vse obvezno 

šolajoče k vključitvi v primerne strokovne in poklicne programe. 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma 
skupine partnerjev) 

Partnerstvo načrtujemo skupaj z delodajalci iz regije in Regijsko razvojno agencijo (RRA). 
Vloga šole kot vodilnega partnerja in nosilca projekta je formiranje delovne skupine za 
pripravo potrebne dokumentacije za ustanovitev in registracijo MIC-a ter sodelovanje z 
delodajalci in RRA ter skladno s tem pripravo ustreznega razvoja učnih, študijskih in tečajnih 
vsebin. 
Vloga RRA je v povezovanju trga dela s šolo, predvsem na področju ugotavljanja potreb pri 
delodajalcih, izvajanja raziskav in priprave analiz, saj bo to osnova za načrtovanje razvoja 
izobraževanj in usposabljanj v formalnem in neformalnem izobraževalnem sistemu.  
Vloga delodajalcev bo pomembna v vseh fazah projekta, zato trajno partnerstvo. 
Delodajalci bodo sooblikovalci tako v fazi načrtovanja opremljanja in posodobitve učnih 
delavnic in specializiranih učilnic kot pri razvoju programov oz. učnih vsebin. Z 
vzpostavitvijo sodelovanja na ravni job shadowing-a, pa bodo poleg zagotavljanja ustrezne  
usposobljenosti mentorjev PUD-a, skrbeli tudi za usposabljanje učiteljev, kar posredno 
predstavlja zmanjševanje stroškov izobraževanj učiteljev in hkrati povečuje dodano 
vrednost šole ter udeležencev izobraževanj, usposabljanj in tečajev. Kot partnerji bodo 
zagotavljali tudi finančno podporo – naročilo storitev, usposabljanj in tečajev, ob morebitni 
zamenjavi strojev pa tudi investicijski vložek v obliki stroja.  

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in 
člani projektne 
skupine) 

Boris Semenič 031 334 588 
E-mail:  
boris.semenic@guest.arnes.si 
 

ŠC Postojna 
Helena Posega Dolenc 

041 683 048 
 

helena.posega@guest.arnes.si 
 

Anton Drobnič 
 

041 515 273 
 

anton.drobnic@guest.arnes.si 
 

Delodajalci 
zainteresirani delodajalci 

 
E-mail:  
 

RRA 
Zdenka Žakelj 

05 721 22 40 
 

E-mail: zdenka@rra-PNR.si 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

Ustanovitev MIC-a in pridobitev finančnih sredstev za posodobitev strojne opreme s 
sočasno promocijo poklicev iz področja strojništva. Za namen ustanovitve bo potrebna 
formacija delovne skupine, ki bo pripravila potrebno dokumentacijo in ocene ter strateški 
razvojni načrt.  

Razvoj ustreznih programov in usposabljanj. V sodelovanju z delodajalci priprava specifičnih 
vsebin, tistih ki jih zaznavajo kot manjkajoča znanja pri dijakih, študentih in brezposelnih. 
Pri razvoju programov, orientacija tudi na zaposlene v podjetjih ki potrebujejo dodatna 
znanja in na brezposelne, ki bodo skozi programe usposabljanj oz. skozi proces uvajanja v 
delo, potrebna znanja pridobivali v MIC-u. Razvoj programov (sodelovanje šol, delodajalcev 
in partnerjev iz tujine – šole, podjetja) za potrebe sodelovanja s tujino v okviru programa 
Vseživljenjsko učenje. 

Razvoj in vzpostavitev sistema »Job shadowing« z namenom izmenjave znanj med mentorji 
v podjetjih in učitelji strokovnih predmetov. Vključevanje mentorjev v pedagoško delo in 
vključevanje učiteljev strokovnih predmetov v času počitnic v neposredni delovni proces. 
Medsebojno sodelovanje in prenos potrebnih znanj bo osnova za izgradnjo nadaljevanja 
razvoja MIC-a in njegovih nalog, predvsem vključevanja dijakov v izdelavo proizvodov in/ali 
polproizvodov za potrebe trga v sodelovanju z delodajalci.  

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 

September 2014 – Junij 2020  

mailto:boris.semenic@guest.arnes.si
mailto:helena.posega@guest.arnes.si
mailto:anton.drobnic@guest.arnes.si
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projekta) 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska 
opredelitev primernih 
lokacij za izvajanje 
aktivnosti, občina, 
naslov, kat. štev.) 

Šolski center Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna, 
Občina Postojna; 
Kat. Št.: K. O. Postojna 2490, parc. št. 3254 
Lastnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

0 
Ogled enega izmed MIC-ov, ki 
uspešno sodeluje z 
gospodarstvom.  

2014 - 

Pripravljalna faza 

1 

Formacija delovne skupine za 
pripravo potrebnih dokumentov 
za ustanovitev MIC-a in 
strateškega razvojnega načrta. 

2014 - 

2 Ustanovitev in registracija MIC-a. 2014/15 - 

3 
Priprava projektne 
dokumentacije, potrebne za 
investicijo v osnovna sredstva. 

2015 25.000,00 

Skupaj 25.000,00 

Izvedba 

1 

Prijava na razpis za posodobitev 
strojne opreme in nabava le-te. 
Ureditev notranjost delavnice za 
praktični pouk.  

2015-
2017 

1.500.000,00 

2 
Razvoj programov in vsebin za 
poklicna in splošna znanja.  

2015-
2020 

200.000,00 

3 
Razvoj programov 
mednarodnega sodelovanja.  

2015-
2020 

200.000,00 

4 
Vzpostavitev in razvoj 
sodelovanja šola- podjetje na 
izvedbeni (proizvodni) ravni. 

2017-
2020 

213.000,00 

Skupaj 2.138.000 

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za 
izvedbo) 

Projektna dokumentacija 
 Bo potrebna 

 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: 
________________________) 

 Bo potrebna 
 

Gradbeno dovoljenje 

 

 Ni potrebno 
 

Umeščenost v občinske razvojne 
in prostorske dokumente 

 Da 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena 
vrednost v 
EUR 

% Leto 

Projektna sredstva 1.817.300,00 85 2015-2020 

Lastna sredstva šole 320.700,00 15 2015-2020 

    

Skupaj  

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje 
kazalnikov 

Kazalnik in vir 
Ob začetku 
projekta 

Ob koncu  projekta 

Ustanovljeni MIC – projektna 
dokumentacija in strateški načrt 

0 1 

Število industrijskih strojev – 
investicijska dokumentacija  

0 12 
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Število izvedenih usposabljanj 
(programov) za brezposelne – 
program aktivne politike 
zaposlovanja, mapa vključene 
osebe 

0 6 

Število gostujočih dijakov z 
namenom pridobivanja praktičnih 
znanj – program usposabljanja - 
Ecvet 

2 40 

 

Število opravljenih »izmenjav – 
»Job shadowing« - personalna 
mapa in program usposabljanja s 
poročilom 

0 5 

 

Število »naročil – projektov« na 
relaciji podjetje – šola za namen 
izdelave proizvodov ali/in 
polproizvodov – podpisani dogovori 
oz. pogodbe o sodelovanju 

0 5 
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3.8. Delo mladim, znanje gospodarstvu 
 

NAZIV PROJEKTA: DELO MLADIM, ZNANJE GOSPODARSTVU 

POVZETEK PROJEKTA: 

Projekt je namenjen mladim z idejami o razvoju izdelka ali storitve, ki bo imel trajnostno 

razvojno komponento, oziroma pripomogel k razvoju družbeno odgovornega 

podjetništva. Projekt bo Interdisciplinarno povezoval mlade z različnimi znanji, 

pridobljenimi v času izobraževanja, ki jih bodo v smiselno celoto povezali izkušeni 

mentorji, ki bodo mladim pomagajo pri analizi trga in potreb ter razvoju podjetniškega 

načrta. 

 

Projekt bo tako oblikoval projektne time, sestavljene iz dijakov oziroma študentov s 

konkretno poslovno idejo z podpornim okoljem, sestavljenim iz mentorjev iz področja 

marketinga, trženja, poslovnih modelov, socialne ekonomije ter tudi oblikovalcev ter 

programerjev.  

Te v smiselno celoto povezujejo izkušeni mentorji (z izkušnjami iz gospodarstva oziroma 

socialne ekonomije), ki mladim pomagajo pri analizi trga in potreb ter razvoju 

podjetniškega načrta. 

 

Dijaki ali študenti se bodo lahko prijavili na dva razpisa: prvi bo namenjen pripravi 

inovativnih produktov oziroma storitev. Drugi bo namenjen oblikovanju podpornega 

okolja. Temu sledi medsebojna evalvacija in oblikovanje projektnih timov.  Prva faza 

projekta se zaključi z pripravo konkretnega projektnega načrta.  

 

V drugi fazi se organizirajo podporne delavnice – patentno okolje, računovodski tečaji, 

strateški marketing in trženje, analiza trga, socialna ekonomija. Po potrebi se organizirajo 

dodatni razpisi za podporno okolje.  

 

V tretji fazi se izvede tako imenovani sejem idej, kjer se ustvarjene podjetniške ideje 

predstavijo potencialnim investitorjem, ki so na povabljeni na predstavitev (predstavniki 

države, gospodarstvo, lokalni akterji, mednarodni investitorji). 

 

Pripravi se centralni spletni portal, kjer bodo na voljo vse informacije o projektu, 

projektnih timih in njihovih poslovnih načrtih, ter tudi e-gradivo o podpornem okolju za 

podjetništvo oziroma socialno ekonomijo. 

PRIORTETA RRP:  

1 – Spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva ter ohranjanje, razvoj in ustvarjanje novih 

delovnih mest 

3 - Vključujoča družba in spodbujanje razvojnega potenciala regijskih človeških virov  

PROGRAM RRP: 4 – Človeški viri 

UKREP RRP: 1 – Izobraževanje, usposabljanje ter vseživljenjsko učenje 

CILJNE SKUPINE:  

Ciljna skupina so predvsem študenti v visokošolskih središčih in dijaki v tistih regionalnih 

središčih, ki visokošolskih ustanov ne premorejo, starostna skupina je torej približno med 

15. in 26. letom. Večina regionalnih središč ima vsaj višješolske ustanove, tam se lahko 

naslonimo tudi na le-te.  

 

Predvideno število sodelujočih dijakov ali študentov je 15 na cikel. Pridobili jih bomo s 
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pomočjo promocije na srednjih in visokih šolah, ob prevelikem številu prijav (več kot 15 

na vsak posamičen razpis), njihovo znanje in sposobnosti oceni razpisna komisija in po 

potrebi zmanjša število sodelujočih. Število sodelujočih je sicer odvisno od potreb 

posameznega podjetniškega načrta in lahko variira do 8 sodelujočih na en podjetniški 

načrt. 

 

Ker gre za nekakšen vzporedni sistem pridobivanja znanj in izkušenj, ob upoštevanju 

komponent družbeno odgovornega podjetništva oziroma socialne ekonomije projekt 

omogoča večjo vključenost tudi za mlade z manj priložnostmi. 

 

OZADJE PROJEKTA: 

(opis namena projekta) 

Namen projekta je mladim dati konkretno spodbudo za udejstvovanje v gospodarstvu 

oziroma negospodarstvu in sicer z upoštevanjem družbeno odgovorne komponente. S 

tem se razvijajo potenciali za nov tip gospodarstva, ki ima izjemno velike razvojne 

potenciale.  

 

Na drugi strani pa mladi sodelujoči pridobijo ustrezne kompetence ter veščine. Mladi 

namreč tekom projekta pridobijo multidisciplinarna praktična znanja timskega dela 

znotraj ekipe, v kateri imajo člani različna znanja, ki jih morajo sami (če je potrebno s 

pomočjo mentorja) uskladiti. Tako sami oziroma v neposrednem sodelovanju s podporno 

strukturo mentorjev usklajujejo razvoj nove storitve oziroma produkta, Prav tako se 

seznanijo s pravnimi in davčnimi pogoji delovanja podjetništva, naučijo se pomembnosti 

sodelovanja z zunanjimi partnerji, obenem pa v svoje podjetniško razmišljanje aktivno 

vključujejo ideje družbene odgovornosti. 

 

Podjetniška kultura ter socialna ekonomija v Sloveniji nista ustrezno  razviti. Primeri tako 

imenovane prisilnega samozaposlovanja zagotovo mečejo slabo luč na samo 

podjetništvo, na drugi strani pa samo gospodarstvo ne uspe preiti iz nizkocenovnega 

modela z nizko dodano vrednostjo v novo razvojno fazo z visokotehnološkimi produkti z 

visoko dodano vrednostjo, ki pa ima tudi družbeno odgovorno komponento. Mladi, ki bi 

se vključili v projekt, bi tako dobili prepotrebna znanja za vstop v visoko razvojno 

naravnano in družbeno odgovorno gospodarstvo, obenem pa bi pridobili izkušnje iz 

projektnega in timskega dela. 

 

Primerno izveden projekt omogoča dvig zaposlenosti oziroma zaposljivosti med 

prebivalci v regionalnem oziroma lokalnem okolju. Podjetja oziroma organizacije, ki 

temeljijo na novo pridobljenem znanju, pridobijo na dodani vrednosti oziroma 

kompetentnosti, s tem pa se tudi možnost zaposlovanja prebivalstva v proizvodnjah s 

slabimi gospodarskimi kazalci. 

CILJI PROJEKTA DO 2020: 

Doseči sodelovanje vsaj 250 mladih, ki so pripravljeni na skok v podjetniške vode 

oziroma socialno ekonomijo (na en cikel Sejma) 

Na en cikel oblikovati 5 podjetniških ekip, ki se predstavijo na zaključnem sejmu; do leta 

2020 torej 35-65 podjetniških ekip (odvisno od št. ciklov na leto). 

Priprava celotnega materiala za zagon vsaj treh novih podjetij oziroma pravnih oseb 

zasebnega sektorja na en cikel Sejma; do leta 2020 torej 21-39 novih podjetij (odvisno od 

št. ciklov na leto). 

Pridobitev investitorjev za razvoj in izvedbo vsaj treh (socialno) podjetniških idej na en 

cikel Sejma; do leta 2020 torej 21-39 (odvisno od št. ciklov na leto). 

PROJEKTNO 

PARTNERSTVO: 

(predstavitev nosilca 

projekta oziroma skupine 

Nosilec projekta: Mladinski svet Slovenije 

 

Potencialni regionalni partnerji: 

- Šolski center Postojna 

- Regionalna razvojna agencija 
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partnerjev) - Zavod RS za zaposlovanje 

- območna obrtna zbornice 

- območna zbornica Gospodarske zbornice Slovenije 

PROJEKTNA SKUPINA: 

(vodja projekta in člani 

projektne skupine) 

Tin Kampl GSM: 031 359 894 E-mail: tin.kampl@mss.si 

Marko Ruperčič GSM: 040 633 028 
E-mail: marko.rupercic@skis-

zveza.si 

AKTIVNOSTI:  

(opis posameznih 

aktivnosti) 

Zagotovitev primerne infrastrukture (prostora za izvajanje projekta in dodelave 

podjetniške ideje), do konca 2013. Izbor poteka na podlagi izvedenega javnega naročila, 

ki zagotavlja najbolj ugoden izbor. Razpisno komisijo, ki pripravi vso potrebno razpisno 

dokumentacijo, določi izvajalec projekta). 

Izbor mreže mentorjev, ki so vpleteni v razvoj produktov oziroma storitev, do konca leta 

2013, prek razpisa. Razpisno komisijo, ki pripravi razpisno dokumentacijo in izvede 

razpisni postopek, določi izvajalec projekta. 

- Ureditev spletnega mesta, kjer udeleženci projekta dostopajo do vseh pomembnih 

informacij, vključno s pripravo gradiva okoli podpornega okolja (postavitev spletnega 

mesta v letu 2013, z dodajanjem potrebnih vsebin do 2020) 

- Trženje in marketing projekta, ki je mogoče zaradi njegove neposredne razvojne 

funkcije (leto 2013 in skozi celotno trajanje projekta, do 2020) se poslužujeta tržne 

segmentacije glede na različnost ciljev posameznih projektov in ciljnih subjektov.  

- Priprava načrta izvedbe projekta (2013) in na podlagi stalnih evalvacij (2014-2020) 

projekta ustrezno prilagajanje njegove izvedbe. Redni sestanki, namenjeni evalvaciji dela 

znotraj ekipe sodelavcev, se opravljajo periodično. Evalvira se sam proces dela, 

izvrševanje delovnih nalog, sistematičnost dela ter skladnost projekta s projektnimi cilji 

in usmeritvami. S tem se izboljša proces dela. Ob zaključku cikla velja opraviti evalvacijo 

celotnega cikla, iskati vzroke in razloge za (ne)uspeh, ugotoviti in popraviti napake. 

- Promocija projekta med dijaki in študenti v sodelovanju s srednješolskimi in 

visokošolskimi zavodi (2013-2020). Opravlja se promocija po spletu (socialna omrežja, 

prispevki na medijskih portalih), k sodelovanju pa je treba (preko ravnateljev oz. 

dekanov) pritegniti tudi tiste učitelje ali profesorje, ki imajo med dijaki in študenti ugled 

in spoštovanje kot kompetentni strokovnjaki na svojem področju. Ti so tudi lahko 

potencialni mentorji. 

Priprava razpisov za sodelovanje primarnih skupin (vsaj dva meseca pred začetkom 

vsakega cikla). Razpise pripravljajo zaposleni. 

Izbor sodelujočih in oblikovanje 'podjetniških ekip' (prvi mesec izvajanja cikla Sejma, 

prvič januar-februar 2014). Na razpise se prijavijo dijaki ali študenti sami. Sodelujoči iz 

obeh razpisov ter zaposleni na projektu opravijo medsebojno evalvacijo, komisija (ki jo 

sestavljajo zaposleni) pa na podlagi teh izidov določi delovne ekipe. 

Priprava razpisov za sodelovanje sekundarnih, podpornih članov ekipe (predvidoma v 

drugem mesecu izvajanja cikla). Tudi tu si sodelavce že osnovane ekipe izberejo same. 

Pomoč pri pripravi podjetniških načrtov (2014-2020). Zaposleni so tako utečeni v prakso 

nadgrajevanja idej in izdelave podjetniških načrtov, da lahko ekipam pomagajo pri analizi 

trga in potreb, iskanju poslovnih partnerjev, dobavi potrebnih materialov za izdelavo, 

pripravi vzdržnega podjetniškega načrta itd. V ta namen ima vsaka podjetniška ekipa 

določene tedenske termine, znotraj katerih se mentor posveti samo njim. 

Kontaktiranje in dogovarjanje z izvajalci podpornih delavnic (2013-2020). Za specifične 

informacije in znanja, kot je patentna zakonodaja, vrste podjetij in njihov davčni učinek, 

elementi socialne ekonomije, mednarodno sodelovanje, itd., ki jih zaposleni ne 

obvladajo. V ta namen se pridobi kompetentne predavatelje neposredno s pristojnih 

organov ali tistih oddelkov podjetij oziroma organizacij, ki se z dotično vsebino ukvarjajo. 

Prav tako se izvajajo delavnice samoevalvacije, namenjene podjetniškim ekipam. 

Organizacija zaključnega sejma (prvič v oktobru 2014, nato maja 2015, oktobra 2016, 
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maja 2016 itd.). V sklopu organizacije sejma je potrebno pridobiti primeren prostor, 

pridobiti sodelovanje potencialnih investitorjev oziroma partnerjev, ki bi bili pripravljeni 

investirati v produkt oziroma storitev ali neposredno zaposliti mlade v njihovem podjetju 

oziroma organizaciji. 

TRAJANJE PROJEKTA: 

(okvirni časovni načrt 

projekta) 

Izvedba enega cikla traja 6-12 mesecev. Projekt se po tem modelu lahko izvaja več let. 

LOKACIJA PROJEKTA: 

(prostorska opredelitev 

primernih lokacij za 

izvajanje aktivnosti, 

občina, naslov, kat. štev.) 

Prostor s potrebno infrastrukturo v (večjih) mestih v 

regiji. 

Kdo je lastnik objekta/ 

zemljišč? 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 

projektne naloge/ objekti 

v lasti 

0 -   

Pripravljalna faza 

1 Promocija projekta 
2015-

2016 
10.000,00 

2 
Zagotovitev primerne infrastrukture 

za izvajanje projekta 
2016 20.000,00 

3 

Zagotovitev človeških virov 

(strokovna podpora za izvedbo 

programa; oblikovanje in 

vzdrževanje mreže mentorjev; vsaj 4 

zaposleni) 

2016 300.000,00 

Skupaj 330.000,00 

Izvedba 

1 Izvedba podpornih delavnic 2015 9.000,00 

2 
Sofinanciranje materialnih potreb za 

izdelavo projekta 
2015 12.000,00 

3 Izvedba zaključnega sejma znanja 2016 4.000,00 

Skupaj 25.000,00 

PRIPRAVLJENOST 

PROJEKTA:  

(navedba potrebne 

dokumentacije za 

izvedbo) 

Projektna dokumentacija 
 Bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 

(navedite, katera: 

________________________) 
 Bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje 
 Ni potrebno 

Umeščenost v občinske razvojne 

in prostorske dokumente 
Ne  

PREDVIDENI VIRI 

FINANCIRANJA: 
Vir  

Ocenjena 

vrednost v EUR 
% Leto 
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Lastna sredstva 20.000,00 5,63 2015 

Nacionalna sredstva 158.800,00 44,74 2015 

Skladi EU 176.200,00 49,63 2015 

Skupaj 355.000,00 

KAZALNIKI z navedbo 

virov podatkov za 

spremljanje kazalnikov 

Kazalnik in vir Ob začetku projekta Ob koncu  projekta 

št. obstoječih (socialnih) podjetij 

(kot rezultat projekta) 
3 20 

pridobljene podjetniške izkušnje 

mladih 
25 250 

št. investicij v predstavljene 

podjetniške načrte 
3 30 
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4. ŠIRŠI DRUŽBENI RAZVOJ  
 

4.1. Primorsko-notranjska TV mreža 
 

NAZIV PROJEKTA: Primorsko-notranjska TV mreža 

POVZETEK PROJEKTA: 

Projekt rednega informiranja in izobraževanja javnosti je zelo pomemben za širši 

družbeni razvoj regije. V sklopu projekta želimo za obdobje petih let od 2016 do 2020 

zaposliti 3 osebe, ki bodo vsakodnevno ustvarjale izviren in komunikativen televizijski 

program, ki bo uresničeval pravice občanov do javnega obveščanja in do objektivne 

obveščenosti. Na programu ORON TV Notranjska bomo poskrbeli za produkcijo 

kakovostnih informativno-izobraževalnih televizijskih oddaj in prispevkov o temah, ki 

bodo jasno podajale dejstva in informacije o aktualnem družbeno-političnem, 

gospodarskem in širšem civilnodružbenem dogajanju v celotni Primorsko-notranjski 

regiji. S tem bomo pomembno prispevali k uresničevanju pravice do javnega 

obveščanja in obveščenosti, zagotavljanju pluralnosti in raznolikosti medijev, kulturi 

javnega dialoga ter utrjevanju pravne in socialne države. 

PRIORTETA RRP:  3 - Vključujoča družba in spodbujanje razvojnega potenciala regijskih človeških virov  

PROGRAM RRP: 
4 – Človeški viri 

5 – Širši družbeni razvoj 

6 – Podeželje 

UKREP RRP: Širši družbeni razvoj 

CILJNE SKUPINE:  Prebivalstvo Primorsko-notranjske regije 

OZADJE PROJEKTA: 

(opis namena projekta) 

V sedanjem času večina medijev zaradi večje gledanosti in tržnega deleža daje 

prednost negativnim, populističnim in senzacionalističnim programskim vsebinam. S 

tem prispevajo k razkroju družbenih vrednot in k vsesplošni družbeni apatiji in 

resigniranosti, ki vlada med ljudmi. Primorsko-notranjska regija je med najmanj 

razvitimi v Sloveniji, kar nam postavlja izziv, da je razvoj nujno potrebno obrniti v pravo 

smer. Prepričani smo, da naš projekt lahko prispeva k lažjemu premagovanju 

gospodarske krize, k trdnejšemu oblikovanju regije in posledično tudi razvoju. 

V perspektivi širše družbene koristnosti želimo z našim projektom ljudem ponuditi 

dobre pozitivne vsebine, krepiti aktivno družbo, ki je bistveni del demokracije ter 

pomagati pri razvijanju kohezivnosti, norm solidarnosti in vzajemnosti, ki so bistvene za 

stabilnost in dobrobit skupnosti. Vloga našega medija je, da z informiranjem in 

izobraževanjem javnosti povečamo zavedanje o pomembnosti tem za razvoj, 

omogočimo, da se razprave približajo prebivalcem in da se javno artikulirajo stališča za 

in proti, s čimer se bo povečala javna odgovornost vključenih v proces. Če želi regija 

napredovati, nujno potrebuje informirano javnost, ki bo poučena o aktualnem 

družbeno-političnem, gospodarskem in širšem civilnodružbenem dogajanju v 

Primorsko-notranjska regije. 

CILJI PROJEKTA DO 2020: 

-  boljša poučenost prebivalstva Primorsko-notranjske regije o aktualnem  

   družbeno-političnem, gospodarskem in širšem civilnodružbenem dogajanju; 

- poznavanje ciljev strategije Evropa 2020; 

- lažje premagovanje gospodarske krize; 

- boljši dialog med občinami in njenimi občani  

- večja ozaveščenost javnosti o dejavnostih lokalnih skupnosti, regijske razvojne 

agencije, gospodarstva in organizacij civilne družbe; 

- boljša seznanjenost občanov z izvajanjem skupnih politik; 

- vključevanje aktivnih državljanov v oblikovanje rešitev v regionalnem kontekstu 
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- višja stopnja participacije v organizacijah civilne družbe; 

- večjo družbena podpora nevladnim organizacijam, ki bo NVO sektorju omogočila, da 

učinkovitejše opravlja svoje poslanstvo; 

- širjenje zavesti o medobčinskem povezovanju 

- večje koriščenje sredstev iz evropskih programov za spodbujanje aktivnega 

državljanstva; 

- večja odzivnost ljudi za pomoč ljudem v stiski v kriznih okoliščinah; 

- boljša medgeneracijska komunikacija, strpnost in spoštovanje človekovih pravic. 

PROJEKTNO PARTNERSTVO: 

(predstavitev nosilca 

projekta oziroma skupine 

partnerjev) 

Zavod ORON je edini izdajatelj televizijskega programa v regiji, ki ga lahko potencialni 

gledalci spremljajo na območju celotne Primorsko-notranjske regije in širše po vsej 

državi preko največjih digitalnih ip omrežij – SiOL.tv in T-2 ter v številnih kabelskih 

omrežjih, ki distribuirajo programe Telekoma Slovenije. Program bo v kratkem viden 

tudi v omrežju Amis. 

Pri informiranju javnosti bomo sodelovali z vsemi občinami v regiji, RRA Primorsko-

notranjske regije, nevladnimi organizacijami, gospodarskimi družbami in z 

zainteresirano civilno družbo. Na ta način bomo zagotavljali redno, objektivno, 

uravnoteženo predstavljanje delovanja in stališč lokalnih in regionalnih skupnosti, 

organizacij in posameznikov. 

PROJEKTNA SKUPINA: 

(vodja projekta in člani 

projektne skupine) 

Janez Sterle GSM: 041 558 730 E-mail: oron@siol.net 

Miha Razdrih GSM: 041 983 764 E-mail: miha.razdrih@oron.si 

Ivan Topić GSM: 031 870 088 E-mail: ivan.topic@oron.si 

AKTIVNOSTI:  

(opis posameznih 

aktivnosti) 

- snemanje intervjujev, dogodkov, prireditev na območju celotne NKR 

- produkcija televizijskih oddaj, prispevkov, reportaž 

- predvajanje na programu ORON TV Notranjska v ip in CATV omrežjih 

TRAJANJE PROJEKTA: 

(okvirni časovni načrt 

projekta) 

5 let (januar 2015 – december 2020) 

LOKACIJA PROJEKTA: 

(prostorska opredelitev 

primernih lokacij za 

izvajanje aktivnosti, občina, 

naslov, kat. štev.) 

celotna Primorsko-notranjska regija, 

televizijski studio ORON, Stari trg pri Ložu 
Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 

projektne naloge/ objekti v 

lasti 

0 -   

Pripravljalna faza 

1 -   

2 -   

3 -   

Skupaj  

Izvedba 1 Novinarsko delo 5 let 108.000,00 
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2 Produkcijsko delo 5 let 216.000,00 

Skupaj 324.000,00 

PRIPRAVLJENOST 

PROJEKTA:  

(navedba potrebne 

dokumentacije za izvedbo) 

Projektna dokumentacija 
 Izdelana 

Investicijska dokumentacija 

(navedite, katera: 

________________________) 
 Ne bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje 
 Ni potrebno 

Umeščenost v občinske razvojne 

in prostorske dokumente  Ne  

PREDVIDENI VIRI 

FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena 

vrednost v EUR 
% Leto 

ESS 275.400,00 85% 2015 - 2020 

Lastna sredstva 48.600,00 15% 2015 - 2020 

    

Skupaj  

KAZALNIKI z navedbo virov 

podatkov za spremljanje 

kazalnikov 

Kazalnik in vir Ob začetku projekta 
Ob koncu  

projekta 

Nova delovna mesta 

- kadrovske evidence podjetja 
0 3 

Letni evalvacijski vprašalniki 

- občine, RRA, gospodarske družbe, 

nevladne organizacije… 

0 5 

Avtorski novinarski prispevki na 

temo regionalnega razvoja 
0 40 
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4.2. Teater za vse 
 

NAZIV PROJEKTA: TEATER ZA VSE 

POVZETEK PROJEKTA: 

 Projekt spodbuja in razvija kulturno misel in jo uresničuje v praksi z obeležitvijo 
kulturnega praznika in drugih kulturnih dogodkov, povezuje in združuje invalide in 
neinvalide, ki jim je skupno kulturno udejstvovanje, 

 Projekt organizira izmenjavo izkušenj med člani, omogoča izobraževanje članom 
in jim s tem omogoča pot v normalne življenjske tokove, 

 Projekt omogoča sodelovanje z drugimi društvi in zvezami na kulturnem področju, 

 Projekt izobražuje za organizacijo kulturnih prireditev. 

PRIORITETA RRP:  3 - Vključujoča družba in spodbujanje razvojnega potenciala regijskih človeških virov  

PROGRAM RRP: 5 – Širši družbeni razvoj 

UKREP RRP: Ukrep 1 – Socialna vključenost in enake možnosti 

CILJNE SKUPINE:  
invalidne osebe, amaterski igralci lokalnega prostora, profesionalni igralci, mednarodni 
študenti AGRFT, profesionalci iz področja gledališke dejavnosti in kulturnega 
menedžmenta 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Projekt je v prvi vrsti namenjen zagonu odprtega gledališča v našem kulturnem centru. 

CILJI PROJEKTA DO 
2020: 

- vzpostavitev medgeneracijske sodelovanja med različnimi ranljivimi skupinami, 
- aktivacija tako marginalne družbene skupine kot starejših ter mladih in 

dolgotrajno brezposelnih iz področja občine Loška dolina in okoliških občin (širše 
področje Notranjske, z Zvezo paraplegikov pokrivamo področje celotne Slovenije), 

- pridobitev potrdila z natančnim opisom aktivnosti kot implementacije 
pridobljenih neformalnih znanj za vse udeležene,   

- zagotavljanje socialne vključenosti in krepitev socialnih vezi in okolij,  
- vzpostavitev partnerske mreže z namenom prihodnjega sodelovanja in 

vključevanja drugih NVO-jev za potrebe razvoja nevladnega sektorja in aktivnosti 
znotraj le-tega, 

- aktivacija predstavnikov vladnega sektorja z namenom krepitve sodelovanja in 
večjega vključevanja NVO-jev v procese razvoja lokalnih skupnosti. 

- dolgoročni cilj bo posledica projekta: oblikovanje igralske zasedbe za izvedbo 
gledališke igre z namenom oblikovanja skupine, ki bo dolgoročno sodelovala pri 
gledališkem ustvarjanju v Zavodu Ars Viva, pri pogoju, da so v skupino vključene 
osebe, ki prihajajo iz ranljivih družbenih skupin; 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma 
skupine partnerjev) 

Nosilec projekta: ARS VIVA, Zavod za kulturno integracijo in socializacijo družbenih skupin 
Pričakovani partnerji: Poletno gledališče Studenec, Občina Postojna (SLO), Občina Loška 
Dolina (SLO), Grad Čabar (HR), Fondazione Istituto Civico Aquileiese “Valmi Puntin” (I), 
SLOVIN UNIQUE – RASTOKE d.o.o. (HR), VITRA, Center za uravnotežen razvoj Cerknica 
(SLO), Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna (SLO), Center za socialno delo Postojna 
(SLO), Mladinski center Postojna, BOREO, regijsko stičišče nevladnih organizacij Primorsko-
notranjske regije (SLO),  Udruga građana “MOST” (HR),  Zavod grad Snežnik (SLO), Udruga 
paraplegika i tetraplegika Hrvatske(HR) in Anders ist normal (A), KD Matita, Koper - Matija 
Solce (SLO) 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Janja Urbiha GSM:031788282 janja.urbiha@gmail.com 

Petra Komidar GSM:031325512  

Benjamin Žnidaršič GSM:041741750  

http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.studenec.net%2F&ei=hTdYU7KgNuSP7AaapIGQBQ&usg=AFQjCNEBS05xTJK4R18c6bfBFlT12AsnxA&bvm=bv.65177938,d.ZGU
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AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

Produkcija gledališke igre: 
avtorstvo: 

- besedilo (različne možnosti: odkup pravic, ali pisanje po naročilu, ali adaptacija, ali 
prevod …) 

- glasba (opcija – odvisno od predstave: odkup pravic za predvajanje glasbe, 
snemanje originalne glasbe) 

- odkup pravic za predvajanje videa (opcija – odvisno od predstave: odkup pravic za 
predvajanje videa, snemanje originalnega videa) 

izbor sodelavcev:  
- režiser 
- dramaturg 
- igralci 
- scenograf 
- kostumograf 
- masker 
- oblikovalec luči 
- tonski tehnik  
- koreograf  
- odrski tehniki 
- varovanje  

Nabava in priprava: 
- kostumi 
- scena 
- rekviziti  
- make-up 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

12 mesecev 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, 
občina, naslov, kat. 
štev.) 

Zavod ARS VIVA, Podcerkev 24,  
1386 Stari trg pri Ložu  

 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

1 

-  Izgradnja letnega gledališča  
izdelana študija – 1 faza 
-  Hostel v izgradnji - 3.faza 
-  Dvorana za 100 obiskovalcev 
-  Predavalnica za 30 ljudi 
-  Pokriti prireditveni prostor za 200 
ljudi 

2015-
2020 

 

Pripravljalna faza 

1 
- Načrtovanje in priprava kadrov 
- priprava gledališke predstave in 
režija; 

2015-
2020 

35.000 

2 

- Analiza in izbor delovnih procesov 
- Določitev strategije usmeritev, 
načrtov, programov, akcij, odločitev, 
lokacij, virov za dosego ciljev 
 

2015-
2020 

1.000 
 

Skupaj  36.000 

Izvedba 

1 - Nabava rekvizitov in 
kostumov 

- oprema letnega gledališča 
 

2015-
2020 

20.000 
14.000 
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2 
usposabljanje za »podporna« dela v 
gledališču, potrebna za izvedbo 
predstave; 

2015-
2020 

30.000 

3 usposabljanje za vodenje kulturnih 
projektov (kulturni management). 

2015-
2020 

10.000 

4 Vodenje in koordinacija 2015-
2020 

10.000 

Skupaj 120.000  

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za 
izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Ne bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: 
________________________) 

 Ne bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje  Ni potrebno 

Umeščenost v občinske razvojne 
in prostorske dokumente 

 Da 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena vrednost 
v EUR 

% Leto 

ESS 105.000,00 87,5 2015-2020 

OBČINE PRIMORSKO-
NOTRANJSKE REGIJE  -
ILIRSKA BISTRICA 
-POSTOJNA 
-CERKNICA 
- LOŠKA DOLINA 

  2015-2020 

PRISPEVEK UPORABNIKA 
15.000,00 
 
 

12,5  

Skupaj 120.000,00  

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalnik in vir 
Ob začetku 
projekta 

Ob koncu  projekta 

Razviti model gledališke dejavnosti 
na lokalnem področju  v povezavi s 
turistično dejavnostjo 

0 

Izgradnja gledališča z osnovno 
infrastrukturo in oblikovanje 
gledališke skupine. 
 

 
 

usposabljanje igralcev in ostalega 
gledališkega kadra z možnostjo 
vključevanja invalidnih oseb in 
brezposelnih 

 

Izbor novih -
primernih 
oseb iz vrst 
brezposelnih 
ali težje 
zaposljivih 
glede na izbor 
igre režiserja  
 

 
 
Izoblikovana gledališka ekipa –  
(10  do 25 oseb)  

Povečati usposobljenosti, delovne 
zmožnosti in zaposljivost oseb iz 
ranljivih družbenih skupin na 
gledališkem področju. 

0 Min. 10 oseb 

Spoznavanje tehnoloških procesov 
in osnovnih znanj, ki so potrebne za 
izvedbo gledališke igre 

Brez 
predznanja in 
potrebne 
opreme 

 
Izoblikovana gledališka ekipa –  
(10  do 25 oseb) 

Razvoj kulturnega trženja 

Brez 
produktov in 
primernega 
znanja o 
trženju 

 Min. 7 dni izobraževanja iz 
področja trženja  
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Zagotoviti nastanek novih delovnih 
mest v kulturi  
 

0 Projektna zaposlitev  vsaj 1 osebe 

- Okrepiti ozaveščenost 
javnosti  o pozitivnih 
vidikih kulture za javno 
življenje. Razvijanje in 
ustvarjanje socialnih stikov 
in druženje.  Z aktivnim 
povezovanjem generacij 
med seboj, se bo omogočil 
prenos znanja o kulturni 
dediščini kot elementu 
trajnostnega razvoja. 

 

0 

Min. 12 člankov  v različnih 
medijih. 
Do 20 posnetkov filmskega gradiva 
o poteku projekta 
Redno obveščanje javnosti o 
projektu preko spletnih strani in 
FB.  
Ozaveščenost javnosti – 5000 oseb 
  
 
 

Razviti model gledališke dejavnosti 
na lokalnem področju  v povezavi s 
turistično dejavnostjo 

0 

Izgradnja gledališča z osnovno 
infrastrukturo in oblikovanje 
gledališke skupine. 
 

 
 

usposabljanje igralcev in ostalega 
gledališkega kadra z možnostjo 
vključevanja invalidnih oseb in 
brezposelnih 

 

Izbor novih -
primernih 
oseb iz vrst 
brezposelnih 
ali težje 
zaposljivih 
glede na izbor 
igre režiserja  
 

 
 
Izoblikovana gledališka ekipa –  
(10  do 25 oseb)  

Povečati usposobljenosti, delovne 
zmožnosti in zaposljivost oseb iz 
ranljivih družbenih skupin na 
gledališkem področju. 

0 Min. 10 oseb 

Spoznavanje tehnoloških procesov 
in osnovnih znanj, ki so potrebne za 
izvedbo gledališke igre 

Brez 
predznanja in 
potrebne 
opreme 

 
Izoblikovana gledališka ekipa –  
(10  do 25 oseb) 

 Razvoj kulturnega trženja 

Brez 
produktov in 
primernega 
znanja o 
trženju 

 Min. 7 dni izobraževanja iz 
področja trženja  

 
Zagotoviti nastanek novih delovnih 
mest v kulturi  
 

0 Projektna zaposlitev  vsaj 1 osebe 

 

Okrepiti ozaveščenost javnosti  o 
pozitivnih vidikih kulture za javno 
življenje. Razvijanje in ustvarjanje 
socialnih stikov in druženje.  Z 
aktivnim povezovanjem generacij 
med seboj, se bo omogočil prenos 
znanja o kulturni dediščini kot 
elementu trajnostnega razvoja. 
 

0 

Min. 12 člankov  v različnih 
medijih. 
Do 20 posnetkov filmskega gradiva 
o poteku projekta 
Redno obveščanje javnosti o 
projektu preko spletnih strani in 
FB.  
Ozaveščenost javnosti – 5000 oseb 
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4.3. Raziskovalne naloge s področja naravne in kulturne dediščine za izboljšanje turistične 
ponudbe Zelenega krasa 

 

NAZIV PROJEKTA: 
RAZISKOVALNE NALOGE S PODROČJA NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE ZA 
IZBOLJŠANJE TURISTIČNE PONUDBE ZELENEGA KRASA 

POVZETEK PROJEKTA: 

 
Primorsko-notranjska regija je bogata, a premalo prepoznavna  s svojo prečudovito 
naravno in kulturno dediščino. Ohranjanje in spoznavanje dediščine želimo nadaljevati, 
hkrati pa jo tudi vključiti v prostor in aktivno življenje v njem ter jo predstaviti širši 
javnosti skozi zgodovino krajev, ljudi, običajev, etnografskih in drugih posebnosti 
značilnih za posamezni kraj regije. V ta namen bomo izvedli sledeče aktivnosti: 
- Z učnimi potmi želimo obiskovalcem nuditi čim več informacij o kulturni in naravni 
dediščini določenega območja Primorsko-notranjske regije. S tem so dane velike 
možnosti oziroma obstaja velik motiv za obisk omenjenega območja, značilnega po 
naravnih in zgodovinskih znamenitostih, neokrnjeni naravi. Dane bodo tudi možnosti za 
mir in počitek, pa tudi rekreacijo in sprostitev. Učne poti tudi pomembno sooblikujejo 
turistično ponudbo omenjenega območja. 
- Raziskava s področja etnobotanike bo namenjena ohranitvi ter zaščiti naravne in 
kulturne dediščine s področja etnobotanike, ki je na našem področju še vedno dokaj 
ohranjena, vendar  počasi avtohtono rastlinje izginja na račun tujih invazivnih rastlin. 
Rezultat projekta bo tudi sodelovanje med generacijami ter popestritev turistične 
ponudbe. 
- Z raziskavo o znanih osebnostih, ki so pomembno oblikovale naš prostor, ureditvijo 
štirih spominskih sob s stalno muzejsko zbirko bomo ohranili dediščino preteklosti, ter 
njen pomen in spomin na znane in pomembne osebnosti naših krajev in jih s tem 
približali širši javnosti. 
-  Oblikovanje turističnega vodiča Zelenega krasa bo vključevalo identifikacijo, raziskavo 
in predstavitev naravne in kulturne dediščine, s poudarkom na turističnih zanimivostih in 
znamenitostih Zelenega krasa. Pri tem je poudarek na interdisciplinarnosti, uporabi in 
razširjanju IKT, učenju in raziskovanju izven obveznega izobraževalnega programa oz. 
učnega načrta ter na sodelovanju med v projekt vključenimi člani društev izvajalcev oz. 
partnerjev projekta, dijaki programov gimnazija in tehnik računalništva in učitelji 
splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov programa tehnik računalništva. 
 

PRIORITETA RRP: 

1 – Spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva ter ohranjanje, razvoj in ustvarjanje novih 
delovnih mest 
2 – Trajnostni okoljski in infrastrukturni razvoj regije 
3 - Vključujoča družba in spodbujanje razvojnega potenciala regijskih človeških virov  

PROGRAM RRP: 
3 – Turizem 
5 – Širši družbeni razvoj 

UKREP RRP: 

3 – Turizem, 
Ukrep 1 - Upravljanje destinacijskega managementa 
5 – Širši družbeni razvoj 
Ukrep 3 – Kultura in kulturna dediščina 

CILJNE SKUPINE:  

Ciljna skupina: 
- Turisti, odrasli, starejši odrasli,  starejši upokojenci, starejši brezposelni, starejši, otroci, 
osnovnošolci, dijaki programov gimnazija in tehnik računalništva, osnovnošolski in 
srednješolski učitelji splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov programa 
tehnik računalništva, študentje, prostovoljci, ostali krajani.  

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Namen projekta je spoznavanje in ohranjanje naravne in kulturne dediščine na območju 
Notranjsko - kraške regije (Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna in Cerknica). 
Vsebine posameznih  aktivnosti: 
1.  Tematske učne poti 
Z učnimi potmi želimo obiskovalcem nuditi čim več informacij o kulturni in naravni 
dediščini določenega območja.  Učna pot je skozi naravo speljana peš pot, ki povezuje 
pokrajinske značilnosti določenega  območja in je dostopna slehernemu obiskovalcu. 



RRP Primorsko-notranjske regije 2014-2020 
 

Stran 116 od 291 

 

Namen učne poti je na neposreden način predstaviti elemente narave: tla, matično 
kamnino, vrste rastlin in živali, vodni in padavinski režim, habitatne tipe in naravne 
procese. Hkrati pa so skozi učne poti lahko dobro predstavljeni tudi elementi kulturne 
dediščine. Učna pot je prilagojena naravnim danostim, pri  čemer so upoštevane potrebe 
različnih ciljnih skupin.   
Informacije bodo predstavljene oziroma podane na načine, ki bodo obiskovalcu sprožile 
aktivni proces razmišljanja. Njen rekreativni namen s hojo na prostem obiskovalca 
informira, sprošča in na splošno razvija zavest ljudi do vrednot dejanskega okolja ter s 
tem dviguje kakovost sodobnega življenja.  
Namen aktivnosti je urediti poti in neposredno okolico, jih označiti s preglednimi 
tablami, smerokazi in markacijami, na počivališčih namestiti klopi, izdelati informativno 
zgibanko v slovenskem, angleškem in italijanskem jeziku ter izvesti učne delavnice na 
temo kulturnih in naravnih vrednot. Posebnosti se prikažejo na način, ki  pri obiskovalcu 
sproži kritično razmišljanje in raziskovalno žilico. Učna pot je prilagojena in urejena tako, 
da na prijazen in privlačen način predstavi elemente naravne in kulturne dediščine in je s 
svojo vsebino in strukturo hkrati uporabna za različne ciljne skupine obiskovalcev.  
Namen projekta je poleg vzpostavitve učne poti tudi vključevanje prebivalcev, mlade in 
starejše populacije v izvedbo projekta, saj le ti sodelujejo pri ureditvi poti, počivališč in 
neposredne okolice ter postavitvi informacijskih tabel, smerokazov, markacij in klopi. 
Skupno delo jih povezuje, rešuje težave in preprečuje socialno izključenost ter krepi 
medgeneracijsko sodelovanje, hkrati pa prinaša nove skupne izzive za nadaljnje delo in 
sodelovanje. Sodelovanje in povezovanje pa prispeva tudi k izboljšanju kvalitete življenja 
v skupnosti. Vzpostavitev učnih  poti pripomore k večji prepoznavnosti prostora. 
Prostovoljno delo in usposabljanje prebivalcev in drugih udeležencev projekta 
(delavnice) o pomenu naravne in kulturne dediščine krepi odnos prebivalcev 
posameznega območja, kot tudi širšega območja do lastnega okolja. Prostovoljstvo 
pripomore in krepi premik od potrošniške družbe k družbi z zavestjo o pomenu 
kulturnih, prostorskih, etičnih in ekoloških vidikov bivanja.  Z urejenim okoljem in 
znanjem o pomenu kulturne in naravne dediščine se estetsko in vsebinsko izboljšuje 
bivanjsko okolje.  
Hoja oziroma sprehodi v neokrnjeni naravi s kulturno dediščino in  hkrati učenje ter 
spoznavanje novih vrednot ima zelo velik pomen za sedanjo družbo oziroma 
prebivalstvo, ki večji del svojega življenja preživi vpeto v svoje celodnevno delo, nenehni 
vrvež, nečisto in nezdravo okolje. 
Z učnimi potmi so dane velike možnosti oziroma obstaja velik motiv za obisk 
omenjenega območja, značilnega po naravnih in zgodovinskih znamenitostih, neokrnjeni 
naravi in kjer so dane možnosti za mir in počitek, pa tudi rekreacijo in sprostitev. Učne 
poti pomembno sooblikujejo turistično ponudbo omenjenega območja. 

 Načrtovane so štiri učni poti v regiji. 
2.  Etnobotanika 
Namen aktivnosti je raziskava, z namenom zaščite, naše etnobotanike s poudarkom na 
avtohtonem rastlinju, ki je v naših krajih bilo vedno raznoliko in je v določeni meri še 
ohranjeno, čeprav se relativno hitro umika tujim rastlinskim vrstam. Ocenjujemo, da bi 
bilo potrebno te rastlinske vrste zaščititi ter jih primerno uvrstiti nazaj v naše okolje.  
V raziskovalni nalogi bomo zajeli okrasno rastlinje, začimbe, zelišča ter drevje okrog hiš 
in gospodarskih področij, ki so bile včasih sestavni del krajinske arhitekture na podeželju. 
Predvidevamo, da bi lahko zajeli časovni pas do dvajsetih let prejšnjega stoletja. Poleg 
samega popisa rastlin bomo v raziskavo umestili tudi zgodbe, ki spremljajo to tematiko 
ter narečni popis imen rastlinja, predvsem pa namembnost in uporabnost rastlin ( npr. 
oreh poleg hlevov za odganjanje muh, pušpan poleg wc-jev kot naravni osvežilec zraka). 
Po končani raziskavi bomo zasnovali in zasadili obstoječe rastlinje v nasade oz. gartelce/ 
vrte, ki bi služil kot muzej na prostem in bi bili na javnih površinah, ki so tudi sicer 
turistične točke. 
Ob tem se bomo povezali s turističnimi ponudniki v naši okolici in s tem zaokrožili 
turistično ponudbo, saj menimo, da bi bila tovrstna ponudba privlačna, predvsem pa v 
slovenskem prostoru edinstvena. 
Za zaključek bi izdali publikacijo in zaokrožili z muzejsko razstavo etnofloristike in 
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okraševanja vozov za vizito. V sodelovanju z drugimi turističnimi ponudniki, bomo naše 
gartlce/vrte privlačno predstavili in s tem zaokrožili prepotrebno turistično pot. 
3.  Umetniki oziroma znane in pomembne osebnosti v naših krajih 
Da bi ohranili dediščino preteklosti, ter njen pomen in spomin na znane in pomembne 
osebnosti naših krajev  približali širši javnosti, smo se odločili za ureditev najmanj štirih 
spominskih sob s stalno muzejsko zbirko. Z razstavnimi predmeti, fotografijami in pisnim 
gradivom želimo  obiskovalcem na prijazen način približati spomin in pomen njihovega 
ustvarjalnega življenja.  Del zbirke bo namenjen tudi predstavitvi življenja in značilnostim 
kraja v katerim je postavljena stalna muzejska zbirka.  
Za muzejsko zbirko bo potrebno pripraviti prostorsko zasnovo oziroma načrt prenove 
določenega prostora. 
Izdela se biografijaizbrane osebe (ene ali več) in izvedejo delavnice na temo znanih 
osebnosti ter kulturne dediščine značilne za obravnavano območje.  
4. Turistični vodič Zelenega krasa 
Namen aktivnosti je identifikacija, raziskava in predstavitev naravne in kulturne 
dediščine, s poudarkom na turističnih zanimivostih in znamenitostih Zelenega krasa. 
V okviru projekta bo oblikovan projektni tim, v sestavi učiteljev splošnoizobraževalnih 
predmetov gimnazijskega programa in programa tehnik računalništva (slovenščina, tuji 
jeziki, geografija, zgodovina, sociologija, biologija, kemija) ter učiteljev strokovnih 
modulov programa tehnik računalništva (produkcija tiskanih publikacij in multimedijskih 
vsebin, računalniška obdelava besedila, slike in avdio-video vsebin, oblikovanje 
digitalizirana različica turističnega vodiča, programiranje, eventualno oblikovanje spletne 
oz. mobilne aplikacije). Vzpostavljeno bo sodelovanje med projektnim timom in v projekt 
vključenimi dijaki programov gimnazija in tehnik računalništva, učiteljev in učencev 
osnovnih šol, člani društev izvajalcev in drugih organizacij oziroma partnerjev projekta, 
turistični ponudniki in občine regije.  
Projekt bo razdeljen na več faz, in sicer: identifikacija in raziskava naravne in kulturne 
dediščine, s poudarkom na turističnih zanimivostih in znamenitostih Zelenega krasa; 
zbiranje oz. ustvarjanje besedilnega, slikovnega in avdio-video gradiva; računalniška 
obdelava zbranega in ustvarjenega besedilnega, slikovnega in avdio-video gradiva ter 
oblikovanje tiskane oblike turističnega vodiča Zelenega krasa v slovenskem jeziku;  
prevod turističnega jezika v angleščino, italijanščino, nemščino in španščino in 
oblikovanje tiskane oblike turističnega vodiča Zeleni kras v omenjenih tujih jezikih; 
ustvarjanje in oblikovanje video vodiča po Zelenem krasu v slovenskem jeziku; 
ustvarjanje in oblikovanje video vodiča po Zelenem krasu v tujih jezikih; 
izdelava in oblikovanje spletne oz. mobilne aplikacije video vodiča po Zelenem Krasu. 
Z izvajanjem projekta  se bo razširilo vedenje in znanje posameznika in širše javnosti o 
pomenu naravne in kulturne dediščine. 
Namen in pomembnost projekta je tudi način dela,  ki se izvaja  v  obliki timskega dela 
članov  društev in drugih organizacij vključenih v projekt  s povezovanjem krajanov in s 
sodelovanjem  zunanjih  strokovnjakov.  
Z namenom in ciljem  medgeneracijskega sodelovanja, pa  pri projektu sodelujejo tudi 
učenci, dijaki in študentje.  
Zelo pomembna je izmenjava in uporabnost nalog v okviru regije in tudi širše. 
Z ugotovitvami raziskovalne naloge se omogoči  prenos vedenja in znanja iz starejše na 
mlajšo generacijo.  
Uporaba nalog je primerna za vsakogar, za vsak dan in za različne priložnosti. 
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CILJI PROJEKTA DO 2020: 
 
 
 
 
 

Cilj projekta je:  
- spoznavanje in ohranjanje naravne in kulturne dediščine 
- zbiranje oziroma ustvarjanje besedilnega, slikovnega in avdio-video gradiva 

na temo naravne in kulturne dediščine 
- izdelava raziskovalnih nalog na območju regije v turistične in ostale namene 
- ureditev učnih poti 
- izdelava turističnega vodiča (tiskana oblika, video vodiča, spletna oz. 

mobilna aplikacija) 
- ureditev muzejskih prostorov – spominskih  sob znanih osebnosti          
- ureditev  in zasaditev gartelcev/vrtov 
- predstavitev rezultatov članom društev izvajalcev oz. partnerjev projekta, 

šolam  in javnosti 
- izdaja raziskovalnih nalog v obliki prospektov, publikacij, video  
vodiča in mobilne aplikacije, biografije,  ipd. 
- izvedbe delavnic s predstavitvijo rezultatov raziskovalnih nalog 
- postavitev in odprtje razstav. 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

Nosilec projekta: Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje 
Partnerji: Društvo za krajevno zgodovino in kulturo Ilirska Bistrica 
                Kulturno, turistično in športno društvo Prem 
                Gimnazija Ilirska Bistrica 
                Osnovna šola Dragotina Ketteja, Ilirska Bistrica 
                Kulturno društvo Grad, Dolnji Zemon 
                Kulturno športno društvo Koseze 
                Društvo podeželskih žena Ilirska Bistrica 
                Turistično društvo Ilirska Bistrica 
                Društvo upokojencev Ilirska Bistrica 
                Šolski center Postojna 
                Turistična kmetija Ivankotovi, Prem 
                Občine Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna in  
                Cerknica 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Nevenka Tomšič, vodja GSM: 041- 77 99 81 
E-mail: 
utzo.ilb@gmail.com 

Dejan Iskra, član GSM:: 041 – 941 509 
E-mail: 
dejaniskra@hotmail.com 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktivnosti projekta: 
1. Tematske učne poti 

- priprava raziskovalne naloge tematskih učnih poti na področju Zelenega krasa; 
- seznanitev krajanov z izvedbo projekta; 
- ureditev poti in neposredne okolice; 
- označitev s preglednimi tablami, smerokazi in markacijami; 
- namestitev klopi na počivališčih; 
- izdelava informativne zgibanke v slovenskem, angleškem, italijanskem in 

nemškem jeziku; 
- izvedba učne delavnice na temo kulturnih in naravnih vrednot. 

2.  Etnobotanika 
- raziskava, popis rastlinja, zbiranje zgodb o tej tematiki, datiranje in izvor; 

posameznih vrst, raziskava narečnih izrazov, raziskava uporabnosti rastlin na 
področju Zelenega krasa; 

- zasnova in zasaditev najmanj treh vrtov/gartlcev – muzej na prostem 
- povezava z ostalimi turističnimi ponudniki; 
- ureditev muzejske zbirke etnofloristike; 
- izdaja publikacije; 
- predstavitev projekta; 
- izvedba učnih delavnic na temo etnobotanika. 

3.  Umetniki oziroma znane in pomembne osebnosti v naših krajih 
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- zbiranje gradiva in eksponatov; 
- nakup eksponatov; 
- restavriranje eksponatov; 
- priprava in ureditev prostora; 
- nakup opreme; 
- postavitev muzejske zbirke; 
- izdaja biografija; 
- izvedba delavnice na temo znanih osebnosti ter naravne in kulturne dediščine 

značilne za obravnavano območje.  
4. Turistični vodič Zeleni kras 

- spoznavanje in raziskovanje naravne in kulturne dediščine, zlasti  
turističnih zanimivosti in znamenitosti; 

- zbiranje oz. ustvarjanje besedilnega, slikovnega in avdio-video  
gradiva; 

- računalniška obdelava zbranega in ustvarjenega besedilnega,  
slikovnega in avdio-video gradiva ter oblikovanje tiskane oblike  
turističnega vodiča v slovenskem jeziku; 

- prevod turističnega vodiča iz slovenskega jezika v angleščino,  
italijanščino, nemščino in španščino in oblikovanje tiskane oblike  
turističnega vodiča v omenjenih tujih jezikih; 
        -     izdaja tiskane različice turističnega vodiča  v slovenskem in tujih jezikih; 
        -     ustvarjanje in oblikovanje video vodiča v slovenskem jeziku; 
-     ustvarjanje in oblikovanje video vodiča v tujih jezikih; 
   -     oblikovanje in izdaja DVD različice turističnega vodiča v slovenskem in 
tujih jezikih; 
  -     izdelava in oblikovanje spletne oz. mobilne aplikacije video  
vodiča. 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

Tematske učne poti Zelenega krasa: 2015 - 2016 
Etnobotanika: 2015 - 2020 
Umetniki, znane in pomembne osebnosti: 2015 - 2017 
Turistični vodič Zelenega krasa: 2014 - 2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, 
občina, naslov, kat. štev.) 

Občine Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna in Cerknica 
Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? Občine PNR 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti 
v lasti 

0     

Pripravljalna faza 

1 

Tematske učne poti Zelenega krasa:  
- priprava raziskovalne naloge 

tematskih učnih poti na 
področju Zelenega krasa 

- seznanitev krajanov z 
izvedbo projekta 

2015   6.000,00  

2 

Etnobotanika:  
- raziskava, popis rastlinja, 

zbiranje zgodb o tej tematiki, 
datiranje in izvor posameznih 
vrst, raziskava narečnih 
izrazov, raziskava 
uporabnosti rastlin na 
področju Zelenega krasa 

2015 -
2017 

   7.500,00 

3 
Umetniki, znane in pomembne 
osebnosti: 

2015   8.000,00 
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- zbiranje gradiva in 
eksponatov 

- nakup eksponatov 

4 

Turistični vodič Zelenega krasa: 
- Spoznavanje in raziskovanje  

            naravne in kulturne  
            dediščine, zlasti turističnih 
zanimivosti in znamenitosti  

2014  

 
 
 
 
4.000,00 

       -     Zbiranje oz. ustvarjanje  
             besedilnega, slikovnega in  
             avdio-video   gradiva 

2015 4.000,00 

Skupaj 29.500,00 

Izvedba 

1 

Tematske učne pot Zelenega krasa:  
- ureditev poti in neposredne 

okolice (mišljeno ePNRat?) 
- označitev s preglednimi 

tablami, smerokazi in 
markacijami 

- namestitev klopi na 
počivališčih 

- izdelava informativne 
zgibanke v slovenskem, 
angleškem, italijanskem in 
nemškem jeziku 

- izvedba učne delavnice na 
temo kulturnih in naravnih 
vrednot. 

2016   34.200,00 

2 

Etnobotanika: 
- zasnova in zasaditev najmanj 

treh vrtov/gartelcev – muzej 
na prostem 

- povezava z ostalimi 
turističnimi ponudniki 

 2018    1.600,00 

- izdaja publikacije 2019    5.500,00 

- ureditev muzejske zbirke 
etnofloristike 

- predstavitev projekta  
- izvedba učnih delavnic na 

temo etnobotanika 

2020  22.000,00 

- Vzdrževanje vrtov/gartelcev 
2019  -
2020 

   2.000,00 

3 

Umetniki, znane in pomembne 
osebnosti: 

- restavriranje eksponatov 
- priprava in ureditev prostora 
- nakup opreme 

2016    84.000,00 
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- postavitev muzejske zbirke 
- izdaja biografija 
- izvedba delavnice na temo 

znanih osebnosti ter naravne 
in kulturne dediščine 
značilne za obravnavano 
območje. 

2017 18.400,00 

4 

Turistični vodič Zelenega krasa: 
      -     Računalniška obdelava  
zbranega in ustvarjenega  
besedilnega, slikovnega in  
            avdio-video gradiva ter  
oblikovanje tiskane oblike  
turističnega vodiča v  
            slovenskem jeziku. 
       -    Prevod turističnega vodiča  
            iz slovenskega jezika v  
angleščino, italijanščino,  
nemščino in španščino in  
oblikovanje tiskane oblike  
turističnega vodiča v omenjenih tujih 
jezikih. 
       -    Izdaja tiskane različice  
turističnega vodiča  v  slovenskem in 
tujih jezikih. 

2016 20.000,00 

       -    Ustvarjanje in oblikovanje  
video vodiča  v  
             slovenskem jeziku. 

2017 6.000,00 

       -   Ustvarjanje in oblikovanje  
video vodiča v tujih jezikih. 

2018 9.200,00 

       -   Oblikovanje in izdaja DVD  
različice turističnega  
vodiča v slovenskem in 
tujih jezikih. 

2019 12.000,00 

 
       -  Izdelava in oblikovanje  
spletne oz. mobilne  
aplikacije video vodiča. 

2020 8.000,00 

Skupaj 252.400,00 

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Ne bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: 
________________________) 

 Ne bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje 
 Ni potrebno 

 

Umeščenost v občinske razvojne  Ne  
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in prostorske dokumente 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA:  

Vir  
Ocenjena vrednost 
v EUR 

% Leto 

Tematske učne pot Zelenega krasa (40.200,00 evrov):  

IPA SLO HR 18.090,00 45 2015 -2016 

LAS 16.080,00 40 2015 -2016 

Lastna sredstva 6.030,00 15 2015 -2016 

 
Etnobotanika (38.600,00 evrov): 

IPA SLO HR 17.370,00 45 2015 -2020 

LAS 15.440,00 40 2015 -2020 

Lastna sredstva 5.790,00 15 2015 -2020 

 
Umetniki, znane in pomembne osebnosti (110.400,00 evrov): 
 

IPA SLO HR 49.680,00 45 2015 - 2017 

LAS 44.160,00 40 2015 - 2017 

Lastna sredstva 16.560,00 15 2015 - 2017 

 
Turistični vodič Zelenega krasa (63.200,00 evrov): 
 

IPA SLO HR 28.440,00 45 2014 - 2020 

LAS 25.280,00 40  2014 - 2020 

Lastna sredstva 9.480,00 15  2014 - 2020 

    

Skupaj (252.400,00 evrov ) 

IPA SLO HR 113.580,00 45 2014 - 2020 

LAS 100.960,00 40 2014 - 2020 

Lastna sredstva 37.860,00 15 2014 - 2020 

Skupaj 252.400,00 

KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 

Kazalnik in vir 
Ob začetku 
projekta 

Ob koncu  projekta 

Tematske učne pot Zelenega krasa:  
-  raziskovalna naloga 
-  število urejenih učnih poti 
-  izdelava informativne  
    zgibanke 
-  učna delavnica 

 
 
0 
0 
 
0 
0 

 
 
1 
4 
 
1.000 izvodov  
4 

Etnobotanika: 
-  raziskovalna naloga 
-  zasnova in zasaditev  
vrtov/gartelcev 
-  publikacija 
-  učna delavnica na temo  
   etnobotanike 

0 
0 
 
0 
0 

1 
4 
 
1.000 izvodov 
4 

Umetniki, znane in pomembne 
osebnosti: 
-  priprava in ureditev prostora 
-  postavitev muzejske zbirke 
-  biografija 

 
0 
0 
0 

 
4 
4 
1000 izvodov 
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Turistični vodič Zelenega krasa: 
-  raziskovalna naloga 
-  tiskani turistični vodič 
-  DVD turistični vodič 
-  spletna oz. mobilna aplikacija  
   turističnega vodiča 
 

 
0 
0 
0 
0 

 
1 
1.000 izvodov 
1.000 izvodov 
1 
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4.4. Bivalne enote za deložirane družine 
 

NAZIV PROJEKTA: BIVALNE ENOTE ZA DELOŽIRANE DRUŽINE 

POVZETEK PROJEKTA: 

NAMEN:  
Na območju celotne Primorsko-notranjske regije bodo vzpostavljene tri bivalne enote za 
deložirane družine (Postojna, Cerknica, Ilirska Bistrica). Zaradi gospodarske in socialne 
krize, ki se je dotaknila skorajda vsakega gospodinjstva, se ljudje dnevno spopadajo z 
vprašanji kako bom plačal račune, položnice, kupil otroku oblačila in podobno. Številne 
družine oz. številnim družinam grozijo deložacije, ker niso plačali najemnine, obratovalnih 
stroškov stanovanja in podobno. Tako mlade družine ostajajo brez strehe nad glavo oz. 
nimajo možnosti, da na hiter način poiščejo drugo bivališče, ki bi bilo seveda zanje 
materialno sprejemljivo.   
AKTIVNOSTI:  
Bivalne enote za deložirane družine bi tako družinam nudile osnovni temelj za življenje in 
to je bivališče. Od tu dalje si lahko družina išče druge možnosti in priložnosti za življenje. 
Bivanje v bivalnih enotah bi bilo seveda deloma plačljivo s strani uporabnikov in začasno. 
CILJI:  
Zagotoviti trdnost in stabilnost družine s ciljem, da družinski člani ostanejo skupaj ter 
svojim otrokom nudijo vse potrebno, da se bodo usposobili za samostojno življenje. 
Zmanjševati število ukrepov s katerimi CSD posega v roditeljsko pravico staršev ter s 
katerimi lahko odvzema otroke, jih namešča v rejništvo, vzgojne zavode in podobno. 

PRIORITETA RRP:  3 - Vključujoča družba in spodbujanje razvojnega potenciala regijskih človeških virov  

PROGRAM RRP: 5 – Širši družbeni razvoj 

UKREP RRP: Ukrep 1 – Socialna vključenost in enake možnosti 

CILJNE SKUPINE:  Ranljiva skupina prebivalstva - deložirane družine 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Zagotoviti trdnost in stabilnost družine s ciljem, da družinski člani ostanejo skupaj ter 
svojim otrokom nudijo vse potrebno, da se bodo usposobili za samostojno življenje. 
Zmanjševati število ukrepov s katerimi CSD posega v roditeljsko pravico staršev ter s 
katerimi lahko odvzema otroke, jih namešča v rejništvo, vzgojne zavode in podobno. 

CILJI PROJEKTA DO 
2020: 

Ustanovitev treh enot za deložirane družine in sicer na območju vseh treh upravnih enot 
Primorsko-notranjske regije. Enote morajo biti opremljene v skladu s standardi in 
normativi ter na način, ki omogoča sobivanje več družin hkrati na enem mestu (spalni 
prostori, kuhinja, sanitarije, večnamenski prostor). 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma 
skupine partnerjev) 

CSD Ilirska Bistrica, CSD Postojna, CSD Cerknica 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

CSD Ilirska Bistrica GSM: 031713371 E-mail: kristina.zadel@gov.si 

CSD Postojna GSM: 040457475 
E-mail: 
patricija.moze@gov.si 

CSD Cerknica GSM: 01/7050405 E-mail: anica.loncar@gov.si 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

- Dogovarjanje o projektnih partnerjih in lokaciji izvajanja z občinami ali 
ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

- Nakup in opremljanje prostorov v skladu s standardi in normativi za izvajanje 
socialnovarstvenih storitev 

- Zaposlitev strokovnega kadra (socialni delavec) 

- Promocija projekta 

- Izvajanje projekta (program socialne integracije in opolnomočenja) 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

Od oktobra 2014 do konca leta 2016 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 

Prostori občin Primorsko-notranjske regije ali Ministrstva z 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč?  
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primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, 
občina, naslov, kat. 
štev.) 

Občine in/ali MDDSZ 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

0    

Pripravljalna faza 

1 Umestitev programa v dejavnost CSD 2014 3.000 €  

2 

1. Izbira ustreznih prostorov 
(brezplačna uporaba) 

2. nakup opreme in opremljanje 
prostorov 

3.  zaposlovanje kadra 
(socialni delavec)

1
 

2014 22.464 €  

3 Promocija 2014 3.000 €  

Skupaj 28.464 € 

Izvedba 

1 

Število vključenih uporabnikov 
 
(program socialne integracije in 
opolnomočenja) 

2014-
2016 

160.767,60 € 

2    

3    

4    

Skupaj 189.231,60  

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za 
izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: 
________________________) 

 Ne bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje  Ni potrebno 

Umeščenost v občinske razvojne 
in prostorske dokumente 

 Ne  

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena vrednost 
v EUR 

% Leto 

ESS 63.077,20 € 33,33 2014-2016 

OBČINE PRIMORSKO-
NOTRANJSKE REGIJE  -
ILIRSKA BISTRICA 
-POSTOJNA 
-CERKNICA 
 

63.077,20 € 33,33 2014-2016 

Lastni viri 63.077,20 € 33,33 2014-2016 

Skupaj 189.231,60 € 

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalnik in vir 
Ob začetku 
projekta 

Ob koncu  projekta 

 15 45 

 
 
  

                                                           
1
 NA OBMOČJU VSEH TREH UE predvidevamo zaposlitev (skupaj) 3 socialnih delavcev (VII. stopnja izobrazbe) in sicer za 

polni delovni čas 



RRP Primorsko-notranjske regije 2014-2020 
 

Stran 126 od 291 

 

4.5. Centri medgeneracijskega učenja Zeleni kras 
 

NAZIV PROJEKTA: CENTRI MEDGENERACIJSKEGA UČENJA ZELENI KRAS 

POVZETEK PROJEKTA: 

V našem lokalnem okolju/regiji smo pri svojem izobraževalnem delu, še zlasti s 
starejšimi generacijami, prepoznali veliko potrebo po organiziranem in ciljnem 
medgeneracijskem učenju/povezovanju različnih generacij. Mreža bo različnim 
generacijam ponujala organizirane in strokovno podprte možnosti za izmenjavo 
izkušenj in znanj ter za medsebojno učenje in druženje. Ker želimo v medgeneracijsko 
učenje zajeti prav vse generacije, bomo izhajali iz, sicer v komercialne namene 
klasificiranih, pa vendar danes že splošno uveljavljenih generacij, ki jih predstavljajo 
veterani, otroci blaginje, generacija X, generacija Y in tudi generacija Z.   
Medgeneracijsko učenje, katerega glavne značilnosti so prostovoljna udeležba, delitev 
vlog učenja in poučevanja med člani ter spreminjanje posameznika in skupnosti, 
povezujemo z učenjem v skupnosti. Centri medgeneracijskega učenja so zato 
zasnovani na partnerskem sodelovanju. Partnerji vseh občin Primorsko-notranjske 
regije bodo med seboj delovali kot mreže z izjavami o sodelovanju povezanih vladnih 
in nevladnih organizacij, ki v lokalni skupnosti združujejo člane posamezne generacije. 
Ljudska univerza bo v svoje partnerske mreže povabile vrtce, izobraževalne 
organizacije, društva, socialne zavode in ustanove, interesna in stanovska združenja in 
druge organizacije. Partnerji vsakega centra bodo tako na eni strani zagotavljali 
sodelovanje mentorjev prostovoljcev, ki bodo svoja znanja in izkušnje prenašali na 
drugo generacijo, na drugi strani pa bodo svojim članom oz. uporabnikom zagotavljali 
dostop do znanja in izkušenj drugih generacij.  
Posebna pozornost se bo namenila ranljivim ciljnim skupinam odraslih ter aktivnemu 
vključevanju v družbo. Zaradi njihove vloge, strokovnih znanj in izkušenj, ki jih ima 
Ljudska univerza na področju vseživljenjskega neformalnega učenja, bodo tudi pri 
medgeneracijskem učenju posebno pozornost namenjali ciljnim skupinam, kot so 
podeželsko prebivalstvo, migranti, manj izobraženi, osebe s posebnimi potrebami in 
druge ranljive skupine prebivalstva. To pa pomeni, da bomo prevladujočim modelom 
medgeneracijskega učenja hkrati dodali tudi nove, kot so učenje med generacijami 
znotraj ene specifične ciljne skupine, učenje med različnimi generacijami in učenje 
med različnimi specifičnimi ciljnimi skupinami 
S projektom se: 

- zagotavlja učenje medgeneracijskega sožitja, sodelovanja  
- zagotavlja dejavno  in vredno staranje 
- zagotavlja in ohranja kakovostno življenje odraslih in starejših 
- zagotavlja medgeneracijsko solidarnost in  sodelovanje  
- spodbuja starejše k aktivnemu preživljanju prostega časa, ki skrbi za zdravo 

življenje, delovno ustvarjalnost, osebnostno rast 
- povečuje sposobnosti različnih skupin  za uporabo sodobnih tehnologij 

(računalniško opismenjevanje) in zagotavlja dostopnost programov s 
področja e-izobraževanja za vse ciljne skupine 

- spreminja stereotip o starejših in mlajših 
- širjenje in učenje čustvene empatije 

PRIORITETA RRP:  3 - Vključujoča družba in spodbujanje razvojnega potenciala regijskih človeških virov  

PROGRAM RRP: 5 – Širši družbeni razvoj 

UKREP RRP: Ukrep 1 - Socialna vključenost in enake možnosti 

CILJNE SKUPINE:  
Starejši odrasli, upokojenci, otroci, osnovnošolci, srednješolci, brezposelni, 
prostovoljci, priseljenci, podeželsko prebivalstvo; manj izobraženi; osebe s posebnimi 
potrebami. 
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OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Namen projekta je ustanovitev in postavitev Mreže centrov medgeneracijskega učenja 
v Primorsko-notranjski regiji – MCMU PNR, z namenom spodbujanja sodelovanja in 
učenja med generacijami ter aktivnega vključevanja vseh generacij v družabno 
življenje. Zaznavamo, da je vedno več starejšega prebivalstva in  medgeneracijskega 
sodelovanja in učenja z ozaveščanje, spodbujanje in ustvarjanje socialnega kapitala. 
Pomeni ozaveščanje o potencialih, ki jih imamo kot posamezniki in organizacije, da 
lahko gradimo sinergije med seboj in ustvarjamo okolje, kjer bomo dosegali 
multiplikativne učinke ustvarjanja novih produktov, povezav med posamezniki, med 
organizacijami, storitvami in produkti, ki bodo peljali k večjemu zadovoljstvu, 
uspešnosti in blagostanju v regiji. 
Sodelovanja med generacijami ni ali pa se dogaja samo znotraj družine. Po drugi strani 
pa je očitno, da se radi družimo in povezujemo. To kulturo bi radi prinesli na druga 
področja življenja. To je center prenašanja izkušenj in informacij med različnimi 
generacijami, kjer bomo skozi raznovrstne dejavnosti razgibali življenja posameznikov 
in oživili sodelovanje med generacijami: med starejšimi, mladimi in otroci. Obsegal bo 
dejavnosti za razvoj oz. gibanje telesa, uma in duha ( športne, intelektualne in 
kulturne veščine).  
Namen projekta je narediti korake pri medgeneracijskem povezovanju ter postaviti 
trdne temelje za trajno delovanje centra. Kar pomeni urediti prostor, pripraviti nabor 
aktivnosti medgeneracijskega sodelovanja, motivirati udeležence ter pričeti z 
medgeneracijskim sodelovanjem ter urediti financiranje centra po zaključku projekta. 
Dober primer povezovanja predstavljajo upokojenci, ki zelo dobro povezujejo med 
seboj in so aktivni na različnih področjih, o čemer pričajo številni dosežki na športnih 
kot tudi drugih področjih. Kljub temu pa so starostniki prikrajšani za družabno 
življenje, ki se odvija izven njihove skupnosti. Zaradi današnjega hitrega tempa 
življenja in novosti, ki jih prinašajo nove tehnologije se ne znajdejo. Ti isti starostniki 
imajo bogastvo znanja, izkušenj in prostega časa, iznajdljivosti, zainteresiranosti, 
družabnosti. Zelo radi sodelujejo pri vseh vrstah družabnih aktivnosti.  
Drug primer najdemo pri športnikih oz. Športni zvezi Postojna. Njihovo aktivnost v 
vseh športnih panogah dokazujejo številna priznanja, sodelovanja, medalje. 
Pripravljajo aktivnosti za različne generacije: animirajo otroke, jih peljejo plavat, 
spodbujajo sodelovanje med otroci iz različnih regij, se prijavljajo na različne projekte, 
pripravljajo programe za starejše ( Aktivna starost) kot tudi za šole. Njihov manko je 
program, ki bi povezoval šport z drugimi področji ter mlajše generacije s starejšimi v 
različnih aktivnostih, ne samo športu.  
Ocenjujemo, da je stopnja socialne vključenosti nizka, da je obstaja veliko 
posameznikov, ki svojega časa ne preživljajo z drugimi in se zapirajo v svoje domove in 
so osamljeni.  
Rešitev problema vidimo v ustanovitvi centrov medgeneracijskega učenja, ki bi bili 
namenjen vsem generacijam. Za medgeneracijsko sožitje in sodelovanje pa je po 
mnenju Brečko (2008) nujno aktiven pristop k spoznavanju različnih generacij, ker 
imajo generacije o sebi drugačno mnenje, kot ga imajo druge generacije o njih. 
Statistični izsledki o hitrosti staranja prebivalstva Slovenije kažejo potrebo po 
učinkovitejši prebivalski politiki, taki, ki bo nemudoma več moči usmerila  predvsem v 
gradnjo kakovostnega medgeneracijskega sožitja in prijateljstva. Naš moto je: 
sodelovanje, spodbujanje, razumevanje, učenje, prijateljstvo med generacijami... 
Oblike neformalnega izobraževanja:  
- študijski krožki 
- računalniško usposabljanje 
- znaš,nauči drugega – učenje v dvojicah 
- seminarji 
- tečaji 
- ustvarjalne delavnice 
- predavanja 
- okrogle mize 
- konference 
- razstave 
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- predstavitev knjig 
- strokovne ekskurzije s poudarkom na naravni in kulturni dediščini 
- skupine za samopomoč 
- izdajanje zbornikov, publikacij ipd. 
Projekt pripomore k boljši kakovosti življenja starejših in drugih ranljivih skupin ter 
pripomore k medgeneracijskemu sodelovanju, saj so v projekt vključene vse ciljne 
skupine - generacije. Projekt omogoča pomembno in prepotrebno medgeneracijsko 
sodelovanje ter omogoča vključitev večjega števila starejših odraslih in drugih ranljivih 
skupin v različne oblike izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja.  

CILJI PROJEKTA DO 2020: 

-  povečati obseg medgeneracijskega povezovanja 
- večja stopnja socialne vključenosti 
- višja stopnja aktivnega državljanstva 
- višja stopnja aktivnega prebivalstva 
- večja ustvarjalnost med prebivalci 
- manjša stopnja osamljenosti 
- višja stopnja socialne in čustvene inteligence 
- večje zadovoljstvo in blagostanje prebivalcev 
- spreminjanje stereotipov o starejših in mlajših 
- pridobivanje znanj in veščin 
- vključitev večjega števila starejših odraslih in drugih ranljivih skupin v vseživljenjsko 
učenje 
- ohranjanje zdravega načina življenja, intelektualnih in psihofizičnih sposobnosti 
- samopomoč 
- povečanje javnega udejstvovanja in civilnega dialoga pri uveljavljanju vloge starejših 
in medgeneracijskega sodelovanja 
- povečanje sposobnosti starejših za uporabo sodobnih tehnologij (računalniško 
opismenjevanje) 
- povečati vključenost znanja starejših v aktivno družbeno dogajanje 
- večja stopnja sodelovanja med prebivalci, in organizacijami 
- vsak ima večjo mrežo prijateljev in bogatih odnosov 

PROJEKTNO PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

Zavod Znanje 
Občina Postojna  
Društvo upokojencev Postojna 
PANTEA 
Center za socialno delo Postojna, Cerknica in Ilirska Bistrica 
TALITA KUM POSTOJNA 
Mladinski center Postojna 
VDC Postojna 
Društvo podeželske mladine 
Univerza za tretje življenjsko obdobje Ilirska Bistrica 
Univerza za tretje življenjsko obdobje Pivka  
Društvo za krajevno zgodovino in kulturo Ilirska Bistrica 
Kulturno, turistično in športno društvo Prem 
Gimnazija Ilirska Bistrica, Šolski center Postojna 
Društvo Pot 
Društvo Vezi  
Dnevni center Sonček 
Osnovna šola Dragotina Ketteja, Ilirska Bistrica 
Kulturno društvo Grad, Dolnji Zemon 
Kulturno športno društvo Koseze 
Društvo podeželskih žena Ilirska Bistrica 
Turistično društvo Ilirska Bistrica 
Društvo upokojencev Ilirska Bistrica 
Dom starejših občanov Ilirska Bistrica 
OŠ Antona Žnideršiča, OE Ljudska univerza Ilirska Bistrica 
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Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica 
Društvo upokojencev Cerknica 
Občina Loška dolina 
Občina Pivka 
Občina Bloke 

PROJEKTNA SKUPINA: (vodja 
projekta in člani projektne 
skupine) 

Tina Bazjako GSM: 05 721 12 89 
E-mail: 
tina.bazjako@zavod-
znanje.si 

Nina Hočevar GSM: 041 397 114 E-mail:vanita@pantea.si 

Katja Jordan GSM: 041 622 627 E-mail:katja@boreo.si 

Nevenka Tomšič GSM: 041 – 77 99 81 E-mail: utzo.ilb@gmail.com 

Dejan Iskra GSM: 041 – 941 509 
E-mail: 
iskradejan@hotmail.com 

Kristina Zadel Škrabolje GSM: 031 713 371 
e-MAIL: 
kristina.zadel@gov.si 

Stane Jakopin  stane.jakopin@bloke.si  

- Priprava načrtov za postavitev Mreže centrov medgeneracijskega učenja Primorsko-
notranjske regije  - MCMU 
- Ureditev prostorov za MCMU (Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Cerknica, Bloke in 
Loška dolina)  
- Kadrovska ureditev za delovanja centrov  
- Raziskava o stopnji socialne vključenosti,  
- Raziskave o potrebah migrantov, novih priseljenih v Postojno 
- Priprava programov za delovanje centra 
- Izvedba dejavnosti 
- Raziskava o faktorjih sreče in zadovoljstva med posamezniki-evalvacija 
- Izvedba dejavnosti: poleg vsakodnevnih aktivnosti izvedba tudi izvajanje 
»medgeneracijskih« delavnic, kulturnih in športnih dogodkov: 

o Kuharske delavnice – »starejši učijo mlade« (kuhamo joto, ješprenj, 
fižolovko…) in mladi učijo starejše (kuhamo eksotične jedi, ipd, tudi v sklopu 
Food festa);  

o Šiviljske delavnice, delavnice vizažiranja;  
o Računalniško opismenjevanje (uporaba socialnih omrežij, Skype, Twitter, 

Youtube…);  
o Športne aktivnosti – »Medgeneracijski mnogoboji« (različne discipline); 

Plesne delavnice (Zumba, Hip Hop), plesni večeri (večer Slovenske popevke, 
Evergreen večeri…);  

o Meditacije (samopodoba, čustva, sproščanje…);  
o Družabne igre (bridge, kvizi, Bingo, tematski glasbeni večeri….);  
o Retorični izzivi (»Brušenje jezikov« - slengovski vs.starinski izrazi);  
o Otroške delavnice – pomoč starejših prostovoljcev;  
o Mednarodno prostovoljstvo (EVS) in prostovoljstvo nasploh (skupne akcije);  
o Medkulturni dialog; vključevanje priseljencev vseh generacij v družabno 

življenje (kulturni in izobraževalni dogodki);  
o Kino pod zvezdami, filmski večeri v dvorani;  
o Potopisna predavanja;  
o Mednarodni večeri s pokušino tradicionalnih jedi in pijač. 

- Vzajemna pomoč starejša /mlajša generacija (pomoč pri vsakodnevnih opravilih 
starejšim/učna pomoč mlajšim) – medgeneracijska povezanost: 

o zdravstvena preventiva - skrb za zdravo življenje:  
skupine za samopomoč, pohodništvo, kolesarstvo, joga, telovadba,  ples, 
predavanja o zdravem življenju, prehrani in gibanju, kuharski tečaji, idr. 

o izobraževanje in usposabljanje: 
na jezikoslovnem področju (učenje in utrjevanje svetovnih jezikov in 
slovenščine, kreativno pisanje idr.) 

mailto:utzo.ilb@gmail.com
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o kultura ter kulturna in naravna dediščina: 
ljudsko petje - pevski zbori, slovensko ljudsko izročilo in muzealstvo, 
ustvarjalne dejavnosti, likovna dejavnost, oblikovanje, ročna dela, obrti, 
kaligrafija, restavratorstvo, razstavna dejavnost ipd. 

o vključevanje ranljivih skupin v družbeno življenje 
o usposabljanje za življenje: kako gospodariti z denarjem, novosti v  prometnih 

predpisih idr. 
o medgeneracijsko sodelovanje 
o prostovoljstvo 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2015 - 2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za izvajanje 
aktivnosti, občina, naslov, 
kat. štev.) 

Zelena dvorana Postojna, Dom upokojencev Ilirska 
Bistrica, Dom Martin Krpan v Pivki, Cerknica, Stari trg 
pri Ložu (Loška dolina) in Nova vas  (Bloke)  

Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč?  
Občina Postojna, Pivka, 
Ilirska Bistrica, Cerknica, 
Loška dolina, Bloke 

AKCIJSKI NAČRT 
 

Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti v 
lasti 

0    

Pripravljalna faza 

1 
Ureditve prostorov centrov - 
investicijski del projekta - prijavitelj 
občina 

2014 -
2017 

1.393.000,00 

2 
Zaposlitve, vodenje in izvajanje dela 
v centrih medgeneracijskega učenja 

2014 -
2020 

322.00,00 

Skupaj 1.715.000,00 

Izvedba 

1 

Načrtovanje izpeljave programa; 
Organizacija in izvedba 
izobraževanja ter aktivnosti; 
Vrednotenje medgeneracijskega 
učenja. 

2014-
2020 

501.980,00 

Skupaj 2.216.980,00 

PRIPRAVLJENOST PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za izvedbo) 

Projektna dokumentacija  V izdelavi 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: načrt za 
Zelena dvorana Postojna) 

 V izdelavi 

Gradbeno dovoljenje  Je potrebno 

Umeščenost v občinske 
razvojne in prostorske 
dokumente 

 Da 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 
 

Vir  
Ocenjena vrednost 
v EUR 

% Leto 

Občina Postojna 156.450,00 7,06 2014,2015 

Občina Pivka 36.150,00 1,63 2015-2020 

Občina Ilirska Bistrica 3.8397,00 1,73 
2015-2020 
2015-2020 
2015-2020 

Občina Cerknica 2.700,00 0,12 2015-2020 

Občina Bloke 96.150,00 4,34 2015-2020 

Občina Loška dolina 2.700,00 0,12 2015-2020 
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ESS 1.884.433,00 85 
2015-2020 
 

Skupaj: 2.216.980,00 

KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 
 

Kazalnik in vir 
Ob začetku 
projekta 

Ob koncu  projekta 

center medgeneracijskega 
učenja  

0 
4. centri medgeneracijskega 
učenja 

Število udeležencev v aktivnosti 0 200 udeležencev aktivnosti 

Število udeleženih imigrantov 0 20 udeleženih imigrantov 

Število medgeneracijskih 
študijskih krožkov, ki povezujejo 
izobraževalne vsebine in 
generacije 

0 6 študijskih krožkov 

tematske učne delavnice 0 12 tematskih učnih delavnic letno 

predavanja 0 12 predavanj letno 

okrogle mize 0 4 okrogle mize letno 

računalniško opismenjevanje 0 8 skupin letno 

Število ur, ki jih prostovoljci 
opravijo v posameznem centru 
ali medgeneracijski skupini 

0 60 

Število izvedenih izobraževalnih  
animacijskih dogodkov  

0 10 

Število objav v medijih o 
konceptu medgeneracijskega 
učenja in izobraževanja ali 
medgeneracijskega centra 

0 15 

 
Število vključenih v preventivne 
programe na področju 
odvisnosti od drog 

50 150 
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4.6. Dnevni center za zasvojene z nedovoljenimi drogami 
 

NAZIV PROJEKTA: DNEVNI CENTER ZA ODVISNIKE OD ALKOHOLA, KI NISO ZDRAVLJENI 

POVZETEK PROJEKTA: 

NAMEN:  
Na območju Primorsko-notranjske regije se soočamo z visoko stopnjo tveganja za 
odvisnosti od alkohola. Zadnja leta se število uporabnikov povečuje, kar je posledica stisk 
in težav posameznikov ter družin. Odvisnost v večini primerov vodi v postopno 
brezposelnost, povečuje se tveganje za razpad družinskih skupnosti, nasilje v družini ter 
ogroženost otrok. Odvisnike bomo z vključevanjem v različne oblike pomoči postopoma 
pripeljali do uvida, da imajo težave z uživanjem alkohola in jih usmerjali v (najprej) 
hospitalno in pozneje klubsko zdravljenje (Klub anonimnih alkoholikov).  
AKTIVNOSTI:  
Na območju vsake UE Primorsko-notranjske regije bomo oblikovali en dnevni center, ki bi 
bil na razpolago vsem za informacije, podporo, usmeritev, tolažbo, vodenje, usmerjanje, 
drugo. Namreč odvisniki potrebujejo nekoga, da se nanj obračajo, počasi vzpostavijo 
zaupanje in mu sledijo. Za izvedbo programa bi potrebovali prostore (3), ki bi bili 
diskretno odmaknjeni od javnega življenja in bi omogočali osebni ali telefonski pogovor s 
posameznikom, družinskimi člani, zaupnimi osebami.  
CILJI:  
Cilj programa je odvisnikom omogočiti prostor, kjer lahko brez zadržkov izrazijo  svoje 
stiske, težave, postavljajo vprašanja, prosijo za nasvete, napotke in najpomembneje pri 
tem ne bodo javno izpostavljeni. V pomoč pri izvedbi programa bodo zdravljeni odvisniki 
od alkohola, ki bodo skozi svoje izkušnje pokazali, da je uspeh možen. 

PRIORITETA RRP:  3 - Vključujoča družba in spodbujanje razvojnega potenciala regijskih človeških virov  

PROGRAM RRP: 5 – Širši družbeni razvoj 

UKREP RRP: Ukrep 1 – Socialna vključenost in enake možnosti 

CILJNE SKUPINE:  Ranljive skupina prebivalstva-odvisniki od alkohola, ki niso zdravljeni  

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Odvisnikom od alkohola omogočiti varen diskreten prostor, kjer lahko brez zadržkov 
izrazijo svoje stike, poiščejo pomoč, napotke, možnosti. S ponavljajočimi pogovori, 
spodbudami in realnim soočanjem posameznik prihaja do uvida, da ima težave z 
uživanjem alkohola ter se odloča za hospitalno zdravljenje ter spremembo svojega načina 
življenja. Odloči se za življenje. S projektom bomo zmanjšali število odvisnosti, povečali 
število zdravih aktivnih oseb in njihovih družin. 

CILJI PROJEKTA DO 2020: 

- Ustanovitev treh svetovalnih centrov za odvisnike od alkohola in sicer na območju vseh 
treh upravnih enot Primorsko-notranjske regije. Na območjih, ki jih pokrivajo 3 CSD se 
izvajajo programi, ki so namenjeni   posameznikom, ki so že zdravljeni. Nimamo pa oblik 
pomoči za tiste, ki se za zdravljenje še niso odločili in za ta korak potrebujejo usmerjanje 
in spodbudo. Zato je potrebna vzpostavitev podpornega okolja za odvisnike od alkohola. 

- Vzpostaviti podporno okolje za odvisnike od alkohola (24 urna terapevtska pomoč, 
sestanki, pomoč pri iskanju zaposlitev -  socialno podjetništvo ...). 

- Zmanjšati število odvisnikov od alkohola v regiji – predvsem med mladimi. 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

CSD Ilirska Bistrica, CSD Postojna, CSD Cerknica, društvo zdravljenih alkoholikov, društvo 
Brez izgovora 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

CSD Ilirska Bistrica GSM: 031713371 E-mail: kristina.zadel@gov.si 

CSD Postojna GSM: 040457475 
E-mail: 
patricija.moze@gov.si 

CSD Cerknica GSM: 01/7050405 E-mail: anica.loncar@gov.si 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

- Dogovarjanje o lokaciji izvajanja z občinami (iskanje prostorskih kapacitet) 

- Adaptacije in opremljanje prostorov  

- Zaposlitev strokovnega kadra (VI. ali VII. stopnja izobrazbe) za krajši delovni čas z 
namenom izvajanja programov v dnevnih centrih 
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Izvajanje programa oziroma aktivnosti  
- več programov psihosocialne rehabilitacije;  
- programe reintegracije in vzdrževanja motivacije po zaključku zdravljenja;  
- za tiste, ki še niso 'čisti abstinenti', bi bila ravno tako kot v primeru odvisnikov  
- primerna socialna podjetja;  
- več sodelovanja z nevladnimi organizacijami, ki bi lahko na področju reševanja  
- problematike vseh ranljivih skupin naredile več, če bi bil rešen problem  
- njihovega financiranja (financiranja njihovih programov) in zaposlovanja.  

Promocija projekta 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

Od oktobra 2014 do konca leta 2016 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, 
občina, naslov, kat. štev.) 

Prostori občin Primorsko-notranjski regiji 
Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč?  
Občine  

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti 
v lasti 

0    

Pripravljalna faza 

1 
Umestitev programa v dejavnost 
CSD 

2014 3.000 €  

2 

      a) Izbira ustreznih prostorov 
(brezplačna uporaba) 
b) adaptacija, nakup opreme in 
opremljanje prostorov 

c)  zaposlovanje kadra 
(socialni delavec)

2
 

2014 7.968,14 €  

3 Promocija 2014 3.000 €  

Skupaj 13.968,14 € 

Izvedba 
1 

Izvajanje projektnih aktivnosti 
oziroma programa (več programov 
psihosocialne rehabilitacije;  
programi reintegracije in 
vzdrževanja motivacije po zaključku 
zdravljenja;  
več sodelovanja z nevladnimi 
organizacijami, ki bi lahko na 
področju reševanja  
problematike vseh ranljivih skupin 
naredile več, če bi bil rešen 
problem njihovega financiranja in 
zaposlovanja). 

2014-
2016 

66.001,82 € 

Skupaj 79.969,96 € 

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za 
izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Ne bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: 
________________________) 

 Ne bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje 
 Ni potrebno 
 

Umeščenost v občinske razvojne in 
prostorske dokumente 

 Ne  

                                                           
2
 NA OBMOČJU VSEH TREH UE predvidevamo zaposlitev (skupaj) 3 strokovnih  sodelavcev (VI. stopnja izobrazbe) in sicer 

za krajši delovni čas 4 ure dnevno (20 na teden) 
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PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena 
vrednost v EUR 

% Leto 

ESS 39.984,98 € 50 2014-2016 

OBČINE PRIMORSKO-
NOTRANJSKE REGIJE  -
ILIRSKA BISTRICA 
-POSTOJNA 
-CERKNICA 
 

39.984,98 € 50 2014-2016 

   2014-2016 

Skupaj 79.969,96 € 

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalnik in vir 
Ob začetku 
projekta 

Ob koncu  projekta 

Število vključenih uporabnikov-  
število odhodov na zdravljenje, 
vključitev v klube zdravljenih 
alkoholikov 

15 101 
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4.7. Dnevni center za odvisnike od alkohola, ki niso zdravljeni 
 

NAZIV PROJEKTA:  DNEVNI CENTRI ZA ZASVOJENE Z NEDOVOLJENIMI DROGAMI 

POVZETEK PROJEKTA: 

NAMEN:  
Na podlagi ocene stanja na področju problematike drog v letu 2013, ki jo je za celotno 
Notranjsko-kraško regijo izvedlo Društvo POT- pomoč zasvojenim od nedovoljenih drog in 
njihovim bližnjim Ilirska Bistrica ugotavljamo, da je stanje na področju prepovedanih drog 
in vseh njegovih pritiklin zaskrbljujoče. Na območju Občine Ilirska Bistrica deluje 
nizkopražen program za zmanjševanje škode, ki deluje v obliki dnevnega centra, v ostalih 
občinah pa ne deluje noben primerljiv program. Namen programa je zmanjševanje škode 
ter podpora in pomoč pri urejanju socialnih, zdravstvenih in ekonomskih stisk osebam, ki 
imajo težave zaradi uživanja nedovoljenih drog in njihovim bližnjim, ki bo pokrival vse 
občine Primorsko-notranjske regije. 
AKTIVNOSTI:  
Dnevni center za zasvojene z nedovoljenimi drogami bi formirali za območje vseh treh UE 
Primorsko-notranjske regije. Uporabnikom bodo nudil vključitev v različne oblike 
preživljanja prostega časa. Vključitev bo omogočala razvoj socialnih spretnosti, povrnitev 
osebnih higienskih in delovnih navad, sproščeno druženje in zdravo preživljanje prostega 
časa. Na treh lokacijah  društva  (Il. Bistrica, Postojna, Cerknica) se bodo izvajale različne 
delavnice pogovori s posameznikom, pogovori s skupino, gospodinjske in športne 
aktivnosti ter druge prostočasne dejavnosti. 
Izvajalo se bo tudi terensko delo s »skrito populacijo« uporabnikov nedovoljenih drog in 
zamenjava igel in drugega materiala za varnejše injiciranje.  
Program bo nudil pomoč pri integraciji v socialno okolje tistim, ki so že zaključili 
višjepražne programe.  
V dnevnih centrih bomo informirali in izobraževali s ciljem zmanjševanja škode in 
preventive tudi za ne-zasvojene uživalce drog. Ti uporabniki drog praviloma ne jemljejo 
prisilno-zasvojensko, pač pa zgolj nevarno in eksperimentalno (plesne droge, 
kanabinoidne droge, preprečevanje neželenih telesnih zapletov pri uživanju 
stimulativnih-plesnih drog). 
CILJI:  
Omogočiti enakopraven  dostop do programa vsem potrebnim in zainteresiranim s tega 
področja  

PRIORITETA RRP:  3 - Vključujoča družba in spodbujanje razvojnega potenciala regijskih človeških virov  

PROGRAM RRP: 
 
5 – Širši družbeni razvoj 

UKREP RRP: Ukrep 1 - Socialna vključenost in enake možnosti 

CILJNE SKUPINE:  

Program je namenjen: 
- uporabnikom, ki uporabljajo nedovoljene droge, 
- uporabnikom, ki  eksperimentirajo z nedovoljenimi drogami, 
- skriti skupini uporabnikov drog, 
- uporabnikom vključenim v metadonski program, 
- uporabnikom, ki želijo vzpostaviti abstinenco od nedovoljenih drog, 
- uporabnikom, ki abstinirajo od uživanja nedovoljenih drog in želijo v tem vztrajati, 
- svojcem in bližnjim vseh zgoraj naštetih, 
- svojcem in bližnjim vseh tistih, ki se ne želijo vključit v kakršnekoli programe, 
- ne-zasvojenim uživalcem drog 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

V regiji deluje le v Občini Ilirska Bistrica nizkopražen program za zmanjševanje škode, v 
ostalih občinah pa ne deluje noben primerljiv program. Zato obstaja v teh občinah 
nevarnost okužbe s Hepatitisom C in B, okužbe s HIV-om, razširjena je tudi prostitucija.                            
Namen projekta: 
- zmanjševanje škode pri tistih, ki uporabljajo nedovoljene droge, 
- informiranje in izobraževanje uporabnikov nedovoljenih drog, njihovih staršev in 

širše javnosti o škodljivih posledicah uživanja nedovoljenih drog, 
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- vključevanje uporabnikov v dejavnosti prostega časa, 
- spodbujanje uporabnikov pri iskanju zaposlitve, pri nadaljevanju izobraževanja ali 

pri dodatnem izobraževanju in nudenje pomoči ob vključitvi, 
- zmanjševanje in odpravljanje socialnih stisk posameznika, 
- razvoj socialnih veščin, 
- informiranje uporabnikov in širše javnosti o možnostih vključitve v višjepražne 

oblike pomoči, 
- socialna integracija uporabnikov in podpora pri reintegraciji po zaključku programov 

višjega praga ali po zaključku prestajanja zaporne kazni,   
- raziskovanje pojava uporabe nedovoljenih drog, 
- brezplačno razdeljevanje (zamenjava) materiala za varno injiciranje na terenu in v 

dnevnem centru, 
- terensko delo s skrito populacijo uporabnikov prepovedanih drog, 
- informiranje in izobraževanje za ne-zasvojene uživalce drog, 
- krepitev moči uporabnika – destigmatizacija uporabnika in posledično sposobnost 

sprejemanja odgovornosti za lastno življenje 
- preventiva 

CILJI PROJEKTA DO 2020: 

Poleg dnevnega centra Društva POT v Ilirski Bistrici, bi odprli še LAS za preprečevanje 
odvisnosti v Pivki (za Pivko in Postojno) in v Cerknici. V Ilirski Bistrici v celoti financirata 
program MDDSZ in Občina Ilirska Bistrica, ki se izvaja od leta 2003 dalje. Program v Pivki 
in Cerknici bi uvodoma izvajali zaposleni iz Ilirske Bistrice. 

Zmanjšati odvisnost od drog 

Socialno vključiti odvisnike od drog 

Izvesti preventivne programe na področju odvisnosti od drog 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

Društvo POT- pomoč zasvojenim od nedovoljenih drog in njihovim bližnjim Ilirska Bistrica, 
CSD Ilirska Bistrica, CSD Postojna, CSD Cerknica, Občina Pivka, Občina Postojna, Občina 
Cerknica, Občina Bloke in Občina Loška dolina 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Društva POT  Ilirska Bistrici GSM: E-mail: pot@kabelnet.net 

CSD Ilirska Bistrica GSM: 031 713 371 E-mail: kristina.zadel@gov.si 

CSD Postojna GSM: 040 457 475 
E-mail: 
patricija.moze@gov.si 

CSD Cerknica GSM: 01 705 04 05 E-mail: anica.loncar@gov.si 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

- Dogovarjanje o lokaciji izvajanja z občinami in z ministrstvom za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti (iskanje prostorskih kapacitet) 

- Opremljanje prostorov za izvajanje programa 

- Promocija projekta 
- Izvajanje projekta 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

Od oktobra 2014 do decembra 2016 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, 
občina, naslov, kat. štev.) 

V Pivki v prostorih ob zdravstvenem domu, v Cerknici 
lokacija še ni dorečena 

V Pivki je lastnik objekta 
Občina Pivka 
 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti 
v lasti 

0    

Pripravljalna faza 

1 
Umestitev programa v dejavnost 
Društvo POT (tudi pri MDDSZ) 

2014 2.000 €  

2 
Izbira ustreznih prostorov 
(brezplačna uporaba), opremljanje 
prostorov  

2014 20.000 €  
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3 Promocija 2014 2.000 €  

Skupaj 24.000 € 

Izvedba 
1 
 

Izvajanje projektnih aktivnosti 
(financiranje strokovnega kadra; 
1,5 zaposlenega po enoti, material, 
programi-predavanja, motivacijske 
ure, osveščanje javnosti, o pereči 
problematiki, pomoč odvisnikom, 
pomoč svojcem s psihoterapijo …).  

2015-
2016 

260.000 €  

Skupaj 284.000 € 

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za 
izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: 
________________________) 

 Ne bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje 
 Ni potrebno 
 

Umeščenost v občinske razvojne 
in prostorske dokumente 

 Ne  

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena 
vrednost v EUR 

% Leto 

MDDSZ 204.125 €   72 % 2014-16 

OBČINE PRIMORSKO-
NOTRANJSKE REGIJE  -
ILIRSKA BISTRICA 
-POSTOJNA 
-CERKNICA 
 

79.875 €   28 % 2014-16 

Skupaj 284.000 € 

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalnik in vir 
Ob začetku 
projekta 

Ob koncu  projekta 

Število vključenih uporabnikov v 
dnevne centre z nedovoljenimi 
drogami 

50 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RRP Primorsko-notranjske regije 2014-2020 
 

Stran 138 od 291 

 

 

 

4.8. Družinski center za otroke in mladostnike 
 

NAZIV PROJEKTA: DRUŽINSKI CENTRI ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE 

POVZETEK PROJEKTA: 

NAMEN:  
CSD že vrsto let zapored prepoznava veliko stopnjo povečanja števila socialno ogroženih 
družin, otrok in mladostnikov ter odraslih, ki se srečujejo s problemom družbene 
izključenosti. Omenjena situacija je posledica trajajoče gospodarske in socialne krize.  
Nadalje ugotavljamo, da se povečuje število družin, ki potrebujejo intervencijo CSD ali/in 
drugih oblik pomoči, saj nimajo zadostnih starševskih kapacitet, nimajo zadostnih 
ekonomskih pogojev za vzgojo, zaradi celodnevne odsotnosti staršev (velika oddaljenost 
od kraja bivanja do delovnega mesta) in prepuščanje skrbi velikega dela vzgoje institucijam 
(šole, vrtci, programi) in širši družini, ki funkcionira po istih vzorcih odnosov in 
spreminjanje ni več možno brez ustrezne pomoči.  
Posledice nezadostne starševske skrbi so lahko otroci in mladostniki, ki nimajo osnovnih 
veščin za samostojno življenje (razvajenost, brez odgovornosti, ne prenesejo minimalne 
frustracije oz. hitro obupajo, posegajo po hitro dosegljivih ciljih, hitro zapadejo v odklonska 
vedenja in/ali odvisnosti). Prej omenjeni otroci in mladostniki  ePNRat postanejo tudi 
straši. V tej zvezi lahko predvidevamo, da bodo/so njihovi otroci brez ustrezne skrbi 
(zapuščeni), saj starši nimajo zmožnosti oz./ali niti ne zmorejo poskrbeti niti zase, kaj šele 
za svoje otroke. Starši, ki so se razvili po načelu hitro dosegljivih ciljev, ne zmorejo 
prilagajati svojih želja, potreb, družinskih obveznosti, skrbi za otroka, družinskim 
obveznostim, in skrbi za otroka. Posledično je tudi veliko več razvez, saj prioritetno gledaš 
nase, na svoje potrebe in ne širše na družino.  
Odrasla oseba počasi drsi na družbeno dno, saj ni sposobne odgovornega ravnanja na 
nivoju družine in službe. Zateka se v razne odvisnosti, se socialno izolira, zaradi občutka 
nemoči se lahko zateka v nasilje v družini ali širše.  
AKTIVNOSTI:   
V ustrezne programe, ki bodo izvajali diagnostiko, svetovanje in psihoterapijo bomo 
vključevali otroke in starše. Nadalje bomo za starše organizirali šolo za starše- učenje kako 
biti starš. 
CILJI:  
Zmanjšali bi število posegov v roditeljsko pravico, saj je v primeru zanemarjanja otroka 
potrebno otroka odvzeti, ga namestiti v rejništvo ali vzgojni zavod. Nadalje bi zmanjšali 
število razvez, ki iz meseca v mesec drastično naraščajo ter zagotovili kar se da zdravo 
družinsko okolje za odraščajoče otroke. 

PRIORITETA RRP:  3 - Vključujoča družba in spodbujanje razvojnega potenciala regijskih človeških virov  

PROGRAM RRP: 5 – Širši družbeni razvoj 

UKREP RRP: Ukrep 1 – Socialna vključenost in enake možnosti 

CILJNE SKUPINE:  
Otroci, mladostniki in njihovi straši, ki potrebujejo pomoč pri izvajanju vsakodnevne 
starševske skrbi  

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Preprečili bi še večjo socialno izključnost, poglabljanje stisk in težav, zmanjšali bi število 
ogroženih otrok in mladostnikov. To dolgoročno vpliva na razvoj naših otrok in 
mladostnikov ter spreminja nezdrave vzorce na način, da bodo imeli otroci kot odrasli 
boljše starševske kapacitete. 

CILJI PROJEKTA DO 
2020: 

Ustanovitev treh družinskih centrov za otroke in mladostnike in sicer na območju vseh treh 
upravnih enot Primorsko-notranjske regije ter vključevanje strokovnjakov v programe z 
namenom zmanjševanja stisk in težav otrok in mladostnikov.  

Izboljšati socialni položaj socialno ranljivih skupin (otrok in mladostnikov ter njihovih 
staršev)  

Zmanjšati tveganje revščine v Primorsko-notranjski regiji  

PROJEKTNO CSD Ilirska Bistrica, CSD Postojna, CSD Cerknica ter vse občine Primorsko-notranjske regije, 
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PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma 
skupine partnerjev) 

Mladinski center Postojna, Zveza prijateljev mladine Cerknica in Pivka 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

CSD Ilirska Bistrica GSM: 031 713 371 E-mail: kristina.zadel@gov.si 

CSD Postojna GSM:040 457 475 
E-mail: 
patricija.moze@gov.si 

CSD Cerknica GSM:01/705 04 05 E-mail: anica.loncar@gov.si 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

- Dogovarjanje o lokaciji izvajanja z občinami (iskanje prostorskih kapacitet) 

- Adaptacije in opremljanje prostorov  

- Promocija projekta 

- Izvajanje  programa  projekta (varstvo otrok in mladostnikov- Babica na izposojo, 
otroške delavnice, učna pomoč, zdravniška – pomoč psihologov in psihoterapevtov, 
….). V ta namen zaposlitev strokovnega kadra (VI. ali VII. stopnja izobrazbe) na podlagi 
civilnopravnih pogodb (avtorske pogodbe ali pogodbe o delu).  

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

Od oktobra 2014 do konca leta 2016 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, 
občina, naslov, kat. 
štev.) 

Prostori občin Primorsko-notranjske regije 
Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč?  
Občine  

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

0    

Pripravljalna faza 

1 Umestitev programa v dejavnost CSD 2014 3.000,00 

2 

- Izbira ustreznih prostorov 
(brezplačna uporaba) 
- adaptacija, nakup opreme in 
opremljanje prostorov 
- stroški civilnih pogodb

3
 

2014 20.520 €  

3 Promocija 2014 3.000 €  

Skupaj 26.520 €  

Izvedba 
1 

Izvajanje programa projekta  (učna 
pomoč (zaposleni, material….), 
psihologi – psihoterapevti, delavnice 
za otroke in mladostnike (materiali, 
prostovoljci, zaposleni….) 
prostorov…. 

2014-
2016 

143.220 € 

Skupaj 169.740 € 

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za 
izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: 
________________________) 

 

 Ne bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje 
 Ni potrebno 
 

Umeščenost v občinske razvojne in  Ne  

                                                           
3
 V tem primeru ne bi zaposlovali na podlagi pogodbe o zaposlitvi pač pa preko civilnopravnih pogodb- strošek 

organiziranja dveh šol za starše na letni ravni po 15.000 eur ter stroški terapij za otroke (predvidevamo 40 otrok, ki 
bodo vključeni v terapije po 15 ur letno (1 ura znaša 30 €) 
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prostorske dokumente 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena vrednost 
v EUR 

% Leto 

ESS 84.870 € 50 2014-2016 

OBČINE 
PRIMORSKO-NOTRANJSKE 
REGIJE  -ILIRSKA BISTRICA 
-POSTOJNA 
-CERKNICA 

84.870 € 50 2014-2016 

Skupaj 169.740 € 

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalnik in vir 
Ob začetku 
projekta 

Ob koncu  projekta 

Število vključenih uporabnikov- 
otrok in mladostnikov iz socialno 
ogroženih družin ter njihovih staršev 
 

15 90 
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4.9. Podporni program PREVOZI 
 

NAZIV PROJEKTA: PODPORNI PROGRAM- PREVOZI 

POVZETEK PROJEKTA: 

NAMEN:  
Cilj tega projekta je sploh zagotoviti prevoz občanom in občankam, ki živijo na podeželju in 
nimajo na razpolago rednih linij, ki bi jim omogočile dostop do storitev, aktivnosti 
programov. S tem jim omogočamo enako dostopnost do vseh storitev. Sledimo načelu 
decentralizma. Predvsem starejše osebe oz. tisti, ki nimajo svojcev in podobno težko prosijo 
sosede, prijatelje, sorodnike, da jih odpeljejo na zaželjeni cilj. Počutijo se dolžne in 
nesamostojne. S subvencioniranimi prevozi bi vsem starejšim, materialno in socialno 
ogroženim najprej omogočili prevoz, prevoz bi bil zagotovljen po subvencionirani ceni. 
Hkrati bi se posamezniki lahko udeleževali aktivnosti in programov, ki so take ali drugačne 
narave (npr. aktivnosti v medgeneracijskem središču, balinanje, knjižnica, trgovina, upravne 
storitve, druženje, ipd…)  
AKTIVNOSTI: Občine bi preko javnega naročila zagotovile prevoznika, ki bi izvajal posebne 
linijske prevoze po vseh občinah.  
CILJI: zagotovitev enakih možnosti vsem občanom, ki sami zaradi starosti, materialne 
ogroženosti ali iz drugih razlogov za prevoz ne zmorejo poskrbeti sami, njihovi svojci ali 
sosedje pa jim ne zmorejo pomagati.  

PRIORITETA RRP:  3 - Vključujoča družba in spodbujanje razvojnega potenciala regijskih človeških virov  

PROGRAM RRP: 5 – Širši družbeni razvoj 

UKREP RRP: Ukrep 1 – Socialna vključenost in enake možnosti 

CILJNE SKUPINE:  Vse generacije 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

- Vključevanje predvsem tretje generacije v socialno okolje (družabništvo) 
- Spodbujanje samostojnosti starejših 
- Dezinstitucionalizem 

CILJI PROJEKTA DO 
2020: 

- Sklenitev pogodbe o izvajanju posebnih linijskih prevozov z prevoznikov za območje 
občine Ilirska Bistrica, Postojna in Pivka ter Cerknica, Loška dolina ter Bloke 

- Koordiniranje programa na občini ali na CSD 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma 
skupine partnerjev) 

CSD Ilirska Bistrica, CSD Postojna, CSD Cerknica ter VSE OBČINE PRIMORSKO-NOTRANJSKE 
REGIJE 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

CSD Ilirska Bistrica GSM: E-mail:kristina.zadel@gov.si 

CSD Postojna GSM: E-mail:patricija.moze@gov.si 

CSD Cerknica GSM: E-mail:anica.loncar@gov.si 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

- izvedba javnega naročila na podlagi katerega bi bila sklenjena pogodba o izvedbi 
posebnih linijskih prevozov po vseh 5 občinah 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

Od septembra 2014 do konca leta 2016 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, 
občina, naslov, kat. 
štev.) 

/ 
Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 
/ 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

0    

Pripravljalna faza 1 Promocija programa 2014 3.000,00 €  
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2  2014  

3  2014  

  

Izvedba 

1 Izvedba programa (28 mesecev) 
2014-
2016 

420.000,00 €  

2 Promocija programa 
2015-
2016 

6.000,00 €  

Skupaj 429.000,00 € 

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za 
izvedbo) 

Projektna dokumentacija 
 Bo potrebna 
 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: 
________________________) 

 Ne bo potrebna 
 

Gradbeno dovoljenje 
 Ni potrebno 
 

Umeščenost v občinske razvojne in 
prostorske dokumente 

 Ne  

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena 
vrednost v 
EUR 

% Leto 

ESS 214.500,00 € 50 2014-2016 

OBČINE PRIMORSKO-
NOTRANJSKE REGIJE  -ILIRSKA 
BISTRICA 
-POSTOJNA, PIVKA 
-CERKNICA, BLOKE, LOŠKA 
DOLINA 
 

214.500,00 € 50 2014-2016 

   2014-2016 

Skupaj 429.000,00 € 

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalnik in vir 
Ob 
začetku 
projekta 

Ob koncu  projekta 

Število vključenih uporabnikov-  
 

30 150 
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4.10. Socialna aktivacija 
 

NAZIV PROJEKTA: 
SOCIALNA AKTIVACIJA-SOCIALNO PODJETNIŠTVO Z MOŽNOSTJO PRIDOBITVE NACIONALNE 
POKLICNE KVALIFIKACIJE ZA ZAPOSLENE UPORABNIKE 

POVZETEK PROJEKTA: 

NAMEN:  
Na območju celotne Primorsko-notranjske regije bodo ustanovljena tri socialna podjetja 
(na območju vsake UE), ki bi zaposlovala ranljive skupine (torej tiste, ki so zaradi različnih 
okoliščin stigmatizirani pri zaposlovanju oz. so začasno nezaposljivi po podatkih Zavoda RS 
za zaposlovanje - brezdomci, invalidi, osebe s težavami v duševnem zdravju, ipd.) 
AKTIVNOSTI:  
Omenjena populacija bi s svojim delom neposredno pomagala tistim, ki to pomoč 
potrebujejo z dejavnostmi kot so socialne trgovine, pomožna dela na področju lesarstva, 
gradbeništva, elektroinštalaterstva in vodoinštalaterstva, prevozi in podobno.  
CILJI:  
Z zaposlitvijo ranljivih skupin prebivalstva bi zmanjšali tveganja za njihove odvisnosti, 
povečali možnosti njihove zaposlitve, konkurenčnosti na trgu dela, povečali njihovo 
vključenost v družbo in prispevanje v družbo. 

PRIORITETA RRP:  

1 – Spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva ter ohranjanje, razvoj in ustvarjanje novih 
delovnih mest 
2 – Trajnostni okoljski in infrastrukturni razvoj regije 
3 - Vključujoča družba in spodbujanje razvojnega potenciala regijskih človeških virov  

PROGRAM RRP: 
4 – Človeški viri 
5 – Širši družbeni razvoj 

UKREP RRP: 
Ukrep 2 - Zaposlovanje delovne sile 
Ukrep 1 - Socialna vključenost in enake možnosti 

CILJNE SKUPINE:  
Ranljive skupine prebivalstva- brezdomci, začasno nezaposljivi, osebe s težavami v 
duševnem zdravju, socialno izključeni. 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

S projektom rešujemo in prispevamo k večji zaposljivosti posameznih ranljivih skupin 
prebivalstva ter povečujemo njihovo konkurenčnost na trgu delovne sile, njihovo socialno 
vključenost v družbo ter zmanjšujemo tveganja za odvisnosti (alkohol, droge, igre na srečo 
in podobno). Ugotavljamo namreč, da je v okolju vedno več oseb, ki so iz različnih vzrokov 
nezaposljive. Zaradi trajajoče gospodarske in socialne krize se soočamo z materialno 
ogroženostjo, posledično večjo revščino, brezdomstvom ter s tem povezanimi stiskami, ki 
lahko vodijo v duševne motnje, družinsko nasilje, ogroženost otrok.  

CILJI PROJEKTA DO 
2020: 

Ustanovitev treh socialnih podjetij z registriranimi dejavnostmi, ki bodo v neposredno 
korist zaposlenim iz ciljne skupine ranljivih oseb in nudenjem pomoči tistim, ki pomoč 
potrebujejo v brezplačni ali subvencionirani obliki. 

S projektom nameravamo nadaljevati tudi po letu 2020, saj bomo zmanjšali stopnjo 
brezposelnost, pomagali pri ponovni vključitvi na trg dela tistih, ki so začasno nezaposleni 
ter povečali njihovo socialno vključenost v lokalno okolje. 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma 
skupine partnerjev) 

Samostojni podjetnik ali gospodarska družba s sodelovanjem CSD Ilirska Bistrica, CSD 
Postojna, CSD Cerknica 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

CSD Ilirska Bistrica GSM: 031713371 E-mail: kristina.zadel@gov.si 

CSD Postojna GSM:040457475 E-mail: patricija.moze@gov.si 

CSD Cerknica GSM:01/7050405 E-mail: anica.loncar@gov.si 

 
AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 
 

- Dogovarjanje o projektnih partnerjih in lokaciji izvajanja 

- Registriranje dejavnosti socialnih podjetji in zaposlovanje kadra 

- Opremljanje prostorov za izvajanje dejavnosti in nakup  potrebne opreme 

- Oblikovanje podjetniških idej za ustanovitev socialnega podjetja    

- Promocija projekta 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

Oktober 2014 do konca leta 2016 (27 mesecev) 
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LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, 
občina, naslov, kat. 
štev.) 

Prostori občin Primorsko-notranjske regije 
Kdo je lastnik objekta/ zemljišč?  
Občine 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

0    

Pripravljalna faza 

1 Registracija socialnega podjetja 2014 850,00 € 

2 
Opremljanje prostorov, nakup 
opreme in zaposlovanje kadra- 
aktivnosti 

2014 14.699,32 €  

3 Promocija 2014 6.000,00 €  

Skupaj 21.549,32 € 

Izvedba 
1 

Izvajanje projekta, oblikovanje in 
realizacija podjetniških idej 

2014-
2016 

115.720,99 € 

Skupaj 137.270,32 

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za 
izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: 
________________________) 

 Ne bo potrebna 
 

Gradbeno dovoljenje 
 Ni potrebno 

 

Umeščenost v občinske razvojne 
in prostorske dokumente 

 Ne  

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena 
vrednost v EUR 

% Leto 

OBČINE PRIMORSKO-
NOTRANJSKE REGIJE 

18.425,26€ € 
13,42 
% 

2014-2016 

ESS 67.579,24 € 
49,23 
% 

2014-2016 

ZAVOD RS ZA 
ZAPOSLOVANJE 

51.265,81 € 
37,35 
% 

2014-2016 

Skupaj 137.270,31 

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalnik in vir 
Ob začetku 
projekta 

Ob koncu  projekta 

Število zaposlenih v socialnem 
podjetništvu 

10 55 
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4.11. Zavetišča za brezdomce 
 

NAZIV PROJEKTA: ZAVETIŠČA ZA BREZDOMCE 

POVZETEK PROJEKTA: 

NAMEN:  
Obstoječa in že dlje časa trajajoča gospodarska in socialna kriza vpliva na kakovost življenja 
posameznikov in družin, ki se na dnevni ravni spopadajo z vprašanji preživetja. Število 
brezposelnih oseb se viša, s čimer se povečuje stopnja revščine, materialne ogroženosti, 
pojavlja se brezdomstvo. Brezdomstvo ni izbira pač pa posledica stisk in težav, ki jih 
posameznik sam ni bil sposoben razrešiti. Brezdomstvo je faza, ko posameznik doseže 
družbeno dno, socialno propada in potrebuje oblike pomoči in podpore, ki mu bodo 
omogočale, da se ponovno postavi na noge, se zaposli in tudi sam prispeva  v družbo. 
AKTIVNOSTI:  
Zavetišča  za brezdomce bi formirali na območju vseh treh UE Primorsko-notranjske regije. 
Zavetišče posamezniku ne bi nudilo samo streho nad glavo pač pa oblike pomoči (terapije, 
svetovanja)s katerimi bi odpravil ovire, ki so botrovale nastanku brezdomstva (odvisnosti, 
socialne izključenosti, druge ovire).  
CILJI:  
Brezdomnim osebam omogočiti dostojen način življenja in ponuditi podporo v obliki 
vodenja, usmerjanja, svetovanja, ki jo potrebujejo z namenom, da se sčasoma 
osamosvojijo in tudi sami prispevajo   v državno blagajno. Želijo verjeti, da je možna pot 
tudi navzgor in ne samo navzdol v propadanje. 

PRIORITETA RRP:  3 - Vključujoča družba in spodbujanje razvojnega potenciala regijskih človeških virov  

PROGRAM RRP: 5 – Širši družbeni razvoj 

UKREP RRP: 1 – Socialna vključenost in enake možnosti 

CILJNE SKUPINE:  
Ranljive skupina prebivalstva-brezdomne osebe (osebe brez strehe nad glavo oz. osebe, ki 
živijo v neurejenih stanovanjskih pogojih)  

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Brezdomnim osebam omogočiti dostojen način življenja in ponuditi podporo v obliki 
vodenja, usmerjanja, svetovanja, ki jo potrebujejo z namenom, da se sčasoma 
osamosvojijo in tudi sami prispevajo   v državno blagajno. Želijo verjeti, da je možna pot 
tudi navzgor in ne samo navzdol v propadanje 

CILJI PROJEKTA DO 
2020: 

Ustanovitev treh zavetišče za brezdomce in sicer na območju vseh treh upravnih enot 
Primorsko-notranjske regije. V Ilirski Bistrici Občina že v celoti financira program, ki se 
izvaja od konca leta 2013 dalje.  
Zavetišča morajo biti opremljena v skladu s standardi in normativi ter na način, ki omogoča 
sobivanje več oseb hkrati na enem mestu (spalni prostori, kuhinja, sanitarije, večnamenski 
prostor). 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma 
skupine partnerjev) 

CSD Ilirska Bistrica, CSD Postojna, CSD Cerknica 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

CSD Ilirska Bistrica GSM: 031 713 371 E-mail: kristina.zadel@gov.si 

CSD Postojna GSM: 040 457 475 E-mail: patricija.moze@gov.si 

CSD Cerknica GSM: 01 705 0 405 E-mail: anica.loncar@gov.si 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

- Dogovarjanje o lokaciji izvajanja z občinami ali ministrstvom za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti (iskanje prostorskih kapacitet) 

- Adaptacije in opremljanje prostorov v skladu s standardi in normativi za izvajanje 
socialnovarstvenih storitev 

- Priprava in izvajanje programa za brezdomce 

- Promocija projekta 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

Od oktobra 2014 do konca leta 2016 

LOKACIJA PROJEKTA: Prostori občin Primorsko-notranjske regije ali Kdo je lastnik objekta/ zemljišč?  
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(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, 
občina, naslov, kat. 
štev.) 

Ministrstva z delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti 

Občine in/ali MDDSZ 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

0    

Pripravljalna faza 

1 
Umestitev programa v dejavnost 
CSD 

2014 3.000 

2 

1. Izbira ustreznih prostorov 
(brezplačna uporaba) 
2. adaptacija, nakup opreme in 
opremljanje prostorov 

2014 18.936,27 €  

3 Promocija 2014 3.000 €  

Skupaj 24.936,27 € 

Izvedba 
1 

Priprava in izvajanje programa za 
brezdomce. 
Oblike pomoči (terapije, 
svetovanja)s katerimi bi odpravil 
težave. 

2014-
2016 

129.003,63 € 

Skupaj 153.939,90 € 

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za 
izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: 
________________________) 

 Ne bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje  Ni potrebno 

Umeščenost v občinske razvojne 
in prostorske dokumente 

 Ne  

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 
 

 

 

 
 

Vir  
Ocenjena 
vrednost v EUR 

% Leto 

ESS 
67.937,48 € 
 

44,13 2014-2016 

OBČINE PRIMORSKO-
NOTRANJSKE REGIJE   
-ILIRSKA BISTRICA 
-POSTOJNA 
-CERKNICA 
 

43.001,21 € 27,93 2014-2016 

PRISPEVEK UPORABNIKA 43.001,21 € 27,93 2014-2016 

Skupaj 153.939,90 € 

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalnik in vir 
Ob začetku 
projekta 

Ob koncu  projekta 

Število vključenih uporabnikov 9 60 
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4.12. Vzpostavitev uporabnikom prijaznega sistema informiranja in svetovanja o izboljšanju 
bivalnega okolja za starejše prebivalce v Primorsko-notranjski regiji 

 

NAZIV PROJEKTA: 
VZPOSTAVITEV UPORABNIKOM PRIJAZNEGA SISTEMA INFORMIRANJA IN SVETOVANJA O 
IZBOLJŠANJU BIVALNEGA OKOLJA ZA STAREJŠE PREBIVALCE V NOTRANJSKO - KRAŠKI REGIJI 

POVZETEK PROJEKTA: 

S hitrim razvojem informacijske družbe starejši ljudje vse težje sledijo informacijam, ne 
vedo kako in na koga se obrniti po nasvete in pomoč za izvedbo različnih storitev. Hkrati se 
ponudba storitev in pomoči namenjenih starejšim nenehoma izboljšuje in širi, a pogosto 
ostaja dostopna pretežno uporabnikom sodobnih tehnologij. Potreba po informacijah in 
svetovanju je pogosto vezana na bivalno okolje. Starejši želijo namreč ostati čim dalj 
samostojni in bi radi živeli doma, v svojem znanem okolju. Zlasti, če živijo sami, se problem 
slabega dostopa do informacij še povečuje. Pogosto nočejo biti v breme svojcem, zato tudi 
marsičesa, kar bi si želeli, ali pa je celo nujno, da opravijo oziroma uredijo, ne izvedejo. To 
vpliva na kakovost njihovega življenja, s tem pa tudi na zdravje, počutje in zadovoljstvo.  
Namen projekta je zato vzpostaviti učinkovit in starejšim prijazen način informiranja, 
svetovanja in pomoči pri različnih vprašanjih oziroma potrebah. Projekt se bo osredotočil 
na pomoč pri vprašanjih, ki se vežejo na njihovo stanovanjsko oz. bivalno okolje, kot na 
primer svetovanje in pomoč pri stanovanjskih vprašanjih, pri načinu prilagoditve / 
adaptacije / popravil v stanovanjih oziroma objektih, kjer starejši bivajo. Hkrati bo projekt 
predlagal tudi  vzpostavitev svetovanja in pomoči pri izbiri strokovnjakov za druga 
vprašanja (npr. pravna, ekonomska) ter svetovanje in pomoč pri izvedbi ostalih storitev 
(npr. prevozi, nakupi, nega). 

PRIORITETA RRP:  3 - Vključujoča družba in spodbujanje razvojnega potenciala regijskih človeških virov  

PROGRAM RRP: 5 – Širši družbeni razvoj 

UKREP RRP: Ukrep 1 - Socialna vključenost in enake možnosti 

CILJNE SKUPINE:  

V prvi vrsti je projekt namenjen starejšim ljudem v regiji, k izvedbi projekta bomo povabili 
širok krog zainteresiranih partnerjev: 
- sodelavce (oziroma izvajalce) medgeneracijskih centrov v regiji 
‐ izvajalce in ponudnike različnih storitev 
- strokovnjake in izvajalce s stanovanjskega področja, področja prava, ekonomije, 
bančništva, sociale, zdravstva,  
‐ upokojenske lokalne organizacije, društva, krajevne skupnosti, župnije itd., 
‐ neformalne skrbnike starejših – družine, 
‐ mlade in njihova združenja, kot nosilce novih podjetniških in drugih 
idej in pobud in kot akterje v medgeneracijskem sodelovanju. 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Za potrebe informiranja, svetovanja in pomoči za starejše bodo v regiji vzpostavljene 
svetovalne pisarne, ki bodo delovale tako v mestnih okoljih (Postojna, Ilirska Bistrica, 
Cerknica), kot tudi v njihovih zaledjih (v posameznih krajevnih skupnostih oz. drugih 
ustreznih prostorih v lokalnem okolju). Pisarne, v katerih bodo delovali svetovalci, bodo 
lahko v sklopu že obstoječih centrov npr. medgeneracijskega centra ali doma za starejše oz. 
v prostorih, kamor starejši v določeni občini ali kraju pogosto zahajajo in se srečujejo in je 
za njih dostopen.  
Svetovalce bomo v okviru projekta ustrezno usposobili/izobrazili za svetovanje. Pridobili 
bodo znanje o delu s starejšimi ljudmi, znanje o različnih potrebah starejših, osnovno 
znanje o bivanjskih, pravnih, socialnih, ekonomskih, zdravstvenih  in drugih vprašanjih, ki 
največkrat zadevajo starejše ljudi, znanje o organizaciji in koordinaciji dela itd.  
V okviru projekta bomo predlagali nabor ustreznih strokovnjakov in izvajalcev različnih 
storitev v lokalnem okolju, ki bi želeli sodelovati v »mreži« za svetovanje in pomoč 
starejšim ljudem. Tudi ti strokovnjaki bodo ustrezno informirani o tem kakšna je njihova 
vloga, kaj se od njih pričakuje in kakšen je pomen njihovega dela. 
Velik poudarek bo na ustrezni in učinkoviti promociji sistema informiranja o svetovanju in 
pomoči za starejše, tako da bo takoj, ko bo vzpostavljen tudi zaživel in začel učinkovito 
izpolnjevati svojo poslanstvo.  
V okviru projekta bo tudi jasno začrtana vizija, strategija, aktivnosti in naloge sistema 
informiranja, financiranje tega sistema (svetovalcev) tudi po tem, ko se bo projekt zaključil, 
predvidena pa bodo tudi izhodišča za njegovo širjenje in nadgradnjo v prihodnje. 
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Projekt pomeni priložnost obogatitve storitev in vsebin v obstoječih ter predvidenih 
medgeneracijskih centrih, povečanje njihove uporabnosti in prepoznavnosti za starejše. 
Posredovanje različnih znanj in veščin bo priložnost za različne izvajalce v regiji, ki so 
specializirani ali se lahko specializirajo za storitve namenjene starejšim (npr. prilagoditve 
stanovanj oz. hiš, dela na vrtu, čiščenje, prevozi starejših) in obenem povečuje možnosti za 
vzpostavitev in ohranjanje kakovostnih medgeneracijskih odnosov. 

CILJI PROJEKTA DO 
2020: 

Oblikovan bo izobraževalni program za svetovalce in izvajalce  

Usposobljeni bodo svetovalci za delo v svetovalnih pisarnah  

Vzpostavljene in delovale bodo svetovalne pisarne, v katerih bodo delovali usposobljeni 
svetovalci (določitev prostorov in po potrebi njihova prilagoditev/oprema) 

Vzpostavljena in delovala bo mreža svetovalcev in izvajalcev različnih storitev za starejše v 
lokalnem okolju 

Povečevanje števila uporabnikov sistema informiranja glede svetovanja in pomoči za 
starejše 

Izboljšanje kakovosti življenja in povečanje možnosti za samostojno bivanje starejših v 
svojih domovih 

Razvoj alternativnih oblik bivanja in pomoči za starejše in povečanje ponudbe kakovostnih 
storitev za starejše 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma 
skupine partnerjev) 

 CSD Postojna, Novi trg 6, 6230 Postojna - nosilec projekta 

 CSD Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 32, 6250 Ilirska Bistrica  

 CSD Cerknica, Partizanska cesta 2a, 1380 Cerknica  

 Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Patricija Može, CSD Postojna 
(vodja projekta) 

05 700 12 00 patricija.moze@gov.si 

Kristina Zadel Škrabolje, CSD 
Ilirska Bistrica  

05 711 01 47 kristina.zadel@gov.si 

Anica Lončar, CSD Cerknica 01 705 04 05 anica.loncar@gov.si 

dr. Damjana Gantar 
(koordinatorka projekta na 
UIRS) 

01 420 13 47 damjana.gantar@uirs.si  

mag. Barbara Černič Mali  01 420 13 15 barbara.cernic@uirs.si  

dr. Boštjan Kerbler 01 420 13 38 bostjan.kerbler@uirs.si 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

- Opredelitev potreb starejših v regiji in izdelava načrta svetovalnic (lokacije, izvajalci, 
sodelovanje pri izobraževanju) (CSD in UIRS) 

- Opredelitev programa izobraževanja za informatorje/svetovalce starejšim in izvedba 
izobraževanj (UIRS) 

- Vzpostavitev in vzdrževanje baze ponudnikov storitev in svetovanja na ravni regije 
(preverjanje kvalitete in kompetenc uporabnikov ter njihovo usposabljanje za svetovanje 
starejšim) (UIRS in regionalni akterji; CSD, društva…) 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

Oktober 2014–September 2016 (24 mesecev) 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, 
občina, naslov, kat. 
štev.) 

Npr. obstoječi in predvideni medgeneracijski centri, 
dnevni centri aktivnosti starejših, prostori društev 
upokojencev, domovi krajanov, domovi starejših 
občanov oziroma drugi objekti, kjer se navadno 
srečujejo starejši 

Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

0    

Pripravljalna faza 1 
Identifikacija potreb in 
problematike starejših v regiji (na 

2014 
-15 

5.000,00 
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podlagi obstoječih anket npr. 
Starejši za starejše oz. drugih 
dostopnih podatkov) in opredelitev 
potrebnih vsebin svetovanja 
starejšim 

Skupaj 5.000,00 

Izvedba 

1 
Priprava izobraževalnega programa 
in izvedba  izobraževanja za 
svetovalce starejšim 

2014-
16 

26.000,00  

2 

Vzpostavitev in vzdrževanje baze 
izvajalcev in svetovalcev za delo s 
starejšimi in 
izobraževanje/usposabljanje za 
delo s starejšimi 

2014-
16 

4.000,00 

3 

Vzpostavitev prostorov za 
svetovalne pisarne (določitev 
najprimernejših lokacij, ev. 
oprema, oznake, oglaševanje) 

2014-
16 

6.000,00 

4 

Izvajanje aktivnosti v svetovalnih 
pisarnah (svetovanje starejšim, 
posredovanje med starejšimi in 
izvajalci in koordinacija izvajalcev) 

2014-
16 

40.000,00 

Skupaj 81.000,00 

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za 
izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Ne bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: 
________________________) 

 Ne bo potrebna 
 

Gradbeno dovoljenje 
 Ni potrebno 
 

Umeščenost v občinske razvojne 
in prostorske dokumente 

 Ne  

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena 
vrednost v EUR 

% Leto 

ERDF 53.000  65 2014-16 

občine  20.000 25 2014-16 

lastna sredstva  8.000 10 2014-16 

Skupaj 81.000,00 

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalnik in vir 
Ob začetku 
projekta 

Ob koncu  projekta 

Delovno mesto svetovalca 0 1-2 

Vzpostavitev svetovalnih pisarn 
(stalne ali mobilne, npr. en dan v 
tednu v vsaki občini oz. večjem 
kraju) 

0 3 

Število uporabnikov svetovalne 
pisarne 

0 
100 svetovanj in 200 posredovanj 
informacij mesečno 
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4.13. Hiša izročila – tradicionalna znanja za prihodnje generacije  
 

NAZIV PROJEKTA: HIŠA IZROČILA - TRADICIONALNA ZNANJA ZA PRIHODNJE GENERACIJE 

POVZETEK PROJEKTA: 

Na področju Notranjske strokovni sodelavci Zavoda Pajn že vrsto let dokumentirajo 
izročilo človeških dejavnosti, ki so jih tu razvijali predniki za preživetje in dobrobit. V 
sodelovanju s sodobnimi tokovi želimo razvijati nove proizvode in storitve, ki bi 
izvirali iz lastnih človeških virov in izročila, hkrati pa bili konkurenčni na trgu in 
dvigovali nivo ponudbe celotne regije. Področja delovanja: znanost, izobraževanje, 
turizem, kulturni marketing, proizvodi rokodelskih veščin in varovanje naravne 
dediščine. S svojim delovanjem vplivamo pozitivno na povezovanje ranljivih skupin, 
jim omogočamo izobraževanje in spodbudo za nove preživitvene strategije in 
medkulturni dialog.  
Verjamemo, da bo program, kot smo si ga zastavili za naslednjih pet let, prinesel 
pozitivne učinke celotni regiji in vsem segmentom družbe. 

PRIORITETA RRP:  3 - Vključujoča družba in spodbujanje razvojnega potenciala regijskih človeških virov  

PROGRAM RRP: 
3 – Turizem 
4 – Človeški viri 
5 – Širši družbeni razvoj 

UKREP RRP: 

3  Turizem, Ukrep1 - Upravljanje destinacijskega managementa 
4  Človeški viri, Ukrep 1 - Izobraževanje, usposabljanje ter vseživljenjsko 

učenje 
        4-      Človeški viri, Ukrep 2 - Zaposlovanje delovne sile 

4- Človeški viri, Ukrep 3 - Ponudba dela 
5- Širši družbeni razvoj, Ukrep 3 - Kultura in kulturna dediščina 

CILJNE SKUPINE:  

- mladi (študenti, brezposelni…), iz Primorsko-notranjske regije,  
- starejše generacije - nosilci tradicionalnih znanj 
- lokalna skupnost   
- izobraževalne institucije 
- domači in tuji obiskovalci regije Zeleni kras 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Vzroki za pripravo projekta in problemi, ki jih rešujemo so:  
- izročilo prednikov in praktična znanja za preživetje na podeželju izginjajo v 

pozabo (pridobivanje in predelava osnovnih surovin in materialov, stara 
obrtna znanja, samozadostnost na podeželju,…), 

- velika brezposelnost med mladimi, slabe zaposlitvene možnosti v regiji 
- pomanjkanje medgeneracijskega sodelovanja,  
- Nezadostna in nizkokakovostna turistična ponudba ob Cerkniškem jezeru. 

Izobraževanje Mladih čuvarjev izročila je nadaljevanje pilotnega projekta V istem 
čolnu – Mladi čuvarji izročila (začetek 2014). Naš cilj je opolnomočiti mlade 
generacije za prevzem kulturnega izročila od starejših – od zadnjih živečih mojstrov 
starih obrti.  
Hkrati pa mlade usposabljamo za uporabo tega znanja v razvoju novih storitev in 
proizvodov, ki bodo regiji omogočili razvoj človeških virov, turizma, malega 
gospodarstva na podeželju, hkrati pa s tem ohranjamo tradicionalna znanja in 
notranjsko izročilo. S spodbujanjem podjetniških zamisli, ki temeljijo na izročilu, 
bomo ustvarjali pogoje za nova delovna mesta. V procesu nam s svojo strokovno 
podporo stojijo ob strani strokovne inštitucije s področja varovanja dediščine 
(Narodni muzej, Restavratorski center Slovenije, Narodopisni inštitut, SEM…), 
povezujemo pa se tudi s turističnim gospodarstvom in razvijamo lastne proizvode in 
storitve. 
Na lastnih primerih dobrih praks v Hiši Izročila želimo povečati občutek za 
avtohtonost in izvirnost v turistični ponudbi v segmentu turističnih delavcev, saj je 
predvsem od ljudi na terenu odvisna uspešnost promocije in prepoznavnost regije in 
samozaupanje v lastno moč. Zato v program vključujemo tudi dopolnilno 
izobraževanja za regijske vodnike. 
S projektom želimo dati mladim znanje, ki omogoča preživetje tudi v najbolj 
neprijaznih časih, možnost, da ostanejo v regiji, si najdejo zaposlitev in sodelujejo pri 
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razvoju regije, novih proizvodov in storitev, prevzamejo pobudo za razvoj turizma.  
Ker vse naše dejavnosti temeljijo na visoki moralni odgovornosti do naravnega in 
družbenega okolja, do našega skupnega izročila, na spoštovanju različnosti in na 
medsebojnem sodelovanju, si želimo z ozaveščanjem te vrednote razširiti med ljudmi 
v lokalni skupnosti in tako vplivati na vsesplošni razvoj in skupno boljšo prihodnost.  
Projekt je zastavljen tako, da bodo pozitivni učinki dosegli najprej marginalne skupine 
(mlade brezposelne, starejše). Projektne aktivnosti pa bodo vključevale čim širšo 
lokalno skupnost. Prizadevamo si, da bi sodelujoči razvili pripadnosti regiji, skupnosti, 
sprejeli odgovornost do družbe in občutek odgovornosti do vsega, kar bomo skupaj 
ustvarjali. Takšen odnos v širši družbi je predpogoj za trajnostni razvoj, ki je prioriteta 
v vseh razvojnih strategijah. 

CILJI PROJEKTA DO 2020: 

- Povečati usposobljenost regijskih turističnih vodnikov na področju izročila 

- Povečati turistično ponudbo (na lokaciji Hiše izročila), razviti nove proizvode in 
storitve, ki izhajajo iz kulturne dediščine (destilacija eteričnih olj in drugih 
tradicionalnih obrti)  

- ohraniti nesnovno kulturno dediščino Notranjske s strokovnim delom (arhiv) in s 
prenosom na mlade (izobraževanje Mladi čuvarji izročila) in razvoj novih 
poklicnih priložnosti (inovacije vključenih mladih) 

- Osveščanje lokalne skupnosti za trajnostni razvoj in dobrobit vseh v regiji skozi 
dogodke, medijske objave, strokovne publikacije, predavanja. 

PROJEKTNO PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca projekta 
oziroma skupine partnerjev) 

- Zavod Pajn -  nosilec projekta 
Zavod PAJN je v letu 2013 organiziral mednarodni Storytelling simpozij na Ptuju, 
ustanovil Hišo izročila, zaščitil hišo kot kulturni in tehnični spomenik in tudi uspešno 
kandidiral za sredstva Norveškega finančnega mehanizma za velike projekte. 
Vzpostavljeno ima mrežo sodelavcev in partnerjev tako na državnem kot 
nadnacionalnem nivoju.  
Vodja projekta Lioba Jenče  ima dolgoletne izkušnje na področju prenosa in 
interpretacije izročila, obsežen arhiv za črpanje znanja.  
S 25 letnimi izkušnjami in najuspešnejšimi nastopi po vsem svetu/ palača OZN New 
York, Kraljeva akademija v Londonu, Dunaj, UNESCO Pariz, Moskva je Ljoba Jenče 
dokazala, da je preprosto notranjsko in slovensko ljudsko izročilo tisti pravi medij, 
skozi katerega zasije pristnost naše identitete, ki je neločljivo povezana z znanjem 
prednikov, da je sporočilo: VERJETI LASTNIM MOČEM  
edini izhod v času gospodarske krize, ali pa nam bodo mladi odšli v tuje kraje s 
trebuhom za kruhom. 
 
Poglavitni partnerji v programu do 2020 so: 

- Narodni muzej Slovenije 
- Restavratorski center Slovenije 
- Slovenski etnografski muzej  
- Občina Cerknica 
- Notranjski regijski park 
- Civilna družba na področju dediščine in turizma v lokalnem in regionalnem 

okolju. 

PROJEKTNA SKUPINA: (vodja 
projekta in člani projektne 
skupine) 

Ljoba Jenče 
GSM:  
041 430 224 

E-mail: ljoba@hisaizrocila.si 

Helena Vičič 
GSM:  
041 911 112 

E-mail: helena@hisaizrocila.si 

Urša Telič Miler 
GSM: 
040 501 116 

E-mail: ursa@hisaizrocila.si 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih aktivnosti) 

1. Ureditev infrastrukture za delovanje in izvajanje programa 
- Obnova in ureditev zaščitenega kulturnega in tehničnega spomenika – prve tovarne 
eteričnega olja na Slovenskem - Hiše izročila (utrditev temeljev, posodobitev 
ogrevanja, prostor za destilarno - izpah…)  
- Ureditev zunanjosti (odkup zemljišča, postavitev kozolca – zunanje učilnice)  
- Ureditev demonstracijske učilnice za prikaz postopka destilacije in prostor za 
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muzejske razstave (ureditev prostora za učilnico, skladišče, nakup opreme za 
destilacijo in postavitev razstave) 

2. Izobraževanje za Mlade čuvarje izročila 
Mladi se bodo v postopku usposobili za eno ali več tradicionalnih obrti (izdelava 
drevaka, lan – od semena do niti, volna – preja, kovaštvo, destilacija smrekovega 
olja). Pridobili bodo osnovna znanja iz etnologije, izročilo bodo znali interpretirati in 
prikazati za javnost, hkrati pa bodo razvijali spretnosti pri snovanju novih produktov 
in poslovnih idej. Proces usposabljanja traja eno leto oz. kolikor traja pridelava, 
izdelava določenega proizvoda od setve, podiranja dreves, nabiranja smrekovih 
storžev, itd. do končnega proizvoda. Sodelovali bodo mojstri starih obrti kot mentorji, 
priznani strokovnjaki in lokalna skupnost (informatorji na terenu, študenti, 
prostovoljci za skupne akcije …) .  

3. Postavitev kozolca kot izobraževalni proces 
V sklopu infrastrukture Hiše izročila načrtujemo postavitev novega kozolca na mestu 
že obstoječega, ki pa je v slabem stanju in neprimeren za načrtovane dejavnosti. 
Postavili bomo kozolec notranjskega tipa, pod katerim bomo uredili zunanjo učilnico. 
Celoten proces postavitve bo namenjen šolanju tesarjev, dokumentiranju, promociji 
stavbne dediščine, mednarodnemu sodelovanju . Pri tem se bomo povezali v 
mednarodno mrežo »Tesarji brez meja«, ki jo vodi naš norveški partner organizacija 
MUHO (gre za mednarodne delovne izmenjave med Francijo in Norveško). Sam 
proces prav tako vidimo kot del turistične ponudbe v regiji. 

4. Dopolnilno izobraževanje za regijske vodnike 
Interval: vsako leto 
Program omogoča dodatna izobraževanja za obstoječe vodnike kot tudi 
usposabljanje novih turističnih vodnikov v določenih modulih. Nudimo predvsem 
kvaliteten program na področju strokovnih predmetov (etnologije in zgodovine 
Primorsko-notranjske regije), ki ga bodo izvajali sodelavci Zavoda Pajn. Program 
želimo izvajati v sodelovanju RDO Zeleni Kras in ostalimi institucijami znotraj regije in 
širše. 

5. Znanstveno delo (zbiranje, dokumentiranje, arhiviranje, obdelava nesnovne 
kulturne dediščine).  

Sistem dokumentiranja, arhiviranja in obdelave gradiva smo poenotili s sistemom 
Narodnega Muzeja Slovenije, zato je znanstveno delo Hiše Izročila na visokem 
strokovnem nivoju. K sodelovanju si želimo pritegniti nove sodelavce – mlade 
etnologe, zgodovinarje, kulturne antropologe, sociologe,… (deficitarni poklici z malo 
zaposlitvenimi možnostmi) iz lokalnega okolja, ki bi tako pridobili delovne izkušnje, si 
povečali zaposlitvene možnosti, Zavod Pajn pa bo hitreje polnil »skrinjo znanja« za 
razvoj novih storitev in produktov za razvoj in promocijo izročila v regiji. 

6. Razvoj novih turističnih in izobraževalnih produktov 
Del programa je tudi razvoj novih produktov na področju turizma, storitvenih 
dejavnosti, izobraževanja na področju izročila. Želimo dvigniti nivo ponudbe ob 
Cerkniškem jezeru, oblikovati storitve po meri različnih skupin obiskovalcev, 
predvsem tujih in zahtevnejših gostov. Oblikujemo ponudbo, ki bo konkurenčna v 
evropskem/svetovnem merilu, ki bo vsebovala predvsem doživljajske in izkustvene 
elemente, hkrati pa ves čas črpala iz notranjskega izročila.  

7. Ozaveščanje javnosti o nesnovni kulturni dediščini.   
Organizacija dogodkov, prireditev, predavanj na temo Notranjskega/slovenskega 
izročila. (min. 4 dogodki letno). Izdali bomo vsaj eno strokovno publikacijo za 
predstavitev/promoviranje notranjskega izročila 
Naše delovanje, ki ga apliciramo skozi javne dogodke sloni na stališču, da je izročilo 
last nas vseh in da smo zanj vsi odgovorni, da se ga ne da olastniniti. 
Javni dogodki so tudi priložnost za uspešno sodelovanje z ostalimi institucijami, 
lokalno skupnostjo, civilno družbo in gospodarstvom.   

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

Od 2015 do 2020 (6 let) 
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LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za izvajanje 
aktivnosti, občina, naslov, kat. 
štev.) 

Hiša izročila, Dolenja vas 70C, 1380 Cerknica 
 

Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 
Lioba Jenče 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto 
Ocena stroškov v 
EUR 

Že izdelane študije/ projektne 
naloge/ objekti v lasti 

0 Izdelan načrt ureditve okolice 2014 2.000,00 

Pripravljalna faza 

1 Gradbena dovoljenja 2015 10.000,00 

2 Projektni načrt ureditve hiše 2014 10.000,00 

3    

Skupaj 22.000,00 

Izvedba 

1 
Obnova in ureditev Hiše Izročila (temelji, 
ogrevanje, izpah, koordinacija del) 

2015-
2018 

360.000,00  

2 
Postavitev kozolca, razširitev kovačije in 
odkup zemljišča (materialni stroški, 
zunanje storitve) 

2015-
2018 

100.000,00 

3 

Ureditev demonstracijske učilnice in 
muzeja (material, oprema, priprava 
gradiva, dokumentacija, strošek 
zaposlenih) 

2015-
2016 

35.000,00 

4 
Izobraževanje za Mladega čuvarja izročila 
(strošek zaposlenih, materialni stroški) 

2016-
2020 

200.000,00 

5 
Izobraževanje – postavitev kozolca 
(organizacija, logistika, dokumentiranje, 
promocija, izvedba) 

2016 20.000,00 

6 
Izobraževanje za lokalne vodnike (strošek 
zaposlenih, materialni stroški) 

2015-
2020 

30.000,00 

7 
Znanstveno delo (strošek zaposlenih, 
zunanji sodelavci) 

2015-
2020 

180.000,00 

8 
Razvoj novih produktov(strošek 
zaposlenih in zunanjih sodelavcev) 

2015-
2020 

60.000,00 

9 
Ozaveščanje javnosti o nesnovni dediščini 
Notranjske (strošek zaposlenih, materialni 
stroški, zunanje storitve) 

2015-
2020 

180.000,00 

Skupaj 1.187.000,00 

PRIPRAVLJENOST PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za izvedbo) 

Projektna dokumentacija  V izdelavi 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera): poslovni načrt 

 Izdelana 

Gradbeno dovoljenje  Je potrebno 

Umeščenost v občinske razvojne 
in prostorske dokumente 

 Da 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena vrednost v 
EUR 

% Leto 

Sredstva z EU programov 1.008.950,00 85 2015 -2020 

LASTNI VIRI 178.050,00 15 2015 - 2020 

Skupaj 1.187.000,00 

KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 

Kazalnik in vir Ob začetku projekta 
Ob koncu  
projekta 

NOVA DELOVNA MESTA (kadrovske 
evidence zavoda) 

2 x 0,5 zaposlenih 5 

ŠT. OSEB Z ZAKLJUČENIM 
USPOSABLJANJEM ZA LOKALNEGA 
VODIČA (opravljeni tečaji) 

0 
25 
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ŠT. OSEB Z ZAKLJUČENIM 
USPOSABLJANJEM ZA MLADEGA 
ČUVARJA IZROČILA (opravljeni 
tečaji) 

4 20 

OZAVEŠČANJE JAVNOSTI O 
NESNOVNI KULTURNI DEDIŠČINI – 
število dogodkov (liste prisotnosti, 
fotografije, vabila) 

0 18 

PUBLIKACIJA o nesnovni dediščini  0 1 

 
Dokumentirano izročilo (število 
vnesenih enot v program FUNDUS)  

50 150 

 
Razvoj novih turističnih 
proizvodov/storitev  

4 8 
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4.14. Ohranimo in oživimo kulturno dediščino 
 

NAZIV PROJEKTA: OHRANIMO IN OŽIVIMO KULTURNO DEDIŠČINO  

POVZETEK PROJEKTA: 

Ena od prioritet, zapisanih v temeljnih dokumentih kulturne dediščine je tudi 
ozaveščanje lastnikov o pomenu (nepremične) kulturne dediščine in pomoč lastniku 
kot osrednjemu akterju varovanja in ohranjanja kulturne dediščine. Zato je projekt 
prvenstveno namenjen lastnikom te dediščine in v okviru projekta bodo izvedene 
naslednje aktivnosti: 
- delavnice za lastnike (javne, zasebne) o postopkih pravilnega vzdrževanja in 

obnove 
- ogledi primerov dobrih praks 
- praktična izvedba posameznih stopenj revitalizacije kulturne dediščine 
- izdelan priročnik z zbranimi informacijami o postopkih, načinih in prednostih 

vzdrževanja in obnove nepremične dediščine 
- vzpostavljena e-mreža strokovnjakov in mojstrov 
- vključevanja dediščinskih vsebin v izobraževalne programe. 

PRIORITETA RRP:  3 - Vključujoča družba in spodbujanje razvojnega potenciala regijskih človeških virov  

PROGRAM RRP: 5 – Širši družbeni razvoj 

UKREP RRP: Ukrep 3 - Kultura in kulturna dediščina 

CILJNE SKUPINE:  

- lastniki (javni, zasebni) materialne kulturne dediščine 
- strokovnjaki povezani z vzdrževanjem in ohranjanjem dediščine 
- obrtniški mojstri 
- pedagoški delavci osnovnih šol 
- mediji 
- širša javnost 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Ena od prioritet, zapisanih v temeljnih dokumentih kulturne dediščine je tudi 
ozaveščanje lastnikov o pomenu (nepremične) kulturne dediščine in pomoč lastniku 
kot osrednjemu akterju varovanja in ohranjanja kulturne dediščine. Problem, ki smo 
ga zaznali med lastniki nepremične kulturne dediščine je nezavedanje in prenizka 
ozaveščenost o pomenu njihove dediščine. Prav tako je premalo dostopnih oz. 
zbirnih informacij o načinih in postopkih vzdrževanja in obnove kulturne dediščine. 
Zaradi tega prihaja do nezadostne in nepravilne zaščite oz. obnove in posledično 
tudi do propadanja nepremične kulturne dediščine.  

CILJI PROJEKTA DO 2020: 

Informiranje lastnikov nepremične dediščine ter izmenjava izkušenj, primerov 
dobrih praks 

Identifikacija in povezovanje strokovnjakov in mojstrov povezanih z vzdrževanjem in 
obnovo materialne kulturne dediščine 

Razvijanje novih kulturnih storitev za oživljanje dediščine 

PROJEKTNO PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca projekta 
oziroma skupine partnerjev) 

RRA Primorsko-notranjske regije, d.o.o. 
Jezerski hram, Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Cerknica 
Občina Pivka 

PROJEKTNA SKUPINA: (vodja 
projekta in člani projektne 
skupine) 

RRA PNR - Dragica Bratanič GSM: 
E-mail: 
dragica@rra-PNR.si 

RRA PNR – Martina Erjavec GSM: 
E-mail: 
martina@rra-PNR.si 

Jezerski hram – Kristina Kebe GSM: 
E-mail: 
kristina@rra-PNR.si 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih aktivnosti) 

Izdelani bodo posamezni dokumenti za revitalizacijo objektov 

Izvedene bodo delavnice za lastnike materialne kulturne dediščine in pedagoške 
delavce 

Izdelan bo priročnik za vzdrževanje in obnovo materialne kulturne dediščine 

Vzpostavljena bo mreža strokovnjakov povezanih z vzdrževanjem in obnovo 
materialne kulturne dediščine 

Promocijske aktivnosti o projektu in kulturni dediščini območja 
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TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt projekta) 

Januar 2016- junij 2018 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za izvajanje 
aktivnosti, občina, naslov, kat. 
štev.) 

Območje Primorsko-notranjske regije 
Kdo je lastnik 
objekta/ zemljišč? 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto 
Ocena stroškov v 
EUR 

Že izdelane študije/ projektne 
naloge/ objekti v lasti 

0 -   

Pripravljalna faza 

1 -   

2 -   

3 -   

Skupaj  

Izvedba 

1 
Identifikacija vseh relevantnih deležnikov, 
izvajanje delavnic za lastnike, priprava 
izobraževalnih programov 

2016 85.500,00 

2 

Delavnice za lastnike, praktična izvedba 
posameznih stopenj revitalizacije kulturne 
dediščine, promocijske aktivnosti, 
tiskovine 

2017 220.000,00 

3 
Ogledi primerov dobrih praks, strokovna 
konferenca, promocijske aktivnosti 

2018 64.500,00 

Skupaj 370.000,00 

PRIPRAVLJENOST PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: 
________________________) 

 Ne bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje  Ni potrebno 

Umeščenost v občinske razvojne 
in prostorske dokumente 

 Ne  

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena vrednost v 
EUR 

% Leto 

Programi Evropskega 
teritorialnega sodelovanja 

314.500,00 85 2016-2018 

Lastna sredstva partnerjev 55.500,00 15 2016-2018 

Skupaj 370.000,00 

KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 

Kazalnik in vir Ob začetku projekta Ob koncu  projekta 

Izdelani posamezni dokumenti za 
revitalizacijo objektov 

0 5 

Urejena interaktivna učilnica 0 1 

Izvedene delavnice 0 20 

Izdelan priročnik 0 1 

Vzpostavljena mreža strokovnjakov 
in obrtnikov 

0 2 
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4.15. Nevladne organizacije Primorsko-notranjske regije: povezovalec in pospeševalec trajnostnega 
razvoja Zelenega krasa 

 

NAZIV PROJEKTA: 
NEVLADNE ORGANIZACIJE PRIMORSKO-NOTRANJSKE REGIJE: POVEZOVALEC IN 
POSPEŠEVALEC TRAJNOSTNEGA RAZVOJA ZELENEGA KRASA 

POVZETEK PROJEKTA: 

Omogočeno bo podporno okolje za krepitev zmogljivosti regionalnih nevladnih 
organizacij, ki zagotavlja celovite storitve za nevladne organizacije z namenom 
povezovanja, sodelovanja ter lažjega dostopa do informacij, svetovanj, usposabljanj, 
mentorstva in inkubiranja.  
V okviru te prednostne naložbe se bodo nadaljevale in nadgrajevale storitve 
podpornega okolja za NVO z namenom dolgoročnega razvoja in učinkovitega 
sodelovanja NVO pri pripravi in izvajanju javnih politik. Ukrepi spodbujanja 
podpornega okolja bodo usmerjeni v dvig strokovnosti in profesionalnosti, ter 
krepitev sektorskega in medsektorskega sodelovanja ter zagovorništva. 
Celovita podpora podpornega okolja bo sestavljena iz naslednjih ukrepov: 
- Spodbujanje strokovnosti in profesionalnosti, ter spodbujanje sektorskega in 

medsektorskega sodelovanja (svetovanje, osebno mentorstvo, coworking, 
coatching, job-shadowing) 

- Izboljšanje kompetenc za vodenje in upravljanje NVO: zagotavljanje 
usposabljanj po meri za prenos javnih storitev na NVO in krepitev zmogljivosti 
strateškega vodenja in poslovnega razvoja organizacij, ter krepitev veščin 
zagovorništva in lobiranja, itd. 

- Spodbujanje zagovorništva: zagotavljanje profesionalnega zagovorništva s 
ciljem učinkovitejšega sodelovanja pri pripravi, izvajanju in vrednotenju javnih 
politik 

- Zagotavljanje celovite informacijske podpore z namenom zagotavljanja vseh 
potrebnih informacij za rast in razvoj NVO na enem mestu 

Regionalno stičišče NVO, ki bo nosilec projekta podpornega okolja bo aktiven tudi 
pri izvajanju projekta nepovratnih globalnih sredstev, kjer se bo namenjala 
pozornost integraciji horizontalnih načel.  

PRIORITETA RRP:  3 - Vključujoča družba in spodbujanje razvojnega potenciala regijskih človeških virov  

PROGRAM RRP: 
 

5 – Širši družbeni razvoj 

UKREP RRP: 
 

Ukrep 1: Socialna vključenost in enake možnosti   

CILJNE SKUPINE:  
Nevladne organizacije v vseh fazah razvoja (nastajanje, začetno delovanje, rast in 
razvoj), v okviru globalnih nepovratnih sredstev pa posamezniki, ženske, mladi, 
marginalne skupine, socialno ogroženi in izključeni, ranljive skupine itd.  

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

S povezovanjem prebivalcev, nevladnih organizacij ter regionalne (oblasti) in 
lokalnih skupnosti aktivno  in harmonično prispevati k razvoju regije, države, Evrope 
in sveta. 
Namen projekta razvoja podpornega okolja nevladnega sektorja  v regiji ne sme biti 
usmerjen samo v to, da je nevladni sektor zgolj pomočnik pri nudenju uslug in 
razbremenjevanju države. Nevladni sektor bo socialni akter, ki se bo vključeval na 
vseh nivojih družbenega življenja, ki bo sposoben predstavljati interese državljank in 
državljanov in ki bo skozi svoje aktivnosti zagotavljal demokratičen razvoj in 
stabilnost države (vir: Za prihodnost nevladnih organizacij v Sloveniji – CNVOS 
2003). 
Delovanja nevladnega sektorja v vlogi gonilne sile v družbi je pogojeno z njegovo 
sposobnostjo spopadanja s problem in njihovim nastankom ter s sposobnostjo 
sistematičnega samoizboljševanja, ki vodi k okrepitvi notranjega potenciala in 
razvoja. To pomeni, da mora biti nevladni sektor sposoben samostojno pripravljati, 
organizirati, pospeševati, koordinirati in usmerjati spremembe znotraj sebe, hkrati 
pa mora za doseganje pozitivnih sinergijskih učinkov harmonizirati pobude mnogih 
individualnih nevladnih organizacij in njihovih mrež. Biti nosilec socialnih aktivnosti 
in pobud pomeni za nevladni sektor sposobnost definiranja in branjenja 
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individualnih interesov posameznih nevladnih organizacij skozi skupne aktivnosti 
večjega števila nevladnih organizacij. Brez te lastnosti bo identiteta nevladnega 
sektorja ostala razcepljena in sektor kot celota ne bo sposoben delovati kot partner 
na najvišjih nivojih npr. Vladi, ministrstvom in ostalim, kakor tudi ne na lokalnih in 
regionalnih nivojih (Strategija sistemskega razvoja nevladnih organizacij za obdobje 
2003-2008). Vizija nevladnega sektorja Primorsko-notranjske regije sledi viziji 
Evrope 2020 in njenih usmeritev. 
Krepitev civilnega dialoga z lokalnimi skupnostmi 
Civilni dialog je sposobnost vzajemnega sodelovanja lokalnih skupnosti  in NVO-jev.  
Nevladne organizacije se morajo vključevati v procese priprave predpisov, v katere 
so kot nevladniki aktivno vključeni in katerih vsebine se nanašajo na njihovo 
delovanje. Nevladne organizacije lahko s pomočjo uspešnega civilnega dialoga 
podajo dragocen vpogled v specifično tematiko, s katero se ukvarjajo in tako 
sooblikujejo lokalne  politike.  
Z vedno večjim razvojem komunikacijske tehnologije se participacija NVO in 
posameznikov seli tudi na svetovni splet. Na lokalni ravni se pričakuje krepitev 
civilnega dialoga z občinami  in med njimi. Saj lahko zaradi nesodelovanja med 
akterji nastanejo specifične razlike, ki ne bodo prav nič pripomogle k razvoju regije. 
Za ozaveščanje in informiranje predstavnikov lokalnih samouprav je potrebno 
vzpostaviti ustrezne programe in podporno organizacijo ali predstavnike NVO-jev, ki 
bodo govorila in se pogajala v imenu vseh NVO-jev. 
Spodbujanje lokalnih partnerstev in spodbujanje sodelovanja med NVO-ji za skupno 
pripravo in izvedbo projektov pomembnih za razvoj regije in skupno predstavljanje 
na trgu 
Nevladne organizacije si partnerstvo z lokalnimi organi predstavljajo kot vpliv na 
odločitve ali strategije do posameznega področja. 
Za oblasti na lokalni ravni predstavlja močan motiv za vključevanje nevladnih 
organizacij nizka raven legitimnosti, ki jo postopki priprave strateških dokumentov, 
postopki sprejemanja drugih odločitev ter institucije oblasti uživajo v javnosti. Ker je 
potrebno pri oblikovanju strateških dokumentov kar najbolje upoštevati in 
uravnotežiti različne strokovne podlage, doseči medresorsko usklajenost in politični 
konsenz ter vključiti regionalni in lokalni nivo, morajo pripravljavci dokumentov 
poskrbeti za uravnotežen vpliv različnih interesnih skupin. Partnersko sodelovanje z 
nevladnimi organizacijami lahko bistveno prispeva k večji legitimnosti dokumenta 
ter večji kakovosti, saj upošteva mnenja širših interesnih skupin. 
Mnoge težave in zadržke za sodelovanje je možno preseči z vzpostavitvijo in 
ohranjanjem partnerskega odnosa med javnimi oblastmi in nevladnim sektorjem. 
Nasproti mnenjem, da nevladne organizacije in predstavniki javnih oblasti v Sloveniji 
še niso pripravljeni na partnersko sodelovanje, je treba postaviti program 
sodelovanja, ki bo gradil na razvoju partnerstva v daljšem časovnem obdobju. Kot 
izhodišče je treba upoštevati pripravljenost in zmožnost obeh strani za sodelovanje 
ter na teh osnovah oblikovati načrt, ki bo omogočil zbližanje in kar se da dobro 
sodelovanje med njima. Partnerski odnos je možno vzpostavili, ko obe strani 
zasledujeta skupne cilje na enakopravnih izhodiščih. Partnersko sodelovanje 
omogoča uravnoteženje neenakih položajev, predvsem kar se tiče odgovornosti za 
pripravo, izvedbo in vrednotenje strateških dokumentov in neenakega dostopa do 
informacij. Partnerstvo prav tako uravnoveša prizadevanja po čim bolj 
demokratičnem postopku na eni in učinkovitosti sprejemanja odločitev na drugi 
strani.  
Vir: Šporar, et al., Strokovne podlage in smernice za program vključevanja nevladnih 
organizacij v pripravo, izvedbo in vrednotenje razvojnih strateških dokumentov RS. 
2003 
Vse to pa se lahko doseže z dialogom. Tudi socialnim, kajti  socialni dialog mora 
graditi na trdnem in na zaupanju temelječem partnerstvu, na kulturi dialoga ter 
imeti reprezentativne in stabilne strukture. Zato je cilj tega ukrepa spodbujati 
ambicioznost, ki bo pripeljala do uspešnega dialoga in ta do lokalnega povezovanja 
na dolgi rok, ki nam lahko prinese marsikatere rešitve za razvoj Primorsko-
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notranjske regije.  Ukrep podpira aktivnosti namenjene izboljšanju in krepitvi 
pogojev za delovanje nevladnih organizacij, izboljšanju kompetenc zaposlenih v 
nevladnem sektorju in ustvarjanju novih delovnih mest, informiranja in ozaveščanju 
širše javnosti o vlogi nevladnega sektorja v širši družbi in družbenem razvoju, 
krepitvi razvoja in delovanja horizontalnih in vsebinskih mrež nevladnih organizacij 
ter krepitvi civilnega dialoga na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni 
ter njihovi usposobljenosti za vključitev v pripravo in spremljanje izvedbe 
programov in politik. Z vzpostavitvijo teh partnerstev in sodelovanja  in izvajanjem 
skupnih projektov ter predstavitvijo na tržišču, bodo NVO-ji pomembno vplivali na 
razvoj lokalnih skupnosti in regije na splošno.  
Tu se ponovno pokaže potreba po delovanju regionalne podporne organizacije. 

CILJI PROJEKTA DO 2020: 

- 20 % vseh NVO v regiji vključenih v aktivnosti:  
- povezovanja prebivalcev, nevladnih organizacij ter regionalne (oblasti) in 

lokalnih skupnosti z namenom aktivno  in harmonično prispevati k razvoju 
regije, države, Evrope in sveta. 

- krepitve civilnega dialoga z lokalnimi skupnostmi 
- spodbujanja lokalnih partnerstev in spodbujanja sodelovanja med NVO-ji 

za skupno pripravo in izvedbo projektov pomembnih za razvoj regije in 
skupno predstavljanje na trgu. 

PROJEKTNO PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca projekta 
oziroma skupine partnerjev) 

Regionalno stičišče nevladnih organizacij Primorsko-notranjske regije, BOREO 
(nosilec projekta Zveza društev mladinski center Postojna) 

PROJEKTNA SKUPINA: (vodja 
projekta in člani projektne 
skupine) 

Tatjana Hvala GSM: 041 334 616 E-mail: tatjana@boreo.si 

Samo Vesel GSM: 040 413 315 E-mail: samo@boreo.si 

Ana Širca GSM: 041 578 132 E-mail: ana@boreo.si 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih aktivnosti) 

Izobraževanja in svetovalne ure: visoko usposobljenih strokovnjakov z namenom 
spodbujanja strokovnosti in profesionalnosti, ter spodbujanja sektorskega in 
medsektorskega sodelovanja (svetovanje, osebno mentorstvo, coworking, 
coatching, job-shadowing) 

Aktivnosti civilnega dialoga in zagovorništva: zagotavljanje profesionalnega 
zagovorništva s ciljem učinkovitejšega sodelovanja pri pripravi, izvajanju in 
vrednotenju javnih politik 

Informiranje in promocija: zagotavljanje celovite informacijske podpore z 
namenom zagotavljanja vseh potrebnih informacij za rast in razvoj NVO na enem 
mestu 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt projekta) 

2015-2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za izvajanje 
aktivnosti, občina, naslov, kat. 
štev.) 

Vilharjeva 14a, 6230 Postojna 
Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto 
Ocena stroškov v 
EUR 

Že izdelane študije/ projektne 
naloge/ objekti v lasti 

0 -   

Pripravljalna faza 

1 -   

2 -   

3 -   

Skupaj  

Izvedba 

1 

Stroški dela za aktivnosti:                      - 
izobraževanja in svetovalne ure           
civilnega dialoga in zagovorništva 
- informiranja in promocije  

2015 
-
2020 

600.000€ 

2 
Stroški zunanjih izvajalcev 
- izobraževanja in svetovalne ure          - 

2015 
-

100.000€ 
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civilnega dialoga in zagovorništva 
- informiranja in promocije  

2020 

3 
Stroški investicije v opremo (prostor, 
IKT,…) 

2015 
-
2020 

50.000€ 

4 Posredni stroški 
2015 
-
2020 

75.000€ 

Skupaj 825.000€ 

PRIPRAVLJENOST PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Ne bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: 
________________________) 

 Ne bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje 
 Ni potrebno 

________________ 

Umeščenost v občinske razvojne 
in prostorske dokumente 

 Da 
 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena vrednost v 
EUR 

% Leto 

Strukturni skladi EU 660.000€ 80 2015-2020 

Nacionalna sredstva 
(resorno ministrstvo) 

165.000€ 20 2015-2020 

Skupaj 825.000€ 

KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 

Kazalnik in vir Ob začetku projekta 
Ob koncu  
projekta 

Dodatno št. strokovnih kadrov s 
pridobljenih veščinami in znanji 
(število), (VIR: spremljanje 
projektnih poročil, na 2 leti) 

200 320 

Št. vzpostavljenih medsektorskih 
partnerstev po izvedenih 
usposabljanjih in svetovanjih (VIR: 
spremljanje projektnih poročil, na 2 
leti) 

0 5 

Št. zaposlenih na podlagi delovnih 
ur v NVO (VIR: AJPES, na 2 leti) 

100 120 
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4.16. Kulturna mreža Primorsko-notranjske regije 
 

NAZIV PROJEKTA: KULTURNA MREŽA PRIMORSKO-NOTRANJSKE REGIJE 

POVZETEK PROJEKTA: 

Projekt zajema vzpostavitev mreže in podmrež organizacij in samostojnih kulturnih 
delavcev na področju kulture , vzpostavitev IT in druge infrastrukture za učinkovitejše 
sodelovanje, povezovanje, promocijo in razvoj kulturnih dejavnosti v regiji. V okviru 
projekta se med drugim vzpostavlja sponzorska shema za sofinanciranje projektov ali 
sklopov projektov regijskega pomena, spletni portal in sistem komunikacije in 
obveščanja notranje in zunanje javnosti. 

PRIORITETA RRP:  3 - Vključujoča družba in spodbujanje razvojnega potenciala regijskih človeških virov  

PROGRAM RRP: 
3 – Turizem 
5 – Širši družbeni razvoj 

UKREP RRP: 
3 – Turizem, Ukrep 1 - Upravljanje destinacijskega managementa 
5 – Širši družbeni razvoj,  Ukrep 3: Kultura in kulturna dediščina 

CILJNE SKUPINE:  
Končni uporabniki projekta so prebivalci regije, obiskovalci regije, posamezniki in 
organizacije, ki delujejo na področju kulture in gospodarske družbe 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

V regiji deluje cca. 110 NVO, ki se ukvarjajo pretežno s kulturno dejavnostjo, najmanj 8 
javnih zavodov in dve izpostavi Javnega sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti. 
Obenem so v regiji vzpostavljeni številni kulturni festivali (Zmaj ma mlade, Trnje fest, 
Mednarodni glasbeni festival mladih, Furmanski praznik, pustovanje, kresovanje, 
Ravbarjev večer…), ki po vsebini, trajanju in tradiciji predstavljajo potencial za nadaljnji 
razvoj.  
Na področju regije se kulturno dogajanje odvija v še okviru: 
- tradicionalnih in drugih kulturnih prireditev, 
- dejavnosti ljubiteljskih kulturnih in drugih društev, 
- dejavnosti kulturnih centrov in kulturnih domov, 
- dejavnosti galerij, 
- dejavnosti splošnih knjižnic. 
Namen projekta: 
- povezovanje organizacij z namenom skupnega in usklajenega nastopanja na trgu, 
konzorcijskih prijav na razpise in promocije posameznih vsebinskih sklopov s področja 
kulture, 
- zagotavljanje sredstev in infrastrukture za opravljanje kulturnih dejavnosti, 
- raziskovanje, ohranjanje in promocija kulturne dediščine v regiji, 
- zagotovitev regijskega kulturnega portala s predstavitvami akterjev, napovednikom 
prireditev, strokovnimi članki, izmenjavami mnenj ..., 
- vzpostavitev registra tehničnih sredstev s sistemom za izmenjavo le-teh, 
- vzpostavitev registra in zemljevida akterjev s področja kulture v regiji z opisano 
ponudbo oz. dejavnostmi, ki jih opravljajo, 
- zagotovitev sistema skupne promocije kulturnih dejavnosti, 
- oblikovanje vsebinskih podmrež in usklajeno načrtovanje dejavnosti, vsaj na področju 
kulturnih prireditev. 

CILJI PROJEKTA DO 2020: 

Izvedba in/ali  promocija najmanj 300 kulturnih projektov, od tega 200 projektov NVO 

Vključitev v mrežo 100 NVO,  8 javnih zavodov, 30 samozaposlenih v kulturi 

Objava 300 kulturnih dogodkov v napovedniku 

7 konzorcijskih prijav na projekte 

Izvedba 4 javnih predstavitev dejavnosti vključenih  akterjev 

Izvedba 10 raziskovalnih nalog s področja kulturne dediščine 

Vzpostavitev vsaj 2 vsebinskih podmrež s področja kulture in kulturne dediščine 

Izvedba 40 delavnic s področij ohranjanja kulturne dediščine, promocije kulturnih 
dejavnosti, organizacije dogodkov in drugih tem na področju regije 

Vzpostavitev kulturnega portala regije 

Vzpostavitev sistema financiranja za projekte ali sklope projektov regijskega pomena. 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 

Regionalno stičišče za nevladne organizacije, nevladne organizacije, vaške skupnosti, 
partnerji iz tujine, občine, JSKD, javni zavodi... 
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(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Samo Vesel GSM: 040 413 315 Email: samo@mcp.si 

Silva Bajc GSM/ tel. št.: 05 721 00 90 E-mail: oi.postojna@jskd.si 

Katja Jordan GSM: 041 622 627 E-mail: katja@mcp.si 

Tanja Avsec GSM/ tel. št.: 05 721 0 115 E-mail: tanja.avsec@pivka.si 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

Identifikacija akterjev za vključitev v mrežo 

Izvedba posveta z namenom promocije projekta 

Priprava in izvedba spletnega kulturnega portala, elektronskega sistema obveščanja, 
elektronskih komunikacijskih orodij za komuniciranje med akterji. Priprava navodil in 
izvedba delavnic za uporabo portala.  

Zbiranje informacij o akterjih, njihovi ponudbi in tehničnih sredstvih za vključitev v bazo 
in v portal. 

Izvedba srečanj z namenom vzpostavitve vsebinskih podmrež. 

Izvedba delavnic in posvetov. 

Izdajanje elektronskih tedenskih napovednikov kulturnih dogodkov. 

Izvedba 10. raziskovalnih nalog s področja kulturne dediščine. 

Administracija projekta. 

Priprava sistema sponzoriranja za kulturne projekte in sklope kulturnih projektov  
regijskega pomena. 

Vzpostavitev sponzorskega sklada za sofinanciranje kulturnih projektov. 

Izvedba razpisov za sofinanciranje kulturnih projektov. 

Predstavitev projekta zainteresiranim gospodarskim družbam in lokalnim skupnostim z 
namenom vstopa le-teh v sklad za sofinanciranje kulturnih projektov. 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

7 let 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, 
občina, naslov, kat. štev.) 

Primorsko notranjska regija 
Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti v 
lasti 

0 
Izdelava akcijskega načrta 
vzpostavitve Kulturne mreže in 
podmrež 

2014 2000 

  
Izdelava programa delavnic in 
posvetov 

2015 500 

  Skupaj  2500 

Pripravljalna faza 

1 
Identifikacija akterjev in potreb 
akterjev 

2015 2000 

2 Izvedba posveta med akterji 2015 500 

3 
Priprava načrta za izvedbo IT 
dejavnosti, načrta sponzorske 
sheme... 

2015 1500 

Skupaj 4000 

Izvedba 

1 Izvedba kulturnega portala in drugih 
elektronskih orodij 

2014 8.000 

2 Zbiranje in vnašanje informacij o 
kulturnih subjektih 

2014-
2020 

35.000 

3 Administracija portala, tedensko 
obveščanje javnosti, urejanje 
koledarja prireditev 

2014-
2017 

42.000 

4 Izvedba srečanj z namenom 2014- 2.000 
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vzpostavitve kulturnih podmrež 2015 

5 Delavnice in posveti 2014 
-2020 

56.000 

6 Raziskovalne naloge 2014-
2020 

100.000 

7 Sistem financiranja za projekte ali 
sklope projektov regijskega pomena 

2014-
2020 

2.100.000 

8 Administracija projekta 2014-
2020 

140.000 

Skupaj 2.487.000,00 

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Ne bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: 
________________________) 

 Ne bo potrebna 
 

Gradbeno dovoljenje 
 Ni potrebno 

 

Umeščenost v občinske razvojne 
in prostorske dokumente 

 Da 
 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena vrednost 
v EUR 

% Leto 

Sredstva lokalnih 
skupnosti 

1.237.000 49,7 2014-2020 

Sredstva strukturnih 
skladov 

500.000 20,1 2015-2020 

Sponzorska in donatorska 
sredstva 

700.000 28,1 2014-2020 

Sredstva ministrstev 50.000 2 2015-2020 

Skupaj 2.487.000 

KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 

Kazalnik in vir 
Ob začetku 
projekta 

Ob koncu  projekta 

Izvedba kulturnih projektov - 
prireditev 
(vir: evidenca izvedenih kulturnih 
projektov) 

60 300 

Vključitev posameznikov in 
poslovnih subjektov v mrežo 
 

0 150 

Pridobivanje dodatnih virov 
finančnih sredstev za kulturne 
projekte 

0 100.000 EUR 

Obisk kulturnih prireditev 100.000 1.000.000 

Zaposlitve 0 3 
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4.17. Gradimo skupnosti 
 

NAZIV PROJEKTA: GRADIMO SKUPNOSTI 

POVZETEK PROJEKTA: 

V okviru projekta načrtujemo vzpostavitev avtonomnih mrežnih skupnostnih centrov z 
vsebinami, ki vključujejo sodelovanje med NVO, medgeneracijsko sodelovanje, 
sodelovanje posameznikov, neformalnih skupin in organizacij v skupnosti in sodelovanje 
med posameznimi centri.  
Skupnostni centri bodo široko dostopni, demokratično vodeni in samoupravljani s strani 
uporabnikov. 
Konkretne vsebine ponujajo in ustvarjajo uporabniki centrov v okviru samostojnih in 
usklajenih skupnih letnih programov. Vsebine vključujejo neformalna izobraževanja, 
multimedijske predstavitve, dejavnosti za mladino, medgeneracijske aktivnosti,  kulturne 
dejavnosti, raznovrstne prireditve, skupne akcije... 
Projekt temelji na principu souporabe prostorov in infrastrukture, skupna je recimo 
informacijska točka, prostori za prireditve, administracijo, sestanke, druženje..., 
komunikacijska in druga fizična infrastruktura. 
V okviru projekta se v posameznem skupnostnem centru oblikuje samostojni 
podprogram mladinskega centra, namenjenega pretežno mladi populaciji. 
Nevladne organizacije bodo na osnovi sobivanja, koordinacije in sodelovanja svoje 
storitve in znanja usklajeno ponujale na trgu ali jih brezplačno delile. 
V okviru projekta se zagotavlja obnova in ureditev najmanj treh objektov za namen 
izvajanja in vzpostavitev skupnostnih centrov v regiji. 

PRIORITETA RRP:  3 - Vključujoča družba in spodbujanje razvojnega potenciala regijskih človeških virov  

PROGRAM RRP: 5 – Širši družbeni razvoj 

UKREP RRP: Ukrep 1 – Socialna vključenost in enake možnosti 

CILJNE SKUPINE:  

Ciljne skupine: 
- nevladne organizacije in njihovi člani kot uporabniki prostorov in storitev, 

generatorji in izvajalci vsebin; 
- mladi, mladinske organizacije in neformalne skupine mladih kot uporabniki 

prostorov in storitev, generatorji in izvajalci vsebin; 
- ustvarjalci na področju kulture kot uporabniki prostorov in storitev, generatorji 

in izvajalci vsebin; 
- neformalne skupine posameznikov s skupnimi interesi kot uporabniki prostorov 

in storitev, generatorji in izvajalci vsebin; 
- prebivalci regije kot uporabniki storitev; 
- obiskovalci regije, turisti kot uporabniki storitev; 
- gospodarski subjekti, javne ustanove in lokalne skupnosti kot uporabniki 

storitev; 
- pripadniki ranljivih družbenih skupin. 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Dejavnosti nevladnih organizacij v regiji predstavljajo pomemben del družbenega in 
kulturnega življenja prebivalcev vseh generacij. Z naraščanjem in prevladovanjem 
potrošniških “priložnosti”, ki vse bolj nadomeščajo družabno, kreativno in predvsem 
aktivno plat preživljanja prostega časa, se vse to nadomešča z izbiro med eno ali drugo 
trgovino, enim ali drugim barom, predvsem pa zgolj z vrednotami potrošniške kulture. 
Tudi zato smo se odločili, da predlagamo umestitev pričujočega projekta v RRP. Razlogov 
iz katerih je zrasla pobuda je seveda več, vsi pa izhajajo iz obstoječega stanja na področju 
zagotavljanja pogojev za delovanje nevladnega sektorja v regiji in s tem možnosti za 
kakovostno preživljanje prostega časa ter rast socialnega kapitala. Prav tako bomo z 
uresničitvijo centra bistveno prispevali k rasti medkulturnega, socialnega  in 
medgeneracijskega dialoga, ki so izjemnega pomena za sodelovanje in sprejemanje tistih 
družbenih skupin, ki so čedalje bolj odrinjene na obrobje. 
Nekaj razlogov lahko povzamemo takole: 

- neustreznost obstoječih prostorskih pogojev za delovanje in razvoj nevladnih 
organizacij, 

- nepovezanost in pomanjkanje komunikacije med NVOji, 
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- pomanjkanje vizije lokalnih skupnosti in perspektiv na področju razvoja 
nevladnega sektorja, 

- pomanjkanje podpornih storitev in infrastrukture za delovanje NVO, 
- potreba po boljšem sodelovanju NVO, tako lokalno kot v regiji, 
- potreba po učinkovitem zagovarjanje interesov NVO, 
- izoblikovanje skupne ponudbe storitev NVO in skupni nastop v javnosti in na 

trgu, 
- potreba po sodelovanju NVO pri odločanju o javnih zadevah, 
- pomanjkanje skupnostnih prostorov za prebivalce na urbanih področjih, 
- potreba po sodelovanju med NVO, gospodarstvom in lokalno skupnostjo s 

prenosom znanj in pobud. 
Namen projekta je vzpostavitev skupnostnih centrov, ki prek dejavnosti in programov 
uporabnikov in zainteresirane javnosti generirajo vsebine za javnost in povezujejo 
skupnost tako v lokalnem okolju kot tudi v regiji. Eden izmed namenov projekta je 
zagotovitev primernih in urejenih prostorov za delovanje nevladnih organizacij na 
principih souporabe, soupravljanja in povezovanja prostorov z namenom boljšega 
sodelovanja, večje stroškovne učinkovitosti, predvsem pa udejanjanja skupnih pobud in 
interesov v skupnosti.  
V okviru centrov se bo vzpostavilo sodelovanje med nevladnimi organizacijami, 
neformalnimi skupinami posameznikov in drugimi uporabniki, ki bodo prek sodelovanja 
vzpostavljali nove programe in vsebine in prek tega bogatile in povezovale družbeno 
življenje.  
V okviru skupnostnih centrov bomo vzpostavili inovativni inkubator NVO, mladinski 
center in medgeneracijski center kot tri osnovne stebre dejavnosti. 

CILJI PROJEKTA DO 2020: 

- Vzpostavitev institucionalnega okvirja za delovanje mreže skupnostnih centrov v 
regiji. 

- Ureditev financiranja delovanja centrov na temelju participativnosti 
uporabnikov, prispevka lokanih skupnosti in trženja produktov. 

- Obnova in ureditev najmanj treh objektov za delovanje skupnostnih centrov v 
regiji in vzpostavitev skupnostnih centrov s široko dostopnostjo in rednim 
programom. 

- Vzpostavitev centrov za mlade znotraj skupnostnih centrov. 
- Medgeneracijsko povezovanje, sodelovanje in vključevanje starejših v aktivno 

življenje. 
- Vzpostavitev programa za podporo inovativnim pristopom in produktom znotraj 

centra. 
- Preprečevanje socialne izolacije družbeno ranljivih skupin. 
- Povečanje pripravljenosti in sposobnosti posameznikov in organizacij za delo v 

skupini, prostovoljno delo in izvajanje skupnih projektov. 
- Povečanje sposobnosti nevladnih organizacij za razvoj produktov za trg in razvoj 

socialnega podjetništva. 
- Vzpostavitev sistema usklajevanja in generiranja skupnih programov NVO v 

regiji. 
- Vzpostavitev sistema sodelovanja NVO z gospodarstvom in lokalnimi 

skupnostmi. 
- Vzpostavitev sistemskih rešitev za boljše komuniciranje NVO z javnostmi. 
- Vzpostavitev regijske mreže NVO z zagotovljenimi servisnimi storitvami. 
- Vzpostavitev informacijskega spletnega portala. 

 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

Nosilci projekta:  
Zveza društev Mladinski center Postojna, Mladinski svet Cerknica, Mladinski klub Nade 
Žagar Ilirska Bistrica 
Vključeni partnerji: Občina Cerknica Občina Postojna, Občina Ilirska Bistrica, Zavod 
Znanje, Klub študentov občin Postojna in Pivka,  Notranjski študentski klub, Hiša kulture v 
Pivki, Športna zveza Postojna, osnovne šole, srednje šole, društva upokojencev, Zavod 
Sopotja,  Šent, Sožitje Vezi, Rod kraških viharnikov, skavti, partnerji iz tujine, RRA PNR, 
Univerza za tretje življenjsko obdobje Ilirska Bistrica,  KD Godba Cerknica, Društvo 
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prijateljev mladine Notranjska, Društvo tabornikov Rod Jezerska Ščuka Cerknica,  Plesni 
klub Evora, Notranjsko ekološki center, Center za socialno delo Cerknica, Center šolskih 
in obšolskih dejavnosti RAK, Društvo upokojencev Cerknica 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Samo Vesel samo@mcp.si 041 413 315 

Miha Simčič   

Larisa Tomšič   

Špela Drobnič   

Simon Grbec   

Miha Uhelj   

Tatjana Hvala   

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

Izvedba raziskave o prostorskih potrebah nevladnih organizacij v posamezni lokalni 
skupnosti. 

Priprava institucionalnih okvirjev za delovanje mreže skupnostnih centrov. 

Evidentiranje objektov za delovanje skupnostnih centrov. 

Priprava načrtov za obnovo in ureditev objektov. 

Obnova in ureditev objektov. 

Vzpostavitev sistema za souporabo in soupravljanje skupnostnih centrov. 

Priprava in izvedba letnih programov skupnostnih centrov, tako na nivoju programov za 
zunanje uporabnike kot programov vključenih organizacij za njihove uporabnike. 

Promocija skupnostnih centrov v regiji in širše. 

Koordinacija mreže NVO in zagotavljanje servisnih storitev za NVO. 

Izvajanje izobraževanj za pripadnike družbeno ranljivih skupin in članov NVO. 

Urejanje spletnega portala, obveščanje javnosti o delovanju skupnostnega centra in 
aktivnostih uporabnikov. 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

7 let 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, 
občina, naslov, kat. štev.) 

Postojna, bivše vojašnice 
Ilirska Bistrica, Sokolski dom 
Pivka, Hiša kulture v Pivki in prizidek 
Cerknica, Kravanjeva hiša 

Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 
Občina Postojna 
Športna unija Slovenije 
Občina Pivka / Merkur d.d. 
Občina Cerknica 
 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti 
v lasti 

1 
Raziskava o prostorskih 
potrebah NVO v občini Postojna 

2013 0 

2    

3 
Delovanje mladinskih organizacij 
in vloga mladih v občini Cerknica 
- analiza stanja 

2012 0 

4 
Anketa med lokalno mladino o 
razširitvi dejavnosti v MKNŽ-ju 

2013 0 

Pripravljalna faza 

1 Evidentiranje prostorskih potreb 
NVO 

2014 1.500 

2 Izvedba delavnic in posvetov za 
NVO, lokalne skupnosti (6x) 

2014 3.000 

3 Evidentiranje prostorskih potreb 
NVO 

2014 1.000 

4 Priprava institucionalnega 
okvirja in ustanovitev 

2014 2.000 

5 Priprava idejnih zasnov in  
projektnih dokumentacij za 
obnovo 3-4 objektov 

2014 350.000 

Skupaj 357.000 
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Izvedba 

1 Obnova in / ali ureditev objektov 
in infrastrukture (3-4x) 

2015-
2017 

5.000.000 

2 Vodenje, koordinacija, 
administracija projekta in NVO 

2014-
2020 

210.000 

3 Priprava in izvedba letnih 
programov in drugih skupnih 
vsebin   

2015-
2020 

1.800.000 

4 Vzdrževanje objektov 2015-
2020 

360.000 

5 Promocija skupnostnih centrov 2014-
2020 

210.000 

Skupaj 7.937.000 

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za 
izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: 
identifikacija investicije) 

 Bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje 
 Je potrebno 

 

Umeščenost v občinske 
razvojne in prostorske 
dokumente 

 Ne  

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena vrednost 
v EUR 

% Leto 

Sredstva lokalnih 
skupnosti 

1.500.000 18,9 2014-2020 

Sredstva strukturnih 
skladov 

5.837.000 73,5 2014-2020 

Sponzorska in 
donatorska sredstva 

200.000 2,5 2014-2020 

Lastna sredstva 100.000 1,2 2014-2020 

Sredstva ministrstev 
in javnih skladov 

300.000 
3,8 
 

 

Skupaj 7.937.000 

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalnik in vir Ob začetku projekta Ob koncu  projekta 

Urejeni objekti za izvedbo 
programov skupnostnih 
centrov 

0 3 

Vključitev posameznikov in 
poslovnih subjektov v mrežo 
 

0 300 

Št. novih delovnih mest 0 15 

Število uporabnikov storitev 
skupnostnih centrov (vir: 
evidenca uporabe) 

0 10000 

Število aktivnosti (na mesec) 0 50 

Število vključenih NVO v 
redne dejavnosti (evidence) 

0 120 

Število neformalnih skupin 
uporabnikov 

0 60 
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4.18. Mavrična hiša 
 

NAZIV PROJEKTA: MAVRIČNA HIŠA 

POVZETEK PROJEKTA: 

Kratek opis:    uporabnikom želimo nuditi program, model skrbi in zaščite duševnega 
zdravja; pomagati želimo:  
A. otrokom 

 s specifičnimi učnimi težavami npr. pri branju, pisanju, računanju ali splošnimi 
učenimi težavami pogojenimi z različnimi dejavniki; 

 s težavami v prilagajanju na novo okolje; 
 s težavami na področju koncentracije in pozornosti ter pomnjenja; 
 z emocionalnimi in vedenjskimi odkloni (aneksiozni, nesrečni, žalostni in 

osamljeni); 
 z različnimi frustracijami in strahovi ; 
 so doživeli hudo travmo ali zlorabo. 

B. mladostnikom 
 v raznih stiskah, ko se ne najdejo ali jim ni več do življenja; 
 se ne razumejo s starši, vrstniki, učitelji; 
 so premalo samozavestni; 
 so doživeli hudo travmo ali zlorabo; 
 so zašli v slabo družbo; 
 imajo težave pri učenju 
 ter vse druge težave v obdobju odraščanja 

C. staršem 
 pri iskanju odgovorov na različna vprašanja v zvezi z otrokovim razvojem, 

vzgojo in medsebojnimi odnosi v družini; 
D. institucijam 

 pri iskanju informacij na različna vprašanja v zvezi z razvojem oziroma odkloni 
od pričakovanih razvojnih normativov; 

 ponudba edukativno suportivnih vsebin in dodatnih specifičnih dejavnosti, kjer 
se bodo uspešno vključevali tudi posamezniki z različnimi težavami, ki se v že 
obstoječe dejavnosti preživljanja prostega časa težje vključujejo. Na ta način 
bomo dopolnjevali delo vzgojno-izobraževalnih ustanov s ciljem doseganja 
celostnega razvoja otrok in mladostnikov v naši regiji.  

PRIORITETA RRP:  3 - Vključujoča družba in spodbujanje razvojnega potenciala regijskih človeških virov  

PROGRAM RRP: 5 – Širši družbeni razvoj 

UKREP RRP: Ukrep 1 - Socialna vključenost in enake možnosti 

CILJNE SKUPINE:  Otroci, mladostniki, starši, vzgojitelji, učitelji 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

 Institucije, ki so  na voljo uporabnikom  Primorsko-notranjske regije so 
običajno zaradi oddaljenosti in specifičnosti financiranja storitev (občin) težje 
ali celo nedostopne (samoplačniki) in opravljajo le diagnostične postopke, ne 
pa obravnav in rednega spremljanja. 

 Zagotavljanje zgodnjega odkrivanja in ustrezne intervencije, z vključevanjem  
interdisciplinarnih in multidisciplinarnih pristopov,  na področju 
psihosocialnega razvoja mora biti dostopno vsem otrokom/mladostnikom in 
njihovim staršem ne glede na socialno-ekonomski status. 

 Zagotavljanje sistematične in strokovne podpore izvajalcem sicer pestre 
ponudbe različnih prostočasnih dejavnosti v regiji, ki  pogosto ne omogočajo 
vključenim otrokom s posebnimi potrebami realizacije pričakovanih dosežkov v 
smislu celostnega razvoja, kar bi pomembno dopolnjevali delo vzgojno-
izobraževalnih ustanov. 

CILJI PROJEKTA DO 2020: 

- Oblikovanje strokovnega programa za otroke in mladostnike ter njihove starše – 
socialno ranljive skupine . 

- Izboljšati vzgojo in medsebojne odnose v družini 

- Vzpostaviti podporno okolje za otroke in mladostnike, ki jim bo v pomoč pri 
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reševanju njihovih težav 

- Vključitev novih programov in njihovo izvajanje v že obstoječe inštitucije (CSD, 
šole), ki bodo v podporo otrokom in mladostnikom. 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

Zasebno psihološko svetovanje, Centri za CSD, šole, mladinski centri  v Primorsko-
notranjski regiji. 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Hedvika Turk GSM: 031 272 054 
Email: 
hedi.turkgmail.com 

Alenka Fatur GSM: 031 624 271 
E-mail: 
fatur.alenka@gmail.com 
 

 
AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

Pridobitev in opremljanje prostorov 

Priprava in izvajanje programa za pomoč otrokom, mladostnikom in njihovim staršem, 
predvsem iz socialno ranljivih družin. 

Promocija projekta 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2015-2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, 
občina, naslov, kat. štev.) 

Notranjko-kraška regija 
Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? 
CSD, šole v PNR 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti v 
lasti 

0 -   

Pripravljalna faza 

1 Nakup opreme 
2015- 
2020 

5.000,00  

2 Promocija 
2015- 
2020 

6.000,00 

Skupaj 11.000,00 

Izvedba 
1 Izvajanje projekta 

2015-
2020 

610.000,00 

Skupaj 621.000,00 

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Ne bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: 
________________________) 

 Ne bo potrebna 
 

Gradbeno dovoljenje  Ni potrebno 

Umeščenost v občinske razvojne 
in prostorske dokumente 

 Ne  

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena 
vrednost v EUR 

% Leto 

ESS 589.950 95  2015-2020 

Predvidoma občine PNR 31.050 5 2015-2020 

Skupaj 621.000,00 

KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 

Kazalnik in vir 
Ob začetku 
projekta 

Ob koncu  projekta 

Št. otrok in mladostnikov 
vključenih v programe 
opolnomočenja 

0 150 

Št. staršev vključenih v programe 0 60 
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opolnomočenja 

Št. novih programov, ki bodo v 
podporo otrokom in mladostnikom 
ter njihovim staršem 

0 10 
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4.19. Izgradnja telovadnice OŠ Dragotina Ketteja 
 

NAZIV PROJEKTA: 
IZGRADNJA TELOVADNICE PRI OŠ DRAGOTINA KETTEJA 
 

POVZETEK PROJEKTA: 

Predmet investicije je rekonstrukcija telovadnice pri OŠ Dragotina Ketteja v Ilirski Bistrici. 
Telovadnica ob osnovni šoli Dragotina Ketteja v Ilirski Bistrici je relativno sodobno 
zasnovana zgradba z armirano betonskim skeletnim nosilnim sistemom. Zasnovana je 
bila koncem 50. let prejšnjega stoletja in zgrajena v letih 1961-63. Zaradi časovne 
odmaknjenost, zgradba ni bila načrtovana v skladu z današnjimi zahtevami po statični in 
proti potresni odpornosti zgradb, vsebovanimi v sedanjih predpisih in standardih. 

PRIORITETA RRP:  2 –  Trajnostni okoljski in infrastrukturni razvoj regije 

PROGRAM RRP: 
4 – Človeški viri 
5 – Širši družbeni razvoj 

UKREP RRP: Ukrep 2 – Ohranjanje in izboljšanje zdravja prebivalcev Primorsko-notranjske regije 

CILJNE SKUPINE:  Lokalna skupnost 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Telovadnica ob osnovni šoli Dragotina Ketteja v Ilirski Bistrici je relativno sodobno 
zasnovana zgradba z armirano betonskim skeletnim nosilnim sistemom. Zasnovana je 
bila koncem 50. let prejšnjega stoletja in zgrajena v letih 1961-63. Zaradi časovne 
odmaknjenost, zgradba ni bila načrtovana v skladu z današnjimi zahtevami po statični in 
proti potresni odpornosti zgradb, vsebovanimi v sedanjih predpisih in standardih. 
 
Poleg tega je bila tudi sama gradnja, ki je bila praktično zaključena pred rušilnim 
skopskim potresom, izvedena z upoštevanjem takratnih materialno tehničnih pravil in 
materialnih danosti. Tako je na objektu prisotno več območij stalnega destruktivnega 
delovanja meteorne in talne vode, ki povzroča propadanje notranjih in zunanjih ometov. 
Prav tako prisotnost vode povzroča korodiranje betonske armature ter posledično 
slabšanje nosilnosti armirano betonskih konstrukcij. 
 
Statična analiza pokaže premajhno količino betonske armature v armirano betonskih 
elementih, kar ob destruktivnih procesih zaradi delovanja vode, lahko pomeni 
potencijalno premajhno nosilnost ab konstrucij v prihodnjih obdobjih. Seizmična analiza 
prav tako pokaže premajhno količino armature v betonskih prerezih. Protipotresna 
odpornost je neustrezna in ne zadošča zahtevam današnjih predpisov in standardov. 

CILJI PROJEKTA DO 2020: zagotoviti ustrezne prostore za športno vzgojo v OŠ Dragotin Kette 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

Občina Ilirska Bistrica 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Tina Kocjan GSM: 041 307 351 E-mail: tina.kocjan@ilirska-bistrica.si  

Dragica Kastelic 
Boštjančič 

GSM: 041 307 353 E-mail: dragica.kastelic-
bostjancic@ilirska-bistrica.si 

Boštjan Primc GSM: 051 660 196 E-mail: bostjan.primc@ilirska-
bistrica.si   

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

Vodenje projekta 

Gradbena dela 

Oprema 

Strokovni nadzor 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2016-2017 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, 

Ilirska Bistrica 
Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 
Občina Ilirska Bistrica 

mailto:tina.kocjan@ilirska-bistrica.si
mailto:dragica.kastelic-bostjancic@ilirska-bistrica.si
mailto:dragica.kastelic-bostjancic@ilirska-bistrica.si
mailto:bostjan.primc@ilirska-bistrica.si
mailto:bostjan.primc@ilirska-bistrica.si
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občina, naslov, kat. štev.) 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti 
v lasti 

0 
Investicijska in projektna 
dokumentacija 

2014  

Pripravljalna faza 

1    

2    

3    

Skupaj  

Izvedba 

1 Gradbena dela 
2015-
2016 

3.075.040,00 

2 Izdelava projektne dokumentacije 
2015-
2016 

488.000,00 

3 Strokovni nadzor 
2015-
2016 

54.260,00 

Skupaj 3.617.300,00 

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za 
izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Izdelana 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: DIIP, IP) 

 Izdelana 

Gradbeno dovoljenje 
 Je potrebno 

 

Umeščenost v občinske 
razvojne in prostorske 
dokumente 

 Da 
 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena 
vrednost v EUR 

% Leto 

Občina Ilirska Bistrica 1.097.050,00 30,33 2015-2016 

ESRR 2.520.250,00 69,67 2015-2016 

    

Skupaj 3.617.300,00 

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalnik in vir Ob začetku projekta Ob koncu  projekta 

Izgradnja telovadnice OŠ 
Dragotin Kette bruto tlorisna 
površina 

0 3.289 m
2
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4.20. Izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev na podeželju 
 

NAZIV PROJEKTA: IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA PREBIVALCEV NA PODEŽELJU 

POVZETEK PROJEKTA: 

S projektom bo na podeželju celovito urejena potrebna infrastruktura, ki pomembno 
prispeva k dvigu kakovosti življenja lokalnega prebivalstva. Urejena bo tako športna, 
kulturna, socialna in druga infrastruktura, poleg tega pa se bodo izvajale še programske 
vsebine z naštetih področij. 

PRIORITETA RRP:  3 - Vključujoča družba in spodbujanje razvojnega potenciala regijskih človeških virov  

PROGRAM RRP: 5 – Širši družbeni razvoj 

UKREP RRP: Ukrep 2 – Ohranjanje in izboljšanje zdravja prebivalcev Primorsko-notranjske regije 

CILJNE SKUPINE:  Lokalno prebivalstvo in ostali obiskovalci regije 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

K dvigu kakovosti življenja prebivalcev na podeželju in s tem preprečevanja preseljevanja 
le-teh v urbana mestna središča, je nujno potrebno urediti infrastrukturo s področja 
športa, kulture in sociale. Poleg infrastrukturnega dela je izjemnega pomena tudi 
zagotovitev ustreznih programskih vsebin, namenjenih tako lokalnim prebivalcem, kot 
ostalim obiskovalcem.  

CILJI PROJEKTA DO 2020: 

- Urejen športni kompleks v Pivki 

- Urejen športni kompleks v Dolnji Košani 

- Preurejena večnamenska dvorana v Krpanovem domu 

- Urejena mrliška vežica na Suhorju 

- Urejena mrliška vežica v Palčju 

- Sodobno rejena vsa pokopališča v občini Pivka 

- Zgrajen dodatni del vrtca Mavrica (2. faza) 

- Urejeno parkirišče v središču Pivke 

- Izveden nakup opreme za potrebe delovanja MMC 

- Izvedena stalna izobraževanja v sklopu vseživljenjskega učenja 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

Občina Pivka 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Mihaela Smrdel, direktorica  
občinske uprave 

tel: 05 72 10 100 
E-mail: 
mihaela.smrdel@pivka.si 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

- Izvedba vseh potrebnih del za ureditev športnih kompleksov 

- Izvedba del za ureditev večnamenske dvorane 

- Izvedba del za ureditev mrliških vežic 

- Izvedba dela za ureditev vseh pokopališč v občini 

- Izvedba aktivnosti za izgradnjo 2. dela vrtca 

- Izvedba aktivnosti za ureditev parkirišča 

- Nabava opreme za potrebe delovanj MMC 

- Izvajanje izobraževanj v okviru vseživljenjskega učenja 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2014-2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, 
občina, naslov, kat. štev.) 

Območje Občine Pivka 
Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? 
Občina Pivka 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 
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Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti 
v lasti 

0    

Pripravljalna faza 

1 Priprava projektne naloge 2015 50.000 

2 Izdelava idejne zasnove 2015 200.000 

3 
Priprava  projektne in investicijske 
dokumentacije  

2016 400.000 

Skupaj 650.000 

Izvedba 

1 Ureditev športnega kompleksa v Pivki 2016 500.000 

2 
Ureditev športnega kompleksa v 
Dolnji Košani 

2016 600.000 

3 
Celovita prenova večnamenske 
dvorane v Krpanovem domu 

2016 700.000 

4 Ureditev mrliške vežice na Suhorju 2016 150.000 

5 Ureditev mrliške vežice v Palčju 2016 150.000 

6 Ureditev pokopališč v občini Pivka 2016 500.000 

7 Izgradnja 2. Faze vrtca Vetrnica 2018 1.500.000 

8 Ureditev parkirišča v središču Pivke  2018 300.000 

9 
Nakup opreme za potrebe delovanja 
multimedijskega centra 

2015 80.000 

10 
Izvedba programa vseživljenjskega 
učenja in ostalih izobraževanj 

2015 70.000 

Skupaj 5.200.000 

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: 
________________________) 

 Bo potrebna 
 

Gradbeno dovoljenje  Je potrebno 

Umeščenost v občinske razvojne 
in prostorske dokumente 

 Da 
 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena 
vrednost v EUR 

% Leto 

Občina Pivka  780.000 15 2014-2020 

Sredstva EU  4.420.000 85 2015-2020 

Skupaj 5.200.000 

KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 

Kazalnik in vir 
Ob začetku 
projekta 

Ob koncu  projekta 

Urejen športni kompleks v Pivki 0 1 

Urejen športni kompleks v D. 
Košani 

0 1 

Prenovljena večnamenska dvorana 0 1 

Urejena mrliška vežica na Suhorju 0 1 

Urejena mrliška vežica v Palčju 0 1 

Ureditev vseh pokopališč v občini 
Pivka 

2 25 

Zgrajen 2. del vrtca Vetrnica 0 1 

Urejeno parkirišče v Pivki 0 1 

Nakup IKT opreme za MMC 5 30 
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Izvedena izobraževanja v MMC 
(letno) 

0 5 
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4.21. Ruševinska vas 
 

NAZIV PROJEKTA: RUŠEVINSKA VAS 

POVZETEK PROJEKTA: 

Center za usposabljanje živali je inovativen produkt, ki ga v Sloveniji in širše ni. Glede 
na to, da se v regiji/državi/svetu dogaja vse več naravnih katastrof (potresi, 
poplave….) je tak center več kot dobrodošel v regiji.  
Poleg tega bodo v regijo prihajali na usposabljanje tudi iz drugih krajev, kar pomeni 
razvoj regije in nov finančni priliv, ter razvoj nove oblike turizma.  

PRIORITETA RRP:  3 - Vključujoča družba in spodbujanje razvojnega potenciala regijskih človeških virov  

PROGRAM RRP: 5 – Širši družbeni razvoj 

UKREP RRP: Ukrep 1, Socialna vključenost in enake možnosti  

CILJNE SKUPINE:  Vodiči slepih in slabovidnih, invalidov, psov reševalcev… 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

K predlogu projekta nas je navedlo dejstvo da v Sloveniji in tudi širše skorajda ni 
centra za usposabljanje živali, ki so v pomoč ljudem. V centru bi se lahko usposabljali 
psi za reševanje, kar je prvenstven cilj projekta, prav tako pa bi bilo v centru vse 
potrebno za usposabljanje psov vodičev slepih in pomočnikov invalidov.  
Center bi lahko vseboval kompletno ponudbo vadbišč za prostovoljce, ki delujejo v 
namen reševanja in pomoči. Center naj bi obsegal cca. 15 – 20 ha površin, na katerih 
bi bile smiselno urejena delovišča, prenočišča, predavalnice,prostori za druženje, 
parkirišča in ostala potrebna struktura 

CILJI PROJEKTA DO 2020: 

Vzpostavitev centra za usposabljanje živali, ki so v pomoč ljudem.  

Možnosti usposabljanj za reševalce iz drugih ustanov, kot so jamarji, gorska 
reševalna služba doma in v tujini.  

Center nudi namestitve za koristnike uslug v centru 

PROJEKTNO PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca projekta 
oziroma skupine partnerjev) 

Klub vodnikov reševalnih psov, Jamarsko društvo, Občina Postojna in Pivka ter Ilirska 
Bistrica, Zdravstveni domovi (urgence), Gorska reševalna služba, Civilna zaščita, 
Športna zveza, kinološko društvo. V sodelovanju tudi z Ambasadorji nasmeha – 
slovensko društvo za pomoč s terapijo. Društvo Vita Pivka 

PROJEKTNA SKUPINA: (vodja 
projekta in člani projektne 
skupine) 

Majda Jesenko GSM: 051 411 543 
E-mail: 
kvrpostojna@gmail.com 

Evgen Ivančič GSM: E-mail: 

Albina Tedeško Sever GSM: E-mail: 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih aktivnosti) 

Pridobivanje primerne lokacije in ogled možnih (PVZ ali Poček) 

Pridobivanje vse potrebne dokumentacije in dovoljenj 

Pričetek del (poligoni, bazeni, center….) 

 
Pričetek del ali adaptacija(center z namestitvenimi kapacitetami, parkirišča in ostale 
infrastrukture) 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2014-2020 in dlje 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za izvajanje 
aktivnosti, občina, naslov, kat. 
štev.) 

V pridobivanju, možna lokacija Poček ali PVZ 

Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? 
Ministrstvo za obrambo in 
zaščito 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto 
Ocena stroškov v 
EUR 

Že izdelane študije/ projektne 
naloge/ objekti v lasti 

0    

Pripravljalna faza 

1 Iskanje primerne lokacije 
2014-
2015 

 

2 
Pridobivanje vseh potrebnih študij, 
dokumentacije in ostalih potrebnih 

2015-
2016 

400.000 € 
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dovoljenj 

3    

Skupaj 400.000 € 

Izvedba 

1 Vzpostavitev učnega poligona 2017 1.000.000 

2 Vzpostavitev ostale infrastrukture 
2018-
2020 in 
dalje 

6.000.000 

3    

4    

Skupaj 7.400.000 € 

PRIPRAVLJENOST PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za izvedbo) 

Projektna dokumentacija 
 Bo potrebna 

 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: 
________________________) 

 Bo potrebna 
 

Gradbeno dovoljenje 
 Je potrebno 

 

Umeščenost v občinske razvojne 
in prostorske dokumente 

 Ne  

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena vrednost v 
EUR 

% Leto 

Evropska sredstva 3.500.000 47,3 % 2015-2020 

Nacionalna sredstva 2.500.000 33,7 % 2015-2020 

Sredstva lokalnih skupnosti 1.400.000 19,0 % 2015-2020 

Skupaj 7.400.000 € 

KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 

Kazalnik in vir Ob začetku projekta 
Ob koncu  
projekta 

Center za usposabljanje živali in 
vodnikov 

0 1 

Št. Usposobljenih vodnikov v PNR 28 40 
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4.22. Center trajnostnega razvoja in socialne inovativnosti 
 

NAZIV PROJEKTA: CENTER TRAJNOSTNEGA RAZVOJA IN SOCIALNE INOVATIVNOSTI 

POVZETEK PROJEKTA: 

To je trajnostni center socialnih inovacij, ki stoji na podeželju v občini Postojna ali Pivka. Je 
samooskrben, ima lastno vodno zajetje, sončno elektrarno in lasten rastlinjak. Namenjen je 
vseživljenjskemu učenju v njegovem bistvu - pridobivanju socialnih veščin ter kreiranju 
inovativnih socialno podjetniških idej.  
Center je oblikovan kot učeča se skupnost. Udeleženci tam tudi živijo. Med vikendi izvajamo 
programe usposabljanja, med tednom pa imamo zjutraj in zvečer učno uro, sicer pa 
udeleženci delajo v enem izmed oddelkov centra (projektna pisarna, hostel, samopostrežna 
restavracija, vzdrževanje), kjer se učijo naučenih veščin v praksi. Delajo z mentorjem. 
Center je v prvi vrsti namenjen pridobivanju socialnih veščin v ta namen izvajamo vrsto 
usposabljanj: 
* 3 mesečni program: Učenje za življenje, 
* 3 mesečni program: Oblikovanje osebne vizije in  
* 3 mesečni program: Kreiranje socialno podjetniške ideje 
* delavnice gostujočih trenerjev 
Poleg usposabljanja pri nas deluje Center mobilnosti mladih, v sklopu katerega omogočamo 
tujim dijakom in študentom opravljanje prakse.  
Program učenje za življenje je namenjen ljudem na socialnem rob, ki so izgubili vodstvo v 
življenju. V sklopu trimesečnega programa pridobijo zdrave življenjske navade, naučijo se 
odgovornosti do sebe in do drugih, s katerimi skupaj živijo. Ta program bomo izvajali v 
sodelovanju s Centrom za Socialno delo. Udeleženci bodo po koncu programa napoteni v 
stanovanjske skupnosti, kjer se bodo zaradi pridobljenih navad in veščin lažje vključili.  
Oblikovanje osebne vizije je namenjeno mladim do 40 let, ki v življenju iščejo novo smer.  
Kreiranje socialno podjetniških idej je namenjeno oblikovanju produktov, ki so širše 
družbeno potrebni. Ta del projekta vključuje tudi sodelovanje z gospodarskimi družbami in 
razvijanju trajnostnega sodelovanja. 
Delavnice gostujočih profesorjev. V naših prostorih omogočamo izvajanje delavnic že 
priznanim trenerjem, ki za svoje delavnice potrebujejo prostor, namestitev in hrano. 
Kar sami ne moremo priskrbeti v obliki dobrin ali storitev iščemo dobavitelje v  lokalnem 
prostoru. 

PRIORITETA RRP:  
1 – Spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva ter ohranjanje, razvoj in ustvarjanje novih 
delovnih mest 
3 - Vključujoča družba in spodbujanje razvojnega potenciala regijskih človeških virov  

PROGRAM RRP: 
4 – Človeški viri 
5 – Širši družbeni razvoj 

UKREP RRP: 
Ukrep 1 - Izobraževanje, usposabljanje ter vseživljenjsko učenje (program Človeški viri) 
Ukrep 1 - Socialna vključenost in enake možnosti (Širši družbeni razvoj) 

CILJNE SKUPINE:  
- socialno ranljive skupine (socialno izključeni) 
- mladi 
- splošna javnost 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

V današnjem svetu se pojavljajo vedno večje potrebe po združevanju. Vendar nas je postalo 
strah, navajeni smo individuanega življenja, hkrati pa hrepenimo po skupnosti. Večina nas 
je našla to zavetje v družinah. Nekateri pa tega nimajo več. Zmanjkalo jim je moči in 
poguma, živijo na socialnem robu. Na eni strani torej živimo v socialnem pomanjkanju. 
Pomanjkanju pravih prijateljev. Ne samo tistih iz socialnih omrežij. Na drugi strani pa na nas 
pritiska finančna kriza, ki nam jasno kaže, da moramo nekaj pri svojih vrednotah spremeniti.  
Namen tega centra je nazaj vzpostaviti te pristne odnose, se naučiti skupaj živeti, delati in 
kreirati. Namen centra je odgovarjati na aktualne potrebe družbe in ustvarjati projekte, ki bi 
omogočali ponovno povezavo, vzpostavljanje trajnih prijateljskih vezi ter redefinicijo 
vrednot v skladu z današnjim časom.  

CILJI PROJEKTA DO 
2020: 

Povečati delež oseb vključenih v vseživljenjsko učenje 

Spodbujati socialni dialog 
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Povečati delež socialno vključenih 

Kreiranje socialno podjetniških idej 

Spodbujanje ekološkega kmetijstva 

Spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje 

Izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev PNR 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma 
skupine partnerjev) 

Projekt bo koordiniral zavod PANTEA. V projekt so vključeni mednarodni partnerji ter 
Center za socialno delo Postojna. 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Nina Vanita Hočevar GSM: 041 397 114  E-mail: vanita@pantea.si 

Mirjam Fras GSM: 031 230 090 
Email: 
mirjamfras@hotmail.com  

Tatjana Hvala GSM: 040 919 396 E-mail: tatjana@boreo.si 

Ana Širca GSM: 05 72 00 430 E-mail: ana@boreo.si 

Katja Jordan GSM: 031 339 789 
E-mail: katja@boreo.si 
 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

Identifikacija posestva za center 

Nakup objekta 

Arhitekturna ureditev 

Obnova 

Izvajanje aktivnosti centra - usposabljanje 

Izvajanje projektov trajnostnega razvoja in socialnih inovacij 

Postavitev rastlinjaka 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

Januar 2015 – December 2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, 
občina, naslov, kat. 
štev.) 

Občina Postojna, na podeželju 
Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? Neznan 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

0    

Pripravljalna faza 

1 Identifikacija posestva za center 2015        500,00 

2 Nakup objekta 2015 350.000,00 

4 Arhitekturna ureditev in obnova 2016 500.000,00 

Skupaj 850.500,00 

Izvedba 

1 Postavitev rastlinjaka 2016    150.000,00 

2 Izvajanje delavnic 
2016 -
2020 

   700.000,00 

3 
Projekti trajnostnih in socialnih 
inovacij 

2016 -
2020 

1.000.000,00 

Skupaj 2.700.500,00 

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za 
izvedbo) 

Projektna dokumentacija 
 Bo potrebna 

 

Investicijska dokumentacija (navedite, 
katera: 
DIIP________________________) 

 Bo potrebna 
 

Gradbeno dovoljenje  Ni potrebno 

Umeščenost v občinske razvojne in 
prostorske dokumente 

 Da 
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PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena 
vrednost v EUR 

% Leto 

IPA Slovenija – Hrvaška  1.400.500,00 51,86 2015, 2016, 2017 

ESS 1.000.000,00 37,03 2015, 2016, 2017 

Lastna  sredstva 300.000,00 11,11 2015, 2016, 2017 

Skupaj 2.700.500,00 

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalnik in vir 
Ob začetku 
projekta 

Ob koncu  projekta 

število vključenih v aktivno 
usposabljanje za socialne veščine  

0 50 

število trajnostnih in socialnih inovacij 0 30 

število dijakov ter študentov na 
mobilnosti 

20 100 

število nočitev 0  2000 
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4.23. Obnova Kravanjeve hiše s prizidkom za muzejsko dejavnost 
 

NAZIV PROJEKTA: OBNOVA KRAVANJEVE HIŠE S PRIZIDKOM ZA MUZEJSKO DEJAVNOST 

POVZETEK PROJEKTA: 

Namen obnove je zagotoviti prostore za izvajanje muzejske dejavnosti. V njej bi se nahajal 
muzej Cerkniškega jezera in okolice, ki bi bil osrednja muzejska prezentacija nekdanjega in 
sedanjega življenja v širši okolici Cerkniškega jezera. Bogata arheološka in etnološka 
dediščina zbrana v različnih muzejskih zbirkah, bo predstavljena v Kravanjevi hiši v starem 
mestnem jedru Cerknice. Etnološka dediščina je vezana predvsem na lov rib in življenja ob 
Cerkniškem jezeru, polhanje v notranjskih gozdovih, smučanje na Bloški planoti in 
furmanstvo ob glavni cesti Dunaj – Trst. Poleg etnološke dediščine bo tu predstavljena tudi 
bogata arheološka dediščina Cerknice in njene okolice. Arheološka topografija je pokazala 
gosto naseljenost tega področja v času od 10. stoletja pr. Kr do 4. stoletja. Z obnovo in 
dokončanjem obnove Kravanjeve hiše bo Zavod znanje lahko prikazal življenje ljudi ob 
cerkniškem jezeru širšemu krogu obiskovalcev. 
Kravanjeva hiša je bila razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena (Ur. l. RS št. 
56/2000). 
Kravanjeva hiša je meščanska hiša, ki je umeščena v ulični niz tako imenovane »Velike gaze«, 
ki vodi od ceste ob vznožju griča osrednjega dela Cerknice na vrh  pred cerkvijo z taborskim 
obzidjem. Kljub temu, da je bila nekaj časa nenaseljena, je ohranila osnovne značilnosti 
sedem osne simetrične meščanske hiše.  
Obnovljen objekt bo javnega značaja, kjer bo svoje poslanstvo izvrševala uprava 
Notranjskega muzeja Postojna. Dejavnost oziroma poslanstvo, ki ga opravlja Notranjski 
muzej, bo tako objekt odprl za obiskovalce in občane občine Cerknica. 
Objekt bo namenjen tudi povezovanju  in sodelovanju NVO, ker bo del prostorov dan v 
souporabo NVO, s ciljem povezovanja in sodelovanja posameznikov in skupin v skupnosti 
skupaj z muzejem. V prenovljenem objektu bodo tako poleg razstavnih prostorov še, 
skladišče, multimedijski prostor, knjižnica, pisarna, društveni center. 

PRIORITETA RRP:  3 - Vključujoča družba in spodbujanje razvojnega potenciala regijskih človeških virov  

PROGRAM RRP: 5 – Širši družbeni razvoj 

UKREP RRP: Ukrep 3, Kultura in kulturna dediščina 

CILJNE SKUPINE:  

Ciljne skupine: 
Zaposleni v zavodu 
nevladne organizacije in njihovi člani kot uporabniki prostorov in storitev, generatorji in 
izvajalci vsebin; 
mladi, mladinske organizacije in neformalne skupine mladih kot uporabniki prostorov in 
storitev, generatorji in izvajalci vsebin; 
ustvarjalci na področju kulture kot uporabniki prostorov in storitev, generatorji in izvajalci 
vsebin; 
prebivalci regije kot uporabniki storitev; 
obiskovalci regije, turisti kot uporabniki storitev; 
gospodarski subjekti, javne ustanove in lokalne skupnosti kot uporabniki storitev; 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena 
projekta) 

Prenova objekta bo doprinesla k revitalizaciji osrednjega historičnega jedra Cerknice, 
zagotovljeni bodo primerni in urejeni prostori za izvajanje muzejske dejavnosti in 
nevladnega sektorja, izkoriščeni bodo tudi naravni in kulturni potenciali v občini Cerknica in 
širše v regiji. 
Z vključenostjo v projekt dejavnosti nevladnih organizacij v regiji, ki  predstavljajo 
pomemben del družbenega in kulturnega življenja prebivalcev vseh generacij, pa bodo dani 
pogoji na področju zagotavljanja pogojev za delovanje nevladnega sektorja v regiji in s tem 
možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa ter rast socialnega kapitala.  
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CILJI PROJEKTA DO 
2020: 

Ureditev mestnega jedra; 
Obnova objekta  po konservatorsko-restavratorskih smernicah Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije; 
Ureditev prostorov za muzejsko dejavnost javnega zavoda in za delovanje skupnostnih 
centrov v regiji s široko dostopnostjo in rednim programom. 
Vzpostavitev centrov za mlade znotraj skupnostnih centrov. 
Medgeneracijsko povezovanje, sodelovanje in vključevanje starejših v aktivno življenje. 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma 
skupine partnerjev) 

Nosilci projekta:  
Občina Cerknica 
Vključeni partnerji:  
Zavod znanje,  Mladinski svet Cerknica, Notranjski regijski park 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Bogdana Bizjak 01 709 0610 bogdana.bizjak@cerknica.si 

Tamara Klepac Sterle   

Larisa Tomšič   

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

Priprava izhodišč za pripravo idejnega projekta prenove objektov, na podlagi predhodno 
usklajenih vsebin 

Priprava načrtov za obnovo in ureditev objekta 

Obnova in ureditev objekta 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

Januar 2015 do december 2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska 
opredelitev primernih 
lokacij za izvajanje 
aktivnosti, občina, 
naslov, kat. štev.) 

Cerknica -  Kravanjeva hiša z prizidkom 

Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? 
Občina Cerknica 
 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Pripravljalna faza 

1 Priprava idejnih zasnov in  projektnih 
dokumentacij za obnovo  objektov 

2015- 
2016 

65.000 

Skupaj 65.000 

Izvedba 

1 Obnova in ureditev objektov in 
infrastrukture  

2017-2018 1.500.000 

2 Vodenje, koordinacija, svetovanje, 
nadzor in administracija projekta in 
NVO 

2014-2020 95.000 

3 Priprava in izvedba letnih programov 
in drugih skupnih vsebin   

2017-2020 180.000 

4 Vzdrževanje objektov 2019-2020 25.000 

5 Obveščanje in promocija 2014-2020 15.000 

Skupaj 1.880.000 

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za 
izvedbo) 

Projektna 
dokumentacija 

Bo potrebna (IZ, PGD, PZI) 
 

Investicijska 
dokumentacija 
(navedite, katera: 
identifikacija 
investicije) 

Bo potrebna (DIIP in IP) 
 

Gradbeno dovoljenje 
Ni potrebno 
 

Umeščenost v 
občinske razvojne in 
prostorske dokumente 

Da 
 

PREDVIDENI VIRI Vir  Ocenjena % Leto 
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FINANCIRANJA: vrednost v EUR 

Sredstva lokalnih skupnosti 450.000 23,94 2015-2020 

Sredstva strukturnih 
skladov 

1.395.000 74,20 2016-2020 

Lastna sredstva NVO in 
zavodov 

35.000 1,86 2016-2020 

Skupaj 1.880.000 

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalnik in vir 
Ob začetku 
projekta 

Ob koncu  projekta 

Urejeni objekti  0 1 

Št. novih delovnih mest 0 2 

Število uporabnikov storitev skupnostnih 
centrov (vir: evidenca uporabe) 

0 75 

Število aktivnosti (na mesec) 0 8 

Število vključenih NVO v redne dejavnosti 
(evidence) 

0 3 

Število neformalnih skupin uporabnikov 0 6 
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4.24. Odkup in obnova Urbancovega tabora in kašče 
 

NAZIV PROJEKTA: ODKUP IN OBNOVA URBANCOVEGA TABORA IN KAŠČE 

POVZETEK PROJEKTA: 

Namen odkupa in obnove Urbančevega tabora in kašče je ohranitev kulturnega spomenika, 
ki je razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena. Urbančev tabor je tudi rojstna hiša 
pesnika Jožeta Udoviča, zato bi v njem uredili tudi spominsko sobo.  
Objekt je kot enota kulturne dediščine varovan v svoji celovitosti, izvirnosti in neokrnjenosti, 
zaradi arhitekturnih, kulturnih in vojaško pripovednih značilnostih. Zato mora  ohraniti 
zunanjo podobo z gabaritom, osnovne konstrukcijske elemente in osnovno funkcionalno 
zasnovo.  
Projekt zajema obnovo objekta po konservatorsko-restavratorskih smernicah Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije, kar vključuje zamenjavo ostrešja, sanacijo fasade, 
ureditev notranjih medetažnih konstrukcij in prostorov za delovanje uprave parka, izdelavo 
elektro in strojnih instalacij ter nabavo in vgradnjo notranjega stavbnega pohištva. Obenem 
investicija vključuje tudi obnovo pripadajočih zunanjih površin: obnovo zunanjega 
stavbnega pohištva ter odstranitev prizidka in ureditev parkirnih površin. 
Tabor v Cerknici je bil zgrajen približno med letoma 1480 in 1513 kot odgovor vaške 
skupnosti na turške požige in plenjenja v teh krajih leta 1472 in 1480. Prvotno je obsegal 
približno 9 m visoko obzidje, dva oglata in tri odprte tričetrinsko zaokrožene (šalaste) stolpe 
ter več kašč in prostor za shranjevanje orožja in streliva. Na njegovo velikost tabora in 
njegovo nepravilno poligonalno talno zasnovo utrdb, ki so obkrožile sočasno grajeno cerkev, 
so vplivale tudi prostorske značilnosti terena in danosti, kot npr. dejstvo, da je pred 
začetkom gradnje tabora na samem robu pokopališča, že stal desetletja star 
poznosrednjeveški bivalni stolp (zdaj t.im. Jurčkov tabor), ki je bil vključen v utrdbeni sistem 
tabora in postal zgled za pozidavo jugozahodnega oglatega vhodnega stolpa (zdaj t.im. 
Urbancov tabor). Na vzhodni fasadi tega stolpa se je ohranil tudi prvoten kamnit vhodni 
portal z odprtino za verigo, ki je po potrebi omogočala uporabo dvižnega mostu. Z 
dovoljenjem deželnega kneza iz leta 1567 je bilo v taboru - za potrebe okoliških vasi - 
pozidanih tudi več manjših kašč, ki so kmalu prešle v last vplivnega domačina, trgovca Filipa 
Lipca. Ker so te kašče stale na cerkvenem zemljišču, si je cerkniški župnik prizadeval že leta 
1597, da se jih poruši. Ohranjena je še kašča na zahodnem delu tabora neposredno ob 
Urbancovem taboru.  
Obnova Urbancovega tabora in kašče, ki je del najpomembnejše kulturno zgodovinske 
dediščine v Cerknici, bo občutno prispevala k splošni mestni podobi, k odražanju regijskega 
značaja ter pozitivnemu odnosu domačinov in obiskovalcev do dediščine, ki nas definira in 
označuje, tako v lokalnem, regionalnem ali celo nacionalnem merilu. Navedeni projekt bo 
prispeval k delovanju regionalne mrežne strukture za razvojno aktiviranje naravnih in 
kulturnih potencialov, obenem pa bo imel vpliv tudi na razvoj in revitalizacijo kulturne 
dediščine. 
Projekt obenem prispeva tudi k privlačnosti mestnega jedra Cerknice, enega izmed regijskih 
turističnih središč, zaradi česar se pričakuje dvig dodane vrednosti turistične ponudbe v 
regiji. Posledično je pričakovati porast delovnih mest v turizmu, pa tudi v ostalih 
dejavnostih, ki so s turizmom neposredno povezane. Še več, ureditev prostorov v 
Urbancovem taboru, namenjenih  dodatni kulturni ponudbi v Cerknici, skupaj z Knjižnico in 
Notranjskim regijskim parkom omogoča tudi okrepitev dejavnosti teh regionalnih institucij 
in s tem možnost dodatnih delovnih mest. Notranjski regijski park je prepoznan kot 
pomemben dejavnik lokalnega in regionalnega razvoja ter v sodelovanju s podpornim 
okoljem za podjetništvo bistveno prispeva k spodbujanju podjetništva in razvoja podeželja, 
posledično pa tudi k ustvarjanju delovnih mest. 

PRIORITETA RRP:  3 - Vključujoča družba in spodbujanje razvojnega potenciala regijskih človeških virov  

PROGRAM RRP: 5 – Širši družbeni razvoj 

UKREP RRP: Ukrep 3 – Kultura in kulturna dediščina 

CILJNE SKUPINE:  
Ciljne skupine: 
- zaposleni v zavodih 
- nevladne organizacije in njihovi člani kot uporabniki prostorov in storitev, generatorji in 
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izvajalci vsebin; 
- mladi, mladinske organizacije in neformalne skupine mladih kot uporabniki prostorov in 

storitev, generatorji in izvajalci vsebin; 
- ustvarjalci na področju kulture kot uporabniki prostorov in storitev, generatorji in 

izvajalci vsebin; 
- prebivalci regije kot uporabniki storitev; 
- obiskovalci regije, turisti kot uporabniki storitev; 
- gospodarski subjekti, javne ustanove in lokalne skupnosti kot uporabniki storitev 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Prenova objekta bo doprinesla k revitalizaciji osrednjega historičnega jedra Cerknice, 
zagotovljeni bodo primerni in urejeni prostori za izvajanje muzejske dejavnosti in 
nevladnega sektorja, izkoriščeni bodo tudi naravni in kulturni potenciali v občini Cerknica in 
širše v regiji. 
Z vključenostjo v projekt dejavnosti nevladnih organizacij v regiji, ki  predstavljajo 
pomemben del družbenega in kulturnega življenja prebivalcev vseh generacij, pa bodo dani 
pogoji na področju zagotavljanja pogojev za delovanje nevladnega sektorja v regiji in s tem 
možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa ter rast socialnega kapitala.  

CILJI PROJEKTA DO 
2020: 

- Ureditev mestnega jedra; 
- Obnova objekta  po konservatorsko-restavratorskih smernicah Zavoda za varstvo 

kulturne dediščine Slovenije; 
- Ureditev prostorov za kulturne dejavnosti javnega zavoda in za delovanje 

skupnostnih centrov v regiji s široko dostopnostjo in rednim programom. 
- Vzpostavitev centrov za mlade znotraj skupnostnih centrov. 
- Medgeneracijsko povezovanje, sodelovanje in vključevanje starejših v aktivno 

življenje 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma 
skupine partnerjev) 

Nosilci projekta:  
Občina Cerknica 
Vključeni partnerji:  
Zavod znanje,  Mladinski svet Cerknica, Notranjski regijski park 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Bogdana Bizjak 01 709 0610 bogdana.bizjak@cerknica.si 

Tamara Klepac Sterle   

Marija Hribar   

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

Priprava izhodišč za pripravo idejnega projekta prenove objektov, na podlagi predhodno 
usklajenih vsebin 

Priprava načrtov za obnovo in ureditev objekta 

Obnova in ureditev objekta 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

Januar 2015 do december 2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska 
opredelitev primernih 
lokacij za izvajanje 
aktivnosti, občina, 
naslov, kat. štev.) 

Občina Cerknica  

Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? 
Zasebna lastnina in Rimsko 
katoliška cerkev 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

1 - 
  

Pripravljalna faza 

1 Odkup objektov 2015-
2016 

250.000 

2 Priprava idejnih zasnov in  projektnih 
dokumentacij za obnovo  objektov 

2016-
2017 

100.000 

Skupaj 350.000 

Izvedba 
1 Obnova in ureditev objektov in 

infrastrukture  
2018-
2019 

1.500.000 
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2 Vodenje, koordinacija, svetovanje, 
nadzor in administracija projekta in 
NVO 

2015-
2020 

95.000 

3 Priprava in izvedba letnih programov in 
drugih skupnih vsebin   

2019-
2020 

30.000 

4 Vzdrževanje objektov 2019-
2020 

25.000 

5 Obveščanje in promocija 2015-
2020 

15.000 

Skupaj 1.665.000 

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za 
izvedbo) 

Projektna 
dokumentacija 

 Bo potrebna (IZ, PGD, PZI) 

Investicijska 
dokumentacija 
(navedite, katera: 
identifikacija 
investicije) 

 Bo potrebna (DIIP in IP) 
 

Gradbeno dovoljenje 
 Je potrebno 

 

Umeščenost v občinske 
razvojne in prostorske 
dokumente 

 Da 
 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena 
vrednost v EUR 

% Leto 

Sredstva lokalnih skupnosti 485.000 24,07 2015-2020 

Sredstva strukturnih skladov 1.495.000 74,19 2016-2020 

Lastna sredstva NVO in 
zavodov 

35.000 1,74 2019-2020 

Skupaj 2.015.000 

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalnik in vir 
Ob 
začetku 
projekta 

Ob koncu  projekta 

Urejeni objekti  0 2 

Št. novih delovnih mest 0 2 

Število uporabnikov storitev skupnostnih 
centrov (vir: evidenca uporabe) 

0 75 

Število aktivnosti (na mesec) 0 8 

Število vključenih NVO v redne dejavnosti 
(evidence) 

0 3 

Število neformalnih skupin uporabnikov 0 6 

 
 
 

 

 

 

 

 



RRP Primorsko-notranjske regije 2014-2020 
 

Stran 187 od 291 

 

 

 

4.25. Prenova in nadomestna gradnja Doma upokojencev Postojna 
 

NAZIV PROJEKTA: PRENOVA IN NADOMESTNA GRADNJA DOMA UPOKOJENCEV POSTOJNA 

POVZETEK 
PROJEKTA: 

Dom upokojencev Postojna je star osemintrideset (38) let, na lokaciji Rožna ulica 10 Postojna, s 
kapaciteto 160 stanovalcev. Zaradi zastarane arhitekture ne moremo izvajati sodobnih oblik 
institucionalnega varstva v smislu gospodinjskih skupnosti  ter novih vsebinskih programov, ki so 
odraz potrebe ljudi tega območja. 
S prenovo dela obstoječega objekta v pritličju stavbe bomo uredili ambulanto s čakalnico v smislu 
kavarne (na razpolago topli napitki, knjige in dnevno časopisje), jedilnico za cca 50 stanovalcev, 
recepcijo in pisarne za strokovne delavce. 
Z nadomestno gradnjo na isti lokaciji bomo dosegli naslednje standarde:  
izboljšali kvaliteto življenjskih pogojev (vsaka soba svoj WC in tuš), s poudarkom na skupnostnih 
oblikah pomoči in varstva, 

- uredili varovani oddelka z bivalnimi prostori kot samostojne gospodinjske enote, 
- uredili prostor za paliativno oskrbo za stanovalce in njihove svojce, 
- z novimi programi dela kot so varovani oddelek, paliativna oskrba, rehabilitacija oseb po 

poškodbi glave (možganski kapi), se bo povečala potreba po zaposlitvi dodatnega 
strokovnega kadra, 

- Dom je energetsko zelo potraten, ker je velika izguba toplote in energije zaradi slabe 
izolacije strehe, ovoja fasade in stavbnega pohištva. 

S tako opredeljenimi cilji zmanjšujemo tveganje revščine in povečujemo socialno vključenost 
ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva, nadalje z novimi programi (varovani oddelek, paliativna 
oskrba in oskrba za mlajše invalide ter rehabilitacija po poškodbi glave) zagotavljamo dostopnost 
in dosegljivost programov v Občini Postojna in Pivka.   

PRIORTETA RRP:  3 - Vključujoča družba in spodbujanje razvojnega potenciala regijskih človeških virov 

PROGRAM RRP: 5 – Širši družbeni razvoj 

UKREP RRP: 1 - Socialna vključenost in enake možnosti  

CILJNE SKUPINE:  Prebivalci nad 65 let in mlajši invalidi Občin Postojna in Pivka 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena 
projekta) 

2013: Analiza demografskega stanja, utemeljitev upravičenosti prenove Doma upokojencev 
Postojna z izborom optimalne variante: 
Na območju Občine Postojna in Pivka obstaja poleg institucionalnega – domskega varstva 
starejših še: 

- oblika varstva v oskrbovanih stanovanjih, kjer se stanovalci teh stanovanj prostovoljno 
odločajo za zdravstveno nego in socialno oskrbo v  Domu,  

- socialni servis,  
- pomoč družini na domu.  

Dom upokojencev Postojna je bil zgrajen leta 1976. Razdeljen je na stanovanjski in 
negovalni oddelek, kjer je nastanjenih 160 stanovalcev v 86 enoposteljnih in v 37           
dvoposteljnih sobah. V vsakem nadstropju živi povprečno 38 stanovalcev in vsak oddelek ima 
samo eno kopalnico s tušem. Po dve ali štiri sobe imajo skupno uporabo sanitarij. 
Starostna struktura prebivalcev je relativno visoka, saj je povprečna starost 81 let.  
Na dan 31.12.2013 je v Domu 71 stanovalcev oziroma 44 % stanovalcev z diagnozo demence, ki 
so nameščeni po celotnem Domu, ker ne razpolagamo z oddelkom za dementne stanovalce. 
Povpraševanje za varstvo dementnih stanovalcev se iz leta v leto povečuje in mnogim prosilcem 
izdamo negativno odločbo, kar pomeni, da morajo namestiti  svojega bližnjega v sosednje 
domove, ki razpolagajo z zgoraj zapisanim oddelkom (Cerknica, Ilirska Bistrica, Logatec, Sežana, 
Črni vrh, Podnanos). 
Po statističnih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije živi na dan 1.1.2013 v Občini 
Postojna 15.749 prebivalcev, od tega 2.426 oseb, starih nad 65 let in v Občini Pivka živi 6.044 
prebivalcev, od tega 978 oseb, starih nad 65 let. 
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Dinamika rasti prebivalcev Občine Postojna in Pivka: 
 

Občina Št. 
preb. 

Št. 
preb. 
nad 65 
let 

% preb. 
nad 65 
let 

Potrebe po inst. var. oseb nad 65 let 

Trenutno 
izh. 5 % 

Čez 5 let - 
pričakovana 
rast 9 % 

Čez 10 let - 
pričakovana rast  
18 % 

Postojna 15.747 2.426 15,4 % 121 132 156 

Pivka 6.044 978 16,2 % 49   53 63 

SKUPAJ 21.791 3.404 15,7 % 170 185 219 

 
Na podlagi podatkov izhaja, da za področje Občin Postojna in Pivka trenutno razpoložljive 
kapacitete ustrezajo potrebam  po namestitvi v institucionalno varstvo, kjer pa niso upoštevane 
vloge za namestitev na varovani oddelek. Vsem vlogam po namestitvi na varovani oddelek 
izdamo negativne odločbe, kar pomeni namestitev stanovalca v drugih občinah.  
Trenutni bivanjski pogoji so neustrezni, ker sobe nimajo svojega WC-ja in tuša in to so pogostni 
razlogi za konfliktne situacije med stanovalci. Sodobni trendi socialnega varstva gredo v smeri 
vsak stanovalec naj ima svojo sobo in WC ter v smeri gospodinjskih skupnosti – več skupnih 
prostorov z ustrezno vsebino programa za manjše število stanovalcev. 
Z nadomestno gradnjo bomo uspeli doseči cilje, ki smo jih zapisali v Povzetku projekta (odebeljen 
tisk). 

CILJI PROJEKTA DO 
2020: 

─ Pridobitev PGD dokumentacija in PZI-projektna dokumentacija za izvedbo s popisi del 

─ Novogradnja Doma upokojencev 

─ Prenova obstoječega dela Doma upokojencev 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev 
nosilca projekta 
oziroma skupine 
partnerjev) 

Dom upokojencev Postojna, Občina Postojna in Občina Pivka 

PROJEKTNA 
SKUPINA: (vodja 
projekta in člani 
projektne skupine) 

Alenka Curk,  
Magda Ris, Badema 
Muhović, Anita Tomšič 

GSM: 041 739 952 E-mail:alenka.curk@du-po.si 

Aleksandra Leban Meze, 
arhitektka 

GSM: 041 754 771 E-mail: 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

2014: Izpolnitev Projektnega lista (Priloga 1) RRP Primorsko-notranjske regije za obdobje 2014 - 
2020 

2015: Pridobitev PGD dokumentacija in PZI-projektna dokumentacija za izvedbo s popisi del 

2018: Začetek in zaključek nadomestne gradnje Doma upokojencev: 
Načrt nadomestne gradnje mora biti časovno natančno narejen. Vsa gradbena dela morajo biti 
časovno natančno opredeljena, ker v času nadomestne gradnje bomo morali stanovalce izseliti. 
Možnosti so sledeče: 
- na njihov primarni dom, v kolikor se bodo s tem strinjali njihovi svojci, 
- namestitev v okoliške domove, 
- namestitev manjšega števila stanovalcev v dnevno varstvo v Domu upokojencev 
- namestitev v začasni  nadomestni objekt v Postojni 

 

TRAJANJE 
PROJEKTA: 
(okvirni časovni 
načrt projekta) 

2019: Začetek in zaključek prenove obstoječega dela Doma upokojencev: 
Prenova obstoječega dela stavbe ne bo, v smislu izvajanja programa, razen občasnega hrupa, 
moteča za stanovalce, ker se bo prenavljal del, kjer so pisarne, jedilnica, recepcija in ambulanta s 
čakalnico (v smislu kavarne). Strokovni delavci bodo imeli pisarne po oddelkih (med. sestra, 
nadzorna sestra, bolničar, delovni terapevt, fizioterapevt) in pisarne v okviru dnevnega varstva. 

LOKACIJA 
PROJEKTA: 
(prostorska 
opredelitev 
primernih lokacij za 

Lastnik zemljišča in objekta je Vlada RS, oziroma Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti. Upravljavec stavbe in 
zemljišča je Dom upokojencev Postojna. Katastrska občina je Občina 
Postojna – 2490; parcelni številki sta 2795/23 (objekt z zelenicami) in 
2943 (parkirišče). 

Kdo je lastnik 
objekta/ zemljišč? 
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izvajanje aktivnosti, 
občina, naslov, kat. 
štev.) 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto 
Ocena stroškov v 
EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

0  Idejna zasnova prenove in novogradnje 2013 5.974,00 

Pripravljalna faza 
1 

Izdelava PGD dokumentacije in PZI-projektna 
dokumentacija za izvedbo s popisi del 
 

2015 87.034,00 

Skupaj 93.008,00 (z DDV) 

Izvedba 

1 

Začetek in zaključek novogradnje Doma 
upokojencev  
 
 

2018 5.702.600,00 

2 
Začetek in zaključek prenove obstoječega dela 
Doma upokojencev  

2019     207.400,00 

Skupaj 5.910.000,00 (z DDV) 

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za 
izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Izdelana 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: 
________________________) 

 Bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje  Je potrebno 

Umeščenost v občinske 
razvojne in prostorske 
dokumente 

 Da 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena 
vrednost v EUR 

% Leto 

Nepovratna evropska sredstva 3.965.500,00 55 % 2018 

Dom upokojencev Postojna 1.442.000,00 20 % 2019 

Občini Postojna (15 % = 1.081.500,00 EUR) 
Občina Pivka (10 % = 721.000,00 EUR) 

1.802.500,00     25 %  2019 

Skupaj 7.210.000,00 EUR 

KAZALNIKI z 
navedbo virov 
podatkov za 
spremljanje 
kazalnikov 

Kazalnik in vir 
Ob začetku 
projekta 

Ob koncu  projekta 

Izvajanje novih socialnih 
programov  

Število novih 
vlog za 
sprejem 

Število pozitivno rešenih vlog za sprejem 

Stopnja zadovoljstva z uvedbo 
novih programov  

Anketni 
vprašalnik za 
zaposlene, 
stanovalce in 
svojce 

Anketni vprašalnik za zaposlene, stanovalce in 
svojce 

Število novih delovnih mest  

Kadrovska 
evidenca 
(potrebe po 
novih 
zaposlitvah) 

Število novo zaposlenih ljudi 

Vodenje stroškov energentov 

Računovodski 
izkazi pred 
prenovo in 
novogradnjo 

Računovodski izkazi po prenovo in 
novogradnjo 
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4.26. Modernizacija zastarelega bivalnega standarda v Domu starejših občanov Ilirska Bistrica - 
deinstitucionalizacija 

 

NAZIV PROJEKTA: 
MODERNIZACIJA ZASTARELEGA BIVALNEGA STANDARDA v Domu starejših občanov 
Ilirska Bistrica - deinstitucionalizacija 

POVZETEK PROJEKTA: 

V okviru svojih  kapacitet ima DSO Il. Bistrica še vedno dvajset (20) štiri posteljnih 
sob, ki jih mora do leta 2021 spremeniti v eno ali dvoposteljne sobe. Z 
modernizacijo sedanjih namestitvenih kapacitet bo DSO prostore uredil tako, da bo 
možno sodobno izvajanje storitev  starostnikov v manjših enotah po sodobnih 
konceptih dela kot so gospodinjske skupine ali druge manjše bivalne enote. 

PRIORTETA RRP:  3 - Vključujoča družba in spodbujanje razvojnega potenciala regijskih človeških virov 

PROGRAM RRP: 5 – Širši družbeni razvoj 

UKREP RRP: 1 - Socialna vključenost in enake možnosti  

CILJNE SKUPINE:  

Dejstvo vsake sodobne družbe je podaljševanje življenjske dobe ljudi, saj je 
pričakovana življenjska doba presegla 80 let starosti in se bo v prihodnosti še 
podaljševala. Na območju Primorsko-notranjske regije imamo 17,6 % ljudi starih več 
kot 65 let (RS 16,6 %) od tega je 5,1% ljudi starih več kot 80 let (RS 3,9 %). Po 
projekcijah Eurostata pa naj bi bilo leta 2030 V RS že  6,7 % ljudi starih več kot 80 
let, kar pomeni, da se prebivalstvo v Sloveniji zelo hitro stara. Navedeni podatki nas 
opozarjajo, da se moramo pravočasno pripraviti na perečo problematiko, ki je 
povezana s težavami starostnikov.  
Neizogibno dejstvo vsake sodobne družbe je soočanje s težavami, ki so povezane s 
staranjem med katere nedvomno v prvi vrsti sodi DEMENCA. Demenca je 
opredeljena kot hujši upad intelektualnih sposobnosti, do česar pride zaradi 
organske okvare ali bolezni in se v vedenju kaže kot socialna in delovna 
nezmožnost. V zadnjem obdobju je demenca v izrazitem porastu, saj je v starosti 
nad 85 let dementnih že od 30 do 45 % oseb. Večina demenc je neozdravljivih in 
vodi v psihični in fizični propad, kar pomeni, da so dementne osebe v kritični fazi 
popolnoma neorientirane in odvisne od tuje nege in pomoči, zato potrebujejo 
ustrezno namestitev in 24-urni nadzor. 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Dom starejših občanov Il. Bistrica  posluje s kapaciteto 231 mest za celodnevne 
namestitve in 15 mest za Dnevno varstvo. 178 mest je namenjeno starejšim osebam 
nad 65 let, 53 mest pa invalidnim osebam s posebnimi potrebami. V okviru skupnih  
kapacitet je 36 mest namenjenih osebam s težjo obliko demence, ki so na podlagi 
osebne privolitve ali sklepa sodišča nameščeni na VAROVANI ODDELEK. V Domu je 
trenutno zaposleno 114 delavcev. 
Dom starejših občanov Il. Bistrica je edini javni zavod v regiji, ki ima Varovani 
oddelek, kjer so na podlagi sklepa sodišča in Zakona o duševnem zdravju 
nameščene osebe s težjimi oblikami demence, zato so v Ilirski Bistrici nameščene 
osebe iz celotne Primorsko-notranjske regije. Trenutno je na dveh varovanih 
oddelkih nameščeno 36 stanovalcev, povpraševanje po namestitvenih kapacitetah 
pa je vsak dan večje.  
V okviru svojih kapacitet ima DSO Il. Bistrica še vedno dvajset (20) štiri-posteljnih 
sob, ki jih mora v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce 
SV storitev (Uradni list RS, 29/2006) do leta 2021 preurediti v eno ali dvoposteljne 
sobe. 32. člen omenjanega pravilnika namreč pravi:« Bivalni prostori DSO in 
posebnega socialno varstvenega zavoda so oblikovani v bivalnih enotah in enotah 
za stanovalce z demenco in sorodnimi stanji. Bivalne enote sestavljajo enoposteljne 
in dvoposteljne sobe, ki morajo biti opremljene s sanitarijami.«  
Pravilnik o kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojih za izvajanje nalog na 
področju duševnega zdravja za izvajalce institucionalnega varstva  ter centre za 
socialno delo ter o postopku njihove verifikacije (Uradni list RS, 79/09 in 84/2012) 
izvajalcem institucionalnega varstva določa nove prostorske, tehnične in kadrovske 
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pogoje, ki jih morajo izpolnjevati za sprejem in namestitve oseb z DEMENCO.  Med 
drugim 4. člen omenjenega pravilnika določa, da je »varovani oddelek sestavljen iz 
ene ali več bivalnih enot, v posamezni bivalni enoti pa je lahko največ 12 
stanovalcev« 11. člen pravilnika pa narekuje, da si morajo izvajalci, ki izvajajo 
institucionalno varstvo v varovanih oddelkih pridobiti verifikacijo Ministrstva za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.   
Tudi Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020  
narekuje modernizacijo sistema, predvsem z izvajanjem storitev v manjših enotah 
po sodobnih konceptih dela, razvojem oddelkov za posebne skupine starejših in za 
osebe z različnimi vrstami invalidnosti. Nacionalni program upošteva že doslej 
uveljavljeno načelo, da se namestitvene kapacitete za invalidne osebe zagotovi na 
nivoju regije. 
Glede na zgoraj navedena zakonska določila mora Dom starejših občanov Il. Bistrica 
do leta 2021 popolnoma preurediti glavno stavbo doma. V kolikor bi šli zgolj v 
adaptacijo omenjene stavbe in bi 20 štiriposteljnih sob spremenili v dvoposteljne, bi 
morali zmanjšati namestitvene kapacitete za 40 mest, predvsem za demence in 
posebne skupine invalidov, ki jih že zdaj primanjkuje.  
Za ohranitev namestitvenih kapacitet in trenutnih delovnih mest ter za uskladitev 
kapacitet s predpisanim bivalnim standardom Dom starejših občanov načrtuje 
modernizacijo bivalnega standarda v glavni stavbi Doma. S tem bi tudi izpolnili  
zakonske pogoje za verifikacijo Varovanega oddelka in za nadaljnje sprejemanje 
oseb s težjo obliko demence. 
V prostorih Doma deluje Slovensko združenje za pomoč pri demenci SPOMINČICA, 
enota Il. Bistrica, ki ima oblikovano skupino za pomoč svojcem pri demenci. Skupina 
se sestaja vsako 1. sredo v mesecu ob 18. uri, obiskujejo pa jo člani iz širše regije. 

CILJI PROJEKTA DO 2020: 

1.cilj: Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za namestitev starostnikov in 
uvedba sodobnih konceptov dela IV generacije kot so: gospodinjske skupine, 
paliativna oskrba, negovalna »oaza«, itd. 

2.cilj: Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za verifikacijo Varovanega oddelka 
za namestitev oseb s težjo obliko demence. 

3. cilj:  Ustanovitev Regijskega informacijskega centra za vprašanja v zvezi z 
demenco, saj v prostorih Doma  že zdaj deluje Slovensko združenje za pomoč pri 
demenci Spominčica. 

PROJEKTNO PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca projekta 
oziroma skupine partnerjev) 

Nosilec projekta: Dom starejših občanov Ilirska Bistrica  
Partnerstvo: 
Slovensko združenje za pomoč pri demenci SPOMINČICA, enota Il. Bistrica. 
Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Ilirska Bistrica 
Društvo JESEN – skupine starih za samopomoč Il. Bistrica 
Vsi navedeni partnerji imajo prostore za izvajanje svoje dejavnosti v DSO. 

PROJEKTNA SKUPINA: (vodja 
projekta in člani projektne 
skupine) 

Miranda VRH GSM: 031 689 721 E-mail: Miranda.vrh@dso-ilb.si 

Zdravko KIRN GSM:070 550 580 
E-mail: Zdravko.kirn@dso-ilb.si 
 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih aktivnosti) 

2015 – 2021 adaptacija glavne stavbe 

 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt projekta) 

Začetek 2015 
Zaključek 2021 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za izvajanje 
aktivnosti, občina, naslov, kat. 
štev.) 

Modernizacija obstoječega zastarelega objekta 

Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 
Republika Slovenija 
Dom starejših občanov Ilirska 
Bistrica 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto 
Ocena stroškov v 
EUR 

Že izdelane študije/ projektne 
naloge/ objekti v lasti 

0 
Ogled najsodobnejših konceptov 
dela na Nizozemskem 

2012  

Pripravljalna faza 1 Dogovor z ustanoviteljem o načinu 2013  
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reševanja neustreznih bivalnih 
kapacitet. 

2 
Idejna zasnova – določitev koncepta 
– že izdelana 

2014  

3 
Projektna dokumentacija že v 
izdelavi 

2014     50.000 

Skupaj      50.000 

Izvedba 
1 

Adaptacija obstoječih prostorov in 
modernizacija zastarelega bivalnega 
standarda. 

  
2.200.000 

Skupaj  2.200.000 

PRIPRAVLJENOST PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: 
________________________) 

 Bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje Ni potrebno 

Umeščenost v občinske razvojne 
in prostorske dokumente 

 Da 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena 
vrednost v EUR 

% Leto 

Dom starejših občanov Il. 
Bistrica 

  562.500 
25 

2014-2021 

Evropska sredstva 1.687.500 75 2015-2021 

Skupaj                          2.250.000 

 
KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 
 

Kazalnik in vir Ob začetku projekta Ob koncu  projekta 

Obseg moderno 
urejenih 
poslovnih površin 
v m

2
 

          0 3.515 m 2 

Število 
stanovanjskih  
skupin 

         0 

11 stanovanjskih skupin: 
3 skupine v 1 nadstropju od tega 
1 skupina za 8 stanovalcev  za 
osebe s hujšo obliko DEMENCE, 
ena skupina za 9 stanovalcev in 
ena za 10 stanovalcev. 
4 skupine v 2. nadstropju, od 
tega 1 skupina za 10 stanovalcev, 
ena za 11 stanovalcev in 2 
skupini po 15 stanovalcev in 
4 skupine v 3. nadstropju, od 
tega 1 skupina za 10 stanovalcev, 
ena za 11 stanovalcev in 2 
skupini po 15 stanovalcev. 

 

Število sob: 
- enoposteljne  
- dvopostelje  
- štiriposteljne 

32 sob = 32 stanovalcev 
30 sob= 60 stanovalcev 
20 sob = 80 stanovalcev 

 
57 sob = 57 stanovalcev 
36 sob = 72 stanovalcev 
0 – štiriposteljne sobe se ukinejo 

 
Število 
stanovalcev v 
glavni stavbi 

         172            129 
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4.27. Oblikovanje sodobne enote za posebne oblike varstva v okviru Doma starejših občanov Ilirska 
Bistrica - deinstitucionalizacija 

 

NAZIV PROJEKTA: 
OBLIKOVANJE SODOBNE ENOTE  ZA POSEBNE OBLIKE VARSTVA v okviru Doma starejših 
občanov Ilirska Bistrica - deinstitucionalizacija 

POVZETEK PROJEKTA: 

V neposredni bližini Doma starejših občanov Ilirska Bistrica načrtujemo zgraditi novo, 
sodobno enoto IV generacije za namestitev 32 stanovalcev. Enota bo delovala v okviru 
štirih avtonomnih gospodinjskih skupin s po 8 osebami. V dveh bodo nameščene mlajše 
osebe z motnjo v duševnem razvoju, v drugih dveh pa osebe z dolgotrajnimi težavami v 
duševnem zdravju. 

PRIORTETA RRP:  3 - Vključujoča družba in spodbujanje razvojnega potenciala regijskih človeških virov 

PROGRAM RRP: 5 – Širši družbeni razvoj 

UKREP RRP: 1 - Socialna vključenost in enake možnosti  

CILJNE SKUPINE:  

Ciljna skupina: Osebe s posebnimi potrebami Primorsko-notranjske regije in Obalno-
kraške regije in sicer: 
1. Odrasle osebe z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju  
Osebe z motnjo v duševnem razvoju s pomočjo staršev v zgodnejšem obdobju življenja 
živijo doma in so v okolju vključene v razne oblike obravnave. Ko pa starši zaradi starosti 
postanejo onemogli ali umrejo je potrebno poskrbeti za njihovega invalidnega otroka. 
Pogosto pa je potrebna namestitev v institucionalno varstvo že takoj po zaključenem 
izobraževanju in usposabljanju. 
2. Odrasle osebe z dolgotrajnimi težavami v duševne zdravju 
Kljub raznovrstnim programom na področju duševnega zdravja je v našem okolju 
precejšnje število oseb z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki potrebujejo 
stalno spremljanje oziroma tujo nego in pomoč, zato lahko funkcionirajo le v okviru 
stanovanjskih skupin oziroma v okviru institucionalnega varstva.  
Dom starejših občanov Ilirska Bistrica je kombiniran zavod, kar pomeni, da poleg varstva 
starejših nudi zdravstveno nego, oskrbo in rehabilitacijo tudi mlajšim osebam s 
posebnimi potrebami, ki ne morejo v celoti skrbeti za svoje vsakodnevne potrebe. 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Dom starejših občanov Il. Bistrica posluje s kapaciteto 231 mest za celodnevne 
namestitve in 15 mest za dnevno varstvo. 178 mest je namenjeno starejšim osebam nad 
65 let, 53 mest pa invalidnim osebam s posebnimi potrebami. V Domu je trenutno 
zaposleno 114 delavcev. 
Dom starejših občanov Ilirska Bistrica je kombinirani zavod, kar pomeni, da je edini javni 
zavod v regiji,  ki po sklepu Vlade RS  (ustanovitveni akt)  poleg institucionalnega varstva 
starejših opravlja tudi storitve institucionalnega varstva invalidnih oseb s posebnimi 
potrebami (odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, s težavami v duševnem 
zdravju, s senzornimi motnjami, motnjami v gibanju ali z napredovalno kronično 
neozdravljivo boleznijo ob koncu življenja). Glede na to, da DSO Il. Bistrica pokriva 
potrebe celotne regije  imamo pri nas nameščene stanovalce iz širše Primorsko-
notranjske in iz Obalno-kraške regije, povpraševanje po namestitvenih kapacitetah pa je 
veliko. 
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020  narekuje 
modernizacijo sistema, predvsem z izvajanjem storitev v manjših enotah po sodobnih 
konceptih dela, razvojem oddelkov za posebne skupine starejših in za osebe z različnimi 
vrstami invalidnosti. Nacionalni program upošteva že doslej uveljavljeno načelo, da se 
namestitvene kapacitete za invalidne osebe zagotovi na nivoju regije. 
Trenutno so naši stanovalci posebnega dela integrirani med ostale stanovalce,kar 
predstavlja neustrezen in zastarel koncept dela. Sodobni pristopi dela za osebe s 
posebnimi potrebami temeljijo na principu deinstitucionalizacije ter na vključevanju  
posameznikov v stanovanjske skupine ali gospodinjske skupnosti, kjer posamezniki lahko 
do maksimuma izkoristijo svoj potencial.  
Ker trenutno nimamo zagotovljenih prostorskih pogojev za oblikovanje sodobnega 
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pristopa dela z osebami z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in z osebami z 
motnjo v duševnem razvoju, načrtujemo gradnjo nove stavbe, kjer bodo oblikovane štiri 
skupine z osmimi uporabniki. 
Po trenutno veljavni zakonodaji moramo do leta 2021 ukiniti štiri posteljne sobe in jih 
preurediti v eno ali dvoposteljne, kar pomeni, da moramo na obstoječem objektu 
zmanjšati namestitvene kapacitete za 40 mest in ukiniti 20 delovnih mest. Z novogradnjo 
bi tako uvedli najsodobnejše koncepte dela za osebe s posebnimi potrebami, ohranili  20 
delovnih mest in vsaj delno  ohranili trenutne namestitvene kapacitete. 

CILJI PROJEKTA DO 2020: 

1. Deinstitucionalizacija 
2. Uvedba najsodobnejših konceptov dela v obliki stanovanjskih skupin za  osebe z 

zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju ter za osebe z dolgotrajnimi 
težavami v duševnem zdravju. 

3.   Ohranitev 20 delovnih mest.  

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

Za realizacijo projekta bo Dom starejših občanov kandidiral na razpis za Evropska 
sredstva, nujno potrebna lastna sredstva pa bo zagotovil sam. 
Nosilec projekta: Dom starejših občanov Ilirska Bistrica 
Partnerstvo: 

- Varstveno delovni center KOPER 

- Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa VEZI, Štorje 
26, Sežana 

Z zgoraj navedenima partnerjema dnevno sodelujemo pri vključevanju naših stanovalcev 
v njihov program. 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Miranda VRH GSM: 031 689 721 
E-mail: 
miranda.vrh@dso-ilb.si 

Zdravko KIRN GSM:  070 550 580 
E-mail: 
zdravko.kirn@dso-ilb.si 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

2016  začetek gradnje 

2017 zaključek gradnje 

2018 začetek poslovanja 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2016-2018 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, 
občina, naslov, kat. štev.) 

V neposredni bližini Doma starejših občanov imamo lastno 
zemljišče, ki je v Občinskem prostorskem načrtu predvideno 
za gradnjo objektov za varstvo starejših ljudi. 
(Parcelni št. 950 in 951 k.o. Il. Bistrica) 

Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? 
 
Dom starejših občanov 
Ilirska Bistrica 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti 
v lasti 

0 

Prebivalstvo Slovenije se stara-
potrebno je medgeneracijsko sožitje 
Ogled najsodobnejših konceptov 
dela  na Nizozemskem. 
Dogovor z ustanoviteljem o načinu 
reševanja neustreznih bivalnih 
kapacitet. 
V letu 2014 smo  pričeli z izdelavo 
projektne dokumentacije, zato je 
Idejna zasnova že izdelana 
Izdelava ocene vrednosti investicije 

2008 
 
2012 
 
2013 
 
 
2014 
 
 
2014 

 
 
 
 
 
 
 
Stroške projektne 
dokumentacije bomo 
krili iz tekočih sredstev 
DSO. 

Pripravljalna faza 
1 Projektna dokumentacija 2014            49.000 

Skupaj             49.000 

Izvedba 

1 GOI 2015/2016         1.783.425 

2 Zunanja ureditev 2016/2017            94.000 

3 Oprema in drobni inventar 2016/2017          529.453 

4 Nadzor nad gradnjo 2015/2017            44.120 

Skupaj        2.451.000 
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PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: 
________________________) 

 Bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje  Je potrebno 

Umeščenost v občinske razvojne 
in prostorske dokumente 

 Da 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena 
vrednost v EUR 

% Leto 

Dom starejših občanov 
Ilirska Bistrica 

625.000 25 2014-2017 

Evropska sredstva 1.875.000 75 2015-2017 

Skupaj 2.500.000 

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalnik in vir Ob začetku projekta Ob koncu  projekta 

Število delovnih mest 114 114 
Ohranitev 20 obstoječih 
delovnih mest 

Obseg novih poslovnih površin v 
m

2
 

0 
 
1.352 m

2
 

Število gospodinjskih skupnosti 0 4  (v vsaki bo 8 stanov.)        

Število sob 0 
20 enoposteljnih 
 6 dvoposteljnih 

Število stanovalcev 0 32 
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4.28. Obnova in dozidava Gasilskega doma 
 

NAZIV PROJEKTA: OBNOVA IN DOZIDAVA GASILSKEGA DOMA 

POVZETEK PROJEKTA: 

Gre se za obnovo in dozidavo infrastrukture, katera ima bistven pomen za izvajanja javne 
gasilske službe na širšem področju v Občini Postojna. Posredna pomembnost te 
infrastrukture pa je tako na kulturnem kot športnem področju, saj gasilska dejavnost 
združuje tudi področja športa, kulture, družabnih dejavnosti ter vzgoje mladih. Prav tako 
pa ohranja bogato kulturno dediščino saj je gasilstvo na Slavenskem prisotno že več kot 
110 let. 

PRIORTETA RRP:  3 - Vključujoča družba in spodbujanje razvojnega potenciala regijskih človeških virov 

PROGRAM RRP: 5 – Širši družbeni razvoj 

UKREP RRP: 1 - Socialna vključenost in enake možnosti  

CILJNE SKUPINE:  Lokalno prebivalstvo Občine Postojna 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Projekt rešuje propadanje infrastrukture, tako pa tudi spodbuja družbo k solidarnosti in 
pomoči drug drugemu. Prav tako omogoča izobraževanje lokalne skupnosti v smislu 
preventive ter vzgoje mladih. Spodbuja lokalno skupnost k izvajanju športnih in 
rekreacijskih aktivnosti. Aktivno vpliva na ohranjanje zgodovine in spodbuja kulturne 
dejavnosti. Posledično vpliva na zmanjševanje škode v primeru naravnih in drugih nesreč. 

CILJI PROJEKTA DO 2020: 

Izvedba gradbenih del v skladu s popisom del 

Tehnični prevzem objekta v skladu z zahtevami 

Dvigniti nivo preventivnih dejavnosti v ožji in širši okolici 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta) 

Prostovoljno gasilsko društvo Slavina 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Tadej Smrdel GSM:040 618 386 E-mail:tadej.smrdel@pgd-slavina.si 

Uroš Simšič GSM: 030 379 050 E-mail: urossimsic@gmail.com 

Miha Fajdiga GSM: 031 667 457 E-mail: mfajdiga88@gmail.com 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

Gradnja in obnova Gasilskega doma 

Izdelava načrtov programov izobraževanja, dela z mladimi, kulturnih aktivnosti, športnih 
rekreacijskih aktivnosti. 

Izvedba vseh dejavnosti v skladu z letnimi plani, glede na načrte do leta 2020 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

24 mesecev 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, 
občina, naslov, kat. štev.) 

Občina Postojna, Slavina 27, 6258 Prestranek, 
3256/2 k.o. Slavina 

Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? PGD 
Slavina 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

0    

Pripravljalna faza 
1 Priprava PGD 2014 5.000 

Skupaj  

Izvedba 
1 Gradnja in obnova 2015 295.000 

Skupaj 295.000 

PRIPRAVLJENOST Projektna dokumentacija  V izdelavi 
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PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za 
izvedbo) 

Investicijska dokumentacija 
Projektno gradbena 
dokumentacija, ter gradbeno 
dovoljenje 

 V izdelavi 

Gradbeno dovoljenje 
 Je potrebno 

 V izdelavi 
 

Umeščenost v občinske 
razvojne in prostorske 
dokumente 

 Da 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena vrednost 
v EUR 

% Leto 

Javna sredstva 5.000 1,5 2014 

Lastna sredstva 10.000 3 2015 

Drugi viri 285.000 95,5 2015 

Skupaj 300.000,00 

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalnik in vir Ob začetku projekta Ob koncu  projekta 

Kulturna dejavnost evalvacijski vprašalniki evalvacijski vprašalniki 

Število mladih v organizaciji 
(od 6 do 15 let) 

Kadrovska evidenca Kadrovska evidenca 

Stopnja usposobljenosti o 
preventivnih aktivnostih 

anketa anketa 
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4.29. Regijski center zdravja, zaščite in urgentnega reševanja 
 

NAZIV PROJEKTA: REGIJSKI CENTER ZDRAVJA, ZAŠČITE IN URGENTNEGA REŠEVANJA  

POVZETEK PROJEKTA: 

Namen projekta je vzpostavitev novega centra za zaščito in reševanje, ker je 
obstoječi center umeščen v sam center mesta Postojna in nima zadostnih površin 
za učinkovito delovanje ter dograditev regijskega urgentnega centra, ki ne ustreza 
standardom reševalnega centra. 
Aktivnosti projekta so razdeljene v dve fazi. Prva faza predstavlja obnova centra za 
zaščito in reševanje v območju starih vojašnic ter njegova oprema. Druga pa 
dograditev urgentnega centra ter nabava opreme za zaščito in reševanje. 
Splošni cilji projekta so reurbanizacija degradiranih območji mesta, izboljšanje 
urbanega okolja, izboljšanje varovanja zdravja in življenja ljudi, dvig varnosti in 
kakovosti življenja ljudi. 

PRIORTETA RRP:  3 - Vključujoča družba in spodbujanje razvojnega potenciala regijskih človeških virov  

PROGRAM RRP: 5 – Širši družbeni razvoj 

UKREP RRP: 2 - Ohranjanje in izboljšanje zdravja prebivalcev Notranjsko – kraške regije 

CILJNE SKUPINE:  Vse starostne skupine prebivalcev Notranjsko – kraške regije 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Obnova večjega objekta nekdanje vojašnice ob Ljubljanski cesti v Postojni za namen 
regijskega centra za zaščito in reševanje z vključenim gasilskim domom. 
Zagotovitev ustreznih prostorov za delovanje nujne medicinske pomoči 
Zdravstvenega doma Postojna kot regijskega centra nujne medicinske pomoči. 

CILJI PROJEKTA DO 2020: 

Cilji projekta so: 

 zagotovitev ustreznih površin za center zaščite in reševanj 

 zagotovitev ustreznega urgentnega centra. 

PROJEKTNO PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca projekta 
oziroma skupine partnerjev) 

Občina Postojna, 
Gasilsko društvo Postojna, 
Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Postojna,  

PROJEKTNA SKUPINA: (vodja 
projekta in člani projektne 
skupine) 

Robert Ozbič GSM: E-mail: robert. ozbic@postojna.si 

Boštjan Triler GSM: E-mail: bostjan.triler@pgd-postojna.si 

Prim. Irena 
Vatovec Progar, 
dr.  

GSM: E-mail: 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih aktivnosti) 

Aktivnosti projekta: 

 obnova in ureditev stare vojašnice v nov moderen regijski center za zaščito 
in reševanje, 

 razširitev in ustrezna oprema regijskega urgentnega centra. 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt projekta) 

2014-2017 
 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za izvajanje 
aktivnosti, občina, naslov, kat. 
štev.) 

Občina Postojna, Ljubljanska cesta 
60, parcelna št. 2475/71, k.o. 
Postojna.  
Objekt in zemljišče v lasti občine 
Postojna. 
Umeščeno v prostorske in razvojen 
akte občine Postojna. 
Urgentni center, Prečna ulica 2, v 
lasti Občine Postojna. 

Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 
Občina Postojna 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v 
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EUR 

Že izdelane študije/ projektne 
naloge/ objekti v lasti 

0 
Idejna zasnova za reševalno urgentni 
center 

2012 / 

Pripravljalna faza 
1 

Projektno gradbena dokumentacija za 
pridobitev gradbenega dovoljenja za 
urgentno reševalni center 

2014-
2015 

75.000 

Skupaj 75.000 

Izvedba 

1 
Obnova objekta stare vojašnice in 
vzpostavitev centra zaščite in reševanja 

2016- 
2019 

3.600.000 

2 Dozidava urgentnega centra  
2017-
2018 

620.000 

Skupaj 4.220.000 

PRIPRAVLJENOST PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: DIIP, IP) 

 Bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje  Je potrebno 

Umeščenost v občinske 
razvojne in prostorske 
dokumente 

 Da 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena vrednost v 
EUR 

% Leto 

EU 3.650.750 85 2015-2019 

RS 429.500 10 2015-2019 

Občina Postojna 214.750 5 2015-2019 

Skupaj 4.295.000 

KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 

Kazalnik in vir Ob začetku projekta 
Ob koncu  
projekta 

Regijski enter zaščite in reševanja / 1 

Regijski urgentni center / 1 
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4.30. Energetsko varčni vrtec Postojna 
 

NAZIV PROJEKTA: ENERGETSKO VARČNI VRTEC POSTOJNA 

POVZETEK PROJEKTA: 

Namen projekta je zagotoviti ustrezne in energetsko primernejše prostore za vrtec 
v Postojni. 
Aktivnosti projekta so zagotovitev prostorov za funkcioniranje predšolskega varstva 
v času rušitve starega in gradnje novega vrtca, ker je predvidna umestitev vrtca na 
obstoječe območje. Naslednja faza je rušitev in odstranitev obstoječega vrtca in 
nato gradnja novega energetsko varčnega vrtca.  
Splošni cilji projekta so zagotoviti energetsko učinkovitost objektov v javni 
infrastrukturi, uporaba obnovljivih virov energije v objektih javne rabe, 
reurbanizacija območji mesta, izboljšanje urbanega okolja, izboljšanje varovanja 
zdravja in življenja otrok, dvig varnosti in kakovosti življenja otrok, zmanjšanje 
vpliva hrupa na zdravje otrok. 

PRIORTETA RRP:  3 - Vključujoča družba in spodbujanje razvojnega potenciala regijskih človeških virov  

PROGRAM RRP: 4 – Človeški viri 

UKREP RRP: 1-  Socialna vključenost in enake možnosti  

CILJNE SKUPINE:  Predšolski otroci iz Postojne 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Obstoječi vrtec v Postojni je bil zgrajen v 70-ih letih, ko varčevanje z energijo pri 
gradnji še ni bilo predvideno in pri uporabi materialov še ni bila upoštevana 
energetska varčnost, zato je postojnski vrtec energetsko neučinkovit in ne 
zagotavlja potrebnih standardov. 
Namen projekta je tako zagotoviti ustrezen energetsko učinkovit vrtec, ki bo 
prijazen otrokom, ki bo imel dovolj igralnih, učnih in zelenih površin, ki bo imel 
primerno osvetljene prostore, dovolj igral in odprtih površin, da bo omogočal 
normalen razvoj predšolskih otrok. Prav tako bo z izgradnjo novega vrtca 
zagotovljenih dovolj površin za upravo in vzgojitelje vrtca ter dovolj parkirišč za 
zaposlene in starše. 
Predvidena je uporaba lokalnih materialov in način gradnje dosega nizko 
energetsko porabo, je okolju prijazna ter zagotavlja kakovostno bivanje. 

CILJI PROJEKTA DO 2020: 

Cilji projekta so: 

 zagotovitev zadostnih in ustreznih površin za predšolsko vzgojo otrok, 

 zagotovitev energetske varčnosti objekta. 

PROJEKTNO PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca projekta 
oziroma skupine partnerjev) 

Občina Postojna 
Vrtec Postojna 

PROJEKTNA SKUPINA: (vodja 
projekta in člani projektne 
skupine) 

Robert Ozbič GSM: 041 342 380 
E-mail:  
robert. ozbic@postojna.si 

Tonja Ferjančič GSM: 081 601 691 
E-mail:  
tonja.ferjancic@vrtec-postojna.si 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih aktivnosti) 

Aktivnosti projekta: 

 preselitev otrok na druge lokacije za čas rušitve starega in gradnje novega 
vrtca, 

 rušitev starega in gradnja novega energetsko varčnega vrtca. 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt projekta) 

2018 - 2019 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 

Občina Postojna, Cesta na Kremenco 4, 
Postojna, parcelna št. 3252/1, k.o. 

Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 
Občina Postojna 
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primernih lokacij za izvajanje 
aktivnosti, občina, naslov, kat. 
štev.) 

Postojna.  
Objekt in zemljišče v lasti občine Postojna. 
Umeščeno v prostorske in razvojen akte 
občine Postojna. 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto 
Ocena stroškov v 
EUR 

Že izdelane študije/ projektne 
naloge/ objekti v lasti 

0 Idejna zasnova vrtca v Postojni 2013 / 

Pripravljalna faza 
1 

Projektno gradbena dokumentacija za 
pridobitev gradbenega dovoljenja za 
rušitev in novogradnjo vrtca 

2016-
2017 

55.000 

Skupaj 55.000 

Izvedba 

1 
Ureditev prostorov za začasno 
namestitev predšolskih otrok 

2017 200.000 

2 
Rušitev starega in novogradnja novega 
vrtca  

2018-
2019 

4.200.000 

Skupaj 4.400.000 

PRIPRAVLJENOST PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: DIIP, IP) 

 Bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje  Je potrebno 

Umeščenost v občinske 
razvojne in prostorske 
dokumente 

 Da 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena vrednost v 
EUR 

% Leto 

EU 3.786.750 85 2016-2019 

RS 445.500 10 2016-2019 

Občina Postojna 222.750 5 2016-2019 

Skupaj 4.455.000 

KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 

Kazalnik in vir Ob začetku projekta 
Ob koncu  
projekta 

Energetsko učinkovit vrtec / 1 
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4.31. Dom za starejše občane 
 

NAZIV PROJEKTA: DOM ZA STAREJŠE OBČANE 

POVZETEK PROJEKTA: Izgradnja doma za starejše občane  

PRIORTETA RRP:  3 - Vključujoča družba in spodbujanje razvojnega potenciala regijskih človeških virov  

PROGRAM RRP: 4 – Človeški viri 

UKREP RRP: Ukrep 2 - Ohranjanje in izboljšanje zdravja prebivalcev Primorsko-notranjske regije  

CILJNE SKUPINE:  Lokalno prebivalstvo občine Bloke in prebivalci ostalih občin v regiji in izven nje. 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Z realizacijo tega projekta bi reševali problem nastanitve starejših občanov in izboljšali 
njihovo zdravstveno raven. 

CILJI PROJEKTA DO 2020: Izgradnja doma za starejše občane 

PROJEKTNO PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

Občina Bloke in zasebni partner 

PROJEKTNA SKUPINA: (vodja 
projekta in člani projektne 
skupine) 

Stane Jakopin vodja 
projekta 

GSM: 041 871 744 
E-mail: 
stane.jakopin@bloke.si  

David Hiti GSM: 031 422 793 
E-mail: 
david.hiti@bloke.s i   

Jože Doles  GSM: 041 313 602 E-mail: zupan@bloke.si  

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih aktivnosti) 

Izdelava projektne dokumentacije 

Izgradnja objekta 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2016 – 2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za izvajanje 
aktivnosti, občina, naslov, 
kat. štev.) 

Parcela 47/1 k.o. Nova vas 

Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? 
Občina Bloke 
 
 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti v 
lasti 

0    

Pripravljalna faza 

1 DIIP, IP 2016 10.000 

2 PGD 2016 50.000 

3 PZI 2017 50.000 

Skupaj 110.000 

Izvedba 
1 Izgradnja objekta 

2018 - 
2020 

2.890.000 

Skupaj 2.890.000 

PRIPRAVLJENOST PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: _IP, 
DIIP______________) 

 Bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje  Je potrebno 

mailto:stane.jakopin@bloke.si
mailto:david.hiti@bloke.s
mailto:zupan@bloke.si
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Umeščenost v občinske 
razvojne in prostorske 
dokumente 

 Ne  

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena vrednost 
v EUR 

% Leto 

EU viri 2.550.000 85 2018 - 2020 

Občina Bloke 450.000 15 2016 - 2017 

Skupaj 3.000.000  

KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 

Kazalnik in vir 
Ob začetku 
projekta 

Ob koncu  projekta 

Izgradnja objekta PID 0 1 kom 

Nova delovna mesta 0 10 

Nastanitev starejših 0 50 
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4.32. Kulturno poslovni center 
 

NAZIV PROJEKTA: KULTURNO POSLOVNI CENTER 

POVZETEK PROJEKTA: Izgradnja kulturno poslovnega objekta 

PRIORTETA RRP:  3 - Vključujoča družba in spodbujanje razvojnega potenciala regijskih človeških virov  

PROGRAM RRP: 5 – Širši družbeni razvoj 

UKREP RRP: 3 - Kultura in kulturna dediščina 

CILJNE SKUPINE:  
Mala in srednja podjetja Primorsko-notranjske regije, lokalno prebivalstvo občine 
Bloke. 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Z izgradnjo kulturno poslovnega centra bi rešili prostorski problem za kulturne 
dejavnosti, v njem pa bi dobili prostore tudi manjši poslovni subjekti. 

CILJI PROJEKTA DO 2020: Izgradnja kulturno poslovnega centra 

PROJEKTNO PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

Občina Bloke 

PROJEKTNA SKUPINA: (vodja 
projekta in člani projektne 
skupine) 

Stane Jakopin, vodja 
projekta 

GSM: 041 871 744 
E-mail: 
stane.jakopin@bloke.si  

David Hiti GSM: 031 422 793 
E-mail: 
david.hiti@bloke.s i   

Jože Doles  GSM: 041 313 602 E-mail: zupan@bloke.si  

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih aktivnosti) 

Izgradnja kulturno poslovnega centra 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

 
 
2016 – 2020 
 
 
 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za izvajanje 
aktivnosti, občina, naslov, 
kat. štev.) 

Parcela št. 266/2 

Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? 
Občina Bloke 
 
 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti v 
lasti 

0    

Pripravljalna faza 

1 DIIP, IP 2016 10.000 

2 PGD 2016 30.000 

3 PZI 2016 20.000 

Skupaj 60.000 

Izvedba 
1 Izgradnja kulturno poslovnega centra 

2017 - 
2020 

940.000 

Skupaj 940.000 

PRIPRAVLJENOST PROJEKTA:  Projektna dokumentacija  Bo potrebna 

mailto:stane.jakopin@bloke.si
mailto:david.hiti@bloke.s
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(navedba potrebne 
dokumentacije za izvedbo) 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: _IP, 
DIIP______________) 

 Bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje  Je potrebno 

Umeščenost v občinske 
razvojne in prostorske 
dokumente 

 Ne  

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena vrednost 
v EUR 

% Leto 

EU viri 850.000 85 2017 - 2020 

Občina Bloke 150.000 15 2016 - 2020 

    

Skupaj 1.000.000 

KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 

Kazalnik in vir 
Ob začetku 
projekta 

Ob koncu  projekta 

Izgradnja objekta PID 0 1 

Nova delovna mesta 0 5 
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4.33. Vrtec na Blokah 
 

NAZIV PROJEKTA: VRTEC NA BLOKAH 

POVZETEK PROJEKTA: Izgradnja novega vrtca 

PRIORTETA RRP:  3 - Vključujoča družba in spodbujanje razvojnega potenciala regijskih človeških virov  

PROGRAM RRP: 4 – Človeški viri 

UKREP RRP: 1 - Socialna vključenost in enake možnosti  

CILJNE SKUPINE:  Lokalno prebivalstvo občine Bloke. 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Projekt rešuje Prostorsko stisko obstoječega vrtca 

CILJI PROJEKTA DO 2020: Izgradnja novega objekta 

PROJEKTNO PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

Občina Bloke 

PROJEKTNA SKUPINA: (vodja 
projekta in člani projektne 
skupine) 

Stane Jakopin vodja 
projekta 

GSM: 041 871 744 
E-mail: 
stane.jakopin@bloke.si  

David Hiti GSM: 031 422 793 
E-mail: 
david.hiti@bloke.s i   

Jože Doles  GSM: 041 313 602 E-mail: zupan@bloke.si  

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih aktivnosti) 

Izgradnja novega objekta 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

 
 
2018 – 2020 
 
 
 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za izvajanje 
aktivnosti, občina, naslov, 
kat. štev.) 

Parcela 53/1 k.o. Nova vas 

Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? 
Občina Bloke 
 
 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti v 
lasti 

0    

Pripravljalna faza 

1 DIIP, IP 2018 10.000 

2 PGD 2018 50.000 

3 PZI 2018 50.000 

Skupaj 110.000 

Izvedba 
1 Izgradnja objekta 

2018 - 
2020 

890.000 

Skupaj 890.000 

PRIPRAVLJENOST PROJEKTA:  
(navedba potrebne 

Projektna dokumentacija  Bo potrebna 

Investicijska dokumentacija  Bo potrebna 

mailto:stane.jakopin@bloke.si
mailto:david.hiti@bloke.s
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dokumentacije za izvedbo) (navedite, katera: _IP, 
DIIP______________) 

Gradbeno dovoljenje  Je potrebno 

Umeščenost v občinske 
razvojne in prostorske 
dokumente 

 Ne  

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena vrednost 
v EUR 

% Leto 

MŠŠ 850.000 85 2019, 2020 

Občina Bloke 150.000 15 2018 - 2020 

Skupaj 1.000.000 

KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 

Kazalnik in vir 
Ob začetku 
projekta 

Ob koncu  projekta 

Nov objekt PID 0 1 

Otroci v vrtcu 0 60 
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4.34. Prostori za medgeneracijsko druženje 
 

NAZIV PROJEKTA: PROSTORI ZA MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE 

POVZETEK PROJEKTA: Obnova stare telovadnice in izgradnja kulturnega doma za medgeneracijsko druženje   

PRIORTETA RRP:  3 - Vključujoča družba in spodbujanje razvojnega potenciala regijskih človeških virov  

PROGRAM RRP: 5 – Širši družbeni razvoj 

UKREP RRP: 1 - Socialna vključenost in enake možnosti 

CILJNE SKUPINE:  
Mala in srednja podjetja Primorsko-notranjske regije, lokalno prebivalstvo občine 
Bloke in turističnimi obiskovalci tega kraja. 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Ker je v Novi vasi že zgrajena nova športna dvorana, nameravamo rekonstruirati staro 
dvorano. V tej dvorani bi organizirali kulturni dom in prostore za medgeneracijsko 
druženje 

CILJI PROJEKTA DO 2020: Izgradnja kulturnega doma za medgeneracijsko druženje   

PROJEKTNO PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

Občina Bloke 

PROJEKTNA SKUPINA: (vodja 
projekta in člani projektne 
skupine) 

Stane Jakopin vodja 
projekta 

GSM: 041 871 744 
E-mail: 
stane.jakopin@bloke.si  

David Hiti GSM: 031 422 793 
E-mail: 
david.hiti@bloke.s i   

Jože Doles  GSM: 041 313 602 E-mail: zupan@bloke.si  

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih aktivnosti) 

Rekonstrukcija stare dvorane 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2015 – 2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za izvajanje 
aktivnosti, občina, naslov, 
kat. štev.) 

Parcela št. 1626/4 k.o. Nova vas  

Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? 
Občina Bloke 
 
 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti v 
lasti 

0    

Pripravljalna faza 

1 DIIP, IP 2015 10.000 

2 PGD 2015 20.000 

3 PZI 2016 20.000 

Skupaj 50.000 

Izvedba 
1 Rekonstrukcija stare dvorane 

2016 - 
2020 

550.000 

Skupaj 550.000,00 

PRIPRAVLJENOST PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: _IP, 

 Bo potrebna 

mailto:stane.jakopin@bloke.si
mailto:david.hiti@bloke.s
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DIIP______________) 

Gradbeno dovoljenje  Ni potrebno 

Umeščenost v občinske 
razvojne in prostorske 
dokumente 

 Ne  

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena vrednost 
v EUR 

% Leto 

EU viri 510.000 85 2018 - 2020 

Občina Bloke 90.000 15 2016 - 2020 

Skupaj 600.000 

KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 

Kazalnik in vir 
Ob začetku 
projekta 

Ob koncu  projekta 

Rekonstruirana dvorana PID 0 1 

Kulturne prireditve – seznam 
prireditev 

0 4 
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5. PODEŽELJE 
 

5.1. Pilotni nasadi sadja in vrtnin 
 

NAZIV PROJEKTA: PILOTNI NASADI SADJA IN VRTNIN 

POVZETEK PROJEKTA: 

Namen projekta je vzpostavitev pilotnih nasadov sadja (nasadi jablan, travniški nasadi, 
jagodičevje, lupinarji) in vrtnin. Osnovne aktivnosti med projektom bodo identifikacija 
primernih površin, raziskava pedoloških razmer, zasaditev primernih sort in vrst za 
posamezne površine ter preučitev tehnologije pridelave in identifikacija primernih 
sorte za posamezne površine.  
Pilotni nasadi bodo služili kot model optimalnih rešitev za določeno sadno vrsto in 
vrtnino. Organizirane bodo delavnice, ogledi dobrih praks, tečaji s katerimi bomo 
rezultate pilotnih nasadov prenašali v prakso na kmetije.   

PRIORTETA RRP:  
1 – Spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva ter ohranjanje, razvoj in ustvarjanje 
novih delovnih mest  

PROGRAM RRP: 6 – Podeželje 

UKREP RRP: Ohranjanje trajnostnega kmetijstva 

CILJNE SKUPINE:  - Kmetovalci, stroka 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Namen projekta je preko pilotnih nasadov identificirati ustrezne sadne vrste in vrtnine 
za gojenje v Primorsko-notranjski in Obalno-kraški regiji (glede na kakovost tal, 
odpornost sort, ohranjanje starih in uvajanje novih relevantnih sort, prilagajanje na 
podnebne spremembe).  

CILJI PROJEKTA DO 2020: 

Vzpostavitev pilotni nasadov jagodičevja, lupinarjev in zelja 

Izobraževanje kmetovalcev o tehnoloških ukrepih pridelovanja 

 

PROJEKTNO PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

Nosilec projekta: KGZS, KGZ Nova Gorica 
Ostali partnerji: KGZ LJ, RRA-PNR, d.o.o., Društvo Modro nebo, identificiranih 25 kmetij 
na območju Primorsko-notranjske in Obalno-kraške regije 
 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Darja Zadnik, KGZ 
NG 

GSM: 031 666 142 E-mail: darja.zadnik@go.kgzs.si 

Marko Cvetko, 
društvo Modro nebo 

GSM: 040 588 788 E-mail: cvetko.marko@gmail.com 

Dragica Bratanič, 
RRA PNR 

GSM: 05/721 22 44 E-mail: dragica@rra-PNR.si 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

Identifikacija primernih površin za pilotne nasade 
Analiza tal in primerni ukrepi za izboljšanje kvalitete tal 
Identifikacija primernih sort za gojenje glede na pedoklimatske razmere 
Zasaditev in primerna opremljenost pilotnih nasadov za preizkušanje novih sort in 
tehnologij  z vso ustrezno zaščito  
Seznanjanje pridelovalcev z najnovejšimi spoznanji o tehnologiji pridelave 
Iskanje primernih poti prodaje (končni izdelek ali predelan izdelek) 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

Januar 2015 - December 2017  

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, občina, 
naslov, kat. štev.) 

Lastniki zemljišč v različnih občinah Primorsko-
notranjske in Obalno-kraške regije  

 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto 
Ocena stroškov v 
EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti v 

0    
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lasti 

Pripravljalna faza 
1 

Iskanje zainteresiranih kmetovalcev 
oziroma identifikacija primernih 
površin za pilotne nasade 

2015 10.000 

Skupaj  

Izvedba 

1 

Analiza tal in identifikacija primernih 
vrst in sort (jagodičevje in lupinarji – 
problematika avtosterilnosti) glede 
na pedoklimatske razmere (sadje in 
zelje) 

2015 10.000 

2 

Analiza tal in identifikacija primernih 
vrst in sort (jagodičevje in lupinarji – 
problematika avtosterilnosti) glede 
na pedoklimatske razmere (sadje in 
zelje) 

2015 10.000 

3 

Zasaditev nasadov jagodičevja in 
lupinarjev, izgradnja zaščitne ograje 
in mreže, zasaditev pilotnih nasadov 
zelja 

2016 40.000 

4 
Izobraževanje pridelovalcev glede na 
tip pridelave (eko, konv.) 

2016-2020 90.000 

5 

Spremljanje pojavov bolezni in 
škodljivcev, ustrezno ukrepanje, 
spremljanje količine pridelka (velja 
za zelje v prvem letu, jagodičevje ko 
pride v polno rodnost, lupinarji-
podaljšanje projekta v naslednje 
obdobje) 

2016-2020 80.000 

6 
Iskanje primernih poti prodaje 
(pridelek ali predelava); promocija 

2016-2020 20.000 

Skupaj 260.000 

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: 
________________________) 

 Bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje  Ni potrebno 

Umeščenost v občinske razvojne 
in prostorske dokumente 

 Ne  

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena 
vrednost v EUR 

% Leto 

Program razvoja podeželja 260.000 100 2015-2017 

Skupaj  

KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 

Kazalnik in vir Ob začetku projekta Ob koncu  projekta 

Nasajeni pilotni nasadi 0 10 

Št. vključenih kmetov z nasajenimi 
pilotnimi nasadi 

0 8 

Št. prodajnih poti 0 10 

Št. izvedenih izobraževalnih 
delavnic 

0 150 

Št. dodatno izobraženih kmetijskih 
pridelovalcev 

0 20 
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5.2. Zelena nit 
 

NAZIV PROJEKTA: 
ZELENA NIT 
Lokalna samooskrba za izboljšanja kakovosti življenja v Primorsko-notranjski regiji 

POVZETEK PROJEKTA: 

V Primorsko-notranjski regiji bomo izvedli projekt namenjen oblikovanju učinkovite lokalne 
samooskrbe, ki bo zajemal več tematskih sklopov: identifikacijo površin za urbane eko 
vrtove, oblikovanje in pripravo površin namenjenih eko vrtovom, kontinuiran nabor 
izobraževanj na temo trajnostnega razvoja s poudarkom na ekološkem kmetijstvu 
(vrtičkarstvu). Oblikovati nameravamo tudi izobraževalno-rekreacijske eko vrtove s humano 
noto ob domovih za starejše, socialno-varstvenih zavodih, vrtcih in šolah, ki bodo delovali 
pod vodstvom usposobljenih mentorjev. Pomemben prispevek k lokalni samooskrbi in 
biotski raznovrstnosti predstavljajo tudi avtohtone sorte, ki jih bomo ohranjali in širili  preko 
semenskih bank in knjižnic. Obe omenjeni obliki bosta občanom omogočili izmenjavo in 
gojenje domačih semen. V okviru projekta nameravamo zasaditi tudi avtohtone sorte 
sadnih dreves in obnoviti stare sadovnjake  ter  širiti sadjarska znanja med zainteresirane 
občane. 
Poudarek na projektu bo tudi izboljšanje trženja lokalnih pridelkov in izdelkov. Predvideno 
je oblikovanje skupne zadruge, ki bo povezovala ponudnike in skrbela za trženje pa tudi 
distribucijo lokalne hrane po vrtcih, šolah ter ostalih javnih ustanovah. V zainteresiranih 
občinah bomo vzpostavili prostore za predelavo sadja, zelenjave, zelišč. 

PRIORTETA RRP:  
1 – Spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva ter ohranjanje, razvoj in ustvarjanje novih 
delovnih mest  

PROGRAM RRP: 6 – Podeželje 

UKREP RRP: Ohranjanje trajnostnega kmetijstva  

CILJNE SKUPINE:  

- kmetje  
- (potencialni) vrtičkarji 
- socialno ranljive skupine (starejši ljudje s posebnimi potrebami) 
- splošna javnost 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

V današnjem času se srečujemo z vse manj kakovostno hrano, zato je treba izboljšati 
lokalno samooskrbo in podpirati trajnostni način kmetovanja. S projektom želimo izboljšati 
lokalno samooskrbo, povečati obseg trajnostnih znanj na področju kmetijstva, spodbuditi 
ohranjanje starih sort. Projekt je priložnost tudi za vzpostavitev kakovostnejših odnosov v 
urbanih okoljih: medgeneracijsko sodelovanje ter vključevanje ranljivih skupin v aktivno 
preživljanje prostega časa. Dolgoročna posledica projekta bo izboljšana kakovost življenja in 
zdravja prebivalcev PNR. 

CILJI PROJEKTA DO 
2020: 

Povečati delež lokalne samooskrbe 

Spodbuditi samooskrbo socialno ranljivih skupin 

Spodbuditi skupno trženje produktov 

Spodbuditi skrb za ohranitev tradicionalnih sort, ohranjanje biotske raznovrstnosti 

Spodbujanje ekološkega kmetijstva 

Spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje 

Izboljšanje kakovosti življenja in zdravja prebivalcev PNR 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma 
skupine partnerjev) 

Projekt bo koordinirala RRA Primorsko-notranjske regije. V projekt bodo vključene vse 
Občine Primorsko-notranjske regije. Predvidoma bodo v projektu tudi KGZ Nova Gorica, 
KGZ  Ljubljana in društva v regiji, ki se ukvarjajo s trajnostim kmetijstvom  (LAS Društvo za 
razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, Modro nebo, Natura kultura, Notranjski 
biodinamiki itd.). 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Martina Erjavec GSM: 05 721 22 42 E-mail:martina@rra-nkr.si 

Marko Cvetko GSM: 040 588 788 
E-mail: 
cvetko.marko@gmail.com 

Tamara Urbančič GSM:040 919 396 
E-mail: tamara@razvoj-
podezelja.si 

Darja Zadnik GSM: 05 720 0 430 
E-mail: 
darja.zadnik@go.kgzs.si 

Aleš Zidar GSM: 031 339 789 E-mail: 
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ales.zidar@siol.net 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

Identifikacija površin za urbane eko vrtove v občinah Primorsko-notranjske regije 
Oblikovanje in priprava površin namenjenih eko vrtovom 
Postavitev vrtov v okolici domov za starejše socialno-varstvenih zavodov, vrtcev in šol. 
Uvedba kmetijskih krožkov na vseh šolah Primorsko-notranjske regije z namenom  
izobraževanja otrok o zdravi hrani ter pridelavi le-te in odnosu do pridelave. 
Izvajanje aktivnosti za spodbujanje ekološkega kmetijstva oziroma preusmerjanje iz 
konvencionalnega kmetijstva na ekološko. 
Izobraževanja na temo trajnostnega razvoja s poudarkom na ekološkem kmetijstvu  (za 
bodoče, urbane, eko vrtičkarje in kmete). 
Izvajanje aktivnosti za ohranitev starih sort. 
Izvajanje aktivnosti za vzpostavljanje in ohranjanje travniških sadovnjakov. 
Vzpostavitev prostorov za predelavo sadja, zelenjave, zelišč v skladu s potrebami 
posamezne občine. 
Izvajanje aktivnosti za trženje kmetijskih izdelkov in pridelkov. 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

Januar 2015 – December 2017 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, 
občina, naslov, kat. 
štev.) 

Občine Primorsko-notranjske regij na podlagi predhodne 
raziskave izbrana zemljišča v občinah: Postojna, Pivka, Ilirska 
Bistrica in Cerknica 

Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? Občine Pivka, 
Postojna, Ilirska Bistrica, 
Cerknica 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

0 -   

Pripravljalna faza 

1 
Identifikacija površin za urbane eko 
vrtove v občinah Primorsko-
notranjske regije 

  5.000,00 

2 
Izdelani načrti za ureditev urbanih 
vrtov 

 15.000,00 

3    

Skupaj  

Izvedba 

1 
Priprava in ureditev površin 
namenjenih eko vrtovom 

 150.000,00 

2 
Postavitev vrtov v okolici domov za 
starejše socialno-varstvenih 
zavodov, vrtcev in šol. 

 15.000,00 

3 

Uvedba kmetijskih krožkov na vseh 
šolah Primorsko-notranjske regije z 
namenom  izobraževanja otrok o 
zdravi hrani ter pridelavi le-te in 
odnosu do pridelave. 

 30.000,00 

4 

Izvajanje aktivnosti za spodbujanje 
ekološkega kmetijstva oziroma 
preusmerjanje iz konvencionalnega 
kmetijstva na ekološko. 

 12.000,00 

5 

Izobraževanja na temo trajnostnega 
razvoja s poudarkom na ekološkem 
kmetijstvu  (za bodoče, urbane, eko 
vrtičkarje in kmete). 

 18.000,00 

6 Izvajanje aktivnosti za ohranitev  30.000,00 
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starih sort 

7 
Izvajanje aktivnosti za vzpostavljanje 
in ohranjanje travniških sadovnjakov 

 80.000,00 

8 
Vzpostavitev prostorov za predelavo 
sadja, zelenjave, zelišč v skladu s 
potrebami posamezne občine 

 40.000,00 

9 
Izvajanje aktivnosti za trženje 
kmetijskih izdelkov in pridelkov 

 35.000,00 

Skupaj 430.000,00 

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za 
izvedbo) 

Projektna dokumentacija 
 Bo potrebna 

 

Investicijska dokumentacija (navedite, 
katera: (DIIP) 

 Bo potrebna 
 

Gradbeno dovoljenje  Ni potrebno 

Umeščenost v občinske razvojne in 
prostorske dokumente 

 Da 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena 
vrednost v EUR 

% Leto 

IPA Slovenija – Hrvaška  365.500,00 85 2015, 2016, 2017 

Lokalni viri   64.500,00 15 2015, 2016, 2017 

Skupaj 430.000,00 

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalnik in vir 
Ob začetku 
projekta 

Ob koncu  projekta 

Število skupnih površin urejenih za 
urbano vrtnarjenje 

2  6 

Vrtovi v okolici domov za starejše 
socialno-varstvenih zavodov, vrtcev in 
šol. 

1 6 

Kmetijski krožki na osnovnih šolah v 
Primorsko-notranjski regiji 

2  8 

Ekološke kmetije  161  178 

Semenska banka  0  1 

Zasajeni novi sadovnjaki in obnovljeni 
stari 

 na podlagi 
analize stanja 
na področju 
sadovnjakov 
bomo 
napravili tudi 
popis št. 
sadovnjakov 

 12 

Vzpostavitev skupnih prostorov za 
predelavo sadja, zelenjave, zelišč v 

0 3 

Skupnostna zadruga kmetijskih 
izdelkov in pridelkov 

0 1 

Skupnostna zadruga kmetijskih 
izdelkov in pridelkov 

0 1 
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5.3. Ekstenzivna pašna živinoreja kot orodje za varovanje kulturne krajine in biotske raznovrstnosti 
ter vir visokovrednih prehranskih izdelkov 

 

NAZIV PROJEKTA: 

EKSTENZIVNA PAŠNA ŽIVINOREJA KOT ORODJE ZA VAROVANJE KULTURNE KRAJINE in  
BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI TER VIR VISOKOVREDNIH PREHRANSKIH IZDELKOV 
(Razvoj sistemov reje tradicionalnih in avtohtonih pasem na paši  s poudarkom na varovanju 
okolja in ekonomsko trajnostnih  oblikah kmetovanja) 

POVZETEK PROJEKTA: 

Glavni cilji projekta:  
- ocena genetskih virov avtohtonih pasem in genetsko izboljšanje oz. prilagoditev 

lokalnih avtohtonih pasem na sodobne zahteve trga in primerno učinkovitost  
gospodarjenja; 

- razvoj managementa (rabe) trajnega travinja, ki bo zagotavljal boljše ekonomske 
efekte reje ob večji odpornosti na vremenske pojave in ohranjanju biološke 
raznovrstnosti (ekološke zahteve varovanih vrst in habitatnih tipov, ki se prednostno 
ohranjajo); 

- praktičen prikaz ustreznih načinov kmetovanja na pilotnih območjih;  
- oblikovanje smernic,  ki zagotavljajo    dolgoročnejše  trajnostno gospodarjenje ob 

vpoštevanju ohranjanja biotske raznovrstnosti (ekstenzivno kmetovanje); 
- skrb za zdravje in dobro počutje živali, kot osnove za visokokakovostne prehranske 

izdelke; 
- razvoj novih visokokakovostnih izdelkov na osnovi tradicije in lokalne identitete; 
- osveščanje in izobraževanje javnosti o pomenu »zelenega« kmetovanja za dobrobit 

narave in družbe 

PRIORTETA RRP:  3 - Vključujoča družba in spodbujanje razvojnega potenciala regijskih človeških virov  

PROGRAM RRP: 6 – Podeželje 

UKREP RRP: Ohranjanje trajnostnega kmetijstva  

CILJNE SKUPINE:  

- Kmetije,  
- združenja rejcev,  
- strokovne in znanstvene institucije,  
- prebivalci regije. 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena 
projekta) 

Obsežne površine trajnega travinja – pašnikov in enokosnih travnikov (senožeti) na plitvih tleh 
pokrivajo obširna območja kraškega sveta. To travinje predstavlja habitatni tip, ki ga je 
potrebno prednostno ohranjati t.i. vzhodna submediteranska suha travišča (Scorzoneretalia 
vilosae).  
Edina mogoča oblika kmetovanja v tem prostoru je od nekdaj ekstenzivna pašna živinoreja. V 
teh skromnih naravnih pogojih so se razvile številne avtohtone pasme pašnih živali (goveda, 
konj, oslov, ovc in koz), ki so zelo robustne in povsem prilagojene tem razmeram.  
V času intenzifikacije kmetovanja v drugi polovici 20. stoletja so ta območja postajala vse 
manj pomembna za oskrbo prebivalstva s hrano živalskega izvora, saj se je proizvodnja mesa 
in mleka preselila na bolj ugodna območja za kmetovanje. Izguba pomena ekstenzivne 
živinoreje je pod vprašaj postavila tudi bivanje človeka v teh marginalnih okoljih. Začela se je 
depopulacija odročnejših območij, obsežne površine pašnikov in travnikov so se začele 
zaraščati  in postopno prehajati v gozd.  
Ob koncu prejšnjega stoletja se je družba začela zavedati, da je izguba teh območij hud 
udarec bogastvu biološke raznolikosti sveta kot celote. Mozaična struktura rabe je želja tako 
kmetov kot naravovarstvenikov. Vzdrževanje take strukture pomeni  ohranjanje   mejic, 
grmišč, vzdrževanje suhih travišč kot tudi antropogenih elementov (kali, suhozidi, kolovozi..). 
Pomeni pa tudi ohranjanje habitatov ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov 
zaradi katerih so bila določena NATURA 2000 območja.  Te razmere postavljajo v novo 
perspektivo ekstenzivno  živinorejo na absolutnem travinju. Tradicionalne avtohtone pasme 
je mogoče z ustreznimi inputi novih znanj usposobiti za dragocen vir visokokakovostne in 
zdrave hrane beljakovinskega izvora. Seveda je za to potrebno razviti celovit zootehnični 
sistem reje od izboljšanja genetskih lastnosti živali, managementa območij trajnega travinja 
pa vse do  klavnice in predelave v živila visoke hranilne vrednosti.  
S skupnim delom znanstvenih institucij tako s področja zootehnike, veterine, predelovalne 
industrije, kot tudi razvojnih in svetovalnih agencij na regionalnih ravneh ter ob vključevanju 
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združenj rejcev/kmetovalcev je na sedanji stopnji razvoja družbe to mogoče. Ob tem ne 
smemo pozabiti na podeželske skupnosti, ki morajo v tem procesu najti svoj ekonomski in 
družbeni smisel. Pomemben vidik tega projekta mora biti revitalizacija kulturne krajine in  
ohranjanje biotske raznovrstnosti  še posebej na varovanih območjih narave   ter atraktivnega 
podeželja za ljudi.  

CILJI PROJEKTA DO 
2020: 

Specifični cilji projekta:  

 izboljšanje znanj o rabi pašnikov in travnikov na projektnem območju  s ciljem 
vzpostavitve  celovitega managementa trajnega travinja, ki bo omogočil trajnostno  
ekstenzivno živinorejo s primernimi ekonomskimi efekti reje. Poseben poudarek  bo 
tu dan ohranjanju bogastva biološke raznolikosti, trajnostne rabe travinja in 
dobrobiti živali v celotnem življenjskem ciklu; 

 ohranjanje biotske raznovrstnosti in zagotavljanje ugodnega stanja varovanih in 
zavarovanih vrst  ter habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo; 

 uresničevanje varstvenih ciljev  NATURA 2000 območij; 

 valorizacija tradicionalnih proizvodov kraških pašnikov: mleka, mesa, brinja, zelišč in 
razvoj novih visokokakovostnih kmetijskih prehranskih proizvodov z identiteto 
območja; 

  povečanje gospodarske moči in konkurenčnosti malih gospodarstev s spodbujanjem 
poslovnega sodelovanja v celotni verigi »od vil do vilic« in afirmacijo lokalnih 
proizvodov na trgu kot vira dobre in zdrave hrane; 

 interdisciplinarno delo pri ozaveščanju prebivalstva o pomenu ekstenzivnih pašnih 
površin in avtohtonih pasem za ohranjanje tradicionalne podeželske krajine, biotske 
raznovrstnosti in kulturne identitete območja.  

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma 
skupine partnerjev) 

Nosilec projekta: 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenija – Kmetijsko gozdarski zavod NG 
Partnerji projekta: 
RRA Primorsko-notranjske regije, d.o.o. 
Zavod za varstvo narave  
Univerza v Ljubljani -  Biotehniška fakulteta, Veterinarska fakulteta 
Zavod za gozdove RS  
Združenja rejcev drobnice, govedi, oslov… 

PROJEKTNA 
SKUPINA: (vodja 
projekta in člani 
projektne skupine) 

KGZ NG – Darja Zadnik 
Miran Sotlar 
Majda Godina 
Ida Štoka 

GSM: 031 666 142 
GSM: 031-665965 
GSM: 051 683 364 
GSM:  

E-mail:darja.zadnik@go.kgzs.si 
E-mail:milan.sotlar@go.kgzs.si 
E-mail:majda.godina@go.kgzs.si 
E-mail: ida.stoka@go.kgzs.si 

RRA PNR – Dragica Bratanič GSM: 05/721 22 44 E-mail: dragica@rra-nkr.si 

ZRSVN NG – Mirjam Gorkič GSM: 05/330 53 10 E-mail: mirjam.gorkic@zrsvn.si 

UIRS – Damjana Gantar GSM: 01/420 13 47 E-mail: damjana.gantar@uirs.si 
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AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

Aktivnosti za doseganje ciljev: 
1. Določitev ekoloških zahtev varovanih vrst in habitatnih tipov, ki se prednostno 

ohranjajo in na tej osnovi izdelava izhodišč za gospodarjenje, ki zagotavljajo 
ohranjanje biotske raznovrstnosti. 

2. Posnetek stanja ekstenzivne živinoreje projektnega območja, oblikovanje predloga 
optimalnega gospodarskega izkoriščanja površin s sočasno zaštito biološkega 
ravnotežja in biološke raznolikosti. Izbor pilotnih gospodarstev (kmetij) in 
vzpostavitev novega sistema managementa ob sočasnem  odstranjevanju primerov 
slabe prakse; 

3. Izvajanje monitoringa Natura 2000 območij in varovanih vrst ter habitatnih tipov na 
pilotnih območjih v primerjavi s širšim območjem. Na podlagi rezultatov izdelava 
smernic za gospodarjenje. 

4. Optimalizacija sistema reje in tehnoloških pristopov z vidika prireje živali željenih 
klavnih kakovosti ob izraženi skrbi za dobrobit živali in ohranitev kakovosti 
proizvodov s pašnikov, kot vira visokokakovostnih prehranskih izdelkov.  Spremljanje 
ekonomskih parametrov na pilotnih kmetijah, osveščanje in izobraževanje rejcev 
avtohtonih pasem.  

5. Razvoj novih mesnih proizvodov in mlečnih proizvodov  od izbranih avtohtonih 
pasem, njihova standardizacija, izolacija in standardizacija mikrobnih avohtonih 
starter kultur. Animacija rejcev, predelovalcev, trgovcev in gostinstva za promocijo in 
uporabo visokokakovostnih proizvodov z lokalno identiteto;  

6. Skupno interdisciplinarno delo pri ozaveščanju prebivalstva o pomenu ekstenzivnih 
pašnih površin in avtohtonih pasem za ohranjanje kulturne krajine, biotske 
raznovrstnosti in identitete prostora  

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2015-2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska 
opredelitev primernih 
lokacij za izvajanje 
aktivnosti, občina, 
naslov, kat. štev.) 

Primorsko-notranjska statistična regija 
Obalno kraška statistična regija 
 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

    

Pripravljalna faza 

1 
Določitev ekoloških zahtev varovanih 
vrst in habitatnih tipov, ki se 
prednostno ohranjajo 

2015 100.000 

2 
Posnetek stanja ekstenzivne živinoreje 
projektnega območja 

2015 50.000 

Skupaj  

Izvedba 

1 

Oblikovanje predloga optimalnega 
gospod. izkoriščanja površin s sočasno 
zaščito biološkega ravnotežja in 
biodiverzitete 

2015-
2016 

150.000 

2 

Izbor pilotnih gospod. (kmetij) in 
vzpostavitev novega sistema 
managementa ob sočasnem 
odstranjevanju primerov slabe prakse 

2015-
2018 

400.000 

3 

Izvajanje monitoringa Natura 2000 
območij in varovanih vrst ter 
habitatnih tipov na pilotnih območjih v 
primerjavi s širšim območjem; na 
podlagi rezultatov izdelava smernic za 

2015-
2018 

350.000 
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gospodarjenje 

4 

Animacija rejcev, predelovalcev, 
trgovcev in gostinstva za promocijo in 
uporabo visoko kakovostnih 
proizvodov z lokalno identiteto  

2015-
2020 

500.000 

 1.550.000,00 

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za 
izvedbo) 

Projektna dokumentacija 
 Bo potrebna 

 

Investicijska dokumentacija (navedite, 
katera: 
DIIP________________________) 

 Bo potrebna 
 

Gradbeno dovoljenje  Ni potrebno 

Umeščenost v občinske razvojne in 
prostorske dokumente 

 Da 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena 
vrednost v 
EUR 

% Leto 

Program razvoja podeželja 1.550.000,00 100 2015-2020 

Skupaj  

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje 
kazalnikov 

Kazalnik in vir 
Ob 
začetku 
projekta 

Ob koncu  projekta 

Povečanje števila kmetij, ki redijo 
pašno živino 

360 380 

Vzpostavitev modela managementa 
suhih kraških pašnikov 

0 1 

Novi proizvodi s kraških pašnikov 0 5 

Število novih predelovalcev 0 5 
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5.4. Lokalna oskrba s kmetijskimi izdelki in pridelki 
 

NAZIV PROJEKTA: 
LOKALNA OSKRBA S KMETIJSKIMI PRIDELKI IN IZDELKI  
(Zagotavljanje oskrbe z lokalno pridelano hrano s povezovanjem pridelovalcev, 
predelovalcev in ponudnikov kmetijskih proizvodov in živil) 

POVZETEK PROJEKTA: 

Namen projekta: 
- spodbuditi povezovanje in sodelovanje lokalnih proizvajalcev 
- spodbuditi razvoj lokalne pridelave hrane višjih kakovosti (integrirana, ekološka, 

biodinamična…) za lokalno tržišče 
- vzpostavitev objektov za predelavo 
- vzpostavitev prodajne mreže lokalnih produktov. 

Projekt bo zajel vse tri člene verige  – primarno proizvodnjo, predelavo in pripravo za trg ter 
prodajo.  

PRIORTETA RRP:  3 - Vključujoča družba in spodbujanje razvojnega potenciala regijskih človeških virov  

PROGRAM RRP: 6 – Podeželje 

UKREP RRP: Ohranjanje trajnostnega kmetijstva  

CILJNE SKUPINE:  
Kmetije, kmetije s predelavo, javni zavodi (šole, bolnišnice, domovi za ostarele), potrošniki, 
zadruge, lokalne skupnosti… 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena 
projekta) 

Ideja projekta je razvoj lokalne pridelave hrane višjih kakovosti (integrirana, ekološka, 
biodinamična…) za lokalno tržišče in povezovanje lokalnih pridelovalcev ter vzpostavitev 
prodajne mreže lokalnih produktov. 
Projekt bo zajel vse tri člene verige  – primarno proizvodnjo, predelavo in pripravo za trg ter 
prodajo.  
Projektno območje bo zajelo Primorsko-notranjsko in Obalno-kraško statistično regijo. 
Celotno območje je po svojih naravnih danostih zelo raznoliko in zato kompatibilno. 
V mnogočem je ovira pri razvoju pridelave in ponudbe nerazvit sektor predelave/dodelave 
primarnih proizvodov v izdelke, ki si jih želi trg npr. različni manjši živilsko predelovalni 
obrati, ki bi kakovostnim surovinam dodali vrednost (izdelki iz sadja, vrtnin, žitaric, mesa in 
mleka). Zaradi razdrobljene kmetijske pridelave (majhnih količin pri posamezniku) je to 
pogosto nepremagljiva ovira, saj so zahteve z vidika varne hrane (predelave in 
prodaje/pakiranja ter kontrole) dokaj zahtevne. Ena od rešitev so skupni objekti 
(predelovalnice in pripravljalnice), ki bi ustrezali zakonskim pogojem in usposabljanje 
proizvajalcev (izvajanje izobraževanj za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije – NPK, 
tečaji, delavnice in druge oblike usposabljanj).  
Na drugi  strani so ovire tudi v pomanjkljivem povezovanju proizvajalcev z zasebnim in 
zadružnim sektorjem na območju – odkup pridelkov oz. druge oblike poslovnega 
sodelovanja. 
Na področju prodaje/trženja predvidevamo različne prodajne poti – tako sodelovanje z 
zadrugami (KZ Agraria Koper, …), kot tudi z manjšimi zasebnimi trgovinami (Lisina štacuna, 
različni interesenti za manjše trgovine– Ilirska Bistrica, Cerknica, Koper,…). 

CILJI PROJEKTA DO 
2020: 

─ Povezovanje in sodelovanje lokalnih ponudnikov. 
─ Vzpostavitev mreže lokalnih ponudnikov in prodajalcev lokalno pridelanih 

proizvodov in izdelkov. 
─ Razvoj pridelavehrane višjih kakovosti. 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma 
skupine partnerjev) 

Vodilni partner: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenija – Kmetijsko gozdarski zavod Nova 
Gorica 
Ostali partnerji: 

─ Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenija – Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana 
─ RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. 
─ Društvo Modro nebo 
─ LOA d.o.o. 
─ Pivka d.d., Pivka 
─ LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom 
─ KZ Agraria Koper 
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PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in 
člani projektne 
skupine) 

KGZ NG - Darja Zadnik,  
Miran Sotlar,  
Majda Godina 

GSM: 031 666 142 
GSM: 031-665965 
GSM: 051 683 364 

E-mail:darja.zadnik@go.kgzs.si 
E-mail:milan.sotlar@go.kgzs.si 
E-mail:majda.godina@go.kgzs.si 

LAS DRPSN – Marjeta Zidar GSM: E-mail:info@razvoj-podezelja.si 

RRA PNR - Dragica Bratanič GSM: 031 367 107 E-mail: dragica@rra-nkr.si 

Loa d.o.o. - Lise Pedersen Pavšič GSM: 041 519 270 E-mail: info@stacuna.si 

KGZ NG - Darja Zadnik,  
Miran Sotlar,  
Majda Godina 

GSM: 031 666 142 
GSM: 031-665965 
GSM: 051 683 364 

E-mail:darja.zadnik@go.kgzs.si 
E-mail:milan.sotlar@go.kgzs.si 
E-mail:majda.godina@go.kgzs.si 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

─ Analiza stanja na področju lokalne ponudbe in izdelava strategije za izboljšanje 
ponudbe 

─ Identifikacija zainteresiranih za vzpostavitev objektov za predelavo 
─ Razvoj pridelave hrane višjih kakovosti  
─ Identifikacija in vzpostavitev novih tržnih poti 
─ Izobraževanje in usposabljanje 
─ Povezovanje lokalnih pridelovalcev z zasebnim in zadružnim sektorjem 
─ Vzpostavitev objektov za predelavo. 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2015-2018 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska 
opredelitev primernih 
lokacij za izvajanje 
aktivnosti, občina, 
naslov, kat. štev.) 

Primorsko-notranjska regija 
Obalno-kraška regija  

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

0 -   

Pripravljalna faza 

1 
Analiza stanja na področju 
lokalne ponudbe 

2015 20.000 

2 
Identifikacija zainteresiranih za 
vzpostavitev objektov za 
predelavo 

2015 10.000 

Skupaj  

Izvedba 

1 
Izdelava strategije za izboljšanje 
ponudbe 

2015 70.000 

2 
Razvoj pridelave hrane višje 
kakovosti 

2015-
2018 

50.000 

3 
Identifikacija in vzpostavitev 
novih tržnih poti 
 

2015-
2016 

50.000 

4 
Izobraževanje  in usposabljanje 
 

2015-
2018 

100.000 

5 
Vzpostavitev objektov za 
predelavo 

2015-
2018 

100.000 

 400.000,00 

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za 
izvedbo) 

Projektna dokumentacija 
 NE bo potrebna 

 

Investicijska dokumentacija (navedite, 
katera:  

 NE bo potrebna 
 

Gradbeno dovoljenje  Ni potrebno 

Umeščenost v občinske razvojne in 
prostorske dokumente 

 Da 

PREDVIDENI VIRI Vir  Ocenjena % Leto 
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FINANCIRANJA: vrednost v 
EUR 

Program razvoja podeželja 400.000 100 2015-2018 

Skupaj  

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje 
kazalnikov 

Kazalnik in vir 
Ob 
začetku 
projekta 

Ob koncu  projekta 

število vzpostavljenih objektov za 
predelavo 

0 4 

število vključenih javnih zavodov 0 10 

število vključenih 
pridelovalcev/predelovalcev  

12 24 

število izvedenih 
delavnic/usposabljanj 

0 50 
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5.5. Izobraževanje za razvoj podeželja 
 

NAZIV PROJEKTA: IZOBRAŽEVANJE ZA RAZVOJ PODEŽELJA 

POVZETEK PROJEKTA: 

Z izobraževanjem in usposabljanjem različnih ciljnih skupin bomo zvišali stopnjo 
samooskrbe, spodbujali nove podjetniške iniciative v kmetovanju in širšem razvoju 
podeželja in hkrati vzgajali bodoče potrošnike. Ozaveščanje o lokalni oskrbi pri mladih je 
pomembno za istovetenje s potrošniškimi trendi v odrasli dobi, kar daje možnost za 
nadaljnji razvoj lokalno pridelane hrane ter ohranjanje in razvoj podeželja. 

PRIORTETA RRP:  3 - Vključujoča družba in spodbujanje razvojnega potenciala regijskih človeških virov  

PROGRAM RRP: 6 – Podeželje 

UKREP RRP: Ohranjanje trajnostnega kmetijstva 

CILJNE SKUPINE:  

- Vzgojno-izobraževalne ustanove (vrtci, osnovne in srednje šole) 
- Mladi kmetje  (od 18 –do 40 let) 
- Kmetijski pridelovalci in predelovalci 
- Potrošniki oz. širša javnost 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Po Popisu kmetijstva 2010 smo imeli v Primorsko-notranjski regiji 2881 kmetijskih 
gospodarstev, kar je skoraj 4% manj kot leta 2000, ko jih je bilo 2952. Delež kmetijskih 
zemljišč v uporabi, glede na celotno površino regije, se je v omenjenem desetletju 
nekoliko povečal, in sicer iz 14,4% na 15,3%.  Od tega je 92 % travnikov in pašnikov ter 
zgolj 3% njiv. 
 
Starostna in izobrazbena struktura nosilcev kmetijskih gospodarstev sta za njihov 
nadaljnji razvoj neugodni. 

1.1.1 Starostna struktura: Glede na leto 2000 se je leta 2010 na družinskih 
kmetijah zmanjšalo število družinskih članov v starostnih skupinah »pod 25 
let«, »od 25 do 35 let« ter v starostni skupini »od 45 do 55 let«, od tega 
najmanj (skoraj 4%) v zadnji omenjeni starostni skupini in največ v najmlajši 
starostni skupini, skoraj 23%.  

1.1.2 Na drugi strani pa narašča število družinskih članov v starostnih skupinah 
»od 35 do 45 let«, »od 55 do 65 let« ter »65 let in več«, od tega najbolj v 
drugi imenovani starostni skupini, in sicer za 8,5%. 

1.1.3 Izobrazbena struktura: Skoraj dve tretjini gospodarjev ima končano največ 
srednjo poklicno izobrazbo. Približna polovica od teh ima končano zgolj 
osnovnošolsko izobrazbo. Ena tretjina ima pridobljeno višjo izobrazbo od 
navedenega, od tega več kot 60% srednjo strokovno ali srednjo splošno 
izobrazbo. 

1.1.4 Če pogledamo še kmetijsko izobrazbo gospodarjev na kmetijah pa ima le 
dobrih 2% srednjo strokovno, višješolsko ali visokošolsko izobrazbo. Največ, 
dobrih 30%, jih ima samo praktične izkušnje. 

CILJI PROJEKTA DO 2020: 

 urejenost in obdelanosti podeželja oziroma varovanje kmetijskih zemljišč; 
 ohranjanja delovnih mest na podeželju; 
 razvoj novih podjetniških iniciativ na podeželju; 
 ozaveščanje o pomenu ohranjanja kmetovanja in razvoja podeželja; 
 ohranjanje poseljenosti podeželja; 
 varovanja okolja (manjše obremenjevanje okolja s krajšanjem prevoznih poti); 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. – nosilec projekta 
KGZ NG  
KGZ LJ 
LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Dragica Bratanič, RRA 
PNR 

GSM: 041 
367 107 

E-mail: dragica@rra-nkr.si    

Darja Zadnik, KGZ NG 
GSM: 031 
666 142 

E-mail: darja.zadnik@go.kgzs.si  

Tomaž Močnik, KGZ LJ GSM:041 E-mail: tomaz.mocnik@lj.kgzs.si  

mailto:dragica@rra-nkr.si
mailto:darja.zadnik@go.kgzs.si
mailto:tomaz.mocnik@lj.kgzs.si
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310 166 

Aleš Zidar, LAS DRPSN 
GSM: 031 
339 789 

E-mail: info@razvoj-podezelja.si  

Tamara Urbančič, LAS 
DRPSN 

GSM: 040 
919 396 

E-mail: tamara@razvoj-podezelja.si  

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

A. Upravljanje in vodenje projekta 
I. Finančno in vsebinsko vodenje projekta 
II. Izvajanje aktivnosti za umestitev kmetijskih vsebin v šolske programe 

B. Izobraževanje in usposabljanje različnih ciljnih skupin: 
I. Uvedba kmetijskih krožkov oz. izbirnih vsebin z obdelovanjem šolskih 

vrtov (vrtci, osnovne in srednje šole) 
II. Izobraževanje in usposabljanje mladih kmetov (18 – 40 let) za celovito 

vodenje kmetijskega gospodarstva (splošne in strokovne vsebine) 
III. Izobraževanje in ozaveščanje kmetijskih pridelovalcev in predelovalcev 

C. Informiranje in ozaveščanje zainteresiranih potrošnikov  

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2015-2018 (tri leta) 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, 
občina, naslov, kat. štev.) 

Območje 
Primorsko-
notranjske 
regije 

Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto 
Ocena stroškov 
v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti v 
lasti 

0 /   

Pripravljalna faza 

1 /   

2 /   

3 /   

 Skupaj  

Izvedba 

1 Upravljanje in vodenje projekta  120.000,00 

2 Uvedba kmetijskih krožkov  93.000,00 

3 Usposabljanje mladih kmetov  105.000,00 

4 
Izobraž. in ozaveščanje kmetijskih 
pridelovalcev in predelovalcev 

 17.000,00 

5 Informiranje in ozaveščanje potrošnikov  21.500,00 

 Skupaj 356.500,000 

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Bo potrebna 

Investicijska dokumentacija (navedite, katera: 
________________________) 

 Ne bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje  Ni potrebno 

Umeščenost v občinske razvojne in 
prostorske dokumente 

 Da 
 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena 
vrednost v EUR 

% Leto 

PRP / programi ETS 356.500,00 100 2015-2018 

    

    

Skupaj  

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 

Kazalnik in vir 
Ob začetku 
projekta 

Ob koncu  
projekta 

mailto:info@razvoj-podezelja.si
mailto:tamara@razvoj-podezelja.si
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spremljanje kazalnikov Število kmetijskih krožkov v šolah PNR 5 13 

Število usposobljenih mentorjev za izvajanje 
kmetijskih krožkov 

2 10 

Dodatno usposobljenih mladih kmetov 0 75 

Število izvedenih predavanj za zainteresirane 
deležnike 

0 30 
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5.6. Spodbujanje komunikacije, druženja in sodelovanja prebivalcev na podeželskih območjih 
 

NAZIV PROJEKTA: 
SPODBUJANJE KOMUNIKACIJE, DRUŽENJA IN SODELOVANJA PREBIVALCEV NA 
PODEŽELSKIH OBMOČJIH 

POVZETEK PROJEKTA: 
V okviru projekta je zasnovana ureditev potrebne infrastrukture, katero lokalni 
prebivalci uporabljajo za vsakodnevna druženja v prostem času, kar posledično spodbuja 
komunikacijo in njihovo medsebojno druženje v podeželskem okolju.  

PRIORTETA RRP:  3 - Vključujoča družba in spodbujanje razvojnega potenciala regijskih človeških virov  

PROGRAM RRP: 6 – Podeželje 

UKREP RRP: Ukrep 2 – Celostni razvoj podeželja 

CILJNE SKUPINE:  Lokalno prebivalstvo in ostali obiskovalci regije 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Za potrebe druženja ter vzpostavitve medsebojne komunikacije med prebivalci na 
podeželju, je potrebno vzpostaviti določene točke srečevanja kakršne so tudi v urbanih 
središčih. V ta namen bodo urejen nekatere že obstoječe točke, vzpostavljene pa bodo 
tudi nove vsebine. 

CILJI PROJEKTA DO 2020: 

- Urejeno sejmišče v Pivki 

- Urejena stalna tržnica kmetijskih pridelkov 

- Urejena otroška igrišča po vaseh 

- Prenovljeni vaški kulturni domovi 

- Obnovljena stara šola v Zagorju 

 - Obnovljena stara šola v Trnju 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

Občina Pivka 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Mihaela Smrdel, direktorica  
občinske uprave 

tel: 05 72 10 100 
E-mail: 
mihaela.smrdel@pivka.si 

 GSM: E-mail: 

 GSM: E-mail: 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

- Izvedba vseh potrebnih aktivnosti  za ureditev sejmišča v naselju Pivka 

- Izvedba aktivnosti za vzpostavitev stalne tržnice kmetijskih pridelkov 

- Izvedba aktivnosti za ureditev vaških igrišč za otroke 

- Izvedba aktivnosti za obnovo vaških kulturnih domov 

- Izvedba vseh potrebnih del za obnovo stare šole v Zagorju 

 - Izvedba vseh potrebnih del za obnovo stare šole v Trnju 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2014-2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, 
občina, naslov, kat. štev.) 

Območje občine Pivka 
Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? 
Občina Pivka 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti 
v lasti 

0 /   

Pripravljalna faza 

1 
Priprava projektne naloge 
 

2015 8.000 

2 Izdelava idejne zasnove 2016 100.000 

3 
Priprava  projektne in investicijske 
dokumentacije  

2016 200.000 

Skupaj 308.000 
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Izvedba 

1 Ureditev sejmišča v Pivki 2016 300.000 

2 
Vzpostavitev stalne tržnice kmetijskih 
pridelkov 

2015 150.000 

3 Ureditev vaških otroških igrišč 2016 250.000 

4 
Ureditev vaških kulturnih domov in 
dvoran 

2018 800.000 

5 Prenova stare šole v Zagorju 2020 300.000 

6 Prenova stare šole v Trnju 2020 400.000 

Skupaj 2.200.000 

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: 
________________________) 

 Bo potrebna 
 

Gradbeno dovoljenje  Ni potrebno 

Umeščenost v občinske razvojne 
in prostorske dokumente 

 Da 
 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena 
vrednost v EUR 

% Leto 

Občina Pivka  376.200 15 2014 - 2020 

Sredstva EU  2.131.800 85 2015 - 2020 

Skupaj 2.508.000 

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalnik in vir 
Ob začetku 
projekta 

Ob koncu  projekta 

Urejeno sejmišče v Pivki 0 1 

Vzpostavljena stalna tržnica 
kmetijskih pridelkov 

0 1 

Urejena otroška igrišča po vaseh 0 15 

Prenovljeni vaški kulturni domovi 0 5 

Obnovljene stare šole 0 2 
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5.7. Interpretacijski kozolec sadjarstva s stiskalnico in sušilnico sadja 
 
 

NAZIV PROJEKTA: INTEPRETACIJSKI KOZOLEC SADJARSTVA S STISKALNICO IN SUŠILNICO SADJA 

POVZETEK PROJEKTA: 

Notranjski regijski park ima v lasti sadovnjak starih sort jablan na območju »pod 

Mercatorjem« v Cerknici. Ker stare in odporne sorte jablan vse bolj izginjajo, ker jih 

nadomeščajo sodobne in popularne sorte, bi s postavitvijo intepretacijskega kozolca s 

stiskalnico in sušilnico sadja izjemno prispevali k ohranjanju starih sort dreves na 

območju NRP. Poleg teg bi v istem kozolcu pripravili tudi razstavni-muzejski prostor 

starega orodja in znanj.  

PRIORTETA RRP:  
1– Spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva ter ohranjanje, razvoj in ustvarjanje 

novih delovnih mest 

PROGRAM RRP: 6 – Podeželje 

UKREP RRP: Ohranjanje trajnostnega kmetijstva 

CILJNE SKUPINE:  
- Zrela populacija ljudi z veščinami in tradicionalnimi znanji 

- Šolska mladina 

- Obiskovalci, izletniki 

OZADJE PROJEKTA: 

(opis namena projekta) 

Na enem mestu bi tako zbrali tradicionalna znanja in veščine: 

- Obrezovanja drevja 

- Skrbi za sadovnjake 

- Stara orodja (stiskalnice, vozovi) 

- Proces sušenja sadja 

Hkrati pa bi na tem istem mestu poskrbeli za interpretacijo in prenos omenjenih znanj v 

sušilnici sadja preko delavnic, izobraževanj.  

Poleg tega bi stiskalnica sadja pomenila veliko funkcionalno pridobitev tudi za lokalno 

prebivalstvo, saj bi tako lahko v neposredni bližini izkoriščali, kar tone v pozabo 

(stiskanje sokov) 

CILJI PROJEKTA DO 2020: 

Ureditev kozolca 

Ureditev stiskalnice 

Ureditve sušilnice sadja 

Ureditve zbirke starega orodja in pripomočkov 

PROJEKTNO PARTNERSTVO: 

(predstavitev nosilca 

projekta oziroma skupine 

partnerjev) 

Notranjski regijski park, občina Cerknica, Hiša izročila 

PROJEKTNA SKUPINA: 

(vodja projekta in člani 

projektne skupine) 

Matevž Podjed 

 
GSM: 041 350 786 

E-mail: 

matevz.podjed@notranjski-

park.si 

Jasna Zalar GSM: 041 836 254 E-mail: jasna.zalar@cerknica.si 

Ljoba Jenče   
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AKTIVNOSTI:  

(opis posameznih 

aktivnosti) 

Postavitev ali odkup kozolca 

Ureditev zbirke starega orodja 

Ureditve siskalnice sadja 

Ureditve sušilnice sadja 

TRAJANJE PROJEKTA: 

(okvirni časovni načrt 

projekta) 

Od 2016 do 2019 

LOKACIJA PROJEKTA: 

(prostorska opredelitev 

primernih lokacij za 

izvajanje aktivnosti, občina, 

naslov, kat. štev.) 

Parcelna št.: 1936/4, ko: Cerknica  

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto 
Ocena stroškov v 

EUR 

Že izdelane študije/ 

projektne naloge/ objekti v 

lasti 

0 -   

Pripravljalna faza 

1 Priprava idejne zasnove 2016 3.000,00 

2 Priprava projektne dokumentacije 2016 5.000,00 

Skupaj 8.000,00 

Izvedba 

1 Ureditev kozolca z intepretacijo 
2016-

2019 
75.000,00 

2 Ureditve stiskalnice 
2016-

2019 
50.000,00 

3 Ureditve sušilnice 
2016-

2019 
50.000,00 

4 Zbirka starega orodja 
2016-

2019 
10.000,00 

Skupaj 185.000,00 

PRIPRAVLJENOST 

PROJEKTA:  

(navedba potrebne 

dokumentacije za izvedbo) 

Projektna dokumentacija Bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 

(navedite, katera: 

________________________) 

Bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje Ni potrebno 

Umeščenost v občinske razvojne 

in prostorske dokumente 

Da 

Ne  
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PREDVIDENI VIRI 

FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena vrednost v 

EUR 
% Leto 

Kohezijska sredstva 164.050,00 85 2016-2019 

Lastni delež lastnikov 

infrastrukture 
28.950,00 15 2016- 2019 

Skupaj 193.000,00 

KAZALNIKI z navedbo virov 

podatkov za spremljanje 

kazalnikov 

Kazalnik in vir 2014 2020 

Urejen kozolec z interpretacijo 0 1 

Urejena stiskalnica 0 1 

Urejena sušilnica 0 1 

Postavljena zbirka starega orodja 0 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. INFRASTRUKTURA 
 

6.1. Obnova prometnega omrežja – lokalne ceste 
 

NAZIV PROJEKTA: OBNOVA PROMETNEGA OMREŽJA - LOKALNE CESTE 

POVZETEK PROJEKTA: Obnova omrežja lokalnih cest v občini Bloke 

PRIORTETA RRP:  2 – Trajnostni okoljski in infrastrukturni razvoj regije 

PROGRAM RRP: 7 – Infrastruktura 

UKREP RRP: Ukrep 1 - Komunalna infrastruktura 

CILJNE SKUPINE:  
Mala in srednja podjetja Primorsko-notranjske regije, lokalno prebivalstvo občine 
Bloke in turističnimi obiskovalci tega kraja. 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

S projektom je predvidena modernizacija celotnega prometnega omrežja lokalnih cest 
v občini Bloke.  

CILJI PROJEKTA DO 2020: Modernizacija lokalnih cest  45.000 m 

PROJEKTNO PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

Občina Bloke 
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PROJEKTNA SKUPINA: (vodja 
projekta in člani projektne 
skupine) 

Stane Jakopin vodja 
projekta 

GSM: 041 871 744 
E-mail: 
stane.jakopin@bloke.si  

David Hiti GSM: 031 422 793 
E-mail: 
david.hiti@bloke.s i   

Jože Doles  GSM: 041 313 602 E-mail: zupan@bloke.si  

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih aktivnosti) 

Obnova obst. lokalnih cest 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2016 – 2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za izvajanje 
aktivnosti, občina, naslov, 
kat. štev.) 

Po parcelah javnega dobra v občini Bloke 

Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? 
Javno dobro – Občina 
Bloke 
 
 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti v 
lasti 

0 -   

Pripravljalna faza 

1 DIIP, IP 2016 10.000 

2 PZI 2017 20.000 

Skupaj 30.000 

Izvedba 
1 Obnova obst. lokalnih cest 

2016 - 
2020 

970.000 

Skupaj 970.000 

PRIPRAVLJENOST PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: _IP, 
DIIP______________) 

 Ne bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje  Je potrebno 

Umeščenost v občinske 
razvojne in prostorske 
dokumente 

 Da 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena vrednost 
v EUR 

% Leto 

EU viri 850.000 85 2017 - 2020 

Občina Bloke 150.000 15 2016 - 2020 

    

Skupaj 1.000.000 

KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 

Kazalnik in vir 
Ob začetku 
projekta 

Ob koncu  projekta 

Obnova obst. lokalnih cest BCP 0 45.000 m 

 
 
  

mailto:stane.jakopin@bloke.si
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6.2. Obnova prometnega omrežja – javne poti 
 

NAZIV PROJEKTA: OBNOVA PROMETNEGA OMREŽJA – JAVNE POTI 

POVZETEK PROJEKTA: Obnova omrežja javnih poti v občini Bloke 

PRIORTETA RRP:  2 – Trajnostni okoljski in infrastrukturni razvoj regije 

PROGRAM RRP: 7 – Infrastruktura 

UKREP RRP: Ukrep 1 - Komunalna infrastruktura 

CILJNE SKUPINE:  
Mala in srednja podjetja Primorsko-notranjske regije, lokalno prebivalstvo občine 
Bloke in turističnimi obiskovalci tega kraja. 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

S projektom je predvidena modernizacija celotnega prometnega omrežja javnih poti v 
občini Bloke.  

CILJI PROJEKTA DO 2020: Modernizacija javnih poti 33.000 m 

PROJEKTNO PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

Občina Bloke 

PROJEKTNA SKUPINA: (vodja 
projekta in člani projektne 
skupine) 

Stane Jakopin vodja 
projekta 

GSM: 041 871 744 
E-mail: 
stane.jakopin@bloke.si  

David Hiti GSM: 031 422 793 
E-mail: 
david.hiti@bloke.si   

Jože Doles  GSM: 041 313 602 E-mail: zupan@bloke.si  

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih aktivnosti) 

Obnova obst. javnih poti 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2016 – 2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za izvajanje 
aktivnosti, občina, naslov, 
kat. štev.) 

Po parcelah javnega dobra v občini Bloke 

Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? 
Javno dobro – Občina 
Bloke 
 
 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti v 
lasti 

0 -   

Pripravljalna faza 

1 DIIP, IP 2016 10.000 

2 PZI 2017 20.000 

Skupaj 30.000 

Izvedba 
1 Obnova obst .javnih poti 

2016 - 
2020 

970.000 

Skupaj 970.000 

PRIPRAVLJENOST PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: _IP, 
DIIP______________) 

 Bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje  Ni potrebno 

Umeščenost v občinske 
razvojne in prostorske 
dokumente 

 Da 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena vrednost 
v EUR 

% Leto 

EU viri 880.000 85 2017 - 2020 

Občina Bloke 120.000 15 2016 - 2020 

mailto:stane.jakopin@bloke.si
mailto:david.hiti@bloke.s
mailto:zupan@bloke.si
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Skupaj 1000000 

KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 

Kazalnik in vir 
Ob začetku 
projekta 

Ob koncu  projekta 

Obnova obst. javnih poti BCP 0 33.000 m 
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6.3. Izgradnja omrežja za dostop do široko pasovnega interneta 
 

NAZIV PROJEKTA: IZGRADNJA OMREŽJA ZA DOSTOP DO ŠIROKO PASOVNEGA INTERNETA 

POVZETEK PROJEKTA: 
Izgradnja omrežja za dostop do široko pasovnega interneta za celotno območje občine 
Bloke 

PRIORTETA RRP:  2 – Trajnostni okoljski in infrastrukturni razvoj regije 

PROGRAM RRP: 7 – Infrastruktura 

UKREP RRP: 5 - Informacijska družba 

CILJNE SKUPINE:  
Mala in srednja podjetja Primorsko-notranjske regije, lokalno prebivalstvo občine 
Bloke in turističnimi obiskovalci tega kraja. 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Projekt rešuje dostop do široko pasovnega interneta na novo. 

CILJI PROJEKTA DO 2020: 

Izgradnja omrežja  

Izgradnja priključkov 

Nadgradnja centrale v Novi vasi 

PROJEKTNO PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

Občina Bloke 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Stane Jakopin vodja 
projekta 

GSM: 041 871 744 
E-mail: 
stane.jakopin@bloke.si  

David Hiti GSM: 031 422 793 
E-mail: 
david.hiti@bloke.si   

Jože Doles  GSM: 041 313 602 E-mail: zupan@bloke.si  

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih aktivnosti) 

Izgradnja omrežja  

Izgradnja priključkov 

Nadgradnja centrale v Novi vasi 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

 
 
2016 – 2020 
 
 
 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za izvajanje 
aktivnosti, občina, naslov, 
kat. štev.) 

Po parcelah javnega dobra v občini Bloke 

Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? 
Javno dobro – Občina 
Bloke 
 
 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti v 
lasti 

0 -   

Pripravljalna faza 

1 DIIP, IP 2016 50.000 

2 PGD 2016 100.000 

3 PZI 2017 100.000 

Skupaj 250.000 

Izvedba 

1 Izgradnja omrežja  
2016 - 
2020 

1.250.000 

2 Izgradnja priključkov 
2016 - 
2020 

500.000 

3 Nadgradnja centrale v Novi vasi 
2016 - 
2020 

500.000 

Skupaj 2.500.000 

mailto:stane.jakopin@bloke.si
mailto:david.hiti@bloke.s
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PRIPRAVLJENOST PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: _IP, 
DIIP______________) 

 Ne bo potrebna 
 

Gradbeno dovoljenje  Ni potrebno 

Umeščenost v občinske 
razvojne in prostorske 
dokumente 

 Ne  

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena vrednost 
v EUR 

% Leto 

EU viri 2.125.000 85 2017 - 2020 

Občina Bloke 375.000 15 2016 - 2020 

Skupaj 2.500.000 

KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 

Kazalnik in vir 
Ob začetku 
projekta 

Ob koncu  projekta 

Izgradnja omrežja PID 0 70.000 m 

Izgradnja priključkov PID 0 300 kom 

Nadgradnja centrale v Novi vasi 
PID 

0 1 kom 
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6.4. Vodovod Veliko Brdo-Jelšane 
 

NAZIV PROJEKTA: VODOVOD VELIKO BRDO JELŠANE 

POVZETEK PROJEKTA: 

Namen celotne investicije zagotoviti nemoteno oskrbo z vodo in vzdrževanje 
vodovodnega sistema, kateri poteka preko hrvaškega ozemlja in katerega bo hrvaški 
upravljavec v prihodnjih letih opustil. 
Namen projekta je tudi zagotoviti neoporečno pitno vodo, varnejšo in ustrezno 
vodooskrbo prebivalcev, zagotoviti ustrezno varovanje vodnega vira, bistveno 
zmanjšanje izgub vode, zamenjavo azbestnocementnih cevi z cevmi iz ustreznejšega 
materiala, zmanjšati porabo energije ter z uporabo sodobne tehnologije vodenja, 
nadzora in upravljanja vodovodnega sistema, narediti tega bolj učinkovitega, odzivnega, 
prilagodljivega in cenejšega v smislu zmanjševanja stroškov dela. 

PRIORTETA RRP:  2 – Trajnostni okoljski in infrastrukturni razvoj regije 

PROGRAM RRP: 7 – Infrastruktura 

UKREP RRP: 1 – Komunalna infrastruktura 

CILJNE SKUPINE:  Lokalna skupnost 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Operacija zajema izgradnjo nove trase vodovoda za oskrbo naselij Veliko Brdo Dolenje, 
Jelšane, Nova vas, Novokračine in Sušak. Naselja se sedaj oskrbujejo iz vodovoda Visoki 
Kras Kateri pri vasi Starod poteka preko Hrvaškega ozemlja in se v bližini mejnega 
prehoda Jelšane vrne na Slovensko ozemlje ter se v vasi Jelšane priključi v vodohran. 
Vodovod oskrbuje tudi nekaj vasi na Hrvaškem, vendar hrvaško komunalno podjetje 
gradi svoj vodovod, s čimer bodo cevi sistema Visoki kras postale odvečne in se jih ne bo 
več vzdrževalo. 
Z Izvedbo investicije bo zgrajena nova trasa vodovoda, katera bo omogočala oskrbo vasi 
po slovenskem ozemlju, poleg tega pa se bo z novo traso zmanjšala potrebna višina 
črpanja vode za 98 m, kar pomeni tudi manjšo porabo energije za delovanje sistema. 

CILJI PROJEKTA DO 2020: 

Rekonstrukcija vodohrana Veliko Brdo 

Obnova vodovoda od VH Veliko Brdo do vasi Veliko Brdo v dolžini 2,584 km 

Izgradnja vodovoda od vasi Veliko Brdo do vodohrana Jelšane v dolžini 7,110 km 

Ureditev armatur v VH Jelšane 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

Občina Ilirska Bistrica 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Tina Kocjan GSM: 041 307 351 E-mail: tina.kocjan@ilirska-bistrica.si  

Dragica Kastelic 
Boštjančič 

GSM: 041 307 353 E-mail: dragica.kastelic-
bostjancic@ilirska-bistrica.si 

Boštjan Primc GSM: 051 660 196 E-mail: bostjan.primc@ilirska-bistrica.si   

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

Vodenje projekta 

Gradbena dela 

Izdelava projektne dokumentacije 

Strokovni nadzor 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2016-2017 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, 
občina, naslov, kat. štev.) 

Veliko Brdo, Dolenje, Jelšane 
Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 
Občina Ilirska Bistrica, Republika 
Slovenija, zasebni lastniki 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti 

0 
Investicijska in projektna 
dokumentacija 
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v lasti 

 Skupaj  

Izvedba 

1 Gradbena dela 
2015-
2016 

1.830.946,00 

2 Izdelava projektne dokumentacije 
2015-
2016 

3.172,00 

3 Strokovni nadzor 
2015-
2016 

27.206,00 

Skupaj 1.861.324,00 

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za 
izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Izdelana 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: DIIP, IP) 

 Izdelana 

Gradbeno dovoljenje  Je pridobljeno, dne: 21.6.2013 

Umeščenost v občinske 
razvojne in prostorske 
dokumente 

 Da  

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena 
vrednost v EUR 

% Leto 

Občina Ilirska Bistrica 283.854,90 15.25 2015-2016 

 1.577.469,10 84,75 2015-2016 

Skupaj 1.861.324,00 

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalnik in vir Ob začetku projekta Ob koncu  projekta 

Obnova vodovoda od VH Veliko 
Brdo do vasi Veliko Brdo 

0 2.584,0 m 

Izgradnja vodovoda od vasi 
Veliko Brdo do VH Jelšane 

0 42 

Rekonstrukcija VH Veliko Brdo 0 1 
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6.5. Kanalizacija Vrbovo Vrbica-1. faza 
 

NAZIV PROJEKTA: KANALIZACIJA VRBOVO, VRBICA I. FAZA 

POVZETEK PROJEKTA: 

Izvedena bo investicija v izgradnjo nove kanalizacijske mreže fekalnih primarnega in 
sekundarnih kanalov ter meteornih kanalov. Kanalizacijska mreža se bo preko Vrbovega 
odvajala v Centralno čistilno napravo Ilirska Bistrica.  
Namen operacije je ureditev 1. faze odvajanja in čiščenja odpadnih vod iz naselij Vrbovo 
in  Vrbica preko izgradnje ločenega kanalizacijski omrežja. S tem se bo prebivalcem 
izboljšalo zdravstvene in okoljske pogoje za življenje in razvoj vasi. Torej osnovni namen 
je ustrezno zbiranje, čiščenje in odvajanje fekalnih in meteornih vod. Namen investicije 
je tudi z učinkovitim čiščenjem odpadnih voda varovanje in zaščita okolja na kraškem 
območju ter zaščita okolja nizvodno ob reki Reki.. 

PRIORTETA RRP:  2 – Trajnostni okoljski in infrastrukturni razvoj regije 

PROGRAM RRP: 7 – Infrastruktura 

UKREP RRP: 1- Komunalna infrastruktura 

CILJNE SKUPINE:  Lokalna skupnost 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Sedanje stanje v naseljih Vrbovo in Vrbica je slabo, saj je opremljenost naselja s 
kanalizacijo slaba. Posamezni krajši kanali, največkrat med seboj nepovezani v nek 
urejen sistem, so se gradili kot posledica odvodnjavanja meteornih vod ob priliki 
asfaltiranja posameznih ulic v naselju. Večina hiš ima svoje greznice in iz njih izvedene 
prelive v ponikanj, v bližnje odprte jarke in vodotoke ali v prej omenjeni sistem kanalov. 
Zaradi tega je čim prej zgraditi osnovno okoljsko infrastrukturo za čiščenje in odvajanje 
komunalnih voda. Samo urejeni sistemi za zbiranje, odvodnjavanje, čiščenje in 
dispozicijo odpadnih vod dopuščajo kontroliran način vračanja odpadnih vod v naravni 
tokokrog.  

CILJI PROJEKTA DO 2020: 

Delna vzpostavitev sistema odvajanja odpadni voda na območju naselij Vrbovo in Vrbica 

Kanalizacijsko omrežje priključiti na kolektor Jasen, kateri vodi v centralno čistilno 
napravo Ilirska Bistrica 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

Občina Ilirska Bistrica 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Tina Kocjan GSM: 041 307 351 E-mail: 
tina.kocjan@ilirska-
bistrica.si  

Dragica Kastelic Boštjančič GSM: 041 307 353 E-mail: dragica.kastelic-
bostjancic@ilirska-
bistrica.si 

Boštjan Primc GSM: 051 660 196 E-mail: 
bostjan.primc@ilirska-
bistrica.si   

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

Vodenje projekta 

Gradbena dela 

Izdelava projektne dokumentacije 

Strokovni nadzor 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2015-2016 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, 
občina, naslov, kat. štev.) 

Vrbovo, Vrbica 
Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? 
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AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti v 
lasti 

0 
Investicijske in projektna 
dokumentacija 

  

Pripravljalna faza 
1    

Skupaj  

Izvedba 

1 Gradbena dela 2015-2016 1.922.583,00 

2 Izdelava projektne dokumentacije 2015-2016 3.050,00 

3 Strokovni nadzor 2015-2016 48.068,00 

Skupaj 1.973.701,00 

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Izdelana 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: DIIP, IP) 

 Izdelana 

Gradbeno dovoljenje  Je pridobljeno, dne: 1.3.2013 

Umeščenost v občinske razvojne 
in prostorske dokumente 

 Da 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena 
vrednost v EUR 

% Leto 

Občina Ilirska Bistrica 386.906,02 19,6 2015-2016 

 1.586.794,98 80,4 2015-2016 

Skupaj 1.973.701,00 

KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 

Kazalnik in vir 
Ob začetku 
projekta 

Ob koncu  projekta 

Dolžina kanalizacijskega omrežja 
(PID) 

0 4.470 m 

Število zgrajenih priključkov (PID) 0 121 
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6.6. Kanalizacija in čistilna naprava Podgrad-2. faza 
 

NAZIV PROJEKTA: KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA PODGRAD II. FAZA 

POVZETEK PROJEKTA: 

Občina Ilirska Bistrica namerava zgraditi II. fazo fekalne in meteorne kanalizacije v naselju 
Podgrad. predmet gradnje je II. faza kanalizacije, ki zajema deset fekalnih kanalov F8, F9, 
F9.1, F10, F11, F12, F13, F14, F14.1 in F15, meteorne kanale M3, M5.1, M5.2, M5.4 in 
M6. Kanalizacijsko omrežje bo preko obstoječega kanala F2 priključeno na komunalno 
čistilno napravo kapacitete 860 PE.  
Namen operacije je urediti 2. fazo ločenega fekalnega in meteornega kanalizacijskega 
omrežja v naselju Podgrad za zbiranje in dovajanje odpadnih vod, katero bo priključeno 
na obstoječe kanalizacijsko omrežje. skozi izvedbo operacije bo zagotovljeno ustrezno 
zbiranje, čiščenje in odvajanje fekalnih in meteornih voda v naselju Podgrad ter ustrezno 
saniran problem onesnaževanja okolja z odpadnimi vodami na kraškem območju porečja 
reke Rižane. 

PRIORTETA RRP:  2 – Trajnostni okoljski in infrastrukturni razvoj regije 

PROGRAM RRP: 7 – Infrastruktura 

UKREP RRP: 1 – Komunala infrastruktura 

CILJNE SKUPINE:  Lokalna skupnost 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Glede na podatke o onesnaženju površinskih tekočih, stoječih in podzemnih voda se na 
območju občine Ilirska Bistrica vse bolj izkazuje, da predstavljajo komunalne odpadne 
vode iz naselij in ostalih virov zaskrbljujoči delež vsega onesnaženja voda, kar povratno 
vpliva na stanje pitne vode ter bivalne, zdravstvene, reprodukcijske in splošno življenjske 
razmere za vsa živa bitja, kakor tudi na pogoje za marsikatero gospodarsko dejavnost. 

CILJI PROJEKTA DO 2020: 
Delna vzpostavitev sistema odvajanja odpadni voda na območju naselja Podgrad. 

Ureditev sistema čiščenja odpadnih voda na območju naselja Podgrad 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

Občina Ilirska Bistrica 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Tina Kocjan GSM: 041 307 351 E-mail: tina.kocjan@ilirska-bistrica.si  

Dragica Kastelic 
Boštjančič 

GSM: 041 307 353 E-mail: dragica.kastelic-bostjancic@ilirska-
bistrica.si 

Boštjan Primc GSM: 051 660 196 E-mail: bostjan.primc@ilirska-bistrica.si   

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

Vodenje projekta 

Gradbena dela 

Izdelava projektne dokumentacije 

Strokovni nadzor 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2015-2016 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, 
občina, naslov, kat. štev.) 

Vrbovo, Vrbica Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti 
v lasti 

0 
Investicijska in projektna 
dokumentacija 

  

Pripravljalna faza 
    

Skupaj  

Izvedba 1 Gradbena dela 2015-2016 1.249.176,88 
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2 
Izdelava projektne 
dokumentacije 

2015-2016 
3.050,00 

3 Strokovni nadzor 2015-2016 26.116,12 

Skupaj 1.280.343,00 

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za 
izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Izdelana 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: DIIP, IP) 

 Izdelana 

Gradbeno dovoljenje  Je pridobljeno, dne: 18.6.2009 

Umeščenost v občinske 
razvojne in prostorske 
dokumente 

 Da 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena 
vrednost v 
EUR 

% Leto 

Občina Ilirska Bistrica 220.289,54 17,2 2015-2016 

 1.060.053,46 82,80 2015-2016 

    

Skupaj 1.280.343,00 

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalnik in vir 
Ob začetku 
projekta 

Ob koncu  projekta 

Dolžina kanalizacijskega omrežja 
(PID) 

0 1.959,0 m 

Število zgrajenih priključkov (PID) 0 42 

Dolžina izgrajene meteorne 
kanalizacije 

0 490 
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6.7. Sanacija odlagališča Jelšane 
 

NAZIV PROJEKTA: SANACIJA ODLAGALIŠČA JELŠANE 

POVZETEK PROJEKTA: 

Pri zapiranju odlagališča, je potrebno vgraditi odpadke do projektiranih kot in v 
predvidenih naklonih. Ko so dosežene projektirane kote odloženih odpadkov se izdela 
prekrivno tesnenje z rekultivacijsko plastjo, vzdrževalna pot, sistem odvodnje meteorne 
vode in sistem pasivnega odplinjanja. Obstoječe plinjake se dogradi in nanje vgradi 
biofiltre, hkrati pa se vgradi še deset novih plinjakov z biofiltri. 

PRIORTETA RRP:  2 – Trajnostni okoljski in infrastrukturni razvoj regije 

PROGRAM RRP: 8 – Okolje in gospodarjenje z viri 

UKREP RRP: 2 - Gospodarjenje z odpadki 

CILJNE SKUPINE:  Lokalna skupnost 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Na odlagališču nenevarnih odpadkov Jelšane v občini Ilirska Bistrica od 31.1.2013 ni 
dovoljeno več odlagati odpadkov., zato je potrebno za končno zapiranje odlagališča le 
tega sanirati. V skladu z Uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih in zahtevami, ki iz 
te izhajajo, je v programu projektirana rešitev prekrivnega tesnjenja telesa odlagališča 
nad dovozno potjo z rekultivacijo, sistemom končnega, pasivnega odplinjevanja in 
sistemom za odvodnjo meteorne vode. 

CILJI PROJEKTA DO 2020: Sanacija nekdanjega odlagališča nenevarnih odpadkov. 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

Občina Ilirska Bistrica 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Tina Kocjan GSM: 041 307 351 E-mail: tina.kocjan@ilirska-bistrica.si  

Dragica Kastelic 
Boštjančič 

GSM: 041 307 353 E-mail: dragica.kastelic-bostjancic@ilirska-
bistrica.si 

Boštjan Primc GSM: 051 660 196 E-mail: bostjan.primc@ilirska-bistrica.si   

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

Vodenje projekta 

Gradbena dela 

Strokovni nadzor 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2016-2017 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, 
občina, naslov, kat. štev.) 

Ilirska Bistrica 
Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 
Občina Ilirska Bistrica 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti 
v lasti 

0 
Investicijska in projektna 
dokumentacija 

  

Pripravljalna faza 
1    

Skupaj  

Izvedba 

1 Gradbena dela 
2015-
2016 

761.800,00 

2 Izdelava projektne dokumentacije 
2015-
2016 

6.500,00 

3 Strokovni nadzor 2015- 11.700,00 
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2016 

Skupaj 780.000,00 

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za 
izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Izdelana 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: DIIP, IP) 

 Izdelana 

Gradbeno dovoljenje  Ni potrebno 

Umeščenost v občinske 
razvojne in prostorske 
dokumente 

 Da 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena 
vrednost v EUR 

% Leto 

Občina Ilirska Bistrica 235.905,00 30,25 2015-2016 

ESRR 544.095,00 69,75 2015-2016 

Skupaj 780.000,00 

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalnik in vir Ob začetku projekta Ob koncu  projekta 

Sanirano odlagališče nenevarnih 
odpadkov 

0 1 
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6.8. Sortirnica odpadkov Ilirska Bistrica 
 

NAZIV PROJEKTA: SORTIRNICA ODPADKOV ILIRSKA BISTRICA 

POVZETEK PROJEKTA: 

S predvidenim posegom se na JZ od obstoječega zbirno pretovornega centra zgradi nov 
objekt sortirnice ter plato za začasno deponijo, ki se z novo prometno zanko poveže na 
obstoječi prometni režim centra in obstoječ priključek na javno cesto. Skladno z 
zahtevami prostorskega plana se bo za novi objekt glede na število zaposlenih zagotovilo 
7 parkirnih mest. 

PRIORTETA RRP:  2 – Trajnostni okoljski in infrastrukturni razvoj regije 

PROGRAM RRP: 8 – Okolje in gospodarjenje z viri 

UKREP RRP: 2 - Gospodarjenje z odpadki 

CILJNE SKUPINE:  Lokalna skupnost 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Od zapiranja lokalne deponije odpadkov v Jelšanah je potrebno proizvedene komunalne 
odpadke voziti na dislocirane deponije, kar je zaradi velike količine odpadkov drago. Z 
ureditvijo Sortirne linije bo za območje občine Ilirska Bistrica omogočano sortiranje 
odpadkov, kar bo na eni strani zmanjšalo količino preostalih odpadkov za odvoz in na 
drugi strani povečalo količino ločeno zbranih frakcij, katere je mogoče odprodajati ali 
brezplačno oddati. 

CILJI PROJEKTA DO 2020: Izgradnja sortirnice odpadkov v mestu Ilirska Bistrica 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

Občina Ilirska Bistrica 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Tina Kocjan GSM: 041 307 351 E-mail: tina.kocjan@ilirska-bistrica.si  

Dragica Kastelic 
Boštjančič 

GSM: 041 307 353 E-mail: dragica.kastelic-bostjancic@ilirska-
bistrica.si 

Boštjan Primc GSM: 051 660 196 E-mail: bostjan.primc@ilirska-bistrica.si   

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

Vodenje projekta 

Gradbena dela 

Strojna oprema 

Strokovni nadzor 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2016-2017 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, 
občina, naslov, kat. štev.) 

Ilirska Bistrica 
Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 
Občina Ilirska Bistrica 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti 
v lasti 

0 
Investicijska in projektna 
dokumentacija 

  

 Skupaj  

Izvedba 

1 Gradbena dela 
2015-
2016 

1.060.500,00 

2 Izdelava projektne dokumentacije 
2015-
2016 

6.500,00 

3 Oprema 2016 950.000,00 

4 Strokovni nadzor 
2015-
2016 

163.000,00 

Skupaj 2.180.000,00 
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PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za 
izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Izdelana 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: DIIP, IP) 

 Izdelana 

Gradbeno dovoljenje  Je pridobljeno, dne: 6.6.2013 

Umeščenost v občinske 
razvojne in prostorske 
dokumente 

 Da 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena 
vrednost v EUR 

% Leto 

Občina Ilirska Bistrica 662.000 30,36 2015-2016 

ESRR 1.518.000 69,64 2015-2016 

Skupaj 2.180.000,00 

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalnik in vir Ob začetku projekta Ob koncu  projekta 

Sortirnica komunalnih odpadkov 0 1 
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6.9. Ureditev kanalizacije Ilirska Bistrica in bližnjih aglomeracij 
 

NAZIV PROJEKTA: UREDITEV KANALIZACIJE ILIRSKA BISTRICA IN BLIŽNJIH AGLOMERACIJ 

POVZETEK PROJEKTA: 

Namen projekta je izvedba ukrepov za sanacijo kanalizacijskega omrežja v mestu Ilirska 
Bistrica ter priključitev bližnjih aglomeracij na centralno čistilno napravi Ilirska Bistrica. 
Predvideni ukrepi projekta  vključujejo ureditev fekalne in mešane kanalizacije v mestu 
Ilirska Bistrica (Vojkov drevored, Župančičeva ulica, Stritarjeva ulica, Vodnikova ulica 
kolektor »Z«, Kanal »E« in razbremenilnik, Gubčeva ulica), ureditev fekalne kanalizacije 
Koseze, povezovalni kanal Zarečje, usposobitev kanalizacij Topolc in Jablanica. 

PRIORTETA RRP:  2 – Trajnostni okoljski in infrastrukturni razvoj regije 

PROGRAM RRP: 7 – Infrastruktura 

UKREP RRP: 1 – Komunalna infrastruktura 

CILJNE SKUPINE:  Lokalno prebivalstvo, gospodarstvo, varovanje okolja 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Začetki kompleksnega reševanja kanalizacije na območju Ilirske Bistrice segajo v leto 
1963. takrat je bilo prvič zasnovano omrežje. Ob sprotnem razvoju mesta in zaradi večjih 
sprememb v urbanistični zasnovi je bila v kasnejših letih večkrat potrebna novelacija 
projektov. V zadnjih letih je prišlo do priklopa manjših sistemov na fekalnih kanalov na 
obstoječi sistem. Trenutno so na sistem Ilirska Bistrica priklopljena naselja Jasenska Pila, 
Jasen in večji del naselja Topolc. Trend priključevanja okoliških vasi na centralni sistem 
se nadaljuje. V prihodnosti pričakujemo priklop še naslednjih naselij: Preostali del 
naselja Topolc, Zarečje, Rečica, Dobropolje, Koseze, Vrbovo, Vrbica in Jablanica. 
Zaradi starejše zasnove omrežja in večkratnega razbremenjevanja je delovanje sistema 
vprašljivo. Pričakovati pa je, da se bo s priklopom novih fekalnih omrežij stanje še 
nekoliko poslabšalo. Zaradi tega je potrebno izvesti ukrepe ureditve kanalizacijskega 
sistema v mestu Ilirska Bistrica ter nato izvesti priklop dodatnih aglomeracij. 

CILJI PROJEKTA DO 2020: 

Izvedba ukrepov na fekalni kanalizaciji Ilirska Bistrica 

Fekalna kanalizacija v vasi Koseze 

Fekalna kanalizacija – povezovalni kanal do naselja Zarečje 

Usposobitev kanalizacij – Priklop naselja Topolc in Jablanica 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

Občina Ilirska Bistrica 
Komunalno podjetje Ilirska Bistrica 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Tina Kocjan GSM: 041 307 351 E-mail: tina.kocjan@ilirska-bistrica.si  

Dragica Kastelic 
Boštjančič 

GSM: 041 307 353 E-mail: dragica.kastelic-bostjancic@ilirska-
bistrica.si 

Boštjan Primc GSM: 051 660 196 E-mail: bostjan.primc@ilirska-bistrica.si   

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

Izdelava projektne dokumentacije 

Izvedba ukrepov na fekalni kanalizaciji Ilirska Bistrica 

Fekalna kanalizacija v vasi Koseze 

Fekalna kanalizacija – povezovalni kanal do naselja Zarečje 

Usposobitev kanalizacij – Priklop naselja Topolc in Jablanica 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2016 - 2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, 
občina, naslov, kat. štev.) 

 Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti 

0 
Študija  Inventarizacija 
kanalizacijskega sistema v občini 

2011  

mailto:tina.kocjan@ilirska-bistrica.si
mailto:dragica.kastelic-bostjancic@ilirska-bistrica.si
mailto:dragica.kastelic-bostjancic@ilirska-bistrica.si
mailto:bostjan.primc@ilirska-bistrica.si
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v lasti Ilirska Bistrica (Aglomeracij nad 
2000 PE) 

Pripravljalna faza 

1 
PZI Rekonstrukcija kanalizacijskega 
sistema Ilirska Bistrica 

2015 120.000,00 EUR 

2 PGD+PZI Kanalizacija Zarečje 2015 81.000,00 EUR 

3 
PGD+PZI Kanalizacija Topolc in 
Jablanica 

2015 72.000,00 EUR 

Skupaj 273.000 

Izvedba 

1 
Izvedba ukrepov na fekalni 
kanalizaciji Ilirska Bistrica 

2016-
2017 

3.200.000,00 EUR 

2 Fekalna kanalizacija v vasi Koseze 2017 810.000,00 EUR 

3 
Fekalna kanalizacija – povezovalni 
kanal do naselja Zarečje 

2018 720.000,00 EUR 

4 
Usposobitev kanalizacij – Priklop 
naselja Topolc in Jablanica 

2019 200.000,00 EUR 

5 Nadzor, informiranje, ostalo  379.580,00EUR 

Skupaj 5.309.580,00 

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: DIIP, IP, PIZ) 

 Bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje  Je potrebno 

Umeščenost v občinske razvojne 
in prostorske dokumente 

 Da 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena 
vrednost v EUR 

% Leto 

Občina Ilirska Bistrica 937.413,61 16,8 2015-2019 

ESRR 4.645.166,39 83,2 2015-2019 

Skupaj 5.582.580,00 

KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 

Kazalnik in vir Ob začetku projekta Ob koncu  projekta 
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6.10. Čiščenje jamskih objektov v Primorsko-notranjski regiji 
 

NAZIV PROJEKTA: ČIŠČENJE JAMSKIH OBJEKTOV V PRIMORSKO-NOTRANJSKI REGIJI 

POVZETEK PROJEKTA: 
Namen projekta je čiščenje jamskih objektov v bližini vodnih zajetij, ureditev zapor dostopa do 
vhodov in informiranje ter osveščanje prebivalstva o problematiki onesnaževanja jam. 

PRIORTETA RRP:  2 – Trajnostni okoljski in infrastrukturni razvoj regije 

PROGRAM RRP: 8 – Okolje in gospodarjenje z viri 

UKREP RRP: 1 - Upravljanje z vodami 

CILJNE SKUPINE:  Prebivalstvo regije, okolje 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena 
projekta) 

Znano je, da živimo na lahko prepustni, kraški talni podlagi. Voda z lahkoto pronica skozi 
razpoke, se zbira in pretaka skozi navpična brezna in vodoravne jame, ki deluje kot nekakšno 
ožilje naših vodotokov. 
V nekatere od jam, ki delujejo kot direktni prehod do podtalnice, pa so ljudje v bližnji 
preteklosti odlagali razne komunalne odpadke in tudi nevarne snovi. Podzemlje je izredno 
kompleksno prepleteno, izločanje strupenih snovi iz embalaž pa časovno naključno. Do 
zastrupitve pitne vode iz naših zajetij lahko pride kadarkoli, vplivno območje je ogromno. Zato 
bi bilo potrebno očistiti vse potencialne onesnaževalce iz jam. Opažamo da novejših odpadkov 
v jamah ni, prišlo je do pozitivne ozaveščenosti. Zato je zdaj pravi čas za dokončno očiščenje 
tistih jam, za katere je znano, da predstavljajo neposredno grožnjo za podzemno vodo in za 
onemogočenje dostopa do tistih, ki jih iz različnih razlogov ni mogoče očistiti. 
Pričakovani rezultati: 
- zmanjšanje nevarnosti zastrupitve pitne vode, 
- dvig ozaveščenosti lokalnega prebivalstva o občutljivosti sistema podtalnice. 

CILJI PROJEKTA DO 
2020: 

Število očiščenih jamskih objektov po območjih, ki jih pokrivajo posamezna jamarska društva:  
─ JD Rakek: 10 jamskih objektov  
─ DZRJ Luka Čeč: 5 jamskih objektov 
─ DL Križna jama: 5 jamskih objektov 
─ JD Netopir Ilirska Bistrica: 3 jamske objekte 

Število jamskih objektov po območjih, ki jih pokrivajo posamezna jamarska društva, do katerih 
bo fizično onemogočen dostop in nadaljnje smetenje (blokade na dovozni poti, rešetke):  

─ JD Rakek: 10 jamskih objektov  
─ DZRJ Luka Čeč: 5 jamskih objektov 
─ DL Križna jama: 5 jamskih objektov 
─ JD Netopir Ilirska Bistrica: 3 jamske objekte 

Cilj je dobro poskrbeti za medijsko podprtost problema in posameznih čistilnih akcij: 
predhodna pravočasna najava novinarjem o načrtovanem dogodku, zagotovljeno poročanje 
pri informativnih oddajah, na spletu, obveščanje časopisnih hiš, slovenska kronika. 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma 
skupine partnerjev) 

Nosilec projekta: DL Križna jama 
Pričakovani partnerji: DZRJ  Luka Čeč, JD Netopir Ilirska Bistrica, JD Rakek, IZRK Postojna 
(programsko), komunalna podjetja na tem območju 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in 
člani projektne 
skupine) 

Marko Matičič GSM: 051 387 223 E-mail: marko.maticic@gmail.com 

Matjaz Milharčič GSM: 040 744 359 E-mail: matjazmilharcic@yahoo.com 

Franjo Drole GSM: 041 312 196 
E-mail:  
franjo.drole@zrc-sazu.si 

Matej Kržič  GSM: 041 940 321 
E-mail:  
info@galator.net 

Radivoj Šajn  GSM: 031 873 245 
E-mail:  
radivoj.sajn@gmail.com 
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AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

Zaporedje potrebnih aktivnosti za dosego zastavljenih ciljev:  
─ ogled potencialnih objektov za čiščenje 
─ izbor objektov glede na lego v naravi v razmerju do zajetij vode (IZRK analiza) 
─ opremljanje objekta za čiščenje 
─ nakup specialne opreme, potrebne za čiščenje jam: jeklenice, vitel, škripčevje, osebna 

zaščitna oprema  
─ čiščenje 
─ skrb za medijsko pokritje 
─ zagotovitev preventivnih ukrepov, postavitev ovir za odlaganje novih odpadkov 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

72 mesecev 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska 
opredelitev primernih 
lokacij za izvajanje 
aktivnosti, občina, 
naslov, kat. štev.) 

vse občine v PNR 
Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 
lastniki zemljišč, pod katerimi so jame, so različni, 
jame so državna last 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

0 

popis 99ih jam na matičnem 
Krasu (IZRK financiral), vsebino 
potrebno razširiti na ostala 
območja  

  

Pripravljalna faza 

1 
nakup opreme (skupna 
oprema, ki jo uporabljajo vsa 
društva) 

2015 20.000 EUR 

2 terenska priprava / na objekt  

pred pričetkom 
čiščenja 
posameznega 
objekta 

1.000,00 EUR 

3 
pridobivanje dokumentacije o 
posamezni jami / na objekt 

pred pričetkom 
čiščenja 
posameznega 
objekta 

100,00 EUR 

4 

pridobitev dovoljenje za 
dostop do jame – lastnik 
ozemlja / na objekt 
Pridobitev soglasja ARSO za 
akcijo / na objekt 

pred pričetkom 
čiščenja 
posameznega 
objekta 

200,00 EUR 

Skupaj 21.300,00 EUR 

Izvedba 

1 

čiščenje posameznih 
opredeljenih objektov in 
zaprtje dostopa do očiščenih 
objektov 

 
povprečje zmnožka globine 
objekta in prostornine 
odpadkov 

 JD Rakek 2015 - 2020 9.000,00 / objekt  

 DZRJ Luka Čeč 2015 - 2020 9.000,00 / objekt  

 DL Krizna jama 2015 - 2020 9.000,00 / objekt  

 JD Netopir Ilirska Bistrica 2015 - 2020 9.000,00 / objekt  

Skupaj 207.000,00 EUR  

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za 
izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: 
________________________) 

 Ne bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje 
 

 Ni potrebno 
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Umeščenost v občinske razvojne 
in prostorske dokumente 

 Da 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena 
vrednost v 
EUR 

% Leto 

morebitno direktno 
financiranje 

135.000,00 
(38.535,00 
na društvo) 

60 2015 - 2020 

prijave na projekte ali 
sheme, ki podpirajo 
opredeljene vsebine 

135.000,00 
(38.535,00 
na društvo) 

60 2015 - 2020 

NVO shema za 
sofinanciranje odobrenih 
vsebin 

90.000,00 
(25.690,00 
na društvo) 

40 2015 - 2020 

Skupaj 228.300,00 EUR 

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje 
kazalnikov 

Kazalnik in vir Ob začetku projekta Ob koncu  projekta 

opremljenost društev za izvajanje 
čiščenja jamskih objektov 

0 
1 (komplet opreme, na voljo 
vsem društvom) 

število očiščenih jamskih objektov 
na območju posameznega društva, 
do katerih je onemogočen dostop 

  

JD Rakek 0 10 

DZRJ Luka Čeč 0 5 

DL Krizna jama 0 5 

JD Netopir Ilirska Bistrica 0 3 
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6.11. Spodbujanje trajnostne in učinkovite rabe energije 
 

NAZIV PROJEKTA: SPODBUJANJE TRAJNOSTNE IN UČINKOVITE RABE VIROV ENERGIJE 

POVZETEK PROJEKTA: 

Z izvedbo projekta, bodo izvedeni projekti, s katerimi se zasleduje cilje zastavljene v 
Lokalnem energetskem konceptu Občine Pivka. Navedeni cilji bodo doseženi tako na 
področju spodbujanja učinkovite rabe toplotne in električne energije ter na področju 
pridobivanja energije iz obnovljivih virov. 

PRIORTETA RRP:  2 – Trajnostni okoljski in infrastrukturni razvoj regije 

PROGRAM RRP: 7 – Infrastruktura 

UKREP RRP: Ukrep 3 - Energetika 

CILJNE SKUPINE:  Javni sektor, javna podjetja 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Za doseganje zastavljenih ciljev glede povečanja deleža uporabe obnovljivih virov 
energije in učinkovite rabe energije, je potrebno izvesti tako investicijske kot tudi 
organizacijske ukrepe. Trajnostni pristop k zagotavljanju potrebne energije, tako zahteva 
uporabo lokalno dostopnih obnovljivih virov. 

CILJI PROJEKTA DO 2020: 

- Energetsko sanirati vse večje javne objekte v Občini Pivka 

- Izvesti prenovo javne razsvetljave in obenem preprečiti svetlobno 
onesnaževanje okolja 

- Urediti centralni daljinski sistem oskrbe s toplotno energijo 

- Postavitev fotovoltaične elektrarne na območju IOC Neverke 

- Vzpostavitev sistema ciljnega spremljanja rabe energije 

 - Vzpostavitev sistema energetskega knjigovodstva 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

Občina Pivka 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Mihaela Smrdel, direktorica  
občinske uprave 

tel: 05 72 10 100 
E-mail: 
mihaela.smrdel@pivka.si 

 GSM: E-mail: 

 GSM: E-mail: 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

- Izvedba vseh potrebnih aktivnosti za energetsko sanacijo javnih objektov 

- Izvedba prenove javne razsvetljave v Občini Pivka 

- Izvedba vsej potrebnih aktivnosti za ureditev centralnega daljinskega sistema 
oskrbe s toplotno energijo, pridobljeno iz lesne biomase 

- Izvedba potrebnih aktivnosti za postavitev fotovoltaične elektrarne 

- Vzpostavitev sistema ciljnega spremljanja rabe energije 

- Vzpostavitev sistema energetskega knjigovodstva 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2014-2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, 
občina, naslov, kat. štev.) 

Območje občine Pivka 
Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? 
Občina Pivka 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti 
v lasti 

0    

Pripravljalna faza 
1 

Priprava projektne naloge 
 

2015 15.000 

2 Izdelava idejne zasnove 2016 200.000 
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3 
Priprava  projektne in investicijske 
dokumentacije  

2016 400.000 

Skupaj 615.000 

Izvedba 

1 
Energetska sanacija zdravstvene 
postaje Pivka 

2016 200.000 

2 
Energetska sanacija Krpanovega 
doma v Pivki 

2017 900.000 

3 
Energetska sanacija Osnovne šole 
Pivka 

2016 700.000 

4 Energetska sanacija vrtca Mavrica 2016 300.000 

5 Prenova javne razsvetljave v občini 2018 600.000 

6 
Ureditev daljinskega sistema 
ogrevanja na lesno biomaso 

2019 500.000 

7 
Postavitev sončne elektrarne v IOC 
Neverke 

2018 1.000.000 

8 
Uvedba sistema ciljnega spremljanja 
rabe energije (CSRE) 

2015 30.000 

9 
Uvedba sistema energetskega 
knjigovodstva 

2015 15.000 

Skupaj 4.245.000 

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za 
izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Ne bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: 
________________________) 

 Ne bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje  Ni potrebno 

Umeščenost v občinske razvojne 
in prostorske dokumente 

 /  

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena 
vrednost v EUR 

% Leto 

Občina Pivka  729.000 15 2014 - 2020 

Sredstva EU  4.131.000 85 2015 - 2020 

Skupaj 4.860.000 

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalnik in vir 
Ob začetku 
projekta 

Ob koncu  projekta 

Energetsko učinkovit objekt 
zdravstvene postaje Pivka 

0 1 

Energetsko učinkovit objekt 
Krpanov dom 

0 1 

Energetsko učinkovit objekt OŠ 
Pivka 

0 1 

Energetsko učinkovit objekt vrtec 
Mavrica 

0 1 

Celovito prenovljena javna 
razsvetljava (št. luči) 

100 800 

Število odjemalcev na daljinskem 
ogrevalnem sistemu 

0 100 

Instalirana priključna moč sončne 
elektrarne 

0 1 MW 

Št. objektov vključenih v CSRE 0 10 

Uvedeno energetsko knjigovodstvo  NE DA 

 
 
  



RRP Primorsko-notranjske regije 2014-2020 
 

Stran 252 od 291 

 

6.12. Celovita ureditev infrastrukture 
 

NAZIV PROJEKTA: CELOVITA UREDITEV INFRASTRUKTURE 

POVZETEK PROJEKTA: 

Osnovni namen projekta je celovita ureditve lokalne infrastrukture, kar vključuje 
prenovo lokalnih cest, mostov, odvajanja meteornih vod, hidrantnega omrežja ipd. Z 
izvedbo navedenih aktivnosti, bodo tako lokalni prebivalci, kot obiskovalci regije, 
pridobili sodobno, varno in okolju prijazno urejeno infrastrukturo. 

PRIORTETA RRP:  2 – Trajnostni okoljski in infrastrukturni razvoj regije 

PROGRAM RRP: 7 – Infrastruktura 

UKREP RRP: 1 – Komunalna infrastruktura 

CILJNE SKUPINE:  Lokalno prebivalstvo in ostali obiskovalci regije 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Potrebo po izvedbi projekta narekuje dotrajana in neustrezna infrastruktura, ki obenem 
predstavlja tudi pomanjkljivo varnost za njene uporabnike. Z realizacijo projekta, bo 
regija pridobila del sodobne in z vidika tako prometne kot tudi požarne varnosti, 
ustrezno urejene infrastrukture. 

CILJI PROJEKTA DO 2020: 

- Obnoviti cesto in most do Suhorja 

- Obnoviti cesto G. Košana – železniška postaja 

- Urediti pločnik in cesto v Narinu 

- Obnoviti cesto Parje - Juršče 

- Obnoviti cesto Trnje - Klenik 

- Sanirati cesto D. Košana – N. Sušica 

- Sanirati cesto Nadanje selo - Šmihel 

- Obnoviti cesto mimo gradu Ravne 

- Sanirati cesto Zagorje – Bač 

- Sanirati cesto v Slovensko vas 

- Urediti kolesarske poti v občini Pivka 

- Urediti prometno signalizacijo, prehode za  pešce in avtobusne postaje 

- Izvesti kanalizacijo v Zagorju 

- Izvesti kanalizacijo v Selcah, Trnju in Kleniku 

- Izvesti kanalizacijo v D. Košani 

- Prenoviti infrastrukturo na Stari Sušici 

- Izvesti kanalizacijo v Parjah 

- Izvesti kanalizacijo v Drskovčah 

- Izvesti kanalizacijo v Palčju 

- Izvesti kanalizacijo na Jurščah 

- Izvesti kanalizacijo na Kalu 

- Izvesti kanalizacijo v Narinu 

- Izvesti kanalizacijo v G. Košani 

- Izvesti kanalizacijo v N. Sušici 

- Izvesti kanalizacijo v Narinu 

- Obnoviti hidrantno omrežje na območju občine Pivka 

- Pridobiti tehnično primerno gasilsko avtolestev 

- Zgraditi čistilno napravo v Slovenski vasi 

- Zgraditi čistilno napravo v IOC Neverke 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

Občina Pivka 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Mihaela Smrdel, direktorica  
občinske uprave 

tel: 05 72 10 100 
E-mail: 
mihaela.smrdel@pivka.si 

 GSM: E-mail: 

 GSM: E-mail: 
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AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

Izvedba aktivnosti za obnovo ceste in mostu do Suhorja 

Izvedba aktivnosti za obnovo ceste G. Košana – železniška postaja 

Izvedba aktivnosti za ureditev pločnika in ceste v Narinu 

Izvedba aktivnosti za obnovo ceste Parje - Juršče 

Izvedba aktivnosti za obnovo ceste Trnje - Klenik 

Izvedba aktivnosti za sanacijo ceste D. Košana – N. Sušica 

Izvedba aktivnosti za sanacijo 

Izvedba aktivnosti za obnovo ceste mimo gradu Ravne 

Izvedba aktivnosti za sanacijo ceste Zagorje - Bač 

Izvedba aktivnosti za sanacijo a ceste v Slovensko vas 

Izvedba aktivnosti za ureditev kolesarskih poti v občini Pivka 

Izvedba aktivnosti za ureditev prometne signalizacije, prehodov za  pešce in avtob. 
postaj 

Izvedba kanalizacije v Zagorju 

Izvedba kanalizacije v Selcah, Trnju in Kleniku 

Izvedba kanalizacije v D. Košani 

Izvedba aktivnosti za prenovo infrastrukture na Stari Sušici 

Izvedba kanalizacije v Parjah 

Izvedba kanalizacije v Drskovčah 

Izvedba kanalizacije v Palčju 

Izvedba kanalizacije na Jurščah 

Izvedba kanalizacije na Kalu 

Izvedba kanalizacije v Narinu 

Izvedba kanalizacije v G. Košani 

Izvedba kanalizacije v N. Sušici 

Izvedba kanalizacije v Narinu 

Izvedba aktivnosti za obnovo hidrantnega omrežja 

Nakup, dobava in montaža gasilske avtolestve 

Izvedba aktivnosti za izgradnjo čistilne naprave v Slovenski vasi 

Izvedba aktivnosti za izgradnjo čistilne naprave v IOC Neverke 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2014-2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, 
občina, naslov, kat. štev.) 

Območje občine Pivka 

Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? 
Občina Pivka, zasebni 
lastniki 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti 
v lasti 

0    

Pripravljalna faza 

1 
Priprava projektne naloge 
 

2015 200.000 

2 Izdelava idejne zasnove 2016 1.000.000 

3 
Priprava  projektne in investicijske 
dokumentacije  

2016 2.300.000 

Skupaj 3.500.000 

 

1 Obnova ceste in mostu do Suhorja 2015 1.000.000 

2 
Obnova ceste G. Košana – železniška 
postaja 

2015 500.000 

3 Ureditev pločnika in ceste v Narinu 2018 450.000 

4 Obnova ceste Parje - Juršče 2018 500.000 

5 Obnova ceste Trnje - Klenik 2015 1.000.000 

6 Sanacija ceste D. Košana – N. Sušica 2018 2.000.000 
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7 Sanacija ceste Nadanje selo - Šmihel 2015 350.000 

8 Obnova ceste mimo gradu Ravne 2018 400.000 

9 Sanacija ceste Zagorje - Bač 2015 800.000 

10 Sanacija ceste v Slovensko vas 2015 300.000 

11 Ureditev kolesarskih poti v občini Pivka 2018 150.000 

12 
Ureditev prometne signalizacije, 
prehodov za  pešce in avtob. postaj 

2018 500.000 

13 Izvedba kanalizacije v Zagorju 2015 400.000 

14 
Izvedba kanalizacije v Selcah, Trnju in 
Kleniku 

2015 2.750.000 

15 Izvedba kanalizacije v D. Košani 2018 850.000 

16 Prenova infrastrukture na Stari Sušici 2015 200.000 

17 Izvedba kanalizacije v Parjah 2018 600.000 

18 Izvedba kanalizacije v Drskovčah 2018 370.000 

19 Izvedba kanalizacije v Palčju 2018 890.000 

20 Izvedba kanalizacije na Jurščah 2018 650.000 

21 Izvedba kanalizacije na Kalu 2018 1.300.000 

22 Izvedba kanalizacije v Narinu 2018 800.000 

23 Izvedba kanalizacije v G. Košani 2018 650.000 

24 Izvedba kanalizacije v N. Sušici 2018 750.000 

25 Izvedba kanalizacije v Narinu 2018 800.000 

26 
Obnova hidrantnega omrežja na 
območju občine Pivka 

2018 2.300.000 

27 
Nakup, dobava in montaža gasilske 
avtolestve 

2016 700.000 

28 
Izgradnja čistilne naprave v Slovenski 
vasi 

2015 100.000 

29 Izgradnja čistilne naprave v IOC Neverke 2016 100.000 

Skupaj 22.160.000 

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: 
________________________) 

 Bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje  Je potrebno 

Umeščenost v občinske razvojne 
in prostorske dokumente 

 Da 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena 
vrednost v EUR 

% Leto 

Občina Pivka  3.849.000 15 2014 - 2020 

Sredstva EU  21.811.000 85 2015 - 2020 

Skupaj 25.660.000 

KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 

Kazalnik in vir 
Ob začetku 
projekta 

Ob koncu  projekta 

Skupna dolžina prenovljenih cest 
in pločnikov 

0km 200km 

Skupna dolžina urejenih 
kolesarskih poti 

0km 50km 

Celovita urejenost prometne 
signalizacije, prehodov za pešce in 
avtobusnih postaj 

NE DA 

Skupna dolžina novo zgrajenih 
kanalizacijskih vodov 

0 km 30km 

Celovito obnovljeno hidrantno 
omrežje 

NE DA 
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Pridobitev gasilske avtolestve NE DA 

Število nov zgrajenih čistilnih 
naprav 

0 2 
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6.13. Za večjo trajnostno mobilnost Zelenega krasa 
 

NAZIV PROJEKTA: ZA VEČJO TRAJNOSTNO MOBILNOST ZELENEGA KRASA 

POVZETEK PROJEKTA: 
Z aktivnostmi projekta želimo vpeljati nove oblike (linijskih) prevozov, ki bodo 
ustrezale potrebam na terenu / prebivalcev regije. Prav tako želimo na območju 
regije vzpostaviti ustrezne pogoje za izvajanje trajnostne mobilnosti.  

PRIORTETA RRP:  2 – Trajnostni okoljski in infrastrukturni razvoj regije 

PROGRAM RRP: 7 – Infrastruktura 

UKREP RRP: 4 - Promet 

CILJNE SKUPINE:  
Odločevalske strukture v regiji 
Prebivalci regije 
Obiskovalci regije (turisti) 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Uporaba javnega potniškega prometa (JPP) v Sloveniji upada, še posebej na ruralnih 
območjih.  Danes povezav z JPP marsikje ni ali pa so časovno nekonkurenčne in 
neusklajene. Rezultat je seveda upad števila potnikov, nerentabilnost javnega 
prevoza in poglabljanje začaranega kroga. 
Po drugi strani pa se potrebe (staranjem prebivalstva,  padec življenjskega 
standarda, najredkeje poseljeno območje) po organizirani mobilnosti povečujejo. Tu 
so torej velike možnosti za urejanje trajnostnih oblik mobilnosti. 

CILJI PROJEKTA DO 2020: 

- razviti nove oblike javnega potniškega prometa v najredkeje poseljeni regiji 

- povečati dostopnost prebivalcev do javnega potniškega prometa 

-urediti mirujoči promet s spodbujanjem trajnostnih oblik mobilnosti 

-razviti trajnostno mobilnost v turizmu 

PROJEKTNO PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca projekta 
oziroma skupine partnerjev) 

Nosilec projekta: RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. 
Občine PNR 
 

PROJEKTNA SKUPINA: (vodja 
projekta in člani projektne 
skupine) 

Dragica Bratanič GSM: 05/721 22 44 E-mail:dragica@rra-nkr.si 

Dunja Mahne GSM: 05/721 22 39 E-mail: dunja@rra-nkr.si 

Boštjan Primc GSM: 05/711 2314 
E-mail: bostjan.primc@ilirska-
bistrica.si 

Urban Pinter GSM: 05/728 0733 E-mail: urban.pinter@postojna.si 

Stane Jakopin GSM: 01/709 8922 E-mail: stane.jakopin@bloke.si 

   

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih aktivnosti) 

-Izdelava celostne prometne strategije za Primorsko-notranjsko regijo  

-izvesti konkretnih (pilotnih) ukrepov za izboljšanje mobilnosti v regiji 

-promovirati ukrepe in projekt med prebivalci regije 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt projekta) 

2015-2018  

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za izvajanje 
aktivnosti, občina, naslov, kat. 
štev.) 

Območje Primorsko-notranjske regije 
Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 
Sodelujoče občine. 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto 
Ocena stroškov v 
EUR 

Že izdelane študije/ projektne 
naloge/ objekti v lasti 

0 -   

Pripravljalna faza 

1 -   

2 -   

3 -   

Skupaj  

Izvedba 
1 

Izdelava celostne prometne strategije za 
regijo 

2015 100.000,00 

2 Izvedba treh pilotnih linij 2016- 315.000,00 
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2018 

3 
Ureditev mirujočega prometa v treh 
občinah in spodbujanje trajnostnih oblik 
potovanj 

2016-
2018 

500.000,00 

4    

Skupaj 915.000,00 

PRIPRAVLJENOST PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Ne bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: 
________________________) 

 Ne bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje  Ni potrebno 

Umeščenost v občinske razvojne 
in prostorske dokumente 

 /  

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena vrednost v 
EUR 

% Leto 

MZiP 85.000,00 85 % 2015 

EU sredstva 692.750,00 85 % 2016-2018 

Lastna sredstva 137.250,00 15 % 2015-2018 

Skupaj 915.000,00 

KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 

Kazalnik in vir Ob začetku projekta 
Ob koncu  
projekta 

Izdelana celostna prometna 
strategija regije 

0 1 

Urejene lokacije za mirujoči promet 0 3 

Izvedeni pilotni ukrepi za 
izboljšanje mobilnosti v regiji 

0 6 
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6.14. Ureditev infrastrukture kot podpora razvoju turističnih območij v Občini Postojna 
 

NAZIV PROJEKTA: 
UREDITEV INFRASTUKTURE KOT PODPORA RAZVOJU TURISTIČNIH OBMOČJI V OBČINI 

POSTOJNA 

POVZETEK PROJEKTA: 
Celovita in celostna ureditev infrastrukture na območju občine Postojna, kot podpore 

razvoja turizma v občini Postojna. 

PRIORTETA RRP:  3 – Trajnostni okoljski in infrastrukturni razvoj regije 

PROGRAM RRP: 7 – Infrastruktura 

UKREP RRP: 1 - Komunalna infrastruktura 

CILJNE SKUPINE:  Cilje skupine so predvsem lokalni prebivalci, ki koristijo osnovno infrastrukturo ter turisti. 

OZADJE PROJEKTA: 

(opis namena projekta) 

Urejana infrastruktura je predpogoj in osnova za razvoj in ohranitev poselitve na podeželju 

ter podlaga za razvoj ostalih dopolnilnih in gospodarskih dejavnosti na podeželju.  

Namen projekta je zagotoviti vsem prebivalcem enake možnosti za razvoj ter kakovost 

življenja na podeželju. Zagotoviti urejeno prometno in okoljsko infrastrukturo, kvalitetno 

pitno vodo ter čisto okolje z čiščenjem odpadnih vod.  

V občini bo v naslednjem desetletju potrebno v celoti obnoviti cestno infrastrukturo in na 

novo zgraditi kanalizacijsko omrežje. V okviru projekta se bo po faza za posamezno 

območje, kot je navedeno med aktivnostmi, pripravljalo projekte za pridobitev gradbenih 

dovoljenj za celotno obnovo infrastrukture. 

CILJI PROJEKTA DO 2020: 

 izboljšanje stanja osnovne lokalne prometne infrastrukture 

 izboljšanje stanja osnovne okoljske infrastrukture 

 izboljšanje stanja vodotokov in vodnih virov  

 razvoj podeželja in dvig kvalitete življenja prebivalcev podeželja 

PROJEKTNO 

PARTNERSTVO: 

(predstavitev nosilca 

projekta oziroma skupine 

partnerjev) 

Nosilec Občina Postojna: 

Partnerji: IRK, Ribiška družina ZZV, ZVN NG 

PROJEKTNA SKUPINA: 

(vodja projekta in člani 

projektne skupine) 

Urban Pinter GSM: 041 946 738 E-mail: urban.pinter@postojna.si  

Ivan Žnidaršič GSM: E-mail: ivan.znidarsic@postojna.si  

Robert Ozbič GSM: E-mail: robert.ozbic@postojna.si  

Anita Kranjc GSM: E-mail: anita.kranjc@postojna.si  

AKTIVNOSTI:  

(opis posameznih 

Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije 

Izdelava projektne dokumentacije za obnovo prometne infrastrukture 

mailto:urban.pinter@postojna.si
mailto:ivan.znidarsic@postojna.si
mailto:robert.ozbic@postojna.si
mailto:anita.kranjc@postojna.si
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aktivnosti) Investicije: 

1. Urejanje infrastrukture na širšem območju Podgore, ki zajema urejanje prometne 
in okoljske infrastrukture na območju naselij in med naselji Lohača, Strmica, 
Studeno, Belsko in Bukovje 

2. Urejanje infrastrukture na širšem območju naselja Prestranek, ki zajema urejanje 
prometne in okoljske infrastrukture na območju naselij in med naselji Grobišče, 
Matenja vas, Prestranek, Koče in Slavina 

3. Izgradnja turistične poti od Planine do Predjame 
4. Izgradnja turistične poti od Unca (meje z občino Cerknica) do Planine z obnovo 

mostu čez Unico 

TRAJANJE PROJEKTA: 

(okvirni časovni načrt 

projekta) 

2015-2020 

 

LOKACIJA PROJEKTA: 

(prostorska opredelitev 

primernih lokacij za 

izvajanje aktivnosti, občina, 

naslov, kat. štev.) 

območje krajevnih skupnosti Prestranek, Slavina, 

Bukovje in Studeno 

Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 

Občina je lastnica lokalnih cest, 

kanalizacija in vodovod bosta 

potekala po cestah in po 

zasebnih zemljiščih. 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto 
Ocena stroškov v 

EUR 

Že izdelane študije/ 

projektne naloge/ objekti v 

lasti 

0 
Izdelan idejni projekt kanalizacijskih 

omrežij 
2008/2009  

Pripravljalna faza 

1 
Izdelava projektov za pridobitev 

gradbenih dovoljenj  
2016/2017 540.000 

2 Izvedba razpisov za gradnjo 2016/2018 150.000 

  690.000,00 

Izvedba 

1 
Urejanje infrastrukture na širšem 

območju Podgore 
2017/2019 4.210.000 

2 
Urejanje infrastrukture na širšem 

območju Prestranka 
2016/2018 

6.800.000 

3 Turistična pot Planina – Predjama 2018/2020 3.300.000 

4 Cesta Unec – Planina z mostom 2018/2020 3.750.000 

Skupaj   18.060.000,00 

PRIPRAVLJENOST 

PROJEKTA:  

(navedba potrebne 

dokumentacije za izvedbo) 

Projektna dokumentacija 
 Bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 

(navedite, katera: __DIIP, PIZ, FŠ, 

IP____) 
 Bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje  Je potrebno (delno) 

 Je pridobljeno, dne: _(delno so pridobljena) 

Umeščenost v občinske razvojne in 

prostorske dokumente  Da 
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PREDVIDENI VIRI 

FINANCIRANJA: 

Vir   Ocenjena 
vrednost v EUR 

% Leto 

Kohezijski sklad 13.125.000 70 2016-2020 

RS 2.812.500 15 2016-2020 

Občina Postojna 2.812.500 15 2016-2020 

Skupaj 18.750.000,00   

KAZALNIKI z navedbo virov 

podatkov za spremljanje 

kazalnikov 

Kazalnik in vir Ob začetku projekta Ob koncu  projekta 

Št. prebivalce z urejeno 

infrastrukturo 
0 1.774 

Št. Prebivalcev, ki bodo deležni 

kvalitetne in varne oskrbe s pitno 

vodo iz javnega vodovodnega 

sistema 

0 1.774 
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7. OKOLJE IN UPRAVLJANJE Z VIRI 
 

7.1. Energetska učinkovitost v Primorsko-notranjski regiji 
 

NAZIV PROJEKTA: ENERGETSKA UČINKOVITOST V PNR (OKRAJŠAVA: EU V PNR) 

POVZETEK PROJEKTA: 

Trajnostni razvoj se začne pri informiranju vsakega posameznika in s tem celotne 
družbe. Dejstvo je, da lahko le informiran človek s svojimi dejanji prispeva k 
trajnostnemu razvoju regije.  
Projekt EU v PNR je osnovan na  celovitem, odgovornem in uspešnem povezovanju 
vseh akterjev v regiji, ki skupaj nastopajo kot partnerji projekta z različnimi vlogami 
(izvajalec, uporabnik, financer). Temelji na tesnem sodelovanju tako javnega in 
zasebnega, gospodarskega, neprofitnega (NVO) ter izobraževalnega sektorja. V 
aktivnostih projekta vedno sodelujeta najmanj dva sektorja, ki sta lahko v odnosu: 
partner – partner, izvajalec – uporabnik, izvajalec – financer. 
Trajnost projekta bo vidna:  
1. Z vidika socialne razsežnosti je projekt zasnovan na temeljih vseživljenjskega 
učenja, saj spodbuja k neformalnim in formalnim oblikam izobraževanja ter 
povezovanja z izkustvenim učenjem, kar so primeri dobre prakse. Zmanjša se 
energetska revščina, poveča pa kvaliteta bivanja. 
2. Z vidika okoljske razsežnosti bomo s primeri URE in OVE pripomogli k lažjim, 
predvsem pa pravilnejšim in učinkovitejšim odločitvam pri prenovah in 
novogradnjah, kar bo pozitivno vplivalo na zmanjšano odvisnost energije ter 
ohranjanju okolja. 
3. Z vidika gospodarske razsežnosti predstavlja projekt konkurenčen produkt, 
primeren za izvoz in implementacijo v katerikoli državi, regiji ali občini. Že pred 
zaključkom projekta bomo skupaj s partnerji z novimi prioritetami regijskega 
energetskega sodelovanja poiskali ustrezne financerje. Zavzemali se bomo za širjenje 
dobre praske v ostale zainteresirane regije v Sloveniji ter izven meja. 

PRIORTETA RRP:  2 – Trajnostni okoljski in infrastrukturni razvoj regije 

PROGRAM RRP: 7 – Infrastruktura 

UKREP RRP: 3 - Energetika 

CILJNE SKUPINE:  

Vsi prebivalci PNR: gospodinjstva v družinskih in večstanovanjskih stavbah, dijaki, 
učenci, izvajalci del v javnem in zasebnem sektorju, občinska uprava in občinski 
svetniki, upravniki in vzdrževalci, gospodarstvo, kmetje, lastniki gozdov, instalaterji, 
gradbeniki, … 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Vsebina projekta EU v PNR temelji na povezovanju občin, saj sledi zahtevam 
Lokalnega energetskega koncepta (LEK). To je dokument, ki skladno z nacionalnim 
energetskim programom opredeljuje načrt razvoja energetike v lokalni skupnosti. 
Zahteva po izdelavi LEK izhaja iz določil 17. člena Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 
27/2007-UPB2, 70/2008, 22/2010). Obvezne vsebine LEK so določene s Pravilnikom 
o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Ur. l. RS, št 
74/09).  
Izdelava LEK zajema celovito oceno možnosti ter rešitev za načrtovanje občinske 
energetske strategije, z namenom prispevati k dvigu energetske in ekonomske 
učinkovitosti vseh subjektov v občini, kot tudi uvajanju novih energetskih rešitev. 
LEK tako tudi prispeva k povečevanju osveščenosti in informiranosti porabnikov 
energije v občini. 
S sprejetim lokalnim energetskimi konceptom se lahko zmanjšajo stroški oskrbe z 
energijo v občini, spodbuja pa se tudi razvoj novih sistemov in tehnologij na 
področju učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE), ki 
zagotavljajo višji življenjski standard. 
Izdelan LEK je podlaga pri prostorskem načrtovanju občine, ki zagotavljala 
energetsko in distribucijsko učinkovitost, učinkovit urban razvoj, kot tudi trajnostno 
prometno ureditev itd. Sprejet in potrjen LEK je praviloma podlaga za pridobitev 
sredstev za financiranje različnih projektov. 
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CILJI PROJEKTA DO 2020: 

1. Vse navedene ciljne skupine so preko neformalnih oblik izobraževanja 
usposobljene za implementacijo ukrepov URE in OVE v okviru svojih pristojnosti in 
ravni delovanja (glej kazalnike). 

2. Kvalitetna izvedba učinkovitih energetskih ukrepov v PNR regiji pri novogradnjah 
in sanacijah za zasebni in javni sektor (glej kazalnike). 

3. Vsi akterji ciljnih skupin na področju trajnostne energije v PNR regiji so povezani in 
sodelujejo, da se v 4 letih ob kvalitetnem monitoringu doseže najmanj 20% znižanje 
stroškov energije. 

PROJEKTNO PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca projekta 
oziroma skupine partnerjev) 

Nosilec projekta: VITRA Center za uravnotežen razvoj Cerknica 
Znani partnerji: RRA PNR, mediji v PNR – časopis, radio, lokalne TV 
Pričakovani partnerji: Obrtna zbornice PNR, Gospodarska zbornica PNR (Postojna, 
…), Srednješolski center Postojna, SGLŠ, podjetja – izvajalci del in proizvajalci 
materialov , Občine PNR, energetsko svetovalne pisarne, osnovne šole PNR, 

PROJEKTNA SKUPINA: (vodja 
projekta in člani projektne 
skupine) 

Bojan Žnidaršič GSM: 041830867 E-mail: info@vitra.si 

Tatjana Gostiša GSM: 041476425 E-mail: info@vitra.si 

 GSM: E-mail: 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih aktivnosti) 

Splošna predavanja URE in OVE po vaseh in mestih za gospodinjstva 

Dvostransko mednarodno usposabljanje 

Delavnice usposabljanja za izvajalce del v javnem in zasebnem sektorju 

 Strokovno vodeni ogledi dobrih praks NEP Slovenija http://nep.vitra.si  

 Študijski krožki za URE in OVE 

 Individualno svetovanje za občane (odprti telefon, e-svetovanje) 

 
Regijski dogodki ob evropskemu dnevu varčevanja z energijo (6.3. – svetovni dan 
varčevanja z energijo) 

 Tehnični dan za učence 8 razreda OŠ in 2 letnika SŠ 

 Medijski prispevki v regionalnih in občinskih medijih 

 Energetske aktivnosti TVU (Teden vseživljenjskega učenja) 

 
Letna evalvacija dosežkov in težav pri implementaciji URE in OVE za vse relevantne 
akterje 

 Vključitev novih primerov dobre prakse v portal NEP Slovenija 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

48 mesecev (4 leta) 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za izvajanje 
aktivnosti, občina, naslov, kat. 
štev.) 

celotno območje PNR 
Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto 
Ocena stroškov v 
EUR 

Že izdelane študije/ projektne 
naloge/ objekti v lasti 

0    

Pripravljalna faza 
1 Izdelava izvedbenega načrta 2014 10.000 

Skupaj 10.000 

Izvedba 

1 Izvajanja vseh izobraževalnih aktivnosti 2015 61.250,00 

2 Izvajanja vseh izobraževalnih aktivnosti 2016 61.250,00 

3 Izvajanja vseh izobraževalnih aktivnosti 2017 61.250,00 

4 Izvajanja vseh izobraževalnih aktivnosti 2018 61.250,00 

Skupaj 245.000,00 

PRIPRAVLJENOST PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Ne bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: 
________________________) 

 Ne bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje  Ni potrebno 

Umeščenost v občinske razvojne  /  

http://nep.vitra.si/
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in prostorske dokumente 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena vrednost v 
EUR 

% Leto 

Mednarodni izobraževalni 
programi EU – Erasmus+ 

133.000,00 52 2014-2018 

MŠŠ 12.000,00 5 2014-2018 

Prijave na projekte  110.000,00 43 2014-2018 

Skupaj 255.000,00 

KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 

Kazalnik in vir Ob začetku projekta Ob koncu  projekta 

splošna predavanja URE in OVE za 
gospodinjstva 

0 40 

moderirana 4 urna delavnica 0 8 

dvostransko mednarodno 
usposabljanje za 30 oseb 

0 4 

8 urne delavnice usposabljanja za 
izvajalce del v javnem in zasebnem 
sektorju 

0 8 

celodnevni strokovno vodeni 
ogledi dobrih praks NEP Slovenija 

0 8 

Študijski krožki za URE in OVE 
0 8 

individualno svetovanje za občane 
0 800 

regijski dogodek ob evropskemu 
dnevu varčevanja z energijo 

0 4 

tehnični dan za učence 8 razreda 
OŠ in 2 letnika SŠ 

0 12 

medijski prispevki v regionalnih in 
občinskih medijih 

0 48 

energetske aktivnosti TVU 
0 40 

letna evalvacija dosežkov in težav 
pri implementaciji URE in OVE za 
vse relevantne akterje 

0 4 

vključitev novih primerov dobre 
prakse v portal NEP Slovenija 

0 40 
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7.2. Ohranjanje kraške kulturne krajine in razvoj trajnostnega turizma 
 

NAZIV PROJEKTA: OHRANJANJE KRAŠKE KULTURNE KRAJINE IN RAZVOJ TRAJNOSTNEGA TURIZMA 

POVZETEK PROJEKTA: 

V lokalnem in regionalnem okolju želimo spodbuditi aktivnosti in dejavnosti, ki bi 
povezovale strokovnjake iz področja raziskovanja, predstavljanja in varovanja kraškega 
površja, podzemlja in kraške kulturne krajine v luči trajnostnega razvoja turizma. Obstajajo 
številna lokalna in regionalna društva, zavodi in druge strokovne inštitucije, ki strokovno 
poklicno ali prostovoljno delujejo na omenjenih področjih (lov, jamarstvo, izobraževanje, 
kulturna dediščina…) vendar parcialno in ne celostno. Spodbudili bomo aktivnosti 
celostnega gledanja na pokrajino in njeno dediščino ter razvoj butičnega dediščinskega 
turizma. 

PRIORTETA RRP:  2 – Trajnostni okoljski in infrastrukturni razvoj regije 

PROGRAM RRP: 8 – Okolje in gospodarjenje z viri 

UKREP RRP: 4 – Ohranjanje naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti 

CILJNE SKUPINE:  
- prebivalstvo različnih starosti iz občine in regije, poudarek na otrocih in mladini 
- strokovna javnost s področja interpretacije in varstva dediščine 
- NVO, ki delujejo na področju interpretacije in varstva dediščine 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

V lokalnem in regionalnem okolju želimo spodbuditi aktivnosti in dejavnosti, ki bi 
povezovale strokovnjake iz področja raziskovanja, predstavljanja in varovanja kraškega 
površja, podzemlja in kraške kulturne krajine v luči trajnostnega razvoja turizma. Obstajajo 
številna lokalna in regionalna društva, zavodi in druge strokovne inštitucije, ki strokovno 
poklicno ali prostovoljno delujejo na omenjenih področjih (lov, jamarstvo, izobraževanje, 
kulturna dediščina…) vendar parcialno in ne celostno. S projektom želimo povezati 
deležnike na teh področjih in ponuditi možnost celostnega raziskovanje, obravnavanja, 
predstavljanja in izobraževanja mladih in splošne javnosti (starejših, brezposelnih…) preko 
krožkov in interesnih dejavnosti v osnovnih šolah z naslovom  »Ohranjanje kraške kulturne 
krajine in razvoj trajnostnega turizma«, multidisciplinarnih delavnic, objav v tiskanih in 
elektronskih medijih in ostalih oblik predstavitev v lokalnem in regionalnem okolju. Želimo 
vzpostaviti in dolgoročno ohraniti povezovanje in sodelovanja med deležniki na različnih 
področjih ohranjanja naravne in kulturne krajine ter razvoja sonaravnega turizma na terenu, 
v praksi. 
Spodbuditi želimo delo in zaposlovanje na področju butične interpretacije in varovanja 
dediščine. 

CILJI PROJEKTA DO 
2020: 

- raziskovanje kraškega površja, podzemlja in kulturne krajine na terenu in s tem 
pridobivanje novih podatkov, znanj in vedenj na omenjenih področjih  
- povezovanje deležnikov z različnih področij ohranjanja kraške naravne dediščine,  kulturne 
krajine in razvoja trajnostnega turizma v regiji 
- oblikovanje stalne regijske programske skupine za izdelavo celostnih in trajnostno 
naravnanih programov, predstavitev, delavnic in izobraževalnega gradiva 
- vzpostavitev krožkov in interesnih dejavnostih na osnovnih šolah v regiji  
- vzpostavitev delavnic in predavanj za širšo javnost (starejše, brezposelne…) v knjižnicah in 
ostalih prostorih primernih za javno podajanje vsebin povezanih z naravno in kulturno 
kraško dediščino ter trajnostnim razvojem  
- trajno in tekoče izobraževanje in obveščanje različnih javnosti (mladi, starejši, brezposelni) 
o kraški naravni in kulturni dediščini ter možnostih razvoja trajnostnega turizma 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma 
skupine partnerjev) 

Društvo ljubiteljev Križne jame 
Zavod RS za varstvo narave  
mladinske ostale nevladne organizacije  iz regije 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Gašper Modic GSM:041-632-153 E-mail:krizna_jama@yahoo.com 

Anja Šolar Levar GSM: 01-2445-350 E-mail: anja.solar-levar@zrsvn.si 

Matej Kržič GSM: 041-940-321 E-mail: info@galator.net 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 

Raziskovanje in evidentiranje naravnih vrednot, kulturne dediščine in kulturne krajine 

Pogovori z zainteresiranimi nevladnimi in strokovnimi organizacijam, šolami in ostalimi 
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aktivnosti) javnimi ustanovami. 

Oblikovanje programske skupine za oblikovanje in razvoj programov. 

Oblikovanje programov, krožkov, interesnih dejavnosti, delavnic in predavanj 

Izvedba krožkov, interesnih dejavnosti, delavnic in predavanj 

Trajno in tekoče izobraževanje in ozaveščanje javnosti o projektu v različnih medijih 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2014 - 2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, 
občina, naslov, kat. 
štev.) 

Lokacije naravne in kulturne dediščine v regiji, Osnovne 
šole in knjižnice v PNR. 

Kdo je lastnik objekta/ zemljišč?  

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

0 / / / 

Pripravljalna faza 
1 

Raziskovanje, evidentiranje 
dediščine 

2014-
2015 

15.000,00 EUR 

Skupaj 15.000,00 

Izvedba 

1 
Oblikovanje programske skupine, 
oblikovanje programov 

2015-
2016 

20.000,00 EUR 

2 Izvedba promocijskih aktivnosti 
2015-
2020 

3.000,00 EUR 

3 Izvedba programov 
2016-
2020 

50.000,00 EUR 

Skupaj 73.000,00 

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za 
izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Ne bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: 
________________________) 

 Ne bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje 
 

 Ni potrebno 

Umeščenost v občinske razvojne 
in prostorske dokumente 

 / 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena 
vrednost v EUR 

% Leto 

Lastna sredstva 8.800,00 10% 2014-2020 

EU sredstva 79.200,00 90% 2014-2020 

Skupaj 88.000,00 

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalnik in vir 
Ob začetku 
projekta 

Ob koncu  projekta 

Raziskane enote dediščine 
(evidenčni in popisni listi) 

0 60 

Število novih programov varstva in 
ohranjanja dediščine 
(mulitmedijske predstavitve) 

0 5 

Število izvedenih krožkov ali 
interesnih dejavnosti po šolah 
(evalvacijski vprašalniki mentorjev 
krožkov) 

0 5 

Stopnja zadovoljstva z izvedenimi 
programi  (evalvacijski vprašalniki) 

0 75 
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Objave v različnih medijih (plakati, 
spletne objave, objave na radiu, 
lokalnih in regionalnih časopisih) 

0 30 

7.3. Sanacija in rekultivacija zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Stara vas, nadgradnja 
zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov ter izgradnja interaktivne učne poti »Ponovna 
uporaba odpadkov« 

 

NAZIV PROJEKTA: 
SANACIJA IN REKULTIVACIJA ZAPRTEGA ODLAGALIŠČA NENEVARNIH ODPADKOV STARA 
VAS, NADGRADNJA ZBIRNEGA CENTRA ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV TER 
IZGRADNJA INTERAKTIVNE UČNE POTI »PONOVNA UPORABA ODPADKOV« 

POVZETEK PROJEKTA: 

Izvede se rekultivacija deponije nenevarnih odpadkov Stara vas z izvedbo bentonitne 
prekrivke telesa deponije, ureditvijo končnega odplinjevanja, odvodnjavanja ter 
prekritje telesa deponije  z zemljino z zazelenitvijo. Dogradi se zbirni center odpadkov 
Stara vas v sodobni center ravnanja z ločenimi odpadki, z dvonivojskim platojem za 11 
kontejnerjev, nadstrešnico, vodohranom požarne vode, platojem za demontažo 
odpadkov, REUSE centrom ter učno potjo namenjeno izobraževanju mladih in starih: 
»Ponovna uporaba odpadkov«. 

PRIORTETA RRP:  2 – Trajnostni okoljski in infrastrukturni razvoj regije 

PROGRAM RRP: 8 – Okolje in gospodarjenje z viri 

UKREP RRP: 2 - Gospodarjenje z odpadki 

CILJNE SKUPINE:  Manj odloženih komunalnih odpadkov na odlagališčih  

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

S koncem leta 2012 se je deponija nenevarnih odpadkov Stara vas zaprla za odlaganje. 
Na njej se je odlagalo preko 40 let, pred letom 1998 bolj ali manj neurejeno. Ker je 
deponija površinsko zelo majhna, se je odpadke nalagalo na kup, tako je na mestu 
deponije sedaj zrastel umeten 20 m hrib, ki je opazen tudi iz mesta Postojna. Deponijo 
je potrebno ustrezno sanirati in kultivirati nazaj v naravno okolje, tako po izgledu kot po 
vplivih na okolje. Za popolno sanacijo je potrebno izvesti prekrivno tesnjenje, 
odvodnjavanje meteorne vode in ureditev odplinjanja. 
Drugi del projekta je nadgradnja obstoječega zbirnega centra, ki je premajhen in 
neprijazen do uporabnikov v sodobni dvonivojski zbirni center ravnanja z ločeno 
zbranimi frakcijami. Cilj je prebivalcem ponuditi možnost ločevanja v polem obsegu, 
poleg tega pa zagotavljati na mestu demontažo kosovnih odpadkov ter manjši reuse 
center, kjer bi lahko vsakdo oddal ali prevzel predmete, ki se ne rabijo več, vendar so še 
uporabni. Kot dodatek pa se preko celotnega zbirnega centra in rekultivirane deponije 
izvede učna pot »Ponovna uporaba odpadkov« kjer bo prikazano kaj se zgodi s 
predmeti, ko jih ne rabimo več in kako lahko odpadke ponovno uporabimo v drug 
namen. 

CILJI PROJEKTA DO 2020: 
─ Za 20 % povečati količino s strani občanov pripeljanih odpadkov na ZC Stara vas 
─ 3 % zmanjšanje količine odloženih odpadkov 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

Nosilec: Občina Postojna 
 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Urban Pinter GSM: 041946738 E-mail: urban.pinter@postojna.si 

Anita Kranjc GSM: E-mail: anita.kranjc@postojna.si 

Robert Ozbič GSM: E-mail: robert.ozbic@postojna.si 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

─ Izvedba javnega naročila za izvedbo gradbenih del 
─ Izdelava grafične podobe in vsebine učne poti 
─ Izvedba gradbenih del 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2015-2016 
 

mailto:urban.pinter@postojna.si
mailto:anita.kranjc@postojna.si
mailto:robert.ozbic@postojna.si


RRP Primorsko-notranjske regije 2014-2020 
 

Stran 267 od 291 

 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, občina, 
naslov, kat. štev.) 

Občina Postojna, 2541/41 in 2541/47 k.o. 
Postojna 

Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti v 
lasti 

0 Niso potrebne   

Pripravljalna faza 
1 Izvedba javnih naročil za izvajalce del 2015 10.000,00 

Skupaj 10.000,00 

Izvedba 

1 
Izvedba grafične podobe in vsebine 
učne poti 

2015-
2016 

20.000,00 

2 Izvedba rekultivacije deponije 
2015-
2016 

609.000,00 

3 Izvedba nadgradnje ZC 
2015-
2016 

601.000,00 

4 Izvedba učne poti 2016 40.000,00 

Skupaj 1.270.000,00 

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Izdelana 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: 
__DIIP______________________) 

 Izdelana 

Gradbeno dovoljenje  Je pridobljeno, dne: 08.11.2011 

Umeščenost v občinske razvojne in 
prostorske dokumente 

 Da 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena vrednost v 
EUR 

% Leto 

EU 
910.000 
 

70 2015-16 

RS 190.000 15 2015-16 

Občinski proračun 180.000 15 2015-16 

Skupaj 1.280.000,00 

KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 

Kazalnik in vir Ob začetku projekta Ob koncu  projekta 

povečanje količine ločeno zbranih 
frakcij na zbirnem centru 

360 t 450 t 

% zmanjšanja količine odloženih 
odpadkov na odlagališčih 

41 % 38 % 
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7.4. Okoljska infrastruktura Volčje Veliki Vrh 
 

NAZIV PROJEKTA: OKOLJSKA INFRASTRUKTURA VOLČJE - VELIKI VRH 

POVZETEK PROJEKTA: Izgradnja kanalizacijskega in vodovodnega omrežja za naselja Volčje in Veliki Vrh 

PRIORTETA RRP:  2 – Trajnostni okoljski in infrastrukturni razvoj regije 

PROGRAM RRP: 7 – Infrastruktura 

UKREP RRP: Ukrep 1 - Komunalna infrastruktura 

CILJNE SKUPINE:  
Mala in srednja podjetja Primorsko-notranjske regije, lokalno prebivalstvo občine 
Bloke in turističnimi obiskovalci tega kraja. 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Projekt rešuje oskrbo celotnega obravnavanega območje z zdravo neoporečno pitno 
vodo in odvajanje odpadnih komunalnih voda. 

CILJI PROJEKTA DO 2020: 
Izgradnja kanalizacijskega omrežja 3000 m 

Izgradnja vodovodnega omrežja      3000 m 

PROJEKTNO PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

Občina Bloke 

PROJEKTNA SKUPINA: (vodja 
projekta in člani projektne 
skupine) 

Stane Jakopin vodja 
projekta 

GSM: 041 871 744 
E-mail: 
stane.jakopin@bloke.si  

David Hiti GSM: 031 422 793 
E-mail: 
david.hiti@bloke.s i   

Jože Doles  GSM: 041 313 602 E-mail: zupan@bloke.si  

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih aktivnosti) 

Obnova obst. vodovodnega omrežja 

Izgradnja odpadne kanalizacije 

Izgradnja padavinske kanalizacije 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2015 – 2017 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za izvajanje 
aktivnosti, občina, naslov, 
kat. štev.) 

Po parcelah javnega dobra v k.o. Volčje in Veliki Vrh 

Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? 
Javno dobro – Občina 
Bloke 
 
 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti v 
lasti 

0 -   

Pripravljalna faza 

1 DIIP, IP 2015 10.000 

2 PGD 2015 20.000 

3 PZI 2016 20.000 

Skupaj 50.000,00 

Izvedba 

1 Izgradnja vodovoda 
2016 - 
2017 

300.000 

2 Izgradnja padavinske kanalizacije 
2016 - 
2017 

150.000 

3 Izgradnja odpadne kanalizacije 
2016 - 
2017 

300.000 

Skupaj 750.000,00 
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PRIPRAVLJENOST PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: _IP, 
DIIP______________) 

 Bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje  Je potrebno 

Umeščenost v občinske 
razvojne in prostorske 
dokumente 

 Da 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena vrednost 
v EUR 

% Leto 

EU viri 680.000 85 2017 

Občina Bloke 120.000 15 2016, 2017 

Skupaj 800.000,00 

KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 

Kazalnik in vir 
Ob začetku 
projekta 

Ob koncu  projekta 

Obnova obst. vodovodnega 
omrežja PID 

0 3000 m 

Izgradnja odpadne kanalizacije 
PID 

0 3000 m 

Izgradnja padavinske 
kanalizacije PID 

0 1500 m 
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7.5. Vodooskrba v občini Bloke 
 

NAZIV PROJEKTA: VODOOSKRBA V OBČINI BLOKE 

POVZETEK PROJEKTA: Obnova sekundarnega vodovodnega omrežja v občini Bloke 

PRIORTETA RRP:  2 – Trajnostni okoljski in infrastrukturni razvoj regije 

PROGRAM RRP: 7 – Infrastruktura 

UKREP RRP: Ukrep 1 - Komunalna infrastruktura 

CILJNE SKUPINE:  
Mala in srednja podjetja Primorsko-notranjske regije, prebivalstvo občine Bloke in 
turističnimi obiskovalci tega kraja. 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Projekt rešuje oskrbo celotno območje občine Bloke z zdravo neoporečno pitno vodo. 

CILJI PROJEKTA DO 2020: Izgradnja vodovodnega omrežja      10.000 m 

PROJEKTNO PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

Občina Bloke 

PROJEKTNA SKUPINA: (vodja 
projekta in člani projektne 
skupine) 

Stane Jakopin, vodja 
projekta 

GSM: 041 871 744 
E-mail: 
stane.jakopin@bloke.si  

David Hiti GSM: 031 422 793 
E-mail: 
david.hiti@bloke.s i   

Jože Doles  GSM: 041 313 602 E-mail: zupan@bloke.si  

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih aktivnosti) 

Obnova obst sekundarnega vodovodnega omrežja za celotno območje občine Bloke 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

 
2015 – 2020 
 
 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za izvajanje 
aktivnosti, občina, naslov, 
kat. štev.) 

Po parcelah javnega dobra v občini Bloke 

Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? 
Javno dobro – Občina 
Bloke 
 
 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti v 
lasti 

0 -   

Pripravljalna faza 

1 DIIP, IP 2015 10.000 

2 PGD 2015 50.000 

3 PZI 2016 50.000 

Skupaj 110.000,00 

Izvedba 
1 Izgradnja vodovoda 

2016 - 
2020 

890.000 

Skupaj 890.000,00 

PRIPRAVLJENOST PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: _IP, 
DIIP______________) 

 Bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje  Je potrebno 

Umeščenost v občinske 
razvojne in prostorske 
dokumente 

 Da 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena vrednost 
v EUR 

% Leto 
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EU viri 850.000 85 2018, 2019, 2020 

Občina Bloke 150.000 15 2015 -  2020 

Skupaj 1.000.000,00 

KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 

Kazalnik in vir 
Ob začetku 
projekta 

Ob koncu  projekta 

Obnova obst. vodovodnega 
omrežja PID 

0 10.000 m 
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7.6. Bloško jezero  
 

NAZIV PROJEKTA: BLOŠKO JEZERO 

POVZETEK PROJEKTA: Izgradnja okoljske in turistične infrastrukture  

PRIORTETA RRP:  2 – Trajnostni okoljski in infrastrukturni razvoj regije 

PROGRAM RRP: 7 – Infrastruktura 

UKREP RRP: 1 – Komunalna infrastruktura 

CILJNE SKUPINE:  
Mala in srednja podjetja Primorsko-notranjske regije, lokalno prebivalstvo občine 
Bloke in turističnimi obiskovalci tega kraja. 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

S projektom je predvidena izgradnja turistične infrastrukture ob Bloškem jezeru 

CILJI PROJEKTA DO 2020: 
─ Izgradnja turistično poslovnega objekta 
─ Ureditev okolice jezera 

PROJEKTNO PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

Občina Bloke 

PROJEKTNA SKUPINA: (vodja 
projekta in člani projektne 
skupine) 

Stane Jakopin vodja 
projekta 

GSM: 041 871 744 
E-mail: 
stane.jakopin@bloke.si  

David Hiti GSM: 031 422 793 
E-mail: 
david.hiti@bloke.s i   

Jože Doles  GSM: 041 313 602 E-mail: zupan@bloke.si  

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih aktivnosti) 

Izgradnja turistično poslovnega objekta 

Ureditev okolice jezera 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2015 – 2017 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za izvajanje 
aktivnosti, občina, naslov, 
kat. štev.) 

1014, 1015/1 in 1012/6 k.o. Volčje 

Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? 
Občina Bloke 
 
 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti v 
lasti 

0 -   

Pripravljalna faza 

1 DIIP, IP 2015 10.000 

2 PGD 2015 50.000 

3 PZI 2016 50.000 

Skupaj 110.000,00 

Izvedba 

1 
Izgradnja turistično poslovnega 
objekta 

2016 - 
2020 

740.000 

2 Ureditev okolice jezera 
2016 - 
2020 

150.000 

Skupaj 890.000,00 

PRIPRAVLJENOST PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: _IP, 
DIIP______________) 

 Bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje  Je potrebno 

Umeščenost v občinske 
razvojne in prostorske 
dokumente 

 Ne  
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PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena vrednost 
v EUR 

% Leto 

EU viri 850.000 85 2018 - 2020 

Občina Bloke 150.000 15 2016 - 2020 

Skupaj 1.000.000,00 

KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 

Kazalnik in vir 
Ob začetku 
projekta 

Ob koncu  projekta 

Izgradnja turistično poslovnega 
objekta PID 

0 1 kom 

Ureditev okolice jezera PID 0  1000 m2 
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7.7. Komunalno opremljanje območij gospodarskih con 
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7.8. Celostna strategija vodooskrbe v Primorsko-notranjski regiji 
 

NAZIV PROJEKTA: CELOSTNA STRATEGIJA VODOOSKRBE V PRIMORSKO-NOTRANJSKI REGIJI 

POVZETEK PROJEKTA: 

Primorsko-notranjska regija leži na območju obsežnih kraških vodonosnikov, ki hranijo 
ogromne količine podtalnice. Cilj projekta je izdelati celostno strategijo vodooskrbe v regiji, ki 
bo zajemala trajnostno in učinkovito upravljanje z obstoječimi vodnimi viri ter vključitev 
rezervnih virov.  
Projektni predlog se osredotoča na njeno zaščito za vodooskrbo in posredno na ohranjanje 
ekoloških habitatov, kar so cilji slovenske zakonodaje in evropskih smernic. Celostna strategija 
bo temeljila na izdelavi 1.) izdelavi primernih strokovnih smernic za trajnostno upravljanje z 
izbranimi vodnimi viri na regionalni in medregionalni ravni; 2.) izdelavi smernic za monitoring 
kakovosti voda; 3.) izdelavi načrta zaznavanja in ukrepanja v primeru pomanjkanja ali 
onesnaženja ter 4.) osveščanju prebivalstva in ciljnih skupin o ranljivosti kraških vodnih virov. 

PRIORTETA RRP:  2 – Trajnostni okoljski in infrastrukturni razvoj regije 

PROGRAM RRP: 8 – Okolje in gospodarjenje z viri 

UKREP RRP: 1 - Upravljanje z vodami 

CILJNE SKUPINE:  
Lokalne skupnosti – prebivalci, občine, vodooskrbna podjetja, kmetijstvo; skupaj cca. 50.000 
prebivalcev 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena 
projekta) 

Primorsko-notranjska regija se vse bolj pogosto sooča s težavami v preskrbi s kakovostno pitno 
vodo, saj vodooskrba temelji na kraških vodnih virih, ki so zaradi posebnih lastnosti pretakanja 
voda v podzemlju še posebej ranljivi na onesnaženje. Varovanje teh vodnih virov in oskrba z 
zdravo pitno vodo je zato ena od najpomembnejših razvojnih prioritet regije.  
Razpršena poselitev in slaba komunalna opremljenost naselij, industrijskih con in prometnic 
ter nenadzorovano odlaganje odpadkov in spuščanje drugih emisij v okolje ogrožajo kakovost 
kraških voda. Poleg tega je v regiji mnogo vodnih virov še vedno nezadovoljivo zaščitenih in 
nekateri individualni primeri bodisi začasnega bodisi trajnega onesnaženja že kažejo na 
pomanjkljivosti upravljanja z viri pitne vode.  
Namen projekta je izdelati primerne strokovne podlage za trajnostno upravljanje z izbranimi 
vodnimi viri na regionalni in medregionalni ravni, in za smiseln monitoring kakovosti voda ter 
izdelati načrt zaznavanja in ukrepanja v primeru pomanjkanja ali onesnaženja. Zato bomo s 
pomočjo različnih hidroloških metod (sledilni poizkusi, spremljanje izbranih fizikalno-kemijskih 
parametrov, črpalni poizkusi, ...) določili obseg prispevnih zaledij posameznih obstoječih in 
alternativnih vodnih virov. Celovito bomo ocenili, kakšna je občutljivost kraških voda za 
onesnaženje v teh zaledjih in kakšna je njihova dejanska in potencialna obremenjenost z 
onesnaževali ter njihova kakovost. Identifikacija najranljivejših območij in območij največjega 
tveganja za onesnaženje bo podala optimizacijo vodovarstvenih pasov, podlago za primerno in 
previdno upravljanje vodnih virov ter načrtovanje monitoringa kakovosti podzemne vode. 
Karta obremenjevalcev bo omogočala identifikacijo neustreznega upravljanja in bo skupaj s 
karto tveganja za onesnaženje uporabna za nadaljnje prostorsko načrtovanje obravnavanega 
območja. Organizirali bomo tudi strokovno-izobraževalne dejavnosti za osveščanje 
prebivalstva in ciljnih skupin o posledicah onesnaževanja krasa. 

CILJI PROJEKTA DO 
2020: 

- Izdelava strokovnih smernic za trajnostno upravljanje z izbranimi vodnimi viri v regiji in za 
smiseln monitoring kakovosti voda; 
- Določitev potencialnih rezervnih vodnih virov;  
- Izdelava strokovnega načrta zaznavanja in ukrepanja v primeru pomanjkanja ali onesnaženja; 
- Stabilizacija preskrbe s kakovostno pitno vodo; 
- Osveščenost prebivalstva in ciljnih skupin o posledicah onesnaževanja krasa. 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma 
skupine partnerjev) 

Nosilec projekta: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU. 
 
Projektni partnerji: 
- Občine Primorsko-notranjske regije, 
- Občinske in lokalne službe, ki skrbijo za vodooskrbo, zaščito in reševanje, 
- RRA Primorsko-notranjske regije. 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in 

Nataša Ravbar (vodja 
projekta) 

GSM: 031 311 265 E-mail: natasa.ravbar@zrc-sazu.si 
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člani projektne 
skupine) 

Metka Petrič GSM: E-mail: 

Janja Kogovšek GSM: E-mail: 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

- Analiza ter količinsko in kakovostno ovrednotenje alternativnih vodnih virov; 
- Določitev obsega prispevnih zaledij izbranih vodnih virov; 
- Ocena ranljivosti izbranih vodnih virov na onesnaženje; 
- Analiza obremenjevanja in tveganja izbranih vodnih virov za onesnaženje;  
- Identifikacija problemov in optimizacija vodovarstvenih pasov, primernega in previdnega 
upravljanja z vodnimi viri ter nadaljnje prostorsko načrtovanje; 
- Izdelava načrtov monitoringa kakovosti podzemne vode; 
- Izdelava načrtov zaznavanja in ukrepanja v primeru pomanjkanja ali onesnaženja; 
- Priprava usmeritev in končnih predlogov za izboljšanje stanja na področju gospodarjenja z 
vodnimi viri; 
- Izvajanje strokovno-izobraževalnih dejavnosti za osveščanje prebivalstva in ciljnih skupin o 
posledicah onesnaževanja krasa. 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

72 mesecev (januar 2015 – december 2020) 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska 
opredelitev primernih 
lokacij za izvajanje 
aktivnosti, občina, 
naslov, kat. štev.) 

Primorsko notranjska regija 
Občina Bloke, 
Občina Cerknica, 
Občina Ilirska Bistrica, 
Občina Loška Dolina, 
Občina Pivka, 
Občina Postojna. 

Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 
 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

0 
Geološke, speleološke, 
hidrološke študije  

  

Pripravljalna faza 
1 

Pregled literature in dostopnih 
podatkov, informacij 

2015 30.000,00 EUR 

Skupaj 30.000,00 EUR 

Izvedba 

1 
Količinsko in kakovostno 
ovrednotenje potencialnih 
rezervnih vodnih virov 

2015 – 
2016 

350.000,00 EUR 

2 
Črpalni preizkus, po eden na 
območje posamezne 
komunale  

2016-
2018 

225.000,00 EUR 

3 
Določitev obsega prispevnih 
zaledij izbranih vodnih virov 

2015 – 
2017 

550.000,00 EUR 

4 
Izdelava kart ranljivosti in 
tveganja za onasneženje 
izbranih vodnih virov 

2017 – 
2018 

170.000,00 EUR 

5 

Izdelava načrtov monitoringa 
kakovosti podzemne vode ter 
zaznavanja in ukrepanja v 
primeru pomanjkanja ali 
onesnaženja 

2018 – 
2020 

140.000,00 EUR 

6 
Vzpostavitev 3 merilnih mest 
za stalni monitoring kvalitete 
in količine vode 

2018 – 
2020 

150.000,00 EUR 

7 

Priprava usmeritev in končnih 
predlogov za izboljšanje stanja 
na področju gospodarjenja z 
vodnimi viri 

2020 80.000,00 EUR 

8 
Izvajanje strokovno-
izobraževalnih dejavnosti 

2015 – 
2020 

30.000,00 EUR 
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Skupaj 1.695.000,00 EUR  

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za 
izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Ne bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: 
________________________) 

 Bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje  Ni potrebno 

Umeščenost v občinske razvojne 
in prostorske dokumente 

 Da  

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena 
vrednost v 
EUR 

% Leto 

EU sredstva 30 % 2. – 6. 
leto 

517.500,00 EUR 

Nacionalna sredstva 65 % 1. – 6. 
leto 

1.121.250,00 EUR 

Lastna sredstva 5 % 1. – 6. 
leto 

86.250,00 EUR 

Skupaj 1.725.000,00 EUR 

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje 
kazalnikov 

Kazalnik in vir 
Ob 
začetku 
projekta 

Ob koncu projekta 

Število sprejetih dokumentov za 
vzpostavitev trajnostnega upravljanja z 
izbranimi vodnimi viri v regiji in za 
smiseln monitoring kakovosti voda 
(Občinski in državni dokumenti) 

0 6 

Število sprejetih dokumentov za 
vzpostavitev strokovnega načrta 
zaznavanja in ukrepanja v primeru 
pomanjkanja ali onesnaženja (Občinski in 
državni dokumenti, viri javnih služb, ki 
skrbijo za vodooskrbo) 

0 6 

Odsotnost problematičnih obdobij 
oskrbe z vodo v regiji (Občinska – 6 občin 
in regijska poročila) 

0 6 

Število izvedenih strokovno-
izobraževalnih dejavnosti za osveščanje 
prebivalstva in ciljnih skupin o posledicah 
onesnaževanja krasa (poročila, mediji) 

0 20 
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7.9. Nanoščica od izvira do izliva 
 

NAZIV PROJEKTA: NANOŠČICA OD IZVIRA DO IZLIVA 

POVZETEK PROJEKTA: 
Celovita preučitev porečja Nanoščice z evidentiranjem onasneževalcev in sanacijo le 
teh - Pivka 

PRIORTETA RRP:  3 – Trajnostni okoljski in infrastrukturni razvoj regije 

PROGRAM RRP: 8 – Okolje in gospodarjenje z viri 

UKREP RRP: 1 - Upravljanje z vodami 

CILJNE SKUPINE:  Doseganje dobrega kemijskega in ekološkega stanja voda 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Povzetek: 
Nanoščica je v preteklosti bila bogata z živalstvom, predvsem ribe in potočni raki. 
Zaradi intenzivnega kmetijstva in neurejenega odvajanja odpadnih vod, je sedaj reka 
točkovno in tudi splošno onesnažena, kar je opazno predvsem v poletnem času, ko so 
pretoki minimalni. V izredno občutljivem sušnem času lahko zaradi prevelikega vnosa 
organskih snovi v reko, ta ostane brez kisika, kar vodi v pogin ribjega življa. Prav tako se 
zaradi prevelike količine organskih snovi reka prehitro in prekomerno zarašča, zato 
postaja slabše pretočna, bolj poplavlja, določene biotske vrste pa se umikajo ali pa 
izginjajo. Pogosto so onesnaženi tudi Nanoški vodni viri, ki se sicer nahajajo nad naselji, 
vendar pa je njihova občutljivost prevelika, vodni vir Korotan pa je zaradi vdora 
površinskih vod trenutno za redno uporabo neprimeren.  
Smisel projekta je evidentirati vse pomaknjljivosti, ki obstajajo v okviru reke Nanoščice, 
tako s področja pitne vode, poplavne varnosti, biotske raznovrstnosti kot tudi 
kemijskega in biološkega stanja vode. Drugi del projekta je evidentirane probleme 
strokovno analizirati in pridobiti projektne rešitve za njihovo sanacijo, tretji del 
projekta pa izvedba investicij. 
Celoten projekt bi zaokrožili z učno potjo v smislu prej/sedaj, ki bi bila namenjena tako 
avto turistom kot kolesarjem kot tudi interaktivnem ogledu (posnetki s panoramsko  
kamero). Ogled bi bil tudi voden v sodelovanju z lokalnimi društvi. 
Osnovna ideja: 
Kraški vodotoke predstavljajo ranljive vodne vire, ki so sicer razpršeni, vendar pa med 
seboj podzemno povezani. Predvsem njihov podzemni tok je marsikje slabo razumljen, 
zato jih ni mogoče kvalitetno ščititi pred onesnaževanjem. Kraški vodotoki so tako zelo 
izpostavljeni onesnaženjem, predvsem v poletnih sušnih mesecih. Tak primer kraškega 
vodotoka je reka Nanoščica, na katerih izvirih se nahajajo tudi Nanoški vodni viri vodni 
vir Korotan. V porečju Nanoščice se nahaja 19 naselij s ca. 2.600 prebivalcev, kateri 
večina brez čiščenja odvajajo odpadne vode v naravo. Na območju se nahajajo tudi štiri 
večje farme, ki še dodatno obremenjujejo okolje z organskimi snovmi. ker dolgoročno 
tako sobivanje človeka z reko ni primerno, je potrebno najti rešitve za dolgoročno 
zmanjšanje vplivov človeškega bivanja na stanje vode in vodnih virov na minimum. 
Namen: 
Celovito preučiti vplive človekovega bivanja v porečju Nanoščice na kvaliteto rečne 
vode, izpostaviti kritične onesnaževalce in izvesti ukrepe za omilitev vpliva 
onesnaževalcev na stanje vode.  
Glavni problemi in vprašanja v projektu: 
• Kakšna je kakovost vodotoka in vodnih virov, kakšna njihova ranljivost in kateri so viri 
onesnaževanja 
• Kakšno je pomen ohranitve Nanoških vodnih virov in Korotana za potrebe oskrbe s 
pitno vodo 
• Kako vplivajo oziroma kakšen vpliv podnebnih sprememb se predvideva, na 
pomanjkanje pitne vode v sušnem obdobju v občini in kakšni so dolgoročni cilji varne 
vodooskrbe 
• Kakšne posledice bodo imele podnebne spremembe in kmetijstvo na vodotok ter 
kako te vplive omiliti, 
• Evidentiranje odločevalcev v tej problematiki in določitev odgovornosti in pristojnosti 
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za ureditev stanja vode 
Cilji projekta so usmerjeni v trajnostni in celostni upravljanju kraških vodotokov in virov 
pitne vode , ki temelji na : 
• Identifikacija stalnih inrezervnih vodnih virov in njihovih vplivnih območij, 
• Raziskave stanja površinskih voda in vzpostavitev rednega monitoringa, 
• Operativna strategija , ki temelji na rezultatih raziskav, ki bo vključevala priporočila za 
upravljanje z vodotoki in vodnimi viri na območju in ki bo vključevala koPNRetne 
določbe za omejitev vplivov na vodotoke in vodne vire, 
• Integralni akcijski načrt sanacije prepoznanih  onensnaževalce, ter rehabilitacija tako 
vodnih virov kot vodotokov z načinom umetne vrnitve prvotnega biotskega sistema. 
 • Poseben del aktivnosti bodo usmerjene v povečanje ozaveščenosti in znanja o 
pomenu in promociji zaščite sladkovodnih virov in vodotokov.  

CILJI PROJEKTA DO 2020: 

izboljšanje stanja vodotoka in evidentiranih vodnih virov 

izvedba prve faze sanacije onesnaževalcev vodotoka  

Urediti izobraževalno interaktivno in naravno pot  

PROJEKTNO PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca projekta 
oziroma skupine partnerjev) 

Nosilec Občina Postojna: 
Partnerji: IRK, Ribiška družina ZZV, ZVN NG 

PROJEKTNA SKUPINA: (vodja 
projekta in člani projektne 
skupine) 

Urban Pinter GSM: 041946738 E-mail: urban.pinter@postojna.si 

Anita Kranjc GSM: E-mail: anita.kranjc@postojna.si 

Robert Ozbič GSM: E-mail: robert.ozbic@postojna.si 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih aktivnosti) 

Naročilo študije poplavne varnosti v porečju reke Nanoščice 

Naročilo študije vodovoarstvenih pasov in podzemnih vod 

Naročilo študije biotskega stanja v reke Nanoščice 

 
Naročilo celovitega okoljskega poročila z naborom ukrepov za izboljšanja stanja reke 
Nanoščice 

 

Naročilo projektne dokumentacije za: 
5. Ureditev Nanoških vodnih virov 
6. Rekonstrukcija vodovodnega omrežja od Nanosa do Hrašč z UF čistilno 

napravo Strane in Šmihel ter obnovo vodohranov 
7. Kanalizacijo in čistilno napravo za odpadne vode za naselje Strane, Malo in 

Veliko Ubeljsko, Šmihel in Landol, Orehek in Razdrto 
8. Kanalizacijo s povezovalnimi vodi za naselja Hrenovice, Goriče, Dilce in 

Studenec ter Mali Otok 
9. Kanalizacijo Velika Brda 
10. Ureditev znanstvene učne poti »človek in reka – žila življenja«. 

 

Investicije v ukrepe: 
1. Izgradnja UF ČN za čiščenje pitne vode Strane   
2. Izgradnja UF ČN za čiščenje pitne vode Šmihel  Izgradnja UF ČN za čiščenje pitne 

vode Korotan   
3. Rekonstrukcija in izboljšava vodovodnega omrežja med Nanosom in Postojno                                                                 
4. Izgradnja kanalizacije in ČN Strane                     -  
5. Izgradnja kanalizacije in ČN Malo in Veliko Ubeljsko           - 
6. Izgradnja kanalizacije in ČN Šmihel in Landol 
7. Izgradnja kanalizacije in ČN Orehek 
8. Izgradnja kanalizacije in ČN Zagon 
9. Izgradnja kanalizacije in ČN Razdrto 
10. Izgradnja kanalizacije Velika Brda in povezava do KS Hruševje 
11. Izgradnja kanalizacije v naseljih Hrašče, Hrenovce, Dilce, Goriče, Studenec ter Mali 

Otok in navezava na KS Postojna 
12. Izgradnja interaktivne in v naravi poti na temo Človek in reka – žila življenja, z 

ureditvijo in označitvijo vseh dostopov do čistilnih naprav pitne vode, odpadne 
vode, reških habitatov in biotipov, vključno z vodenimi ogledi 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2015-2020 

mailto:urban.pinter@postojna.si
mailto:anita.kranjc@postojna.si
mailto:robert.ozbic@postojna.si
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LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za izvajanje 
aktivnosti, občina, naslov, kat. 
štev.) 

Zahodni del občine Postojna 
Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 
Večina ne 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto 
Ocena stroškov v 
EUR 

Že izdelane študije/ projektne 
naloge/ objekti v lasti 

0 
Izvedba javnih 
razpisov za potrebne 
študije 

2015 30.000 

Pripravljalna faza 

1 
Izdelava raziskovalnih 
študij 

2015-16 200.000 

2 
Izvedba javnih 
razpisov za 
projektiranje investicij 

2016 50.000 

3 

Izvedba projektiranja s 
pridobivanjem 
služnosti in gradbenih 
dovoljenj za 
nepripravljene 
projekte 

2017-2020 500.000 

4 
Izvedba razpisov za 
gradnjo že 
pripravljenih projektov 

2016 100.000 

5 

Izvedba razpisov za 
gradnja 
nepripravljenih 
projektov 

2021 100.000 

Skupaj 980.000 

Izvedba 

1 
Izgradnja UF ČN za 
čiščenje pitne vode 
Strane   

2016 200.000 

2 
Izgradnja UF ČN za 
čiščenje pitne vode 
Šmihel   

2016 488.000 

3 

Izgradnja UF ČN za 
čiščenje pitne vode 
Korotan  (gradbeno 
dobljeno) 

2016 1.040.000 

 

Izgradnja 
povezovalnega 
cevovoda Korotan – 
Zalog (gradbeno 
dobljeno) 

2016 1.340.000 

4 

Rekonstrukcija in 
izboljšava 
vodovodnega omrežja 
med Nanosom in 
Hraščami v dolžini 
4.700 m (projektna 
dokumentacija 
izvedena)                                                                

2016-2018 1.050.000 

5 
Izgradnja kanalizacije 
in ČN Strane  90 PE                    

2021-22 250.000 

6 
Izgradnja kanalizacije 
in ČN Malo in Veliko 

2022-23 500.000 
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Ubeljsko 200 PE 

7 
Izgradnja kanalizacije 
in ČN Šmihel in Landol 
450 PE 

2025-26 1.100.000 

8 
Izgradnja kanalizacije 
in ČN Orehek 250 PE 

2023-24 640.000 

9 
Izgradnja kanalizacije 
in ČN Zagon 250 PE 
(gradbeno dobljeno) 

2016-17 620.000 

10 
zgradnja kanalizacije 
in ČN Razdrto 250 PE 

2025-2026 610.000 

11 

Izgradnja kanalizacije 
Velika Brda (50 PE)  in 
povezava do KS 
Hruševje 

2019 120.000 

12 

Izgradnja kanalizacije v 
naseljih Hrenovce, 
Dilce, Goriče, 
Studenec, Smrekce in 
Mali Otok (skupaj 
1200 PE) 

2021-2024 1.250.000 

13 

Izgradnja 
kanalizacijskega 
omrežja Hrašče s 
povezovalnim 
cevovodom za 
odpadno vodo Hrašče-
Postojna s črpališčem 
(gradbeno dobljeno) 

2016 1.180.000 

14 

Izgradnja interaktivne 
in v naravi poti na 
temo Človek in reka – 
žila življenja I. faza 

2020 120.000 

15 

Izgradnja interaktivne 
in v naravi poti na 
temo Človek in reka – 
žila življenja II. faza 

2026 120.000 

Skupaj   10.628.000,00 

Skupaj 
I. faza 

2014-
2020 

 
7.138.000,00 

 
II. faza 

2021-
2026 

 
4.470.000,00 

PRIPRAVLJENOST PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: __DIIP, PIZ, FŠ, 
IP____) 

 Bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje  Je potrebno (delno) 

Umeščenost v občinske razvojne 
in prostorske dokumente 

 Da 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
 Ocenjena 

vrednost v 
EUR 

% Leto 

Kohezijski sklad 8.125.600,00 70 2016-2020 

RS 1.741.200,00 15 2016-2020 
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Občina Postojna 1.741.200,00 15 2016-2020 

Skupaj 11.608.000,00   

KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 

Kazalnik in vir Ob začetku projekta 
Ob koncu  
projekta 

Št. Vodnih teles kjer je doseženo 
izboljšanje stanje 

0 1 

Št. Prebivalcev, ki bodo deležni 
kvalitetne in varne oskrbe s pitno 
vodo iz javnega vodovodnega 
sistema 

0 3550 

Povečanje števila PE, ki bodo 
priključeni na sistem odvajanja in 
čiščenja odpadnih komunalnih 
voda 

360 2740 

Sprejetje Odloka o varovanju 
nanoških vodnih virov 

0 1 
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7.10. Gradnja omrežja komunalne infrastrukture Pudob 
 

NAZIV PROJEKTA: GRADNJA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PUDOB 

POVZETEK PROJEKTA: 

Naselja Pudob, Iga vas, Viševek, Šmarata in Kozarišče so brez omrežja fekalne 
kanalizacije. Odpadne vode se stekajo v vodotok Obrh, kateri predstavlja izredno 
pomembno ribolovno območje. Celotno območje spada tudi v vodovarstveno 
območje vodnega zajetja Malni za vodooskrbo Postojne in Pivke. S projektom bo 
urejeno odvodnjavanje fekalnih odpadnih vod, čištile pa se bodo na že izgrajeni 
čistilni napravi v starem trgu. Izgrajena kanalizacija v naselju kozarišče pomeni tudi 
neoviran razvoj gradu Snežnik z njegovimi spremljajočimi objekti. 

PRIORTETA RRP:  2 – Trajnostni okoljski in infrastrukturni razvoj regije 

PROGRAM RRP: 7 – Infrastruktura 

UKREP RRP: 1 – Okoljska infrastruktura  

CILJNE SKUPINE:  Lokalno prebivalstvo, prebivalstvo Primorsko-notranjske regije in grad Snežnik 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Prebivalci naselij Pudob, Iga vas, Viševek, Šmarata in Kozarišče nimajo urejene 
fekalne kanalizacije. S projektom bomo tem naseljem uredili javno kanalizacijsko 
omrežje, obnovili pa bomo tudi del dotrajanega vodovodnega omrežja. Fekalno 
omrežje se z ocenjeno obremenitvijo okoli 1000 PE navezuje na čistilno napravo v 
Starem trgu. 

CILJI PROJEKTA DO 2020: Izgradnja fekalne kanalizacije in obnova vodovodnega omrežja 

PROJEKTNO PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca projekta 
oziroma skupine partnerjev) 

Občina Loška dolina 

PROJEKTNA SKUPINA: (vodja 
projekta in člani projektne 
skupine) 

Bogdan Zevnik GSM:041-709-806 E-mail: 

 Bogdan.zevnik@loskadolina.si  

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih aktivnosti) 

Izdelava investicijske dokumentacije 

Izvedba javnega naročila 

Gradnja 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt projekta) 

26 mesecev, september 2014-oktober 2016 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za izvajanje 
aktivnosti, občina, naslov, kat. 
štev.) 

Občina je lastnik vseh zemljišč, ali pa ima pridobljene služnostne 
pogodbe za izvedbo omrežja 

Kdo je lastnik 
objekta/ 
zemljišč? 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto 
Ocena 
stroškov v 
EUR 

Že izdelane študije/ projektne 
naloge/ objekti v lasti 

0    

Pripravljalna faza 

1 Izdelava investicijske dokumentacije  2014 5.000,00 

2 Izvedba javnega naročila 2014 10.000,00 

Skupaj 15.000,00 

Izvedba 

1 Gradnja in nadzor nad gradnjo 2014 550.000,00 

2 Gradnja in nadzor nad gradnjo 2015 2.000.000,00 

3 Gradnja in nadzor nad gradnjo 2016 2.000.000,00 

Skupaj 4.550.000,00 

PRIPRAVLJENOST PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za izvedbo) 

Projektna dokumentacija  V izdelavi 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera:  IP 

 Bo potrebna 
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Gradbeno dovoljenje  V izdelavi 

Umeščenost v občinske razvojne 
in prostorske dokumente 

 Da 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena vrednost v 
EUR 

% Leto 

Občinski proračun 900.000,00 19,7 2014-2016 

Sredstva EU ali RS 3.665.000,00 80,3 2014-2016 

Skupaj 4.565.000,00 

KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 

Kazalnik in vir Ob začetku projekta Ob koncu  projekta 

Izgrajeno fekalno omrežje 0 8,0 km 

Obnovljeno vodovodno omrežje 0 6,0 km 

Izgrajena črpališča fekalnih vod 0 13 kom 
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7.11. Vodooskrba v Babnem polju 
 

NAZIV PROJEKTA: VODOOSKRBA V BABNEM POLJU 

POVZETEK PROJEKTA: 

Vodooskrba naselja Babno polje je neustrezna. Ob daljših sušnih obdobjih vodni vir 
skoraj presahne, pitno vodo pa je potrebno dovažati z gasilskimi vozili. Po drugi 
strani pa se ob večjih naliv zajetje zakali in vodo je potrebno prekuhavati. Z 
investicijo nameravamo ta vodni vir ukiniti, naselja pa s pet kilometrov dolgim 
vodovodom povezati v sistem vodooskrbe Loške doline.  

PRIORTETA RRP:  2 – Trajnostni okoljski in infrastrukturni razvoj regije 

PROGRAM RRP: 7 – Infrastruktura 

UKREP RRP: 1 – Okoljska infrastruktura 

CILJNE SKUPINE:  Lokalno prebivalstvo, mednarodni mejni prehod Babno polje 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Prebivalci naselja Babno polje in delavci na mejnem prehodu Babno polje imajo 
večkrat letno neustrezno oskrbo s pitno vodo. S tem projektom bomo povezali 
naselje Babno polje z vodovodom v naselju Vrh. S tem bo omogočena ustrezna 
dobava pitne vode, zagotovljena pa bo tudi požarna varnost. 

CILJI PROJEKTA DO 2020: Izgradnja primarnega vodovodnega omrežja 

PROJEKTNO PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca projekta 
oziroma skupine partnerjev) 

Občina Loška dolina 

PROJEKTNA SKUPINA: (vodja 
projekta in člani projektne 
skupine) 

Bogdan Zevnik GSM:041-709-806 E-mail: 

 Bogdan.zevnik@loskadolina.si  

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih aktivnosti) 

Izdelava investicijske dokumentacije 

Izvedba javnega naročila 

Gradnja 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt projekta) 

12 mesecev, maj 2015-junij 2016 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za izvajanje 
aktivnosti, občina, naslov, kat. 
štev.) 

Občina je lastnik vseh zemljišč, ali pa ima pridobljene služnostne 
pogodbe za izvedbo omrežja 

Kdo je lastnik 
objekta/ 
zemljišč? 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto 
Ocena 
stroškov v 
EUR 

Že izdelane študije/ projektne 
naloge/ objekti v lasti 

0 -   

Pripravljalna faza 

1 Izdelava investicijske dokumentacije  2015 5.000,00 

2 
Izvedba javnega naročila in projektno 
vodenje 

2015 10.000,00 

Skupaj 15.000,00 

Izvedba 

1 Gradnja in nadzor nad gradnjo 2015 200.000,00 

2 Gradnja in nadzor nad gradnjo 2016 200.000,00 

Skupaj 400.000,00 

PRIPRAVLJENOST PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za izvedbo) 

Projektna dokumentacija  V izdelavi 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera:  IP 

 Bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje  Je potrebno 

Umeščenost v občinske razvojne 
in prostorske dokumente 

 Da 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena vrednost v 
EUR 

% Leto 
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Občinski proračun 75.000,00 18,1 2015-2016 

Sredstva EU ali RS 340.000,00 81,9 2015-2016 

Skupaj 415.000,00 

KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 

Kazalnik in vir Ob začetku projekta Ob koncu  projekta 

Izgrajeno vodovodno omrežje 0 5,0 km 
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7.12. Ohranimo in predstavimo kras 
 

NAZIV PROJEKTA: OHRANIMO IN PREDSTAVIMO KRAS 

POVZETEK PROJEKTA: 

V projekt je zajeta postavitev, dograditev ali obnova (manjše) infrastrukture za 
obiskovalce na petih različnih lokacijah Nature 2000 v Primorsko-notranjski regiji. Na 
teh mestih bosta postavljena /dograjena objekta, večinoma pa gre za označitev poti, 
postavitev postajališč za kolesa in opazovalnic. Prav tako je potrebno obnoviti oz. 
vzpostaviti nekaj učnih poti.  
Poleg tega je v projektu predlagana vzpostavitev skupnega upravljanja vseh območij v 
mreži, izobraževanje za vodenje, promocija mreže lokacij Nature 2000 v regiji in 
zagotavljanje vodenja in informiranja.  

PRIORTETA RRP:  2 – Trajnostni okoljski in infrastrukturni razvoj regije 

PROGRAM RRP: 8 – Okolje in gospodarjenje z viri 

UKREP RRP: 4 - Ohranjanje naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti 

CILJNE SKUPINE:  Obiskovalci zavarovanih območij, turisti, turistični delavci, prebivalci regije  

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Ker velika večina Primorsko-notranjske regije leži na kraških tleh, hkrati pa je 
najredkeje poseljena regija v Sloveniji, za katero je značilna izrazita razpršena 
poselitev, izpostavljamo za ohranjeno naravo kot temelj za uspešen nadaljnji razvoj. 
Regija je že v prejšnjem programskem obdobju kot horizontalno prioriteto postavila 
eko razvoj, kar je osnovno vodilo tudi v novem programskem obdobju. Programska 
izhodišča ekoregije temeljijo na konceptu trajnostnega razvoja, ki omogoča, da se v 
Primorsko-notranjski regiji  ohranjajo naravne danosti z izjemnimi naravnimi pojavi in 
vključujejo v razvojne načrte kot primerjalna prednost in povežejo s kulturno tradicijo 
upoštevajoč obstoječe infrastrukturne prednosti in prednosti socialnega kapitala, ki 
ga premore Primorsko-notranjska regija za njen razvojni preboj. 
Primorsko-notranjska regija se ponaša z ePNRatno naravno in kulturno krajino. 
Zaznamujejo jo prostrani gozdovi in tipični kraški pojavi: podzemne jame, presihajoča 
jezera,  udornice, naravni mostovi, kraška polja in mnogi drugi. Dobro naravno 
ohranjen daje zavetje številnim ogroženim živalskim in rastlinskim vrstam, več kot 
polovico (54%) območja regije je vključenega v omrežje Nature 2000. (SPA območja, 
npr.: Cerkniško jezero, Planinsko polje, Snežnik – Pivka ter SCI območja, npr. Javorniki 
– Snežnik, Notranjski trikotnik, Bloščica in druga) Za območje je značilna kompleksna 
povezanost kraških pojavov ter povezanost podzemnih in površinskih habitatov. 
Visoka stopnja biotske raznovrstnosti se kaže v izjemni pestrosti rastlinstva in 
živalstva, še zlasti podzemne favne (npr. Natura vrsti: človeška ribica in 
drobnovratnik) z velikim številom endemitov. Pomembna prometna in strateška lega 
tega območja pa je skozi stoletja pustila tudi izjemne zgodovinske spomenike, ki so 
danes namenjeni izobraževanju, raziskovanju in izjemnim doživetjem. 
Visoke dinarske kraške planote, npr. Snežniško pogorje, Javorniki, vmesna podolja s 
kraškimi polji in presihajočimi jezeri ter številni drobni kraški pojavi so na relativno 
majhnem ozemlju med sabo povezani v sistem porečja kraške Ljubljanice, ki omogoča 
edinstven vpogled v razumevanje nastajanja in delovanja krasa. Območje se ponaša z 
visoko stopnjo biotske raznovrstnosti. Po pomembnosti izstopa podzemeljska favna v 
t.i. notranjskem trikotniku Cerknica – Planina – Postojna.        
Našteto kaže na izjemnost naravne in z njo povezane kulturne dediščine tega 
območja, ki ga letno obišče okoli 850.000 obiskovalcev. V slovenskem merilu smo v 
vrhu glede na obisk posamezne turistične točke, s Postojnsko jamo in Predjamskim 
gradom. Po podatkih SURS 30% tujih turistov v Slovenijo privabi prav ohranjena 
narava. Ne glede na to, da ima regija vse potenciale za razvoj turizma na podeželju, 
pa je ta slabo razvit tudi zaradi tega, ker regiji primanjkuje primerno urejena 
turistična infrastruktura (kot. npr. ureditev pohodniških in kolesarskih poti; tematske 
poti; opazovalnice za ptice, manjša počivališča ob info tablah – mize, klopi, koši za 
odpadke,…). 
S postavitvijo infrastrukture za obiskovalce na posameznih območjih Nature 2000 
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bodo vzpostavljeni osnovni pogoji za trajnostno usmerjen, čeprav številčnejši  obisk 
regije, s tem pa za razvoj novih delovnih mest ter novih produktov in storitev.  

CILJI PROJEKTA DO 2020: 

Sedem (modernim standardom interpretacije primerno) infrastrukturno opremljenih 
lokacij Nature 2000. 

Izpeljana izobraževanja za turistične vodnike, ki zagotavljajo vodenje po omenjenih 
lokacijah. 

Skupen načrt upravljanja lokacij. 

Skupna promocija lokacij, ki zagotavlja predvideno število obiskovalcev in povezuje 
lokacije Nature 2000 v regiji z ostalimi turističnimi znamenitostmi ter ponudniki 
hrane in prenočišč. 

PROJEKTNO PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca projekta 
oziroma skupine partnerjev) 

ZRSVN enota Ljubljana in Nova Gorica, občine Bloke, Cerknica, Loška dolina, Postojna 
in Pivka, Zavod za gozdove Slovenije, OE Postojna, RRA Primorsko-notranjske regije 

PROJEKTNA SKUPINA: (vodja 
projekta in člani projektne 
skupine) 

Gregor Danev GSM: E-mail: gregor.danev@zrsvn.si  

Mirjam Gorkič GSM: E-mail: mirjam.gorkic@zrsvn.si    

Bogdana Bizjak GSM: 
E-mail: 
bogdana.bizjak@cerknica.si  

Anita Kranjc GSM: 
E-mail: 
anita.kranjc@postojna.si  

Erika Kovačič GSM: E-mail: erika.kovacic@pivka.si  

Boštjan Primc GSM:  
E-mail: bostjan.primc@ilirska-
bistrica.si  

Matej Kržič GSM: E-mail: info@galator.net  

RRA PNR GSM: E-mail: dunja@rra-zk.si 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih aktivnosti) 

Postavitev objekta – centra za obiskovalce ob vstopu na Cerkniško jezero, označitev 
obstoječih cest, postavitev 50ih kolesarskih počivališč, postavitev ornitoloških 
opazovalnic, ureditev dostopnih cest in parkirišč 

Celovita obnova obstoječe učne poti v Rakovem Škocjanu (3,5 km) in njena 
nadgradnja v dolžini 3,5 km. Novo učno pot bo opremljena z ustreznimi 
informacijskimi tablami, didaktično vsebino in drugo turistično infrastrukturo 

Razširitev obstoječega objekta ob vhodu v Križno jamo 

Postavitev manjšega objekta za obiskovalce ob Bloškem jezeru, postavitev info tabel 
in ureditev območja za obiskovalce 

Postavitev parkirišč za obiskovalce, opazovalnic in razglednih točk ter označitev 
povezovalne poti med Pivškimi presihajočimi jezeri, vzpostavitev muzeja divjih zveri v 
Palčju (obnovljena obstoječa zgradba) 

Ureditev vhoda in poti v Planinski jami (podzemno sotočje!), ureditev pohodnih poti 
ob Ravbarjevem stolpu, označitev poti do gradu Haasberg, postavitev info tabel  

Infocenter Snežniških gozdov v planinskem domu Sviščakih, s poudarkom na 
naravovarstvenih vsebinah, v okviru katerega bo predstavljena bogata favna in flora 
področja Snežnika in širše lokacije Nature 2000 (Javorniki-Snežnik)  

Upravljanje: izdelava dokumenta, ki za vsako od posameznih infrastrukturno 
opremljenih lokacij določa smernice in način upravljanja ter upravljavca  

Vzpostavitev mreže turističnih vodnikov, ki bodo dodatno izobraženi za interpretacijo 
mreže lokacij Nature 2000 

Informiranje in promocija novo opremljene turistične ponudbe, zagotavljanje 
skupnega nastopa preko RDO Zeleni kras 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2015 - 2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za izvajanje 
aktivnosti, občina, naslov, 
kat. štev.) 

Rakov Škocjan, Cerkniško jezero, Obrh, Bloško 
jezero, Pivška presihajoča jezera, Unica, Sviščaki 

Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v 

mailto:gregor.danev@zrsvn.si
mailto:mirjam.gorkic@zrsvn.si
mailto:bogdana.bizjak@cerknica.si
mailto:anita.kranjc@postojna.si
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EUR 

Že izdelane študije/ projektne 
naloge/ objekti v lasti 

0    

Pripravljalna faza 
1 

Cene investicijske dokumentacije so 
zajete v ceni izvedbe posameznih lokacij 

  

Skupaj  

Izvedba 

1 Cerkniško jezero  3.350.000,00 

2 Rakov Škocjan  400.000,00 

3 Križna jama  150.000,00 

4 Pivška presihajoča jezera  2.250.000,00 

5 Ravbarjev stolp, Planina  800.000,00 

6 Sviščaki  1.500.000,00 

7 Upravljavski načrt  10.000,00 

8 Izobraževanje za interpretacijo narave  16.000,00 

9 Informiranje in promocija  100.000,00  

Skupaj 8.576.000,00 

PRIPRAVLJENOST PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: 
________________________) 

 Bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje  Je potrebno 

Umeščenost v občinske razvojne in 
prostorske dokumente 

 Da 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena vrednost v 
EUR 

% Leto 

Kohezijska sredstva 6.432.000,00  75 2015-2021 

Lastni delež lastnikov 
infrastrukture 

2.144.000,00 25 2015-2021 

Skupaj  

KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 

Kazalnik in vir 
Ob začetku 
projekta 

Ob koncu  
projekta 

Urejeno območje Cerkniškega jezera 0 1 

Urejeno območje Rakovega Škocjana 0 1 

Urejen objekt ob vhodu v Križno jamo 0 1 

Urejeno območje Pivških presihajočih jezer 0 1 

Urejeno območje Ravbarjevega stolpa in 
vhoda v Planinsko jamo 

0 1 

Urejen Planinski dom na Sviščakih 0 1 

Izdelan upravljavski načrt za posamezne 
lokacije v mreži  

0 7 

Izpeljana izobraževanja za vodnike in ali 
informatorje na posameznih točkah v mreži 

0 5 

Na letni ravni izpeljane aktivnosti informiranja 
in promocije mreže lokacije Nature 2000 

0 6 
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7.13. Revitalizacija in energetska izraba obstoječih pregrad in porečju reke Reke  
 

NAZIV PROJEKTA: REVITALIZACIJA IN ENERGETSKA IZRABA OBSTOJEČIH PREGRAD NA POREČJU REKE 

POVZETEK PROJEKTA: 

Namen projekta je ohranjanje tehnične dediščine mlinov in žag v porečju reke Reke, 
inventarizacija obstoječega stanja, ugotavljanje potrebnih ukrepov za urejanje 
vodotokov ter določitev pogojev za trajnostno uporabo vodnega vira energije. 
Projekt obsega vodne objekte in pregrade na reki Reki, Bistrici, Moli in Klivniku. 

PRIORTETA RRP:  2 – Trajnostni okoljski in infrastrukturni razvoj regije 

PROGRAM RRP: 7 – Infrastruktura 

UKREP RRP: 3 - Energetika 

CILJNE SKUPINE:  Lokalno prebivalstvo, upravljavci vodotokov, narava, energetika 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta) 

Z ozirom na vedno večji davek okoljskih sprememb se v evropski uniji spodbuja 
uporaba obnovljivih virov energije, katere pa je potrebno izrabljati ob upoštevanju 
varovanja naravnega okolja. Na porečju Reke je nekoč delovalo 31 obratov – mlinov 
in žag na vodni pogon, poleg njih pa še številni obrati ob rečici Bistrici. Vsi ti so bili s 
prihodom elektrifikacije in zaradi ekonomske politike v drugi polovici 19. stoletja 
opuščeni.  
Lokacije nekdanjih mlinov in žag, kakor tudi obstoječi pregradi na Klivniku in Moli se 
lahko uporabijo za pridobivanje energije z upoštevanjem omejitvenih pogojev zaradi 
varovanja narave.  
Propadanje vodnih objektov ima tudi negativne vplive na varstvo pred poplavami kot 
tudi na ohranjanje narave, saj se z devastacijo vodnih objektov  uničuje tudi 
življenjsko okolje, katero je bilo oblikovano skozi stoletja oblikovanja kulturne krajine. 
Z izvedbo projekta bi bilo mogoče sanirati stanje vodotoka ter hkrati pridobiti čisto 
energijo iz obnovljivih virov kot prispevek k boju proti podnebnim spremembam. 

CILJI PROJEKTA DO 2020: 

- Izdelana projektna dokumentacija za posege 

- Izdelana dokumentacija za oddajo gradnje MHE 

- Ureditev porečja Reke 

PROJEKTNO PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca projekta 
oziroma skupine partnerjev) 

Občine Ilirska Bistrica, Pivka, Divača 
ARSO Direktorat za vode 
Fakulteta za gradbeništvo – Vodarstvo 
Park Škocjanske jame 

PROJEKTNA SKUPINA: (vodja 
projekta in člani projektne 
skupine) 

Boštjan  Primc GSM: 
E-mail: bostjan.primc@ilirska-
bistica.si 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih aktivnosti) 

Inventarizacija stanja vodotokov in vodnih objektov na porečju Reke 

Izdelava projektne dokumentacije za ureditev vodotokov in vodnih objektov 

Izvedba ureditvenih posegov  

Določitev lokacij in pogojev obratovanja malih hidro elektrarn 

Priprava dokumentacije za razpis koncesije za gradnjo in upravljanje MHE 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2015 - 2021 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za izvajanje 
aktivnosti, občina, naslov, 
kat. štev.) 

Porečje reke Reke, Bistrice, Klivnika in Mole 
Lastnik vodotokov je Republika SLovenija 

Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto 
Ocena stroškov v 
EUR 

Že izdelane študije/ projektne 
naloge/ objekti v lasti 

0    

Pripravljalna faza 
1 Idejna študija ukrepov s popisom stanja 2015 50.000,00 

2 Idejni projekt ukrepov in posegov 2016 50.000,00 
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3 GD in PZI 2016-17 150.000,00 

Skupaj 250.000,00 

Izvedba 

1 Izvedba urejanja rečnih objektov 2017-19 6.200.000,00 

6 Skupaj   

Skupaj 6.200.000,00 

PRIPRAVLJENOST PROJEKTA:  
(navedba potrebne 
dokumentacije za izvedbo) 

Projektna dokumentacija  Bo potrebna 

Investicijska dokumentacija 
(navedite, katera: 
________________________) 

 Bo potrebna 

Gradbeno dovoljenje  Je potrebno 

Umeščenost v občinske razvojne in 
prostorske dokumente 

 Da 

PREDVIDENI VIRI 
FINANCIRANJA: 

Vir  
Ocenjena vrednost v 
EUR 

% Leto 

ESRR, KS 4.650.000,00 72,1% 2017-19 

RS, drugo 1.800.000,00 27,9% 2015-19 

Skupaj 6.450.000,00 

KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 

Kazalnik in vir 
Ob začetku 
projekta 

Ob koncu  
projekta 

Urejeno območje Cerkniškega jezera 0 1 

Urejeno območje Rakovega Škocjana 0 1 

Urejen objekt ob vhodu v Križno jamo 0 1 

Urejeno območje Pivških presihajočih jezer 0 1 

Urejeno območje Ravbarjevega stolpa in 
vhoda v Planinsko jamo 

0 1 

Urejen Planinski dom na Sviščakih 0 1 

Izdelan upravljavski načrt za posamezne 
lokacije v mreži  

0 7 

Izpeljana izobraževanja za vodnike in ali 
informatorje na posameznih točkah v mreži 

0 5 

Na letni ravni izpeljane aktivnosti informiranja 
in promocije mreže lokacije Nature 2000 

0 6 

 


