Št. dokumenta: 002-5-2020-3
Datum: 3. 06. 2020

Zadeva: Poročilo ocenjevalne komisije o doseženih točkah in vrednosti operacij
Strokovni pregled z ocenjevanjem vlog je potekal dne: 3. 06. 2020 od 17. do 20,00 ure v sejni sobi BTF,
Oddelek za agronomijo, Katedra za agrarno ekonomiko, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana. Ocenjevalna
komisija je pregledala prispele dopolnitve in razjasnitve na Javni poziv podpori izvajanja operacij v okviru
Strategije lokalnega razvoja LAS Barje z zaledjem za obdobje 2019 do 2023, ki je bil dne 5. 6. 2019
objavljen na spletni stran LAS Barje z zaledjem. Predmet javnega poziva je izbor operacij, katerih
rezultati prispevajo k uresničevanju razvojnih ciljev na območju občin Brezovica, Borovnica, Dobrova –
Polhov Gradec, Horjul, Log – Dragomer in Vrhnika. Na strokovnem pregledu vlog so bili prisotni naslednji
člani ocenjevalne komisije: mag. Tomaž Cunder, predsednik, prof. dr. Irma Potočnik Slavič, članica, mag.
Matej Bedrač član, prof. dr. Barbara Lampič, članica in mag. Roman Medved, nadomestni član ter
predstavniki upravljavca: prof. dr. Andrej Udovč, Mateja Saksida in Helena Čuk. Na razpis je do roka
prispelo 10 vlog od tega 6 vlog za sredstva sklada ESRR in 4 vloge za sredstva sklada EKSRP. Vlagatelji
vseh vlog so bili pozvani na dopolnitve, 9 vlog je bilo dopolnjenih v roku, dopolnitev ene vloge je pripela
po roku določenem v pozivu za dopolnitve, vloga se zaradi navedenega razloga zavrže. Ocenjevala
komisija je popolne in razjasnjene vloge ocenila na podlagi meril določenih v Javnem pozivu in Strategiji
lokalnega razvoja LAS Barje z zaledjem.

Operacije prijavljene na EKSRP sklad:
Številka vloge: 006-4-2020, zaporedna št. prejema vloge: 4
Vlagatelj: Občina Dobrova-Polhov Gradec, Stara cesta 13, 1356 Dobrova
Kratek naziv operacije: Polhkovo razgledišče
Operacija je prijavljena na ukrep: RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV
Ureditev tematsko sprehajalne poti v centru Polhovega Gradca, ki bo povezovala avtobusno postajo s starim
vaškim jedrom. Pot se serpentinasto dviga po travnatem pobočju in ima na prevojih razgledišča, razširitve z
urbanimi ureditvami (igrala, počivalniki, panoji za razstave). Pot je zasnovana skladno z urbanistično rešitvijo
Polhovega Gradca,

Vloga je na podlagi ocenjevanja prejela: 63 točk.
Obrazložitev: Vloga je ustrezno dopolnjena in razjasnjena.

Nosilec/partner

Vrednost z DDV Upravičeni stroški Sofinanciranje

Lastna sredstva

Faza: 1
Občina Dobrova-Polhov Gradec
Dežela zelišč, Margita Vehar,s.p.

216.948,15 €

177.826,35 €

142.261,08 €

74.687,08 €

2.164,32 €

2.027,20 €

1.621,76 €

542,56 €
Stran 1 od 6

Javni zavod Polhograjska graščina

Vrednosti operacije skupaj:

2.276,16 €

1.865,71 €

1.492,57 €

783,59 €

221.388,63 €

181.719,26 €

145.375,41 €

76.013,23 €

Številka vloge: 006-5-2020, zaporedna št. prejema vloge: 5
Vlagatelj: Krajevna skupnost Rakitna, Rakitna 66, 1352 Preserje
Kratek naziv operacije: Igrišče pri jezeru
Operacija je prijavljena na ukrep: RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV
Operacija vzpostavitve nove rekreativne infrastrukture, namenjene zlasti turistom, otrokom in mladostnikom iz
vrst domačinov ter uporabnikom MKZ Rakitna, obsega izgradnjo otroškega igrišča, dve kompleksni igrali,
balvansko plezalno steno, več funkcijsko igralo z igralnim stolpom, lestvijo ali plezalno steno z oprimki za dostop,
toboganom in dvema gugalnicama in sedišči s pogledom na jezero.

Vloga je na podlagi ocenjevanja prejela: 55 točk.
Obrazložitev: Vloga je ustrezno dopolnjena in razjasnjena.

Nosilec/partner

Vrednost z DDV Upravičeni stroški Sofinanciranje

Lastna sredstva

Faza: 1
Krajevna skupnost Rakitna
Mesarija in kuhinja Krušič, d.o.o.
Športno društvo Rakitna

21.440,54 €
10.000,00 €
200,00 €

17.582,57 €
8.196,72 €
163,93 €

14.066,06 €
6.557,38 €
131,14 €

7.374,48 €
3.442,62 €
68,86 €

Vrednosti operacije skupaj:

31.640,54 €

25.943,22 €

20.754,58 €

10.885,96 €

Številka vloge: 006-9-2020, zaporedna št. prejema vloge: 9
Vlagatelj: Občina Horjul, Občinski trg 1, 1354 Horjul
Kratek naziv operacije: Obnova kapelice sv. Jožefa v Horjulu
Operacija je prijavljena na ukrep: RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV
Obnova kapelice sv. Jožefa v Horjulu, kij e bila postavljena leta 1898. Ob kapelici bodo postavljene informativne
table z informativno izobraževalnimi vsebinami. Kapelica je del kulturne dediščine zato je za obnovo pripravljen
konservatorski načrt. Projekt bo prispeval k revitalizaciji vaškega jedra naselja Horjul.

Vloga je na podlagi ocenjevanja prejela: 38 točk.
Obrazložitev: Vloga je ustrezno dopolnjena in razjasnjena.

Nosilec/partner

Vrednost z DDV Upravičeni stroški Sofinanciranje

Faza: 1
Občina Horjul

34.836,01 €

29.819,51 €

23.855,61 €

Vrednosti operacije skupaj:

34.836,01 €

29.819,51 €

23.855,61 €

Lastna sredstva
10.980,40 €
10.980,40 €

Skupna vrednost operacij za sklad: EKSRP

Stran 2 od 6

Vrednost operacij skupaj:
Vrednost upravičenih stroškov skupaj:
Lastna sredstva upravičencev skupaj:

287.865,18 €
237.481,99 €
97.879,59 €

Vrednost sofinanciranj operacij skupaj:
Razpisana sredstva sklada:

189.985,60 €
362.824,53 €
172.838,93 €

Neporabljena sredstva:
Operacije prijavljene na ESRR sklad:
Številka vloge: 006-10-2020, zaporedna št. prejema vloge: 10

Vlagatelj: Cene Štupar - CILJ, Šmartinska cesta 134 a, 1000 Ljubljana
Kratek naziv operacije: Medgeneracijski mozaik Barje
Operacija je prijavljena na ukrep: OBLIKOVANJE IN APLIKACIJA MODELOV MEDGENERACIJSKEGA SOD
Projekt vključuje predavanja in delavnice, ki krepijo socialni kapital okolja. Sestavljajo ga štirje moduli:
Vrtičkarstvo in zeliščarstvo - terensko delo, delavnice in predavanja - pomen ohranjanja naravnih virov. Modul ITK
tehnologije sestavljajo delavnice, ki bodo potekale v petih občinah območja LAS Barje z zaledjem z namenom
povečati znanje uporabe novih komunikacijskih kanalov. Modul čebelarstvo sestoji z predavanj o čebelah,
virtualna čebelarska učna pot in terensko delo ter zadnji modul Izdelava končnih produktov - izdelkov, prikaz
priprave različnih izdelkov, kot so zeliščni čaj, soli za kopeli, ipd. Postopki izdelave končnih produktov se bodo
snemali z namenom prikaza z VR očali.

Vloga je na podlagi ocenjevanja prejela: 69 točk.
Obrazložitev: Vloga je ustrezno dopolnjena in razjasnjena.

Nosilec/partner

Vrednost z DDV Upravičeni stroški Sofinanciranje

Lastna sredstva

Faza: 1
Cene Štupar - CILJ

29.129,82 €

27.598,84 €

22.079,08 €

7.050,74 €

Margita Vehar, s.p.

1.826,54 €

1.826,54 €

1.461,22 €

365,32 €

30.956,36 €

29.425,38 €

23.540,30 €

7.416,06 €

Vrednosti operacije skupaj:

Številka vloge: 006-2-2020, zaporedna št. prejema vloge: 2
Vlagatelj: Občina Log - Dragomer, Na Grivi 5, Dragomer, 1358 Log pri Brezovici
Kratek naziv operacije: Podaj roko
Operacija je prijavljena na ukrep: OBLIKOVANJE IN APLIKACIJA MODELOV MEDGENERACIJSKEGA SOD
Ureditev prostora za delovanje pisarne namenjene podpori starejšim pri reševanju različnih stisk in težav.
Predstavlja delovni prostor, kjer bo na enem mestu moč dobiti različne informacije, ki so v pomoč starejšim in
njihovim svojcem. Vzpostavitev spletne stran, ki bo omogočala naročanje prostovoljcev za pomoč na domu in
izvedba različnih delavnic.

Vloga je na podlagi ocenjevanja prejela: 67 točk.
Obrazložitev: Vloga je ustrezno dopolnjena in razjasnjena.

Stran 3 od 6

Nosilec/partner
Faza: 1
Občina Log - Dragomer
Faza: 2
Občina Log - Dragomer
Inštitut Antona Trstenjaka
Faza: 3
Občina Log - Dragomer
Inštitut Antona Trstenjaka
Vrednosti operacije skupaj:

Vrednost z DDV Upravičeni stroški Sofinanciranje

Lastna sredstva

22.717,77 €

19.793,25 €

15.834,60 €

6.883,16 €

9.313,44 €
17.304,39 €

7.811,12 €
17.304,39 €

6.248,90 €
13.748,46 €

3.064,54 €
3.555,93 €

6.013,25 €
159.496,27 €

5.661,46 €
159.496,27 €

4.529,17 €
127.597,02 €

1.484,09 €
31.899,25 €

214.845,12 €

210.066,49 €

167.958,15 €

46.886,97 €

Številka vloge: 006-6-2020, zaporedna št. prejema vloge: 6
Vlagatelj: Občina Borovnica, Paplerjeva 22, 1353 Borovnica
Kratek naziv operacije: Pot Borovniškega viadukta
Operacija je prijavljena na ukrep: IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA UTRJEVANJE ZAVESTI O LOKALNI PRIPAD
Ureditev tematskega parka in spominske poti Borovniškega viadukta, nekoč največjega obočnega viadukta v
Evropi s postavljenimi tematskimi tablami, ki bodo opisovale pomen južne železnice (slovenski, angleški jezik) in
nadgradnja vsebin na spletni aplikaciji. Izobraževalno raziskovalne dejavnosti v okviru OŠ, usposabljanje
interpretativnih vodnikov za vodenje po poti in promocija projekta.

Vloga je na podlagi ocenjevanja prejela: 63 točk.
Obrazložitev: Vloga je ustrezno dopolnjena in razjasnjena. Vlagatelj je do ocenjevanja projektov priložil
vsa soglasja soglasodajalcev.

Nosilec/partner

Vrednost z DDV Upravičeni stroški Sofinanciranje

Lastna sredstva

Faza: 1
Občina Borovnica

90.501,87 €

72.909,14 €

58.327,31 €

32.174,56 €

Vrednosti operacije skupaj:

90.501,87 €

72.909,14 €

58.327,31 €

32.174,56 €

Številka vloge: 006-1-2020, zaporedna št. prejema vloge: 1
Vlagatelj: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika
Kratek naziv operacije: Šport za vse generacije
Operacija je prijavljena na ukrep: IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA UTRJEVANJE ZAVESTI O LOKALNI PRIPAD
Ureditev zunanjih rekreacijskih površin v bližini (spalnih) naselij Vrtnarija in Zlatica. Ureditev kolesarskega parka
in postavitev zunanjih fitnes naprav s parkovno ureditvijo okolice in urbano opremo (klopi, koši za smeti, stojalo
za kolesa, pitnik).

Vloga je na podlagi ocenjevanja prejela: 60 točk.
Obrazložitev: Vloga je ustrezno dopolnjena in razjasnjena.

Nosilec/partner

Vrednost z DDV Upravičeni stroški Sofinanciranje

Lastna sredstva
Stran 4 od 6

Faza: 1
Občina Vrhnika

144.824,83 €

113.056,06 €

90.444,85 €

54.379,98 €

Zavod Ivana Cankarja

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Zdravstveni dom Vrhnika

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Društvo invalidov Vrhnika

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

144.824,83 €

113.056,06 €

90.444,85 €

54.379,98 €

Vrednosti operacije skupaj:

Številka vloge: 006-8-2020, zaporedna št. prejema vloge: 8
Vlagatelj: Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica
Kratek naziv operacije: Ureditev parka ob vili Kolbi
Operacija je prijavljena na ukrep: SPODBUJANJE IN RAZVOJ TURISTIČNE PONUDBE
Ureditev parka ob vili Kolbi, ki leži neposredno on Ljubljanici in predstavlja naravno vrednoto in kulturni spomenik
državnega pomena. V parku se bodo urejale poti, botanična zasaditev, postavitev urbane opreme (informativne
table, koši, klopi) in ureditev otroškega igrišča, ki ne presega 100m2.

Vloga je na podlagi ocenjevanja prejela: 45 točk.
Obrazložitev: Vloga je ustrezno dopolnjena in razjasnjena.
Nosilec/partner

Vrednost z DDV Upravičeni stroški Sofinanciranje

Faza: 1
Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

Lastna sredstva

4.931,71 €

4.931,71 €

3.945,37 €

986,34 €

2.019,73 €

1.883,89 €

1.507,12 €

512,62 €

Športno kulturno turistično društvo Lokvanj
2.241,66 €
Občina Brezovica
173.577,71 €

1.837,43 €
142.798,53 €

1.469,95 €
114.238,83 €

771,71 €
59.338,88 €

Vrednosti operacije skupaj:

151.451,57 €

121.161,27 €

182.770,82 €

61.609,55 €

Številka vloge: 006-7-2020, zaporedna št. prejema vloge: 7
Vlagatelj: Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica
Kratek naziv operacije: Ureditev informativne točke na sc. Lovrencu
Operacija je prijavljena na ukrep: SPODBUJANJE IN RAZVOJ TURISTIČNE PONUDBE
Ureditev turistično informativnega paviljona na sv. Lovrencu, z informativnimi tablami, ki bodo obiskovalce
seznanjale s naravno in kulturno dediščino, postavitev klopi za počitek, tisk promocijskega prospekta in
organizacija otvoritve paviljona.

Vloga je na podlagi ocenjevanja prejela: 40 točk.
Obrazložitev: Vloga je ustrezno dopolnjena in razjasnjena.

Nosilec/partner

Vrednost z DDV Upravičeni stroški Sofinanciranje

Lastna sredstva

Faza: 1
Stran 5 od 6

Občina Brezovica
Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije
Zavod Republike Slovenije za varstvo
narave
Športno kulturno turistično društvo Lokvanj

33.556,03 €
1.717,63 €

27.550,43 €
1.669,83 €

22.040,35 €
1.335,87 €

11.515,68 €
381,76 €

2.749,49 €

2.749,49 €

2.199,59 €

549,90 €

1.608,19 €

1.318,19 €

1.054,56 €

553,64 €

Vrednosti operacije skupaj:

39.631,35 €

33.287,95 €

26.630,37 €

13.000,98 €

Skupna vrednost operacij za sklad: ESRR
Vrednost operacij skupaj:
Vrednost upravičenih stroškov skupaj:
Lastna sredstva upravičencev skupaj:
Vrednost sofinanciranj operacij skupaj:
Razpisana sredstva sklada:
Neporabljena sredstva:

703.530,35 €
610.196,59 €
215.468,10 €
488.062,25 €
371.939,83 €
-116.122,42 €

Pripravila: Helena Čuk
mag. Tomaž Cunder, lr.
predsednik ocenjevalne komisije

Stran 6 od 6

