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Št. dokumenta: 006-23-2022-12 
Datum: 6.12.2022 
 
Zadeva: Poročilo ocenjevalne komisije o doseženih točkah in vrednosti operacij 
prijavljenih na 4. Javni poziv LAS Barje z zaledjem za skld EKSRP 

 
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 Ocenjevalna komisijav sestavi mag. Tomaž Cunder, predsednik, prof. dr. 
Irma Potočnik Slavič, članica, mag. Matej Bedrač član, prof. dr. Barbara Lampič, članica in 
mag. Roman Medved se je sestala na petih sejah: 

• 19. seja, 7.7.2022 odpiranje in administrativni pregled vlog 
• 20. seja, 23.8.2022 pregled prejetih dopolnitev, priprava pozivov za razjasnitve 
• 21. seja, 26.9.2022 pregled prejetih razjasnitev in priprava pozivov za dodatne 

razjasnitve 
• 22. seja, 7.11.2022 pregled popolnosti in upravičenosti vlog in ocenjevanje 
• 23. seja, 6.12.2022 pregled posredovanih soglasij za vlogo Druženje je smisel življenja 

Na sejah so bili prisotni predstavniki upravljavca: prof. dr. Andrej Udovč, Mateja Saksida in 
Helena Čuk. 
 
Višina razpisanih 4. Javnega poziva je bila 305.401,93 EUR. Na razpis je do roka 
opredeljenega v javnem pozivu prispelo 11 vlog. Vlagatelji vseh vlog so bili pozvani na 
dopolnitve in razjasnitve. V roku je bilo ustrezno dopolnjenih 7 vlog, dve vlogi nista bili ustrezno 
dopolnjeni in sta kot nepoplni zavrženi v postopku dopolnitev. Dve vlogi sta bili pogojno 
ocenjeni zaradi manjkajočih soglasij soglasodajallcev. Ustrezno je bila s soglasji dopolnjena 
ena vloga, vlagatelj druge vloge je posredoval soglasja soglasodajalcev za lokacijo, ki v vlogi 
ni bila opredeljena. To vlogo je Ocenjevalna komisija na 23. seji kot nepopolno zavrgla. 

 
Na zadnje mesto seznama ocenjenih vlog sta se uvrstili vlogi pod zaporedno številko 8 in 9, ki 
sta prejeli vsaka po 39 točk. Na podlagi Strategije lokalnega razvoja LAS Barje z zaledjem, se 
v takem primeru vloge odobrijo po vrstnem redu prejetja popolnih vlog, glede na datum in uro 
prejetja. Vloga pod zaporedno številko 9 je bila popilna 6.9.2022 in se uvrsti na predzadnje 
mesto, vloga pod zaporedno št. 8, pa je bila popolna 23.11.2022 in se uvrsti na zadnje mesto. 
 
Številka vloge: 006-1-2022            Zaporedna št. vloge: 1 
 
Vlagatelj: Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, Brezovica pri Ljubljani 
Kratek naziv operacije: Ureditev parka ob vili Kobi 
Operacija je prijavljena na ukrep: Spodbujanje in razvoj turistične ponudbe 
 
Projekt vključuje ureditev parka ob vili Kobi (poti, cesta, zasaditev), ureditev urbane opreme (info 
table, koši, klopi) ter ureditev igrišča. Park in vila mejita neposredno na Ljubljanico – naravna 
vrednota in kulturni in arheološki spomenik državnega pomena. Na tem območju ni nobenega 
parka ali primernega otroškega igrišča. Omogočal bo povezanost med lokalnim prebivalstvom 
in pogoje za kvalitetno preživljanje prostega časa.  
 
Vloga je na podlagi ocenjevanja prejela: 53 točk. 
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Vloga je dosegla prag sofinanciranja: DA  
 
Obrazložitev: Vloga je ustrezno dopolnjena in razjasnjena. 
 
Nosilec/partner Vrednost z 

DDV 
Upravičeni 
stroški 

Sofinanciranje Lastna 
sredstva 

Občina Brezovica 227.852,99 187.662,37 75.064,94 152.788,05 
ZVKDS 2.902,58 2.902,58 1.161,03 1.741,55 
ŠKTD Lokvanj 1.745,80 1.430,98 572,39 1.173,41 
Vrednost operacije skupaj 232.501,37 191.995,93 76.798,37 155.703,00 

 
Številka vloge: 006-2-2022, zaporedna št. vloge: 2 
 
Vlagatelj: Občina Log-Dragomer, Na Grivi 5, 1358 Log pri Brezovici 
Kratek naziv operacije: Podaj roko 2 
Operacija je prijavljena na ukrep: Oblikovanje in aplikacija modelov medgeneracijskega 
sodelovanja in vključevanja vseh ranljivih skupin in drugih skupin v gospodarske in družbene 
aktivnosti 
 
Opis aktivnosti: Nadgradnja projekta Podaj roko 1, ki se je izkazal za izjemno uspešnega. 
Aktivnosti so spodbudile veliko zanimanje prebivalcev in ranljivih skupin. Temeljni namen 
projekta je izboljšati kakovost življenja starejšim na svojem domu ter olajšati starejšim in 
njihovim svojcem dostop do informacij, ki so pomembne za urejanje življenja v starosti. 
Nadaljevanje projekta bo zboljšalalo kakovost življenja pri reševanju stisk in problemov ter 
usmerjal dementne. Delovanje pisarne za starejše in promocijske aktivnosti se nadgradijo. 
Vzpostavi in odpre se točka za demenco ter izvede izobraževanje in svetovanje Prilagodimo 
stanovanje za starost. 
 
Vloga je na podlagi ocenjevanja prejela: 44 točk 
Vloga je dosegla prag sofinanciranja: DA   
Obrazložitev: vloga je ustrezno dopolnjena in razjasnjena. 
 
Nosilec/partner Vrednost z 

DDV 
Upravičeni 
stroški 

Sofinanciranje Lastna 
sredstva 

Občina Log-Dragomer 86.770,50 71.335,05 28.534,02 58.236,48 
DU Dragomer-Lukovica 0,00 0,00 0,00 0,00 
DU Log pri Brezovici 0,00 0,00 0,00 0,00 
OŠ Log-Dragomer 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vrednost operacije skupaj 86.770,50 71.335,05 28.534,02 58.236,48 

 
Številka vloge: 006-3-2022, zaporedna št. vloge: 3 
 
Vlagatelj: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika 
Kratek naziv operacije: Barjanska učilna 
Operacija je prijavljena na ukrep: Spodbujanje in razvoj turistične ponudbe 
 
Opis aktivnosti: Projekt vključuje izgradnjo učilnice na prostem ob podružnični OŠ Bevke, 
izgradnjo gozdne učilnice, ki bo vključevala koliščarsko kolibo, Zeleno hišo in opazovalnico ptic 
ter izvedbo pedagoških in turističnih programov. Celotna infrastruktura v gozdu bo prosto 
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dostopna vsem obiskovalcem z namenom širjena zavesti o pomenu varovanja okolja in o 
občutljivosti biotske raznovrstnosti Ljubljanskega barja.  
 
Obrazložitev: Vlagatelj vloge ni dopolnil z manjkajočo dokumentacijo zato se vloga zavrže. 
 
Številka vloge: 006-4-2022, Zaporedna št. vloge: 4 
 
Vlagatelj: Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, Brezovica pri Ljubljani 
Kratek naziv operacije: Medgeneracijski park Postaja 
Operacija je prijavljena na ukrep: Razvoj osnovnih storitev 
 
Opis aktivnosti: Ureditev nove infrastrukture (igrala, didaktični elementi) za preživljanje prostega 
časa in kotiček za jogo. Infrastrukturo bodo lahko uporabila tudi različna društva, kar bo 
prispevalo k večjemu medgeneracijskemu sodelovanju in vključevanju različnih starostnih in 
socialnih skupin. Operacija bo prispevala k večji socialni povezanosti med prebivalci in večji 
kvaliteti bivanja. 
 
Vloga je na podlagi ocenjevanja prejela: 53 točk 
Vloga je dosegla prag sofinanciranja: DA  
 
Obrazložitev: vloga je ustrezno dopolnjena in razjasnjena. 
 

Nosilec/partner Vrednost z 
DDV 

Upravičeni 
stroški Sofinanciranje Lastna 

sredstva 
Občina Brezovica 2.777,83 2.276,91 910,76 1.867,07 
KS Brezovica 104.756,51 85.865,99 34.346,40 70.410,11 
DOPPS 231,03 189,37 75,75 155,28 
PGD Brezovica 12.382,91 10.149,93 4.059,97 8.322,94 
Vrednost operacije skupaj 120.148,28 98.482,20 39.392,88 80.755,40 

 
Številka vloge: 006-5-2022, zaporedna št. vloge: 5 
 
Vlagatelj: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika 
Kratek naziv operacije: Železniška postaja Vrhnika 
Operacija je prijavljena na ukrep: Spodbujanje in razvoj turistične ponudbe 
 
Opis aktivnosti: V okviru operacije bo stavba nekdanje železniške postaje Vrhnika opremljena z 
multimedijsko tehnologijo (VR očala dva ekrana s konzolo), muzealijami (staro opremo, ki je bila 
v uporabi v času delovanja železniške proge), starimi predmeti in fotografijami. Zraven muzeja 
bo postavljena parna lokomotiva, ki je peljala tudi po železniški progi Ljubljana - Vrhnika. Izvedla 
se bo otvoritev muzeja z glasbeno skupino in s pogostitvijo, gledališka predstava, ki bo prikazala 
dogajanje na nekdanji železniški postaji, otroške delavnice na temo železnice in voden 
kolesarski izlet, ki bo potekal po trasi nekdanje železniške proge Ljubljana -Vrhnika. 
 
Vloga je na podlagi ocenjevanja prejela: 60 točk. 
Vloga je dosegla prag sofinanciranja: DA  
 
Obrazložitev: vloga je ustrezno dopolnjena in razjasnjena. 
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Nosilec/partner Vrednost z 
DDV 

Upravičeni 
stroški Sofinanciranje Lastna 

sredstva 
Občina Vrhnika 132.453,71 109.164,13 43.665,65 88.788,06 
ZIC 0,00 0,00 0,00 0,00 
Muzejsko društvo Vrhnika 0,00 0,00 0,00 0,00 
Slovenske železnice 0,00 0,00 0,00 0,00 
Varstveno-delovni center 
Vrhnika-Idrija 0,00 0,00 0,00 0,00 

GGV Ekološko svetovanje 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vrednost operacije skupaj 132.453,71 109.164,13 43.665,65 88.788,06 

 
Številka vloge: 006-6-2022, zaporedna št. vloge: 6 
 
Vlagatelj: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika 
Kratek naziv operacije: Rokodelski dom – ustvarjalno stičišče Vrhnike 
Operacija je prijavljena na ukrep: Izvajanje aktivnosti za utrjevanje zavesti o lokalni pripadnosti 
 
Opis aktivnosti: S sanacijo kletnih prostorov, ureditvijo dostopa za invalide in z opremo prostorov 
Rokodelskega doma bodo društva in ostali zainteresirani imeli sodelavne prostore, ki bodo 
namenjeni delovanju društev in organizacij. Izvedle se bodo različne aktivnosti (izobraževanje 
za društva, organizacija in izvedba dogodkov, delavnic rokodelskih obrti). Rokodelski dom bo 
postal sodobno in odprto ustvarjalno stičišče medgeneracijskih in meddruštvenih dejavnosti. 
 
Vloga je na podlagi ocenjevanja prejela: 58 točk 
Vloga je dosegla prag sofinanciranja: DA  
 
Obrazložitev: vloga je ustrezno dopolnjena in razjasnjena. 
 

Nosilec/partner Vrednost 
z DDV 

Upravičeni 
stroški Sofinanciranje Lastna 

sredstva 
Občina Vrhnika 232.252,12 191.035,44 76.414,18 155.837,95 
ZIC 0,00 0,00 0,00 0,00 
Zveza kulturnih društev 0,00 0,00 0,00 0,00 
Escobar d.o.o. 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vrednost operacije skupaj 232.252,12 191.035,44 76.414,18 155.837,95 

 
Številka vloge: 006-7-2022, zaporedna št. vloge: 7 
 
Vlagatelj: KS Notranje Gorice – Plešivica 
Kratek naziv operacije: Grbinasti pumptrack poligon Notranje Gorice 
Operacija je prijavljena na ukrep: Razvoj osnovnih storitev 
 
Opis operacije: V okviru operacije bo zgrajen pumptrack, ki ga na območju Brezovice še ni. 
Namenjen bo športni aktivnosti in druženju lokalnih prebivalcev, kar bo okrepilo njihovo 
povezanost in pripadnost lokalnemu okolju. S športnim dogodkom bodo prispevali k 
medgeneracijskem sodelovanju in vključevanju različnih starostnih ter socialnih skupin.  
 
Obrazložitev: Vlagatelj je vlogi priložil gradbeno dovoljenje, ki je postalo pravnomočno 12.7.2022 
to je po roku za oddajo vloge na 4. Javni poziv LAS, ki je bil 1.7.2022. Na podlagi 10. odstavka 
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29. člena Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 
2014–20201, mora biti, za operacijo za katero je predpisano gradbeno dovoljenje v skladu z 
zakonom, ki ureja graditev, pravnomočno gradbeno dovoljenje priloženo ob oddaji vloge. Vloga 
se šteje kot nepopolna in se iz navedenega razloga zavrže. 
 
Vloga ni bila ocenjena. 
 
Številka vloge: 006-8-2022, zaporedna št. vloge: 8 
 
Vlagatelj: Občina Log-Dragomer, Na Grivi 5, 1358 Log pri Brezovici 
Kratek naziv operacije: Zunanji fitness v ŠP log in ŠP Dragomer 
Operacija je prijavljena na ukrep: Razvoj osnovnih storitev 
 
Na območju dveh večjih naselij urediti zunanji fitnes, ki bo omogočal športno aktivnost ranljivih 
skupin in ostalih udeležencev. Namenjena bosta tudi šolarjem, saj bodo izvajali športno 
vzgojo. Fitnes naprave bodo omogočale izvajanje lažjih vaj za rekreativce in težje vaje za bolj 
aktivne. 
 
Vloga je na podlagi ocenjevanja prejela:  39 točk 
 
Obrazložitev: vloga je ustrezno dopolnjena in razjasnjena. Vlagatelj je do zaključka 
ocenjevalnega postopka na ravni LAS priložil vsa soglasja soglasodajalcev. Zadnjo razjasnitev 
je vlagatelj posredoval 23.11.2022. 
 
Vloga je dosegla prag sofinanciranja: DA. Operacija se zaradi porabe sredstev ne sofinancira v 
celoti. Višina sofinanciranja se zniža 1.364,78 EUR, ki se opredelijo kot lastna sredstva 
vlagatelja. 
 

Nosilec/partner Vrednost z 
DDV 

Upravičeni 
stroški Sofinanciranje Lastna 

sredstva 
Občina Log-Dragomer 86.069,95 70.549,14 26.854,87 59.215,07 
Vrednost operacije skupaj 86.069,95 70.549,14 26.854,87 59.215,07 

 
Številka vloge 006-9-2022, zaporedna št. vloge: 9 
 
Vlagatelj: Občina Borovnica, Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica 
Kratek naziv operacije: Nadgradnja otroškega igrišča na Dolu pri Borovnici 
Operacija je prijavljena na ukrep: Razvoj osnovnih storitev 
 
Opis operacije: Poleg igrišča za veliki nogomet in igrišča s starejšimi igrali za predšolske 
otroke želijo na Dolu pri Borovnici nadgraditi otroško igrišče z igrali za osnovnošolce (primarna 
ciljna skupina). Tako bodo imeli otroci (6-14 leta) več možnosti za aktivno igro na prostem, kar 
bo pozitivno prispevalo k njihovem psihofizičnem razvoju.  
 
Vloga je na podlagi ocenjevanja prejela: 39 točk 
Vloga je dosegla prag sofinanciranja: DA  
 

 
1
 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18, 68/18, 68/19, 157/20, 163/21 in 181/21) 
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Obrazložitev: vloga je ustrezno dopolnjena in razjasnjena. Vlagatelj je zadnjo dopolnitev 
posredoval 6.9.2022. 
 
Nosilec/partner Vrednost z 

DDV 
Upravičeni 
stroški 

Sofinanciranje Lastna 
sredstva 

Občina Borovnica 18.066,21 14.880,50 5.952,20 12.114,01 
ŠD Borovnica 0,00 0,00 0,00 0,00 
Društvo dolanskih fantov in 
deklet 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vrednost operacije skupaj 18.066,21 14.880,50 5.952,20 12.114,01 
 
Številka vloge: 006-10-2022, zaporedna št. vloge: 10 
 
Vlagatelj: Zavod Aktivna starost so.p., Devinska ulica 1, 1000 Ljubljana 
Kratek naziv operacije: Kreativnost brez meja 
 
Operacija je prijavljena na ukrep: Oblikovanje in aplikacija modelov medgeneracijskega 
sodelovanja in vključevanja vseh ranljivih skupin in drugih skupin v gospodarske in družbene 
aktivnosti 
 
Opis operacije: Vzpostavitev modela medgeneracijskega druženja skozi kognitivne delavnice, 
namenjene zmanjšanju demence. Poleg kognitivnih delavnic bodo izvedene različne 
dejavnosti izobraževanja, v katera bodo vključeni starostniki kot tudi osnovnošolski otroci. 
Želijo prikazati, da medgeneracijsko druženje v sočasnem izvajanju kognitivnih vaj prilagojenih 
za starostnike z demenco pomembne za ustavljanje napredovanja te bolezni.  
 
Vloga je na podlagi ocenjevanja prejela: 73 točk 
Vloga je dosegla prag sofinanciranja: DA  
 
Obrazložitev: vloga je ustrezno dopolnjena in razjasnjena. 
 

Nosilec/partner Vrednost z 
DDV 

Upravičeni 
stroški Sofinanciranje Lastna 

sredstva 
Zavod Aktivna starost 14.744,43 14.657,80 5.863,12 8.881,31 
Deos 4.816,60 4.816,60 1.926,64 2.889,96 
OŠ Horjul 0,00 0,00 0,00 0,00 
Občina Horjul 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vrednost operacije skupaj 19.561,03 19.474,40 7.789,76 11.771,27 

 
Številka vloge: 006-11-2022, zaporedna št. vloge: 11 
 
Vlagatelj: Deos d.o.o., Gmajna 7, 1357 Notranje Gorice 
Kratek naziv operacije: Druženje je smisel življenja 
Operacija je prijavljena na ukrep: Oblikovanje in aplikacija modelov medgeneracijskega 
sodelovanja in vključevanja vseh ranljivih skupin in drugih skupin v gospodarske in družbene 
aktivnosti 
Opis operacije: Vzpostaviti model medgeneracijskega varstva otrok (med počitnicami), sistem 
glasbene terapije (2x na mesec) in medgeneracijski park s prostorom za druženje, kamor se 
bodo vključevali naravni elementi, danosti in pojavi. Operacija vključuje: senzorno pot (mivka, 
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sekanci, pesek, kamenje), zasaditev rastlin, dišavnic, sadnih dreves in medovitih rastlin, 
postavitev raznih elementov (klopi, paviljon- kjer bodo glasbene terapevtske vaje, različne 
delavnice z otroci, družbeni dogodki (aktiven dan, pozdrav poletju, razni koncerti). 
 
Obrazložitev: Vloga je ocenjevalna komisija pogojno ocenila. Vlagatelj do ocenjevanja ni priložil 
soglasij za poseg v prostor za postavitev medgeneracijskega parka na parceli, ki jo je opredelil 
v vlogi. Ocenjevalni komisiji so bile posredovane vloge za pridobitev soglasij na navedeni 
parceli. Po posredovanju pridobljanih soglasij soglasodajalcev je ocenjevalna komisija 
ugotovila, da je vlagatelj spremenil lokacijo postavitve medgeneracijskega parka. Nova lokacija 
v vlogi ni bila predvidena. Ocenjevalna komisija je ugotovila, da so bili vsi roki za dopolnitev in 
razjasnitve pretečeni, vlagatelj pa je s spreminjanjem vloge po poteku rokov za dopolnitev in 
razjasnitev kršil postopkovna pravila 4. Javnega poziva LAS Barje z zaledjem, zato se vloga 
zavrže. 
 
Skupen pregled višine financiranja in ocenjevanja vlog 
 
Na 4. Javnem pozivu LAS Barje z zaledjem je bilo razpisanih 305.401,93 EUR. Vsa razpisana 
sredstva so bila porabljena za vloge prispele na 1. odpiranje, zato se je razpis zaprl in drugega 
odpiranja ni bilo. 

Tabela: skupen pregled vlog prispelih na 4. Javni poziv LAS Barje z zaledjem 

Nosilec oz. partner Prejete 
točke 

Vrednost z 
DDV 
(EUR) 

Upravičeni 
stroški 
(EUR) 

Znesek 
sofinanciranja 
(EUR) 

Lastna 
sredstva 
(EUR) 

Vila Kobi 53 232.501,37 191.995,93 76.798,37 155.703,00 
Podaj roko 2 44 86.770,50 71.335,05 28.534,02 58.236,48 
Barjanska učilna 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Medgeneracijski park postaja 53 120.148,28 98.482,20 39.392,88 80.755,40 

Železniška postaja Vrhnika 60 132.453,71 109.164,13 43.665,65 88.788,06 
Rokodelski dom – ustvarjalno 
stičišče Vrhnike 58 232.252,12 191.035,45 76.414,18 155.837,95 
Grbinasti pumptrack poligon 
Notranje Gorice 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zunanji fitness v ŠP log in ŠP 
Dragomer 39 

86.069,95 70.549,14 26.854,87 59.215,07 

Nadgradnja otroškega igrišča 
na Dolu pri Borovnici 39 18.066,21 14.880,50 5.952,20 12.114,01 
Kreativnost Brez meja 73 19.561,03 19.474,40 7.789,76 11.771,27 

Druženje je smisel življenja 0 0 0 0 0 
SKUPAJ   927.823,17 766.916,80 305.401,93 622.421,23 

 
 

       mag. Tomaž Cunder 
        predsednik ocenjevalne komisije       

 


