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St. dokumenta: OO2-17 -2079-4

Datum:9.09.2019
Zadeva: Porotilo ocenjevalne komisiie o doseienih toikah in vrednosti operacij

strokovni pregled z ocenjevanjem vlog je potekal dne: 9. 09. 2019 od 17. do 21.30 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 leti 2018 in 2019, ki je bil dne 10. 4. 2018
objavljen na spletni stran LAs Barje z zaledjem. Predmet javnega poziva je izbor operacij, katerih
rezultati prispevajo k uresniaevanju razvojnih ciljev na obmodju obiin Brezovica, Borovnica, Dobrova
polhov Gradec, Horjul, Log Dragomer in vrhnika. Na strokovnem pregledu vlog so bili prisotni
naslednji dlani ocenjevalne komisije: mag. Tomai Cunder, predsednik, prof. dr. lrma Potoanik Slavii,
Elanica, dr. Barbara Lampit, ilanica, mag. Matej Bedrai alan in mag. Roman Medved, nadomestni alan
in predstavniki upravljavca: prof. dr. Andrej Udovd, Mateja Saksida in Helena euk. Popolne in
razjasnjene vloge so bile toikovane na podlagi meril dolodenih v lavnem pozivu in Strategiji lokalnega

-

-

razvoja LAS Barje z zaledjem.

Operaciie priiavliene na

EKSRP sklad:

Itevilko vloge: Nfi-7-2o19-6, zaporedno it. Preiema vloge: 7
Vlogatetj: Krojevno skupnost Rokitno, Rokitno 66, 1352 Preserie
Krotek noziv operocije: Kolesorski pork Rokitnd-z giboniem do zdravio
operocijo je prijovljeno no ukrep: RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV
Operacija vzpostavitve nove rekreatlvne infrastrukture, namenjene zlasti otrokom in mladostnikom iz
vrst domaainov, uporabnikov MKZ Rakitna, prebivalcev sosednjih naselij in turistov sestoji iz dveh
prostorsko loienih sklopov, ki pa bosta realizirana v eni dasovni fazi. Prvi sklop, >Kolesarski park
Rakitna( bo lociran ob dveh obstojedih igriiiih vjavni rabi pri podru:niani Soli io vrtcu v Rakitni. V njem
bomo na sedaj degradiranem travniku, ki se ga ne kosi zaradi itevilnih kamnov in iaikov na povriini,
zgradili kolesarski park z grbinami. Predvidena velikost roano asfaltirane povr5ine proge bo cca. 255
m2, povriina ozelenjenih breiin proge bo predvidoma 285 m2 (izvedba in velikost se bosta lahko
nekoliko spremenili zaradi zahtevne konfiguracije terena). Na zahtevo upravljalca javneSa vodovoda
bo potrebno pred izgradnjo proge dodatno zaSiititi vodovod pod nio in enega od jaikov, ki nima
betonskega okvira pokrova. Na robu proge bosta dve klopi, smetniak in sto.ialo za kolesa. Zgraiena in
strojno asfaltirana bo dovozna pot do proge. Drugi sklop, )lgrala in telovadni element v MKZ Rakitna(
bo lociran na zunanjiigriiki povr5iniv kompleksu Mladinskega klimatskega zdravili5aa Rakitna. Ta sklop

obsega postavitev kompleksnejlega igralnega stolpa s plezali, telovadnega elementa tipa ,street
workout( in varnostne podlage tipa gumiiasta mreia z ozelenitvijo.
Uproviienost vloge: OA.
Vlogo je no podlogi ocenievanio preiela: 60 toik.

obrozloiitev: vlogo je doseglo zodostno itevilo toik zo uvrstitev med sofinoncirane operociie no
podtogi lovnega pozivo LAS Borie z zolediem z dne 06. 05. 2079
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Vrednost

Nosilec/pa rtner
Krajevna skupnost Rakitna

Mladinsko klimatsko
zd raviliiae Rakitna

strolki

I

35.537 ,94 €

44.422,41 €
19.978,80 €

54.L22,75 €
24.374,L4 €

Vrednosti operacije skupaj:

Skupno vrednost operocij zo sklod:

200,00 €
78.696,89 €

I

I

L3L,!4 €
51.652,L3 €

163,93 €
54.565,14 €

I

68,86 €
€27.044,76 €

EKSRP

78.696,89 €
64.565,L4 €
27 .OM,76 €

Vrednost operacij skupaj:
Vrednost upraviienih stroSkov skupaj:
Lastna sredstva upravitencev skupaj:

51.652,13 €

Vrednost sofi nanciranj operacij
Razpisana sredstva sklada:

3s8.467 ,72 €

Neporabljena sredswa:

306.815,59 €

Ooeraciie oriiavl

€18.584,81 €
€8.391,09 €

1s.983,05 €
I

Sportno druitvo Rakitna

Lastna sredstva

Sofinancira nje

Upravideni

z

DDV

na ESRR sklad:

vloge: fi-7-20794, zdporedno iL Preiemo vloge: 2
Vlogotelj: Obiino Vrhnika, Tioiko cesto 1, 7360 Vrhniko
Stevilko

Krotek ndziv operocije: Arheoloike toike no Vrhniki
Operocijo je prijovljeno no ukrep: SPODBUJANJE lN RAZVOJ TURtSneNE PONUDBE

Oznatitev lokacij pomembnih arheoloikih najdiia z informativnimi tablami) in s tem seznanitev
lokalnega prebivalstva in obiskovalcev s pomembno arheoloiko dediSdino Vrhnike. Urejene bodo
arheoloSke todke z vodenim gledaliikim ogledom totk, predstavitev obrti, glasbe in kulinarike
posameznega zgodovinskega obdobja, organizacija iportnih iger (glede na zgodovinsko obdobie) in
oblikova nje turistiinega produkta,
U proviienost

vloge: da.

Vlogo je no podlogi ocenjevonjo prejelo: 56 toik.

obrazlozitev: vlogo je doseglo zodostno itevilo totk zo uvrstitev med sofinoncirone operociie no
podlogi 3. Jovnego pozivo LAS Borie z zoledjem z dne 06. 05. 2079.
Nosilec/partner

Vrednost

z

DDV

obaina Vrhnika
Zavod lvana Cankarja
Narodni muzej Slovenije
Znanstveno raziskovalni center

43.588,34 €
0,00 €
6_108,29 €
s.629,89 €

I

Upraviieni
stroiki
36.5tO,76 €
0,00 €
6.108,29 €

Sofinanciran.ie

Lastna

29.20A,6t €
0,00 €
4.886,53 €

5.628,01 €

4.so2,4t €

sredstva
14.379,72 €
0,00 €
1.221,66 €
7.127,49 €

2.604,56 €

2.083,65 €

s20,91 €

SAZU

Zavod

RS za

varstvo narave

2.604,56 €
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0,00 €

0,00 €
57.931,08 €

osnovna iola lvana Cankarja
vrednosti operacije skupaj:

s0.851,62 €

0,00 €
40.681,30 €

0,00 €
t7 .249,78 €

Stevilka vloge: U)5-7-2079-9, zaporedno it. prejemo vloge: 3

Vlogotelj: Krojevno skupnost Rokitno, Rokitno 66, 1352 Preserie
Krotek noziv operocije: RE:URB
Operacija je prijovljena nd ukrep: IZVNANIE

AK

UNOSTI ZA UTNEVANIE ZAVESTI O LOKALNI

Temel]ni namen je sooten.le izjemnega razvo.inega potenciala prostorskih danost! ter kulturne in
naravne dediidine t gospodarskim in okoljskim nazadovaniem, ki zmanjiujeta kakovost bivanja in
prispevata k izkljutenosti lokalnih prebivalcev. Projekt vkljuduje programe za javnost informiranje in
komuniciran.ie, dokumentiranje in analize in pripravo celovitega razvo.jnega nadrta.
Uprdviienost vloge: ne.
Vlogo je no podlogi ocenjevonjo prejelo: 0 toik.

Obrozloiitev: Nositec oprocije RE:URB, Zovod ZA.Polis (v nodolinem besedilu nosilec) ie 7.6.2019 oddol
vlogo no prvo odpironje 3. Jovni poziv LAS Borie 2 zolediem, ki ie bil obiovlien no spletni stroni US
Borje z zotedjem. Odpironje vlog je potekolo 73.6.2079. Komisiio ie ugotovilo, do ie vlogo, ki io ie
oddal nosilec operocije prispelo provotosno in preverilo popolnost vloge. Ker vlogo ni imelo
priloienih vseh zohtevonih prilog, je bil nosilec pozvon no dopolnitev vloge dne 27.6.2019. nosilec ie
poziv zo dopolnitev prevzel 26.6.2019 in 28.6.2079 no elektronski noslov LAS Borie z zolediem
posredovol dodotno vproionjo. Dodotne obrozloiitve dopolnitev vloge so bile nosilcu posredovone
2.7.2079 no njegov elektronski noslov. Nosilec je vlogo dopolnilsklodno z rokom podonim v pozivu zo
dopolnitve, dne 5.7.2019. Komisijo je dne 74.8.2079 pregledolo dopolnitve vlog in ugotovilo, do
vlogotelj ni pritoiil vseh prilog zahtevonih v pozivu zo dopolnitve. Zoto ie bil nosilec pozvon zo dodotne
obroztoiitve in dopolnitve vloge z dokumenti, ki jih v pozivu zo dopolnitve z dne 2.7.2079 ni priloiil.
Rok zo rozjosnitev in dodotno dopolnitev je bil 8 dni. Nosilec ie poziv zo roziosnitev in dodotno
dopolnitev prevze I 19.8. 20 19.

Skupno vrednost operocij zo sklod:

ESRR

57.931,08 €
50.851,62 €
17 .249,78 €

Vrednost operacU skupaj:
Vrednost upravidenih stroikov skupai:
Lastna sredstva upraviiencev skupaj:

Razpisana sredstva sklada:

40.681,30 €
420.426,78 €

NeporabIjena sredstva:

379.745,48 €

Vrednost sofi nanciranj operacij

Pripravila: Helena euk
mag. Tomai Cunder, lr.
p redsednik ocen
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