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Zadeva:
AMANDMA ŠT. 3 k Odloku o rebalansu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020

Župan Občine Dol pri Ljubljani na podlagi 77. in 87. člena Poslovnika občinskega sveta
Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2) vlagam amandma k Odloku o
rebalansu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020 in predlagam, da se v Načrt
razvojnih programov (NRP) v leti 2021 in 2022 doda dva (2) razvojna projekta, ki sta v
postopku prijave na 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije
lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in
Šmartno pri Litiji v letu 2020 za sklad EKSRP (rok prijave 30.10.2020), vsak projekt v bruto
vrednosti 74.000 EUR.
Projekt vezan na vzpostavitev sadno zeliščnega vrta na Rajhovi domačiji se vpiše pod NRP
št. OB022-20-0011 (Ureditev vrta na Rajhovi domačiji, LAS). V posebnem delu proračuna za
naslednji dve leti bodo sredstva prikazana na PP 620011 (Sadno zeliščni vrt na Rajhovi
domačiji), konto št. 420402 (Rekonstrukcije in adaptacije).
Projekt vezan na ohranjanje čebelarske dediščine in razvoj čebelarskega turizma se vpiše
pod NRP št. OB022-20-00112 (Ohranjanje čebelarske dediščine, LAS). V posebnem delu
proračuna za naslednji dve leti bodo sredstva prikazana na PP 620012 (Ohranjanje
čebelarske dediščine), konto št. 420402 (Rekonstrukcije in adaptacije).

Obrazložitev:
Občina skupaj s partnerji prijavlja na 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev
Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica,
Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2020 za sklad EKSRP dva (2) nova projekta. Sredstva za
sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Delež sofinanciranja upravičenih
stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša 65 %, razliko partnerji projekta
zagotovijo iz lastnih sredstev. Najvišji upravičen znesek sofinanciranja na projekt znaša
40.000 EUR. En od pogojev prijave je, da so ob oddani vlogi v proračunu že rezervirana
namenska sredstva.

Prvi projekt v pripravi je vezan na vzpostavitev sadno zeliščnega vrta. Partnerji v projektu
bodo Turistično društvo Dolsko (z večimi sekcijami) ter Sadjarsko društvo Tunjice iz Občine
Kamnik. Operacija predvideva vzpostavitev vrta z avtohtonimi vrstami sadja in zbirko
slovenskih zelišč ter postavitev sušilnice sadja. V okviru projekta se bo delno preuredil tudi
pomožni objekt na posestvu Rajhove domačije. Projekt bo poleg investicijskega dela v
infrastrukturo vključeval tudi podporne (mehke) vsebine primerne za vse občane: poučne
delavnice, predavanja…
Drugi projekt v pripravi je vezan na ohranjanje čebelarske dediščine in razvoj čebelarskega
turizma. Vodilni partner projekta bo Čebelarska Zveza Slovenije, v projektu pa poleg Občine
Dol pri Ljubljani sodeluje tudi Čebelarsko društvo Dolsko. Operacija predvideva postavitev
učnega čebelnjaka s prostorom za sprostitev (apiterapija). V okviru projekta se bo delno
preuredil tudi pomožni objekt na posestvu Rajhove domačije. Projekt bo poleg investicijskega
dela vključeval tudi podporne vsebine za vse občane: poučne delavnice, predavanja, prikaze
dela na čebelnjaku, ozaveščanje o pomenu čebel za našo prihodnost…

Finančne posledice:
Predlagana sprememba bremeni proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leti 2021 in 2022.
Točna vrednost lastnega dela sofinanciranja Občine bo znana od oddaji vloge oz. po potrditvi
vloge na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ob potrjevanju proračuna za leti
2021 in 2022 se stroški projekta v NRP-ju uskladijo in prerazporedijo na partnerje.

Željko Savič, župan l.r.

