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OBRAZLOŽITEV:
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani občinskemu svetu posredujemo v
potrditev Dokument identifikacije Investicijskega projekta »Gibanje nas druži (EKSRP)«, ki je
pripravljen v poenostavljeni obliki na osnovi 20. člena Uredbe o enotnih metodologiji za
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št.
60/06, 54/10 in 27/16).
Dokument je nastal novembra 2019 kot podlaga za prijavo na 2. 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. Lokalna akcijska skupina (LAS) Srce Slovenije,
katerega članica je tudi Občina Dol pri Ljubljani, je izvedla javni poziv kot podporo za izvajanje
lokalnega razvoja v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je dodelilo Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj
(ESRR).
Upravičeni stroški za izvedbo operacij sofinanciranih iz ESRR so stroški, ki so nastali po oddaji
vloge v odobritev na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Upravičenec mora izvesti
operacijo najkasneje v treh letih od podpisa pogodbe o sofinanciranju z MGRT, kar je hkrati
tudi zadnji rok za upravičenost stroškov in izdatkov operacije. Vloga projekta Gibanje nas druži
je bila na Ministrstvo oddana 23. aprila 2020, na poziv je bila vloga dopolnjena 17. septembra
2020. Končno odločbo Ministrstva se pričakuje v roku meseca dni od oddaje dopolnitev.
Projekt nagovarja CLLD ukrep oživitve vaškega jedra za izboljšanje kakovosti bivanja. S
svojimi cilji predvideva infrastrukturno ureditev dotrajanega otroškega igrišča (zarjavela
železna igrala, razpadajoči les, blato) ob podružnični osnovni šoli in vrtcu v Dolskem ter
vzpostavitev športnega medgeneracijskega prostora v neposredni bližini z zunanjimi
telovadnimi elementi in sodobno urbano opremo (klopce, koši). Urejeno okolje je javno
dostopno vsem prebivalcem in bo v svoji novi podobi in izboljšani ponudbi ponovno privabilo
različne generacije k druženju in gibanju na prostem.
Projekt zajema oblikovanje otroškega igrišča, ki v skladu z nevro-znanostjo otrokom omogoča
možgansko stimulativno gibanje na prostem. Igrala in telovadna oprema bodo deklarirana
skladno s predpisanimi evropskimi varnostnimi standardi. Z vzpostavitvijo prostora za
medgeneracijsko druženje (fitnesa na prostem, t.i. street workout) operacija spodbuja aktivno
preživljanje prostega časa in druženje različnih generacij. V okviru projekta bodo oblikovane
vadbe pod nadzorom izkušenega vaditelja, primerne za različne ciljne skupine, in izvedena
strokovna predavanja o zdravem načinu življenja in gibanju s praktičnim prikazom vaj, katere
lahko poslušatelji uporabljajo v vsakdanjem življenju. Z urejenim prostorom, novimi napravami
za telovadbo in predvidenimi animacijskimi aktivnostmi bo operacija prispevala h kakovosti
življenja prebivalcev.
Namen projekta je dolgoročen, doseženi cilji pa bodo prispevali k njegovem uresničevanju.
Podpisan je bil partnerski sporazum med občino in Športnim društvom Partizan Dolsko, ki oba
partnerja projekta zavezuje k sodelovanju pri vzpostavitvi vsebine za urejeno območje
medgeneracijskega druženja.

Ocenjena vrednost celotne operacije »Gibanje nas druži« znaša 42.319,53 EUR (z DDV).
Ocenjena vrednost investicije v obnovo igrišča in medgeneracijskega prostora s telovadno
opremo znaša po tekočih cenah 35.819,53 EUR (z DDV).
Finančna konstrukcija operacije po letih in virih financiranja v EUR:
Vir financiranja

Občina Dol pri Ljubljani
ŠD Partizan Dolsko

Plan za leto 2020

Plan za leto 2021

Skupaj

31.015,93

438,00

31.453,93

230,40

487,20

717,60

0,00

10.148,00

10.148,00

31.246,33

11.073,20

42.319,53

MGRT – ESRR
Skupaj

Finančna konstrukcija operacije po namenu stroška v EUR:
Vrednost z
DDV

Vrednost
brez DDV

Upravičen
strošek

Znesek
sofinanciranja

Lastna
sredstva

2.990,00

2.990,00

2.990,00

2.392,00

598,00

Stroški opreme

20.005,07

16.397,60

5.207,00

4.165,60

12.232,00

Stroški gradbenih del

14.814,46

12.143,00

0,00

0,00

12.143,00

Stroški mehkih vsebin

4.510,00

4.488,00

4.488,00

3.590,40

897,60

42.319,53

36.018,60

12.685,00

10.148,00

25.870,60

Aktivnosti

Stroški dela

Skupaj

Finančne posledice:
Občina Dol pri Ljubljani bo v predlagano investicijo vložila 31.453,93 EUR lastnih sredstev.
Projekt »Gibanje nas druži (ESRR)« je uvrščen v Načrt razvojnih programov 2020-2023 pod
št. OB022-19-0018. V proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020 so predvidena sredstva
umeščena pod proračunsko postavko 40029 - Igrala na javnih površinah.
Športno društvo Partizan Dolsko bo k operaciji prispevalo 717,60 EUR lastnih sredstev.
Preostanek sredstev v višini 10.148,00 EUR je predviden iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj.
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1. OPREDELITEV PROJEKTNIH PARTNERJEV, INVESTITORJA, UPORABNIKA
TER DOLOČITEV STROKOVNIH DELAVCEV OZ. SLUŽB ODGOVORNIH ZA
IZDELAVO INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Tabela 1: Podatki o prijavitelju / upravičencu (vodilni partner):
Naziv:

Občina Dol pri Ljubljani

Naslov:

Dol pri Ljubljani 1, 1261 Dol pri Ljubljani

Odgovorna oseba:

Željko Savič, župan občine Dol pri Ljubljani

LJLQSRGSLV

Telefon:

01 530 32 40

E-SRªWQLQDVORY

obcina@dol.si

Spletna stran:

www.dol.si

0DWLQDªWHYLOND

5874173000

’DYQDªWHYLOND

SI81226748

Kontaktna oseba za izvajanje
projekta (skrbnik)

Eva Vovk, strokovna sodelavka

Telefon:

01 530 32 51

E-SRªWQLQDVORY

eva.vovk@dol.si

Tabela 2: Podatki o prijavitelju / upravičencu (partner št. 1):
Naziv:

Športno društvo Partizan Dolsko

Naslov:

Dolsko 55, 1261 Dol pri Ljubljani

Odgovorna in kontaktna
oseba:

dr. Miha Bandalo, predsednik

LJLQS odpis:

Telefon:

031 610 627

E-SRªWQLQDVORY

miha.bandalo@gmail.com

Spletna stran:

www.sddolsko.si

0DWLQDªWHYLOND

5166136000

’DYQDªWHYLOND

33154686
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Tabela 3: Investitor:
Naziv:

Občina Dol pri Ljubljani

Naslov:

Dol pri Ljubljani 1, 1261 Dol pri Ljubljani

Odgovorna oseba:

Željko Savič, župan občine Dol pri Ljubljani

LJLQSRGSLV

Telefon:

01 530 32 40

E-SRªWQLQDVORY

obcina@dol.si

Spletna stran:

www.dol.si

0DWLQDªWHYLOND

5874173000

’DYQDªWHYLOND

SI81226748

Tabela 4: Izdelovalec investicijske dokumentacije:
Naziv:

Občina Dol pri Ljubljani

Naslov:

Dol pri Ljubljani 1, 1261 Dol pri Ljubljani

Odgovorna oseba:

Jure Benčina, višji svetovalec za gradbene zadeve in invest.

LJLQSRGSLV

Telefon:

01 530 32 47

E-SRªWQLQDVORY

jure.bencina@dol.si

Spletna stran:

www.dol.si

0DWLQDªWHYLOND

5874173000

’DYQDªWHYLOND

SI81226748

Datum izdelave:

November 2019

Tabela 5: Uporabniki:
Uporabniki:

 učenci POŠ Dolsko, starši in stari starši;
 prebivalci naselij Dol, Dolsko in Videm.
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2. OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU
Tabela 6: Osnovni podatki o operaciji:
Naziv operacije – celoten oz.
dolg naziv:

Gibanje nas druži - oživitev vaškega jedra Dolsko s
preureditvijo otroškega igrišča in športnega prostora za
medgeneracijsko druženje

Gibanje nas druži
6NUDMªDQLQD]LYRSHUDFLMH
:
2SHUDFLMDMHR]QDLWH

Samostojna operacija prijavitelja
Operacija skupine upravičencev, katere nosilec je
vlagatelj

/DVWQLªNDVWUXNWXUDRSHUDFLMH
Lastnik urbane opreme, igral in telovadnih naprav kupljenih v
kjer se uveljavljajo invest.
okviru operacije bo Občina Dol pri Ljubljani.
SWURªNL
:
=DHWHNL]YDMDQMDDNWLYQRVWL
01.03.2020
operacije:
=DNOMXHNL]YDMDQMDDNWLYQRVWL
30.06.2021
operacije:
2EPRMHORNDFLMDL]YDMD
nja
Občina Dol pri Ljubljani – na območju naselij Dol, Dolsko in
operacije:
Videm
Vrednost celotne operacije:

42.319,53 EUR

Tabela 7: Osnovni podatki o investiciji:
/RNDFLMDSURMHNWDQDOREH
:
Igrišče pri POŠ Dolsko
Naslov:

Dolsko 85, Dolsko 85A

2ELQD:

Dol pri Ljubljani

.DWDVWUVNDRELQD

1767 – Dolsko

WHYLONDSDUFHOH

73/6

=DHWHNL]YDMDQMDQDOREH
:
01.03.2020
.RQHFL]YDMDQMDQDOREH
:
30.06.2021
Gradbeno dovoljenje:

Ni potrebno. Aktivnosti niso predmet Zakona o graditvi
objektov, zato tovrstna dovoljenja niso potrebna.

Investicijska dokumentacija:

Idejni projekt (IP), št. IP 01/19, oktober 2019

Druga izdelana
dokumentacija:

Lokacijska informacija, št. 3501-0299/2019 z dne
14.11.2019

Namen:

Izvajanje športne vzgoje in športnih dejavnosti učencev POŠ
Dolsko, rekreacija občanov.
Operacija naslavlja omenjeni problem zavirane naravne
danosti zdravega možganskega razvoja v vsakdanjem
življenu in ureja medgeneracijski prostor, ki s svojo zasnovo
vpliva na optimalni razvoj motorike uporabnikov.

Vrednost investicije:

35.819,53 EUR
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3. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA
INVESTICIJSKO NAMERO
3.1

Predstavitev vodilnega parnerja projekta – Občina Dol pri Ljubljani

Občina Dol pri Ljubljani je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 33,3 km2. Po površini
se med slovenskimi občinami uvršča na 167. mesto. Skupno število prebivalcev je 6.130.
Med prebivalci te občine je število najmlajših – kar je značilnost le redkih slovenskih občin –
večje od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 81 oseb starih 65 let
ali več. To razmerje pove, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju
počasneje kot v celotni Sloveniji. Na kvadratnem kilometru površine občine živi povprečno
184 prebivalcev; torej je gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (102 prebivalca na
km2). V občini delujeta 2 vrtca, obiskuje ju 292 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so stari od 1
do 5 let, jih je 87 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (81 %). V
osnovni šoli se v šolskem letu 2018/2019 izobražuje približno 740 učencev (vir:
https://www.stat.si/obcine, 2018).
Občina Dol pri Ljubljani leži na skrajnem vzhodu Ljubljanske kotline med Savo in vzpetinami
severno od ceste Ljubljana – Litija. Del občine leži tudi na desnem bregu Save. Na pobočjih
in vznožjih so razkropljene vasi s slikovitimi imeni, skupaj ima občina kar 19 naselij.

3.2

Predstavitev parnerja projekta - Športno društvo Partizan Dolsko

Športno društvo Partizan Dolsko se aktivno ukvarja s športom in za šport navdušuje tudi
mlade. Organizira razne prireditve, katerih namen je združiti generacije ob športnem
udejstvovanju. V svoje vrste vključuje člane, ki se rekreirajo v sklopu sekcij in skupin kolesarsko tekaška sekcija, aerobika in pilates, košarka, mali nogomet ter namizni tenis.
Društvo ima nadzorni in izvršni odbor, vodi pa ga predsednik dr. Miha Bandalo.

3.3

Analiza stanja z opisom razlogov za investicijsko namero

Poudarek projekta je na ureditvi otroškega igrišča in prostora za medgeneracijsko druženje,
ki se nahajata v neposredni bližini vrtca in podružnične osnovne šole v Dolskem.
Obstoječa igrišča/parki ne zagotavljajo zadostne stimulacije možganov sodobnih ljudi, saj so
načrtovana po trendih za generacije, ki niso odraščale pred zasloni, podprtimi s sodobno
tehnologijo in niso doživljale vplivov tendenc sodobne družbe – prekomerna zaščitenost
otrok, številne vodene aktivnosti v predšolskem in šolskem obdobju in pomanjkanje
spontanega gibanja zavirajo naravne danosti zdravega možganskega razvoja.
Operacija naslavlja omenjeni problem in ureja igrišče, ki s svojo zasnovo urbane opreme
vpliva na optimalni razvoj motorike. Zajema oblikovanje otroškega igrišča, ki v skladu z
nevroznanostjo otrokom omogoča možgansko stimulativno gibanje na prostem, ki na eni
strani stimulira razvoj možganskih funkcij za družbo prihodnosti ter na drugi strani reducira
odklone v razvojnem in zdravstvenem statusu. Igrala in telovadna oprema bodo deklarirana
skladno z evropskim varnostnim standardom.
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Z vzpostavitvijo prostora za medgeneracijsko druženje (fitnesa na prostem, t.i. street
workout) operacija spodbuja aktivno preživljanje prostega časa in večgeneracijsko druženje.
Oblikovane bodo vadbe pod madzorom izkušenega vaditelja primerne za različne ciljne
skupine in izvedena strokovna predavanja o zdravem načinu življenja in gibanju s praktičnim
prikazom vaj, katere lahko poslušatelji uporabljajo v vsakdanjem življenju. Z urejenim
prostorom in novimi napravami za telovadbo bo operacija prispevala h kakovosti življenja
prebivalcev.
Telesna aktivnost je pomembna za kakovostno življenje v vseh življenskih obdobjih. Ena
izmed možnosti in priložnosti za vadbo so tudi fitnes naprave na prostem. Ker večina ljudi ne
zna pravilno izvajati vaj, tudi niso motivirani, da bi jih občasno izvajali. Prav zato je poleg
postavitve fitnes naprav na prostem, pomemno v sodelovanje v operaciji povabiti tudi
strokovnjaka, ki je udeležencem na voljo tako za predstavitev uporabe fitnes naprav kot tudi
ostalih vaj, ki se jih lahko izvede na lokaciji, kjer so naprav nameščene. Za dolgotrajno
motivacijo je pomebna stalna prisotnost vaditelja. Vadba na prostem pripomore tudi okoljski
ozaveščenosti, saj za samo izvedbo ni potrebna dodatna infrastruktura (telovadnica, itd.).
Operacija nagovarja CLLD ukrep oživitve vaškega jedra za izboljšanje kakovosti bivanja. S
svojimi cilji predvideva infrastrukturno ureditev dotrajanega in nevarnega otroškega igrišča
(zarjavela železna igrala, razpadajoči les, blato) ob osnovni šoli in vrtcu v Dolskem ter
vzpostavitev športnega medgeneracijskega prostora v neposredni bližni z zunanjimi
telovadnimi elementi in sodobno urbano opremo (klopce, koši). Urejeno okolje je javno
dostopno vsem prebivalcem in bo v svoji novi podobi in izboljšani ponudbi ponovno privabilo
različne generacije k druženju in gibanju na prostem. S predvidenimi animacijami
prebivalstva (medijske objave, nenaslovljena pošta), pobudami delujočim društvom in
organizacijam v okolici (društvo upokojencev, turistično društvo, osnovna šola, vrtec idr.) ter
predvsem z vzpostavitvijo novega vadbenega programa bo operacija prispevala oživitvi
vaškega jedra in hkrati k izboljšani kakovosti bivanja.
Namen projekta je dolgoročen, doseženi cilji projekta pa bodo prispevali k njegovem
uresničevanju. Podpisan je bil partnerski sporazum med občino in športnim društvom, ki oba
partnerja projekta zavezuje k sodelovanju pri vzpostavitvi vsebine za urejeno območje
medgeneracijskega druženja. V času operacije se bo k podpisu sporazuma in vzpostavitvi
novih programov/vsebin pozvalo tudi druge deležnike projekta.

3.4

Predstavitev investicijskih posegov

Predvidena investicija predvideva preureditev obstoječega otroškega igrišča in vzpostavitev
medgeneracijskega prostora s orodji za telovadbo na prostem. Ureditev bo izvedena v
Dolskem, na zemljišču s parcelno št. 73/6, k.o. Dolsko, ki je v lasti Občine Dol pri Ljubljani.
Ureditev obstoječega otroškega igrišča predvideva odstranitev obstoječih dotrajanih igral,
rušenje temeljev in materiala odvoz na deponijo, pripravo in ureditev terena za postavitev
nove opreme ter dobava potebnega materiala. Nakupljena in montirana bodo nova otroška
igrala. Sledi okoljska ureditev parka po načrtu projektanta.
Ureditev ombočja večgeneracijskega druženja oz. območja za fitnes na prostem predvideva
pripravo in ureditev terena ter dobavo potrebnega materiala. Nakupljena in montirana bodo
nova orodja za fitness na prostem. Nakupljena bo nova urbana oprema.
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Nadzor nad delom zunanjih izvajalcev bo izvajal svetovalec za gradbene zadeve iz občinske
uprave.

Predstavitev aktivnosti projekta – mehke vsebine

3.5

Projekt je tematsko razdeljen na več aktivnosti, nekatere vključujejo več korakov:
a) Predstavitev projekta in dela LAS prebivalcem naselij Dol, Dolsko in Videm
(promocijski dogodek, ki bo zajemal predstavitev projekta ter mreženje deležnikov.
b) Priprava dokumentacije za ureditev otroškega igrišča in prostora za medgeneracijsko
druženje, zbiranje končnih ponudb za izvedbo in nakup opreme.
c) Izvedba strokovnih predavanj na temo zdravega nažina življenja (s praktičnim
prikazom uporabnih vaj), predvidene teme se dotikajo zdrave drže hrbtenice,
razvijanja moči z gibanjem in vadbo na prostem.
d) Priprava okoljske informacije za prebivalce, ozaveščanje prebivalstva o ohranjanu
okolja, zbiranje primerov dobrih praks.
e) Oblikovanje vadbenega programa s športnim vaditeljem za prebivalce naselij Dol,
Dolsko, Videm (oblikovanje programov: »Gibanje na prostem v ZLATIH letih!«,
»MIGANJE za vse generacije!«, »JUTRI pa res ZAČNEM!«)
f)

Zaključni dogodek za javnost s predstavitvijo rezultatov projekta.

4. OPREDELITEV CILJEV PROJEKTA
Cilji operacije, vezani na SLR, so:


izboljšanje urejenosti podeželskega okolja in urbanih območij,



izboljšanje okoljske ozaveščenosti in stanja okolja,



izboljšanje socialnega kapitala.

Osnovni cilji investicije so naslednji:


zagotavljanje prostorskih pogojev za športno dejavnost za uporabnike vseh starosti,
ter posledično dvig kvalitete življenja v občini Dol pri Ljubljani,



omogočen kvaliteten in varen motorični razvoj predšolskih in šolskih otrok,



zmanjšanje stroškov vzdrževanja,



z novo moderno opremo in ureditvijo tal omogočiti uporabo prostora skozi vse leto,



dvig kvalitete telesne vzgoje učencev POŠ Dolsko,



dvig kvalitete gibalnih sposobnosti prebivalcev naselij Dol, Dolsko, Videm,



motivacija občanov k gibanju na prostem,



omogočanje boljših pogojev za trening članom lokalnih športnih klubov.
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5. UGOTOVITEV VARIANTNIH REŠITEV INVESTICIJE
5.1

Varianta »brez« investicije

Varianta »brez« investicije je varianta, ki ne vključuje nobenih investicijskih izdatkov za
izboljšanje trenutnega stanja, kar pomeni, da so stroški investicije v tem primeru enaki nič in
se ohranja obstoječe stanje, ki ne daje možnosti izboljšanja pogojev za trening, rekreacijo,
telesno vzgojo mladine in šoloobveznih otrok v občini Dol pri Ljubljani. To bi pomenilo, da
nebi dosegali namena in cilja navedenih v prejšnjem poglavju. Zaradi tega varianta ''brez''
investicije ni sprejemljiva.

5.2

Varianta »z« investicijo

Varianta »z« investicijo pomeni zagotavljanje prostorskih pogojev za športno dejavnost za
vse kategorije in starostne skupine uporabnikov. Ureditev površin in nadomestilo s športnimi
rekviziti pomenita veliko pridobitev za dvig kvalitete izvajanja športne vzgoje učencev POŠ
Dolsko. Hkrati lahko dodatne površine za medgeneracijsko druženje uporabljajo starši oz.
skrbniki otrok, v popoldanskem času in med vikendi pa še člani športnih društev in ostali
lokalni prebivalci, kar bi znatno povečalo pestrost in nabor športnih dejavnosti v občini. Z
izvedbo investicije bodo doseženi nameni in cilji predstavljeni v prejšnjih poglavjih.

5.3

Izbor optimalne variante

Po primerjavi variant se lahko zaključi, da le izpeljava variante »z« investicijo omogoča
doseganje zastavljenih ciljev, ki so navedeni v poglavju 4. Primerjava variant pokaže, da je
varianta »z« investicijo razvojno bolj smiselna, saj v širše okolje prinese pomembne
izobraževalne, zdravstvene in družbene koristi na področju občine Dol pri Ljubljani, kar
upravičuje vlaganja javnih sredstev.

6. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA VREDNOSTI PROJEKTNIH
AKTIVNOSTI IN INVESTICIJE TER POTREBNA INVESTICIJSKA
DOKUMENTACIJA

6.1

Vrsta investicije

Tabela 8: vrsta investicije:
X

Investicija v nakup opreme in druga
opredmetena osnovna sredstva

Prodaja ali opustitev rabe osnovnih
sredstev
X

Rekonstrukcija

X

Investicijsko vzdrževanje

Adaptacija, sanacija

Novogradnja

Zunanja ureditev

Rušitev obstoječega objekta
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Osnova za določitev vrednosti projekta in investicije

6.2

Predračunska vrednost projekta (vključno z investicijskim delom) je ocenjena na podlagi
predhodnih informativnih ponudb potencialnih:






izvajalcev zemeljskih gradbeno-obrtniških del,
ponudnikov gradbenega materiala,
ponudnikov igral, zunanjih telovadnih elementov in urbane opreme,
predavateljev oz. strokovnjakov na področju zravega načina življenja,
vaditeljev oz. strokovnjakov na področju gibanja.

Ponudbe so bile zbrane v fazi priprave projekta med aprilom in oktobrom 2019.

6.3

Ocena vrednosti projektnih stroškov in finančna konstrukcija

Tabela 9: Finančna konstrukcija operacije po letih in virih financiranja v EUR:
Vir financiranja

Plan za leto 2020

Občina Dol pri Ljubljani

Skupaj

31.015,93

438,00

31.453,93

230,40

487,20

717,60

0,00

10.148,00

10.148,00

31.246,33

11.073,20

42.319,53

ŠD Partizan Dolsko
MGRT – ESRR
Skupaj

Plan za leto 2021

Tabela 10: Finančna konstrukcija operacije po namenu stroška v EUR:
Vrednost z
DDV

Vrednost
brez DDV

Upravičen
strošek

%
sofinanc.

2.990,00

2.990,00

2.990,00

80 %

2.392,00

598,00

Stroški nakupa urbane opreme, igral

20.005,07

16.397,60

5.207,00

80 %

4.165,60

12.232,00

Stroški zunanjih izvajalcev – gradbeno obrtniška
dela, zemeljska dela

14.814,46

12.143,00

0,00

80 %

0,00

12.143,00

922,00

900,00

900,00

80 %

720,00

180,00

3.588,00

3.588,00

3.588,00

80 %

2.870,40

717,60

42.319,53

36.018,60

12.685,00

10.148,00

25.870,60

Aktivnosti
Stroški plač in povračil v zvezi z delom

Stroški zunanjih izvajalcev – organizacija dogodkov
Stroški zunanjih izvajalcev – izvedba vadbenih
programov, izobraževanj
Skupaj

6.4

Znesek
sofinanc.

Lastna
sredstva

Potrebna projektna in investicijska dokumentacija

Glede na ugotovljeno vrednost investicije je skladno z Uredbo o enotni metodologiji za
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS,
št. 60/06, 54/10 in 27/16) potrebno izdelati (investicijsko) dokumentacijo opredeljeno v
tabelah 11, 12 in 13.
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Tabela 11: Vrsta investicijske dokumentacije:
Zap.
Vrsta dokumentacije
ªW

DA/NE

1

Dokument identifikacije investicijskega projekta

DA

2

Investicijski program

NE

3

Predinvesticijska zasnova

NE

’DWXPHSULGREOMHQLK
RGORE
Poenostavljen DIIP,
15.11.2019

Tabela 12: Vrsta projektne dokumentacije:
Zap.
Vrsta dokumentacije
ªW

DA/NE

1

Idejna zasnova

DA

2

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja

NE

3

Projekt za izvedbo – izvedbeni načrt

NE

4

Popis del

DA

’DWXPHSULGREOMHQLK
RGORE
IP 01/19, oktober 2019

IP 01/19, oktober 2019

Tabela 13: Upravna dovoljenja za poseg v prostor:
Zap.
Vrsta dokumentacije
ªW

DA/NE

1

Lokacijska informacija

DA

2

Gradbeno dovoljenje

NE

3

Uporabno dovoljenje

NE

4

Soglasje ARSO

NE

5

Kulturno varstveno soglasje

NE

6

Druga soglasja

NE

’DWXPHSULGREOMHQLK
RGORE
14.11.2019
(št. 3501-0299/2019)

7. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO
7.1

Projektna rešitev

Preureditev obstoječega otroškega igrišča in ureditev novega športnega prostora za
medgeneracijsko druženje bo izvedena po projektu za izvedbo (PZI).
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7.3

Lokacija

Predvideni poseg bo izveden v Dolskem, na območju podružnične osnovne šole Dolsko z
enoto vrtca (Dolsko 85, 1262 Dol pri Ljubljani), na zemljišču s parcelno št. 73/6, k.o. Dolsko.
Parcela je v lasti Občine Dol pri Ljubljani. Skupna površina območja urejanja je 522 m2
(oroško igrišče 412 m2, medgeneracijski telovadni prostor 110 m2). Na ortofoto posnetkih je z
rdečo označeno območje investicije.
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7.4

Varstvo okolja

Pri načrtovanju, izvedbi in uporabi površin, ki so predmet investicijskih posegov, ter
nakupljene opreme bodo upoštevani vsi veljavni predpisi, ki urejajo varstvo okolja.
Načrtovana investicija ne bo imela negativnih vplivov, ki bi obremenjevali ljudi ali okolje.
V okviru projktnih aktivnosti je predvidena priprava okoljske informacije za prebivalce,
ozaveščanje prebivalstva o ohranjanu okolja in zbiranje primerov dobrih praks drugih
slovenskih občin na področju varovanja okolja.

7.5

Terminski plan izvedbe projekta in investicije

Tabela 14: Ocena poteka izvedbe predvidenih aktivnosti:
Zap.

Aktivnost

Izvedeno 2020

Izvedeno 2021

1

Predstavitev projekta

X

2

Priprava dokumentacije za ureditev igrišča in telovadnega
prostora (fitnes), zbiranje ponudb zunanjih izvajalcev

X

5

Ureditev otroškega igrišča (investicija)

X

6

Ureditev ombočja večgeneracijskega druženja – zunanji
telovadni prostor, fitnes (investicija)

X

3

Izvedba predavanj za zdrav način življenja

X

4

Priprava okoljske informacije za prebivalce, ozaveščanje
prebivalstva o ohranjanu okolja

X

7

Oblikovanje vadbenega programa s športnim vaditeljem

X

8

Zaključni dogodek s predstavitvijo rezultatov projekta

X

Izvedbena investicijska dela se bodo predvidoma zaključila do konca leta 2020, projektne
aktivnosti pa do konca leta 2021.

7.6

Viri in dinamika financiranja po stalnih cenah

Občina Dol pri Ljubljani bo prijavila projekt *LEDQMH QDV GUXL
na 2. javni poziv za izbor
operacij za uresničevanje ciljev 6WUDWHJLMH ORNDOQHJD UD]YRMD QD REPRMX RELQ ’RO SUL
/MXEOMDQL.DPQLN/LWLMD/XNRYLFD0RUDYHLQPDUWQRSUL/LWLML
. LAS Srce Slovenije, katerega
članica je tudi Občina Dol pri Ljubljani, izvaja javni poziv kot podporo za izvajanje lokalnega
razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje
operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za
sofinanciranje je LAS-u dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) v
okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Delež sofinanciranja upravičenih
stroškov za operacije znaša največ 80 %.
Viri in dinamika financiranja po stalnih cenah je prikazana v poglavju 6.3 (Ocena vrednosti
projektnih stroškov in finančna konstrukcija) v tabelah 9 in 10.
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8. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE
INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S
ČASOVNIM NAČRTOM
Investicija je nujna in smiselna predvsem z vidika zagotavljanja prostorskih pogojev za
športno dejavnost za vse kategorije in starosti uporabnikov. Hkrati bi v popoldanskem času
športno igrišče lahko uporabljali člani športnih društev, drugi rekreativci in prebivalci naselij
Dol, Dolsko in Videm, kar bi znatno povečalo pestrost in nabor športnih dejavnosti, ki bi jih
bilo možno izvajati v občini Dol pri Ljubljani v hladnejšem delu leta.
Na območju podružnične šole in enote vrtca bi zagotovili večjo in varnejšo uporabo zunanjih
igral, boljši motorični razvoj otrok in povečano uporabo zunanjih površin.

Izvedba projekta (investicija) je neprofitne narave. Ekonomska upravičenost projekta se
kaže v zagotavljanju nedenarnih koristi, ki jih bo naložba imela za uporabnike in je
upravičena s širšega družbenega razvojnega in zdravstvenega vidika.
Korist, ki ji izvedba predmetnega projekta prinaša na družbenem področju, je predvsem
pozitiven učinek na povečanje kvalitete življenja prebivalcev. Koristi, ki jih izvedba
predmetnega projekta prinaša na razvojno gospodarskem področju, je vzpostavitev
ugodnih pogojev za morebitne organizirane skupinske ali zasebne vadbe lokalnih
športnih vaditeljev.
Skladno s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16), je za
investicijske projekte, ki ne presegajo vrednosti 100.000,00 EUR potrebno pripraviti
dokument identifikacije investicijskega projekta, ki se ga lahko ustrezno prilagodi, vendar
pa vsebuje vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje
spremljanja učinkov. Z vidika investicijske dokumentacije in glede na vrednost investicije
zadošča poenostavljena verzija dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP).
Iz dokumenta identifikacije investicijskega projekta je razviden namen in upravičenost
investicije, zato je smiselno, da se sprejme sklep o potrditvi izvedbe investicije.

9. IZBOR OPTIMALNE VARIANTE
Investicija je ekonomsko upravičena, saj predlagana celovita obnova zunanjega otroškega
igrišča pri POŠ Dolsko in ureditev dodane površine za počitek in vadbo odraslih pomeni
bistveno posodobitev rekreacije šoloobveznih otrok in možnost medgeneracijskega druženja
– sočasna igra otrok in vadba (počitek) staršev oz. skrbnikov v neposredni bližini.
Obmoje urejanja je javno dostopno. V popoldanskem času in med vikendi bi prostor in
opremo (igrala, telovadne naprave, urabano opremo) lahko uporabljali tudi drugi (rekreativci,
člani športnih društev, občani).
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