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OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU  
 

NOSILEC OPERACIJE: 
Občina Gornji Grad 
Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad 

 
 
PARTNERJI: 
 

Župnija Gornji Grad, Kmetija Matjaž- Bojan Petek-nosilec dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji 

SOFINANCER: 
LAS ZSŠD, sklad ESRR, 

podukrepa 19.2 ˝Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga 

vodi skupnost˝ iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za leti 2020 in 2021 

NAZIV OPERACIJE: »Zelena rezidenca« 

NALOGA: Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)  

PREDVIDEN ČAS 
REALIZACIJE 
INVESTICIJE: 

Zaključek operacije 15.9 2022 

VREDNOST 
PROJEKTA IN 
UPRAVIČENOST 
IZVEDBE PROJEKTA:  

Vrednost investicije brez DDV znaša: 121.500,22 EUR,  vrednost z DDV 
148.230,27 EUR 

 
  
 
 

PREDVIDENI 
REZULTAT: 

Vzpostavitev zelenega delovnega mesta na področju turizma  

IZDELAL: Občinska uprava Občine Gornji Grad 

 Odgovorna oseba: Anton Špeh, župan 
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UVODNA PREDSTAVITEV OPERACIJE 

Dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju DIIP) obravnava kompleksno operacijo 

s področja postavitve okvirja za zeleno delovno mesto s področja samooskrbe, kulturnega turizma in 

kulinarike. Območje Lokalne akcijske skupine Zgornje Savinjske in Šaleške doline (v nadaljevanju LAS 

ZSŠD) ima velik potencial z vidika zelenih delovnih mest, kar je prepoznala tudi Občina Gornji 

Grad in bo preko  operacije »ZELENA REZIDENCA« ustvarila pogoje za živahnejše dogajanje v samem 

centru kraja in posledično postavila okvir za zeleno delovno mesto s področja samooskrbe, 

kulturnega turizma in kulinarike. Rezultat operacije bo zaposlitev osebe za delo na turizmu za polni 

delovni čas. Katedrala kot osrednji verski, dediščinski in  turistični objekt, bo s spremljajočimi 

dejavnostmi v njeni neposredni bližini še pridobila na pomenu in obisku. Pri prenovi  Štekla bo 

uporabljen, za naše kraje značilen lesen material, z usposabljanji na področju kulinarike bomo izbrali 

kulinarični izdelek in s tem bo povečana lokalna samooskrba in večja prepoznavnost lokalnih 

produktov iz medu in mleka.  

Središče Gornjega Grada in osrednji odprt prostor kraja, je park pred katedralo, s prireditvenim 

prostorom oziroma parkiriščem. V neposredni bližini stoji obrambni stolp Štekl, katerega pritličje se 

uporablja kot galerijski prostor. Aktivnosti projekta bodo večinoma potekale na tem prostoru. Razen 

aktivnosti potujoče razstave umetniških del, ki bodo v vseh urbanih krajih območja LAS. V 

začetni fazi bo prenovljen Štekl, streha in notranjost pritličja z galerijskim prostorom, ki bo še naprej 

služil kulturno umetniški dejavnosti. Poleg ureditve pritličja Štekla bo poudarjeno podobo in 

vsestransko namembnost dobil park pred katedralo v smislu odprtega prostora za srečevanje različnih 

umetnosti, s poudarkom na likovnih delih in aktivnostih, v svetu prepoznane kot »Rezidenca«. Umetniški 

rezidenčni programi so eden od modelov mobilnosti umetnikov. Tovrstni programi obstajajo zato, da bi 

povabili umetnike in kustose ter jim omogočili preživljanje določenega časa (največ 3 tedne) v prostoru, 

drugačnem od njihovega običajnega okolja. Zagotavljajo čas za razmislek, raziskavo, produkcijo in 

predstavitev dela. Umetniške rezidence ponujajo lokacijo, kjer različni kulturni tokovi in pojavi v 

sproščenem vzdušju najdejo idealen prostor, da se svobodno in mirno izrazijo, promovirajo regionalno 

in nacionalno raznolikost lokalnih skupnosti, kultur, vrednot in tradicij. V Gornji Grad bodo povabljeni 

umetniki, ki  se v svojem izražanju ukvarjajo z oblikovanjem lesa oz. les uporabljajo kot izrazno 

sredstvo. Umetniške rezidence spodbujajo kulturni turizem, saj promovirajo kulturo miru in oblikujejo 

razumevanje ter spoštovanje med skupinami ljudi. Park bo, smiselno dopolnjen z zunanjo opremo ter 

zasaditvami, umetnikom služil kot galerija na prostem in hkrati kot odprt atelje. Z ustvarjanjem na 

prostem bo možnost srečevanja domačinov s priznanimi umetniki od drugod in s tem dvig zavesti o 

pomenu kulture in umetnosti. Ustvarjena umetniška dela bodo na potujoči razstavi potovala po celem 

območju LAS in tako dosegla občane vseh desetih občin, dejavnosti se bodo v naselju Gornji Grad 

izvajale tudi po zaključku operacije. 
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Slika 1: pritličje Štekla 

V naslednji fazi bo poudarek na področju glasbe in  kulinarike. Gornji Grad ima namreč bogato 

zgodovino tudi na področju cerkvene glasbe. V sklopu tega projekta bo opravljena raziskava na temo 

glasbe v času škofa Hrena, ki je v kraju deloval in je tukaj kot ljubljanski škof tudi pokopan.  V katedrali 

bosta v sklopu operacije izvedena dva  koncerta. 

Ko slišimo besedo samooskrba običajno pomislimo na prehransko samooskrbo v smislu pridelave in 

prireje hrane v lokalnem okolju. S tem projektom seveda želimo prispevati k večji kvaliteti lokalnih 

pridelkov in izdelkov s področja prehrane, hkrati želimo opozoriti na samooskrbo s kulturnimi 

dobrinami. Vse to bo povezano v izvedbi prireditev kot je Čebelarski praznik in Festival zelišč, ki jih 

bomo obogatili z inovativnim pristopom, s kulinaričnim produktom in kulturnim programom 

izvedenim na »zelenih odrih«. 

Operacija bo potekala v dveh fazah in v štirih sklopih, izvajali jo bomo dve leti. Začetek operacije bo 

septembra 2020, zaključek pa septembra 2022. Trajnost projekta bo zagotovljena z delovanjem tako 

imenovane »rezidence« saj verjamemo, da bodo umetniki prepoznali kraj za njihovo vsakoletno 

ustvarjanje tudi po zaključku operacije. Prostor bodo po zaključku projekta uporabljali za vodene 

aktivnosti na »zelenih odrih«. Vzpostavljeno bo delovno mesto, za polni čas, s področja turizma. 

Namen projekta bo dosežen, ko bomo v središču kraja srečevali zadovoljne obraze veselih krajanov in 

obiskovalce od blizu in daleč. 

 Operacija bo izvedena,  v kolikor bo uspešna kandidatura na 3. javnem pozivu LAS ZSŠD in bo 

odobreno sofinanciranje s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR) v 

višini 80% upravičenih stroškov. 
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OSNOVNI PODATKI O  NOSILCU OPERACIJE IN  IZDELOVALCU 
INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE TER PARTNERJEV OPERACIJE 

 

Poglavje vsebuje podatke o nosilcu operacije in izdelovalcu investicijske dokumentacije ter o partnerjih 

operacije ter strokovnih delavcev oziroma služb, odgovornih za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne 

investicijske ter projektne in druge dokumentacije. 

 

1.1. Podatki o nosilcu operacije: 

 

INVESTITOR  

Naziv: Občina Gornji Grad 

Naslov: Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad 

Odgovorna oseba: Anton Špeh, župan 

Telefon: 03 839 18 50 

Telefax: 03 839 18 64 

E-mail: obcina@gornji-grad.si 

Identifikacijska številka za DDV SI89964268 

Matična številka: 5883776000 

TRR: 01230-0100018802 

Šifra proračunskega uporabnika: 75299 

Spletna stran: www.gornji-grad.si 

Skrbnik investicijskega projekta: Jožica Rihter, Direktorica Občinske uprave Občine  
Gornji Grad 

 

1.2. Podatki o partnerskih organizacijah: 

PARTNER 1 

Naziv: Župnija Gornji Grad 
Naslov: Attemsov trg 1 

Odgovorna oseba: Ivan Šumljak 

Telefon: 041 691 639 

E-mail: ivan.sumljak@rkc.si 

Odgovorna Oseba Ivan Šumljak 

 

PARTNER 2 

Naziv: Bojan Petek,nosilec dopolnilne dejavnostji na kmetiji 

Naslov: Tirosek 37, 3342 Gornji Grad 

Odgovorna oseba: Jelka Petek 

Telefon: 031783963 

E-mail: Jelka.p70@gmail.com 

Odgovorna Oseba Jelka Petek 

 

 
1.3. Izdelovalec investicijske dokumentacije 

 

IZDELOVEC  

Naziv Občinska uprava Občine Gornji Grad 

Naslov Attemsov trg 3 

Odgovorna oseba Terezija Mavrič, podžupanja 

Telefon 03 83 91 854 
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Telefaks 03 83 91 864 

E-mail jozica.rihter@gornji-grad.si  
Spletni naslov www.gornji-grad.si 

Skrbnik projekta Jožica Rihter, Direktorica Občinske uprave Občine  
Gornji Grad 

 

Datum izdelave DIIP 

Datum izdelave DIIP: marec 2020. 

 

1.3. Finančna konstrukcija 

 
Okvirna višina razpoložljivih sredstev (3. javni poziv LAS) za sofinanciranje znaša za ukrep 3: 
Vzpostavitev zelenih delovnih mest na področju kmetijstva, lesarstva in turizma 97.221,02 evrov iz 
Evropskega sklad za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR) ter nacionalnih sredstev. 
 
Stopnja javne podpore za ESRR je 80 odstotkov upravičenih stroškov posamezne operacije. Od tega 
znaša podpora Evropske unije 80 odstotkov in nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna 20 
odstotkov. 
 
Proračunske postavke na katerih so zagotovljena sredstva za sofinanciranje operacij v letih 2020 in 
2021 so:   
160359 PN9.5-CLLD izvajanje-V-EU (evropski del, vzhodna kohezijska regija) 
160360 PN9.5-CLLD izvajanje-V-Slovenska udeležba (nacionalni del, vzhodna kohezijska regija) 

 

Tabela 2: Neto vrednost investicije po letih in po virih financiranja 

 

  
Viri financiranja 
operacije Leto 2021 Leto 2022 SKUPAJ V EUR 

1. 
Nepovratna 
sredstva ESRR 

69.220,18  27.980,00 97.200,18  

2. 
Lastna sredstva 
Občine Gornji Grad 

17.305,04 6.995,00 24.300,04 

  SKUPAJ sredstva 86.525,22 34.975,00 121.500,22 

 
 
Neto vrednost operacije znaša 121.500,22 €, od tega bo 80%  sofinancirano s strani ESRR, kar znaša 
97.500,18€, delež Občine Gornji Grad pa znaša 24.300,04 € oziroma 20% neto vrednosti. 

 

   

 
  

mailto:jozica.rihter@gornji-grad.si
mailto:jozica.rihter@gornji-grad.si
mailto:jozica.rihter@gornji-grad.si
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2. ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA IZVEDBO OPERACIJE 

 

2.1. Predstavitev nosilca operacije Občine Gornji Grad 

 

Občina Gornji Grad  oziroma sam kraj Gornji Grad ima status urbanega naselja in se nahaja na 
območju Lokalne akcijske skupine Zgornjesavinjske in Šaleške doline. Leži v severnem delu 
Slovenije v predgorju Kamniško-Savinjskih Alp sredi neokrnjene narave predalpskega sveta Zgornje 
Savinjske doline. Leži ob reki Dreti pod Menino planino in se naslanja na sedlo Črnivec, ki jo ločuje od 
Ljubljanske kotline z najbližjim mestom v njej, Kamnikom. 

Območje občine spada v Savinjsko statistično regijo in Upravno enoto Mozirje, ki obsega občine Zgornje 
Savinjske doline. Občina je ena od desetih občin, ki so združene v LAS ZSŠD.  Zahodni in 
severozahodni del občine Gornji Grad sodi med krajine Alpske regije, njen vzhodni in jugovzhodni del 
pa pripada krajinam Predalpske regije. Občina obsega 90,1 km2 površine kar pomeni 0,44% vsega 
ozemlja Republike Slovenije.  

 

Slika 2: Lokacije občine Gornji Grad znotraj LAS ZSŠD 

 

 
Vir: SLR LAS ZSŠD, januar 2016 

 

Geografska lega območja občine omogoča povezave z večjimi mestnimi središči proti Kamniku in naprej 
do Ljubljane, do Velenja in Celja ter do sosednje Avstrije.  

Gornjegrajska kotlina pod Menino planino (na jugu) je tektonska udorina med Kamniško-Savinjskimi 
Alpami in predalpskim svetom. Vzdolž reke Drete so večja polja na prodnatih terasah. Območje ima v 
severnem delu visokogorski, v južnem pa sredogorski značaj. Naselja so hribovske vasice predgorja 
Savinjskih Alp in osamljene kmetije, ki se nahajajo na nadmorskih višinah med 400 in 900 m. Dolino 
obkrožajo od 1500 do 1600 m visoki hribi. Najvišji vrhovi so Veliki Rogatec (1557 m), Menina (Vivodnik 
1508 m), Kašna planina (1435 m) in Lepenatka (1425 m). Pokrajina je pretežno hribovita in poraščena 
z gozdom. Območje je eden najbolj gozdnatih predelov Slovenije, saj gozd zavzema preko 73% celotne 
površine. Večji vodotoki v občini so reka Dreta ter potoki Letošč (na meji občin Gornji Grad in Nazarje), 
Bočnica, Kropa, Žrela, Studenec (ali tudi Žrela), Mačkovec, Rogačnica, Kanolščica in Šokatnica ali 
Pripravna. 
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Občina Gornji Grad je konec leta 2018 štela 2.535 prebivalcev, 1275 žensk in 1260 moških v 908 
gospodinjstvih. V Občini Gornji Grad je 6 naselij: Bočna, Dol, Florjan pri Gornjem Gradu, Gornji Grad, 
Lenart pri Gornjem Gradu in Nova Štifta. Največ občanov živi v dveh največjih strnjenih naseljih v 
Gornjem Gradu in Bočni. Status urbanega kraja ima kraj Gornji Grad. 

Med gospodarskimi panogami v občini prevladujeta kmetijstvo in lesna industrija. Kmetje letno 
pridelajo cca 3 milijone litrov mleka. Predelava lesa pomembno dopolnjuje kmetijsko dejavnost. 
Pomemben del pa gospodarstva pa predstavljajo tudi podjetja. Po podatkih Ajpes je bilo leta 2017 v 
občini Gornji Grad 21 registriranih družb in 77 samostojnih podjetnikov. 

 

2.2. Analiza stanja na področju turizma  

V aktualnem Razvojnem programu Občine GORNJI GRAD ima turizem eno od prioritetnih nalog, analiza 
stanja na področju turizma je naslednja.  

PREDNOSTI IN SLABOSTI 

Prednosti območja so: bogastvo naravne in kulturne dediščine · ohranjeno naravno okolje z 
zavarovanimi območji · ekološko neobremenjeno okolje · tradicija v turizmu, gostoljubnost, prijaznost · 
možnost kolesarjenja in veliko število obstoječih in razvijajočih se turističnih kmetij, ki so usmerjene v 
ekološko kmetovanje in imajo možnost direktnega trženja · vključenost tradicionalnih dejavnosti 
gozdarstva in kmetijstva v turistične programe · interes prebivalcev za razvoj turizma . možnost prenosa 
dobrih praks s sosednjih območij  

Slabosti: · slaba izkoriščenost objektov kulturne dediščine · slaba turistična infrastruktura · slaba 
izkoriščenost obstoječih zmogljivosti · pomanjkanje strokovnega kadra · nepovezanost posameznih 
turističnih produktov in programov v celovit turistični produkt · sezonskost turistične ponudbe; · 
pomanjkanje kvalitetnih, primerno opremljenih prodajnih mest · pomanjkanje kvalitetnih avtohtonih 
prodajnih artiklov (spominki) · neustrezna prometna infrastruktura . Slabo vzdrževana graščina . 
premalo promocije že obstoječe ponudbe  

 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI  

Priložnosti v turizmu občine Gornji Grad:· oblikovanje skupnih turističnih programov · oblikovanje 
skupnega turističnega produkta območja · proizvodnja in trženje spominkov, izdelkov drobne obrti, 
izdelkov s kmetij · sodelovanje s sosednjimi območji – vključenost v regijske in nacionalne turistične 
programe . nadaljevanje kulturnih prireditev na prostem in v katedrali Gornji Grad . trženje kulturne in 
naravne dediščine . razvoj lokostrelstva, alpskega smučanja, kolesarjenja in pohodništva. 

Nevarnosti: individualizem ljudi in institucij · nezavedanje nujnosti povezovanja · toga zakonodaja · 
nepoznavanje priložnosti turizma v ohranjeni naravi (zavarovana območja) . nezainteresiranost občanov 
za to gospodarsko panogo . prepočasno prilagajanje na tržne razmere . neustrezni kadri – premalo 
znanja za delo na področju turizma . premalo znanja tujih jezikov.  

 

Turizem trenutno prinaša le majhen delež dohodka, vendar pa ta panoga zaradi zelo ugodnih 
naravnogeografskih pogojev, relativno neokrnjenega okolja, kulturne dediščine ter lahke 
dostopnosti predstavlja velik potencial. Takšno stanje so potrdili tudi odgovori anketirancev in sicer : 33 
% anketirancev deloma soglaša s trditvijo, da se turizem razvija dovolj hitro. 34 % vprašanih ne soglaša 
z navedeno trditvijo. 26 % se ne morejo povsem opredeliti, kako je z razvojem Gornjega Grada. Samo 
7 % vprašanih pa soglašajo s trditvijo, da se turizem v GG razvija dovolj hitro. Podobo stanje smo dobili 
ob analizi anketnega vprašanja, ki se nanaša na prepoznavnost občine po turizmu. Odgovori, ki smo jih 
zbrali so naslednji: 31 % vprašanih soglaša s trditvijo, da je turizem dobro prepoznavna dejavnost v GG. 
29 % tistih, ki so odgovorili na vprašanje A2 ne soglašajo s to trditvijo. 28 % anketiranih niti soglaša niti 
ne soglaša z zgoraj navedeno trditvijo. 11 % vprašanih soglaša s trditvijo in le 1 % popolnoma soglaša 
s tem, da je turizem v GG dobro prepoznavna dejavnost. Zimski turizem kljub velikim danostim, ki jih 
ponuja narava, na obravnavanem območju pozimi praktično ni turistične ponudbe. Zanimivi so tudi 
odgovori anketirancev na vprašanje. Ali se po vašem mnenju aktivno vključujejo v turistično ponudbo 
vsi subjekti/akterji na celotnem območju občine? In sicer 42 % vprašanih deloma soglaša s trditvijo, da 
se vsi akterji aktivno vključujejo v turistično ponudbo. 27 % anketiranih meni, da se akterji neaktivno 
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vključujejo v turistično ponudbo. 23 % vprašanih meni, da je aktivno vključevanje akterjev deloma dobro 
in deloma slabo.  

Turistična infrastruktura  

Turistična infrastruktura predstavlja pomemben faktor pri razvoju turizma. Poleg nastanitvenih 
zmogljivosti vključuje tudi gostinske zmogljivosti, telekomunikacije, cestne povezave, informacijske 
točke, prodajna mesta, športne objekte, dvorane, parkirišča, kolesarske poti, izposojo koles in drugih 
športnih pripomočkov.  

V samem kraju je turistična infrastruktura, kolikor je obstaja, precej zastarela, vsekakor pa je nujna 
odločitev za primerno  umestitev turistične infrastrukture v s strani kulturne dediščine zaščiteno vaško 
jedro, kar bo eden od sklopov te operacije.   

 

Kulinarika 

Tako kot na celem območju Zgornje Savinjske doline je tudi na območju občine Gornji Grad med najbolj 
poznanimi lokalnimi specialitetami želodec, gre za sušeno mesnino, ki je izdelana iz najbolj 
kakovostnega svinjskega mesa in slanine. Lahko rečemo, da je v Gornjem Gradu takoj za želodcem kot 
prepoznana kulinarična posebnost med. Strokovnjaki med z območja Gornjega Grada izjemno visoko 
cenijo, na območju je čebelarstvo dobro razvito in ponudba medu dobra. Tradicionalno je območje 
usmerjeno v prirejo mleka, v zadnjem času pa tudi v pripravo mlečnih  izdelkov. 

   

2.3.     Analiza stanja  ranljivih skupin  iz SLR  

 
Zelena rezidenca je operacija, ki vzpostavlja podporno okolje za ranljive skupine prebivalcev, predvsem 
oskrbovalcev in mladih brezposelnih v lokalnem okolju. Zaradi bližine izvajanja dejavnosti bodo te 
ranljive skupine imele možnost sodelovanja v aktivnostih in na ta način izmenjati svoje izkušnje z 
ostalimi udeleženci.  
 
Inovativni pristop bo prikazan v povezovanju različnih akterjev oziroma v medgeneracijskem 
sodelovanju. Mladi bodo za vstop na trg dela potrebovali pomoč, predvsem pa izkušnje starejših, ki jim 
bodo služili kot nekakšni mentorji. Tudi za ostale ranljive skupine bo povezovanje ključnega pomena.  
 
Po Zakonu o urejanju trga dela so ranljive skupine oseb na trgu dela tiste, ki se uvrščajo med 
prikrajšane delavce, resno prikrajšane delavce in invalide. Med prikrajšane delavce spada oseba, ki v 
preteklega pol leta ni imela redno plačane zaposlitve in je prijavljena v vsaj eni evidenci Zavoda 
Republike Slovenije za zaposlovanje ali nima dokončanega srednjega poklicnega oziroma tehniškega 
izobraževanja ali splošnega srednjega izobraževanja. Sem spada tudi oseba, ki je starejša od 50 let ali 
živi sama in ima enega ali več vzdrževanih članov. Med resno prikrajšane delavce pa štejemo tiste 
osebe, ki so bile zadnjih 24 mesecev ali več nezaposlene. Med te skupine spadajo tudi mladi diplomanti, 
ki po končanem študiju ne najdejo zaposlitve (Ranljive skupine oseb na trgu dela, 2015).  

Po predhodnih podatkih je opazno, da je na območju LAS ZSŠD večji problem zaposlovanja mladih, kot 
pa problem dolgotrajne brezposelnosti. Zato je potrebno spodbujati zaposlovanje mladih, predvsem z 
ustvarjanjem novih delovnih mest.  

Kot ranljivo skupino smo na območju LAS ZSŠD identificirali tudi osebe, ki skrbijo za obnemogle, ali 
trajno invalidne družinske člane in jih  obravnavamo kot oskrbovalce. Njihova vloga je žel velikokrat 
spregledana in v družbi mnogokrat nimajo enakih možnosti. S to operacijo jih želimo povabiti h 
komunikaciji in jim približati nastanjanje umetnosti v njihovo bližino oz. v njihov doseg. 
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2.4. Razlog za namero izvedbe operacije »Zelena rezidenca« 

 

Bogato zgodovino in dediščino kraja želimo z operacijo »Zelena rezidenca« narediti prepoznavnejšo 

tako za domačine kot obiskovalce. Ohranjen obrambni stolp Štekl, ki je v lasti Ljubljanske nadškofije in 

v upravljanju Občine Gornji Grad je prepotreben obnove strehe, z upoštevanjem smernic in  nasvetov 

strokovnjakov Zavoda za varovanje kulturne dediščine Območne enote Celje, bo objekt poleg strehe 

dobil še obnovljeno pritličje. Za posege na objektu je pridobljeo soglasja in pooblastilo lastnika objekta. 

S strani UE Mozirje je pridobljena Odločba o gradbenem in uporabnem dovoljenju. Pri obnovi bomo 

glavni poudarek namenili lesu kot pomembni surovini našega območja.   

Katedrala kot glavna turistična točka kraja je v zadnjih letih dobro obiskana, park pred njo in okoliški 

objekti pa bi bili lahko bolje uporabljeni. S to operacijo bomo določili namembnost tako parka kot 

neposredne okolice oz. centra  kraja.  S scanom območja nekdanje graščine in benediktinskega 

samostana bomo dobili obrise obzidja, kar bo podlaga za nadaljnje odločitve o uporabi in ureditvi parka, 

ki si ga zamišljamo kot »zeleni oder«. V sklopu operacije bodo določena območja dobila primerno 

zasaditev.    V sklopu operacije bodo potekale aktivnosti, ki smo jih poimenovali »rezidenca«. V kraj 

bomo k ustvarjanju  povabili ustvarjalce likovnih del, njihove izdelke pa razstavili preko potujoče 

razstave na celem območju LAS ZSŠD.  Ena od aktivnosti bo potekala na področju usposabljanja 

ponudnikov kulinarike in prehranskih izdelkov. V dveh letih izvajanja operacije bo izvedenih osem 

delavnic in individualnih svetovanj za razvoj izdelkov in dvig kvalitete kulinarične ponudbe. S tem 

sklopom bomo veliko pripomogli k prehranski samooskrbi in lokalni hrani, predvsem medu in 

mleku. Veliko pozornosti in časa bo namenjenega vzpostavitvi turističnih programov, ki so ključni 

za dvig turistične prepoznavnosti območja, kot trajnostne turistične destinacije.  

Kot je razvidno iz analize stanja turizma ima kraj velik potencial na tem področju. V zadnjih desetletjih 

je bila dejavnost turizma zelo zapostavljena. V zadnjih letih je zaznati nekatere dobre primere trajnostnih 

načinov turistične ponudbe, zato je vzpodbuda na tem področju nujna. S povabilom širokeg kroga 

občanov, na strokovne delavnice za pripravo programov,  pričakujemo ugoden odziv in dobre rezultate. 

 

Kot ekonomski sektor je partner operacije  kmetija  z dopolnilno dejavnostjo predelave mleka in 

turizma, z domačim imenom Matjaž, nosilec dejavnosti je Bojan Petek. Njihov prispevek k operaciji bo 

sodelovanje z izdelki za dvig kakovosti lokalne  kulinarične ponudbe, motivacija in pospeševanje 

podjetnosti na podeželju. 

 

Župnija Gornji Grad zastopa zasebni sektor, kot  partner operacije bo aktivno vlogo odigrala pri 

odločitvah glede uporabe parka in okolice katedrale. Za izvedbo koncerta bo na razpolago odprla 

katedralo. Kot partner operacije bo za aktivnosti »rezidence« in izvajanja aktivnosti na »zelenih odrih« 

na razpolago nudila park in okolico katedrale.       
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3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV OPERACIJE TER 
PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN 
POLITIKAMI 

 

3.1. Razvojne možnosti in cilji operacije 

Namen operacije je omogočiti urbanim krajem območja LAS ZSŠD bolje izkoriščene možnosti na 
področju zelenega kulturnega turizma, ki je trajnostno naravnan in poudarja prednosti lokalnega 
okolja. 

Tematsko področje, ki ga obravnava operacija je ustvarjanje novih delovnih mest, sledi cilju  A1 
Strategije lokalnega razvoja LAS ZSŠD za obdobje 2014-2020, ki je Razvoj in spodbujanje 
podjetniške dinamike in človeških potencialov za nova delovna mesta. 

 

Specifični cilji; Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje  
S trajnostnim turizmom, kot si ga zastavljamo je realno sledenje temu cilju, saj predvideva koriščenje 
naravnih danosti, obnovo dediščinskih objektov in vzpostavitev vsebine v le teh, dvig kvalitete lokalne 
kulinarične ponudbe območja, uporabo lokalnih surovin predvsem lesa. Z zasaditvijo zelenih površin v 
urbanem centru kraja bo poudarek na avtohtonih rastlinah, prilagojenih podnebju območja. 

Splošni cilji: Razvoj in spodbujanje podjetniške dinamike in človeških potencialov za nova 
delovna mesta. 

Vedno je glavni vir trajnostnega napredka človeški faktor oziroma potencial. Z operacijo bomo postavili 
okvir za zaposlitev osebe, ki bo delala na turizmu v Gornjem Gradu in se povezovala na področju 
turističnih programov s celim območjem LAS in širše.  

Kazalnik  rezultat operacije: Kazalnik rezultata je zaposlitev za polni delovni čas za eno osebo 

Z operacija  z naslovom »Zelena rezidenca« , sledimo cilju spodbujanje podjetniške dinamike in 
človeških potencialov za nova delovna mesta. Rezultat operacije je priprava okvira za delovno mesto 
na področju turizma. Kazalnik rezultata je zaposlitev za polni delovni čas za eno osebo. 

V občini Gornji Grad je potreba po dobri organiziranosti turizma prepoznana že zelo dolgo. V sami 
občinski upravi je to delovno mesto že sistematizirano, ni pa še zasedeno. Z izvedbo te operacije 
bodo med drugim  določene naloge, ki jih bo zaposleni opravljal.     

   

 

3.2. Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami Evropske unije 

 

Na splošno velja, da je za doseganje horizontalnih ciljev potrebno upoštevati dve področji, to je: 

- Spodbujanje enakosti moških in žensk ter boj proti diskriminaciji in  
- Trajnostni razvoj. 

V aktualnem programskem obdobju pa je še poseben poudarek pri doseganju horizontalnih ciljev 
namenjen naslednjim temam: 

- Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje  
- Okolje 
- Inovacije. 

Področje spodbujanja enakih možnosti bo skozi izvedbo operacije zagotovljeno. Prizadevanja za 
spodbujanje dostopnosti invalidom (spodbujanje dostopnosti za čim več izdelkov in storitev, 
sofinanciranih s strani EU sredstev, predvsem pa spodbujanje dostopnosti do različnih objektov, 
prometa, informacij in komunikacij, vključno z novimi tehnologijami) bo vedno vodilo pri obnovi 
dediščinskih objektov in postavitvi »zelenih odrov«. Pri izvedbi operacije »Zelena rezidenca« bodo 
horizontalni cilji upoštevani tako pri urejanju zelenih površin kot pri prenovi pritličja Štekla. Trajnostni 
turizem je za območje občine in širše, edini sprejemljiv trend pri razvoju turizma. Sama operacija 
spodbujanju okolju prijazno gospodarstvo, temelji na učinkoviti rabi virov. Aktivnosti bodo 
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usmerjen k osveščenosti lokalnega prebivalstva o varovanju okolja ter  ustvarjanju zelenih 
delovnih mest. 

V poglavju ukrepi je lokalno partnerstvo z namenom, da prispeva  k uresničevanju horizontalnih ciljev 
EU, posebej oblikovalo nekatere ukrepe, in sicer: 
 

- Ozaveščanje javnosti o varstvu okolja in ohranjanju narave  
- Spodbujanje okoljsko naravnanih operacij.   

 
Oba ukrepa se smiselno nanašata na horizontalna cilja blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje 
nanje ter skrb za okolje. Aktivnosti bodo spodbujale prenos znanja in dvig informiranosti o načinih 
blaženja podnebnih sprememb ter prilagajanja nanje. Usposabljanja, delavnice in druge oblike prenosa 
znanja bodo prispevali k povečanju zavedanja o neločljivi povezanosti različnih dejavnosti ter 
ohranjenosti naravnih virov in biotske raznovrstnosti, in tudi o možnih pozitivnih in negativnih vplivih teh 
dejavnosti na okolje. Območje LAS je značilno tudi po izjemno biotski pestrosti oziroma raznovrstnosti, 
zato so vsi partnerji že v času priprave strategije ugotovili, da je za njeno ohranjanje ključnega pomena 
skrb za okolje, zmanjševanje onesnaževanja okoljskih elementov kot tudi sonaravna raba endogenih 
potencialov. 
 
 
Sledili bomo horizontalnemu cilju enakost moških in žensk ter boj proti diskriminaciji, zato se bomo 
tako pri delovanju LAS ZSŠD kot pri vseh ostalih aktivnostih držali načela enakopravnosti. To pomeni, 
da bomo pri vsaki aktivnosti sledili enakopravnosti med spoloma in enakopravnosti tudi glede na starost, 
saj si želimo predvsem večjega sodelovanja mladih, ki je ključnega pomena za prihodnji razvoj območja 
LAS ZSŠD. Hkrati bomo ta horizontalna cilja poskušali vključiti v vse operacije, ki bodo sofinancirane v 
okviru tega programa.  
 
Cilji in ukrepi, opredeljeni v SLR LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline podpirajo izpolnjevanje 
horizontalnih ciljev, prikazanih v tem poglavju. Tematska področja umeščajo horizontalne cilje  v svoje 
aktivnosti. Naloga LAS bo, da bodo izvajane operacije zagotavljale izpolnjevanje horizontalnih ciljev.  

 

  

3.2. Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike 

 

Projekt je skladen z Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 
2014-2020. V dokumentu so predstavljene prednostne osi izbranih prednostnih naložb, kamor bo 
Slovenija vlagala sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020, z 
namenom doseganja nacionalnih ciljev v okviru ciljev EU 2020. Dokument je izhodišče za nadaljnja 
usklajevanja tako na ravni države (ministrstva in drugi deležniki), kot tudi z Evropsko komisijo. V 
dokumentu je v opisu prednostne osi »2.7. Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne 
mobilnosti« med drugim navedeno, da bodo ukrepi temeljili na ugotovljenih ozkih grlih in ključnih ovirah 
pri razvoju javne prometne infrastrukture. S tem se bo opredelilo ključne ukrepe in investicijske projekte, 
ki bodo prispevali k razvoju regij in gospodarstva, zagotavljali mobilnost prebivalstva ter prispevali k 
zdravju prebivalcev z vidika varstva okolja ter spodbujanja gibanja. 

 

 

3.3. Načrt razvojnih programov Občine Gornji Grad 

Investicija je uvrščena v Načrt razvojnih programov Občine Gornji Grad v obdobju 2019 – 2022 v 1. 

rebalansu proračuna za leto 2020, na proračunski postavki 14033009 v znesku 148.230,27 EUR , ki je 

predlagan v sprejem občinskemu svetu na  9. redni seji,  dne 21.5.2020.  
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4. PREDSTAVITEV VARIANT 

 

V okviru tega dokumenta smo skladno z zahtevami Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/2006 in 54/2010, 
27/2016), upoštevali: 

 

- varianto »brez« investicije in 

- varianto »z« investicijo. 

 

4.1. Varianta brez izvedbe operacije 

 

Varianta brez investicije pomeni nespremenjeno sedanje stanje, ki pa ni skladno s strategijo lokalnega 
razvoja LAS ZSŠD in ni v skladu z razvojnimi dokumenti in usmeritvami občine Gornji Grad in ne rešuje 
problematike organiziranosti turizma in razvoje te panoge. 

 

V primeru variante »brez« investicije ne bi prišlo do realizacije operacije »Zelena rezidenca«, kar bi 
pomenilo  »narediti nič« oz. ohranjati obstoječe stanje na področju novih zelenih delovnih mest in boljše 
organiziranosti in promocije trajnostnega turizma, predvsem »kulturnega turizma«. Scenarij brez 
investicije ohranja obstoječe stanje, ki  daje odgovorov na boljšo rabo centra kraja, obrambni stolp bo 
zaradi slabe strehe propadal še naprej, dogodki bodo okrnjeni, kraj bo ostal brez promocijskega 
materiala ipd. Dolgoletna potreba po boljši organizaciji turizma še vedno ne bo uresničena, Na področju 
kulinarike in spominkov ne bo napredka. Predvsem pa ne bo postavljenega okvira za novo delovno 
mesto in to delovno mesto ne dovolj premišljeno umeščeno v potrebe kraja. 

Povezovanje na področju potujoče razstave umetniških del ne bo mogoče izvesti, kar bo negativno 
vplivalo na povezovanje območja LAS ZSŠD. 

Glede na postavljene cilje ne moremo govoriti o tej varianti kot o izboru, temveč bo do tega prišlo v 
primeru, če zaradi zunanjih vplivov ne bo možno realizirati operacije.    

 

Varianta brez izvedbe operacije »Zelena rezidenca« z vidika Lokalne razvojne strategije  ni 
sprejemljiva. 

 

 

4.2. Varianta izvedbe operacije »Zelena rezidenca« 

 

Z izvedbo operacije bo vzpostavljen okvir za novo delovno mesto na področju organiziranosti turizma v 
Gornjem Gradu in širše, kar je glavni cilj operacije. Pleg tega bo obnovljena stavba v samem centru 
kraja, ki ima pomembno zgodovinsko vrednost. V Gornjem Gradu bo zaživela rezidenca umetnikov, 
katerih dela bodo trajnostno bogatila prihodnje rodove. Z dvigom kulinaričnme ponudbe bo doprinos k 
prepoznavnosti lokalne prehranske samooskrbe. 

Ta naložba je predpogoj za globok razmislek o rabi prostora v urbanem kraju območja LAS in za 

vzpostavitev delovnega mesta na področju turizma, kar je predviden rezultat SLR. 
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PRIMERJAVA VARIANT IN IZBIRA OPTIMALNE VARIANTE 

Primerjalna analiza med variantami: 

 

▪ v primeru variante »brez investicije« ni koristi, saj cilji operacije niso uresničeni. Glede na 
postavljene cilje izvajalca operacije in partnerskih institucij ter potreb iz okolja ta varianta ne 
more biti izbrana.  

▪ v primeru variante »z investicijo«  se na območju LAS ZSŠD  vzpostavi novo delovno mesto s 
področja turizma, kot rezultat, ki ga zasledujemo s Strategijo lokalnega razvoja LAS ZSŠD. i 

 

Ob upoštevanju usmeritev, ciljev in dolgotrajnih prizadevanj za boljšo organiziranost turizma v 

Gornjem Gradu in širše je izbira variante z izvedbo operacije, glede na opredelitev obeh 

variant edina smiselna varianta.   
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5. OPREDELITEV VRSTE OPERACIJE IN OCENO INVESTICIJSKIH 
STROŠKOV PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH 

 

V tem poglavju obravnavamo opredelitev vrste operacije, oceno operacijskih stroškov po stalnih cenah 
in tekočih cenah, prikazano posebej za upravičene in preostale stroške in navedbo osnov za oceno 
vrednosti na osnovi verodostojnih izhodišč.  

 

5.1. Vrsta operacije 

Predmetna operacija z naslovom »Zelena rezidenca« naslavlja problematiko organizacije in promocije 
turizma v občini Gornji Grad, predvsem vzpostavitve okvira za zeleno delovno mesto na področju 
turizma.  

Izvedenih bodo naslednje aktivnosti: 

• Obnova dediščinskega objekta v urbanem centru kraja  

• vzpostavitev tako imenovane »rezidence«, (ustvarjanje uveljavljenih umetnikov in 
razstave njihovih del) 

• preveritev uporabe in namembnosti parka pred katedralo in samega centra kraja ter 
vzpostavitev »zelenih odrov« 

• dvig kakovosti na področju kulinarike in razvoj kulinaričnega spominka in lokalnega 
»krožnika« 

• historična raziskava s področja sakralne glasbe in izvedba koncertov v katedrali 

• vzpostavitev zelenega delovnega mesta na področju turizma. 

 

5.2. Ocena investicijskih stroškov  

 

Osnove za oceno stroškov operacije 

 

Stroški operacije so na podlagi pridobljenih ponudb in ocenjenih stroškov. V stroške so zajeti tako stroški 
prenove strehe na Šteklu, nabava opreme, organizacije in izvedbe večjih srečanj za izdelavo zasnove 
uporabe prostora pred katedralo, zasaditev zelenih površin, izvedba »rezidence«, izvedba koncertov, 
svetovanje s področja kulinarike, promocijo operacije in koordinacijo. 

 

Za gradbene posege so pridobljena vsa potrebna soglasja in dovoljenja, obnova bo potekala pod 
vodstvom ZVKD enota Celje, ki je pripravil smernice.  

Pri pripravi gradiva so bile kot ustrezen način upoštevane določbe Uredbe o enotni metodologiji za 
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ki določa pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije za vse investicijske projekte in druge ukrepe, ki se financirajo po 
predpisih, ki urejajo javne finance. Na podlagi metodologije so projekti obravnavani kot koristna, 
gospodarna in učinkovita uporaba javnih sredstev. 

Ocenjene vrednosti izhajajo iz ponudb izvajalcev, delno pa iz ocenjenih vrednosti glede na pretekle 
izkušnje strokovnega kadra Občine Gornji Grad na področju izvajanja investicij.  

 

Določena tveganja so bila pri pripravi dokumentacije sicer upoštevana, pri sami izvedbi pa lahko pride 
do kakšnih nepredvidenih okoliščin, na katere v tej fazi ni mogoče vplivati. 
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5.3. Opredelitev stroškov operacije 

Stroški operacije so predvideni kot stroški obnove Štekla, nakupa opreme (mize, stoli), ter storitve: 

  

Tabela 2: Stroški operacije brez DDV in z DDV  

 

AKTIVNOST OPERACIJE Znesek brez DDV Znesek  DDV 

Obnova ostrešja, dimnika in 
zamenjava kritine na Šteklu 25.050,22 € 5.511,05 € 

Obnova pritličja 13.500,00 € 2.970,00 € 

Oprema (mize, stoli) 13.000,00 € 2.860,00 € 

Izvedba »rezidence« 21.160,00 € 4.655,20 € 

Kulinarika 6.420,00 € 1.412,40 € 
Park, preveritve idejnih možnosti 
in idejna zasnova  

16.000,00 € 3.520,00 € 

Zasaditev zelenih površin 4.000,00 € 880,00 € 
Koncerti in historični pregled 
sakralne glasbe Gornjega Grada 

2.500,00 €   550,00 € 
Promocijski material in CGP 
operacije 

6.000,00 € 1.320,00 € 
Vzpostavitev turističnih 
programov 

10.270,00 € 2.259,40 € 

Koordinacija  3.600,00 € 792,00 € 

skupaj 121.500,22 € 26.730,05 € 
 

5.4. Neto vrednosti investicije v stalnih cenah po sklopih 

 

V skladu z zgornjo opredelitvijo predmeta investiranja in opredeljenih površin znaša celotna ocenjena 
investicijska vrednost po stalnih cenah EUR brez DDV. Stalne cene so na nivoju marca 2020.  

 

Tabela 3: Vrednost investicije po sklopih  

 

  STALNE CENE v EUR brez DDV  

  Sklopi operacije Znesek sklopa operacije  

1. Obnova Štekla in oprema pritličja 51.550,22 € 

2. Rezidenca in koncertni program 
23.660,00 € 

 

3. Idejna zasnova parka in zasaditev 
20.000,00 € 

 

4. Kulinarika in  vzpostavitev turističnih programov s promocijo   22.690,00 € 

5. Koordinacija           3.600,00 € 

  SKUPAJ upravičeni  stroški brez DDV       121.500,22 € 

 

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ predstavljajo upravičeni stroški tisti del stroškov, ki so osnova za izračun 
sofinancerskega deleža udeležbe javnih sredstev v projektu ali programu. V dokumentu ne 
obravnavamo neupravičenih stroškov. 
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5.5. Izračun vrednosti investicije v tekočih cenah 

Pri načrtovanju terminskega plana operacije smo predvideli, da aktivnosti potekajo v dveh fazah. V prvi 
fazi bo izvedena obnova Štekla, tako streha kot pritličje z nabavo opreme, kar pomeni, da bo investicija 
izvedena v enem letu, predvidoma 2021.  Vse ostale aktivnosti operacije bodo potekale v drugi fazi 
operacije in se bodo izvajale tudi v letu 2022. 

Ker gre za investicijo, ki  bo izvedena v enem letu, v prvi fazi operacije, so stalen cene enake 
tekočim. 

 

 
5.6. Viri in pogoji financiranja operacije 

Podpora operaciji se dodeli na podlagi zahtevka za izplačilo v obliki nepovratne finančne podpore za 
kritje upravičenih stroškov, upoštevajoč pravila ESRR. Stroški se priznajo v obliki stroškov dela, 
materiala, naložb in storitev zunanjih izvajalcev, kot je določeno v 28. členu Uredbe CLLD in v skladu z 
69. členom Uredbe 1303/2013/EU. Pri upravičenosti stroškov se upoštevajo določbe 65. člena Uredbe 
1303/2013/EU. 
 
Stroški in izdatki so upravičeni, če: 

- so z operacijo neposredno povezani, so opredeljeni v predlogu operacije, so potrebni za njeno 

izvajanje in so v skladu s cilji operacije, 

- so dejansko nastali: za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno; oziroma za 

storitve, ki so bile izvedene, 

- so v skladu z dobrim finančnim poslovanjem, zlasti z načelom gospodarnosti in učinkovitosti 

- nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti, 

- so vodeni v ločenih računovodskih evidencah prijavitelja in partnerjev, so iz poslovnih knjig in 

davčnih evidenc razpoznavni in preverljivi ter jih dokazujejo izvirni dokumenti, 

- so v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacionalnimi predpisi,  

- so zunanji izvajalci izbrani skladno z Zakonom o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 

91/15, 14/18), 

- prijavitelj v svojem imenu in imenu partnerjev predloži zahtevana vsebinska in finančna poročila 

v rokih, ki jih določi LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, skupaj z zahtevanimi dokazili 

- upravičenci pri informiranju javnosti in promociji operacije pravilno navajajo sofinancerje 

operacije. 

  

Upravičeni so samo stroški, ki so nastali po oddaji vloge v odobritev na Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo (MGRT). Datum začetka upravičenosti stroškov storitev zunanjih izvajalcev iz 
petega odstavka 28. člena in petega odstavka 35. člena Uredbe CLLD je 1. januar 2014.  Podrobnejša 
pravila za upravičenost stroškov so določena s predpisom, ki ureja izvajanje kohezijske politike v 
Republiki Sloveniji. 
 

Stroški nakupa zemljišč lahko predstavljajo največ 10% upravičenih stroškov za zadevno operacijo. 
 

Stroški storitev zunanjih izvajalcev za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev, za pridobitev 
gradbene, projektne oziroma tehnične dokumentacije, za svetovanje v zvezi z okoljsko in ekonomsko 
trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti, za geodetska in agronomska dela, za arheološka 
izkopavanja in arheološki nadzor ter za nadzor nad izvedbo gradbenih in obrtniških del so upravičeni, 
če so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in predstavljajo največ 10 % upravičenih 
stroškov za zadevno operacijo. Stroški za študije izvedljivosti ostanejo upravičen strošek tudi takrat, ko 
glede na njihove rezultate niso nastali nobeni stroški v okviru izvedbe naložbe. 
 
Stroški za namen koordinacije in vodenja operacije lahko zajemajo največ 10 % upravičenih stroškov 
za zadevno operacijo. 
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Stroški promocije na programskem območju, ki se neposredno navezujejo na izvajanje operacije, lahko 
zajemajo največ 10 % upravičenih stroškov za zadevno operacijo. Promocija operacije se lahko izvaja 
tudi izven območja LAS ZSŠD.  
 
Stopnja javne podpore iz naslova ESRR je 80 odstotkov upravičenih stroškov operacije. Od tega znaša 
podpora Evropske unije 80 odstotkov in nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna 20 odstotkov. 
Preostanek sredstev za izvedbo operacije zagotavljajo upravičenci iz drugih javnih ali zasebnih virov.  
 
Glede vsakoletnega poročanja pri vseh operacijah se upošteva 49. člen Uredbe CLLD.  
 
Pred vložitvijo posameznega zahtevka za izplačilo nepovratne finančne podpore mora biti operacija, na 
katero se zahtevek za izplačilo nanaša, oziroma posamezna aktivnost zaključena. Vsi računi, ki jih 
upravičenec uveljavlja v zahtevku za izplačilo, morajo biti plačani in pridobljena morajo biti vsa 
potrebna dovoljenja. 
Upravičeni stroški posamezne operacije se ne smejo financirati iz drugih javnih sredstev. Javna podpora 
na podlagi tega javnega poziva se ne dodeli in izplača za tiste upravičene stroške, za katere je 
upravičenec že prejel sredstva državnega proračuna Republike Slovenije, sredstva Evropske unije ali 
druga sredstva (prepoved dvojnega financiranja). Če je upravičenec občina, ki je partnerica LAS, se 
lastna finančna sredstva sofinanciranja z vidika Evropske unije ne štejejo za že prejeta javna sredstva 
Republike Slovenije. 
 
Javna podpora iz sklada ESRR se dodeljuje kot pomoč po pravilu de minimis v skladu z Uredbo 
1407/2013/EU, priglašeno s Programom izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo 2015-2020, objavljenim na spletni strani MGRT (št. sheme: M001-2399245-2015).  
 
Do podpore niso upravičeni naslednji stroški: 
- stroški materiala, opreme in storitev, namenjenih za zasebno rabo, 
- splošni upravni stroški, 
- obresti za dolgove, 
- davek na dodano vrednost, 
- stroški priprave vloge in zahtevka za izplačilo, 
- rabljena oprema in mehanizacija, 
- štipendije in nagrade, 
- naročnine na časopise in drugo periodiko, 
- stroški izobraževanj in usposabljanj, ki niso neposredno povezani z aktivnostmi operacije in 
- stroški izdelave dokumentacije, študij, analiz, ocen, strategij in drugih podobnih raziskav, kadar 

niso neposredno povezane z določeno operacijo. 
- prispevek v naravi.  

 
Upravičeni stroški, ki se lahko financirajo iz sredstev kohezijske politike, so: 

• investicije v opredmetena osnovna sredstva (nakup in gradnja nepremičnin, nakup zemljišč, 

napeljave, stroji, oprema, pohištvo in prevozna sredstva) ter v neopredmetena sredstva ali 

stroške uporabe osnovnih sredstev (stroški amortizacije); 

• stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom; 

• posredni stroški; 

• stroški informiranja in komuniciranja; 

• stroški storitev zunanjih izvajalcev. 

Pri določitvi stopnje podpore operacijam se upošteva pravila državnih pomoči v skladu s 54. členom 
Uredbe CLLD.  
 

Financiranje, oziroma koriščenje dodatnih finančnih sredstev s strani države Slovenije se zagotavlja na 
osnovi naslednje zakonodaje:   

1. Proračunske postavke na katerih so zagotovljena sredstva za sofinanciranje operacij v letih 
2020 in 2021 so:   

2. 160359 PN9.5-CLLD izvajanje-V-EU (evropski del, vzhodna kohezijska regija) 
3. 160360 PN9.5-CLLD izvajanje-V-Slovenska udeležba (nacionalni del, vzhodna kohezijska 

regija) 
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Bruto vrednost operacije je 148.230,27 €, od tega je znesek sofinanciranja s strani ESRR v višini 
97.200,18 €, kar pomeni 80% neto upravičenih stroškov oziroma 65,57 % od celotne vrednosti. Iz 
svojega proračuna Občina Gornji Grad prispeva  51.030,09 €  kar predstavlja  34,43 % celotne 
vrednosti operacije. 

Viri financiranja so relevantni v tekočih cenah, tako v nadaljevanju vire financiranja prikazujemo le v 
tekočih cenah. 

 

Tabela 4: Prikaz vrednodti operacije in virov financiranja  z DDV po tekočih cenah v EUR  

 

Aktivnost Znesek 
brez  DDV 
v EUR DDV 22% 

bruto 
znesek v 
EUR 

80% ESRR v 
EUR 

20% 
0bčina v 
EUR 

Občina 
+DDV v 
EUR 

Obnova 
ostrešja in 
zamenjava 
kritine na Šteklu 25.050,22  5.511,05 30.561,27 20.040,18 5.010,04 10.521,09 

Obnova pritličja 13.500,00  2.970,00 16.470,00 10.800,00 2.700,00 5.670,00 

Oprema (mize, 
stoli) 

13.000,00  2.860,00 15.860,00 10.400,00 2.600,00 5.460,00 

Izvedba 
»rezidence« 

21.160,00  4.655,20 25.815,20 16.928,00 4.232,00 8.887,20 

Kulinarika 6.420,00  1.412,40 7.832,40 5.136,00 1.284,00 2.696,40 

Park,  idejna 
zasnova  

16.000,00  3.520,00 19.520,00 12.800,00 3.200,00 6.720,00 

Zasaditev 
zelenih površin 

4.000,00  880,00 4.880,00 3.200,00 800,00 1.680,00 

Koncerti in 
historični 
pregled 
sakralne glasbe  

 

2.500,00  
  550,00 3.050,00 2.000,00 500,00 1.050,00 

Promocijski 
material in CGP 
operacije 

6.000,00  
1.320,00 7.320,00 4.800,00 1.200,00 2.520,00 

Vzpostavitev 
turističnih 
programov 

10.270,00  
2.259,40 12.529,40 8.216,00 2.054,00 4.313,40 

Koordinacija  3.600,00  792,00 4.392,00 2.880,00 720,00 1.512,00 

Skupaj v EUR 121.500,22  26.730,05 148.230,27 97.200,18 24.300,04 51.030,09 

 

 
 

Pri načrtovanju opreacije lahko upoštevamo, da nekateri izvajalci niso zavezanci za DDV in pri svojih 
storitvah DDV ne bo obračunan.    
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6. OSNOVNI ELEMENTI, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 

 

6.1. Strokovne podlage za pripravo DIIP 

Za izdelavo tega dokumenta so bile uporabljene naslednje strokovne osnove: 

S strani Zavoda za varovanje kulturne dediščine območne enote Celje je bilo dne 20.3. 2020 pridobljeno 
KULTURNOVARSTVENO SOGLASJE s kulturnovarstvenimi pogoji za projekt »Zelena rezidenca«, ki 
ga pri pripravi DIIP v celoti upoštevamo. 

Izvedba operacije namreč predstavlja posega v območje spomenika Gornji Grad -Trško jedro (EŠD 
4448). 

Lastnik Štekla, ki se nahaja na naslovu Attemsov trg 2, na parcelni številki:2/2k.o. Gornji Grad, je 
Nadškofija Ljubljana, ki je nosilcu operacije Občini Gornji Grad podala soglasje s poooblastilom za 
izvedbo investicije.  

 

Za pripravo stroškovnika operacije smo upoštevali pridobljene ponudbe izvajalcev storitev in 
načrtovanih aktivnosti. Upoštevali smo cene na trgu in stroškovnik pripravili na podlagi nedavno 
izvedenih operacij. 

 

6.2. Prikaz tehnično – tehnološke rešitve 

 

Pri zamenjavi strešnikov bodo uporabljeni strešniki Bobrovec rjav Engoba, zamenjajo bo ostrešje po 
potrebi in obnovljen dimnik.     

 

Slika 3: strešnik Bobrovec 
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Pri obnovi tal v pritličju Štekla bo  uporabljen opečni tlakovec. 

Slika 4: Opečni tlakovec 

 

 

 

Prenova stavbnega pohištva v pritličju stavbe bo zajemala zamenjavo vhodnih vrat in polkrožnega okna 
na zadnji strani Štekla. Novo vgrajeno stavbno pohištvo bo v skaldu s smernicami zavoda za varovanje 
kulturne dediščine. 

Vhodna vrata, dimenzije 270cm x 280cm, nepravilne oblike, dvokrilna v obliki »ribje kosti« masivnega 
hrastovega lesa. 

Fiksno polkrožno okno, okvir smreka, pleskan v barvi hrasta, dimenzije 486cmx250cm, sestavljeniz treh 
delov. 
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6.3. Predvideni viri financiranja 

Prikazujemo vire financiranja v tekočih cenah, ki so relevantni za opredelitev vrednosti operacije v NRP 

(načrt razvojnih programov). Predvidene vire financiranja po letih prikazujemo v nadaljevanju. Kot smo 

že opredelili v poglavju viri financiranja, se bo investicija sofinancirala v višini 80% od celotne vrednosti 

upravičenih stroškov iz naslova sofinanciranja s strani sklada ESRR, in sicer z nepovratnimi sredstvi. 

20% upravičenih stroškov financira Občina Gornji Grad. Viri financiranja so relevantni v tekočih cenah, 

tako v nadaljevanju vire financiranja prikazujemo le v tekočih cenah. 

Tabela 5: Predvideni viri financiranja in delež 

 

Naziv aktivnosti operacije 
Upravičeni 

stroški 

80% delež 
ESRR v EUR 

20%delež 
0bčinav EUR 

Obnova ostrešja in zamenjava kritine na Šteklu 25.050,22 € 20.040,18        5.010,04 

Obnova pritličja 13.500,00 € 10.800,00 2.700,00 

Oprema (mize, stoli) 13.000,00 € 10.400,00 2.600,00 

Izvedba »rezidence« 21.160,00 € 16.928,00 4.232,00 

Kulinarika 6.420,00 € 5.136,00 1.284,00 

Park, preveritve idejnih možnosti in idejna zasnova  16.000,00 € 12.800,00 3.200,00 

Zasaditev zelenih površin 4.000,00 € 3.200,00 800,00 
Koncerti in historični pregled sakralne glasbe 
Gornjega Grada 

2.500,00 € 2.000,00 500,00 

Promocijski material in CGP operacije 6.000,00 € 4.800,00 1.200,00 

Vzpostavitev turističnih programov 10.270,00 € 8.216,00 2.054,00 

Koordinacija 3.600,00 € 2.880,00 720,00 

Skupaj 121.500,22 € 97.200,18 24.300,04 

 

 

6.4. Analiza lokacije 

 
Kot je razvidno z opisa operacije bo večji del aktivnost potekal v urbanem centru Gornjega Grada. 

Obrambni, vhodni stolp, nekdaj  ograjenega kompleksa samostana in kasneje škofovske rezidence, je 
le del nekdaj mogočne arhitekture, ki še stoji v centru kraja in bo predmet obnove v enem od sklopov 

operacije »zelena rezidenca«. V vhodnem stolpu, ki se imenuje Štekl, je več muzejskih zbirk. 

Štekl se nahaja blizu zvonika katedrale in je bil zgrajen leta 1578 kot obrambni in hkrati 

vhodni stolp v utrjen kompleks graščine. V pritličnem delu Štekla se nahajajo prostori 

galerije, zgornji prostori pa so namenjeni muzejskim zbirkam. Zbirke so naslednje: 

etnološka zbirka, ustanovljena leta 1989, zbirka Antona Jamnika (1862-1942), izumitelja 

in ljudskega oblikovalca, ustanovljena leta 1999, etnološka zbirka Šokatnikove domačije, 

ustanovljena leta 1999 ter zbirka fosilov in kamnin, ki je bila ustanovljena leta 1999.  

Eksponati v etnološki zbirki izvirajo iz Gornjega grada in okolice. V Šteklu so razstavljeni 

kar v vseh treh nadstropjih, tudi na podstrešju. V zbirki domačina Antona Jamnika, ki je 

bil fotograf in urar, sta predstavljeni ti dejavnosti in naprave, ki jih je izumil in oblikoval. 

Streha je v izredno slabem stanju in nujno potrebna obnove, kar je vitalnega pomena za 

celo zgradbo in za ohranitev zbirk v sami stavbi. Z uporabo pritličja, kot razstavnega in 

ateljejskega prostora bo izvedba sklopa operacije, imenovana »rezidenca«, olajšana in 

hkrati bo dogajanje sredi kraja dostopno udeležencem. 

V neposredni bližini je park pred katedralo ter druge zelene površine, ki so v lati občine, 

kjer bodo potekale aktivnosti operacije. 
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Slika 5: Štekl 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katastrski podatki o parcelah: 

Katastrski podatki o parcelah: 

Parc. št. *2/2 (objekt Štekl) 

Parc. št. 166/1 (župnijski park) 

Parc. št. 166/11 (pri spomeniku) 

vse k. o. 942 – Gornji Grad. 

Parcele so v lasti : 

*2/2 k. o. 942 Gornji Grad je lastnik Nadškofija Ljubljana, Ciril - Metodov trg 4, 1000 Ljubljana 

166/1 k. o. 942 – Gornji Grad je lastnik Župnija Gornji Grad, Attemsov trg 1, 3342 Gornji Grad 

166/11 k. o. 942 – Gornji Grad je lastnik Župnija Gornji Grad, Attemsov trg 1, 3342 Gornji Grad 
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Slika 6: Lokacija naložbe 

 

 

 

Parcele št. *2/2, 166/1 in 166/11 

 

Veljavni prostorski akti 

Prostorski akti, ki veljajo na obravnavanem območju so: 

− Prostorske sestavine planskih aktov občine: Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine 
Gornji Grad; Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2018. OPN je sprejet 19. aprila 2018 na 25. 
redni seji občinskega sveta občine Gornji Grad. 

− Odlok izdan na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 
70/2008 – ZVO-1B, 108/2009, 80/2010 – ZUPUDPP, 43/2011 – ZKZ-C, 57/2012, 57/2012 – 
ZUPUDPP-A, 109/2012, 76/2014 – odl. US, 14/2015 – ZUUJFO in 61/2017 – ZUreP-2) ter 8. in 
16. člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin št. 8/2016).  
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6.5. Analiza vplivov operacije na okolje 

 

Operacija na okolje ne bo imela negativnih vplivov. Pri obnovi Štekla bo uporabljen les, pri zasaditvi 

parka bodo uporabljena avtohtona drevesa in grmovnice, aktivnosti bodo do okolja prijazne. 

Območje občine je znano po tem, da so pogosti vetrolomi, zato bodo zasaditve prilagojene tem 

podnebnim spremembam in prilagoditvam nanje. Z zunanjimi »zelenimi odri« bomo opozarjali na to 

kako velika dobrina je neokrnjena narava in s tem to ohranjenost tudi promovirali. 

 

Pri načrtovanju in izvedbi operacije bodo upoštevana naslednja izhodišča:  

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita izraba vode in surovin), 

- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, 
nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov), 

- trajnostna dostopnost, 

- zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov 
na okolje za posege, kjer je to potrebno). 

 

Okoljska učinkovitost in učinkovitost izrabe naravnih virov 

 

Zmanjševanje vplivov na okolje  

Operacija je takšnega  značaja, da ne bo negativnih vplivov na tla, tudi voda kot pomemben okoljski 
dejavnik pri izvedbi operacije ne bo ogrožena. Z vidika zelene energije operacija na zrak ne bo imela 
vpliva. S povečanjem dinamike in živahnejšim utripom v centru kraja se bo posledično povečal hrup, ki 
pa ne bo presegal mejnih vrednosti. 

 

Okoljska učinkovitost, učinkovitost izrabe naravnih virov  

Uporabljene bodo tehnologije, ki bodo upoštevale visoke standarde stroke na področju varovanja okolja.   

 

Trajnostna dostopnost 

Operacija »Zelena rezidenca« je zastavljena s strani občine Gornji Grad, ki je lastnica dela zemljišč in 

upravlja s stavbo Štekl in Župnije Gornji Grad, ki je lastnica katedrale, spremljajočih objektov in parka. 

To sta dve od institucij, ki že sami po sebi zagotavljata trajnost operacije saj bosta ostali v tem kraju. 

 Kot rezultat operacije je zastavljen okvir za vzpostavitev zelenega delovnega mesta, ki bo po vsej 

verjetnosti nastalo v okviru občine, kar ponovno zagotavlja nadaljevanje aktivnosti. Ena od aktivnosti 

operacije je vzpostavitev delovanja rezidence, ki se bo po končani operaciji gotovo nadaljevala v 

Gornjem Gradu in  posledično bodo umetniška dela nastala na »zelenih odrih« tudi v bodoče potovala 

po krajih območja LAS. 

Na področju prehranske samooskrbe bo na območju ostal kulinarični izdelek, kot turistični spominek in 

se bo tržil tako na prireditvah kot pri posameznih proizvajalcih oziroma ponudnikih. 

Zagotavljamo, da bo trajnost operacije zagotovljena tudi s skrbjo za urejenost parka po končani 

operaciji.  
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Zmanjševanje vplivov na okolje 

Glede na naravo  operacije ne predvidevamo, da bi bila potrebna celovita presoja vplivov na okolje. 
Prav tako se ne predvidevajo negativni vplivi, zaradi katerih bi bila potrebna izdelava potrebnih poročil. 

 

 

Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov:  

Operacija  ne povzroča stroškov, ki bi terjali posebna vlaganja v odpravo negativnih okoljskih vplivov. 
Vsi zgoraj opisani omejitveni ukrepi so v skladu s slovenskimi predpisi že všteti v strošek operacije  kot 
je predstavljen v tem DIIP-u. 

 

Zaključek 

Predvidena operacija v času izvajanja ne bo imela nobenih vplivov na okolje in prostor, ki bi 
kakorkoli presegale zakonsko določene meje. 
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7. SMISELNOST IN MOŽNOST NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE IN 
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

 

Glede na to, da je potreba iz naslova te investicije več kot jasno opredeljena in izražena, menimo, da je 
investicija več kot upravičena. 

Na osnovi izdelanega DIIP ugotavljamo, da celotna operacija ne presega  vrednosti 500.000 EUR z 
vključenim DDV, zato je DIIP izdelan skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06 in 54/10).   

Na osnovi izdelanega DIIP in na osnovi analize variant investicije ugotavljamo, da je investicija primerna 
za nadaljnjo izvedbo.  

 

7.1. Časovni načrt za izdelavo projektne, investicijske dokumentacije, ostalih aktivnosti na 
operaciji 

 
V sklopu investicijske dokumentacije je izdelan Dokument identifikacije investicijskega projekta. 

Dinamika investicijskih vlaganj je planirana glede na trenutna izhodišča in trenutno znane podatke o 
možnostih sofinanciranja in lastnih investicijskih vlaganj. 

 

Tabela 6 : Terminski načrt aktivnosti na operaciji 

 

AKTIVNOST ODGOVORNA 
SLUŽBA 

ODGOVORNA 
OSEBA 

ROK 

Zasnova operacije in partnerstva Občina Gornji Grad in 
partnerji operacije 

Anton Špeh,  

župan 

december 2019  

 

Odločitev za prijavo operacije na razpis 
LAS ZSŠD 

Občina Gornji Grad in 
partnerji operacije 

Anton Špeh,  

župan 

december 2019  

 

izdelava načrta ureditve, popisi del in 
materiala  

Občina Gornji Grad Anton Špeh, 
župan 

Januar 2020 

izdelava investicijske dokumentacije (DIIP) 
 

Občina Gornji Grad Direktor občinske 
uprave 

Feb-mar 2020 

Priprava razpisne dokumentacije Občina Gornji Grad Direktor občinske 
uprave 

Feb-mar 2020 

izvedba postopka javnega naročanja Občina Gornji Grad Direktor občinske 
uprave 

Nov-dec 2020 

izbor izvajalcev 
 

Občina Gornji Grad Direktor občinske 
uprave 

Jan  2021  

Izvajanje operacije Občina Gornji Grad Direktor občinske 
uprave 

nov 2020 – junij 
2023 

zaključek operacije Občina Gornji Grad Direktor občinske 
uprave 

15. sep  2022 

Poročanje in priprava zahtevkov Občina Gornji Grad Direktor občinske 
uprave 

Junij 2021- sept 
2022  

Spremljanje rezultatov Občina Gornji Grad Direktor občinske 
uprave 

 sep 2027  

 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_URED3708.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_URED3708.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200660&stevilka=2549
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Iz časovnega načrta izvedbe investicijskega projekta v spodnji tabeli je razvidno, da ima investicijski 
projekt v naprej določeno trajanje aktivnosti ter določen začetek in konec. 

 

7.2. Potrebna dokumentacija  

Za potrebe izvedbe celotne investicije je treba izdelati naslednjo dokumentacijo: 

 

1. Investicijska dokumentacija 

 Že izdelano:  

− DIIP (Dokument identifikacije investicijskega projekta) 

Vsebina Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je skladna z 11. členom Uredbe o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list 
RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016; Uredba).  

Še potrebno: 

Na osnovi izdelanega DIIP ugotavljamo, da celotna operacija ne presega vrednosti 500.000 EUR z 
vključenim DDV, zato je skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06 in 54/10) izdelan DIIP in je predmet 
obravnave operacije predvidene za prijavo na 3. javni poziv LAS ZSŠD. 

 

2. Projektna in tehnična dokumentacija 

Projektna dokumentacije je izdelana (navedena pod poglavjem predhodna dokumentacija). 

 

3. Ostalo: 

Še potrebno: 

− prijava na 3. javni poziv LAS ZSŠD 

− izvedba javnega naročila po ZJN-3 

− izvedba operacije 

− poročanje 

 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_URED3708.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_URED3708.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200660&stevilka=2549

