UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE NA OBMOČJU
ZDRAVILIŠKEGA PARKA DOBRNA
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj.
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UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE
NA OBMOČJU ZDRAVILIŠKEGA PARKA DOBRNA
VARSTVO OKOLJA PARKA
Razvojne potrebe na območju LAS kažejo na potrebo po
podpori aktivnostim, ki bodo prispevale k izboljšanju
stanja okolja in krepitvi osveščenosti prebivalstva. Občina
je zaznala potrebo oz. s strani lokalnega okolja pridobila
pobudo, da v urbanem naselju Dobrna, v varovanem zdr.
parku, izvede ukrepe za varstvo okolja in ohranjanja
narave. Slaba luč zelo obiskanega parka je v tem, da je
opremljen s starejšimi klopmi in koši ter javno razsvetljavo
(JR), ki ne ustreza določilom uredbe. V ta namen se v
sklopu operacije nameravajo izvesti ukrepi za varstvo
okolja in ohranjanje narave, in sicer prenova JR in urbane
opreme ter izvedba izobraževanja, s čimer bo izboljšano
stanje okolja v urbanem naselju Dobrna. Nova JR bo
izvedena v skladu z zahtevami uredbe, ki ureja področje
varstva pred svetlobnim onesnaževanjem, s čimer bo
doseženo zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja,
energetska učinkovitost, varovanje narave in živali ter s
tem varstvo okolja in ohranjanje narave. Starejša urbana
oprema se bo prenovila z novo. Če odpadke ustrezno
odlagamo, varujemo okolje, živali in rastline. Z
namestitvijo novih klopi iz naravnih materialov in košev se
bo tako prispevalo k varstvu okolja in ohranjanju narave
ter narave in kulturne dediščine. Izvedeno bo
izobraževanje širše javnosti na temo učinkovite in okoljsko
sprejemljive JR, s čimer se bo pripomoglo k večji
osveščenosti in informiranosti prebivalstva o pomenu
zdravega okolja in narave. Na operaciji bo ustvarjeno eno
novo delovno mesto.
70.540,52 € z DDV
Znesek za sofinanciranje iz sredstev CLLD: 45.117,72 €
- Sredstva EU (80 % CLLD sredstev): 36.094,18 €
- Sredstva SLO (20 % CLLD sredstev): 9.023,54 €
Lastna sredstva: 25.422,80 €
- Občina Dobrna: 19.054,34 €

- Društvo vseživljenjskega učenja Dobrna: 504,00 €
- FORTYONE, Denis Tomazin s.p.: 5.864,46 €
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska
unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Cilj operacije:
S prenovo javne razsvetljave in urbane opreme parka
izboljšati stanje okolja v urbanem območju, zmanjšati
svetlobno onesnaževanje, doseči energetsko učinkovitost
JR, povečati osveščenost prebivalstva o pomenu zdravega
okolja in narave, ustvariti novo delovno mesto.
Kazalniki učinka:
- Št. operacij, izvedenih na varovanih območjih: 1
- Št. izvedenih akcij informiranja in izobraževanja (št.
izvedenih izobraževanj na temo učinkovite in okoljsko
sprejemljive javne razsvetljave): 1
- Št. izvedenih operacij, ki prispevajo k varstvu okolja in
ohranjanju narave: 1
- Št. prenovljenih kandelabrov s svetilkami: 17
- Št. prenovljenih klopi: 35
- Št. prenovljenih košev za odpadke: 13
- Št. postavljenih obrazložitvenih EU tabel: 1
Kazalniki rezultata:
- Št. deležnikov na lokalni ravni, ki so vključeni v
izvajanje operacije: 3
- Št. podprtih partnerstev: 1
- Št. prebivalcev, na katere vpliva izvajanje operacije:
100
- Št. novo ustvarjenih delovnih mest: 1
- Št. bolj osveščenih in informiranih ljudi o pomenu
varstva okolja: 10
- Št. prenovljenih kandelabrov s svetilkami v uporabi 2
leti po zaključku operacije: 17
- Št. prenovljenih klopi v uporabi dve leti po zaključku
operacije: 35
- Št. prenovljenih košev za odpadke v uporabi dve leti
po zaključku operacije: 13
- Št. postavljenih obrazložitvenih EU tabel dve leti po
zaključku operacije: 1
Lokacija:
Območje izvajanja operacije je zdraviliški park Dobrna, v
naselju Dobrna, v Občini Dobrna
Predviden začetek in konec operacije: Začetek operacije: 12. 3. 2019
Konec operacije: 10. 12. 2020
Kontaktna oseba:
Urška Vedenik, tel. 03 780 10 52, e-mail:
urska.vedenik@dobrna.si
Povezava na spletno stran evropske
http://www.eu-skladi.si
kohezijske politike v Sloveniji:

