OBČINA SOLČAVA
Solčava 16, 3335 Solčava

UREJANJE JAVNE TURISTIČNE
INFRASTRUKTURE OB SOLČAVSKI
PANORAMSKI CESTI
Skrajšano ime: “Solčavska

panoramska cesta”

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007-2013; razvojne prioritete Razvoj regij, prednostne usmeritve Regionalni razvojni program.

Občina Solčava je konec leta 2012 kandidirala na sedmem javnem razpisu, ki ga je Ministrstvo
za gospodarski razvoj in tehnologijo objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije.
Marca 2013 je ministrstvo občini Solčava odobrilo projekti ‘’Solčavska panoramska cesta’’ in
sofinanciranje v višini 429.526,71 EUR.

OSNOVNI PODATKI O OPERACIJI:
Naziv operacije: Urejanje javne turistične infrastrukture ob Solčavski panoramski cesti,
skrajšano ime: “Solčavska panoramska cesta”
Upravičenec: Občina Solčava
Datum začetka operacije: 14. 04. 2013
Datum zaključka operacije: 30. 9. 2014
Kontaktna oseba za informacije o izvajanju operacije: Alojz Lipnik župan,

OBMOČJE IZVAJANJA OPERACIJE

NAMEN OPERACIJE
Namen projekta:
• Predmet nameravane in obravnavane operacije v tem investicijskem dokumentu je izgradnja
javne turistične infrastrukture v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih
območjih s poudarkom na trajnostnem turizmu in s tem tudi s posebnim poudarkom na skrbi za
okolje. Celotna operacija se bo izvajala na območju panoramske ceste.
• S projektom bo nosilec projekta Občina Solčava ob trasi ceste izvede naslednje aktivnosti:
• Ureditev mreže sprehajalnih turističnih in komunikacijskih poti, ki vsebuje tudi ureditev in
opremo posameznih turističnih točk (oprema za aktivne obiskovalce, sredstva za interpretacijo)
• Ureditev mreže razgledišč vključno z opremo (mize in klopi, korita za vodo, sredstva za
interpretacijo),
• ki bodo temeljila na 5 novo razvitih turističnih vsebinah in bodo podprte z različnimi
prezentacijami ter ustrezno opremo za usmerjanje in informiranje.

CILJI OPERACIJE TER USKLAJENOST Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI
Splošni cilj operacije:
• povečanje turistične atraktivnosti območja ob Solčavski panoramski cesti in turistične destinacije
• pozicioniranje Solčavske panoramske ceste kot turističnega produkta z vsebinsko povezavo na
Koroško, Savinjsko – Šaleško in Avstrijsko Koroško regijo
• vzpostaviti pogoje za pospešen razvoj trajnostnega turizma in trajnostnega razvoja ob Solčavski
panoramski cesti in v sosednjih regijah
• vzpostaviti sinergijo povezovanja v turizmu
Specifični cilji operacije:
• spodbujanje razvoja turističnih programov doživljanja narave na območju Nature 2000
• zadržati in razpršiti obiskovalce ter tako zagotoviti večji turistični obisk in potrošnjo turistov v
širšem območju destinacije
• z ustreznim usmerjanjem obiskovalcev zmanjšati vpliv na naravo in območja Natura 2000
• ureditev sprehajalnih, pohodniških, tematskih in komunikacijskih poti, razgledišč,
interpretacijskih tabel,
• vzpostaviti povezovanje turističnih potencialov za aktivno trženje območja, izdelava
multimedijske spletne aplikacije in filmov

REZULTATI OPERACIJE
Pričakovani rezultati operacije:
• Nove turistične vsebine (5)
• Ena projektna naloga za nove turistične vsebine
• Urejena 1 mreža sprehajalnih, pohodnih, tematskih in komunikacijskih poti (3 km)
• Urejena 1 mreža razgledišč (6)
• Publikacije za interpretacijo - spletna in virtualna predstavitev ter tiskovine (5)

TEHNIČNO TEHNOLOŠKE REŠITVE

•

UREDITEV MREŽE SPREHAJALNIH, POHODNIŠKIH, TEMATSKIH IN KOMUNIKACIJSKIH POTI
Za ustrezno dostopnost do posameznih točk in razgledišč je potrebno urediti poti in zagotoviti
ustrezno opremo ob poteh (oprema za aktivne obiskovalce, oprema za kolesarje, pohodnike).
Poleg tega pa je potrebno urediti tudi posamezne turistične točke (npr.: ureditev mlake,
postavitev pilotne čistilne naprave, ureditev muzejskih zbirk, …) in zagotoviti opremo posameznih
turističnih točk (sredstva za interpretacijo).

•

UREDITEV MREŽE RAZGLEDIŠČ VKLJUČNO Z OPREMO
Ob zgoraj navedenih poteh je zaradi zagotavljanja prometne varnosti potrebno urediti ustrezno
število razgledišč, ki jih je potrebno tudi ustrezno opremiti - mize in klopi, korita za vodo,
sredstva za interpretacijo (predvidoma 6 razgledišč).

•

IZDELAVA IN POSTAVITEV TABEL
Obvezno dodatno infrastrukturo, ki zapolnjuje mrežo poti in razgledišč pa predstavlja izdelava in
postavitev tabel. To so tako usmerjevalne table in oznake, kot tudi interpretacijske in
informativne table ter panoramske table.Za celovito izvedbo operacije, bo poleg ureditve mreže
poti in razgledišč potrebno izvesti tudi aktivnosti ne investicijskega značaja, in sicer multimedijske
predstavitve in druge oblike promocijskih materialov (vključno s prevodom v tuje jezike).

VREDNOST PROJEKTNIH AKTIVNOSTI:
•
•
•
•

Izdelava projektne in investicijske dokumentacije
Izvedba investicijskih del
Izdelava in postavitev tabel
Storitve zunanjih izvajalcev

44.166,67 EUR
300.416,67 EUR
66.250,00 EUR
85.000,00 EUR

- vodenje projekta
- izdelava projektne naloge za nove ITP
- multimedijska predstavitev in promocisjki material
- prevajalske storitve

20.243,33 EUR
26.666,67 EUR
33.923,33 EUR
4.166,67 EUR

•
•

Informiranje in obveščanje
Nadzor nad projektom

4.166,67 EUR
6.083,33 EUR

•
•
•

SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI
NEUPRAVIČENI STROŠKI (DDV)
SKUPAJ OPERACIJA

506.083,33 EUR
101.216,67 EUR
607.300,00 EUR

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

AKTIVNOST 1 : IZDELAVA PROJEKTNE IN INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE
• Investicijska dokumentacija (investicijski program)
• Projektna dokumentacija (Idejna zasnova, PZI – za mrežo sprehajalnih poti, mrežo razgledišč, za
table)
AKTIVNOST 2: IZVEDBA INVESTICIJSKIH DEL
• Ureditev mreže sprehajalnih, pohodniških, tematskih in komunikacijskih poti, ki vsebuje tudi
ureditev in opremo posameznih turističnih točk (oprema za aktivne obiskovalce, sredstva za
interpretacijo). V sklopu mreže je potrebno urediti tudi posamezne turistične točke (npr.: ureditev
mlake, postavitev pilotne čistilne naprave, ureditev muzejskih zbirk, …) in zagotoviti opremo
posameznih turističnih točk (sredstva za interpretacijo).
• Ureditev mreže razgledišč vključno z opremo (mize in klopi, korita za vodo, sredstva za
interpretacijo)
AKTIVNOST 3: IZDELAVA IN POSTAVITEV TABEL
• Izdelava in postavitev tabel (usmerjevalne table in oznake, informativne table, panoramske table)

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

AKTIVNOST 4: IZVEDBA STORITVE:
• Vodenje in koordinacija operacije
• Izdelave projektne naloge za nove turistične vsebine, vključno s pripravo ITP-jev, programov,
delavnic
• Izdelava multimedijskih predstavitev (publikacije za interpretacijo - spletna in virtualna
predstavitev ter tiskovine)
• Prevajalske storitve
AKTIVNOST 5: INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE
• Informiranje in obveščanje
AKTIVNOST 6: STROKOVNI NADZOR
• Strokovni nadzor skladno s predpisi

FINANČNA KONSTRUKCIJA PROJEKTA
Plan porabe sredstev

Viri financiranja investicije
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2012

2013

2014

Skupaj

%

MGRT – ESRR
nepovratna
sredstva
.

0,00

96.981,62

332.545,09

429.526,71

70,70

Občina
Solčava
.

0,00

55.000,00

122.773,29

177.773,29

29.30

Skupaj €:

0,00

151.981,62

455.318,38

607.300,00
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