
ZA LEPŠE OKOLJE 
 
 

Dolg naziv operacije: Ureditev dodatne zelene turistične infrastrukture -Za lepše okolje 
 

Kratek naziv operacije: Za lepše okolje 
 
Trajanje operacije: oddaja zahtevka 30.9.2022 
 
Odobrena vrednost operacije s pogodbo MGRT: 134.720,87 z DDV, ESRR 40.000,00 EUR 
 

Prijavitelj operacije: Občina Divača 
 

 
Partnerji operacije: P1: Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov d.o.o.  
 

         P2: Turistično kulturno in športno društvo Urbanščica 
 
Kratek opis operacije: 
Namen izvedbe investicije vlagatelja je ureditev postajališča za avtodome v Divači. Urejeno 
postajališče bo pripomoglo tudi k večji krajinski urejenosti kraja, saj je trenutno tam le delno urejeno in 

zaraščeno območje. Prav tako bo urejeno postajališče pripomoglo veliko z varovanju okolja, saj bodo 
tudi urejeni vsi izpusti, odvajanje in celoten plato parkirišča, skladno tudi z Naravovarstvenim soglasjem. 

Istočasno bo novo postajališče na obrobju Divače pripomoglo k razvoju trajnostne mobilnosti na 

področju prometa, ne bo se več onesnaževalo občinsko središče, ampak prispevalo k zmanjšanju 
prometne gostote in odličnega odtisa. Avtodomarji so poznani kot »zeleni« gosti, ki okolico raziskujejo 

peš ali na kolesih. Z ureditvijo postajališča bomo povečali število turistov in prenočitev ter pripomogli k 
večji obiskanosti turističnih znamenitosti in krajev v okolici. Prav tako se bo izboljšal tudi sam izgled 

vstopa v občinsko središče, saj neurejena krajina ne daje najlepšega vtisa ne obiskovalcem ne 
domačinom. Sama parcela, kjer se uredi postajališče leži blizu avtoceste, ki je edina prometna žila za 

dostop do obale in tako zelo primerna za to ureditev. Zasnova postajališča je podrobno predstavljena v 

PZI, ki je priloga prijave. Če na kratko predstavimo zasnovo gre za ureditev postajališča za 8 avtodomov 
s pripadajočo infrastrukturo. Vsako leto k varovanju okolja še dodatno pripomorejo tudi naša društva, 

ki organizirajo spomladanske čistilne akcije. Tako bo TKŠD Urbanščica (partner 2) poskrbelo za 
čistilno akcijo, ki bo poskrbela za čistočo na tematskih poteh, ki vodijo okrog Divače še posebej na 

Krasoslovno naravoslovni učni poti Divaški Kras, ki leži tik ob postajališču za avtodome. K čistilni akciji 

se bo povabilo širše prebivalstvo in vsa lokalna društva, ki tudi požrtvovalno skrbijo za dediščino in 
urejene tematske poti (npr. JD Gregor Žiberna Divača, TKŠD Mejame, Konzorcij za suhozidno 

gradnjo,…). ORA Krasa in Brkinov (partner 1) deluje na območju kot razvojna agencija in DMMO 
za območje občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana. Tudi na področju projekta bo njeno 

delovanje v aktivnostih povezovalo celo območje LAS, saj ima sama agencija v upravljanju parkirišče za 
avtodome v Sežani. ORA bo še posebej poskrbela za promocijo območja in postajališč na Krasu in v 

Brkinih s pripravo promovidea s poudarkom na postajališčih na območju Krasa in Brkinov ter izvedbo 

podjetniško-turističnih delavnic na OŠ Divača, Hrpelje, Sežana in Komen.  
Investicija je skladna tudi s Strategija lokalnega razvoja za LAS Krasa in Brkinov 2014-

2020. Poseben poudarek je na tematskem področju varstvo okolja in ohranjanje narave. Območje, 
kjer se bo zgradilo postajališče za avtodome bo še posebej pripomoglo k ohranitvi okolja, saj se bo 

degradirana krajina uredila ustrezno okoljevarstveno (celoten plato je zaščiten z lovilci olj, ustrezno 

urejene ponikovalnice, posebna greznica za odvajanje iz avtodomov…). Prav tako urejeno postajališče 
za avtodome pripomore k razvoju trajnostne mobilnosti na področju prometa, ki ne bo več onesnaževal 

občinskega središča, ampak prispeval k zmanjšanju prometne gostote in ogljičnega odtisa. Avtodomarji 
so poznani kot »zeleni« gosti, ki okolico raziskujejo peš ali na kolesih. Čistilna akcija, ki jo bo organiziralo 

TKŠD Urbanščica skupaj z ostalimi lokalnimi društvi bo še dodatno pripomogla k varovanju okolja. O 

trajnostnem delovanju v okolju bo ORA Krasa in Brkinov izobraževala učence v OŠ. 

 



 
Cilji operacije: 
 
Cilji izgradnje postajališča: 

- z ureditvijo infrastrukture dodatno prispevati k varovanju okolja, 

- pripomoči k ureditvi okolja in vhoda v samo občinsko središče, kar ima vpliv tudi na samo lokalno 

okolje, 

- pripomoči k zmanjšanju prometne obremenjenosti občinskega središča, 

- razvoj turistično-prometne infrastrukture, 

- dvig turističnega obiska in prenočitvenih kapacitet območja LAS, 

- zagotoviti standardizirano kakovostno oskrbo, ki bo popotnikom z avtodomi nudila varno 
prenočišče in zagotovila ustrezne turistično – servisne informacije,  

- v okviru projekta zagotoviti skupno promocijo. 

 
Rezultati operacije: 
 

Kazalniki učinka  
 
Izberite vse ustrezne kazalnike za 
predmetno operacijo in vpišite začetno in 
načrtovano vrednost. 
V primeru, da kazalnik za vašo operacijo ni 
relevanten, to zapišite z navedbo »NR«. 

 
 

Enota Začetna vrednost 
(stanje pred izvedbo 

operacije, na dan 
oddaje vloge) 

Načrtovana 
vrednost (OB 
ZAKLJUČKU 
operacije) 

Število ohranjenih delovnih mest. 
Delovno 
mesto 

0 0 

Število novih 
proizvodov/produktov/storitev/pristopov. 

Produkt/stor
itev 

0 0 

Število novih 
programov/dogodkov/izobraževanj/mrež/ 
partnerstev. 

Delavnice 
 
 

0 
 
 

4 
 
 

Število udeležencev ranljivih skupin vključenih 
v izvajanje operacije/programe. 

mladi 
0 60 

Število vključenih udeležencev v izvajanje 
operacije/programe (razen ranljivih skupin). 

Partnerji 
 

Udeleženci 
akcije 

0 
 

0 

3 
 

20 

Število izvedenih 
programov/delavnic/prireditev/dogodkov/ 
usposabljanj/izobraževanj na temo pridelkov, 
izdelkov in storitev. 

/ 

/ / 

Število izvedenih delavnic/mrež/dogodkov na 
tematiko varovanja okolja in energetske 
učinkovitosti. 

Čistilna 
akcija 

 
 

0 
 
 
 

1 
 
 
 

Število objektov/poti/produktov, ki so predmet 
aktivnosti namenjenih varstvu okolja in 
ohranjanje narave ter kulturne dediščine. 

postajališče 
0 0 

Površina namenjena varovanju narave in 
okolja. 

postajališče 
0 0 

Površina reaktiviranih ali saniranih območij postajališče 0 3552 m2 

Drugo:     

Število aktivnosti namenjenih reševanju 
problema mobilnosti 

postajališče 
0 1 

    



 

 
 

 
  

Kazalniki rezultata1 
Izberite vse ustrezne kazalnike za predmetno operacijo in 
vpišite začetno in načrtovano vrednost. Obvezni kazalniki so 
kazalniki, ki morajo biti skladni z Operativnim programom, 
ostali kazalniki morajo biti skladni s SLR. 
V primeru, da kazalnik za vašo operacijo ni relevanten, to 
zapišite z navedbo »NR«. 

Začetna 
vrednost 

(stanje pred 
izvedbo 

operacije, na 
dan oddaje 

vloge oz. vpišite 
datum) 

Načrtovana 
vrednost 2 leti 
PO ZAKLJUČKU 

operacije 

OBVEZNI KAZALNIKI   

Število deležnikov (partnerjev) na lokalni ravni, ki so 
vključeni v izvajanje operacije (projektov CLLD) 

0 3 

Število prebivalcev, na katere vpliva izvajanje operacije 0 25.799 

Število podprtih partnerstev 0 1 

IZBIRNI KAZALNIKI   

Število novo ustvarjenih delovnih mest 0 0 

Število zaključenih operacij 0 1 

Izbirni kazalnik/skladen s SLR   

Izbirni kazalnik/skladen s SLR   

Izbirni kazalnik/skladen s SLR   

 
 
Aktivnosti operacije: 

Aktivnosti operacije pa bodo: 
1. Izgradnja postajališča za avtodome – 1.1.2022 do 30.9.2022 (VP-Občina Divača)  

Investicija zajema vsa potrebna gradbeno-obrtniška dela skladno s PZI (faza 1 skladno z 
DIIP) 
Skupna investicija znaša  134.720,87 EUR z DDV po tekočih cenah, na prioriteti ostaja še 
40.000 EUR, lastni delež občine je 93.597,92 EUR od celotne investicije po tekočih cenah. 
Izvedena bodo vsa dela skladno z rekapitulacijo B. Predmet tega razpisa je skladno s PZI 
rekapitulacija 8, samo dela na parceli , preddela, vsa zemeljska dela, uredi se voziščna 
konstrukcija, prometno se opremi cesta skupaj s prometno opremo dovozne poti dovoza, 
pri gradbeno obrtniških delih se uredijo le postavke 10,11,12 (zidanje obodnega kamnitega 
zidu, izdelava nadstreška, vgradnja, dobava betonskega umivalnika 2x), pri 
elektroinstalacijah se izvedejo celotna dela brez cestne razsvetljave, 10% nepredvidenih 
del. Popis del v prilogi. 

2. Promocija postajališč, operacije in DMO z izdelavo promovidea ter izvedba podjetniško 
turističnih delavnic za OŠ 1.1.2022 do 30.9.2022 (ORA Krasa in Brkinov - partner 1) 
ORA Krasa in Brkinov bo s promocijo operacije, postajališč in DMO (www.visitkras.info, fb, 
družbena omrežja). S pripravo promovidea bo ORA Krasa in Brkinov pokrila celotno kraško-
brkinsko območje DMO v skupni Zeleni shemi slovenskega turizma, kjer so bile občine do 
sedaj vključene posamično. Istočasno bo ORA Krasa in Brkinov vsa postajališča umestila 
na spletno stran destinacije www.visitkras.info ter poskrbela za promocijo na družbenih 
omrežjih.  
Namen izvedbe podjetniško turističnih delavnic za OŠ Divača, Hrpelje, Sežana in Komen je 
spodbujati odgovorno in trajnostno naravnano podjetništvo že pri osnovnošolcih. Skozi 
delavnico se bodo učenci najprej seznanili z osnovami podjetništva, usmerjeni bodo k 

 
1 Kazalniki pod zap.št. 1 do 3 so kazalniki, ki morajo biti skladni z Operativni programom, ostali kazalniki morajo biti skladni s 

SLR. 

http://www.visitkras.info/
http://www.visitkras.info/


podjetniškemu razmišljanju, pri čemer bosta glavni vrednoti trajnost in družbena 
odgovornost do lokalnega okolja. Učenci bodo snovali in tržili podjetniško idejo s 
poudarkom na zelenem turizmu. Izdelali bodo reklamni oglas za idejo, kar bodo učenci 
predstavili in komentirali. Ciljna skupina 8 oz.9.razred OŠ. 

3. Izvedba čistilne akcije – 1.1.2022 do 30.9.2022 – (TKŠD Urbanščica - partner 2)  
Na območju postajališča bo TKŠD Urbanščica skupaj z ostalimi lokalnimi društvi in lokalnim 
prebivalstvom izvedla čistilno akcijo, ki bo prispevala k lepšemu izgledu okolja in varovanju 
okolja. 

 
 
 

 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
 
 

 


