PROJEKT OŽIVLJANJA KRAJEVNIH
VODNJAKOV V SLOVENIJI
Razpisna dokumentacija

22. marec, 2011

HELIOS Domžale d.d.
in
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

razpisujeta

PROJEKT OŽIVLJANJA KRAJEVNIH VODNJAKOV V SLOVENIJI
Dodelitev sredstev iz Heliosovega sklada za ohranjanje čistih slovenskih voda

1. CILJI PROJEKTA
Z oživljanjem vodnjakov v Sloveniji želimo poudariti celovit pomen vode v
človekovem okolju in s tem vzbuditi aktivno delovanje za ohranjanje in
izboljšanje njene kakovosti.

2. KDO SE LAHKO PRIJAVI?
Na razpisu lahko sodelujejo občine, ki bodo zagotovile vsa potrebna
dovoljenja in soglasja, projekt podprle z delom lastnih finančnih sredstev ter
priskrbele izvajalca del.

3. PRIJAVA MORA VSEBOVATI
3.1. Osnovne podatke občine:

- naziv
- sedež lokalne skupnosti
- ime zastopnika
- davčno številko
- identifikacijsko številko za DDV in
- številko transakcijskega računa

3.2. Osnovni podatki o vodnjaku:

- lokacija vodnjaka
- globina vodnjaka
- kratek opis vodnjaka

3.3. Opis vodnjaka z arhitekturno-likovnega vidika, vidika tipologije ter prostorske
vrednosti.
3.4. Navedbo upravne dokumentacije in soglasij, ki jih bo potrebno pridobiti za
izvedbo predlaganih del oživljanja vodnjaka.
3.5. Načrt del s terminskim planom in seznam sodelujočih organizacij in društev z
opisom njihovih del.
3.6. Načrt promocije akcije (seznanjanje medijev in drugih javnosti o akciji).
3.7. Načrt elektronskih medijev, kjer bodo predstavljene vsebine o obnovi
vodnjaka in možnosti povezave na Heliosovo spletno stran
3.8. Predvidena vrednost del s specifikacijo stroškov ter prikazom lastne udeležbe
pri financiranju projekta.

4. MERILA ZA IZBOR
Prednost pri izbiri bodo imeli:
4.1. Objekti, ki so javnega (lokalnega ) pomena
4.2. Objekti, ki imajo določeno arhitekturno – likovno, tipološko in prostorsko
vrednost
4.3. Objekti za katere bo predvidena izdelava strokovnih podlag za varovanje
območja vodnega vira, ki napaja vodnjak
4.4. Projekti oz. prijave z višjo lastno udeležbo in obsegom prostovoljnega dela
4.5. Projekti, ki se bodo zaključili v letu 2011
4.6. Projekti, ki bodo vključevali idejno zasnovo lokalne vodne učne poti in
vključitev vodnega objekta v vodni eko sistem, ki ga pripravijo učenci s
strokovnim mentorjem iz osnovne šole ali srednje šole v občini. Zasnova
mora vsebovati: idejni osnutek oz. dispozicijo vodne učne poti. Izbrani projekt
bo moral za prejem nagrade izdelati elaborat izvedbe idejnega osnutka.

5. SMERNICE ZA PRIPRAVO IDEJNE ZASNOVE LOKALNE VODNE UČNE POTI
Glavni namen: Vzpostavitev aktivnega odnosa (posameznika/šole) za trajnostno
upravljanje z lokalnimi vodnimi viri

5.1. Upoštevati lokalne hidrogeografske razmere
5.2. Posebno pozornost nameniti:
o rabam vode v preteklosti
o rabi vode danes
o načrtovanim rabam
5.3. Evidentirati glavne objekte:
o za rabo vode (pitna voda, namakanje, drugo…)
o za varstvo pred vodo (nasipi, poplavne površine, utrjene brežine, druge
ureditve…)
o za čiščenje uporabljene vode (čistilne naprave, sanitarne grede,
drugo…).
5.4. Ugotoviti kdo skrbi za vsebine v vašem okolju navedene pod 5.2. in 5.3.
točko (lokalne javne službe, državne službe, nihče, drugo…).

5.5. Ugotoviti pri izvajalcu javne službe oskrbe z vodo kakšna je kakovost vaše
vode iz pipe. Kaj je potrebno storiti, da se dobro stanje ohrani in kaj, da se
izboljša (kdo naredi kaj?).
5.6. Pripraviti vaš predlog za bolj učinkovito upravljanje z »vodnim krogom na
lokalni ravni« (vključno s fizično izvedbo »Vodne učne poti«).

5. ORIENTACIJSKA VREDNOST RAZPISA
Okvirna razpisana vrednost za dodelitev sredstev iz Heliosovega sklada za
ohranjanje čistih slovenskih voda za leto 2011 je 17.000 EUR. Skupna vrednost
nagradnega sklada za leto 2011 je 4.200 EUR.

Način financiranja projekta: 30% pogodbene vrednosti 30 dni po podpisu pogodbe,
70% pogodbene vrednosti 30 dni po zaključku del.

6. ROK ZA ODDAJO PRIJAV
Rok za oddajo prijav je 30. april 2011.

Prijave pošljite na naslov:
HELIOS Domžale, d.d.
Služba za marketing
z oznako »RAZPIS – VODNJAKI«
Količevo 2 , 1230 DOMŽALE

7. DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije lahko dobite v HELIOS-u Domžale d.d.,v službi za marketing pri
ga. Andreji ROŠ, vodja projektov tržnega komuniciranja, na telefonski številki:
01/7298 253 oz. e-mail: andreja.ros@helios.si
Dodatne informacije tehnične narave lahko dobite pri g. Andreju JURNU, Društvo
slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov – IAH, na telefonski
številki: 01/ 4301 606, e-mail: skiah@siol.net

8. IZBOR PROJETKOV
Izbor projektov bo opravila posebna komisija sestavljena iz predstavnikov Ministrstva
za okolje in prostor in predstavnikov poslovnega sistema HELIOS Domžale, d.d..

9. NADZOR NAD PRAVILNO IZVEDBO PROJEKTOV
Nadzor nad pravilno izvedbo akcij bo vršila ustrezna izpostava MOP – Agencija RS
za varstvo okolja.

10. OBJAVA IZBRANIH PROJEKTOV
Rezultati razpisa bodo objavljeni do 13. maj 2011 v časopisu Delo in na spletnem
naslovu www.helios.si .

11. PODPIS POGODB
Z izbranimi občinami bomo podpisali pogodbo predvidoma v sredo, 25. maja 2011.

