Povzetek potrjenih projektov na 2 Javnem pozivu LAS STIK 2018-ESRR

1. Naziv projekta: Kakovost zraka v zaprtih prostorih in URE

(IAQinURE)

Prijavitelj: SIMUTEH, raziskave in razvoj, Dr. Simon Muhič s.p.
Partnerji: Občina Ivančna Gorica, Občina Trebnje, Občina Žužemberk
Celotna vrednost z DDV: 63.489,36 EUR
Vrednost sofinanciranja ( 80%): 49.993,30 EUR
Opis projekta:
Namen operacije je: Na podlagi natančne analize meritev kakovosti zraka (CO2 in radon) v
zaprtih prostorih, ki jih uporablja najbolj ranljiva skupina (otroci) se bo natančno analizira
kakovost zraka in učinkovita raba energije v prostorih. Na osnovi ugotovitev iz analize rezultatov
meritev bodo pripravljene delavnice, kjer bo glavna tematika doseganje zadostne kakovosti
zraka ob hkratni energetski varčnosti.
Opis operacije:
Tekom operacije se bo v vseh občinah na območju LAS STIK:
• Izvedel monitoring in obdelava rezultatov meritev kakovost zraka v prostorih (CO2 in radon)
v vrtcih in šolah (igralnicah in učilnicah (1 teden meritev prostorov v zimskem, en teden meritev
v letnem ali prehodnem obdobju) z 12 prenosnimi merilniki CO2 in 12 prenosnimi merilniki
radona (vsak prostor vsaj 4 oziroma do 5 delovnih dni). Merilnike bodo nameščali zaporedno po
objektih. V vsakem prostoru bosta hkrati nameščena tako merilnik CO2, kakor tudi merilnik
radona. S pomočjo merilnika CO2 se bo analizirala zasedenost prostora in zračenje, s pomočjo
merilnika radona pa prisotnost radona.
• Na osnovi analize meritev bodo organizirali tri (3) delavnice (v vsaki občini partnerici
operacije po eno delavnico), kjer bomo predstavili izsledke in se na osnovi ugotovitev posvetili
energetski učinkovitosti in kakovosti notranjega okolja. in hkrati ljudi ozaveščali o pomenu
učinkovite rabe energije s sočasno skrbjo za zdravje
• Promocija : S širšo promocijo operacije in pridobljenih rezultatov (strokovni članki, objave na
spletni strani) bodo promovirali operacijo in pridobljene rezultate, s ciljem osveščanja širše
javnosti o hkratnem pomenu kakovosti zraka v zaprtih prostorih in energetski učinkovitosti.
Pričakovani rezultati operacije:
V občini Ivančna Gorica se bo predvidoma izmerilo: 103 učilnice v osnovnih šolah , 38 igralnic
v vrtcih
V občini Trebnje se bo predvidoma izmerilo: 55 učilnic v osnovnih šolah , 36 igralnic v vrtcih
V občini Žužemberk se bo predvidoma izmerilo: 44 učilnice v osnovnih šolah , 20 igralnic v
vrtcih
V občini Dolenjske Toplice se bo predvidoma izmerilo: 2 učilnici v osnovnih šolah
Trajanje operacije: september 2019-avgust 2020, operacija bo izvedena v eni fazi.
2. Naziv projekta: Srečava se v knjižnici+:Skupaj delamo za ranljive skupine (Srečava
se v knjižnici)
Prijavitelj: Občina Ivančna Gorica
Partnerji: Mestna knjižnica Grosuplje, enota Ivančna Gorica
Celotna vrednost z DDV: 96.552,57 EUR
Vrednost sofinanciranja ( 80%): 73.994,25 EUR
Opis projekta:
CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE
Vodilni partner LAS STIK
07 / 34 82 103, las-stik@ciktrebnje.si

Namen operacije je : Večja vključenost predvsem mladih, žensk in tudi drugih ranljivih skupin.
Knjižnice so po definiciji in v praksi demokratični prostori, kjer se socialna vključenost dogaja
ves čas. Odprte so vsak dan ves dan. Namen in predmet operacije je, da se vedno več mladih
srečuje in zadržuje v knjižnici, da niso prepuščeni ulici, da prostor uporabljajo kot varen prostor,
kjer se lahko izrazijo, sodelujejo pri prireditvah, doživijo socialni aplavz, se spoznavajo med
seboj na podlagi vsebin, ki jih knjižnica ponuja.
Opis operacije:
Knjižnica kot javni zavod z šestimi zaposlenimi bo uvajala novo zaposlenega, ki bo šel skozi vse
aktivnosti skupaj z mentorjem bibliotekarjem. Z analizami bodo odkrili najranljivejše skupine in
potrebe v vseh krajevnih skupnostih na območju LAS. Z javnimi pozivi in akcijami se bodo lahko
vključili v pilotno delovno skupino, vodil/a jih bo mlada zaposlena oseba in bibliotekar knjižničar.
Skupaj bodo razvijali in se učili delati, sodelovati v timu, sprejemati naloge, se vključevati v
delovne procese pri izvedbi večerov v knjižnici. (literarne večeri, otvoritve likovnih in
fotografskih večerov mladih ustvarjalcev, izvajanje glasbeno poetičnih večerov) Ti večeri bodo
namenjeni v veliki meri mladim, izvajali jih bodo mladi in sicer pripravljali, moderirali, kot tudi
izvajali kulturni program, vse do evalvacije. Hkrati pa bodo razvijali tudi take, kjer bo potrebno
medgeneracijsko sodelovanje in kjer bodo lahko vključevali
še druge ranljive skupine.
Dejavnost sama, pa tudi promocijski izdelki bi sporočali, da je tukaj prostor, kjer se lahko
srečujemo: »Srečava se v knjižnici«.
Pričakovani rezultati operacije:
• 4 novi programi za skupine s posebnimi potrebami (mladi, invalidi, ženske, mali vitezi, ipd.)
• 1 novozaposlena mlada oseba
• 10 usposobljenih mentorjev (opolnomočenih mladih, ki vstopajo na trg dela - pilotna delovna
skupina)
• 4 literarnih večerov
• 10 otvoritev fotografskih in likovnih razstav
• 4 glasbeno-poetični večeri
• 3 samostojno izvedeni večeri s strani članov pilotne delovne skupine
Trajanje operacije: januar 2020 –januar 2022, operacija bo izvedena v treh fazah.
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