
                               
 

Ime operacije:  MOD – Moderno obnovljena kulturna dediščina, Stavba Občine Ljubno 

Trajanje operacije: 03.01.2018 – 31.12.2018 

Prijavitelj: Občina Ljubno 

Partnerji : Turistično društvo Naš kraj in Društvo upokojencev Ljubno 

 

Kratek povzetek operacije:  

Operacija »MOD OBČINA« je nadaljevanje namere o ohranitvi kulturne dediščine na 

podeželju. S to operacijo občina želi obnoviti objekt, ki je kulturna dediščina in s tem prispevati 

k ohranitvi stavbe, ki je v trškem jedru. Stavba je zavarovana kot tip enote naselbinske 

dediščine. 

Namen operacije je obnoviti hišo, ki je strateškega pomena za Občino Ljubno, saj je sedež 

občine, društva upokojencev, turističnega društva naš kraj in ostalih društev, ki stavbo 

uporabljajo v vsakdanjem življenju. 

Opredelitev ciljev: 

Cilj operacije je obnova stavbe: zamenjava dotrajane kritine, obnova zunanjega ometa, 

zamenjava zunanjega stavbnega pohištva. Naložba bo prispevala k ohranjanju narave, 

čistemu okolju. Kritina se ne bo več krušila saj jo bo zamenjala nova in s tem bo tudi varnost 

večja. Obravnavana naložba bo torej imela pozitiven učinek s stališča samega izgleda in 

varnosti v stavbi in njeni okolici. 

Opredelitev dejavnosti za doseganje ciljev: 

Gradbena dela obnove stavbe se bodo izvršila v eni fazi. Razdelili jih bomo na dva vsebinska 

dela. Prvi del je povezan z gradbenimi deli, drugi del pa z dobavo stavbnega pohištva. Nosilec 

vseh stroškov obnove je občina Ljubno, ki je prijavitelj operacije. Pri sami vsebinski izvedbi 



                               
 
operacije bodo pomagala društva (TD in Društvo upokojencev), ki bodo izvedle brezplačne 

delavnice.  

Pričakovani rezultati investicije: 

Občina Ljubno si že dolga leta prizadeva ohranjati kulturno dediščino na podeželju, še posebej 

stavbo dediščino naših prednikov. Njen dolgoročen cilj je ohraniti in obnoviti nepremično 

kulturno dediščino v samem trškem jedru. Hiša Cesta v Rastke je po Odloku o razglasitvi 

naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Mozirje 

(UL SRS št. 27/87-1324) razglašena za nepremično kulturno dediščino kot tip enote profana 

stavbna dediščina. Z obnovo želi Občina Ljubno ohraniti enonadstropno, petosno, somerno 

stavbo z frčado, z intaktno ohranjeno zunanjščino in notranjščino ter stavbnim pohištvom. 

Predmet investicije – obnova občinske stavbe se nahaja v samem osrednjem delu vaškega 

jedra. 

 

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 

Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Projekt se izvaja v okviru LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline. 

 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.savinja.si/

