
 

Naziv operacije: Ureditev kulturne dvorane in prireditvenega prostora na 
prostem v Jakobskem Dolu  

Akronim: Prireditve v Jakobu 

Sklad: ESRR 

Vodilni partner – prijavitelj: Občina Pesnica  

Partner v projektu: Kulturno-umetniško društvo Peter Golob Jakobski Dol 

Vrednost operacije: 82.731,57 EUR 

Vrednost sofinanciranja: 39.997,39 EUR 

V Jakobskem Dolu smo uredili prireditveni prostor in obnovili notranjost kulturne dvorane (nova tla, 
elektroinštalacije s svetili, manjša gradbena dela z opleskom), delno tudi obnovili fasado. Zasteklila sta 
se vetrolov in vgradila nova vhodna vrata. Obnovil se je tudi prezračevalni sistem v dvorani. Pridobili 
smo tudi 120 novih stolov, prireditveni oder in opravili montažo novih zaves za oder. 
 
Cilj: Izboljšati razvojne potenciale območja in spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, ohranjanja kulturne 
in etnološke dediščine. 

Ukrep: Ureditev središča Jakobskega dola na način, da bo vzpostavljen novi prostor za druženje, 
sodelovanje, solidarnost, kreacije idej, prikaz veščin, znanj, izdelkov in pridelkov, ustvarjalnosti. 

Glavne aktivnosti v operaciji: 

• V dvorani odstranitev dotrajane PVC talne obloge, komplet z dotrajano podlago ter izvedba 
novega poda, 

• odstranitev keramike na tleh v preddverju dvorane in položitev nove, 
• odstranitev starih zaves in dobava novih za oder, 
• zasteklitev preddverja dvorane z dobavo steklenih vrat, 
• obnova elektro instalacij in zamenjava vseh svetil v dvorani, 
• obnova sistema prezračevanja v dvorani in v sanitarijah, 
• manjša gradbena in slikopleskarska dela, 
• dobava dvoranskih stolov 120 kom, 
• izvedba prireditvenega platoja iz betonskih tlakovcev 40 m2 (nad rondojem), 
• dobava prireditvenega odra velikosti 6 x 4 m nastavljiv po višini, komplet z nosilno konstrukcijo 

in streho iz vodoodpornega plastificiranega platna. Prav tako je oder zaprt iz hrbtne in obeh 
bočnih strani s snemljivim platnom. 

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

Ukrep PRP 19.2.: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost 
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Dodatne informacije: 

 www.eu-skladi.si in www.lasovtar.si 

http://www.eu-skladi.si/
https://lasovtar.si/

