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»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje« 

 

 

DOPOLNITEV 

LETNEGA IZVEDBENEGA NAČRTA LOKALNE 

AKCIJSKE SKUPINE 

DOLENJSKA IN BELA KRAJINA 

ZA KORIŠČENJE SREDSTEV OPREDELJENIH V OBVESTILU O 

VIŠINI DODELJENIH FINANČNIH SREDSTEV ZA LETO 2010 

 

 

 

 

V/na Novo mesto,  dne 04.05.2010 

 

Organ upravljanja LAS DBK 
Razvojni center Novo mesto d.o.o. 

Predsednik Skupščine LAS DBK: 

 

Mag. Mojca Špec Potočar, direktorica 

 

Tone Hrovat 
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Lokalna akcijska skupina DOLENJSKA IN BELA KRAJINA  
 
Številka odločbe o potrditvi statusa LAS: št. 33151-12/2008/4, z dne 31.07.2008 
Številka Obvestila o višini dodeljenih pravic porabe finančnih sredstev lokalni akcijski skupini za leto 
2010 : št. 33151-12/2008/34, z dne 29.06.2009 
 
 
Število predvidenih izvedbenih projektov  11,  
Število predvidenih projektov sodelovanja 0 
 
 
Skupna vrednost izvedbenih projektov   753.749,00€, od tega: 

 predvidenih sredstev LEADER   341.443,00€, 
 drugih sredstev LAS DBK      113.695,00€  
 zasebnih sredstev                        298.611,00€. 

 
 
Skupna vrednost projektov sodelovanja ___________, od tega: 

 predvidenih sredstev LEADER  ______________________€,  
 zasebnih sredstev _____________________ €. 

 
 
Seznam izvedbenih projektov: 
1 GENSKA BANKA STARE SADNE SORTE 
2 ŽIVALI ŠENTJERNEJSKEGA POLJA 
3 OHRANITEV DRAGOCENOSTI SADJARSKE KULTURE 
4 ZGODBE IZ SKRINJE 
5 INŠTITUT ZA TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE PODEŽELJA 
6 KULINARIKA DOLENJSKE IN BELE KRAJINE 
7 BRUSNIŠKA HRUSTAVKA 
8 Z REVITALIZACIJO MLINOV DO ZELENE ENERGIJE 
9 NADALJEVANJE PROJEKTA TURUZEM V ZIDANICAH – II FAZA 
10 LONČENA POSODA V SODOBNI KUHINJI 
11 OGLARSTVO V PRETEKLOSTI ZA PRIHODNOST 
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LIN 1 – GENSKA BANKA STARE SADNE SORTE 

1. Pri opredeljevanju vlog posameznih partnerjev uporabite nazive partnerjev in ne zgolj 
številke. 

 

Pri ponovnem pregledu projekta smo pri opredeljevanju vlog posameznih sodelujočih pri 

projektu ugotovili, da je podjetje Gramat Gril d.o.o. edini trgovec v širši okolici, ki prodaja 

material, ki ga pri projektu potrebujemo, zato ugotavljamo, da se zaradi računovodske kontrole 

in lažjega spremljanja stroškov v projektu ne bo pojavljal kot partner, pač pa kot zunanji 

sodelavec.  

Skladno s tem popravkom popravljamo tudi vse rubrike v Idejnem predlogu projekta, kjer se 

Gramat Gril d.o.o. pojavlja kot partner. 

Zaradi dolgega roka do potrditve projekta in izplačila sredstev sta se tudi ga. Nada Plut in ga. 

Darja Pečavar Zamida odločili raje za status zunanjega sodelavca kot partnerja.  

1.3.1 Podatki o partnerjih  

 
 

1.3.1 Podatki o partnerju 1  

Naziv:  Občina Dolenjske Toplice 

Naslov: 
Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4  

       8350 Dolenjske Toplice 

Odgovorna oseba: 
Župan Franc Vovk  
 

Kontaktna oseba:  Majda Gazvoda 

Telefon:        07/3845 180 

Faks:  
07/3845 190 

 

E pošta:  obcina.dtoplice@siol.net 

1.3.1 Podatki o partnerju 2  

Naziv:  Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma 

Naslov: Sevno 13, 8000 Novo mesto 

Odgovorna oseba: Tone Hrovat, direktor 

Kontaktna oseba:  Mojca Kogovšek 

Telefon:  07/39-34-709, 041/623-259 

Faks:  07/39-34-710 

E pošta:  mojca.kogovsek2@guest.arnes.si  

  
 
 
 
 
 
 

mailto:obcina.dtoplice@siol.net
mailto:mojca.kogovsek2@guest.arnes.si
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1.4. Reference partnerjev v projektu 

Zap. št. Ime partnerja  Kratek opis  dejavnosti partnerja in znanj, ki jih partner ima, da boste lahko 

izpeljali projekt 

1 Občina Dolenjske Toplice 
Ima izkušnje na področju sredstev EU za infrastrukturo, sadni vrt je v tej občini, 
ki je pripravljena prevzeti promocijo 

2 

Grm – Novo mesto, Center 

biotehnike in turizma, 

Sevno  

Bogate izkušnje v kmetijstvu, dijaki bi lahko aktivno sodelovali na delu v genski 

banki, razvijajo lastno drevesnico starih sadnih sort; strokovni kader lahko nudi 

podporo  

 
Partnerji prispevajo k izvedbi projekta finančno in strokovno. Navedite v katerih ključnih aktivnostih bo partner sodeloval in 

kakšne bodo njegove naloge. 

2.6 Pregled partnerstva  

                                                              Glavne naloge oz. aktivnosti 

Partner 1  

Občina Dolenjske 

toplice 

Promocija, obveščanje (občinsko glasilo), vabila občanom za 

delavnice, predavanja itd. Lahko dajo na razpolago 

kongresno dvorano. 

Partner 2 

Grm – Novo mesto 

(Sevno) 

Center biotehnike 

in turizma 

Vzpostavitev drevesnice 

 

Podatki o partnerju 4 in 5 se prestavijo med pridružene akterje (sodelavci), (2.6.1.) 

Med zunanjimi sodelavci oziroma pridruženimi akterji je nov računovodski servis Pars Lipovž k.d., ga. 

Tana Lipovž bo poleg računovodstva za društvo ločeno vodila finance projekta, izdelovala obračune, 

pošiljala vsa potrebna sporočila Davčni upravi itd.     

dodati  pod 2.6.1: 

 

Nada Plut, 8333 Semič, 

Mladica 6, tel. 041/390012 

plut.nada@gmail.com 

Dobro usposobljena kot sadjarka, v nasadu je že cepila in obrezala vse 

obstoječe drevje; pri zbiranju cepilnega materiala v Sloveniji se je izkazala kot 

odlična sodelavka, ki tudi že vodi evidenco nasada 

 

Darja-Pečavar-Zamida, 

8333 Semič, Srednja vas 4, 

tel. 031/794449 

ernzam@volja.net 

Je v društvu odgovorna za sprejem skupin, za promocijo po šolah in v medijih, 

kar opravlja zelo dobro 

 

Pars Lipovž k.d., Tana 

Lipovž, Maroltova 1, 1000 

Ljubljana 

 vodenje računovodskih evidenc v skladu z zahtevami, izračuni, obračunavanje, 

pripravljanje finančnih poročil za projekt, vlaganje zahtevkov in izračunavanje 

odstotkov, vodenje ločenih evidenc, obračunavanje kilometrin itd., letna 

bilanca  

   
 

 

2. Priložite izjavo, da projekt še ni bil sofinanciran iz javnih sredstev RS ali EU. 
Izjava je priložena kot samostojni dokument kot priloga k dopolnitvam. 

3. Pojasnite, kaj je aktivnost 3. 

mailto:plut.nada@gmail.com
mailto:ernzam@volja.net
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Kot aktivnost št. 3 je bilo predvideno delo na terenu – nabiranje cepičev, evidentiranje sort in 

dreves. Sedaj je v projektu samo nabiranje plodov in poganjkov za analize. Vendar je v prvem letu 

poleg tega potrebno nabiranje cepičev zaradi cepljenja sejancev v avgustu in septembru  2010.  

Pri navajanju aktivnosti pri fazah projekta je prišlo do napačnega številčenja, zato je številka 3 

izpadla. Ker pa so faze projekta popravljene, je številčenje aktivnosti popravljeno pri navajanju 

popravkov faz projekta. 

4. Natančno navedite, katero drobno orodje bo predmet podpore v tem projektu. 
 

Cepilno orodje (komplet)  

1 ročna škropilnica 

2 samokolnici 

2 krampa 

2 lopate 

1 vile za kopanje 

3 pasti za voluharje 

4 žage za obrezovanje 

3 sadjarske škarje 

1 škarje s podaljškom za rezanje cepičev 

A – lestev za obrezovanje 

Posode za shranjevanje  vzorcev (cepičev, poganjkov in listja) 

 

5. Projekt izvedite v dveh fazah. Tip projekta je »Naložbe v izboljšanje kmetijstva in gozdarstva, 
ki se sofinancira do 40% vrednosti upravičenih stroškov. 

 

Društvo kočevarjev staroselcev opravlja nepridobitno dejavnost in se financira izključno z 

donacijami  in prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb. Posluje z omejenimi finančnimi 

sredstvi in tako velik projekt je finančno zelo zahteven. Prav tako pa je projekt vezan tudi na 

zunanje dejavnike – eden glavnih dejavnikov je vegetacijska doba, zato smo se odločili, da prvi 

dve fazi projekta smiselno združimo v prvo fazo, drugi dve fazi pa ostaneta samostojni.   

Aktivnosti projekta: 

I. FAZA 
 

Aktivnost 1:  Naložbena vlaganja za vzpostavitev genske banke – objekt v Občicah in nasad 

vKočevskih Poljanah 

Vodenje aktivnosti: tehnično in finančno spremljanje izvajanja aktivnosti 

I. Ureditev objekta v Občicah par.št. 2513, k.o. Občice (stanovanjska stavba, gospodarsko poslopje), 

vl. št. 733 k.o. Poljane 

V objektu, ki je lasti nosilca projekta bo urejena mini hladilnica za vzorce (plodov, zelenih poganjkov), 

ki se bodo zbirali in od tu v nadaljevanju odpošiljali v analizo na različne inštitute EU. Prostor bo 
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namenjen tudi za shranjevanje cepilnega materiala in raznega drobnega orodja za potrebe nasada.  

Naložba bo vključevala: 

-  obrtniška dela: nakup in polaganje keramičnih ploščic, izdelava končnih notranjih ometov 
(fini omet) in beljenje, notranja instalacijska dela, priklop na alarm, mreže na oknih, 2 
varnostnih vrat.  
Glede na to, da se štejejo upravičeni stroški na projektu od 01.01.2010 naprej,  je bilo že 
opravljeno prostovoljno delo članov na projektu, in sicer  – polaganje podlage, čiščenje, na 
koncu bo kot prostovoljno delo opravljeno beljnje in barvanje oken.   
 

II. Ker se je pokazalo, da predvidena površina za saditev visokodebelnih dreves ne zadošča, smo 

zasadili v Kočevskih Poljanah še en hektar (na parceli k.o. Poljane, parc. št. 101/2 lastnika Jožeta Grila, 

najemna pogodba št.2, sklenjena za 25 let). Namesto asfaltiranja dvorišča (iz druge alineje odstavka 

Ureditev objekta v Občicah par.št. 2153 , k.o. Občice) bo na tej parceli (parcelna št.101/2) treba 

narediti ograjo (zaradi škode po divjadi), kar je bolj nujno kot asfalt. Asfaltirali bomo dovozno pot v 

okviru razpoložljivih sredstev.  

III. Ureditev vodnjaka z meteorno vodo: Predelava sedanje napeljave iz zbirnega vodnjaka iz žlebov 

obeh ostrešij s hidroforjem za potrebe tehnološke vode. Tehnološko vodo bomo uporabljali za 

potrebe zalivanja genske banke v primeru suše, za čiščenje in pranje orodja ter sanitarije.  

IV. Oprema za izvajanje del v genski banki: 

- nakup drobnega cepilnega orodja, 
- nakup mulčerja s kardanom za mulčenje travnih površin v nasadu, 
- nakup kompleta nožev k mulčerju, 
- nakup nahrbtne motorne kosilnice za košnjo okrog dreves namesto freze. (Program smo 

spremenili, ker se je izkazalo, da bo mulčer dražji, kot smo predvidevali, ker smo se odločili za 
boljšo in dražjo izvedbo) . 

    
Aktivnost 2: Vzpostavitev genske banke starih sadnih sort v nasadu v Občicah 

Vodenje aktivnosti: tehnično in finančno spremljanje izvajanja aktivnosti 

Evidentiranje in analiza starih sadnih sort in nasadov po terenu (Dolenjska in Bela Krajina, tudi 

Kočevska kot genetsko zaledje), ugotavljanje njihove vitalnosti, zbiranje cepičev, cepljenje. Za vzgojo 

primernih podlag  iskati vitalna drevesa lesnik in divjih hrušk, jemati njihova semena (peške) ter 

strokovno vzgajati sejance. 

 Dela v genski banki – nasadu v Občicah in v Kočevskih Poljanah:   

- priprava terana, agromelioracijska dela (odstranjevanje kamenja, navoz plodne zemlje in 
humusa, setev površin s travno mešanico, analiza zemlje); 

- izkop jam, parcelacija sajenja in dodajanje potrebnih gnojil na podlagi analize; 
- evidenca – računalniško evidentiranje dogodkov v nasadu, izdelava kataloga razvoja sort, 

številčenje sadnih mest; 
- nameščanje opore za drevesa, zaščita sadnega vrta proti hruševemu ožigu, škrlupu in drugo 

zatiranje škodljivce v; 
- obrezovanje, namakanje in krojenje krošenj, namakanje v primeru sušnega obdobja. 
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Nabiranje plodov in zelenih poganjkov na terenu za kontrole analize:  

- potrebno bo zbrati plodove in zelene poganjke ter poskrbeti za strokovno analizo sorte. 
Lokacija odvzema bo določena z GPS. Odvzeti plodovi morajo  biti evidentirani in ustrezno 
shranjeni. Analize se bodo preko Biotehnične fakultete izvajale v Laimburgu. Ta institut ima 
za tako delo najboljšo opremo.   

 

Čas izvajanja: januar 2010 – september 2010 

II. FAZA 
 

Aktivnost 3:  Dela za  nadaljnje normalno delovanje genske banke starih sadnih sort v nasadu v 

Občicah  

 Vodenje aktivnosti: tehnično in finančno spremljanje izvajanja aktivnosti 

Izvedba aktivnosti je potrebna za vzpostavitev trajnega sistema izvajanje aktivnosti genske banke 

starih sadnih sort v nasadu Občice in v nasadu v Kočevskih Poljanah: 

- izdelava evidenc: računalniško evidentiranje spremljanja sprememb v nasadu (bolezenske 
spremembe na sadežih in listju, spremljanje vpliva vremenskih sprememb na sadje….), 

- nadaljnje številčenje sadnih mest (številčenje in etiketiranje), 
- nameščanje in popravilo poškodovanih opor sadnega drevja, 
- nameščanje zaščit proti voluharjem, zimska zaščita pred zajci, 
- v laganja v naravne zatiralce  škodljivcev  nameščanje gnezdilnic za ptice  in kupov kamenja za 

podlasice), 
- namakanje v primeru sušnega obdobja, 
- formiranje krošenj, mulčenje, gnojenje… 

 

Nadaljnje nabiranje plodov in zelenih poganjkov na terenu za kontrole analize   

Čas izvajanja:  januar 2011 – september 2011 

Aktivnost 4: Drevesnica starih sadnih sort v sklopu posestev Grama Novo mesto – Center 

biotehnike in turizma – vzporedno testiranje in zajemanje podatkov 

Vodenje aktivnosti: tehnično in finančno spremljanje izvajanja aktivnosti 

Vzpostavitev poskusne drevesnice starih sadnih sort in podlag zanje na posestvu šole. Drevesnica se 

bo nahajala na Strugi (v okviru Golf igrišča), k.o.Brusnice, part. Št 3731 in 3732/1) , delno na vsaki 

parceli.  

Izdelava analiz na sejancih 

V sklopu drevesnice bodo izvedene analize na sejancih in primernost teh sejancev za cepljenje 

različnih sort z ozirom na vegetacijo, bujnost rast in čas cvetenja. Izdelana analiza bo pokazala sortne 

značilnosti glede na bujnost vegetacije, rasti, odpornost, čas cvetenja.  
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Nakup potrebne opreme:  

- cepilni material, material za zatiranje škodljivcev, mini šrkopilnico, drobno orodje 
 

Čas izvajanja: januar 2011 – september 2011 

 

III. FAZA 
 

Aktivnost 5: Ureditev društvenega muzeja v Občicah  in predstavitev javnosti 

Vodenje aktivnosti: tehnično in finančno spremljanje izvajanja aktivnosti 

Zagotovljeno bo obveščanje širše javnosti, tako skupinam kot posameznikom, ki bodo zainteresirani 

za oglede.  Za predstavitev projekta in rezultatov projekta bo urejen društveni muzej, v katerem bo 

predstavljena kulturna dediščina regije, razširjena z oddelkom za sadjarstvo (na panojih  bodo slike 

dreves, nasadov, plodov; pretekla zgodovina zbiranja in sajenja sadnih sort;  vloga krošnarjev, ki so na 

svojih krošnjarskih poteh po Avstriji, Nemčiji in Švici ter celo  Franciji zbirali cepiče in plodove ter 

druga semena za svoje kmetije); stare naprave za predelavo sadja (preše, mlini itd).  Na delavnicah v 

brošurah in v muzeju bo prikazano, kako velik pomen je imelo sadje pri prehrani prebivalcev – suho 

sadje, žganjekuha, sveža jabolka, jabolčni sok, pijače (sadjavec in mošt) so vedno dopolnjevali 

prehrano. Kuhani krhlji so bili pomemben del jedilnika kmečkih družin. Nabiranje divjih hruškic, 

sušenje in mletje je bilo pomembno za peko kruha. S tem v zvezi bo zanimiv prikaz starih mlinov za 

sadje, stiskalnic itd. Vse to predstavlja zanimiv pogled v preteklost. V brošuri bodo obujen tudi 

spomin na lokalne mentorje za sadjarstvo in čebelarstvo – Avgust Poglajen, župnik Jonke in razni 

učitelji. Zanimiv bo tudi opis delovanja vaških sušilnic za sadje in žita (te so namreč poslovale tudi kot 

obrtna dejavnost, podobno kot mlini z jemanjem merice).    

Aktivnost ureditev društvenega muzeja bo vključevala: 

- obrtniška dela: nakup omar, izdelava polic, podstavkov za razstavne eksponate, obešalnike za 
drobna orodja, 

- odkup razstavnih eksponatov: nakup opreme za predelavo in obdelavo), 
- nakup in izdelava razstavnih panojev, ki bodo prenosljivi in bodo omogočali demonstracijske 

prikaze na terenu. 
 

Izdelava muzejskega kataloga  - vodnika genske banke starih sadnih sort  

Čas izvajanja: september  2010 – marec 2012 

6. Pojasnite ali bo ogled društvenega muzeja brezplačen. 
 

Kot smo že omenili, je društvo strogo neprofitno in ogled muzeja, ko bo dopolnjen s sadjarskimi 

vsebinami, bo brezplačen, tako kot je brezplačen že do sedaj.  

7. Ali bodo brošure brezplačne? 
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Tudi brošure bodo brezplačne. 

 

8. Pojasnite na kakšen način boste obveščali širšo javnost. 
 

V projektu je predvideno kar nekaj aktivnosti za promocijo in obveščanje javnosti o aktivnostih in 

dogajanju v Genski banki » Starih sadnih sort«. Predvsem bo redno objavljeno potekanje projekta 

v občinskem glasilu, prav tako pa preko interneta na domači spletni strani Društva kočevarjev 

staroselcev ( www.gottscheer.net/slo1.html ), kjer bo odprta spletna stran z informacijami o 

projektu. 

9. Navedite število delavnic in bolj natačno definirajte vsebine delavnic. Določite lokacijo, kjer 
se bodo delavnice izvajale ter ciljno skupino, kateri bodo namenjene. 

 

Predvideni stav dve delavnici, za kateri priprave in dogovori že potekajo. Obe delavnici se bosta 

izvajali v centru Društva kočevarjev staroselcev, Občice 9, 8350 Dolenjske toplice, kjer imamo 

dovolj veliko dvorano za 100 ljudi. 

I. DELAVNICA  

Kraj Sedež Društva kočevarjev staroselcev, Občice 9, 8350 Dolenjske toplice 

Termin V III.  fazi projekta 

Ciljna skupina Šolska mladina občine Dolenjske toplice in Semič 

Vsebina delavnice Poudarek delavnice bo na rezi in cepljenju sadnega drevja ter pomembnosti 

ohranjanja starega genetskega materiala. 

Izvajalec Nada Plut, August Gril 

  

II. DELAVNICA  

Kraj Sedež Društva kočevarjev staroselcev, Občice 9, 8350 Dolenjske toplice 

Termin V III.  fazi projekta 

Ciljna skupina Odrasli iz bližnje in daljne okolice 

Vsebina delavnice Prikaz pomena ohranjanja starih sadnih sort ter vzgoja visokodebelnega 

drevja. 

Izvajalec Prof. Aleksander Šiftar 

 
 

10. Pojasnite, kakšne aktivnosti boste izvedli za mednarodno promocijo Slovenije kot dežele, kjer 
je ohranjenih izredno veliko sadnih sort. 

 

Že doslej smo sodelovali s kmetijskim institutom Laimburg (Južna Tirolska, Italija)  ter s Kmetijsko 

zbornico Dežele Koroške in poskusno sadjarsko postajo St. Anfrä na Koroškem. To sodelovanje se 

http://www.gottscheer.net/slo1.html
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bo okrepilo,  za 11. maj je napovedan obisk dveh pomologov iz Koroške, Katharine Dianat ind 

Petra Krištofa, ki sta zaposlena na Kmetijski zbornici Koroške in v postaji St. Andrä.   

 

Ob uradnem obisku južnotirolskega deželnega glavarja dr. ing. agr. Luisa Durnwalderja v Sloveniji 

v jeseni 2010 (na povabilo predsednika Türka)( je predviden obisk v našem centru in ogled 

sadovnjaka. Ker deželnega glavarja spremljajo televizijske in novinarske ekipe RAI in 

južnotirolskih časopisov, bo s tem zagotovljena obsežna promocija projekta v Italiji.  

11. Dopolnite pričakovane rezultate. 
 

Cilj projekta Pričakovani cilji projekta: 

- vzpostavitev pogojev za ohranitev 
genskega materiala starih sadnih sort, 
ki je potrebno zaradi staranja dreves na 
terenu,  

- s pomočjo univerze v Ljubljani in 
Instituta v Laimburgu priti do izbire sort 
oziroma dreves, ki bodo z ozirom na 
lastnostni in uporabnost posebej 
primerne za razmnoževanje in na tej 
podlagi pripraviti strokovna priporočila 
za drevesnice, 

- vzpostaviti izhodišča za nadaljnje 
znanstvene raziskave v sadnem vrtu 
zbranega genskega materiala, ki bo 
predstavljal izhodišče za nadaljnje 
znanstvene raziskave, 

- prebivalce iz območja LAS DBK in 
posebej šolsko mladino ozavestiti glede 
pomena starih nasadov in posameznih 
dreves in njihovega ohranjanja ter 
koristnosti novih visokodebelnih 
nasadov v smislu biodiverzitete. Na 
delavnicah bo potrebno opozoriti na 
zdravstvene prednosti neškropljenega 
sadja.  

Pričakovani rezultati Rezultati: 

- zasajenih 330 divjakov, na njih cepljene 
stare sorte jabolk in hrušk, nabrane po 
terenu; 

- ugotovljene za razmnoževanje posebej 
priporočljive sorte in mutanti 
(označenimi z imeni); 

- zagotovljen genetski material za 
nadaljne raziskave; 
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- boljša ozaveščenost glede potrebnosti 
ohranjanja starih dreves in sort ter 
glede njihovega pomena za zdravo 
prehrano, predvsem za otroke in 
ostarele.  

 

 

12. Določeni indikatorji so navedba rezultatov. Določite indikatorje za spremljanje uspešnosti 
projekta (kaj je dodana vrednost tega projekta), navezujejo naj se na zastavljene cilje. 

 



12 

 

 

Indikatorji za 

spremljanje 

uspešnosti projekta 

 

Indikator izhodiščno stanje  ciljna 

vrednost 

Kazalnik 1 Zasajena površina genske  

                banke 

 

5.000 m
2
 

 

29.500 m
2
 

Kazalnik 2 Zasajenih sadnih dreves 70 330 

Kazalnik 3 Katalog banka podatkov (za 

seznanjanje strokovne javnosti) 

0 1 (50 izvodov) 

  

Kazalnik 4 urejeno skladišče  (+  mini 

hladilnica) z dovozom 

Še neurejene 

površine  35m
2
   

Urejene 

površine 

35m
2
 

Kazalnik 5 Nakupljena oprem 

1 

(traktor na štiri 
kolesni pogon) 

3 

(traktor, 
mulčer, 
nahrbtna 
kosilnica) 

 

 

Kazalnik 6  Izvedene delavnice 

0 2 

(število 

seznanjene 

javnosti 500) 

Kazalnik 76 Izdelan muzejski katalog – 

vodnik genska banka starih sadnih sort 

0 300 izvod. 

(seznanjena 

javnost 1.200 

oseb) 

Kazalnik 8  Urejeno vstopno mesto na 

matični spletni strani društva Kodevarjev 

staroselcev 

0 1 

(seznanjena 

janvost preko 

spleta – 1500 

oseb) 

Kazalnik n Ureditev društvenega muzeja 

v Občicah 

Še neurejene 

površine 60m
2
 

Urejene 

površine 

260m
2
 

 

13. Določite natančne lokacij, na katerih bodo izvedene naslednje aktivnosti: 
 

- Obrtniška dela: Občice 9, katastrska občina Poljane, vl. št. 733, parc. št. 2513/2 
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- Ograditev dodatne parcele v Kočevskih Poljanah, parc. št. 101/2 (kmetijsko zemljišče), lastnik 
Jože Gril 

- Agromelioracijska dela – v Občicah, zemljišča najeta od Sklada, k.o. Poljane (1498):  
      2436, 2455,  2473, 2485, 2485, 2493,  2503, 2715/2, 2715/3, 2716 (vse kmetijsko   
      zemljišče)                              
- Društveni muzej – Občice 9, katastrska občina Poljane, vl. št. 733, parc. št. 2513/2 

 

14. Navedite vse predvidene promocijske aktivnosti in morebitne naklade promocijskega gradiva. 
 

Javnost bomo obveščali preko občinskega glasila in Dolenjskega lista ter lokalne radijske postaje in 

sicer v obliki informativnih člankov in oddaj. Kot promocijsko gradivo je predviden katalog, ko bo 

narejen bo lahko dostopen na domači strani društva po internetu.   

15. Navedite stroškovnik, iz katerega bodo razvidni vsi predvideni stroški projekta. 
 

Stroškovnik se nahaja v prilogi. 

16. V skladu z drugim odstavkom 55. Člena Uredbe komisije (ES) št.1974/2006 z dne 15.decembra 
2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) nakup enoletnih 
rastlin ni upravičen strošek. 

 

Skladno z Uredbama ne uveljavljamo stroškov za nakup enoletnih rastlin, ker gre v projektu za 

sadna drevesa, katerih doba rodnosti se prične šele v drugem, tretjem ali celo četrtem letu in 

lahko traja tudi 100 let. 

17. Prispevek v naravi. Upoštevajte 54.člen Uredbe komisije (ES) št. 1974/2006 o podrobnih 
pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005. Prispevek v naravi je možno 
uveljaviti samo pri naložbah. Kateri so upravičeni stroški pri naložbah pa pojasnjuje 55.člen 
iste uredbe. 

 

Skladno s 54. In 55. Členom Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006, ki opredeljuje naložbe in prispevke v 

naravi pojasnjujemo svoje stališče: 

V 55.členu Uredbe je navedeno, da so v primeru naložb upravičeni izdatki, ki se navezujejo na 

nepremičnine, nove stroje in opremo. Uredba podrobneje ne pojasnjuje, kaj oprema je, zato smo 

svoje stališče oprli na pravno podlago, ki smo jo našli v Slovenskih računovodskih standardih – SRS  

(2006). 

V SRS 1  so opredmetena osnovna sredstva definirana kot:  

1.1 Opredmeteno osnovno sredstvo je sredstvo, ki ga ima podjetje v lasti ali finančnem najemu ali ga 

na drug način obvladuje ter ga uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev 

oziroma dajanju v najem ali za pisarniške namene in ga bo po pričakovanjih uporabljalo v te 

namene v več kot enem obračunskem obdobju. 
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1.2 Opredmetena osnovna sredstva so zemljišča, zgradbe, proizvajalna oprema, druga oprema in  

biološka sredstva. 

Iz navedenega sklepamo, da je sadni vrt opredmeteno dolgoročno osnovno sredstvo, natančneje pa 

tak sklep pojasni tudi Zakon o davku od dohodka pravnih oseb (Uradni list RS, št.117/2006, 

spremembe 56/2008, 76/2008),ki v svojem 33. Členu govori o amortizaciji kot upravičenem strošku, 

če je obračunana v predpisani višini ( za večletne nasade v višini 10%). 

Sajenje dreves je v glavnem ročno delo, ki se ga s stroji ne da opraviti. Pri zasaditvi dreves je 

sodelovalo veliko prostovoljcev iz okolice. Poročilu bodo priložene fotografije  iz katerih bo 

razvidno, da so v aktivnosti 2 s svojim delom sodelovali člani društva in prebivalci bližnjih vasi. 

18. V skladu s pozivom oz. dopolnitvami popravite tabelo Finančno ovrednotenje projekta. 
 

  Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 5  Skupaj 

Skupna vrednost (€) 50.691,00 10.973,00 5.640,00   67.304,00 

Upravičeni stroški (€) 44.239,00 10.349,00 5.200,00   59.788,00 

Tip projekta / faze 

projekta z % 

sofinanciranja 

Naložba v kmet. –  Naložba v kmet. Neprofitna 

naložba 50 % 

    

40% 40% 

LEADER sredstva            

v %         

v € 40% 40,00% 50,00% 40,87% 

  17.696,00 4.140,00 2.600,00 24.436,00 

Zasebna sredstva            

v % 49,00% 43,50% 23,01% 45,93% 

v € 24.839,00 4.773,00 1.298,00 30.910,00 

Druga sredstva            

v  % 16,09% 18,77% 30,89% 17,77% 

v € 8.156,00 2.060,00 1.742,00 11.958,00 

Prispevek v naravi            

v (%)       

  20,00% 20,00% 20,00% 

Obdobje izvajanja 

projekta 

01.01.2010 -

30.09.2010 

1.1.2011- 

30.9.2011 

1.9.2010- 

10.3.2012 

    

Dinamika vlaganja 

zahtevkov 

5.10.2010 5.10.2011 20.3.2012     
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LIN 2 – ŽIVALI ŠENTJERNEJSKEGA POLJA 

1. Bolj natančno opredelite glavne aktivnosti projekta 

Aktivnost 1: izgradnja stavbe in razstavna dejavnost 

Za navedeno aktivnost je izdelana projektna dokumentacije z vsemi popisi del. Gre za izgradnjo 

nadstrešnice, ki bo namenjena nastanitvi živali. Za omenjeno investicijo bo potrebno pridobiti 

gradbeno dovoljenje. Investicija bo zajemala gradbena in obrtniška dela. Na obravnavanem zemljišču 

s parc.št. 2925/2 k.o. Šentjernej želi investitor zaradi zagotovitve nujno potrebnih kapacitet urediti 

prostor za nastanitev živali. V ta namen se predvidi NADSTREŠNICA. Nadstrešnica bo namenjena 

nastanitvi živali. Poleg privezov in boksov za živali bodo v sklopu le te urejeni tudi prostor za preglede 

živali in prostor za shranjevanje stelje in krme ter prostor za shranjevanje gnoja.  

Prav tako se zagotovi RAZKUŽEVALNIK KOLES PREVOZNIH SREDSTEV IN OBUTVE LJUD, ki bo lociran na 

severozahodnem delu ograjenih sejemskih površin, neposredno ob vhodu/izhodu za vozila ter 

vhodu/izhodu za obiskovalce (pešce). Objekt bo namenjen za potrebe razkuževanja koles prevoznih 

sredstev in obutve ljudi ob prihodu oz. odhodu iz ograjenih sejemskih površin. 

Sestavni deli investicije bodo naslednje skupine in vrste investicijskih stroškov: 
 
Gradbena dela: 
1./ PRIPRAVLJALNA DELA IN RUŠITVE 

2./ BETONSKA DELA IN ARMATURA 

3./ TESARSKA DELA 

4./ KANALIZACIJA 

 
Obrtniška dela: 
5./ KROVSKO KLEPARSKA DELA 

6./ TLAKARSKA DELA  

7./ INSTALACIJE 

Izvedena bo tudi zunanja ureditev, ki bo zajemala primerno ureditev vseh zunanjih površin (povoznih, 

pohodnih, zelenih) vključno s prestavitvijo in rekonstrukcijo ograje. Povozne površine so obstoječe v 

makadamski izvedbi. Manipulativne površine pod nadstrešnico in tik ob njej bodo asfaltirane ter 

obrobljene z betonskimi robniki in predpisano odvodnjavanje. Po končanju del bo okolica počiščena, 

teren ustrezno izravnan in biotehnično in protierozijsko zaščiten. 

Pri investiciji bo vseskozi prisoten gradbeni nadzor, ki bo znašal cca 1,5 % glede na celotno vrednost 

investicije. 
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Aktivnost 2: Organizacija razstave živali, izbora najlepšega petelina in konja, organizacija petelinjih  

dirk, izvedba selekcijskega dela za odbiro novih pasem petelinov (odbira matične jate), otroške 

delavnice. 

Med letom bodo potekale aktivnosti povezane z razstavljanjem živali (perutnina, konjereja, 
govedoreja, male živali) in sorodne prireditve povezane z živalmi v smislu njihove promocije. 
Organizirane bodo lahko razstave avtohtonih pasem domačih živali, razstave malih živali, razstave 
plemenskih živali, izvajala se bo tudi selekcija živali…itd. 

V okviru razstav bodo otroci lahko ugibali, katera žival se jim bo predstavila. Od daleč bodo lahko 
varno občudovali to žival. Potem pa bodo živali po želji tudi pobožali, o njih spraševali…itd. 

KULTURNO IN ETNOLOŠKO DRUŠTVO GALLUS BARTHOLOMAEUS bo organiziralo izbor najlepšega 

petelina in petelinje dirke. 

Občina Šentjernej pa bo skupaj s Klubom za konjski šport organizirala izbor za najlepšega konja. 

 

2. Pojasnite na kakšen način bo potekalo izobraževanje mladih v smeri varstva in skrbi 

za živali. 

 
Izobraževanje mladih  in ostalih obiskovalcev bo potekalo skozi posamezne razstave, ki se bodo 

odvijale na izbrani lokaciji. Mladi bodo dobili boljšo predstavo kaj so živali, zakaj jih potrebujemo, 

kako se razmnožujejo, kakšen je njihov razvoj. Lahko bodo z dodatnim znanjem dobili občutek biti 

odgovoren do živali in do narave na splošno. Mladi se bodo lahko seznanili s prehranjevalnimi 

značilnostmi posameznih živali in dobrim počutjem živali. Namen je  vzgoja in izobraževanje. Zato so 

naši obiskovalci predvsem otroci, katerim želimo približati naravo in živali.  

 

Otroci se bodo lahko naučili kako ravnati z živalmi, kakšen prostor potrebuje žival za lepo življenje 

(zrak, svetloba, zdrava hrana,...), da žival potrebuje tudi ljubezen, zaupanje ter spoštljiv odnos. 

 

Ko otrok izkusi naravo z vsemi čutili, vzpostavi pozitiven odnos do nje. Kar doživimo kot majhni otroci, 

ostane v našem spominu vse življenje, najsi gre za zvoke, vonje ali podobe. 

Današnji malčki veliko bolje poznajo melodije na mobilnih telefonih kot petje ptic, ali izmišljene 

podobe, ki niso resnične kot pa resnična bitja, ki živijo z nami. Otrokom bomo približali naravo. 

Pa naj gre samo za prisotnost, opazovanje, božanje živali, druženje z živaljo ali pa za skrb za živali. 

Žival ugodno vpliva tudi na počutje ,sproščenost, večjo odprtost. 

Današnji otroci premalo zahajajo v naravo in jo slabo poznajo in ne poznajo njenih pravil. 

Posebno jim primanjkuje stik z živalmi. Prihodnost vidimo torej v izobraževanju mladih.  

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

 

 

3. Dopolnite pričakovane rezultate projekta. navezujejo se naj na zastavljene cilje.  

 

 

2.7. Rezultati projekta  

                                                                       začetno stanje                                                    končno stanje 

a - novogradnja objekta      

NADSTREŠNICA-pridobljena razstavna površina          0                                                               351,45m
2 

RAZKUŽEVALNIK                                                          0                                                                 31.85m
2

                                                                
b - organizacija  razstave živali                                       0                                                   (2 razstavi mesečno              

                                                                                                                                        in v času Jernejevega                                                                                                                                          

                                                                                                                                                -občinski praznik 

c - organizacija petelinjade                                             0                                                          vsaj 2 krat letno 

d - izbor najlepšega petelina in konja                             0                                  (2) v času občinskega praznika  

e - selekcija živali                                                            0                                                                   10 

f- povečano število obiskovalcev sejemske prireditve  500                                                              1000 

g - povečano št. mladih obiskovalcev                           100                                                                500 

h - povečano število razstavljenih živali                         30                                                             +60 %  

i – organizacija razstave avtohtonih pasem                    0                                                        vsaj 2 krat letno 

     domačih živali 

 

4. Priložite izjavo, da projekt še ni bil sofinanciran iz javnih sredstev RS ali EU 

Se nahaja v prilogi. 

5. Predložite stroškovnik  iz katerega bodo razvidni vsi  predvideni stroški projekta. 

Se nahaja v prilogi. 

6. Navedite vse predvidene promocijske aktivnosti in morebitne naklade promocijskega 
gradiva: 

 
Sama investicija se bo predstavila širši javnosti v občinskem glasilu, ki se imenuje 
Šentjernejsko glasilo ter na spletni strani občine www.sentjernej.si 
 
Aktivnosti, ki se bodo kasneje tudi pričele izvajati pa bodo predstavljene skozi letake, ki se 
bodo tiskali glede na posamezno zastavljen projekt. Npr. za razstavo petelinov bodo narejeni 
letaki v nakladi 2100 kosov, namenjeni vsem gospodinjstvom v občini ter 1000 kosov za 
izven. Na podoben način bodo potekale promocijske aktivnosti za ostale aktivnosti. 

 
 
 
 
 
 

http://www.sentjernej.si/
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7. Nova finančna tabela ovrednotenje projekta, zaradi spremembe terminskega plana  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Faza 1 Skupaj 

Skupna vrednost 

(€) 

96.000,00 96.000,00 

Upravičeni stroški 

(€) 

 

80.000,00 

 

80.000,00 

Tip projekta / faze 

projekta z % 

sofinanciranja 

Naložba v izboljšanje kmetijstva in 

gozdarstva – 40% 

Naložba v izboljšanje kmetijstva 

in gozdarstva – 40% 

LEADER sredstva  

v % 

v € 

 

40,00% 

32.000,00 

 

40,00% 

32.000,00 

Zasebna sredstva  

v % 

v € 

 

50,00% 

48.000,00 

 

50,00% 

48.000,00 

Druga sredstva  

v  % 

v € 

 

17,02% 

16.000,00 

 

17,02% 

16.000,00 

Prispevek v naravi 

v  (%) 

  

Obdobje izvajanja 

projekta 

01.09.2010 –  

30.05.2011 

01.09.2010 –  

30.05.2011 

Dinamika vlaganja 

zahtevkov 

20.06.2011 20.06.2011 
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LIN 3 – OHRANJENJANJE DRAGOCENOSTI SADJARSKE KULTURE 

1. Bolj natančno in podrobno opredelite glavne aktivnosti projekta. 
V sklopu projekta se bodo izvajale naslednje aktivnosti: 

I. Aktivnost: Ureditev vzorčnih nasadov 
V sklopu aktivnosti ureditev vzorčnih nasadov bodo izvedena naslednja dela: 

a) Ureditev travniškega nasada v pri domu paraplegikov v Semiču v učno pot, ki vključuje: 

- Izdelava načrta zasaditve. 

- Nakup predvidoma 30 sadik različnih sadnih vrst. Točno število sadik bo določeno v načrtu 
zasaditve. 

- Nakup materiala za sajenje (mreže proti voluharju, humus ipd.). 

- Postavitev valilnic za ptice, koristne živali in  dveh panjev za čebele (LR, AŽ),  ki bodo služili za 
ohranjanje biotske pestrosti. 

- Izvedba sajenja in ureditve nasada. 

- Ureditev sprehajalne poti po nasadu, postavitev ograje ter postavitev kašče za razstavne 
eksponate, orodja in spravilo  pridelkov. 

-    Postavitev tablic in panoja za označitev sadnih vrst in sort. Število označitvenih tablic je odvisno od 

končnega števila sadik. 

b) Ureditev vzorčnega Polhovega nasada na Smuku pri Semiču 

Polharsko društvo »Smuk Semič« je že posadilo okoli 500 sadik jablan, hrušk, češenj, kostanja, 

oreha, skoršev in jerebik. V sklopu projekta bo narejena nadgradnja, saj želimo poudariti biotsko 

pestrost in raznovrstnost Polhovega nasada in v večji meri izpostaviti in njegovo vlogo in 

poslanstvo različnim ciljnim skupinam (šolam, izletnikom). V ta namen bo postavljen pano, ki bo 

označeval vlogo in pomen Polhovega nasada. S ciljem, da bo nasad vzorno urejen, se bodo 

izvajana vzdrževalna dela čiščenje zarasti in vzgoje dreves, vse v obliki neplačanega 

prostovoljnega dela. V projektu želimo vzpostaviti sodelovanje med Društvom polharjev in 

Sadjarskim društvom Bele krajine.  

 

c) Posaditev Učne poti divjih sadnih vrst pri jami Malikovec, 

Jama Malikovec je kraška jama v Občini Semič, ki je zaradi dobre dostopnosti primerna  ogledu 

širokemu krogu obiskovalcev. Vsebino jame ogleda jame želimo obogatiti z zasaditvijo 20 divjih 

sadnih vrst, ki so danes že pozabljene in redke, a so pomembne z vidika ohranjanje biotske 

pestrosti. Predvsem mladi ne poznajo divjih sadnih vrst kot so brek, mokovec, šmarna hrušica, 

rakitovec, dren, skorš, jerebika.., ki so bile v preteklosti pomenile hrano ljudem. 

Okolica jame Malikovec je trenutno zaraščena z grmovjem in drevesi. V sklopu projekta bo 

okolica jame očiščena zarasti, opravljena bodo strojna dela ravnanja terena ter sajenje  divjih 

sadnih vrste. Za obiskovalce učne poti bo izdelan  pano, ki bo predstavljal vlogo in pomen divjih 

sadnih vrst v naravi in prehrani ljudi. Predviden je nakup 20 divjih sadnih vrst, nekatere kot so 

črni trn, češmin, leska, glog, divja češnja, lesnika pa bodo poiskane v neposredni okolici jame 

Malikovec. 
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d) Sanacija in oskrba kapitalne Grajske nešplje na Vrtači. 

Grajska nešplja je živi ostanek nekdanje grajske pristave v Vrtači pri Semiču, ki s svojo 

mogočnostjo in starostjo vzbuja spoštovanje. Gre pa za poseben primerek sadnega drevesa, do 

katere okolica nima pravega odnosa. V lanskem letu je bila ob severni meji grobo obžagana.  V 

sklopu projekta bo  izvedena oživitvena rez in oskrba drevesa z namenom, da bi se drevo 

obnovilo. Za učno - izobraževalen in turističen namen bo postavljena  označena  tablica, ki bo 

označevala vlogo in pomen tega posebnega drevesa. 

V sklopu I. aktivnosti bo nabavljena tudi  najnujnejša specialna oprema za obrezovanje visokih dreves, 

čiščenje zarasti in košnjo, ki bo prišla do izraza pri ureditvi zemljišč in nadaljnji oskrbi na vseh 

lokacijah. Tako bo nabavljena žaga (teleskopska žaga in ročna žaga), škarje za obrezovanje sadnega 

drevja (podaljšane, 1m in navadne), kosilnica in električni pasterizator za pridelavo soka, ki bo služil 

namenu izobraževanja. 

 

II. Aktivnost: Izvedba izobraževanj na temo petih vsebin 
 

V spodnji tabeli so navedene še nekatere podrobnosti neformalnih izobraževanj, kot II. 

aktivnosti: 

Teme 
izobraževanj 

Število 
predavanj 

lokacije ciljna skupina čas predavanja 

Oživitev 
travniških 
sadovnjakov 

4 Semič – rez v nasadu,  
Črešnjevec – rez v 
nasadu 
Semič dvorana 
Semič – rez v nasadu 

Sadjarsko društvo BK. 
ostali sadjarji 
vse ciljne skupine 
kmetje 

marec 2010 
april 2010 
okt., nov. 2010 
marec 2010 

Pomen sadja 
v zdravi 
prehrani 

4 Semič 
Metlika 
Dol. Toplice 
Semič 

vse ciljne skupine 
vrtec 
vse ciljne skupine 
osnovna šola 

sep. 2010 – jan. 2011 
sep. 2010 – jan. 2011 
sep. 2010 – jan. 2011 
sep. 2010 – jan. 2011 

Uvajanje 
redkih sadnih 
vrst in 
predelava 

4 Semič 
Črnomelj 
Semič - predelava 
Semič 

vse ciljne skupine 
Sadj. druš. BK ali šola 
kmetje Semiča 
Društvo polharjev 

sep. 2010 – jan. 2011 
sep. 2010 – jan. 2011 
sep. 2010 – feb. 2011 
sep. 2010 – feb. 2011 

Sadjarstvo vir 
doživljajskega 
turizma 

2 Semič  
Semič  

turistični vodiči BK 
vse ciljne skupine 

feb 2011 – jun 2011 
feb 2011 – jun 2011 

Izobraževanje 
vodičev  

2 Semič 
Semič 

TIC, Sadjarsko društvo 
BK, učitelji 

feb 2011 – jun 2011 
feb 2011 – jun 2011 

 

III. Aktivnost: Promocija projekta 
 

Promocija projekta predvideva naslednje aktivnosti: 
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- izdelava dveh  zloženk (1 zloženka o vzorčnem travniškem nasadu pri domu 
paraplegikov,1 zloženka o sadjarski turistični ponudbi v občini Semič, skupna naklada 
4000 izvodov) 

- izdelava učnega lista o sadjarski kulturi in travniškem sadovnjaku (naklada 1000 
izvodov), 

- objava člankov v medijih (štiri članki) in priprava ene radijske oddaje, 

- izdelava spletne strani (spletna stran bo oblikovana znotraj obstoječe spletne strani 
vodilnega partnerja, v sklopu domene semic.si,  povezava na spletno stran pa bo 
možna tudi preko spletne strani partnerja pri projektu), 

- izvedba novinarske konference 

 

Promocijske aktivnosti bodo podpirale in nadgrajevale aktivnosti naprave nasadov in izobraževanja 

zato se bodo izvajale skozi celotno obdobje izvajanja projekta.  

 

2. Natančneje opredelite aktivnost izdelava spletne strani. 
 

Za potrebe informiranja in obveščanja javnosti o projektu bo znotraj domene vodilnega partnerja 

(semic.si), oblikovana podstran namenjena predstavitvi samega projekta, njegovih rezultatov, 

aktivnosti in podobno. Povezava na omenjeno podstran bo mogoča tudi preko spletne strani 

partnerja pri projektu, Sadjarskega društva Bele krajine. Na spletno stran bo mogoče tudi po koncu 

projekta vnašati novice, objave in podobno. 

 

3. Določite natančne lokacije izobraževanj, tako teoretičnega kot tudi praktičnega. 
 

Teme izobraževanj število predavanj lokacije 

Oživitev travniških 
sadovnjakov 

4 Semič – rez v nasadu,  
Črešnjevec – rez v nasad. 
Semič dvorana 
Semič – rez v nasadu 

Pomen sadja v zdravi 
prehrani 

4 Semič 
Metlika 
Dol. Toplice 
Semič 

Uvajanje redkih sadnih vrst 
in predelava 

4 Semič 
Črnomelj 
Semič - predelava 
Semič 

Sadjarstvo vir 
doživljajskega turizma 

2 Semič  
Semič  

Izobraževanje vodičev  2 Semič 
Semič 
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* 
Pri predavanjih lahko pride do manjših sprememb, saj se bodo aktivnosti prilagajale tudi  odzivu različnih ciljnih skupin. 

Naknadno se bodo določile lokacije za predelavo sadja in prikaza rezi. 

 

 

4. Projekt izvedite v dveh fazah. Združite 2., 3. in 4. fazo projekta. 
 

Projekt je združen v 2 fazi. 2., 3. in 4. faza projekta so združene v 2. fazo projekta. 5. faza projekta je 

bila združena s 4. fazo in tako končno vključena v 2. fazo. 

 

5. Dopolnite pričakovane rezultate. Navezujejo naj se na zastavljene cilje. 

 

Rezultati projekta se kažejo v kratkoročnih in dolgoročnih rezultatih. 

Kratkoročni so: 

- predstavljena sadjarska kultura in njene vrednote ciljnim skupinam 

- urejen travniški nasad v učno pot pri domu paraplegikov v Semiču, 

- urejen in oskrbljen vzorčni Povhov nasad na Smuku pri Semiču, 

- postavljena učna pot divjih sadnih vrst pri jami Malikovec, 

- urejena kapitalna Grajska nešplja na Vrtači v Semiču,  

- predstavljene vrednote sadjarstva nosilcem turistične ponudbe 

- predstavljena sadjarska kultura, možnost postavitve in oskrbe novih nasadov in sadjarske 
vsebine kot vir zgodb doživljajskega turizma širšim skupinam 

- 16 izvedenih tematskih delavnic na temo izobraževanj o sadjarski kulturi, oživitvi, oskrbi, 
zdravi prehrani, uvajanju redkih sadnih vrst in vlogi sadnih posebnosti v  turistični ponudbi, 

- 1 zloženka o vzorčnem travniškem nasadu pri domu paraplegikov, 

- 1 zloženka o sadjarski turistični ponudbi v občini Semič, 

- 1 komplet učnih listov, 

- spletna stran, 

- 4 članki v časopisih, 1 radijska oddaja 

 

Dolgoročni rezultati: 

- večja sadjarska kultura prebivalcev Bele krajine, s tem pa večja vloga sadja v prehrani, boljši 
samooskrbi ter večji urejenosti sadnih vrtov, ki bodo oskrbovani na naravi in ljudem bolj 
prijazen način (manj FFS in ohranjanje biotske pestrosti ter ravnotežja v naravi), 

- ciljne skupine bodo spoznale uporabnost tudi manj znanih, že pozabljenih, sadnih vrst, ki 
imajo v prehrani pomembno vlogo in pomen ohranjanja starejših sort, 

- postavljeni bodo novi nasadi in nove manjše predelave sadja, ki bodo lahko vključeni v 
turistično ponudbo, (sok, žganja) 

- vzorčni nasadi bodo služili kot objekti za izobraževanje. 

- vključitev sadjarsko doživljajskega turizma v turistično ponudbo. 
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6. Predložite stroškovnik, iz katerega bodo razvidni vsi predvideni stroški projekta. 
 

Stroškovnik je priložen dopolnitvi. 

 

 

7. Navedite vse predvidene promocijske aktivnosti in morebitne naklade promocijskega gradiva. 

 

Promocija projekta predvideva naslednje aktivnosti: 

- izdelava dveh  zloženk (1 zloženka o vzorčnem travniškem nasadu pri domu 
paraplegikov,1 zloženka o sadjarski turistični ponudbi v občini Semič, skupna naklada 
4000 izvodov) 

- izdelava učnega lista o sadjarski kulturi in travniškem sadovnjaku (naklada 1000 
izvodov), 

- objava člankov v medijih (štiri članki) in priprava ene radijske oddaje, 

- izdelava spletne strani (spletna stran bo oblikovana znotraj obstoječe spletne strani 
vodilnega partnerja, s sklopu domene semic.si,  povezava na spletno stran pa bo 
možna tudi preko spletne strani partnerja pri projektu), 

- izvedba novinarske konference. 

 

8. V katerih medijih bodo objavljeni članki in prispevki. 
 

Štirje načrtovani članki bodo objavljeni predvidoma v lokalnem časopisu (predvidoma  Belokranjec) 

ter v regionalnem časopisu (predvidoma Dolenjski list). Prispevek bomo objavili tudi v radijski oddaji 

na eni izmed regionalnih radijskih postaj.  

 

9. Priložite izjavo, da projekt še ni bil sofinanciran iz javnih sredstev RS ali EU. 
 

Izjava je priložena dopolnitvi. 

10. V skladu z drugim odstavkom 55. člena uredbe komisije (ES) št. 1974/2006 z dne 15. decembra 
2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) nakup enoletnih rastlin 
ni upravičen strošek. 

 

Pri projektu je predviden nakup sadik različnih sadnih vrst, predvsem sadik starejših sort jablan ter 

novejših odpornejših sort jablan, sadik drugega sadnega drevja (marelice, hruške, višnja, češnja ipd), 

sadnega grmičevja (maline, robide, kosmulja ipd.) ter vinskih trt. V vseh primerih nikakor ne gre za 
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nakup enoletnih rastlin, saj gre za urejanje sadovnjaka, ki bo še dolgo, oziroma trajno služil svojemu 

namenu. 

 

11. Prispevek v naravi. Upoštevajte 54. člen Uredbe komisije (ES) št. 1974/2006 o podrobnih 
pravilih glede uporabe Uredba Sveta (ES) št. 1698/2005. Prispevek v naravi je možno 
uveljavljati samo pri naložbah. Kateri so upravičeni stroški pri naložbah pa pojasnjuje 55. člen 
iste uredbe.  

 

Prispevek v naravi bo v sklopu projekta izveden v obliki neplačanega prostovoljnega dela. V obliki  

neplačanega prostovoljnega dela bodo izvedene naslednje aktivnosti: 

- Izvedba sajenja in ureditve travniškega nasada pri Domu paraplegikov. 

- Izvedba vzdrževalnih del, čiščenja zarasti ter vzgoje dreves v Polhovem nasadu na Smuku pri 
Semiču. 

- Čiščenje zarasti in obrezovanje ter sajenje divjih sadnih vrst pri jami Malikovec. 
 

Prispevek v naravi predstavlja delo članov sadjarskega društva in ostalih prostovoljcev pri izvedbi 

sajenja in ureditve travniškega sadovnjaka pri domu paraplegikov (120 ur x 10 EUR/uro)), čiščenje 

zarasti in obrezovanje vzorčnega nasada skorša in drugih sadnih vrst na Smuku (20 ur x 10 EUR/uro) 

ter čiščenje zarasti, obrezovanje in sajenje divjih sadnih vrst na Malikovcu ( 20 ur x 10 EUR/uro in 10 

ur x 15 EUR/uro). Oživitvena rez in oskrba kapitalne grajske nešplje na Vrtači bo glede na zahtevnost 

dela izvedel strokovnjak s tega področja, zato bo strošek le-tega vključen med stroške zunanjih 

izvajalcev. Skupni prispevek v naravi znaša 1.750 EUR. Stroški ure sadjarskega dela so preverjeni pri 

sadjarskem društvu Bele krajine.  

 

 

12. V skladu s pozivom oz. dopolnitvami popravite tabelo Finančno ovrednotenje projekta.  
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 Faza 1 Faza 2 Skupaj 

Skupna vrednost (€) 28.959,00 10.152,00 39.111,00 

Upravičeni stroški (€) 24.485,00 8.460,00 32.945,00 

Tip projekta / faze projekta z 

% sofinanciranja 

 

Neprofitna- naložba 

- 50 % 

 

Drugo usposabljanje, 

animacija, 

izobraževanje 60 % 

 

LEADER sredstva 

v % 

v € 

 

50,00 % 

12.243,00 

 

60,00 % 

5.076,00 

 

52,57% 

17.319,00 

Zasebna sredstva 

v % 

v € 

 

40,81 % 

11.819,00 

 

33,33 % 

3.384,00 

 

38,87% 

15.203,00 

Druga sredstva 

v  % 

v € 

 

16,91 % 

4.897,00 

 

16,67 % 

1.692,00 

 

16,85% 

6.589,00 

Prispevek v naravi 

v (%) 

6,04 %  

 

 

 

Obdobje izvajanja projekta 
1.2.2010–30.09. 

2010 
1.2.2010 – 10.6. 2011 

 

Dinamika vlaganja zahtevkov 05.10.2010 20.06.2011  
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LIN 4 – ZGODBE IZ SKRINJE 

 

1. Bolj natančno in podrobno opredelite glavne aktivnosti projekta, saj iz trenutnega opisa ni 
razviden opredeljen tip projekta. 

 

I. FAZA PROJEKTA 
 

Aktivnost 1: Raziskovanje življenja ljudi v prostoru in priprava smernic za aplikacijo dediščine 

 
Aktivnost zajema vrsto nalog, katerih rezultat bodo zbrani opisi življenja nekdaj v okolju. Med 
domačini, ki še živijo v okolju, so namreč še znani vtisi in spomini o načinu življenja nekdaj v prostoru, 
ki jih bomo zbrali v obliki zapisov, zgodb, pripovedi,….  Aktivnost bo torej zajemala neprofitno 
zbiranje tovrstnega gradiva za posamezno občino posebej. Pred tem bomo pripravili smernice za 
terensko delo, se odpravili na teren ter v obliki vodenih intervjujev in drugih oblik zbirali gradivo. 
Izbrane vsebine ne bomo tržili. 
 
Aktivnost se bo izvajala v obliki naslednjih podaktivnosti: 

 pregled obstoječega gradiva in zapisov, ki opisujejo življenje ljudi v preteklosti, pesmi, nastanek 
vasi, krajev, trgov ali pa opisujejo posebnosti obrti in drugih (rokodelskih) spretnosti v lokalnem 
okolju 

 pregled arhivov in institucij, njihove dokumentacije (tudi fotografskega in slikovnega gradiva) v 
okolju 

 oblikovanje zapisa o obstoječih gradivih s predlogi za dopolnitev 

 izdelava akcijskega načrta izvedbe dela na terenu  

 predstavitev projekta javnosti (objave v medijih) 

Čas izvajanja aktivnosti:  marec 2010 do december 2010 

 

Aktivnost 2: Izdelava tematskih knjižic 

V okviru te aktivnosti bomo iz zbranega gradiva izbrali za posamezno okolje tipične  in aktualne 

vsebine in zapise, dobljene v prvi aktivnosti. Pripravili bomo spremno besedilo ob knjižicah, oblikovali 

same knjižice ter jih natisnili. Knjižice bodo kot brezplačen produkt del vsebine kasneje izdelane 

skrinjice. Knjižice se ne bodo tržile, prav tako se bodo objavljale le z njim povezane neprofitne 

vsebine. 

V vsakem kompletu bodo najmanj 3 knjižice. Ena knjižica se bo nanašala na področje kulinarike, drug 

knjižica na področje nastanka in življenja vasi, trgov, krajev in tretja knjižica na opis življenja nekoč 

skozi pesmi, zgodbe,… vsebina knjižic bo uporabno zasnovana, saj bodo informacije zbrane v njih 

omogočale praktično uporabo (npr. recepti jedi, oblikovanje priložnostnih jedilnikov, pripovedovanje 

zgodb o nastanku krajev,…) 
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1. oblikovanje čistopisa prispevkov 
2. lektoriranje  
3. oblikovanje enotne zasnove knjižic  
4. priprava in oblikovanje gradiva za tisk  
5. tisk 

 

Čas izvajanja aktivnosti: december 2010 do februar  2011 

 
Aktivnost 3: Oblikovanje in izdelava skrinjic 

 
V okviru te aktivnosti bomo v sodelovanju z rokodelci izdelali pletene skrinjice, kamor bomo vložili 
predvidene izdelke (knjižice in  v naslednji aktivnosti opisane izdelke). Skrinjic ne bomo tržili. 
 
Izdelovale se bodo makete pletenih skrinj, v velikosti maximalno 220x170x150 mm. V skrinjice se 
bodo shranile knjižice in rokodelski izdelek. Tovrstni izdelek se bo podarjal obiskovalcem zaključne 
prireditve, udeležencem delavnic, projektnim partnerjem, financerjem in drugi za projekt in izdelke 
zainteresirani javnosti, hkrati pa bo v duhu uresničevanja načela trajnosti ponujal možnost razvoja 
tipičnega (protokolarnega) spominka, ki bi se brezplačno podarjal kot simbolno darilo posameznega 
okolja. Projektni izvodi bodo brezplačni, namenjeni pa bodo predvsem opozarjanju, predstaviti in 
promoviranju posebnosti lokalne dediščine.  
Podaktivnosti: 
1. zasnova in oblikovanje načrta izdelave skrinjice 
2. zaščita patenta 
3. izdelava 300 skrinjic 
4. izdelava rokodelskih izdelkov 
 

Čas izvajanja aktivnosti: oktober 2010 do marec 2011 

 

Aktivnost 4:  Izvedba delavnic in izdelava izdelkov 

 
Aktivnost zajema pripravo podrobnih vsebin delavnic, izvedbo delavnic in izdelava za posamezno 
okolje tipičnih izdelkov. Sodelovali bomo z rokodelci, ki bodo izvajali praktične delavnice, katerih 
namen bo udeležence naučiti izdelovati tipične izdelke (iz vrbja, ličkanja in drugih materialov). 
Modela delavnice in izdelkov ne bomo tržili in bodo za vse udeležence brezplačne. 
 
Oblikovanje delavnice: 
a)  Teoretični del bo temeljil na predstavitvi gradiva in aktualnih rezultatov projektne raziskave ter 
predstavitvi možnosti in pravilnih načinov uporabe kulturno dediščine na v sedanjosti. 
b)  Praktični del: 
izdelava 300 ročnih izdelkov 
1. animacija ciljne populacije, 
2. izvedba delavnic 
3. evalvacija 
Predstavitev projektnih aktivnosti javnosti in povabilo k udeležbi delavnic. 
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Čas izvajanja aktivnosti: oktober 2010 do marec 2011 

 

Aktivnost 5: Zaključna prireditev  

 

Aktivnost bo zajemala pripravo zaključnega dogodka z namenom predstaviti vse rezultate projekta v 

obliki pripovedovanja, igranja zgodb, petja pesmi, demonstracij, pogovora z avtorji knjižic in razstavo 

izdelkov. Zaključna prireditev bo izvedena na primernem prostoru (muzej na prostem, kozolec, drugi 

vaški objekti,…), obisk pa bo brezplačen za vse udeležence.  

Čas izvajanja aktivnosti:   marec 2011 

Ciljna skupina: 

V projekt bomo vključili različne ciljne skupine, glede na aktivnosti in rezultate, ki jih pričakujemo. 

Vsekakor bomo izhajali iz priporočil strateških dokumentov s področja razvoja podeželja, ki 

predvidevajo vključevanje zlasti naslednjih ciljnih skupin: 

1. prebivalci, ki so bolj oddaljeni od urbanih središč in zaposlitvenih možnosti, 
2. vsi prebivalci LAS  s poudarkom na mladih po 20 letu starosti, ki niso vključeni v formalne 
oblike izobraževanj, ženskah, kmetih, potencialnih podjetnikih… 
3. socialno ogroženi: otroci , osebe s posebnimi potrebami, zlasti starostniki kot informatorji 

ženske, mladi, brezposelni in starejši od 40 let. 

 

2. Natančneje pojasnite vsebine delavnic. 
 
 

Delavnice bodo sestavljene iz dveh delov, in sicer teoretični del kjer se bodo udeleženci seznanili z 

načinom zbiranja zgodb določenega kraja (način etnološkega terenskega dela), spoznali bodo teorijo 

kako pripraviti spominek, ki bo povezan z zgodbo (od ideje do izvedbe), seznanili se bodo z načini 

pripovedovanja zgodb (način podajanja ljudskega izročila) 

V okviru drugega dela delavnic – praktični del – bodo udeleženci spoznali različne rokodelske izdelke 

in spretnosti (izdelovanje iz gline, opletanje, izdelovanje izdelkov iz ličkanja, rože iz krep papirja...), ki 

so poznane v posameznih okoljih. 

 

A. Opredelitev delavnice 
Koncept delavnice se bo aktualiziral, dopolnjeval in konkretiziral še z rezultati prvega dela 

projekta – raziskave in dela na terenu v lokalnem okolju.  
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Delavnica je namenjena predvsem spoznavanju kulturnih oblik in ohranjanju tradicije, oživitvi 

življenja na podeželju ter spodbujanju izdelovanja izdelkov, vezanih na lokalno kulturno 

dediščino.  

 

B. Splošni cilji 
- Ustvarjati motive in pogoje, s katerimi udeleženci delavnice pridobijo poglobljena in aktualna 

znanja o dediščini v lokalnem okolju 

- Udeležencem delavnice omogočiti razumevanje različnih oblik in načinov življenja v lokalnem 

okolju v različnih časovnih obdobjih in s tem povezanimi rokodelskimi izdelki 

- Udeležencem delavnice omogočiti možnosti, ki jih odpira področje dediščine za nove 

življenjske izkušnje, priložnosti, odpiranje novih znanj, poklicev, ter kakovostno vnašanje 

elementov dediščine v sedanje (vsakdanje ali poklicno) življenje 

- Udeležence delavnic spodbuditi k odkrivanju vrednot dediščine in krepiti pozitiven odnos do 

dediščine in vzgajati različne modele za njeno varovanje  

- Skozi spoznavanje lastnega kulturnega okolja pomagati krepiti udeležencu njegovo 

samozavest 

 

 
 

C. Operativni cilji 
- Udeleženci delavnice se seznanijo s temeljnimi pojmi (kultura, dediščina, ljudsko izročilo, 

šege, navade, rokodelstvo, rokodelski izdelki,…..) 
- Udeleženci delavnic spoznajo načine raziskovanja dediščine in njenega ohranjanja zlasti z 

etnološkega vidika ter se seznanijo s pomenom in prizadevanji za ohranitev dediščine 
- Udeleženci delavnice spoznavajo posamezne sestavine rokodelstva ter načine izdelovanja 

drobnih rokodelskih izdelkov nekdaj in v danes zlasti iz lokalnega okolja 
- Udeleženci delavnic se učijo o izboru materiala za izdelavo izdelkov in hkrati se naučijo 

izdelati en rokodelski izdelek. 
- Udeleženci delavnice krepijo pozitiven odnos do rokodelcev ter do njihovih izdelkov 

 
 
 

D. Učne oblike in metode 
Učne delavnice bodo potekale v obliki vodenega samostojnega in skupinskega dela  v kombinaciji 
z interpretacijo gradiva (pisnega, fotografkega, posnetkov,…..), seznanjanja z viri in literaturo, 
igrami in simulacijami, pogovori ter praktično izvedbo, ki se bo prepletal s teoretičnim delom. 

 
 

E. Vsebine 
a) Način življenja 

o Sestavine vsakdanjega življenja v širšem in lokalnem okolju ter kulturna dediščina 
b) Temeljno poznavanje pojmov: 

o Narod, ljudsko izročilo, šege, navade, običaji, rokodelstvo, rokodelski izdelki,…. 
c) Konkretni primeri iz širšega in lokalnega okolja (predstavitev rezultatov raziskave) 
d) Načini odkrivanja dediščine 
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o Krajša krajša seznanitev s temeljnimi metodami in tehnikami dela, ki so se 
uporabljale zlasti v prvem delu projekta (raziskovanje, delo z literaturo, intervju, 
fotografije,….) 

e) Kulutra (izhajamo iz značilnosti posameznih časovnih obdobij, primerjava med kraji in 
predstavitev  lokalnega okolja z vidika aktualnih rezultatov – spoznanj raziskave) 

o Kultura vsakdanjega gospodarskega prizadevanja (delo, opravila, obrti in 
trgovina) 

o Kultura kmečkega dela, družinskih vezi in družabnega življenja 
o Kultura šeg in navad ob delu in dogodkih 
o Kultura plesa, glasbe, ustnega izročila in likovnega izražanja 

f) Etnološka ekologija 
o Človek in okolje 

g) Načini aplikacije kulturne dediščine 
o Primeri dobrih praks iz lokalnega in širšega okolja 
o Predstavitev izhodišč in kriterijev kakovostne aplikacije kulturne dediščine v 

turistično ponudbo 
o Oblikovanje predlogov novih aplikacij 

h) Praktični prikaz aplikacij kulturne dediščine v sodobno življenje 
o Praktični prikaz pridobivanja materiala za izdelovanje drobnih rokodelskih 

izdelkov 
o Praktični prikaz izdelovanja drobrnih rokodelskih izdelkov 

 

F. Kadrovski pogoji 
-partnerji v projektu 
 

G. Trajanje 
-20 pedagoških ur 
a) teoretični del 12 ur 
b) praktični del 8 ur 
 
 

3. Dopolnite pričakovane rezultate projekta z rezultati učinka po zaključku projekta. Navezujejo 
naj se na cilje projekta. 

 

Pričakovani rezultati projekta: 

S projektom želimo sistematično osvetliti in predstaviti nekatere posebnosti oz. značilnosti lokalne 

kulturne dediščine ter ta védenja tudi fizično predstaviti v obliki knjižic in drobnih izdelkov. Na ta 

način želimo preprečiti pozabljanje teh informacij, opozoriti na njihovo edinstvenost in neprecenljivo 

vrednost, saj so pomemben vir varovanja dediščine. Vse skupaj bo shranjeno v drobne pletene 

skrinjice, kar bo lahko tudi kakovosten in priročen spominek na okolje. Ker tovrstnega izdelka okolje 

še nima,  projekt omogoča ustvarjanje nove dodane vrednosti v okolju: 

1. Povečevanje vključevanja prebivalcev na območju LAS  v vseživljenjske oblike izobraževanja: 
povečanje ponudbe raznovrstnih oblik funkcionalnih izobraževanj  
Z oblikovanjem in izvedbo delavnic, na katerih bodo udeleženci osvajali spretnosti izdelovanja ročnih 
in obrtnih izdelkov, se bo povečala ponudba neformalnih oblik izobraževanja prebivalcev LAS, zlasti 
mladih po 20 letu starosti, žensk, kmetov,…  
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2. Razvoj in popestritev turistične ponudbe in infrastrukture: intenzivnejše in kvalitetnejše 
vključevanje ponudbe podeželja v turistično ponudbo na območju LAS DBK 
Izdaja knjižic omogoča sistematično generiranje, iskanje, osvetljevanje in shranjevanje posebnosti s 
področja lokalne kulturne dediščine. Na ta način se posebnosti lokalnega podeželja kakovostno 
vključuje tudi v različne oblike turistične ponudbe (spominki, načrtovanje turističnih poti, promocija 
lokalnega okolja,…) 
3. Ohranjanje okolja s poudarkom na ohranjanju naravne in kulturne dediščine… 

Projekt s svojimi rezultati ne uresničuje konkretnih specifičnih ciljev, navedenih pod omenjeno 

prioriteto v dokumentu. Vsebina in rezultati projekta so usmerjeni k oživljanju ročnih in obrtnih 

spretnosti ter prikazu načina življenja kot sobivanje z naravo, ki so temeljile na le na uporabi naravnih 

materialov iz okolja. Projekt  prispeva k osveščanju in posredno spodbuja ohranjanje naravne in 

kulturne dediščine.  

 

Cilj projekta: 

Obuditi védenje o razvoju in življenju ljudi nekoč ter tradicionalne spretnosti do leta 2011 

 

Pod-cilji in rezultati oz. učinki po zaključku projekta 

1. pregledati in analizirati stanje o življenju ljudi v preteklosti v neposredni okolici.  

Rezultat bo analiza-zbir obstoječih zapisov in informacij o življenju v preteklosti v neposredni okolici. 

Tako oblikovan zbir informacij bo predstavljal celovito in strokovno informacijo oz. strokovno 

izhodišče za nadaljnje delo v projektu ali drugih raziskavah lokalne dediščine.  

 

2. oblikovati zapis o načinu življenja v preteklosti v neposredni okolici v obliki zapisanega oz. 
posnetega gradiva ter izdati tri knjižice z maksimalno 50 stranmi 
Oblikovan zapis bo poleg že znanih in v predhodno zbranih ugotovitev vključeval nove informacije, 
dobljene tokom projektne aktivnosti delo na terenu. Zapisi bodo tudi natisnjeni in objavljen, kar bo 
širši javnosti omogočalo enostavno in dostopno uporabo tudi po zaključku projekta. Na ta način se 
zagotavlja trajnost rezultatov projekta.  

 
 
3. natisniti 900 knjižic in izdelati 300 skrinjic ter 300 ročnih izdelkov 

 

Projekt bo z zapisi v knjižicah omogočil ohranjanje nekaterih posebnosti lokalne kulturne dediščine ter 

oblikoval trajnostni vir informacij o življenju v preteklosti okolja. Hkrati pa bodo drobni ročno izdelani 

izdelki, ki so se nekoč uporabljali tudi v vsakdanjem življenju (npr. lutka iz ličja, miniature, 

pripomočkov za delo in prosti čas…) narejeni iz naravnih materialov in z njimi povezane zgodbe, 

pripomogli k osveščanju o  posebnostih lokalne kulturne dediščine in možnostih enostavnega 

prikazovanja ter na preprost način vključevanje v dejavnost lokalne turistične in promocijske 

dejavnosti. S tem bomo posredno vplivali tudi na izboljšanje kakovost življenja na podeželju. 

 
4. izvesti 5 delavnic z vključenimi vsaj 60 udeleženci v vseh delavnicah 
Rezultat bodo usposobljeni udeleženci, ki bodo svoje pridobljeno znanje prenašali na druge in s tem 
poskrbeli za trajnost projekta ter obenem širili sporočilo o pomenu dediščine v lokalnem okolju, hkrati 
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pa vzpodbudili razvoj drobnih (že pozabljenih) rokodelskih izdelkov in spominkov ter posledično razvoj 
novih delovnih mest (etnološke obrti). 
 
5. informirati in osvestiti vsaj 800 prebivalcev lokalnega okolja o življenju v preteklosti 
6. informirati javnost o načinih in možnostih vključevanja kulturne dediščine v sodobno življenje. 
 
Rezultat bodo informirana in osveščena širša javnost o življenju v preteklosti, s čimer bomo pripomogli 
k razvoju podeželja oz. neposredne okolice, ohranjanju in izboljševanje dediščine ter hkrati povečali 
zavedanje vse ciljne populacije in širše javnosti o pomenu kulturne in naravne dediščine, o prednostih 
življenja nekoč, obenem pa bo prispevalo h kakovostnejšemu življenju na podeželju (druženje,….). 
Informirani in osveščeni prebivalci bodo lahko izdelane drobne izdelke, šege, navade, pesmi,….,  
vključili v svojo dejavnost in tako obogatili in popestrili svojo gostinsko – turistično ponudbo. 

 

4. Predložite stroškovnik iz katerega bodo razvidni vsi predvideni stroški projekta. 
 
Stroškovnik projekta Zgodbe iz skrinje je v prilogi. 
 

5. Navedite vse predvidene promocijske aktivnosti in morebitne naklade promocijskega gradiva. 
 
Predvidene promocijske aktivnosti:  
 

- 6 objav v tiskanih medijih (lokalni časopisi Cajtng (naklada 8.000 izvodov), Posavski obzornik 
(naklada 25.000 izvodov), Vaš mesečnik (naklada 40.000 izvodov), Dolenjski list, Dobro jutro 
ter brezplačni občinski časopisi vseh občin, ki jih zajema projekt 

- 2 objavi na lokalni TV postaji Vaš kanal 
- 6 objav na spletnih straneh nosilca projekta, partnerjev projekta, turistično informativnih 

centrih in občinah, 
- 4 objave na lokalnih radijskih postajah (Radio Krka, Radio 1 Dolenjska, Radio Zeleni val, Radio 

Sraka), 
- Vsaj 800 prebivalcev obveščenih o projektu (po   pošti in preko elektronske pošte po trenutni 

bazi naslovov) 
- 800 izvodov izdelanega promocijskega gradiva o projektu (svinčniki ali mape ali zgibanke) 

 

 
6. Združite vse tri faze in projekt izvedite kot celoto. 

Projekt bomo izvedli v eni fazi (razvidno pri aktivnostih, točka 1 ter iz stroškovnika – priloga) 
 
 

7. Prispevek v naravi. 
Na podlagi 54. Člena Uredbe komisije (ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe 
Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005, prispevka v naravi ne bomo imeli. 
 

8. V skladu s pozivom oz. dopolnitvami popravite tabelo Finančno ovrednotenje projekta. 
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 Faza 1 Skupaj 

Skupna vrednost 

(€) 

43.438,00 43.438,00 

Upravičeni stroški 

(€) 

37.940,00 37.940,00 

Tip projekta / 

faze projekta z % 

sofinanciranja 

Neprofitni - animacija, 

izobraževanje, usposabljanje- 60 %  

Neprofitni - animacija, 

izobraževanje, usposabljanje- 

60 % 

LEADER sredstva  

v % 

v € 

 

 

60,00 % 

22.764,00 

 

 

60,00% 

22.764,00 

Zasebna sredstva  

v % 

v € 

 

30,13 % 

13.086,00 

 

30,13 % 

13.086,00 

Druga sredstva  

v  % 

v € 

 

17,47 % 

 

7.588,00 

 

17,47 % 

 

7.588,00 

Prispevek v 

naravi 

v  (%) 

 

0 % 

 

0% 

Obdobje izvajanja 

projekta 

1.03. 2010 – 31.05. 2011  

Dinamika 

vlaganja 

zahtevkov 

 

20.6.2011 
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LIN 5 – INŠTITUT ZA TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE PODEŽELJA 

1. Bolj natančno in podrobno opredelite glavne aktivnosti projekta, saj iz trenutnega opisa 
nista razvidna določena tipa projekta. 

 

Območje Dolenjske in Bele krajine, skladno z rezultati predhodne analizo stanja, ki smo jo izvedli 

na terenu, potrebuje razvojno jedro za podeželje, ki bo spodbujalo trajnostni razvoj podeželja. 

Vse aktivnosti Inštituta za trajnostno upravljanje podeželja (v nadaljevanju: Inštitut) bodo 

usmerjene v izobraževanje, usposabljanje, svetovanje in ozaveščanje prebivalstva celotnega 

območja Dolenjske in Bele krajine. Vsak posamezen center, ki ga bomo oblikovali v okviru 

Inštituta, bo skrbel za izvajanje navedenih aktivnosti izvajal na področju, torej za namen, za 

katerega je posamezen center oblikovan. Tozadevno bomo v sosvet posameznega centra povabili 

strokovne sodelavce posameznih strokovnih področij, ki jih posamezen center pokriva. 

Inštitut bo organiziran kot neprofitno razvojno-raziskovalno jedro za podeželje. Z razvojno 

raziskovalno dejavnostjo bo omogočen strokoven razvoj tako mladim kot starejšim 

raziskovalcem, rezultate raziskovalne dejavnosti pa bomo razvijali v nove produkte za širjenje in 

krepitev dodatnih in dopolnilnih dejavnosti v dejavnosti kmetijstva in turizma. Aktivnosti Inštituta 

bodo že iz same osnove prvenstveno usmerjene na način, da bodo njegovi rezultati omogočili 

trajnostni razvoj podeželju in tako prispevali k višji blaginji podeželskega prebivalstva in hkrati 

boljšemu socialnem stanju podeželskega prebivalstva in nenazadnje k ukrepom na okolju prijazne 

tehnologijo in metode dela. 

2. Pojasnite, kaj pomeni aktivnost »Priprava Centra…« 
 

Aktivnost »Priprava Centra..« oziroma »Organizacija Centra…« pomeni, da bomo v okviru 

Inštituta organizirali posamezne centre, ki bodo skrbeli za izvajanje aktivnosti, za katere bodo 

zadolženi. Aktivnost »Priprava Centra…« pomeni dejansko sestavo sosveta (v okviru katerih 

bomo povabili k sodelovanju strokovne sodelavce posameznih področji), pripravo vsebinskih 

izhodišč posameznega centra (opredelitev vizije in poslanstva, strategije in ciljev posameznega 

centra). Poleg tega pa bomo v okviru posameznih centrov izvedli promocijske in izobraževalne 

aktivnosti (delavnice, motivacijski sestavki, posveti, raziskovalne aktivnosti). 

3. Pojasnite, v kateri obliki se bo inštitut registriral. 
 

Inštitut se je ustanovil v okviru zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma kot nova 

organizacijska enota, katere cilj bo skrb za razvoj podeželja v smislu osveščanja, izobraževanja in 

usposabljanja ter izvajanja raziskovalnih aktivnosti z vizijo trajnostnega upravljanja podeželja. 

4. Navedite, kdo bodo zaposleni na Inštitutu. 
 

V okviru posameznih centrov Inštituta bomo sestavili sosvete strokovnih sodelavcev, kateri pa ni 

nujno, da bodo tudi zaposleni na Inštitutu (kar pa seveda ni izključeno) in bodo s svojimi 

aktivnostmi prispevali k trajnostnem razvoju podeželja.  
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Strokovni sosveti bodo vključevali strokovne sodelavce zavoda Grm Novo mesto, strokovnih 

sodelavcev projektnih partnerjev (strokovni sodelavci Razvojnega centra Novo mesto, Društva za 

gospodarski in kulturni razvoj podeželja ter ohranjanje krajine, naravne in kulturne dediščine – 

Društvo Grmčani, Društva za razvoj in oživitev Trebnjega) in strokovnih sodelavcev akterjev 

projekta (Univerzitetnega in raziskovalnega središča Novo mesto, Zavoda za raziskave Radna 

Sevnica, Kmetijskega inštituta Slovenije, Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani, Biotehniške 

fakultete Univerze v Ljubljani, Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto, Konzorcija cvička in 

Slovenskega E-foruma). 

V okviru delovanja Inštituta načrtujemo, da bomo do marca 2011 odprli vsaj eno novo delovno 

mesto (trenutno še nimamo izbranega kandidata, tako, da ne moremo navesti, kdo bodo 

zaposleni na Inštitutu). 

5. Na kakšni podlagi bodo izdelani programi in strategije razvoja podeželja. 
 

Programi in strategije razvoja podeželja bodo izdelani v smislu poglobitve trajnostne komponente 

razvoja podeželja.  

V tem oziru bomo k sodelovanju povabili vrhunske strokovnjake, ki pokrivajo tovrstno tematiko. 

Tozadevno smo v projekt vključili različne partnerje in akterje, ki bodo doprinesli projektu v 

smislu strokovnosti.  

6. Pojasnite, na kakšen način bi pospešili črpanje evropskih sredstev glede na dejstvo, da PRP 
2007-2013 izvaja MKGP, strukturna pa SVLR. 

 

Ker vemo, da ima Slovenija do leta 2013 še precej sredstev Evropske unije, ki jih še nismo v celoti 

počrpali in bo trenutna finančna perspektiva nedvomno kmalu zaključena. Trenutno je na 

razpolago dovolj sredstev, deleži sofinanciranja so dokaj ugodni in take priložnosti v prihodnji 

finančni perspektivni najverjetneje ne bo več. Zato menimo, da je kar se da koristno animirati 

širšo javnost in ponuditi zainteresiranim posameznikom možnost neposrednega izobraževanja in 

usposabljanja in poizkusiti animirati prebivalstvo na dokaj obiskanih občinskih spletnih straneh, v 

okviru katerih bomo pripravili motivacijske sestavke v tej smeri.  

Črpanje evropskih sredstev bomo pospešili s pomočjo predvsem promocijskih in izobraževalnih 

aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru Centra za evropske projekte. Za osveščanje bomo izdelali 

motivacijski sestavek na spletnih straneh občin in v občinskih glasilih. Organizirali tudi bomo 

izobraževalno delavnico, v okviru katere bomo udeležence seznanili z možnostmi, ki jih nudijo 

posamezni razpisi. Zainteresirane posameznike želimo opozoriti, na kaj morajo biti pri prijavljanju 

na evropska sredstva posebej pozorni. Neposreden kontakt zainteresiranih posameznikov bo 

najbrž še učinkovitejši, saj bomo na voljo, da odgovorimo na njihova vprašanja, poleg tega bomo 

navezali stike in bodo imeli možnost nadaljnjega sodelovanja.  
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7. Pojasnite ali bo Inštitut deloval za območje celotne Slovenije ali le za območje LAS 
(strategije, programi) 

 

V okviru Inštituta se bodo posamezne aktivnosti in dogodki izvajali za vse občine Dolenjske in 

Bele krajine, vendar bomo odprti za možnost sodelovanja s sosednjimi LAS-i v smislu prenosa 

dobrih praks. V tem smislu bodo rezultati naših naporov lahko dostopni vsem državljanom 

Republike Slovenije.  

Omogočeno bo sodelovanje tako v okviru posameznih centrov Inštituta v okviru posameznih 

aktivnosti, za katera bodo organizirani, kot tudi samem delu Inštituta, ki bo deloval kot razvojno 

jedro za podeželje in bo tako skrbel za razvoj podeželja tudi na drugih ključnih področjih (kasneje, 

po zaključku projekta bomo organizirali glede na potrebe, ki se bodo pokazale v prostoru, še 

druge centre).  

 

8. Bolj natančno pojasnite vsebine motivacijske delavnice, izobraževalne delavnice in 
motivacijskega sestavka na spletni strani občin. 

 

Motivacijske oziroma izobraževalne delavnice ter motivacijski sestavki (vse delavnice in sestavki 

bodo izobraževalnega značaja in bodo tako v pomoč zainteresiranim posameznikom) na spletni 

strani občin bodo imeli različno vsebino (za različno tematiko posameznih sestavkov poskrbi 

posamezen center). Vse izvedene delavnice in motivacijski sestavki bodo pospeševale uporabo 

različnih okolju prijaznih tehnik in metod dela, tako bomo z izvedenimi aktivnostmi skrbeli za 

ohranjanje zdravega okolja ter krajinske pestrosti.  

 Center za učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije:  
izvedli bomo delavnici »Energetsko knjigovodstvo na kmetiji« in »Energetski pregled kmetije« 

ter na iste teme sestavili dva motivacijska sestavka na spletnih straneh občin ter delavnici 

»Izdelava energetske bilance kmetije« in »Možnost uporabe toplotnih črpalk na kmetiji« ter 

na tej osnovi pripravili še tri dodatne motivacijske sestavke. Posamezniki, ki se ukvarjajo s 

kmetijsko dejavnostjo se na trgu soočajo z vse ostrejšo konkurenco. Da postanejo 

konkurenčnejši, morajo znižati stroške ali poskrbeti za pridobitev dodatnega zaslužka. Na 

področju OVE in UVE je odprtih veliko možnosti. Z uvedbo energetskega knjigovodstva je 

možno priti do ugotovitev o možnih načinih znižanja stroškov oziroma racionalizriati rabo. No 

drugi strani pa želimo zainteresirane seznaniti z možnostmi dodatnega zaslužka na tem 

področju; 

 Center za evropske projekte:  
Izvedli bomo dve izobraževalni delavnici na temo možnosti črpanja evropskih sredstev, 

podeželsko prebivalstvo pa bomo animirali še prek občinskih spletnih strani, v okviru katerih 

bomo pripravili tri motivacijske sestavke;  

 Center za pospeševanje ekološkega kmetovanja:  
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izvedli bomo delavnico na temo »Zelena javna naročila in naročanje ekološko pridelane hrane 

v javnih zavodih in državnih ustanovah« ter izoblikovali motivacijski sestavek na to temo (bolj 

podroben opis pod 9. točko) ter delavnici z naslovom »Vključevanje kmetovalcev v kontrolni 

sistem za ekološko kmetovanje« in »Povezovanje pridelovalcev in predelovalcev ekološke 

hrane s potrošniki, dobava večjim javnim in zasebnim porabnikom« ter na ti dve temi 

izoblikovali motivacijska sestavka na spletnih straneh občin. Govora bo o tako imenovanem 

grozdenju, saj imajo kmetje podrejeno vlogo v verigi pridelave hrane na poti do končnega 

potrošnika. Kmetu bomo predstavili možnost za izboljšanje njegovega položaja na trgu; 

 Center za prilagajanje podnebnim spremembam:  
izvedli bomo posvet z naslovom »Prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam kot izziv 

za lokalno prebivalstvo« in na to temo pripravili motivacijski sestavek na spletni strani občin. 

Slušateljem bomo omogočili tudi izobraževanje na delavnici »Prednostni ukrepi za 

prilagajanje podnebnim spremembam«. Na to temo bomo pripravili še motivacijski sestavek, 

ki bo dostopen na spletnih straneh občin. Govorili bomo o možnosti zaščite kmetov pred 

podnebnimi spremembami v smislu uporabe vodnih zajetij za namakanje, protitočni zaščiti 

ter možnostmi prilagajanja v smislu »novih« rastlinskih vrst oziroma tistih, ki se v 

spremenjenih okoliščinah bolje obnesejo, kaj lahko storimo na različnih področjih npr. 

sadjarstvo itd. 

 Center za pospeševanje ekološkega turizma:  
izvedli bomo posvet z naslovom »Ekološki turizem kot dejavnik trajnostnega razvoja 

podeželja in možnost za višjo dodano vrednost, primeri dobrih praks v tujini in pri nas« ter na 

to temo pripravili motivacijski sestavek na spletnih straneh občin. Pripravili bomo še 

delavnico »Ekološka – tradicionalna gradiva«, delavnico na temo »Okolju prijazna – ekološka 

komunalna ureditev turističnih objektov in njihove okolice« ter delavnico na temo »Naravi 

prijazna notranja oprema s tradicionalnimi ekološkimi materiali«. Na te teme bomo pripravili 

tudi dva motivacijska sestavka na spletnih straneh občin.  

Na teh delavnicah bo govora o možnosti, ki jih ponuja podeželje v smislu ekološkega turizma. 

Le ekološki turizem je turizem, ki še poglobi trajnostni razvoj podeželja in kot dopolnilna 

dejavnost na kmetiji lahko v veliki meri prispeva k boljšemu položaju podeželskega 

prebivalstva. Gre za pospeševanje neposrednega trženja naravne in kulturne dediščine 

podeželja in neposrednega trženja doma pridelane (oziroma lahko celo doma predelane) 

hrane. Posebno pozornost bomo namenili primerom dobrih praks tako doma kot v tujini. 

Govora bo tudi o tradicionalni arhitekturi ter uporabi ekoloških materialov kot je les, ilovica, 

kamen, slama…, možnost ekološke ureditve komunalne infrastrukture in naravi prijazni 

notranji opremi.  

9. Bolj natančno opredelite vsebino delavnice »Zelena javna naročila in naročanje ekološko 
pridelane hrane v javnih zavodih in državnih ustanovah«. Kdo bo predavatelj na delavnici. 

 

Na tej delavnici bomo slušateljem približali možnosti prodaje ekološko pridelane hrane, za katero 

je vse večje povpraševanje, ne nazadnje se kaže zanimanje tudi v okviru javnih zavodov in 

državnih ustanov. Ekološke pridelava predstavlja pomemben člen usmerjanja dejavnosti k 
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trajnostnem razvoju tako v smislu varovanja okolja, kot varovanja zdravja. Pospeševanje ekološke 

pridelave pa pomeni tudi izboljšanje socialnega položaja slovenskega kmeta, saj mu daje možnost 

višjega zaslužka.  

Predavatelja za to delavnico še nismo določili, najverjetneje pa bo izbran iz profesorskega zbora 

zavoda.  

10. Aktivnosti pod številkami 2, 3, 4, 5 in 6 se ponavljajo. Utemeljite. 
 

V okviru posamezne aktivnosti od aktivnosti št. 2 do aktivnosti št. 6 bomo organizirali posamezne 

centre Inštituta in sicer:  

- Center za učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije (je že organiziran in ga 
bomo vključili v okrilje Inštituta), 

- Center za evropske projekte, 
- Center za pospeševanje ekološkega kmetovanja, 
- Center za prilagajanje podnebnim spremembam in 
- Center za pospeševanje ekološkega turizma. 

 

V okviru posameznega centra bomo oblikovali sosvete različnih strokovnih sodelavcev in 

pripravili vsebinska izhodišča ter izvedli ostale aktivnosti: delavnice, oblikovali sestavke na 

posamezne teme, organizirali posvete in izvedli raziskovalne aktivnosti.  

11. Na kakšen način boste zagotovili strokovnost delavnic, posvetov, DVD. 
 

Strokovnost delavnic, posvetov, izdelanih DVD-jev bomo zagotovili z ustreznim izborom 

predavateljev, ki bodo sodelovali ne le na področju izobraževanja v smislu izvedbe delavnic 

oziroma posvetov, temveč bodo s svojim strokovnim znanjem pomagali pri izdelavi DVD-jev. 

V okviru različnih aktivnosti bomo k sodelovanju povabili strokovne sodelavce z ustreznimi 

referencami in visoko stopnjo izobrazbe na specifičnih področjih. 

12. Bolj natančno pojasnite vsebine analitičnih in aplikativnih raziskav in delavnice v okviru 8. 
aktivnosti. 

 

V okviru 8. aktivnosti »Izobraževalne aktivnosti Centra za evropske projekte« bomo izvedli 

delavnico za potrebe zainteresiranih posameznikov iz območja Dolenjske in Bele krajine, na kateri 

bomo animirali prebivalce v smislu ugodnih pogojev črpanja evropskih sredstev oziroma še 

neizkoriščenih možnosti do leta 2013.  

Aktivnosti se bodo izvajale v okviru Centra za evropske projekte. Organizirali bomo izobraževalno 

delavnico, v okviru katere bomo udeležence seznanili z možnostmi, ki jih nudijo posamezni 

razpisi, jih opozorili, na kaj morajo biti pri prijavljanju na evropska sredstva še posebej pozorni. 

Neposreden kontakt posameznikov bo učinkovit, saj bomo odgovorili na njihova vprašanja 
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(oziroma jim v primeru, da odgovora na vprašanje ne bi mogli odgovoriti, tega posredovali 

naknadno). Z neposredno navezavo stikov boi možno nadaljnje sodelovanje.  

V okviru te aktivnosti bomo izvedli tudi dve raziskavi, ki bosta namenjeni prikazu črpanja sredstev 

na območju Dolenjske in Bele krajine (več v točki 15).  

 

 

13. Pojasnite poslanstvo, cilje in namen ustanovitve Inštituta.  
 

Namen Inštituta je osnovati razvojno jedro za podeželje kot strokovno podporo za poglobitev 

trajnostnega razvoja podeželja Dolenjske in Bele krajine (na področju učinkovite rabe energije in 

obnovljivih virov energije, ekološkega kmetovanja, ekološkega turizma, pomoč pri črpanju 

evropskih sredstev, pomoč pri izvajanju ukrepov za prilagajanje podnebnim spremembam ter še 

na številnih drugih področjih, ki jih bomo kot potrebne v okolju zaznali).  

Osnovno poslanstvo Inštituta je postati strokovna podpora na vseh ravneh in področjih delovanja 

in življenja na podeželju, kar pomeni poleg izobraževanja in svetovanja tudi izvajanje raziskovalne 

dejavnosti za potrebe dolenjskega in belokranjskega prostora.  

Cilj ustanovitve tega razvojnega jedra za podeželje je spodbujanje trajnostnega razvoja podeželja 

in sicer tako s pomočjo raziskovalnega dela, kot tudi s pomočjo analiz stanja na terenu. Inštitut 

bo odprt za širše območje v smislu prenosa dobrih praks.  

 

14. Bolj natančno opišite vlogo posameznih partnerjev v projektu.  
 

Partnerji pri izvedbi projekta so: 

 Razvojni center Novo mesto d.o.o.,  
 Društvo za razvoj in oživitev Trebnjega in  
 Društvo za gospodarski in kulturni razvoj podeželja ter ohranjanje krajine, naravne in 

kulturne dediščine - Društvo Grmčani.  
 

Razvojni center Novo mesto d.o.o. bo v projektu sodeloval v okviru aktivnosti »Priprava Centra za 

evropske projekte« in aktivnosti »Izobraževalne aktivnosti Centra za evropske projekte«. Na 

podlagi pridobljenih znanj in bogatih izkušenj strokovnih sodelavcev Razvojnega centra Novo 

mesto prav na področju črpanja evropskih sredstev, bodo pomembno prispevali k strokovnemu 

in raziskovalnemu delu Inštituta na tem področju. V veliko pomoč bodo tudi v okviru izvedbe 

delavnic ter oblikovanja DVD-ja.  

Društvo za razvoj in oživitev Trebnjega bo sodelovalo pri aktivnosti »Priprava Centra za učinkovito 

rabo energije in obnovljive vire energije«, aktivnosti »Priprava Centra za evropske projekte«, 
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aktivnosti »Priprava Centra za pospeševanje ekološkega kmetovanja«, aktivnosti »Priprava 

Centra za prilagajanje podnebnim spremembam«, aktivnosti »Priprava Centra za pospeševanje 

ekološkega turizma«, aktivnosti »Izobraževalne aktivnosti Centra za učinkovito rabo energije in 

obnovljive vire energije«, aktivnosti »Izobraževalne aktivnosti Centra za evropske projekte«, 

aktivnosti »Izobraževalne aktivnosti Centra za pospeševanje ekološkega kmetovanja«, aktivnosti 

»Izobraževalne aktivnost Centra za prilagajanje podnebnim spremembam« ter aktivnosti 

»Izobraževalne aktivnosti Centra za pospeševanje ekološkega turizma«.  

Društvo bo s pomočjo svojih članov v okviru naštetih aktivnosti sodelovalo pri pripravi 

motivacijskih sestavkov na spletnih straneh občin in v občinskih glasilih.  

Društvo za gospodarski in kulturni razvoj podeželja ter ohranjanje krajine, naravne in kulturne 

dediščine - Društvo Grmčani bo sodelovalo pri aktivnosti »Priprava Centra za pospeševanje 

ekološkega kmetovanja« in aktivnosti »Izobraževalne aktivnosti Centra za pospeševanje 

ekološkega kmetovanja«. V okviru izvedbe teh aktivnosti bo nudilo strokovno pomoč pri pripravi 

motivacijskega sestavka o pospeševanju ekološkega kmetovanja na spletnih straneh občin, kot 

tudi pri izvedbi delavnice »Vključevanje kmetovalcev v kontrolni sistem za ekološko kmetovanje« 

ter delavnice »Povezovanje pridelovalcev in predelovalcev ekološke hrane s potrošniki, dobava 

večjim javnim in zasebnim porabnikom« ter pri pripravi DVD-ja na to temo.  

15. Bolj natančno pojasnite vsebino raziskovalnih nalog s področja črpanja evropskih sredstev.  
 

V okviru aktivnosti animacije prebivalstva za črpanje evropskih sredstev bomo izvedli dve 

raziskavi. Prva bo javnost seznanila o stanju črpanja sredstev na območju Dolenjske in Bele 

krajine in prikazala nekaj primerov dobrih praks z analizo dosežkov ter opozorila na neizkoriščene 

možnosti. Druga raziskovalna naloga se bo vezala na široke možnosti, ki jih Evropa nudi mladim. 

Z izvedbo raziskav bomo skušali pritegniti pozornost javnosti in z izsledki izvedenih raziskav 

animirati prebivalstvo.  

16. Priložite izjavo, da projekt še ni bil sofinanciran iz javnih sredstev RS in EU. 
 

V prilogi najdete izjavo, da projekt še ni bil  in ne bo sofinanciran iz drugih javnih sredstev RS in 

EU.  

17. Predložite stroškovnik, iz katerega bodo razvidni vsi predvideni stroški projekta.  
 

V prilogi najdete stroškovnik projekta.  

 

 

18. Navedite vse predvidene promocijske aktivnosti in morebitne naklade promocijskega 
gradiva.  
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Predvidene promocijske aktivnosti bodo izobraževalne narave in bodo v pomoč zainteresiranim:  

1. izvedba motivacijskih sestavkov na spletnih straneh občin in v občinskih gradivih in sicer v 
okviru: 
 Centra za učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije (5 sestavka); 
 Centra za evropske projekte (3 sestavek); 
 Centra za pospeševanje ekološkega kmetovanja (3 sestavek); 
 Centra za prilagajanje podnebnim spremembam (2 sestavek): 

 
 

 Centra za pospeševanje ekološkega turizma (3 sestavek); 
 

2. organizacija razstave in sicer v okviru:  

 Centra za pospeševanje ekološkega turizma (1 razstava); 
 

3. izdelava izobraževalnih DVD-jev in sicer bomo izdelali po en DVD za področje delovanja 
vsakega od centrov Inštituta (število DVD bo omejeno na 20 kosov za vsako področje, sicer pa 
bo možno vsebino naložiti iz naših spletnih strani oziroma bomo po potrebi/skladno z željami 
zainteresiranih posameznikov posneli tudi več izvodov). 

 

 

19. Prispevek v naravi. Upoštevajte 54. člen Uredbe komisije (ES) št. 1974/2006 o podrobnih 
pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005. Prispevek v naravi je možno 
uveljavljati samo pri naložbah. Kateri so upravičeni stroški pri naložbah pojasnjuje 55. člen 
iste uredbe.  

 

Finančni del projekta smo dopolnili in popravili. Popravki se dotikajo tudi prispevka v naravi, ki ga 

ne bomo uveljavljali. 

 

20. V skladu s pozivom oz. dopolnitvami popravite tabelo Finančno ovrednotenje projekta. 
 

V prilogi najdete dopolnjeno oziroma popravljeno tabelo Finančno ovrednotenje projekta.  
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 Faza 1 Faza 2 Faza 3  Faza 4 Skupaj 

Skupna vrednost 
(€) 

69.900,00 17.800,00   87.700,00 

Upravičeni stroški 
(€) 

63.500,00 16.500,00   80.000,00 

Tip projekta / 
faze projekta z % 
sofinanciranja 

Podpora 
trženju 
proiz. In 
storitev – 
40% 

Druga 
animacija, 
izobraževanje
, 
usposabljanje 
– 60% 

   

LEADER sredstva  

v % 

v € 

 

40,00% 

25.400,00 

 

60,00% 

9.900,00 

 

 

   

44,13% 

35.300,00 

Zasebna sredstva  

v % 

v € 

 

45,49% 

 

31.800,00 

 

25,84% 

 

4.600,00 

   

41,51% 

 

36.400,00 

Druga sredstva  

v  % 

v € 

 

18,17% 

12.700,00 

 

18,54% 

3.300,00 

   

18,24% 

16.000,00 

Prispevek v 
naravi  

v (%) 

     

Obdobje izvajanja 
projekta 

01.01.2010- 
20.12.2010 

01.12.2010 – 
31.05.2011 

   

Dinamika 
vlaganja 
zahtevkov 

20.12.2010 20.06.2011    
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LIN 6 – KULINARIKA DOLENJSKE IN BELE KRAJINE 

 

1. Pojasnite, komu bo namenjena publikacija ter ali bo na voljo brezplačno? 

 

Izdelana uradna publikacija projekta, bo brezplačna.  Dalo se jo bo dobiti na vseh delavnicah, poslali 
jo bomo tudi vsem, ki bodo izrazili željo na predavanjih ter ostalim zainteresiranim v času projekta. 
Po zaključku projekta, pa bodo zainteresirani lahko še vedno naročili publikacijo in sicer  preko 
uradne spletne strani projekta, v TIC-ih posameznih občin, večjih kulinaričnih prireditvah…. Poleg 
naštetega, pa bo publikacija za ogled in uporabo na voljo tudi v gostinskih lokalih, turističnih 
informacijskih centrih, kulturnih ustanovah (muzeji, knjižnice…) Skratka s publikacijo želimo zajeti čim 
širši krog ljudi, ki jih obravnavana tema zanima.  

2. Določite bolj natančne cilje projekta? 

Cilji projekta: 

 raziskati obstoječe stanje na trgu na področju gastronomije na Dolenjskem in v Beli krajini, 

 preko strokovnega posveta o gastronomski dediščini Dolenjske in Bele krajine, izbrati končni 
nabor 20 značilnih živil in pripraviti recepture 15 jedi s tega geografskega področja, 

 izoblikovati znamko „Kulinarika Dolenjske in Bele krajine“ s celostno vizualno podobo 
gastronomije Dolenjske in Bele krajine, 

 organizacija 3 strokovnih kuharskih predstavitev vseh živil, receptur in jedi, 

 pripraviti merila in kriterije za dodelitev znamke „Kulinarika Dolenjske in Bele krajine“, 

 predstavitev vseh živil, receptur in jedi znamke „Kulinarika Dolenjske in Bele krajine“ na spletni 
strani in v posebni publikaciji. 

Dolgoročni cilji pa so: 

 projekt bo znatno prispeval k prepoznavnosti regije in se vsebinsko vključeval v bodoče 
Regionalno destinacijsko organizacijo (RDO), ki je v nastajanju in katere glavni problem je 
pomanjkanje identite, 

 vzbujanje regionalnega oz. nacionalnega ponosa z znamko „Kulinarika Dolenjske in Bele krajine“, 

 oživitev in ohranjanje značilnih dolenjskih in belokranjskih živil ter posledično receptur in jedi, 

 izboljšati kulinarično ponudbo na Dolenjskem in v Beli krajini. 

Poleg že omenjenih ciljev v projektu si bomo prizadevali tudi za: 

 Razvoj turističnih destilacij tudi s pomočjo gastronomije. 

 Popestriti gostinsko ponudbo. 

 Pripraviti pogoje promocije kulinarike Dolenjske in Bele krajine tudi v ostalih delih države in 
tudi širše.  

 Približati Dolenjsko in Belokranjsko kuhinjo nekoč in danes, širšemu krogu ljudi. 
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 V gostinske lokale in širšo množico ljudi vrniti pozabljene zdrave jedi s področja Dolenjske in 
Bele krajine, ki bodo pripravljene iz avtohtonih živil po pozabljenih receptih preoblečeni v 
nove smernice življenja.  

3. Dopolnite rezultate z rezultati učinka! 

Projekt zajema konkretne rezultate v spodnjih alinejah:  

 obvestiti 60% prebivalstva Dolenjske in Bele krajine o organizaciji strokovnih posvetov in 
kuharskih predstavitev (z objavami v medijih, preko e-pošte, preko lokalnih skupnosti...), 

 2x organizacija in izvedba strokovnega posveta (izbor živil, receptur jedi), 

 3x organizacija in izvedba strokovnih kuharskih predstavitev (predstavitev in učenje), 

 100 udeležencev vključenih na strokovnih posvetih in kuharskih predstavitvah, 

 1x oblikovanje in izvedba celostne vizualne podobe znamke „Kulinarika Dolenjske in Bele 
krajine“, 

 20 izbranih značilnih živil, 

 15 jedi in receptur, 

 1500 kom posebne publikacije „Kulinarika Dolenjske in Bele krajine“ v slovenskem in 
angleškem jeziku, 

 1x oblikovanje in izvedba dinamične spletne strani znamke „Kulinarika Dolenjske in Bele 
krajine“, 

 obvestiti 60% prebivalstva Dolenjske in Bele krajine o organizaciji promocijskega 
kulinaričnega večera znamke „Kulinarika Dolenjske in Bele krajine“, o naslovu spletne strani 
in izidu publikacije oz. o rezultatih projekta (z objavami v medijih, preko e-pošte, preko 
lokalnih skupnosti... 

Poleg že omenjenih rezultatov projekta velja omeniti: 

 Glavni merljivi rezultat projekta bo tudi koliko gostinskih lokalov na obravnavanem območju  
bo s pomočjo projekta razširilo svojo gostinsko ponudbo z živili, recepturami in jedmi.  

 Dodana vrednost je tudi v tem, da bo območje s pomočjo projekta dobil na prepoznavnosti. 

 Vsa že priznana živila, jedi in recepture (belokranjska gibanica, cviček…)pa bodo s projektom 
dobili še dodatno težo in s tem na prepoznavnosti in promociji samega kraja oz.  pokrajine.  

 

4. Določite indikatorje za spremljanje uspešnosti projekta! 

 

Navedba indikatorja: Indikatorji 
učinka 

Cilji in rezultati 

Obveščenost prebivalcev Dolenjske in 
Bele krajine (DBK) o organizaciji 
strokovnih posvetov in kuharskih 
delavnic 

60% 
prebivalcev 
DBK 

obvestiti prebivalstvo Dolenjske in Bele 
krajine o organizaciji strokovnih posvetov 
in kuharskih predstavitev (z objavami v 
medijih – Udarni list, Jubmo, City light, 
preko e-pošte, preko lokalnih skupnosti...) 

Izvedeni strokovni posveti 2 strokovna 
posveta 

2x organizacija in izvedba strokovnega 
posveta Prvi strokovni posvet bo na temo 
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živil in izbor le teh, drugi pa na temo 
receptur in jedi. Gostinskim lokalom 
širom območja predstaviti izbrana živila, 
jedi in recepture, jih navdušiti za 
povečanje gostinske ponudbe, ter 
posledično večja turistična prepoznavnost 
območja.  

Izvedene kuharske predstavitve 3 kuharske 
predstavitve 

organizacija in izvedba strokovnih 
kuharskih predstavitev, ki bodo 
namenjeni strokovni in laični javnosti v 
smislu izobraževanja in predstavitev.  

Udeleženci vključeni v strokovne 
posvete in kuharske delavnice 

100 
udeležencev 

Pričakujemo minimalno 100 udeležencev 
vključenih na strokovnih posvetih in 
kuharskih predstavitvah in izobraževanju. 
Naš cilj ni izbrati živila in pripraviti 
recepture in jedi ter jih zapisati v knjigo, 
želja je čim več potencialnih ponudnikov 
izobraziti in pripraviti do tega, da bodo 
jedi uvrstili v vsakodnevno ponudbo.  

Izbrana značilna živila Dolenjske in 
Bele krajine 

20 izbranih 
značilnih živil 

S pomočjo strokovnjakov na področju 
gastronomije izbrati 20 značilnih živil s 
področja delovanja projekta.  

Jedi Dolenjske in Bele krajine 15 jedi S pomočjo strokovnjakov na področju 
gastronomije izbrati 15 značilnih jedi s 
področja delovanja projekta. 

Recepture jedi Dolenjske in Bele 
krajine 

15 receptur S pomočjo strokovnjakov na področju 
gastronomije izbrati 15 značilnih jedi s 
področja delovanja projekta. 

Celostna vizualna podoba znamke 
„Kulinarika Dolenjske in Bele krajine“ 

1 celostna 
vizualna 
podoba 

Trajna izdelava CGP ja (dopisni listi, 
kuverte, oblika publikacije, internetne 
strani…Pripraviti CGP projektu, ki bo 
prepoznavna tako na območju delovanja 
kot tudi širše.  

Število publikacij „Kulinarika 
Dolenjske in Bele krajine“ v 
slovenskem in angleškem jeziku 

1500 izvodov Izdelati publikacijo, ki bi zajemala 
kronološki pregled projekta in ozadje 
izbora živil, receptur in jedi. Zagotovo 
nepogrešljiv pripomoček za vse 
obiskovalce TIC-ev, Turističnih destinacij 
(Šmarješke Toplice, Dolenjske Toplice, 
Otočec, Struga, Golf…Publikacija bo 
narejena v slovenskem in angleškem 
jeziku 

Spletna stran 1 spletna stran Izdelati dinamično spletno stran, kjer bo 
objavljeno ozadje izbora živil, receptur in 
jedi. Kronološki pregled projekta, zaključki 
strokovnih posvetov… Stran bo aktivna 
tudi po zaključku projekta z možnostjo 
razvoja v različne smeri gastronomije in 
kulinarike.  

Obveščenost prebivalcev Dolenjske in 60% obvestiti zainteresirano in strokovno 
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Bele krajine o  organizaciji 
promocijskega kulinaričnega večera 
znamke „Kulinarika Dolenjske in Bele 
krajine“, o naslovu spletne strani in 
izidu publikacije oz. o rezultatih 
projekta 

prebivalcev 
DBK 

javnost  Dolenjske in Bele krajine o 
organizaciji promocijskega kulinaričnega 
večera znamke „Kulinarika Dolenjske in 
Bele krajine“, o naslovu spletne strani in 
izidu publikacije oz. o rezultatih projekta 
(z objavami v medijih, preko e-pošte, 
direktne pošte, preko lokalnih skupnosti, 
jubmo city light, Udarni list…... 

Število  gostinskih lokalov na 
obravnavanem območju, ki bodo s 
pomočjo projekta razširilo svojo 
gostinsko ponudbo z živili, 
recepturami in jedmi.  

cca 30 
gostinskih 
lokalov 

Vzpodbuditi gostinske obrate, da si 
povečajo svojo gostinsko ponudbo z živili, 
recepturami in jedmi izoblikovanih s 
pomočjo projekta 

Dodana vrednost je tudi v tem, da bo 
območje s pomočjo projekta dobil na 
prepoznavnosti. 

60% 
prebivalcev 
DBK 

Končni izdelki in promocija projekta so 
zastavljeni tako, da bo projekt regijsko 
prepoznaven, (internetna strna, časopisi, 
brezplačna brošura, delavnice…) s tem pa 
bo regija pridobila na prepoznavnosti….  

Vsa že priznana živila, jedi in 
recepture (belokranjska gibanica, 
cviček…) bodo s projektom dobili še 
dodatno težo in s tem na 
prepoznavnosti in promociji samega 
kraja oz.  pokrajine.  

60% 
prebivalcev 
DBK 

Glede na široko in dobro zastavljeno 
promocijo projekta, bo pokrajina dobila 
na prepoznavnosti, tako turistični kot 
gastronomski.  

 

5. Združite faze projekta! 

Projekt bomo izvedli v želenih dveh fazah.  

Prva FAZA bo zajemala prve štiri (4) aktivnosti 
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ljučna aktivnost št. 1 

Naziv aktivnosti: Analiza trga in priprava baze podatkov ter vodenje aktivnosti 

Opis aktivnosti: 

 

Koordinacija in vodenje aktivnosti 

Analiza trga - anketiranje, priprava baze podatkov značilnih 
živil in jedi s področja Dolenjske in Bele krajine za potrebe 
projekta po vseh občinah  Dolenjske in Bele krajine. 

Tip aktivnosti: a) Profitna                                 b) Neprofitna 

      Obrazložite: 

Aktivnost 1 projekta „Kulinarika Dolenjske in Bele krajine“ 
spada v neprofitne projekte, pri katerem ne gre za podporo 
trženju proizvodov in storitev. 

Čas izvajanja aktivnosti: JANUAR 2010 – MAREC 2010 

Ključna aktivnost št. 2 

Naziv aktivnosti: Organizacija in vodenje strokovnega posveta na temo živil 

Opis aktivnosti: 

 

Koordinacija in vodenje aktivnosti 

Organizacija strokovnega posveta na temo kulinarične 
dediščine Dolenjske in Bele krajine s poudarkom na značilnih 
živilih tega področja. Izbrati končni nabor 20 značilnih živil s 
tega področja. 

Tip aktivnosti: a) Profitna                                 b) Neprofitna 

      Obrazložite: 

Aktivnost 2 projekta „Kulinarika Dolenjske in Bele krajine“ 
spada v neprofitne projekte, pri katerem ne gre za podporo 
trženju proizvodov in storitev. 

Čas izvajanja aktivnosti: APRIL 2010  

Ključna aktivnost št. 3 

Naziv aktivnosti: Organizacija in vodenje strokovnega posveta na temo 
receptur 

Opis aktivnosti: 

 

Koordinacija in vodenje aktivnosti 

Organizacija strokovnega posveta na temo kulinarične 
dediščine Dolenjske in Bele krajine s poudarkom na pripravi 
receptur in jedi iz izbranih značilnih živil s področja Dolenjske 
in Bele krajine, ki bodo zastopala tako jedi iz jesensko-
zimskega časa, kot tudi pomladno-poletnega. Izbrati 15 
končnih receptur jedi. 

Tip aktivnosti: a) Profitna                                 b) Neprofitna 

Obrazložite: 

Aktivnost 3 projekta „Kulinarika Dolenjske in Bele krajine“ 
spada v neprofitne projekte, pri katerem ne gre za podporo 
trženju proizvodov in storitev. 
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Čas izvajanja aktivnosti: MAJ 2010 

Ključna aktivnost št. 4 

Naziv aktivnosti: Izoblikovati celostno vizualno podobo znamke „Kulinarika 
Dolenjske in Bele krajine“ in postavitev kriterijev za 
pridobitev znamke ter vodenje in koordinacija aktivnosti 

Opis aktivnosti: 

 

Koordinacija in vodenje aktivnosti 

Projektna skupina določi in izbere strokovnjake s področja 
gostinstva, turizma gastronomije, oglaševanja in etnologije iz 
Dolenjske in Bele krajine po potrebi pa tudi širše, ki bodo 
sestavili osnutek celostne podobe znamke oz. predstavitve v 
publikaciji in na spletni strani ter postavili kriterije za 
pridobitev znamke „Kulinarika Dolenjske in Bele krajine“ - s 
pridobitvijo znamke bodo v prihodnosti gostinski objekti lahko 
pripravljali in ponujali jedi po recepturah navedenih v 
publikaciji. Pri teh gostincih bo na voljo tudi publikacija. 
Izoblikovanje in izdelava celostne vizualne – grafične  podobe.  

Tip aktivnosti: a) Profitna                                 b) Neprofitna 

Obrazložite: 

Aktivnost 4 projekta „Kulinarika Dolenjske in Bele krajine“ 
spada v neprofitne projekte, pri katerem ne gre za podporo 
trženju proizvodov in storitev. 

Čas izvajanja aktivnosti: Januar 2010 – SEPTEMBER 2010 

 

 

Druga FAZA bo zajemala peto (5), šesto (6) in sedmo (7) aktivnosti 
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Ključna aktivnost št. 5 

Naziv aktivnosti: Organizacija strokovnih kuharskih predstavitev vseh živil, 
receptur in jedi ter koordinacija in vodenje aktivnosti 

Opis aktivnosti: 

 

Koordinacija in vodenje aktivnosti 

Organizacija 3 kuharskih delavnic s predstavitvijo vseh 20 
značilnih živil ter 15 receptur in jedi s področja Dolenjske in 
Bele krajine za zainteresirane ciljne skupine iz vseh občin 
Dolenjske in Bele krajine (dijaki in študentje gastronomskih 
smeri, društva podeželskih žensk, turistična društva, TIC-i, 
turistične in ekološke kmetije ter ostali gostinski objekti na 
področju Dolenjske in Bele krajine) ter strokovna javnost. 

Tip aktivnosti: a) Profitna                                 b) Neprofitna 

Obrazložite: 

Aktivnost 5 projekta „Kulinarika Dolenjske in Bele krajine“ 
spada v neprofitne projekte, pri katerem ne gre za podporo 
trženju proizvodov in storitev. 

Čas izvajanja aktivnosti: September 2010 – NOVEMBER 2010 

Ključna aktivnost št. 6 

Naziv aktivnosti: Oblikovanje in izdelava publikacije ter predstavitve projekta 
na spletni strani ter vodenje in izvedba aktivnosti 

Opis aktivnosti: 

 

Koordinacija in vodenje aktivnosti 

Oblikovanje publikacije znamke „Kulinarika Dolenjske in Bele 
krajine“, ki bo vsebovala vsa izbrana značilna živila, recepture 
in jedi značilnih za področje Dolenjske in Bele krajine v dveh 
jezikovnih različicah ter predstavitev znamke „Kulinarika 
Dolenjske in Bele krajine“ na novi spletni strani, ki bo 
vzdrževana tudi po zaključku projekta na način, da bodo lahko 
glavni akterji (gostinci in zainteresirana javnost) neprestano 
dodajali spletne vsebine, fotografije… Odprt pa bo tudi forum 
na temo gastronomije oz. kulinarike Dolenjske in Bele krajine. 

Tip aktivnosti:b a) Profitna                                 b) Neprofitna 

 Obrazložite: 

Aktivnost 6 projekta „Kulinarika Dolenjske in Bele krajine“ 
spada v neprofitne projekte, pri katerem ne gre za podporo 
trženju proizvodov in storitev. 

Čas izvajanja aktivnosti: DECEMBER 2010 – FEBRUAR 2011 

Ključna aktivnost št. 7 

Naziv aktivnosti: Promocija znamke „Kulinarika Dolenjske in Bele krajine“ s 
kulinaričnim večerom ter izvedba in vodenje aktivnosti 

Opis aktivnosti: 

 

Koordinacija in vodenje aktivnosti 

Promocija znamke „Kulinarika Dolenjske in Bele krajine“ s 
kulinaričnim večerom, ki bo potekal na lokaciji v bližini Novega 
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mesta (razen v naselju Novo mesto samem, kjer se projekt ne 
izvaja), kjer se predstavi in degustira vse izbrane jedi 
pripravljene iz značilnih živil s področja Dolenjske in Bele 
krajine. Distribucija posebne publikacije.  

Tip aktivnosti: a) Profitna                                 b) Neprofitna 

Obrazložite: 

Aktivnost 7 projekta „Kulinarika Dolenjske in Bele krajine“ 
spada v neprofitne projekte, pri katerem ne gre za podporo 
trženju proizvodov in storitev. 

Čas izvajanja aktivnosti: MAREC 2011  

 

6. Izjava o ne sofinanciranju projekta iz javnih sredstev RS in EU! 

Izjava je podana na ločem dokumentu. Projekt še ni bil sofinanciran iz javnih sredstev RS in 
EU. 

7. Stroškovnik projekta: 

 Stroški projekta se nahajajo v prilogi 1! 

8. Predvidene promocijske aktivnosti: 

Radijsko oglaševanje  

Za strokovne posvete in kulinarični večer 

Do 20s spot (različni spoti) do 100 objav 

Tv oglaševanje  

Za strokovne posvete in kulinarični večer 

Do 10s spoT – TV telop do 15 objav 

Jumbo  

Za strokovne kuharske predstavitve in kulinarični večer 

Do 5 kom obdobje do 1 meseca 

City light 

Za strokovne kuharske predstavitve in kulinarični večer 

Do 10 kom obdobje do 1 meseca 
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Časopis  

Za strokovne kuharske predstavitve, kulinarični večer, obvestilo o izborih živil, receptur in jedi 

Do 3 kom objav v časopisu z najširšim krogom pokritosti območja projekta. Dimenzije oglasa 
bodo odvisne od trenutnih ponudb in zmožnostih plačila. Tudi do celostranskega oglasa.  

 

Publikacija 

Zajema predstavitev projekta in končne rezltate z izborom živil, receptur in jedi. Naklada 
1.500 kom (jezikovna različica: SLO in ANG) 

 

Direktna pošta 

Za strokovne kuharske predstavitve in kulinarični večer. 

Pošiljanje preko direktne pošte vsem zainteresiranim in tistim, ki so sodelovali pri 
izpolnjevanju anket in pripravi baze v prvi fazi projekta.  

 

Elektronska pošta 

Za strokovne kuharske predstavitve in kulinarični večer. 

Pošiljanje preko e-pošte vsem zainteresiranim, obstoječim bazam, novo nastali bazi 
pridobljeni s pomočjo anket, lokalnim bazam e mail naslovov…  

 

Internetna stran 

Predstavitev celotnega projekta, ciljev, indikatorjev, evalvacije, spremljanje uspešnosti… 

Stran bo dinamična izdelana z novejšo tehnologijo, kjer bo moč predstaviti tudi celotno 
publikacijo, fotografije in ostale vsebine z posvetov, delavnic… Stran bo moč enostavno 
administrirat preko posebnega uporabniškega vmesnika.  

 

8. Finančno ovrednotenje projekta – novi popravki: 
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 Faza 1 Faza 2 Skupaj 

Skupna vrednost (€) 41.418,00 51.096,00 92.514,00 

Upravičeni stroški 

(€) 

36.215,00 43.695,00 79.910,00 

Tip projekta / faze 

projekta z % 

sofinanciranja 

Podpora trženju 

proizvodov in 

storitev – 40% 

Podpora 

trženju 

proizvodov in 

storitev – 40% 

 

LEADER sredstva  

v % 

v € 

 

40% 

14.486,00 

 

40% 

17.478,00 

 

40% 

31.964,00 

Zasebna sredstva  

v % 

v € 

 

47,45% 

19.689,00 

 

48,69% 

24.879,00 

 

48,18% 

44.568,00 

Druga sredstva  

v  % 

v € 

 

17,49% 

7.243,00 

 

17,11% 

8.739,00 

 

17,28% 

15.982,00 

Prispevek v naravi  

v (%) 

   

Obdobje izvajanja 

projekta 

01.01.2010-

30.09.2010 

 

01.10.2010- 

31.03.2011 

 

Dinamika vlaganja 

zahtevkov 

05.10.2010 20.04.2011  
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LIN 7 – BRUSNIŠKA HRUSTAVKA 

1. Priložena izjava o sofinanciranju projekta (priloga 1). 
 

2. Določitev lokacije tematske poti in število tabel. 

 
Tematska pot je opisana v dopolnjenem predlogu projekta. Število usmerjevalnih tabel bo odvisno od 

konfiguracije terena in od potrebnosti usmerjanja popotnikov. Predvidevamo pa postavitev vsaj 10 

usmerjevalnih tabel. Točna lokacija usmerjevalnih tabel bo znana tekom izvedbe projekta.  

- Predvidevamo urediti naslednjo tematsko pot: Novo mesto, Ragovo, Graben, Krka, Žihovo selo, 
Dolenja vas, Gumberk, Male Brusnice, Velike Brusnice, Gabrje, Dolenji Suhadol, Tolsti vrh, 
Hrastje, Gracarjev Turn, Dolenje Mokro polje, Polhovica, Struga, Otočec, Lešnica, Novo mesto. 
Pot nas vodi mimo številnih naravnih in kulturnih znamenitosti do vznožja Gorjancev, kjer se 
nahajajo številna drevesa avtohtone sorte češnje brusniške hrustavke. Posebna pozornost velja 
Brusnicam, kjer je junija vsako leto Praznik brusniške hrustavke.  

 

3. Pojasnite vsebino delavnic 
 

Predvidevamo organizirati eno tematsko delavnico v Brusnicah z naslovom: Ali je lahko Po poti 

brusniške hrustavke nova priložnost za turizem na podeželju ? 

Delavnica bo organizirana z namenom  z namenom   ugotoviti in predstaviti možnosti      dodatne 

turistične ponudbe na podeželju.   

4. Natančno opredelite aktivnost«priprava in ureditev prostora za razstavo«. Pojasnite katere 
aktivnosti zajema. 

 

Aktivnost »priprava in ureditev prostora za razstavo zajema: 

- pPredvidevamo urediti prostor v Brusnicah v velikosti 70 m2 Prostor bomo prepleskali, uredili 
razsvetljavo, namestili vodila in nosilce za panoje, počistili, tako da bo možno postaviti 
eksponate in panoje.  

- Pridobiti dovoljenje za uporabo za arheološkega gradiva o preteklosti območja brusniške 
hrustavke  iz Kunst hustoriche muzeja iz Dunaja. 

- Gradivo fotografirati in ga opremiti s podnapisi. 
- Izdelati panoje dimenzije (100 x 70cm) do 25 panojev, končno število panojev je odvisno od 

obsega in kvalitete ohranjenega gradiva in je predmet projekta. 
- Izdelava zloženke o arheološki preteklosti območja brusniške hrustavke (1000 izvodov). 
  

5. Natančneje pojasnite vlogo partnerja 2. 
 

Pri pojasnitvi vlog posameznih partnerjev je prišlo do neljube napake. V osnovni vlogi, ki smo jo 

posredovali LAS DBK smo predvideli, da je partner 1 Dolenjski muzej Novo mesto in da je partner 2 
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PGD Brusnice. Naloga PGD Brusnice je organizacija in izvedba aktivnosti Ocenjevanja češnjevih 

dobrot in izvedba predstavitvene prireditve Praznik brusniške hrustavke.  

 

Pregled partnerstva  

                                                              Glavne naloge oz. aktivnosti 

 

Vodilni partner 

Za večjo prepoznavnost bo izdelal in 

poskušal aplicirati za različne namene 

blagovno znamko češnje brusniške 

hrustavke in na njej temelječe kulinarične in 

ostale produkte, uredil skupaj s strokovno 

službo Mestne občine Novo mesto 

tematsko pot Po poti brusniške hrustavke, 

izdal zloženko ter predstavitveni film. 

  

Partner 1 – Dolenjski muzej Priprava in izvedba arheloške razstave  na 

območju brusniške hrustavke 

Partner 2 – PGD Brusnice Ocenjevanje češnjevih jedi in izvedba 

predstavitvene prireditve Praznik brusniške 

hrustavke 

 

6. Projekt se delno pokriva s projektom 1 »Genska banka stare sadne sorte«. Natančno 
definirajte razliko.  

 

Iz predstavitve projekta »Genska banka stare sadne sorte«, ki je v LIN-2010, smo ugotovili, da se 

projekt Brusniška hrustavka v ničemer ne pokriva z omenjenim projektom. Vsebine našega projekta 

so bolj naravnane na turistično vsebino, medtem ko genska banka starih sort tega nima. Njihova 

naloga je v bistvu ohraniti stare sorte jablan in hrušk na območju nekdaj poseljenega s Kočevarji. 

  

7. Projekt izvedite v dveh fazah. Združite fazi 1 in 4, kjer je tip projekta podpora trženju 
proizvodov in storitev z deležem sofinanciranja do 40 % ter fazi 2 in 3, kjer je tip projekta 
neprofitne naložbe z deležem sofinanciranja do 50 % vrednosti upravičenih stroškov. 
 

Po našem skromnem mnenju so vse aktivnosti neprofitne narave. Problem je v temu, da so vaši 

deleži sofinanciranja tako nizki, da mi kot izvajalci ni nosilci projekta ne moremo več zagotavljati 

lastnega deleža. V osnovi smo javni zavod, ravno tako Dolenjski muzej, PGD Brusnice pa je 

organizirano kot društvo.  

Nesmiselno je, da združujemo omenjene faze, saj so si po naravi aktivnosti različne ter tudi nosilci 

posameznih faz smo različni.  Fazo 1 naj bi izvajal Zavod za turizem Novo mesto, fazo 4 pa PGD 

Brusnice. Fazo 2 naj bi izvajal Zavod za turizem, fazo 3 pa Dolenjski muzej.  



55 

 

 

8. Predložen stroškovnik iz katerega bodo razvidni vsi predvideni stroški projekta (priloga 2). 
Stroškovnik se nahaja v priponki. 

9. Navedite vse predvidene promocijske aktivnosti in morebitne naklade promocijskega 
gradiva.  

 

- Izdelava zloženke »Po poti brusniške hrustavke« v slovenskem in angleškem jeziku  vsaka po 
1.000 izvodov.  

- Izdelava zloženke o arheološki preteklosti območja brusniške hrustavke (1000 izvodov). 
- Izdelava predstavitvenega filma »Po poti brusniške hrustavke« 30minut 

 
10. Za boljšo predstavitev projekta  planiramo pet radijskih oddaj, tri televizijske oddaje, pet 

časopisnih oglasov, novinarske konference, 5 jumbo plakatov, en transparent, 10 city 
lightov. Izdelana tabela Finančno vrednotenje projekta glede na novi terminski plan 
izvedbe projekta (SAMODOPOLNITEV). 
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 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 4 Skupaj 

Skupna vrednost 

(€) 

9.295,00 13.972,00 15.572,00 32.476,00 71.315,00 

Upravičeni stroški 

(€) 

8.115,00 12.132,00 13.532,00 27.790,00 61.569,00 

Tip projekta / faze 

projekta z % 

sofinanciranja 

Podpora pri 

trženju 

proizvod., 

storiz. 40 %  

Neprofitna 

naložba 50% 

Neprofitna 

naložba 50% 

Podpora pri 

trženju 

proizvod., 

storiz. 40 % 

 

LEADER sredstva  

v % 

v € 

 

 

40,00 % 

3.246,00 

 

 

50,00 % 

6.066,00 

 

 

50,00% 

6.766,00 

 

 

40,00% 

11.116,00 

 

 

44,17% 

27.194,00 

Zasebna sredstva  

v % 

v € 

 

47,62 % 

4.426,00 

 

39,22 % 

5.480,00 

 

39,17% 

6.100,00 

 

48,66% 

15.802,00 

 

44,60 % 

31.808,00 

Druga sredstva  

v  % 

v € 

 

17,46 % 

1.623,00 

 

17,36 % 

2.426,00 

 

17,38% 

2.706,00 

 

17,24% 

5.558,00 

 

17,27 % 

12.313,00 

Prispevek v naravi 

(%) 

     

Obdobje izvajanja 

projekta 

1.09. 2010 – 

30.11.2010 

1.09. 2010- 

30.04.2011  

1.09.2010- 

30.04. 2011 

1.09. 2010- 

30.06. 2011 

 

Dinamika vlaganja 

zahtevkov 

 

20.12.2010 

 

20.05.2011 

 

20.05.2011 

 

20.07.2011 
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LIN 8 – Z REVITALIZACIJO MLINOV DO ZELENE ENERGIJE 

 

1) Priložite izjavo, da projekt še ni bil sofinanciran iz javnih sredstev RS ali EU 

Izjava, da projekt še ni bil sofinanciran iz javnih sredstev RS ali EU – v prilogi – 
pošljemo po pošti 

 

2) Navedite kateri objekti so razglašeni za kulturni spomenik in napišite Evidenčne 

številke kulturne dediščine   

Naziv objekta  Parc. št. Katastrska 

občina  

Vrsta varovanja 

(kulturni spomenik 

/objekt kulturne 

dediščine) 

EŠD 

Breg pri Sinjem vrhu – 
Mlin in jez 

*197, *198 Sinji vrh kulturni spomenik 10086 

Damelj – Krivčev mlin z 
žago 

*144/6, *144/7, 
*144/9  

Damelj objekt kulturne 
dediščine 

27255 

Damelj – Mlin z žago *82/1, *82/2, 
*82/3 

Damelj objekt kulturne 
dediščine 

23890 

Gorenji Radenci – 
Radenski mlin 

1090/2 Radenci objekt kulturne 
dediščine 

27254 

Pobrežje pri Adlešičih – 
Mlin in žaga 

*94 Adlešiči kulturni spomenik 10099 

Prelesje – Madroničev 
mlin z žago 

*157 Prelesje objekt kulturne 
dediščine 

27250 

Preloka – Mlin v Vidinah *298/1,*298/2, 
*298/3,*298/4, 
*298/5 

Preloka objekt kulturne 
dediščine 

27249 

Pusti Gradac – Mlin in 
žaga 

894/2 Dragatuš kulturni spomenik 7163 

Učakovci – Prokšljev mlin 
in žaga 

*122, *123 Učakovci objekt kulturne 
dediščine 

27252 

Učakovci – Razvaline 
Papovega mlina 

*113/1,*113/2, 
*113/3,*113/4  

Učakovci objekt kulturne 
dediščine 

27363 

Vinica – Benetičev mlin 126/5 Vinica objekt kulturne 
dediščine 

23891 

Vukovci – Vukovški mlin 
 

114/1, 114/2, 
114/3, 114/4 

Učakovci 
 

objekt kulturne 
dediščine 

27253 

Zilje – Cvetašev mlin *211 Preloka objekt kulturne 27251 
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 dediščine 
Butoraj – domačija 
Butoraj 6 

*123 Butoraj objekt kulturne 
dediščine 

27527 

Butoraj – domačija 
Butoraj 7 

*91 Butoraj objekt kulturne 
dediščine 

27528 

Otok – Mlin *77 Primostek objekt kulturne 
dediščine 

10097 

Trčkova domačija – 
Križevska vas 
 

3397/3 Metlika objekt kulturne 
dediščine 

12308 

Lovšinov mlin – Križevska 
vas 64 

3240 Metlika   

Miljavčev mlin – Krasinec  
 

*8 Krasinec Podan predlog za vpis 
v register KD 

 

Grbčev mlin – Želebej 126/1 
126/2 

Božakovo   

Domačija Žunič – 
Krivoglavice 1 

*41/3 Dobravice   

Hluparjev mlin in žaga *156 Vinji vrh objekt kulturne 
dediščine 

10095 

Domačija Per, Stranska 
vas 17 

*145 Vinji vrh   

Domačija Janežič, 
Stranska vas 18 

*150 Vinji vrh   

 

3) Pojasnite ali bodo mlini po revitalizaciji komercialno obratovali  

Projekt »z revitalizacijo mlinov do zelene energije«, ki je sestavni del LIN 2010, še ni 

izvedbeni projekt, torej mlini v tej fazi še ne bodo revitalizirani. Projekt bo le korak k temu, 

da čim prej pride do revitalizacije načrtovanih obnov. Po obnovi pa je seveda smiselno, da 

mlini komercialno obratujejo, saj je le to zagotovilo, da bodo zainteresirani lastniki sploh 

pristopili k obnovi mlinov. 

4) Definirajte vsebino in lokacijo strokovne ekskurzije ter natančno definirajte ciljno 

skupino kateri bo namenjena (število udeležencev) 

V okviru projekta načrtujemo strokovno ekskurzijo z namenom ogleda dobrih praks 

koriščenja zelene energije.  Predvidena smer strokovne ekskurzije je južna Tirolska  na 

relacija Bolzano – Trento. Na tem območju načrtujemo na različnih lokacijah oglede MHE v 

povezavi s turistično dejavnostjo.   Strokovna ekskurzija bo dvodnevna in ocena stroškov 

poleg stroškov prevoza zajema tudi nočitev, prehrano,stroške ogledov,….  

Poleg navedene lokacije strokovne ekskurzije razmišljamo tudi o ogledu podobnih vsebin ob 

reki Enn v Avstriji z možnostjo ogleda Muzeja razvoja izkoriščanja hidroelektrike. Tudi pri tej 
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varianti gre za dvodnevno ekskurzijo. Katero možnost bomo izbrali pa zavisi od priporočila 

referenčne strokovne skupine. 

Število udeležencev ekskurzije je opredeljeno že v samem predlogu projekta in sicer pri 

indikatorjih projekta. Načrtovano je, da  organiziramo strokovno ekskurzijo za najmanj 40 

udeležencev, v kolikor pa bo interesa več in bomo lahko zadevo še vedno izvedli v okviru 

planiranih sredstev pa je lahko št. udeležencev tudi večje.  

Tudi ciljna skupina je že opredeljena v samem predlogu projekta in sicer smo pri Aktivnosti 3 

opredelili, da bodo ciljne skupine: zainteresirani lastniki mlinov (mišljeno tudi njihovi 

družinski člani)  in širša zainteresirana javnost. Pod širšo zainteresirano javnostjo smo 

predvidevali, da se bo strokovne ekskurzije udeležili tudi predstavniki strokovnih služb na 

Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Zavodu RS za varstvo narave 

OE Novo mesto, Vodni gospodarski službi v Novem mestu. Povabili bomo tudi predstavnike 

ministrstev oziroma strokovnih služb, ki so pomemben člen pri izdajanju soglasij in koncesij 

za obravnavano področje. Pod širšo zainteresirano javnost smo predvideli tudi predstavnike 

raznih društev, ki so pomembni akter razvoja v prostor (npr. turistična društva, druga društva 

za razvoj podeželja),  ustanov, ki se ukvarjajo z razvojnimi nalogami v prostoru – npr. 

predstavniki javnega zavoda Razvojno informacijski center Bela krajina, Razvojni center Novo 

mesto ipd. Načrtovali smo  tudi, da se bo strokovne ekskurzije udeležila tudi skupina 

strokovnjakov imenovane referenčne skupine,  predstavniki občin partneric in sicer osebe, ki 

vodijo projekt oziroma koordinirajo aktivnosti v okviru projekta  pa tudi strokovne službe 

oddelkov zadolžene za  okolje in prostor, vodstvena struktura občine ipd.   

 

5) Definirajte sestavo referenčne skupine strokovnjakov 

Ena od aktivnosti, tako kot je razvidno v samem predlogu projekta  - Aktivnost 5 je tudi 

vzpostavitev in delovanje referenčne skupine. Torej ta trenutek referenčna skupina 

strokovnjakov natančno še ni opredeljena saj je bilo v skladu z načrtovanimi aktivnostmi 

predvideno , da jo izberemo oziroma določimo tekom izvajanja projekta. Torej v roku šestih 

mesecev od začetka izvajanja projekta. Ker še ni potrditve LIN-a 2010 s strani MKGP, in s tem 

tudi obravnavanega projekta, tudi s projektom še nismo začeli in skladno s predlagamo 

spremembo  terminskega  plana bo ta skupina določena pozneje.  

Skupina se imenuje referenčna, ker bomo k sodelovanju privabili strokovnjake z izkazanimi 
referencami, ki imajo izkušnje iz znanja iz področij, ki jih projekt zajema. Tako predvidevamo 
vključiti: 

 Strokovnjake iz področja varstva kulturne dediščine – predvidena ena oseba; 

 Strokovnjak iz področja poznavanja energetike – predvidenih več strokovnjakov ali 
skupina strokovnjakov  saj so potrebna različna specifična znanja; 

 Strokovnjak iz področja varovanja voda – predvidena ena oseba; 

 Strokovnjak iz področja ohranjanja narave – predvidena ena oseba; 
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 Koordinator projekta, strokovnjak ali ustanova  z  znanji za vodenje tovrstnih 
projektov; 

 
V skupini bodo sodelovali po potrebi tudi zainteresirani lastniki objektov.  
Vsi potrebni strokovnjaki bodo nastopali kot zunanji strokovnjaki, torej bomo morali 
upoštevati postopke izbire strokovnjakov in sicer izvesti javna naročila male vrednosti po 
postopkih oddaje del z naročilnico ali pogodbo.   
Ker je Občina Črnomelj vodilni partner projekta bo zagotovila tudi vodjo projekta, ki se bo 
vodila aktivnosti in izpeljala postopke izbire strokovnjakov v sodelovanju s predstavniki 
ostalih partnerjev, torej bo tudi član obravnavane referenčne skupine, ravno tako bodo po 
potrebi sodelovali tudi predstavniki vseh partnerjev.  
Glede na to, da smo se odločili, da nobenih aktivnosti ne začnemo pred pridobitvijo sklepa 
oziroma odločbe MKGP o potrditvi LIN 2010 in s tem o potrditvi obravnavanega projekta 
postopki izbire strokovnjakov še nismo izvedli in jih bomo izvedli v roku 6 mesecev po izdani 
odločbi MKGP. 

 

6) Pojasnite vsebino panojev in določite natančno lokacijo postavitve panojev? 

 

Kot je iz samih navedb v projektu razvidno smo v Aktivnosti 2 – Evidentiranje mlinov , ki so 

primerni za revitalizacijo in preureditev v malo hidroelektrarno  planirali najprej ugotoviti 

stanje na terenu, torej bomo tekom projekta naredili izbor mlinov, ki izpolnjujejo kriterije za 

pristop k obravnavani revitalizaciji. Kriterije za izbor bo na osnovi izhodišč v projektu 

natančneje opredelila referenčna skupina. Ker bo natančne izbor objektov določen tekom 

projekta ta trenutek ne moremo natančno opredeliti niti vsebine panojev.  

Nakup ali bolje rečeno izdelava predstavitvenih panojev  kot je razvidno iz vsebin projekta 

sodi v 6. aktivnost  .  

V tej fazi lahko rečemo samo, da bodo v skladu z navedbo v projektu: vsebina bo v smislu 

predstavitev objektov vključenih v projekt in sicer tako, da bodo na panojih slikovno in 

besedno predstavljeni  rezultati, ki jih bomo dosegli tekom izvajanja projekta torej rešitve 

prenove posameznih projektov v smislu povzetkov iz projektne dokumentacije pridobljene 

tekom projekta,  povzetkov rešitev obnov posameznih objektov, fotodokumentacija objekta, 

skice ipd. Bolj natančno je vsebino v tem trenutku težko opredeliti. Vsekakor bo na panojih 

tudi ustrezna označitev projekta in seveda upoštevane vse zahteve glede ustreznega 

označevanja projekta v skladu s predpisanimi navodili. Načrtovana je izdelava desetih 

panojev, dva panoja bodo predvidena splošna z opisom splošnih rezultatom projekta in 

predstavitvi območja izvajanja projekta, ostalih osem pa je predvidenih za predstavitev 

rezultatov projekta po posameznih izbranih objektih, ki bodo obdelani v okviru projekta v 

smislu iskanja rešitev preureditve objekta oz. obnove objekta za namene izgradnje male HE.  

 

Panoji bodo namenjeni kot smo v projektu navedli za postavitev razstave, ki bo postavljena v 

okviru Aktivnosti 5: Izvedba strokovnega posveta. Natančna lokacija v tem trenutku še ni 

določena, saj je tako dolgoročno ni smiselno v naprej načrtovati in bo to stvar dogovora med 
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partnerji projekta in referenčno skupino. Vsekakor pa bo postavljena v enem javnem objektu 

na območju ob reki Kolpi ali v mestnem središču Črnomlja ali Metlike o čemer se bomo 

dogovorili še tekom projekta. Tako kot je tudi opisano pri Aktivnosti 7 bo lastnik – vodilni 

partner s panoji tudi upravljal in jih glede na interes občasno postavil tudi na drugih izbranih 

lokacijah za namenom čim večjega promoviranja projekta.   

 

Panoji so predvideni v obliki rolojev (pingvinov)  zaradi lažje hrambe, transporta in 

postavljanja razstave. Panoji so namenjeni kot promoviranje rezultatov projekta in bodo 

služili v prvi vrsti tudi za osveščanje javnosti  tako o možnostih koriščenje vodnih virov za 

proizvodnjo zelene energije.  

 

7) Ali so zaposleni na občinah za ta projekt plačani preko rednega mesečnega dohodka s 

strani občin? 

 

Dosedanje aktivnosti, ki smo jih imeli predlagatelji projekta zaposleni na občini so se 

vsekakor izvajale v okviru rednega delovnega časa ali prostovoljnega popoldanskega časa 

torej lahko rečemo, da je bilo dosedanje delo plačano preko rednega mesečnega dohodka s 

strani občin partneric projekta.  

Ker smo bili pri načrtovanju projekta omejeni  z maksimalno dovoljeno višino projekta, smo 

od vrednosti projekta odšteli stroške osebja zaposlenih na občinah, ki bodo imeli delo z 

samim izvajanjem projekta, to je z vodenjem projekta, koordinacijo, vodenjem in postopki 

izvajanja javnih naroči, vodenjem in izvajanjem potrebnih računovodskih aktivnosti,  s 

poročanjem o projektu,  ipd. . Torej lahko rečemo, da bo vso delo s strani zaposlenih na 

občini lastni vložek občin v projekt, prispevek, ki ni prikazan v okviru stroškov projekta.  

Zato bomo poskušali čim več aktivnosti prenesti na izbrano referenčno skupino in s tem 

razbremenili zaposlene na občini.  

 

8) Dopolnite pričakovane rezultate z rezultati učinka (dodana vrednost projekta), 

navezujejo naj se na zastavljene cilje 

 

Pričakovani rezultati projekta: 

- Vzpostaviti referenčno skupino tako, da združimo strokovnjake različnih področji z 

namenom združevanja različnih znanj in s tem zagotavljanje učinkovitejše doseganje 

rezultatov ostalih projektov; 

- Izdelati evidenco mlinov primernih za revitalizacijo in preureditev v MHE z namenom, 

da se preveri interes pri čisto vseh lastnikih obravnavanih objektov;  

- Izvedba strokovne ekskurzije z namenom pridobitve izkušenj iz prakse in pridobiti 

znanja na osnovi prenosa znaj, torej z namenom pridobiti znanja za učinkovitejšo 

načrtovanje revitalizacije mlinov za pridobivanje zelenih virov energije; 
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- Izdelati celovite okoljske vidike in usmeritve za ustrezno revitalizacijo in umestitev 

MHE in s tem skrajšati dosedanje dolgotrajne  postopke pri pridobivanju potrebnih 

dovoljen, če se bi lotili pridobivanja ranih soglasij in projektnih pogojev individualno 

za vsak objekt posebej. Ravno tako, je iz vidika varovanja narave oz. okolja bolj 

učinkovita celovita obravnava načrtovanih vseh prenov  kot, če se bi pripravljalo 

smernice oz. soglasje po posameznih objektih v različnih časovnih obdobjih in bi 

lahko prihajalo do neenakovredne obravnave objektov, saj bi bil tisti, ki bi bil prvi 

obravnavan glede okoljskih vidikov lahko obravnavan pod boljšimi izhodiščnimi 

pogoji, ker ne bi bilo predhodnih že načrtovanih drugih obremenitev. Tako pa bodo 

vsi objekti obravnavani pri enakih izhodiščih; 

- Pristop k skupni pridobitvi dokumentacije za pridobitev koncesije za rabo vode in za 

pridobitev potrebnih dovoljenj je bolj racionalnejši in cenejši in je celovito prikazan; 

- Izvedba strokovnega posveta in priložnostne razstave s ciljem ozaveščanja o pomenu 

krepitve in razvoja obnovljivih virov energije, v obravnavanem primeru energije vode 

ob hkratni revitalizaciji propadajočih objektov kulturne dediščine. Namen je tudi 

ozaveščanje o pomenu revitalizacije za namene MHE tudi z vidika prikaza ustvarjanja 

možnosti za uvajanje novih delovnih mest, saj tovrstna dejavnost lahko prestavlja 

razvoj dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetiji. 

- Izdelano predstavitveno gradivo za udeležence posveta in druge potencialne 

zainteresirane. 

- Postavljeni predstavitveni panoji 

 

9) Dva izmed ciljev, ki ju navajate predvideva tudi nova delovna mesta. Koliko novih 

delovnih mest se predvideva po zaključku projekta? 

 

Med dolgoročnimi cilji smo navedli tudi, da bo projekt ustvarjal možnosti za uvajanje novih 

delovnih mest z razvojem dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah. Poudarimo naj, da 

je to dolgoročni in ne kratkoročni cilj in je odvisen predvsem od tega, da na osnovi 

obravnavanega projekta dosežemo dodano vrednost in zainteresiranim investitorjem 

omogočimo čim prejšnjo pridobitev potrebne dokumentacije, ki bi bila podlaga za 

investicijsko dokumentacijo in s tem pridobitev osnovnih pogojev za izvedbo investicije. Šele 

po izvedbi investicije torej po revitalizaciji mlina in izgradnji MHE pa je realno pričakovati tudi 

morebitne zaposlitve.  

Torej po obravnavanem projektu še ni predvideno nobeno odpiranje novih delovnih mest, s 

projektom samo ustvarjamo možnosti, da bo čas do novih zaposlitev na tem področju 

skrajšan in bolj realen, kot če do realizacije obravnavanega projekta ne bo prišlo.  

 

10) Dopolnite indikatorje za spremljaje uspešnosti projekta, navezujejo pa naj se na cilje in 

pričakovane rezultate učinka 
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Eden od dolgoročnih ciljev projekta je tudi ustvariti endogeni razvojni potencial, ki poudarja 

značilnosti območja, zagotavlja nova delavna mesta in poseljenost ob upoštevanju trajnostne 

rabe naravnih virov ter ohranjanja naravne in kulturne dediščine.  S projektom ne gre 

neposredno za ustvarjanje novih delovnih mest, se pa z izvedbo projekta vsekakor odpirajo 

nove možnosti za  razvoj dopolnilnih oz. dodatnih dejavnosti na tem območju. 

Glede na zastavljeni cilj krepitve  in razvoja obnovljivih virov energije (energije vode) ob 
hkratni revitalizaciji propadajočih objektov kulturne dediščine se bo s projektom vsekakor 
okrepila med ljudmi zavest o pomembnosti obnovljivih virov energije , z lastniki 
zainteresiranimi za nadaljnja tovrstna investiranja pa se bodo ohranili tudi mlini, ki bi sicer 
morda propadli. V tem  obdobju, ko še nismo pristopili k izvajanju projekta težko napovemo 
število teh objektov. 

Z realizacijo projekta bodo ustvarjeni pogoji za nadaljnje izvajanje aktivnosti in razvoj novih 

projektov (omogočena realizacija v investicijo – revitalizacijo mlinov) , vsekakor pa v tem 

trenutku, ko  se projekt še ne izvaja težko podamo številčno oceno. 

Z izdelavo  evidenc oziroma pridobitvijo podatkov  katere mline  na belokranjskih vodah bi 
bilo možno revitalizirati za namene pridobivanja zelene energije (izgradnja MHE) želimo z 
izdelano projektno dokumentacijo omogočiti potencialnim investitorjem realizacijo 
poslovnega načrta. Koliko je potencialnih investitorjev  v tem obdobju težko napovemo, 
načrtujemo jih minimalno 8 (odvisno od interesa in razpoložljivih finančnih virov). 

Z namenom skrajšanja postopka pridobivanja dovoljenj in soglasij potrebnih za pridobitev 
koncesije rabe vode in gradbenega dovoljenja želimo preko projekta izdelati okoljske vidike 
in usmeritve za ustrezno revitalizacijo in umestitev MHE (1 strokovna naloga).  Pričakujemo, 
da nam bo s celovito obravnavo celotnega območja belokranjskih vodotokov za postavitev 
MHE  vsaj deloma uspelo premostiti birokratske ovire na katere so že naleteli posamezni 
zainteresirani investitorji. Pri tem bo imela veliko vlogo tudi referenčna skupina  sestavljena 
iz strokovnjakov iz področja poznavanja energetike, varovanja voda , varstva kulturne 
dediščine, ohranjanja narave, glede na interes tudi predstavnikov lastnikov objektov in 
partnerjev projekta.  
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11) Združite faze projekta in projekt izvedite v dveh fazah. Združite faze 1,2,3 in 5 kjer je tip 

projekta drugi neprofitni projekti, ki se sofinancirajo do 100 % vrednosti upravičenih 

stroškov. Združite fazi 4 in 6, kjer je tip projekta podpora trženju proizvodov in storitev z 

deležem sofinanciranja do 40%. 

Aktivnosti: 

 

I. FAZA 

 

Aktivnost 1: Vzpostavitev in delovanje referenčne skupine  

Projekt bo vodila in koordinirala referenčna skupina  strokovnjakov sestavljenih  v interdisciplinarni skupino za 

izvedbo, skupaj z zainteresiranimi lastniki objektov. 

Čas izvajanja aktivnost: junij 2010 – september 2011 

Kazalnik 1 Vzpostavitev referenčne 

skupine 

0 1 (2011) 

Kazalnik 2 Evidenca mlinov po 

posameznih vodotokih 

0 3 (2010) 

Kazalnik 3 Izvedba strokovne ekskurzije 

za zainteresirane udeležence 

0 40 

udeležencev 

(2010) 

Kazalnik 4 Izdelani okoljski vidiki in 

usmeritve za ustrezno revitalizacijo in 

umestitev MHE 

0 1 komplet 

(2010) 

Kazalnik 5 Izdelana potrebna projektna 

dokumentacija 

0 Min. 8 

objektivov 

(2011) 

Kazalnik 6 Izvedba strokovnega posveta 

0 40 

udeležencev 

(2011) 

Kazalnik 7 Predstavitveno gradivo za 

udeležence posveta in druge potencialne 

zainteresirane 

0 80 (2011) 

Kazalnik 8 Postavitev predstavitvenih 

panojev 

0 10 panojev 

(2011) 

Kazalnik 9 predstavitvena zloženka 

projekta na formatu A4 

 500 kos 

zloženka 

(2011) 



65 

 

Aktivnost 2: Evidentiranje mlinov, ki so primerni za revitalizacijo in preureditev v malo hidroelektrarno 

Ugotoviti  dejansko  stanja na terenu glede primernosti oziroma ekonomske upravičenosti revitalizacije mlina za 

potrebe izgradnje male hidroelektrarne;  

Ugotoviti zainteresiranost lastnikov za izvedbo revitalizacije mlinov in preveritev  dejanske možnosti izvedbe le 

te glede na faktorje kot so npr. solastništvo, stanje jezu in druge faktorje, ki lahko pomenijo oviro v fazi pristopa 

k revitalizaciji mlina; 

Priprava pregleda stanja posameznega mlina in jeza ob njem in izdelava kriterijev za oceno primernosti mlina za 

revitalizacijo in ureditve male hidroelektrarne; 

Izdelava posnetkov obstoječega stanja mlinov na Kolpi, priprava fotodokumentacije in konservatorskih smernic 

za objekte, ki so razglašeni kot kulturni spomenik in ustreznih usmeritev za ostale mline, ki so evidentirani kot 

objekti kulturne ali tehnične dediščine in sicer za tiste, kje je ugotovljena primernost revitalizacije; 

Čas izvajanja aktivnosti: julij  2010 – oktober 2010 

Aktivnost 3: Izobraževalne aktivnosti 

Priprava in izvedba strokovne ekskurzije  - ogled primera dobre prakse  z zainteresiranimi lastniki mlinov in z 

širšo zainteresirano javnostjo. 

Čas izvajanje aktivnosti: oktober  2010 – april 2011 

Aktivnost 4:  Priprava okoljskih vidikov in usmeritev za ustrezno revitalizacijo in umestitev malih 

hidroelektrarn 

Priprava strateške presoje z namenom ugotovite najustreznejše variante revitalizacije mlinov z upoštevanjem 

okoljskih vidikov med drugimi tudi glede na kumulativni vpliv na okolje v primeru revitalizacije več mlinov za 

namene obratovanja malih hidroelektrarn. 

Čas izvajanja aktivnosti: september 2010  -  marec 2011 

Aktivnost 5: Izvedba strokovnega posveta 

Z namenom, da se rezultate projekta predstavi širši javnosti in predvsem za to odgovornim strokovnim službam 

in posameznikom na resornih ministrstvih, ki odločajo o tovrstnih posegih preko podajanja koncesij in raznih  

soglasij bo organizirana strokovnega posveta, ki bo tudi javna predstavitev rezultatov. Za udeležence posveta 

bomo zagotovili tudi ustrezni predstavitveni material. Ob tej priložnosti bo postavljena tudi razstava v projekt 

vključenih objektov, ki bo izdelana tako, da bo imela trajni značaj (možnost prenosljivosti in večkratne uporabe 

tudi lahko na posameznih lokacijah). 

Čas izvajanja aktivnosti: september 2010  -  september 2011 

II. FAZA 

 

 

Aktivnost 6: Izdelava projektne dokumentacije 

Priprava strokovnih podlag in druge projektne dokumentacije potrebne za pridobitev koncesije za rabo vode in 
za pridobitev gradbenega dovoljenja za posamezne izbrane mline, kjer je izkazan utemeljen interes za obnovo 
upoštevajoč izdelane kriterije in kjer je interes usklajen z okoljskimi  vidiki in usmeritvami za ustrezno 
revitalizacijo in umestitev  MHE. V okviru aktivnosti predvidevamo pridobiti najmanj 8 potencialnih 
udeležencev v projekte za katere bodo izdelane strokovne podlage in navedena projekta dokumentacija. V 
primeru večjega interesa bodo izdelani kriteriji na osnovi katerih bomo izbrali udeležence za katere bo izdelana 
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predvidena dokumentacija. Glede na to, da je aktivnost profitna bo eden od kriterijev tudi pripravljenost 
sofinanciranja dokumentacije s strani posameznega udeleženca, saj bomo imeli neposredno korist z izdelano 
dokumentacijo.    

Čas izvajanja aktivnosti: januar 2011  -  september 2011 

Aktivnost 7: Nakup predstavitvenih rolojev  

Nakup predstavitvenih panojev: 

- Nakup 10 panojev. 
Oprema bo namenjena promociji ob izvedbi projekta. Izdelana bo tako, da bo imela trajnejši značaj, torej jo bo 

možno prenašati tudi na druge lokacije ob raznih priložnostih za kar bo poskrbel vodilni partner, ki bo z opremo 

tudi upravljal. 

Čas izvajanja aktivnosti: april 2011 – september  2011 

Priloga – tabela 

 

 

 

 

12) Določite natančne lokacije mlinov za katere se bo izdelala projektna dokumentacije 

Kot je iz samega projekta razvidno je ena od aktivnosti projekta evidentiranje mlinov, ki so 
primerni za revitalizacijo in preureditev v malo hidroelektrarno. Glede na to, da je za projekt 
prišla pobuda že od samih lastnikov objektov lahko v tej fazi navedemo zainteresirane 
lastnike sledečih objektov:Učakovci – Prokšljev mlin, Vinica – Benetičev mlin, Preloka – Mlin 
v Vidinah, Butoraj, Krasinec, Želebej, Otok, Križevska vas, Krupa, Gorenji Radenci- Radenski 
mlin. 
Natančne lokacije mlinov  za katere se bo v projektu izdelala projektna dokumentacija bodo 
določene šele z izvedenim evidentiranjem in glede na izkazan interes lastnikov teh objektov.  
Ker moramo vsem lastnikom ponuditi enake možnosti, bomo že ob evidentiranju povabili k 

aktivnemu sodelovanju pri projektu  vse lastnike zgoraj navedenih objektov. Verjetno pa bo 

zaradi različnih izhodišč (pretok vode, stanje objekta) potrebno določite kriterije  s katerimi 

bomo prišli do nabora vključenih objektov. 

 

13) Predložite stroškovnik iz katerega bodo razvidni vsi predvideni stroški projekta  

Priloga – tabela 

 

14) Navedite vse predvidene promocijske aktivnosti in morebitne naklade promocijskega 

gradiva  
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Načrtujemo izdajo promocijskega gradiva v katerem bo predstavitev objektov vključenih v 

projekt in sicer z besedilom in slikami predstavljeni  rezultati, ki jih bomo dosegli tekom 

izvajanja projekta torej rešitve prenove posameznih projektov v smislu povzetkov iz 

projektne dokumentacije pridobljene tekom projekta,  povzetkov rešitev obnov posameznih 

objektov, fotodokumentacija objekta, skice. Z gradivom pa želimo obenem ponuditi tudi 

»informacije na enem mestu«  v tem smislu, da bodo predstavljene ključne informacije od 

zbiranja potrebnih dovoljenj, soglasij, izvajanja obnove mlinov za potrebe proizvodnje  

 

 

energije, do koriščenja oz. oddajanja le te na tržišče in možne rešitve urejanja in uporabe 

tehnologij v teh objektih.  

Polovico promocijskega gradiva načrtujemo za udeležence posveta (40 kos),  drugo polovico 

pa za zainteresirane posameznike.  V aktivnosti 7 »Izvedba strokovnega posveta« so 

predvidena tudi sredstva informiranja in promocije- gre za strošek 500 kosov zloženke na 

formatu A4 z vsebinami predstavitve projekta. Prav tako je ključna promocijska aktivnost 

organizacija in izvedba strokovnega posveta in ob le tem tudi predstavljene razstave v objekt 

vključenih objektov. Le ta bo zasnovana tako, da jo bo mogoče prestavljati glede na potrebe 

predstavitve vsebin in rezultatov projekta.  

 

15) Prispevek v naravi. Upoštevajte 54. Člen Uredbe komisije (ES) št. 1974/2006 o 

podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe sveta (ES) št. 1698/2005. Kateri so upravičeni 

stroški pri naložbah pa pojasnjuje 55. člen iste uredbe.   

Pri  projektu »Z revitalizacijo mlinov do zelene energije«  prispevek v naravi ni predviden.  

 

 

16) V skladu s pozivom oziroma dopolnitvami popravite tabelo Finančno ovrednotenje 

projekta 

 Priloga – preglednica (LIN) 
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 Faza 1 Faza 2 Skupaj  

Skupna vrednost 

(€) 

64.000,00 30.000,00 94.000,00  

Upravičeni stroški 

(€) 

54.000,00 25.000,00 79.000,00  

Tip projekta / faze 

projekta z % 

sofinanciranja 

Drugi neprofitni 

projekti – 100%  

Podpora 

trženju, 

proizvodov 

in storitev z 

deležem 

40% 

  

LEADER sredstva  

v % 

v € 

 

 

100,00 % 

54.000,00 

 

 

40,00 %  

10.000,00 

 

 

81,01% 

64.000,00 

 

Zasebna sredstva  

v % 

v € 

 

 

15,63% 

10.000,00 

 

 

50,00 % 

15.000,00 

 

 

26,60% 

25.000,00 

 

Druga sredstva  

v  % 

v € 

 

0% 

0,00 

 

16,67 % 

5.000,00 

 

 5,32% 

5.000,00 

 

Prispevek v naravi  

v (%) 

v € 

    

Obdobje izvajanja 

projekta 

1.6.2010 – 

30.9.2011 

1.1.2011 – 

30.9.2011 

  

Dinamika vlaganja 

zahtevkov 

 

5.10.2011 

 

5.10.2011 
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LIN 9 – NADALJEVANJE PROJEKTA TURIZEM V ZIDANICAH – II. FAZA 

1. Priložite izjavo, da aktivnosti iz tega projekta še niso bile sofinancirane iz javnih sredstev RS 

ali EU 

(izjava je priložena ) 
 

2. Pojasnitev vsebino izobraževanja lastnikov zidanic in določite lokacijo na kateri bodo 

izobraževanja potekala  

 

Lokaciji izobraževanja : Novo mesto  in Črnomelj.  
Vsebina izobraževanja : kako sprejeti  gosta, ureditev objektov v turistične namene, trženje, 
turistično ozaveščanje , ogled primera dobre prakse  
Predlagam, da vneseš podatke v spodnjo preglednico 
 

LOKACIJA DELAVNICA VSEBINA DELAVNICE CILNA SKUPINA 

Črnomelj kako sprejeti  gosta, ureditev 
objektov v turistične 
namene, trženje, turistično 
ozaveščanje , ogled primera 
dobre prakse 

Potencialni ponudniki in že 
registrirani ponudniki z 
območja Bele krajine (člani 
Konzorcija) 

Novo mesto (izven naselja) kako sprejeti  gosta, ureditev 
objektov v turistične 
namene, trženje, turistično 
ozaveščanje , ogled primera 
dobre prakse 

Potencialni ponudniki in že 
registrirani ponudniki z 
območja Dolenjske (člani 
Konzorcija) 

 
3. Natančno pojasnite vsebino posameznih svetovalnih pomoči 

 

a) Svetovanje bodočemu ponudniku glede organizacijske oblike ponudnika 

b) Davčno svetovanje 

c) Pomoč pri pridobivanju nepovratnih sredstev za nakup opreme in pri pridobivanju 

bančnih posojil  

d) izdelava projektne dokumentacije do vključno faze pridobitve uporabnega dovoljenja.  ( v 

skladu s katalogom svetovalnih storitev )  

 
4. Dopolnite pričakovane rezultate z rezultati učinka, navezujejo se naj na cilje projekta 

 
Učinki pričakovanih rezultatov bodo naslednji :  
1. Razširjena mreža ponudnikov turizma v zidanicah ( večji potencial prenočitvenih 

kapacitet, ki jih primanjkuje na območju Dolenjske in Bele krajine – glede na pričakovano 

novo število pridobljenih uporabnih dovoljenj govorimo o povprečno  100 novih postelj 

(25 objektov  x 4 postelje v povprečju = 100 novih prenočitvenih kapacitet).  

2. Povečana bo prepoznavnost Dolenjske in Bele krajine _ obiski turistov  krajev, kulturnih  

in naravnih vrednot. 
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3. Povečana  bo možnost prodaje tržnega viška s kmetij ( povezanost vseh ponudnikov na 

območju projekta v mrežo ponudnikov) 

4. Povečano bo število legaliziranih objektov (prihodek v proračune lokalnih skupnosti : 

degradacija prostora, komunalni prispevek) – vzpostavlja se red glede gradnje objektov 

5. Izobraženi lastniki zidanic z  izobraževalnih delavnic o turizmu  bodo prenašali informacije 

naprej.  

 
5. Dopolnite indikatorje za spremljanje uspešnosti projekta, navezujejo naj se na cilje in 

pričakovane rezultate učinka projekta 

 

- Število novih ponudnikov turizma v zidanicah :  pred projektom  28 po realizaciji 

projekta  53 

- Obisk turistov, krajev, kulturnih in naravnih vrednot : pred izvedbo projekta : stanje 1  

po izvedbi projekta : začetno stanje x  1,1 količnik 

- Prodaja tržnega viška: pred izvedbo projekta : stanje 1, po izvedbi projekta : začetno 

stanje  x 1,1 količnik 

- Število legaliziranih objektov: pred izvedbo projekta : 28, po izvedbi 53 

- Izobraženi lastniki zidanic : pred izvedbo projekta : 0, po izvedbi projekta : 50 

 
6. Predložite stroškovnik iz katerega bodo razvidni vsi predvideni stroški projketa 

(stroškovnik je priložen) 
 

7. Navedite vse predvidene promocijske aktivnosti in morebitne naklade promocijskega 

gradiva  

 

 Spletna stran (spletni katalog) 

 Katalog v tiskani obliki :  -      v slovenskem jeziku : 5000 izvodov 

- v angleškem jeziku : 5000 izvodov  

 

 obveščanje javnosti v tiskanih medijih – članki o projektu  ( vsaj v 4 različnih tiskanih 

medijih) 

 organizacija obiska domačih in tujih predstavnikov medijskih hiš in organizatorjev 

turistične ponudbe  (2)  

 izdelava promocijskih gradiv  ( darilne vrečke  za stekleničeno vino z natisnjenim 

logotipom 500 kom, vinogradniški koledarji z natisnjeno celostno grafično podobo 300 

kom, USB ključki z graviranim logotipom (CGP) 100 ) 

 obveščanje javnosti preko spletnih strani nosilca in partnerja v projektu, RC Novo mesto, 

RIC Bela krajina, TIC-i Dolenjske in Bele krajine 
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8. Popravljena tabela finančno ovrednotenje projekta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Faza 1 Skupaj 

Skupna vrednost 

(€) 

71.445,00 71.445,00 

Upravičeni stroški 

(€) 

63.112,00 63.112,00 

Tip projekta / faze 

projekta z % 

sofinanciranja 

Profitni podpora trženju  proizvodov 

in storitev – 40% 

Profitni podpora trženju  

proizvodov in storitev – 40% 

LEADER sredstva  

v % 

v € 

 

40,00% 

25.245,00 

 

40,00% 

25.245,00 

Zasebna sredstva  

v % 

v € 

 

47,00% 

33.578,00 

 

47,00% 

33.578,00 

Druga sredstva  

v  % 

v € 

 

17,67% 

12.622,00 

 

17,67% 

12.622,00 

Prispevek v naravi 

v  (%) 

  

Obdobje izvajanja 

projekta 

01.01.2010 – 31.05.2011 01.01.2010 – 31.05.2011 

Dinamika vlaganja 

zahtevkov 

20.06.2011 20.06.2011 
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LIN 10 – LONČENA POSODA V SODOBNI KUHINJI 

 

SAMODOPOLNITEV št. 1 

Nosilec 

ČEBELA, zavod za izobraževanje in razvoj na področju domače obrti, čebelarstva in 

turizma Novo mesto 

Šmarješka c. 44 

8000 Novo mesto 

 Kratko ime: Zavod čebela Novo mesto 

Sprememba nosilca projekta je bila izvedena ko je bil za namene  lažjega vodenja projektov 
ustanovljen zavod 29.3.2010. 
  
Domača in umetnostna obrt Stankovič Andreja sp, bo v projektu delovala kot  zunanji sodelavec, ki bo 
glavni izvajalec delavnic in razstav. 
 
Partnerji v projektu ostajajo isti. 
 
SAMODOPOLNITEV  št. 2 
 

Pričakovani rezultati  

 
Pričakovani rezultati projekta so naslednji:  

- medgeneracijski prenos znanja – zvečanje znanja o lončarstvu v okolju 
najmanj 10%, 

- organizacija delavnice zbiranja in dokumentiranja tradicionalnih posod (25 
oseb), 

- izvedba  etnološko-lončarske delavnice (25 oseb), 
- izvedba desetih lončarskih ustvarjalnic za otroke (200 oseb), 
- izvedba ene etnološko-lončarske-kulinarične delavnice (25 oseb), 
- izvedba štirih lončarskih delavnic za odrasle – nova posoda za staro rabo 

(50 oseb), 
- organizacija razstave stara posoda za novo rabo, 
- izdelava zloženke lončena posoda nazaj v domove. 

 

Indikatorji za spremljanje uspešnosti 

projekta 

 

 

Indikator izhodiščno stanje  ciljna 

vrednost 

Kazalnik 1 Udeleženci delavnic 
0 300 (2011) 

Kazalnik 2 Obisk razstav 0 200 (2011) 

Kazalnik 3 Medgeneracijski prenos 

znanja 

10 %več  
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Ciljna vrednost udeležencev delavnic je iz predvidenih 400 zmanjšana na 300, zaradi manjših 

skupin otrok (max 20 v skupini).  

 

SAMODOPOLNITEV št. 3 

Kontaktna oseba za projekt: Staniša Stankovič   

V NADALJEVANJU SLEDIJO DOPOLNITVE V SKLADU Z ZAHTEVAMI: 

1. Natančno določite lokacije delavnic, razstav 
 

Lokacije delavnic 

Vrtec Muca Vel. Brusnice101,83213 Brusnice 

Vrtec Stopiče 37 8322 Stopiče 

Vrtec Trebnje, Kidričeva2, 8210 Trebnje  

Vrtec  Žužemberk, Baragova 1,83602 Žužemberk 

Vrtec Šentrupert Pavla Lunačka 57 8232 Šentrupert 

Vrtec Šentjernej Prvomajska 9 8310 Šentjernej 

Vrtec Semič Belokranjskega odreda 42 8333 Semič 

VrtecŠmarjeta1, 8220 Šmarješke Topl. 

Vrtec Črnomelj, Kidričeva 12b,3567271 Črnomelj 

Vrtec Lešnica, Lešnica 15  8000 Novo mesto 

 

Delavnice za odrastle bodo potekale na Centru biotehnike in turizma Sevno pod Trško 

goro- med potekom se bo glede na populacijo tečajnikov prilagodil kraj izvajanja 

 

Lokacije razstav 

Razstave bodo v vrtcih in sicer bo razstava izdelkov lokalnih otrok dva tedna po 

delavnici  

Skupna razstava  vseh udeležencev  delavnic pa bo: 

 Kulturni center Semič, Prosvetna ul. 4, Semič-  za področje Bele krajine 

Na Centru biotehnike in turizma Sevno pod Trško goro, 

Domača obrt Stankovič Andreja Šmarješka c..46, Novo mesto 

 

 

 

 

2. Podrobneje opredelite glavne aktivnosti projekta. Kateri material bo nabavljen. 
 

Dopolnitve so ojačane 
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Aktivnosti: 

 

I. FAZA 

 

Aktivnost 1:  Nabava prenosnega lončarskega vretena 

Vreteno je nujen pripomoček na vseh delavnicah, zato je njegova nabava nujnega pomena. Po koncu 
delavnic se bo brezplačno izposojal osnovnim šolam po Dolenjski in Beli krajini. 

Čas izvajanja aktivnosti: julij 2010 

II. FAZA 

 

Aktivnost 2: Delavnica dokumentiranja in zbiranja tradicionalnih keramičnih posod na terenu 

- Vodenje delavnice, 
- Izbira skupine šolarjev, 
- Najem prostora na terenu, 
- Predavanje z etnologom, 
- Organizacija prevoza na terenu, 
- Analiza nabranega materiala, sortiranje, označevanje, shranjevanje 
- Nabava materiala: Škatle, lesna volna za zaščito, papir, svinčniki,skicirni bloki,dvd,rač. ključ 

za shranjevanje slik  kopije predavanja 

Čas izvajanja aktivnosti: september 2010 – december 2011 

Aktivnost 3: Izvedba etnološko-lončarskih delavnic 

Na delavnici bosta predavala etnolog in lončar. Etnolog bo predstavil tradicionalno posodje na 
področju Dolenjske in Bele krajine ter njegovo uporabo v preteklosti. Lončar bo prikazal izdelavo 
glinenih posod na lončarskem vretenu, predstavil bo izdelavo posod nekoč in danes. Udeleženci se 
bodo tudi sami preizkusili  v izdelavi posod. 

Opis del: 

 Vodenje in organizacija delavnice, 

 Informiranje javnosti, 

 Nabava materiala,:fotokopije gradiva, glina,,modelirke,, lesene podloge, žice za razanje, 
gobe, krpe,predpasniki 

 Fotografsko dokumentiranje, 

 Izvedba delavnice,  

Ciljna skupina:  
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 aktivi kmečkih žena, 

 upokojenke 

 kmečke gospodinje, 

 

Čas izvajanja aktivnosti: september 2010 – december 2010 

Aktivnost 4: Izvedba lončarskih ustvarjalnic za otroke 

V vrtcih po Dolenjskem in Beli krajini se bodo izvajale ustvarjalne lončarske delavnice, kjer bodo 
otroci spoznali material in sami izdelali glinene izdelke, jih pobarvali in odnesli domov. S to delavnico 
se bo prenašalo staro znanje lončarstva na otroke. 

Opis del: 

 Organizacija in vodenje delavnice 

 Priprava na vsako delavnico 

 Nabava materiala :glina, podložne ploščice,drobni mat:podložne plošče, modelirke 
škatle,predpasniki 

 Prikaz in učenje lončarja 

 Izvedba delavnice 

 Fotografsko dokumentiranje 

Ciljna skupina: : 

 Otroci, ki hodijo v vrtce Dolenjske in Bele krajine 

Čas izvajanja aktivnosti: februar 2010 – junij 2010 

III. FAZA 

Aktivnosti 5: Izvedba etnološko-lončarsko-kulinarične delavnice 

Delavnica bo potekala na Kmetijski šoli Grm. Na delavnici bo prikazana različna uporaba posode 
nekoč in izdelava posode na lončarskem vretenu. Prikazana bo tudi uporaba posode v kulinariki. V 
posodi bomo kuhali in servirali jedi. Pripravili bomo razstavo serviranih jedi v tradicionalnih posodah. 
Udeleženci razstave se bodo lahko tudi preizkusili v izdelavi glinenih izdelkov, in v kuhi tradicionalnih 
jedi. 

Opis del: 

 Organizacija ter vodenje delavnice 

 Nabava materiala Glina ,drobni material-modelirke, čopiči,papir, podložne plošče,glazure, že 
narejeno keramično posodje, hrana, za kulinarični del, predpasniki 

 Predavanje kuharja, etnologa ter lončarja 

 Izdelava posod  na vretenu 

 Kuhanje in serviranje jedi 

 Fotografsko dokumentiranje. 
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 Obveščanje preko medijev 

 Ciljna skupina:  

 Aktiv kmečkih žena 

 Učenci srednjih šol 

 

Čas izvajanja aktivnosti: september 2010 – december  2010 

 

IV. FAZA 

 

Aktivnost 6:  Izvedba lončarskih delavnic za odrasle – nova posoda za staro rabo 

Delavnica bo potekala na Kmetijski šoli Grm in v Velikem Nerajcu. Na delavnici bo prikazana različna 
uporaba posode nekoč in izdelava posode na lončarskem vretenu. Udeleženci se bodo lahko tudi 
preizkusili v izdelavi glinenih izdelkov na vretenu. Izdelali bodo tudi prostoročno posode, jih okrasili in 
pripravili na peko. Preizkusili se bodo tudi v drugih tehnikah izdelovanja sodobne keramike. Pečene 
posode bodo odnesli domov.  

Opis del: 

 Organizacija ter vodenje delavnice 

 Nabava materiala:glina drobni material-modelirke,žice, podložne lesne plošče, lončene 
posode,  

 Predavanje kuharja, etnologa ter lončarja 

 Izdelava posod na vretenu 

 Fotografsko dokumentiranje. 

 Obveščanje medijev 

Ciljna skupina:  

 Aktiv kmečkih žena 

 Učenci srednjih šol 

 Zainteresirani odrasli 

Čas izvajanja aktivnosti: september 2010 –junij 2011 

Aktivnost 7:  Razstava stara posoda za novo rabo 

Razstava bo potekala na vseh občinah udeleženih v projektu. Narejena bo v mobilni obliki. Na razstavi 
bodo predstavljene tradicionalne posode v naravni ter fotografski obliki, ter izdelki, ki jih bodo 
udeleženci delavnic naredili na delavnicah .  

Opis del: 



77 

 

 Organizacija ter postavitev razstave 

 Nabava manjše prenosne oprema : 3 vitrine,4 panoji,stojala za panoje, razstavne  kocke, 
knjige vtisov  

 Priprava mobilne enote za razstave 

 Obveščanje medijev 

 Predavanje 

 Pogostitev. 

Ciljna skupina:  

 Vsi udeleženci prejšnjih delavnic ter zainteresirana javnost 

Čas izvajanja aktivnosti: oktober 2010 – julij 2011 

Aktivnost 8: Informiranje, propaganda in promocija 

 Oblikovanje zloženk  

 Tiskanje 1000 kosov zloženk Lončene posoda v sodobni rabi 

 Obveščanje po medijih 
 

3. Združite faze projekta. Projekt izvedite v dveh fazah. 

 

Projekt je razdelan v dve fazi, in sicer: 

I. Faza združuje – aktivnosti 1, 2, 3, 4 
II. Faza združuje – aktivnosti 5, 7, 8 

 

4. Predložite stroškovnik iz katerega bodo razvidni vsi predvideni stroški 
 
Se nahaja v prilogi. 
 

5. Navedite vse promocijske aktivnosti in morebitne naklade promocijskega gradiva. 
 
Predvidene so naslednje promocijske aktivnosti: 

 Oglas v časopisu 1/8  150 EUR x 2 =300 

 Oglas na radijski postaji  150 EUR 

 15 minutna oddaja na lokalni TV  1450 EUR 

 1/3 stranski  prispevek o projektu  v lok. časopisu 450 EUR  

 Tisk 1000 izvodov  A4 zloženke 150 EUR 
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6. Prispevek v naravi. Upoštevajte 54.člen Uredbe komisije (ES) št. 1974/2006 o podrobnih 
pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005. Prispevek v naravi je možno uveljaviti 
samo pri naložbah. Kateri so upravičeni stroški pri naložbah pa pojasnjuje 55.člen iste uredbe. 

Prispevek v naravi v projektu ni upoštevan. 

7. V skladu s pozivom oz. dopolnitvami popravite tabelo Finančno ovrednotenje projekta 
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 Faza 1 Faza 2 Skupaj 

Skupna vrednost 

(€) 

9.176,00 21.150,00 30.326,00 

Upravičeni stroški 

(€) 

8.750,00 20.020,00 28.770,00 

 

Tip projekta / faze 

projekta z % 

sofinanciranja 

Neprofiten – 

animacija, 

izobraževanje, 

usposabljanje – 

60% 

Neprofiten – animacija, 

izobraževanje, 

usposabljanje – 60% 

Neprofiten –  

LEADER sredstva  

v % 

v € 

 

60% 

5.250,00 

 

60% 

12.012,00 

 

60% 

17.262,00 

Zasebna sredstva  

v % 

v € 

 

23,71% 

2.176,00 

 

24,27% 

5.134,00 

 

24,40% 

7.310,00 

Druga sredstva  

v  % 

v € 

 

19,07% 

1.750,00 

 

18,93% 

4.004,00 

 

18,97% 

5.754,00 

Prispevek v naravi  

v (%) 

   

Obdobje izvajanja 

projekta 

01.06.2010 – 

20.12.2010 

01.08.2010 –  

20.06.2011 

 

Dinamika vlaganja 

zahtevkov 

20.12.2010 20.06.2011  
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LIN 11 – OGLARSTVO V PRETKLOSTI ZA PRIHODNOST 
 

1. Natančno pojasnite »aktivnost 1«, saj iz opisa ni razvidno ali se bo kopa in oglarska bajta 
postavila samo za namene prireditve. 

 

 Čiščenje košenice bo potekalo na območju Gorjancev (0.5 Ha) – parcelna številka 3590/35 k.o 

Vrhpolje) 

 Kopa se bo postavila samo za namen prireditve. Oglje se ne bo tržilo, ampak se bo razdelilo 

med udeležence prireditve in po osnovnih šolah, vrtcih.  

 Oglarska bajta se bo postavila za uporabo pri vsakoletni tradicionalni prireditvi kuhanja oglja 

na Gorjancih. (parcelna številka kjer bo potekala prireditev: 3594/107, k.o Vrhpolje.  

Lastniki:  

Franc Bratkovič, Volčičeva ulica 28, Novo mesto, 

Janez Bratkovič, Gorenje Vrhpolje 62b, Šentjernej,  

Slavko Bratkovič, Gorenje Vrhpolje 62a, Šentjernej, 

Stanko Gorenc, Gor. Brezovica 53, Šentjernej,  

Alojz Judež, Prvomajska cesta 15, Šentjernej,  

Dušan Rangus, Resslova cesta 2, Šentjernej  

Andraž Rumpret, Vrh pri Šentjerneju 5, Šentjernej 

 

 Aktivnost vključuje obnovo in popravilo strehe na oglarski bajti, ker gre v tem primeru za 

neprofitno naložbo, smo jo iz prve faze projekta prestavili v 2. Fazo projekta. Naložba bo 

vključevala strošek: 

           Gradbena dela kot strošek: 

 Obnova in popravilo strehe na oglarski bajti. 

 Razširitev in ureditev kopišča (prostora in okolice kjer bo postavljena kopa) 

 Ureditev predstavitvenega prostora in panojev.  

Oglarska bajta se zato iz faze 1 črta in prenese v fazo 2 (prej 3). 

 Priprava lokacije: Lokacija bo prostor kjer bo potekala prireditev kuhanja oglja in njena 

predstavitev. Izdelana mora biti na način, da je »kopišče« čim nižje glede na ostalo, bljižnjo 

konfiguracijo terena. Razlog take postavitve je da zmanjšanje vpliva vetrov in s tem 

doseganje večje kontrole in nadzora med procesom kuhanja. V ta namen je potrebno izvesti 

določ zemeljske posege na terenu. Parcelna številka kjer bo postavljena kopa: 3594/107, k.o 

Vrhpolje. 
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 Izdelava promocijske zgibanke (navedite delovni naziv te zgibanke, komu bo 

namenjena)Naslov zgibanke: Gorjansko oglje. Zgibanka bo namenjena osnovnošolcem, 

srednješolcem in  vsem obiskovalcem prireditve. 

 Promocija kuhanja oglja za širši krog obiskovalcev predvsem srednješolske in srednješolske 

populacije: v tem delu je mišljena promocija kot obisk osnovnošolcev in srednješolcev in 

drugih udeležencev na prizorišču, kjer bo oseba, ki bo izvajala kuhanje oglja predstavila 

dogodek praktično in teoretično. Udeležencem bodo podeljene tudi manjše zgibanke, kjer bo 

vsebinsko in grafično predstavljen teoretični del in  zgodovina te dejavnosti na Gorjancih in 

Dolenjskem.  

 Izobraževanje za zainteresirane: tekom izvajanja projekta bo izvedeno izobraževanje v obliki 

delavnice, ki so predvidene v aktivnosti 4 

 Izdelava ustrezne promocijske embalaže  Embalaža bo izdelana kot  vreče  iz platna blaga in 

papirja. Vse vreče bodo potiskane z logotipom društva in napisom iz katerega bo razbrati, da 

je to oglje iz Gorjancev 

2. Pojasnite kakšna izobraževanja bodo potekala v okviru  »aktivnosti 1«. Kdo bo koga 
izobraževal in o cem? 

Izobraževanje glede oglarjenja bo potekalo v okviru obiskov osnovnošolcev in srednješolcev, ter 

obiskovalcev gozdne učne poti. Za to aktivnost bo zadolžena oseba, ki bo izvajala kuhanje oglja.   

3. Priložite izjavo, da projekt še ni bil sofinanciran iz javnih sredstev RS ali EU 

V prilogi   

4. Med partnerji ni navedenega  partnerja 4 GG NM. Pojasnite kdo je partner in kakšna je 
njegova vloga. 

Pri partnerju GG Novo mesto je bil predviden prispevek v naravi. Glede na to, da pri prireditvi za 

ohranjanje tradicije oglarstva ne gre za investicijo, prispevka v naravi ni možno uveljavljati, zato 

pri projektu GG Novo mesto ne sodeluje več kot partner, za koordinacijo in izvedbo faze 1 se bo 

kot partner na novo vključilo Javno podjetje Center za ekološko kulturno in kongresno dejavnost 

(JP EKKC) d.o.o., Zdraviliški trg 8, 8350 Dolenjske Toplice.   

Partnerji v projektu so naslednji: 

Pregled partnerstva  

                                                              Glavne naloge oz. aktivnosti 

Partner 1 

Vodilni partner 

Vodenje in promocija projekta, koordinacija 

med partnerji projekta. Izvedba ključnih 

aktivnosti št. 2 ,3, in 4 

Partner 2 Društvo Gor. 

Koš.  

Izvedba ključnih aktivnosti št. 1 in 5 
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Partner 3 Terme Krka Izvedba ključne aktivnosti št. 5 

Partner 4 Center za 

ekološko kulturno in 

kongresno dejavnost 

Izvedba aktivnosti št. 5 in koordinacija pri 

aktivnosti 2 in 3 

5. Pojasnite kaj pomeni kratica OU 

Kratice OU pri prijavi nismo uporabljali, smo pa navajali kratico UE, ki pomeni upravna enota. 

6. Določite natančne lokacije delavnic in gozdne učne poti. 

Trasa učne poti bo izvedena okoli planinskega doma Miklavž na Gorjancih v dolžini 3,4 km. 

Predvidevamo izvedbo 3 delavnic, katerih lokacije so: Dolenjske Toplice (kulturno kongresni 

center), Črnomelj (lokacija se določi v sodelovanju z Občino Črnomelj), Gorjanci – Nad 

Miklavžem.  

7. Predložite stroškovnik iz katerega bodo razvidni vsi predvideni stroški projkta 

V prilogi. 

8. Navedite vse predvidene promocijske aktivnosti in morebitne naklade promocijskega 
gradiva. 

Pri prireditvi za ohranjanje tradicije oglarstva se predvideva izdaja:  

- informativne zloženke, kjer bo navedeno nekaj splošnega o oglarstvu ter program 
prireditev, ki se bo ob prižigu kope izvedel. Predvideva se izdaja 2500 kosov te zloženke, -  

-  izdelan in postavljen bo reklamni transparent -1KOS, POSTAVLJEN BO NA VHODU V 
DOLENJSKE TOPLICE IZ SMERI NOVEGA MESTA , 

-  izvedeno radijsko oglaševanje (pred prireditvijo - 1 teden) in  
- izvedeno plakatiranje (PRIBLIŽNO ŠT. PLAKATOV - 50).  

9. Projekt izvedite v dveh fazah. Združite fazo in fazo 2. 

Priložena  preglednica finančno ovrednotenje projekta.  

10. Prispevek v naravi. Upoštevajte 54.člen Uredbe komisije (ES) št. 1974/2006 o podrobnih 
pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005. Prispevek v naravi je možno 
uveljaviti samo pri naložbah. Kateri so upravičeni stroški pri naložbah pa pojasnjuje 55.člen 
iste uredbe. 

V drugii fazi se predvideva ureditev objektov in tematskih poti. Predvideno je prostovoljno 

delo. To bo ovrednoteno v skladu s številom ur posameznikov in primerljivo vrednostjo 

delovne ure za takšno delo.   

11. V skladu s pozivom oz. dopolnitvami popravite tabelo Finančno ovrednotenje projekta 
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       Prva faza se bo izvajala do 31.12.2010, izvajanje 2. faze ostaja nespremenjeno.  

 

 

  FAZA 1 FAZA 2 FAZA 3 FAZA 4  SKUPAJ 

Skupna vrednost v (€) 

          

37.864,00   22.732,00       60.596,00   

Upravičeni stroški v (€) 34.237,00   19.443,00       53.680,00   

Tip projekta/faze 
projekta s % 
sofinanciranja 

drugi neprofitni 
projekti 100% 

neprofitne 
naložbe 50% 

      

      
LEADER           
Sredstva             
v %  100,00% 50,00%     81,89% 
v € 34.237,00   9.722,00       43.959,00 
zasebna sredstva           
v % 9,58% 40,12%     21,04% 
v € 3.627,00   9.121,00       12.748,00   
druga           
Sredstva           
v % 0% 17,11%     6% 
v € 0,00   3.889,00       3.889,00   
Prispevek v naravi           
v %   20%       
v €           

Obdobje izvajanja 
projekta 

1.1.2010-
31.12.2010 1.1.2010-30.6.2011       

Dinamika vlaganja 
zahtevkov 20.1.2011 20.6.2011       
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»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje« 

 

LAS DOLENJSKA IN BELA KRAJINA 

 

Datum: 19.05.2010 

 

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 

PREHRANO 

Sektor za razvoj podeželja in strukturno politiko 

Dunajska cesta 22 

1000 Ljubljana 

 

 

 

ZADEVA: PODROBNEJŠE DOPOLNITVE IN SAMODOPOLNITVE ZA PROJEKT »OGLARSTVA V  

                PRETEKLOSTI ZA PRIHODNOST« LIN 2010 
     Veza: Poziv na dopolnitev/uskladitev letnega izvedbenega načrta za leto 2010  

 

Spoštovani, 

 

Dne 04.05.2010 smo vam poslali v pregled dopolnitve za Letni izvedbeni načrt 2010. Že pri 

oddaji smo ugotovili, da so te za projekt Oglarstvo v preteklosti za prihodnost pomnjkljive, 

saj pri njih ni sodeloval (odsotnost zaradi prvomajskih praznikov), eden izmed glavnih 

partnerjev v projektu. V nadaljevanju prilagamo podrobnejše dopolnitve izdelane v skladu z 

vašimi predlogi, hkrati pa smo v izogib nejasnostim pri nadaljnjem izvajanju projekt izdelali 

še samodopolnitve, s katerimi še podrobneje tolmačimo posamezne naloge znotraj 

aktivnosti.  

 

LIN 11 – OGLARSTVO V PRETKLOSTI ZA PRIHODNOST 
 

12. Natančno pojasnite »aktivnost 1«, saj iz opisa ni razvidno ali se bo kopa in oglarska bajta 
postavila samo za namene prireditve. 

 Čiščenje košenic - Društvo Gorjanske košenice bo izvedlo čiščenje košenic s ciljem, de se 
površina na kateri se bo izvajala aktivnost spravi v tako stanje, ki bo omogočilo vsakoletno 
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košnjo. Z vsakoletno  košnjo tako preprečimo nadaljnje zaraščanje in krčenje košenic. 
Aktivnost bo vsebovala: 
Podiranje in odstranitev drevja in grmovja- delo se izvede strojno in ročno. 
Les se uporabi za izdelavo kope – delo se izvede ročno. 
Odstranitev panjev  korenin in kamenja – delo se izvede strojno. 
Planiranje in urejanje površine – delo se izvede strojno in ročno. 
Čiščenje košenice bo potekalo na območju Gorjancev blizu planinskega doma Miklavž, parc. 
št: 3590/35 k.o Vrhpolje v izmeri 1,64 ha. Predmet čiščenja je 0,5 ha površine. Soglasje 
lastnikov v prilogi. 

 Kopa se bo postavila samo za namen prireditve. Oglje se ne bo tržilo, ampak se bo razdelilo 
med udeležence prireditve in po osnovnih šolah, vrtcih. Kopa bo izdelana na lokaciji blizu 
planinskega doma Miklavž, parc. št 3594/107, k.o. Vrhpolje. Soglasje lastnikov bo podano v 
prilogi. Za postavitev kope je potrebno najprej pripraviti prostor, ki se imenuje  po starih 
izročilih »kopišče«. Kopišče mora biti izdelano na način, da je njen nivo čim nižji glede na 
ostalo, bližnjo konfiguracijo terena.  Razlog take postavitve je v zmanjševanju  vpliva vetrov in 
s tem doseganje večje kontrole in nadzora med procesom kuhanja. V ta namen je potrebno 
izvesti določene zemeljske posege na terenu. Površino je potrebno pripraviti tako, da je na 
sredini izbočena, s čemer se odpravi možnost zamakanja  med procesom kuhanja. 
Za izdelavo kope je potrebno približno 20-30 m3 lesa, ki ga je potrebno najprej preoblikovati v 
cepance, ki se potem zložijo v obliko kope.  Zložen les se nato pokrije s travo ali praprotjo. 
Praprot  služi kot zaščita pred vdorom zemlje med lesene cepance. Z zemljo se pokrije celotna 
kopa z namenom, da se prepreči prisotnost kisika in se na ta način lako kontrolira sam proces 
ogljenja. 

 Izdelava oglarske bajte iz lubja  - SAMODOPLNITEV – nosilec projekta je ugotovil, da je za 
ohranjanje trajnosti projekta ustreznejše, da obnovi oglarsko bajto, ki se nahaja v na lokaciji, 
kjer bo postavljena kopa. Zato se ta aktivnost črta in se prenese v  aktivnost 5: Ureditev 
naravoslovne učne poti na Gorjancih. Aktivnost vključuje obnovo in popravilo strehe na 
oglarski bajti, ker gre v tem primeru za neprofitno naložbo, smo jo iz I. FAZE projekta 
prestavili v II. FAZO projekta.  
Oglarska bajta se zato iz faze 1 črta in prenese v fazo 2 (prej 3). AKTIVNOST 5 

 Priprava lokacije: Lokacija bo prostor kjer bo potekala prireditev kuhanja oglja in njena 
predstavitev. Za  ta namen je potrebno izvesti določne  zemeljske posege na terenu. Parcelna 
številka kjer bo postavljena kopa: 3594/107, k.o Vrhpolje. 

 Izdelava promocijske zgibanke – naslov zgibanke: Gorjansko oglje. Zgibanka bo namenjena 
osnovnošolcem, srednješolcem in  vsem obiskovalcem prireditve. Natisnjenih bo 700 izvodov 
zgibanke. 

 Promocija kuhanja oglja ob prižigu kope bo pripravljena pogostitev za povabljence in ostale 
obiskovalce. Pogostitev bo vsebovala kulinariko - tradicionalne oglarske  jedi in pijačo. 
Pogostitev bo namenjena  obiskovalcem (osnovnošolcem in srednješolcem), ki bodo obiskali 
prireditev  v okviru naravoslovnih dni. Po izdelanih ocenah bo na prižig kope povabljenih 
okoli 100 povabljencev, prireditve pa se bo v času poteka kuhanja oglja udeležilo 500-800 
osnovnošolcev in srednješolcev.  

 Izobraževanje (glej opis iz točke2) 

 Izdelava ustrezne promocijske embalaže –  kakšna bo oblika embalaže je predmet izvedbe 
projekta (platno ali karton). 
 
 

13. Pojasnite kakšna izobraževanja bodo potekala v okviru  »aktivnosti 1«. Kdo bo koga 
izobraževal in o čem? 
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Izobraževalni dnevi bodo potekali v času kuhanja oglja. Lokacija izobraževanja bo v bližini kope, 
planinskega doma Miklavž na Gorjancih. Ciljna skupina izobraževanj bo osnovnošolska in 
srednješolska mladina. Izobraževanje bo potekalo 7 do 10 dni.  Izobraževanja organiziranega ob 
ogledu kope so bo po izdelanih ocenah udeležilo 70 do 100 udeležencev na dan. Izobraževalni 
program  bo potekal v treh sklopih. Vsebine sklopov: 1) oglarstvo – o nastanku in procesu 
pridobivanja oglja, 2) gozdarstvo – o pomenu gozdov, rastlinstvu, vodotokih in o pomenu za 
človeka in njegovo okolje. 3) policija (varnost) – glede na to, da je v bližini dogajanja državna meja 
med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško bo oseba policije udeležence seznanila o poteku, 
pomenu in načinu prečkanja meje. Predvideni čas za izobraževanja za vsako skupino je 1 ura. 
Potem se skupine zamenjajo  in tako naprej.  
     
14. Priložite izjavo, da projekt še ni bil sofinanciran iz javnih sredstev RS ali EU 

V prilogi. 
   

15. Med partnerji ni navedenega  partnerja 4 GG NM. Pojasnite kdo je partner in kakšna je 
njegova vloga. 

Pri partnerju Gozdno gospodarstvo  Novo mesto (GGNM) je bil predviden prispevek v naravi. 
Glede na to, da pri prireditvi za ohranjanje tradicije oglarstva ni investicijski projekt, prispevek v 
naravi ni možno uveljavljati, zato pri projektu GG Novo mesto ne sodeluje več kot partner. Za 
koordinacijo in izvedbo faze 1 se bo kot partner na novo vključilo Javno podjetje Center za 
ekološko kulturno in kongresno dejavnost (JP EKKC) d.o.o., Zdraviliški trg 8, 8350 Dolenjske 
Toplice. 
   

Partnerji v projektu so naslednji: 

Pregled partnerstva  

                                                              Glavne naloge oz. aktivnosti 

Partner 1 
Vodilni partner 

Vodenje in promocija projekta, koordinacija med partnerji 
projekta. Izvedba ključnih aktivnosti št. 2 ,3, in 4 

Partner 2 Društvo Gor. Koš.  Izvedba ključnih aktivnosti št. 1 in 5 

Partner 3 Terme Krka Izvedba ključne aktivnosti št. 2 

Partner 4 Center za ekološko 
kulturno in kongresno dejavnost 

Izvedba aktivnosti št. 2 in koordinacija pri 3 in 4 

 
 

16. Pojasnite kaj pomeni kratica OU 
Kratice OU pri prijavi nismo uporabljali, smo pa navajali kratico UE, ki pomeni upravna enota. 
 
 

17. Določite natančne lokacije delavnic in gozdne učne poti. 
 

Trasa učne poti bo izvedena okoli planinskega doma Miklavž na Gorjancih in bo potekala v južni 
smeri proti slovensko – hrvaški meji,  v dolžini 3,4 km ( zemljevid trase se nahaja v arhivu LAS 
DBK).  
 
Predvidevamo izvedbo 3 delavnic. Lokacije delavnic: Dolenjske Toplice (kulturno kongresni 
center), Črnomelj (lokacija se določi v sodelovanju z Občino Črnomelj), Gorjanci – Nad 
Miklavžem.  
 
18. Predložite stroškovnik iz katerega bodo razvidni vsi predvideni stroški projekta 

V prilogi. 
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19. Navedite vse predvidene promocijske aktivnosti in morebitne naklade promocijskega 

gradiva. 
 

Pri prireditvi za ohranjanje tradicije oglarstva se predvideva izdaja:  
- informativne zloženke, kjer bodo  navedene splošne informacije o oglarstvu ter  program 

prireditev, ki se bo ob prižigu kope izvedel. Predvideva se izdaja 2500 kosov  zloženke,   
-  izdelan in postavljen bo reklamni transparent -1KOS, postavljen bo na vhodu v Dolenjske 

Toplice iz smeri Novega mesta, 
-  izvedeno radijsko oglaševanje (pred prireditvijo - 1 teden za Kuhanje oglja in 1 teden za 

prireditev ohranjanje tradicije) in  
- izvedeno plakatiranje (PRIBLIŽNO ŠT. PLAKATOV - 50). 
-  

20. Projekt izvedite v dveh fazah. Združite fazo in fazo 2. 
Priložena  preglednica finančno ovrednotenje projekta. 
 

 
21. Prispevek v naravi. Upoštevajte 54.člen Uredbe komisije (ES) št. 1974/2006 o podrobnih 

pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005.  
V prvi fazi je predvideno čiščenje površin. Del tega dela bodo opravili člani društva kot 
prostovoljno delo, zato predlagamo, da se upošteva kot prispevek v naravi. V drugi fazi se 
predvideva ureditev objektov in tematskih poti. Predvideno je prostovoljno delo. To bo 
ovrednoteno v skladu s številom ur posameznikov in primerljivo vrednostjo delovne ure za 
takšno delo.   

22. V skladu s pozivom oz. dopolnitvami popravite tabelo Finančno ovrednotenje projekta 
 

       Prva faza se bo izvajala do 31.12.2010, izvajanje 2. faze ostaja nespremenjeno.  

  FAZA 1 FAZA 2 FAZA 3 FAZA 4  SKUPAJ 

Skupna vrednost v (€) 

          

37.864,00   22.732,00       60.596,00   

Upravičeni stroški v (€) 34.237,00   19.443,00       53.680,00   
Tip projekta/faze 
projekta s % 
sofinanciranja 

drugi neprofitni 
projekti 100% 

neprofitne naložbe 
50% 

      

      
LEADER           
Sredstva             
v %  100,00% 50,00%     81,89% 
v € 34.237,00   9.722,00       43.959,00 
zasebna sredstva           
v % 9,58% 40,12%     21,04% 
v € 3.627,00   9.121,00       12.748,00   
Druga           
Sredstva           
v % 0% 17,11%     6% 
v € 0,00   3.889,00       3.889,00   
Prispevek v naravi           
v %   20% 20%       
v €           



88 

 

Obdobje izvajanja 
projekta 1.1.2010-20.12.2010 1.1.2010-30.6.2011       
Dinamika vlaganja 
zahtevkov 20.12.2010 20.6.2011       

 

SAMODOPOLNITEV SE NANAŠA NA SPREMEMBO 5. AKTIVNOSTI (SEDAJ II. FAZA PROJEKTA), sicer 

se bo aktivnost 5 (ki je po pomoti v LIN označena s številko 4), vključevala naslednje alinee: 

 Rekonstrukcija obstoječe oglarske bajte – nosilec aktivnosti je pri ponovnem pregledu  
projekta ugotovil , da bo za ohranjanje tradicije oglarstva pomembnejše, da se   rekonstruira  
obstoječa oglarska bajta na parc.št 3594/100, k.o. Vrhpolje. Bajta je last društva, in sicer je iz 
dokumentacije razvidno, da gre za enostaven objekt – kmečka lopa. Za poseg po izjavi nosilca 
aktivnosti ne potrebuje posebnih dovoljen.  Potrebno bo popraviti streho – v skladu s tradicijo je ta iz 
lesenih desk in urediti  tla  – glinena navadna  drobljena opeka.  Cilj omenjenega posega je preprečili 
udor vode med nalivi skozi streho in iz tal.  Bajta bo adaptirana s ciljem ustvariti obiskovalcem čim boj 
verodostojno predstavo o  zavetišču, ki so ga uporabljali oglarji med kuhanjem oglja.  Ogled bajte bo 
za obiskovalce brezplačen. 

 

 Lokacija poteka učne poti – cilj Društva gorjanske košenice  je na področju okolice planinskega 
doma Miklavž in v južni smeri proti slovensko – hrvaški meji urediti naravoslovno učno pot. Učna 
pot bo speljana po gozdni, travnati  in grmičevnati pokrajini in bo namenjena naravoslovnemu 
izobraževanju, spoznavanju gozdnih rastlin, živali, gozdnih rastlin, živali, gozdarstva, tradiconalnih 
obrti in naravnih pojavov. Pot bo opremljena z informacijskimi tablami, kjer bodo navedeni 
osnovni podatki. Dolžina poti je predvidoma 3.4 km (zemljevid poteka učne poti se nahaja v 
arhivu LAS DBK). 
 

 Izdelava vodnika – Podrobnejše informacije o posamezni informacijski točki boso dostopne v 
vodniku, ki bo oblikovan kot knjižica A5 formata in bo izdan v 500 izvodih. Vsebina vodnika: gozd 
in krajina , naravne znamenitosti, živalstvo, rastlinstvo, drevesne vrste, rastline, ptice, divjad in 
turistični objekti.  

 

 Informacijske table učne poti – predvidenih 10 tabel postavljenih na naslednjih lokacijah 
(1.Izhodiščna točka pri Miklavžu, 2.Razgledna točka pri na vzletni ploščadi za zmajarje, 3. 
Razgledna točka nad poseko (Baronov rob), 4. Izero ,5. Glajz, 6. Lovska preža, 7. Krvavi kamen 8. 
Botanična točka  na košenicah, 9. Točka prikaza drevesnih vrst, 10. Kopa). 

 

 Vključevanje stroke gozdar, botanik: strokovna pomoč pri izvedbi in vsebini vodnika pri točka 
izberi informacijskih točk. 

 

 Izdelava in postavitev panoja - Pano drevesni h vrst bo postavljen na parc. št 3590/15, 
k.o.Vrhpolje. Dimenzije panoja, ki bo v obliki kozolca bo 3 x 2,5m.  Na panoju bodo predstavljene 
vse glavne drevesne vrste. 

 

 Trasiranje – bo zajemalo gozdarske in zemeljske posege, ki jih bo potrebno izvesti s pomočjo 
stroja nekaj pa tudi ročno. Parcelna številka trase je 3594/80. Soglasje lastnikov v arhivu LAS DBK. 
Trasiranje bo vključevalo tudi nakup opreme:  
- cepilec drv + kardan  vitel,  
- mulčar+kardan, 
- žaga.  
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 Postavitev informacijskih tabel: Oznake učne poti  bodo vsebovale  glavno informacijsko tablo, ki 
bo postavljena na začetku poti in sicer na Miklavžu. Deset informacijskih tabel bo postavljenih na 
informativnih točkah. Med informativnimi točkami bodo postavljene lesene oznake posameznih 
drevesnih in rastlinskih vrst. Prav tako bodo oznake vsebovale potrebno število usmerjevalnih 
tabel, ki bodo tudi lesene. Mere informacijskih tabel: 
 

Naziv- material Dimenzije (cm) 

Glavna informacijska tabla – kovinska 150 x 100 

Informacijske table – kovinske 30 x 30 

Usmerjevalne table – les 15 x 10 

Oznake vrst dreves – les 20 X  10 

 
 
SAMODOPOLNITEV AKTIVNOSTI 2 – PRIREDITEV ZA OHRANJANJE TRADICIJE 
 
Natančnejši opis prireditve po dnevih: 1 dan – začetek postavljanje kope, strokovno vodenje ob 
oglarski kopi, 11.06.2010 – strokovno vodenje ob oglarski kopi; 12.06.2010-slavnostni prižig kope 
s kulturnim programom, pokušina oglarske malice in nastop Ansambla Petra Finka, 14.06.2010 – 
Likovna kolonija ob kopi (slikar Jože Kumer). Vsa dela bodo razstavljena v KKC Dol. Toplice. 
Razstava bo brezplačna. Za potrebe izvedbe kolonie bo nabavljen material (slikarske predloge, 
fiksir). Isti dan bo organiziran naravoslovni dan za otroke OŠ Dolenjske Toplice, 15.06.2010 – 
strokovno vodenje ob oglarski kopi, 16.06.2010 – 1. Oglarski tek – Tek za zdravje. 

        Izdelava zgibanke s programom prireditve. 
 

SAMODOPOLNITEV AKTIVNOSTI 3 – PRIPRAVA IN IZDAJA STROKOVNE PUBLIKACIJE 
Strokovna publikacija z delovnim naslovom Oglarstvo v preteklosti za prihodnost bo izdana v 300 
izvodih. 

 

Idikator Izhodiščno stanje  Prej – ciljna vred. Nova ciljna vred. 

Kazalnik 1 – očiščene zaraščinihr 
površine 

0 ha 0,5 ha (2010) 0,5 ha (2010) 

Kazalnik 2 – Organizirani prižigi  0 3 (2011) 2 (2010) 

Kazalnik 3 – Izvedena  učna pot  0 3,7 km 3,4 km 

Kazalnik 4 – Izvedene izobraževalne 
delavnice 

0 3 3 

Kazalnik 5 – Udeleženci izobraževanja 0 15 -20 15-20 

Kazalnik 6 – Seznanjeni prebivalci o 
tradiciji oglarstva 

2% prebivalcev 15% prebivalcev 15% prebivalcev 

Kazalnik 7 – Izdelan vodnik  0 1 1 (500 izvodov) 

Kazalnik 8 -  Izdelana strokovna 
publikacija »Oglarstvo v preteklosti za 
prihodnost« 

 
0 

 
1 

 
1 (300 izvodov 

Kazalnik 9 – Izdelana zgibanka 
Gorjansko oglje 

0 1 1 (700 izvodov) 

Kazalnik 10 – Izdelana zgibanka s 
programom prireditve 

 
0 

 
1 

 
1 (1200 izvodov) 

Kazalnik 10 – izvedena strokovna 
ekskurzija na temo oglarstva 

 
0 

 
0 

 
1 (15 - 20 udelež.) 

Kazalnik 12–Obnovljena oglarska 
bajta – kmečka lopa (parc. 3594/100) 

 
0 

 
0 

 
1  
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Kazalnik 13 – Nakupljena oprema 0 3 -cepilec drv + kardan  vitel,  

- mulčar+kardan, 
- žaga.  

 

POPRAVEK STROŠKOVNIKA ZA OGLARSTVO: 

 

4.1.2003 Sumarni stroškovni načrt Vrednost v EUR  

  Vrst stroškov UPRAV. STROŠKI 
CELOTNI 
STROŠKI 

1. Strošek osebja 9.647,00 9.647,00 

1.1 Osebje  9.647,00 9.647,00 

1.2 

Stroški za 
potovanje in 
nastanitve      

2. 
Stroški zunanjih 
izvajalcev 28.800,00 32.705,00 

3. Investicije 5.193,00 6.232,00 

3.1 Gradbena dela 1.416,00 1.700,00 

3.2 Oprema 3.777,00 4.532,00 

3.3 Amortizacija 0,00 0,00 

4. Materialni stroški 5.540,00 6.612,00 

5.  

Stroški 
informiranja in 
promocije 4.500,00 5.400,00 

6. 
Stroški projekta 
skupaj 53.680,00 60.596,00 

 

 

 

KLJUČNA AKTIVNOST 1: KUHANJE 
OGLJA NA GORJANCIH  IN ČIŠČENJE 
KOŠENIC   

  Vrst stroškov UPRAV. STROŠKI 
CELOTNI 
STROŠKI 

1. Strošek osebja 2.240,00 2.240,00 

1.1 Osebje  2.240,00 2.240,00 

1.2 

Stroški za 
potovanje in 
nastanitve      

2. 
Stroški zunanjih 
izvajalcev 4.000,00 4.800,00 

3. Investicije   0,00 

3.1 Gradbena dela     

3.2 Oprema     

3.3 Amortizacija     

4. Materialni stroški 2.668,00 3.200,00 

5.  
Stroški 
informiranja in 1.250,00 1.500,00 
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promocije 

6. 
Stroški projekta 
skupaj 10.158,00 11.740,00 

 

 

KLJUČNA AKTIVNOST 2: PRIREDITEV ZA 
OHRANJANJE TRADICIJE OGLARSTVA   

  Vrst stroškov UPRAV. STROŠKI 
CELOTNI 
STROŠKI 

1. Strošek osebja 3.930,00 3.930,00 

1.1 Osebje  3.930,00 3.930,00 

1.2 

Stroški za 
potovanje in 
nastanitve      

2. 
Stroški zunanjih 
izvajalcev 3.800,00 3.800,00 

3. Investicije     

3.1 Gradbena dela     

3.2 Oprema     

3.3 Amortizacija     

4. Materialni stroški 2.355,00 2.792,00 

5.  

Stroški 
informiranja in 
promocije 1.650,00 1.980,00 

6. 
Stroški projekta 
skupaj 11.735,00 12.502,00 

 

 

KLJUČNA AKTIVNOST 3:  PRIPRAVA IN 
IZDAJA STROKOVNE   PUBLIKACIJE   

  Vrst stroškov UPRAV. STROŠKI 
CELOTNI 
STROŠKI 

1. Strošek osebja 200,00 200,00 

1.1 Osebje  200,00 200,00 

1.2 

Stroški za 
potovanje in 
nastanitve      

2. 
Stroški zunanjih 
izvajalcev 6.500,00 7.350,00 

3. Investicije 0,00 0,00 

3.1 Gradbena dela     

3.2 Oprema     

3.3 Amortizacija     

4. Materialni stroški 117,00 140,00 

5.  

Stroški 
informiranja in 
promocije 150,00 180,00 

6. 
Stroški projekta 
skupaj 6.967,00 7.870,00 
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KLJUČNA AKTIVNOST 4:  IZVEDBA 
STROKOVNIH DELAVNIC IN 
IZOBRAŢEVANJ   

  Vrst stroškov UPRAV. STROŠKI 
CELOTNI 
STROŠKI 

1. Strošek osebja 277,00 277,00 

1.1 Osebje  277,00 277,00 

1.2 

Stroški za 
potovanje in 
nastanitve    0,00 

2. 
Stroški zunanjih 
izvajalcev 4.500,00 4.755,00 

3. Investicije 0,00 0,00 

3.1 Gradbena dela     

3.2 Oprema     

3.3 Amortizacija     

4. Materialni stroški 400,00 480,00 

5.  

Stroški 
informiranja in 
promocije 200,00 240,00 

6. 
Stroški projekta 
skupaj 5.377,00 5.752,00 

 

 
KLJUČNA AKTIVNOST 5: UČNA POT   

  Vrst stroškov UPRAV. STROŠKI 
CELOTNI 
STROŠKI 

1. Strošek osebja 3.000,00 3.000,00 

1.1 Osebje  3.000,00 3.000,00 

1.2 

Stroški za 
potovanje in 
nastanitve      

2. 
Stroški zunanjih 
izvajalcev 10.000,00 12.000,00 

3. Investicije 5.193,00 6.232,00 

3.1 Gradbena dela 1.416,00 1.700,00 

3.2 Oprema 3.777,00 4.532,00 

3.3 Amortizacija     

4. Materialni stroški     

5.  

Stroški 
informiranja in 
promocije 1.250,00 1.500,00 

6. 
Stroški projekta 
skupaj 19.443,00 22.732,00 
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Zap. Št. VRSTA STROŠKOV I. FAZA II. FAZA 

    upravičeni stroški celotni striški upravičeni stroški celotni stroški 

1. Strošek osebja 6.647,00 6.647,00 3.000,00 3.000,00 

1.1. Osebje 6.647,00 6.647,00 3.000,00 3.000,00 

1.2. 

Stroški za 
potovanje in 
nastanitve 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 
Stroški zunanjih 
izvajalcev 18.800,00 20.705,00 10.000,00 12.000,00 

3. Investicije 0,00 0,00 5.193,00 6.232,00 

3.1. Gradbena dela 0,00 0,00 1.416,00 1.700,00 

3.2. Oprema 0,00 0,00 3.777,00 4.532,00 

3.3. Amortizacija 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Materialni stroški 5.540,00 6.612,00 0,00 0,00 

5. 
Stroški informiranja 
in promocije 3.250,00 3.900,00 1.250,00 1.500,00 

6. 
Stroški projekta 
skupaj 34.237,00 37.864,00 19.443,00 22.732,00 
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ZAKLJUČEK  

V upanju, da boste upoštevali naše dopolnitve, saj so te izdelane v dobrobit kvalitetne izvedbe 

projekta, sem vam že v naprej zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo. 

 

Pripravila: Jožica Povše 

 

 

 

Organ upravljanja LAS DBK      Predsednik Skupščina 

Razvojni center Novo mesto:                                                           LAS DBK: 

Mag. Mojca Špec Potočar, direktorica                                         Tone Hrovat 

 

 

 

 

 

 


