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NAVODILO 

 

Letni izvedbeni načrt (LIN) je dokument, s katerim lokalna akcijska skupina (LAS) opredeli 

načrtovane aktivnosti, ki bodo sofinancirane iz sredstev LEADER v določenem letu. Na MKGP mora 

biti predložen do 30. septembra tekočega leta za naslednje leto.  

 

Za LAS, ki so vloge podale na prvi javni razpis (29.2.2008) velja: 

Letni izvedbeni načrt za koriščenje sredstev opredeljenih v obvestilu o višini dodeljenih pravic porabe 

finančnih sredstev za leto 2008 je LAS dolžna predložiti MKGP v potrditev najkasneje v roku dveh 

mesecev od prejema Odločbe o potrditvi statusa LAS. LIN za koriščenje sredstev opredeljenih v 

obvestilu o višini dodeljenih pravic porabe finančnih sredstev za leto 2009 pa najkasneje do konca 

februarja 2009. 

 

MKGP pregleda usklajenost predlaganih projektov s potrjeno lokalno razvojno strategijo (LRS) in 

usklajenost višine zaprošenih finančnih sredstev s pravicami porabe za ustrezno leto. O potrditvi LIN 

MKGP izda odločbo. 

 

V LIN so natančno opredeljeni vsi izvedbeni projekti, ki jih namerava LAS sofinancirati iz sredstev 

ukrepov LEADER. Navedeni so tudi projekti sodelovanja, tako medregijski kot čezmejni. Poleg opisa 

projektov mora biti izdelana tudi finančna konstrukcija in dinamika podajanja zahtevkov oziroma 

zaključka projektov za vsak posamezen projekt. Predloženi morajo biti tudi drugi relevantni 

dokumenti. Projekt mora biti ob prijavi pripravljen do faze izvedbe.  

 

Za izdelavo LIN se uporabljajo poenoteni obrazci. Priložena mora biti tudi izjava o veljavnosti izbora 

projektov, s katero LAS potrjuje, da so bili projekti, ki so predlagani za izvedbo, izbrani na podlagi in 

z uporabo preglednih postopkov in uporabo ocenjevalnih kriterijev, ter da pri odločanju ni bilo 

nepravilnosti.  

 

LIN mora biti v vezani obliki, v mapi, s priloženim seznamom prilog . Strani morajo biti oštevilčene. 

Vsako posamezno stran obrazca, s katerim se projekt prijavlja, podpiše pooblaščena oseba LAS (npr. 

predsednik). Naslovna stran mora biti podpisana in žigosana.  
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Lokalna akcijska skupina DOLENJSKA IN BELA KRAJINA 

 

Številka odločbe o potrditvi statusa LAS: DOLENJSKA IN BELA KRAJINA 

 

Številka Obvestila o višini dodeljenih pravic porabe finančnih sredstev lokalni akcijski skupini za leto 

2009 : 33151-12/2008/12 

 

 

Število predvidenih izvedbenih projektov______9______________,  

Število predvidenih projektov sodelovanja _____0_____________ 

 

 

Skupna vrednost izvedbenih projektov : 585.817,00€, od tega: 

 predvidenih sredstev LEADER:  248.346,40€, 

 druga sredstva (sredstva lokalnih skupnosti vključenih v LAS DBK) 141.287,70€,  

 lastna sredstva prijaviteljev 196.182,90 €. 

 

 

Skupna vrednost projektov sodelovanja_______0_________€, od tega: 

 predvidenih sredstev LEADER ______0______________€,  

 zasebnih sredstev __________0___________ €. 

 

 

Seznam izvedbenih projektov: 

1. OBNOVA PLANINSKEGA DOMA PRI GOSPODIČNI 

2. PRAZNIK DNEVA KOLIN DOLENJSKE IN BELE KRAJINE 

3. VZPOSTAVITEV OSKRBNIH TOČK 

4. DRUŢABNO ŢIVLJENJE NEKDAJ IN DANES 

5. SPOMINKI DOLENJSKE IN BELE KRAJINE 

6. REVITALIZACIJA BELOKRANJSKIH STELJNIKOV 

7. MREŢA REGIONALNIH MUZEJEV NA PROSTEM 

8. TREBANJSKI KOŠ – podeţelskih turistični šopek 

9. INFO MREŢA ZA PODEŢELJE DOLENJSKE IN BELE KRAJINE 

 

 

 

Seznam projektov sodelovanja: 

1 __ ime projekta____ 

2 __ ime projekta____ 

3 ... 

4 ... 

5 ... 
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PROJEKT ŠT.: KLIN2009-1/2009 

 

Ime projekta OBNOVA PLANINSKEGA DOMA PRI GOSPODIČNI 

 

Nosilec 
PLANINSKO DRUŠTVO NOVO MESTO 

Rozmanova 10, 8000 Novo mesto 

Partnerji 
KOMUNALA d.d.  

Podbevškova 12, 8000 Novo mesto 

Projekt prispeva k cilju osi 

(obkrožite) 
1                           2                        3 

Projekt se lahko izvaja tudi 

v drugih ukrepih PRP 

2007 - 2013 (označite z x)  

 

111  

 

125  

 

214  

 

112  132  311  

113  133  312  

121  142  322  

122  211  323  

123  212  se ne more izvajati  X 

Vsebina projekta 

 
Projekt prevladujoče prispeva k določenemu cilju/prioritetni nalogi LRS: 

Projekt prispeva k:  
CILJU 3 – Razvoj in popestritetv turistične ponudbe in infrastrukture in k 
CILJU 5 – Ohranjanje okolja s poudarkom na ohranjanju naravne in kulturne 
dediščine. 
 
Prioriteta: Turizem in infrastruktura 
 
Obrazloţitev: Projekt je namenjen spodbujanju turizma na območju Gorjancev. To je 

preteţno nenaseljeno območje, ki pa je zanimivo zaradi svojih naravnih danosti in 
predstavlja priljubljeno izletniško točko prebivalcev iz območja Novega mesta in 
okolice.  

 

Ozadje projekta: 

Ţe leta 1931 je Planinskemu društvu lastnik gozda Ivan Šiško podaril leseno kočo, ki 
je stala ob zajetju izvira Gospodična.  Ţelja novomeških planincev je bila, imeti pravo 
planinsko postojanko.  Leta 1933 so začeli z zbiranjem denarja za gradnjo in v letu 
1938 ustanovili gradbeni odbor. Druga svetovna vojna je preprečila pričetek gradnje. 
Z aktivnostmi postavitve planinskega doma so nadaljevali v letih po vojni in 18.9.1949 
odprli kočo z imenom Dom Vinka Paderšiča Gorjanci. V letu 1964 je v koči zasvetila 
luč in leta 1967 je pritekla tekoča voda iz lastnega zajetja.  V letih 1973 – 1975 pa so 
dom in teraso pred domom temeljito obnovili. Ker planinsko društvo ni imelo dovolj 
finančnih sredstev s s podjetjem NOVOTEKS podpisali zakupno pogodbo za dobo 20 
let. V letih 2001 in 2002 je prišlo do obnove zajetja izvira Gospodična, prav tako 
platoja pred studencem. Dozidali smo prizidek k obstoječemu domu, v katrem je 
gostinski prostor s 60 sedeţi. Hkrati je v tem prostoru vzgojno izobraţevalni center 
dolenjskih planincev. 

 

Povzetek projekta: 

Dr. Johannes Frischauf iz Gradca obiskal pogorje Gorjancev leta 1889  in o tem po 
vrnitvi v Avstrijo tudi poročal. Prvi uradni izlet na Gorjance pa je zabeleţen  v letu 
1899 in od takrat so priljubljena točka planincev, pohodnikov in drugih obiskovalcev.   

Področje Gorjancev je eno najbogatejših vodnih virov- Kobila, Pendirjevka, 
Minutnik.... Gozd na območju Gorjancev ima poleg ekološke,socialne in proizvodne 
funkcije tudi funkcijo ohranjanja naravnih vrednot kot so:izvir Gospodična, Jelenov 
skok, Gorjanske košenice, Trdinov vrh – pragozd, Ravna gora – pragozd, Krvavi 
kamen, dolina Kobile, Gorjansko jezero, rastišče tise v dolini Kobil, rastišče 
rumenega sleča,... Prav tako se Gorjanci ponašajio z bogato pestrostjo flore in favne. 

Da bi to še bolj pribliţali šišrši populaciji obiskovalcev, opozorili na te vrednote in,da 
bi opzorili na kvalitete tega področja ţelimo pri PD Novo mesto nekaj prispevati k 
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ohranjanju le tega. Naš namen je  namreč osveščati in izobraţevati ţe šolsko 
mladino v obliki učnih poti, ekskurzij, šole v naravi, raznih tečajev. S tem bi največ 
prispevali k ohranjanju predelov Gorjance, da bi ostali  čimbolj in čimdlje neokrnjeni. 
Da  lahko orgaziramo omenjene aktivnosti pa je Planinski dom pri Gospodični 
potrebno obnoviti  in sicer: 

-terasa pred domom je bila, urejena v letu 1974 na nasipanem terenu-platoju. Po 30 
letih se je plato posedel, granitne kocke pa so se zaradi nestrokovne izvedbe na 
določenih mestih pogreznile. Zaradi tega je podlago terase v celoti obnoviti. Pripravili 
smo ţe načrt, ki ga je izdelala arhitektka Maja Malalan, univ.dipl.inţ.arh., Jakčeva 12, 
Novo mesto. Na obnovljeni terasi bodo na betonskih postavkih nameščene klopi in 
mize, izdelane iz akacijevega lesa. 

-pod teraso je 50 m3 nepropustna greznica, ki jo je potrebno 4 krat letno prazniti. 
Odpadne fekalije odvaţa komunalno podjetje KOMUNALA d.o.o., Novo mesto. Ob 
praznjenju greznice lahko pride do onesnaţenja, zato smo se odločili, da v greznici 
ugradimo biološko čistilno napravo. Komunala d.o.o., ki bo napravo vgradila , bo 
delno tudi sponzorirala ta projekt. 

-na skupnih leţiščih v mansardi je potrebnona stropu-strehi izvesti toplotno izolacijo 
in zamenjati lesene dele opaţa. 

 

Aktivnosti projekta: 

 

I. FAZA PROJEKTA 

 

Aktivnost 1:  Ureditev terase 

- odstranitev granitnih kock in utrjevanje temeljev ploščadi, 

- betonska dela in ponovna namestitev granitnih kock, 

- montaţa klopi in miz, 

- zasaditev javorovih dreves. 

Čas izvajanja: april – september 2009 

 

Aktivnost 2: Vgradnja biološke čistilne naprave 

- čiščenje greznice in odvoz odpadnih fekalij, 

- namestitev čistilne naprave. 
Čas izvajanja: april- september 2009 

 
 
II. FAZA PROJEKTA 
 
Aktivnost 3: Ureditev skupnih leţišč 

- odstranitev dotrajanih lesenih opaţev, 

- namestitev toplotne izolacije, 

- namestitev lesenega opaţa. 
Čas izvajanja:  septemb. –november. 2009 

 
III. FAZA PROJEKTA 
 
Aktivnost 4: Kulturno in druţabno delovanje 

- organizirati prireditve , tudi kulturne 

- organizirati enkrat letno srečanje planincev Dolenjske in Bele krajine 
- markirati učno pot za osnovnošolce, 
Čas izvajanja: ves čas izvajanja projekta 

 
Aktivnost 5: Promocijske aktivnosti 

- novinarska konferenca ob koncu opravljenih del (lokalna  TV in lokalni tisk) 

- obvestilo šolam o moţnosti organizacije šole v naravi 
- obvestilo šolam o moţnosti organizacije ekskurzije po učni poti  
- izdaja zloţenke in obvestilo vsem planinskim društvom v RS in  planinskim 

društvom sosednje Hrvaške o novi pridobitvi in moţnosti na Gorjancih 
Čas izvajanja:  marec – maj 2010 
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Cilj projekta 

Po končani ureditvi bo: 

- organizirana šola v naravi za osnovnošolce, tudi iz sosednjih občin, 

- organizirani tečaji za varuhe gorske narave, 

- organizirana ekskurzije za srednješolce in ostale obiskovalce  in jih osveščali jih 
o pomenu varstva okolja, 

- obnovljena terasa in obnova skupnih leţič bo omogočala kvalitetnejšo in 
pospešeno gostinsko ponudbo planincem in turistom. Omogačeno bo prirejati 
kulturne prireditve  in večje  druţenje v naravnem okolju za zdravo ţivljenje, 

- urejena kroţna učna pot: studenec Gospodična-Trdinov vrh-bukov pragozd-
Miklavţ-Gregorjev studenec-Gospodična. 

- Nova urjena učna pot  bo povezana  z obstoječim Parkom  prirode Samoborsko 
gorje-Ţumberak, 

- z vgradnjo biološke čistilne naprave se bo zavaroval izvir Gospodična in ostali 
vodni viri na pobočju Gorjancev, kjer je zaloga pitne vode za tekoče stoletje za 
celotno novomeško kotlino po vse do Kostanjevice, 

- z obnovo in vzpostavitvijo novih ponudb se bo povečal obisk Gorjancev za 30%, 
število prenočevanj pa za 50%. 

 

Pričakovani rezultati  

 
Pričakovani rezultati projekta so: 

- kvalitetnejša gostinska postreţba, 

- varovanje okolja in zalog pitne vode, 

- moţnost organizacije šole v naravi, 

- organizacija poučnih  šolskih ekskurzij, 

- osveščanje planincev in drugih obiskovalcev Gorjancev ohranjanja naravnega 
okolja. 

 

 

Indikatorji za spremljanje 

uspešnosti projekta 

 
 

Indikator izhodiščno stanje  ciljna 
vrednost 

Št. Sedeţ na terasi pred domom 84 128 

Stroški praznjenja greznice 4.400€/letno 200€/letno 

Količine porabljenega kurilnega 
olja za ogrevanje skupnih leţišč 

 
5.000 l kurilnega olja/leto 

 
4.000 l 

kurilnega 
olja/leto 

Št.  Km urejenih učnih poti 0 11 km 

Lokacija projekta 

 
Projekt se bo izvajal na območju Gorjancev (Dolenjska in deloma Bela krjaina). 
Objekt se bo obnavljal na lokaciji Planinski dom pri Gospodični, Gaberje 10, Velike 
Brusnice 
 

Profitnost projekta 

(obkrožite in vpišite) 

 

profiten (v deleţu 95%)         neprofiten (v deleţu5%)    

 
Projekt je sestavljen iz dveh delov. Rezultat prvega dela projekta  je naloţba (I. faza 

in II. Faza), ki je profitna. Rezultat drugega dela projekta je storitev, ki je neprofitna in 

ne bo imela neposrednega finančnega učinka.  Stroški prvega dela projekta znašajo 

63.337,00 € oz. 95% projekta, stroški druge dela projekta pa 3.720,00€. Projekt je 

profiten v deleţu 95% in neprofiten v deleţu 5%.   
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Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah 

 

 

 

 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza n Skupaj 

Skupna vrednost 

(€) 
48.408,00€ 14.929,00€ 3.720,00€  67.057,00€ 

Upravičeni 

stroški (€) 
40.340,00€ 12.441,00€ 3.100,00€  55.881,00€ 

Tip projekta / faze 

projekta z % 

sofinanciranja 

Profiten –

Naloţba v 

turistično 

infrast. 

40% 

Profiten –

Naloţba v 

turistično 

infrast. 

40% 

Neprofiten – 

drugi neprofitni 

projekti 

80% 

  

LEADER 

sredstva  

v % 

v € 

 

 

40,00% 

16.136,00€ 

 

 

40,00% 

4.976,00€ 

 

 

80,00% 

2.480,00€ 

  

 

42,22% 

23.592,00€ 

Zasebna sredstva  

v % 

v € 

 

36,43% 

17.636,00€ 

 

33,34% 

4.977,00€ 

 

33,33% 

1.240,00€ 

  

35,57% 

23.853,00€ 

Druga sredstva  

v  % 

v € 

 

30,23% 

14.636,00€ 

 

33,33% 

4.976,00€ 

 

0 

  

29,25% 

19.612,00€ 

Prispevek v 

naravi (%) 
     

Obdobje izvajanja 

projekta 

Apr. 09 – 

Sept.09 

Sept. 09 – 

Nov. 09 

Mar. 10 –  

Maj. 10 

 Apr. 09 – 

Maj.10 

Dinamika 

vlaganja 

zahtevkov 

05.10.2009 28.02.2010 20.05.2010   

Kontaktna oseba 

Joţe Perše, PLANINSKO DRUŠTVO NOVO MESTO, tel. 041 693 195 

e-mail: joze.perse@guest.arnes.si 

 

Projektni vodja 

 

Joţe Perše, PLANINSKO DRUŠTVO NOVO MESTO, tel. 041 693 195 

e-mail: joze.perse@guest.arnes.si 

 

Nadzor nad projektom 

 

Joţica Povše 

Razvojni center Novo mesto d.o.o. 

Kontaktne informacije o 

projektu 

www.rc-nm.si 
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PROJEKT ŠT.: KLIN2009-2/2009 

 

Ime projekta PRAZNIK DNEVA KOLIN DOLENJSKE IN BELE KRAJINE 

Nosilec 

 

ZAVOD ZA TURIZEM NOVO MESTO 

Glavni trg 7, 8000 Novo mesto 

Partnerji 

 

 

 

 

ZAVOD 23 

Šolska ulica 6, 8000 Novo mesto 

 

 

Projekt prispeva k cilju osi 

(obkrožite) 
1                           2                        3 

Projekt se lahko izvaja tudi 

v drugih ukrepih PRP 

2007 - 2013 (označite z x)  

 

111  

 

125  

 

214  

 

112  132  311  

113  133  312  

121  142  322  

122  211  323  

123  212  se ne more izvajati  x 

Vsebina projekta 

 
Projekt prevladujoče prispeva k določenemu cilju/prioritetni nalogi LRS: 

Projekt prispeva k:  
CILJU 4 – Izboljšanje kvalitete ţivljenja na podeţelju  
 
Prioriteta:  Sonaravno kmetovanje ter dopolnilne dodatne dejavnosti na podeţelju in 
infrastruktura 
 

Obrazloţitev: Koline kot dogajanje na kmetijah, predstavljajo posebnost in izvirnost 
pri pripravi posameznih izdelkov (krvavice, mesenice, tlačanke pečenice ter ostali 
izdelki). Tradicionalna izdelava mesnin, se vse bolj umika inditurijskemu. Stari okusi 
se izgubljajo, zato jih je potrebno vsaj zapisati. 
 
 
Ozadje projekta: 

Prehranjevanje na podeţelju je lahko ključno izhodišče za pripravo posebnosti 
znotraj turističnega dogajanja. Posebnost v prehranjevalnem smislu pokaţe tudi na 
moţnosti, ki ne pomenijo samo raznolikosti in izvirnosti posameznih jedi, ampak 
pomeni tudi določeno obnašanje ob tem.  To obnašanje je zanimivo predvsem v 
etnološkem in kulturnem smislu. Iz teh običajev, navad in obnašanja lahko v 
turistično, predvsem pa v kulinarično ponudbo Dolenjske in Bele krajine vnesemo 
veliko izvirnih zamisli, ki imajo  izhodišče v tradiciji. Na koline lahko gledamo kot na 
običaj lahko pa tudi na prehranske navade. 

Etnološki del kolin je strokovno obdelan in je o tem precej zapisov, naša ţelja pa je, 
da bi predvsem v smislu kolin na podeţelju raziskali in zapisali posebnosti na 
posameznih območjih in iz teh posebnosti izvirjajoče koline. Koline se  razlikujejo po 
okusu, v sebi skrivajo bogato etnološko vsebino, način predelave ne samo mesa v 
izdelke ampak celotnega prašiča. Vsak izdelek je bil vezan na bogato bero  
iznajdljivosti, bogato bero okusov in na znanje vaških mesarjev. Ti so kot pojavna 
oblika nekoč, danes popolnoma izginili. Vaški mesar ni mogel biti vsak, ampak samo 
tisti, ki je znal izdelati resnično dobre koline. To pa tudi v izobraţevalnem smislu 
pomeni tradicionalno navezavo na izročilo ljudi ter odločanje teh o dogajanju v 
prostoru, tudi o izboru mesarja. 
 
Povzetek projekta: 

Koline so projekt pri katerem bomo v celoti opredelili dogajanje, posebnosti in 
izvirnost v pripravi posameznih izdelkov. V pripravi posameznih izdelkov znotraj 
pojma koline bomo opredelili pojem krvavic, pečenic, mesenk, tlačenke in ostalih 
izdelkov. Pri kosih  bomo opredelili namensko rabo in tradicionalno poimenovanje. Pri 
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posameznih izdelkih bomo opredelili kulinarično izhodišče glede na rabo vseh delov 
prašiča. Koline kot etnološki pojav in kulturni pojav bomo raziskali v smislu postavitve 
in zakonske ureditve dnevov kolin na dolenjskih in belokranjskih kmetijah. (izhodišče 
so osmice).  
Posebej bomo predstavili koline na dnevu kolin in organizirali vsaj dve kmetiji z 
domačimi kolinami (ena v Beli krajini in na Dolenjskem). Na dnevu kolin bomo 
predstavili posamezne izdelke, opravili ocenjevanje teh in pripravili osnovno poročilo 
za vse udeleţence. Promocijo bomo izvedli v lokalnih medijih (časopisi, televizija, 
radio) in na zunanjih oglasnih sporočilh (jumbo panoji, citylight vitrine) TV Vaš kanal, 
Dolenjskem listu in na enem od radijskih postaj. Pripravili bomo tudi internetno stran 
in predstavitveno brošuro. 
 
Aktivnosti projekta: 
 
 

I. FAZA PROJEKTA 
 
Aktivnost 1:  Priprava dispozicije za raziskavo kolin, raziskava in opredelitev 
reje prašičev na     območju Dolenjske in Bele krajine ter priprava gradiva za 
tematske delavnice in okrogle mize 
 

1. Raziskava zapisanih ugotovitev o kolinah: 

- Obdelava obstoječe literature (zbir vseh podrobnosti o kolinah in izdelkih na 
območju Dolenjske in Bele krajine), 

- delovno srečanje s predsedniki salamarskih društev (sedem društev),  

- delovno srečanje s vaškimi mesarji (dva sestanka), 

- iskanje zainteresiranih partnerjev (kmetije, mesarji),  

- izdelan časovni razpored posameznih dogodkov, 

- priprava raziskovalnih anket in intervjujev (60 anket),  

- izdelava podrobnejših ugotovitev na osnovi raziskave literature, srečanj s mesarji 
in predsedniki društev), 

- izdelava testnega bloka za testiranje kmetij (50 blokov). 

Delovni sestanki s predstavniki občin in zainteresiranimi posamezniki in društvi, 14 
obiskov. 

2. Sestanek z društvom prašičerejcev Dolenjske in Bele krajine 

- obisk posameznih rejcev (krškopoljska reja), 

- priprava materiala za sestanek, 

- priprava anket in intervjujev (30 anket), 

- preverba rejskih izhodišč v okviru rejskih programov Slovenije s poudarkov na 
reji na Dolenjskem in v Beli krajini, 

- konzultacije glede na do sedaj znanih kvalitet prirejenega mesa (mesarji, BTF), 

- umestitev krškopoljskega prašiča kot slovenske posebnosti v prireji, 

- izdelava slikovnega gradiva za promocijo in katalog. 

3. Priprava gradiva za tematske delavnice in okrogle mize 

- zapisi poteka dogodkov pri kolinah z ugotovitvijo značilnosti za posamezno 
območje 

- priprava seznama posameznih izdelkov pri kolinah 

- priprava seznama opravil pri kolinah 

- zapisi receptur posameznih izdelkov s poudarkom na posebnostih 

- zapisi posameznih sestavin glede na temeljno izhodišče celotnega prašiča  

- opredelitev kolin kot celote 

- uporabna vrednost kolin za trţenje ter ugotavljanje razvojnih trendov glede na 
čas 

- izdelava 50 delovnih map za delavnice 
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- sestanek s ocenjevalci kolin in salam 

- zapis ocenjevalnih izhodišč za posamezne izdelke in določitev standardov 

Čas izvajanja: od 15. maja do 15. septembra 2009 

 

II. FAZA PROJEKTA 

 
Aktivnost 2: Izvedba izobraţevalnih programov na temo kolin (delavnice in 
okrogle mize), organizacija strokovne ekskurzije ter organizacija in izvedba 
testiranja dneva kolin na 30 kmetijah 

1. Izvedba dveh celodnevnih delavnic na temo koline (ena v Beli krajini, ena na 
Dolenjskem): 

- delo v skupinah, 

- predstavitev izhodišč za testiranje dneva kolin. 

Izvedba dveh tematskih delavnic z naslednjo tematiko: 

- Pomen kolin v prehranjevalnih navadah na podeţelju, 

- Koline kot nov izziv v kulinarični ponudbi. 

Izvedba dveh okroglih miz (ena v Beli krajini in ena na Dolenjskem) z 
naslednjimi temami: 

- Pomen ohranjanja etnoloških dobrin podeţelja, 

- Zdrava hrana in ekologija podeţelja, 

- Koline in pozabljene prehranjevalne navade, 

- Reja krškopoljskega prašiča. 

2. Organizacija strokovne ekskurzije (Ogled tradicionalne prireditve 
»Kolbaszfestivala«  na Madţarskem) 

Izvedba ogleda tradicionalne prireditve Kolbaszfestivala na Madţarskem, na katerem 
vsako leto sodeluje preko 2000 udeleţencev v izdelovanju klobas. Samo prireditev 
pa obišče preko 80.000 obiskovalcev. 

Namen strokovne ekskurzije je s pomočjo tuje prakse pridobiti znanje za organizacijo 
prireditve na temo Praznik kolin pri nas.  

 

3. Organizacija in izvedba testiranja dneva kolin na 30 kmetijah 

Izvedli bomo posnetek stanja poteka kolin z natančnim opisom na 30 vzorčnih 
kmetijah. 

- opis vseh dogodkov v testni blok z dopolnitvijo in vpisom posebnosti, 

- seznam vseh materialov in orodij in naprav, 

- izdelava fotoalbuma, 

- izdelava časovnice dogodkov ob kolinah, 

- izdelava natančne časovne opredelitve izdelkov, 

- seznam posameznih izdelkov, 

- izdelava receptur za posamezne izdelke, 

- izdelava tradicionalnega poimenovanja posameznih izdelkov 
Čas izvajanja: Od 1. oktobra 2009 do 30. januarja 2010 

 
Aktivnost 3: Praznik dneva kolin 

Izvedba ocenjevanja kolin s predstavitvijo rezultatov, degustacijo in razstavo ter 
izdelavo brošure na temo koline 

seznam izdelkov: krvavice, pečenice, mesenka, špeh, ţelodček, tlačenka, ocvirki, 
pečenka, suhe klobase, kislo zelje, kisla repa, kruh, godla, svinjska juha in ostali 
izdelki. 

Čas izvajanja: Januar 2010 
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III. FAZA PROJEKTA 
 

Aktivnost 4: Vodenje projekta in promocija 

Za kvalitetno promocijo projekta bomo izvedli naslednje aktivnosti: 

- tv oddaja: 3 oddaje po 30 minut 

- radijske oddaje: 5 oddaj 

- časopisni članki, predvsem PR 

- oglasi na jumbo panojih in citylight vitrinah 

- novinarske konference 

- internetna stran 

Čas izvajanja: Vodenje in promocija se izvaja celoten čas poteka projekta. 

Cilj projekta 

 
Pričakovani cilji projekta: 

- Koline kot etnološki in kulturni pojav na podeţelju raziskati v smislu postavitve in 
zakonske ureditve dneva kolin na kmetijah. 

- Pribliţati tradicionalne izdelke potrošniku. 

- Izobraziti mlade na podeţelju, mesarje, kmetijska gospodarstva in gostince o 
pomembnosti ponudbe tradicionalnih izdelkov, ki izhajajo iz kolin. 

- Razviti in popestriti kulinarično ponudbo tradicionalnih mesnih izdelkov v 
gostinsko- turistični ponudbi. 

- Prispevati k povečani ponudbi dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. 

- Prispevati k povečani ponudbi tradicionalnih mesnih izdelkov neposredno na 
kmetijah. 

- S organizacijo prireditve in ocenjevanja Dneva kolin pribliţati potrošniku 
kvalitetne tradicionalne mesne izdelke, ki izvirajo iz kolin.  

- Z aţurirano internetno stranjo in predstavitveno brošuro zagotovili moţnost 
stalne promocije, informiranja in komunikacije. 

 

 

Pričakovani rezultati  

 
Pričakovani rezultati projekta: 

- izvedenih 60 raziskovalnih anket in intervjujev o kolinah, 

- 50 testnih blokov za testiranje kmetij o kolinah, 

- 2 delovna srečanja (eno s mesarji in eno s društvi),  

- 30 anket za prašičerejske kmetije, 

- Izdelan fotografski in filmski material v promocijske namene, 

- Izdelani standardi za ocenjevanje kolin, 

- Izvedeni 2 celodnevni delavnici, 

- Izvedeni 2 tematski delavnici, 

- Izvedeni 2 okrogli mizi, 

- Izvedena strokovna ekskurzija, 

- Izvedeno testiranje dneva kolin na 30 izbranih kmetijah, 

- Organizacija ocenjevanja kolin, razstave in prireditve na temo »Praznik dneva 
kolin«, 

- 1000 izvodov brošure na temo kolin  

- 3 TV oddaje, 

- 5 radijskih oddaj 

- Časopisni članki, predvsem PR in intervjuji 

- Zunanje oglaševanje 

- Postavitev internetne strani 
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Indikatorji za spremljanje 

uspešnosti projekta 

 
 

Indikator izhodiščno stanje  ciljna 
vrednost 

Anketirani in intervjuvani 
udeleţenci v projektu 

 
0 

 
60 

Št. Izvodov brošure 0         1000 

Organizacija ocenjevanja kolin, 
razstave in prireditve na temo  
»Praznik dneva kolin« 

 
0 

 
1 (cca. 200 
udeleţencev) 

Testiranje dneva kolin na 
izbranih kmetijah 

 
0 

       
30 

Organizacija strokovne 
ekskurzije 

 
0 

 
1 
 

Izvedba dveh celodnevnih 
delavnic 

- Pomen kolin v 
prehranjevalnih navadah na 
podeţelju 

- Koline kot nov izziv v 
kulinarični ponudbi. 

 
0 

 
2 (skupaj 30 

udeleţ.) 

Izvedba dveh okroglih miz (ena 
v Beli krajini in ena na 
Dolenjskem) z naslednjimi 
temami:  

- Pomen ohranjanja 
etnoloških dobrin podeţelja. 

- Zdrava hrana in ekologija 
podeţelja. 

- Koline in pozabljene 
prehranjevalne navade. 

- Reja krškopoljskega 
prašiča. 

 

 
 

0 

 
 

2 (skupaj 30 
udeleţencev) 

Informiranje javnosti 

 
0 
0 
0 
0 

 
3 TV oddaje 
5 rad. Oddaj 

5 časop.člank. 
1 intern.stran 

 

Lokacija projekta 

 

Območje Dolenjske in Bele krajine predstavlja v kmetijskem, etnološko-kulturnem ter 
turističnem smislu zaokroţeno celoto. Ker je  predlagano območje vključeno tudi v 
lokalno akcijsko skupino LAS Dolenjske in Bele krajine, je smiselno, da projekt 
izvajamo na celotnem območju.  Koline, kot etnološko-kulturni pojav, bomo raziskali 
na celotnem območju v smislu moţnosti postavitve in zakonske ureditve dneva kolin 
na dolenjsko-belokranjskih kmetijah ter jih poskušali vključiti v turistično ponudbo kot 
kulinarična posebnost.  V naselju Novo mesto se sam projekt ne bo izvajal.  

Natančna lokacija delavnic in ogled območja bo znana tekom izvajanja projekta, in 
sicer bo to območje Dolenjske (Mirna Peč, Trebnje, Škocjan, Šentjernej, Mokronog 
Trebelno) in  Bele krajine (Metlika, Črnomelj, Semič). 

Profitnost projekta 

(obkrožite in vpišite) 

 

 

profiten (v deleţu _)         neprofiten (v deleţu 100%)     

    
Projekt ne bo namenjen trţenju proizvodov in storitev in  ne bo ustvarjal neposrednih 
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finančnih učinkov zato je 100% neprofiten. 

 

Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah 

 

 

 

 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza n Skupaj 

Skupna vrednost 

(€) 
32.160,00€ 45.564,00€ 18.440,00€  96.164,00€ 

Upravičeni 

stroški (€) 
28.135,00€ 38.874,00€ 15.450,00€  82.459,00€ 

Tip projekta / faze 

projekta z % 

sofinanciranja 

Podpora trţenju 

proizvodov in 

storitev do 40% 

Podpora trţenju 

proizvodov in 

storitev do 40% 

Podpora trţenju 

proizvodov in 

storitev do 40% 

 

  

LEADER 

sredstva  

v % 

v € 

 

 

40,00% 

11.254,00€ 

 

 

40,00% 

15.549,60€ 

 

 

40,00% 

6.180,00€ 

  

 

40,00% 

32.983,60€ 

Zasebna sredstva  

v % 

v € 

 

38,76% 

12.466,00€ 

 

40,28% 

18.352,40€ 

 

41,35% 

7.625,00€ 

  

39,98% 

38.443,40€ 

Druga sredstva  

v  % 

v € 

 

26,24% 

8.440,00€ 

 

25,59% 

11.662,00€ 

 

25,14% 

4.635,00€ 

  

25,72% 

24.737,00€ 

Prispevek v 

naravi (%) 
     

Obdobje izvajanja 

projekta 

Maj09-

sept.09 

Okt09-jan10 Maj. 09- 

April 10 

 Maj.09-

apr.10 

Dinamika 

vlaganja 

zahtevkov 

 

05.10.2009 

 

28.02.2010 

 

20.05.2010 

  

Kontaktna oseba 

Drago Košak, tel. 07 39 39 265 

Drago.kosak@novomesto.si 

 

Projektni vodja 

Drago Košak, tel. 07 39 39 265 

Drago.kosak@novomesto.si 

 

Nadzor nad projektom 

Joţica Povše 

LAS Dolenjska in Bela krajina 

Razvojni center Novo mesto d.o.o. 

Kontaktne informacije o 

projektu 

www.rc-nm.si/ podokno LAS Dolenjska in Bela krajina 

 

 

 

PROJEKT ŠT.: KLIN2009-3/2009 

http://www.rc-nm.si/
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Ime projekta VZPOSTAVITEV OSKRBNIH TOČK 

Nosilec 
RIC BELA KRAJINA 

Trg svobode 3, 8340 Črnomelj 

Partnerji 

KONJEREJSKO DRUŠTVO SEMIČ 

Štefanov trg 9, 8333 Semič 

 

KOMPAS Novo mesto d.o.o. 

Novi trg 10, 8000 Novo mesto 

 

OBČINA SEMIČ 

Štefanov trg 9, 8333 Semič 

 

 

Projekt prispeva k cilju osi 

(obkrožite) 
1                           2                        3 

Projekt se lahko izvaja tudi 

v drugih ukrepih PRP 

2007 - 2013 (označite z x)  

 

111  

 

125  

 

214  

 

112  132  311  

113  133  312  

121  142  322  

122  211  323 
 

 

123  212  se ne more izvajati  x 

Vsebina projekta 

Projekt prevladujoče prispeva k določenemu cilju/prioritetni nalogi LRS: 

Projekt prispeva k:  
CILJU 3 – Razvoj turistične ponudbe in infrastrukture 
 
Prioriteta: Turizem in infrastrukture 
 
Obrazloţitev: projekt analizira moţnosti razvoja novega turističnega prodkukta – 
jahalni turizem. Ugotavljanje moţnosti razvoja novih turističnih produktov je eden 
izmed pomembnih podukrepov LRS. 
 
Ozadje projekta: 

Terensko jahanje, kot ena od oblik rekreacije, se v zadnjih letih na območju 
Dolenjske in Bele krajine strmo povspenja. Kot odgovor na ta trend je bila v sklopu 
operacije »Heritage Trails Net«, vzpostavljena regijska mreţa tematskih poti, ki je 
vključevala poleg aktivnosti pohodništva, kolesarjenja, čolnarjenja,  tudi jahanje. Da 
bi oblikovane jahalne poti uporabljalo čim več jezdecev, je nujno potrebno te poti 
prilagodit potrebam, ki jih zahteva jahalni šport, predvsem pa terensko jahanje.     

 
Povzetek projekta: 

Projekt se navezuje na ţe zaključen projekt »Herritage Trails Net«. Le-tega bo 
nadgradil v smislu dodajanja vsebin jahalnim potem, katerih trenutnemu stanju 
primanjkuje. Da bi jahalne poti čim bolj zaţivele, je le-te potrebno prilagodit potrebam 
uporabnikov poti. Šibka točka trenutno oblikovanih jahalnih poti je ravno pomanjkanje 
moţnosti oskrbe konj, moţnosti najema konj, kovanja, prenočišča in podobno. Nabor 
vseh potreb, ki se pojavljajo uporabnikom jahalnih poti skupaj z moţnimi ponudniki 
bo ustvarjen na tematskih delavnicah.  

Rezultat projekta bo tudi primer označitve in vzpostavitve oskrbne točke na območju 
jahalnih poti, kjer bo uporabnikom omogočena oskrba konj, kot tudi skromno 
prenočišče. 

 

Temeljni cilj projekta je oblikovanje končnega turističnega produkta, ki bo ljubiteljem 
jahanja omogočil popolno oskrbo na jahalnih poteh po Dolenjski in Beli krajini. 

 

Izvedeni cilji: 
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a. Preko delavnic zaslediti potrebe po oskrbi ob jahalnih poteh (določiti 
število oskrbnih točk, na katerih obstaja moţnost prenočišča za konje in 
jezdece, moţnost ponudbe kovaških storitev ob poteh, izbira 
potencialnih vodnikov ipd.) in pridobiti nabor ponudnikov storitev oskrbe 
konj in jezdecev,  

b. Preko promocijskih aktivnosti vzpodbuditi porabnike tovrstnih storitev k 
uporabi izdelanega produkta.    

 

Aktivnosti projekta, s katerimi se sledi ciljem je vzpostavitev oskrbne točke, 
organizacija 3 tematskih delavnic, vodenje projekta ter promoviranje projekta.  

Aktivnosti bodo osredotočene na konjerejska društva in konjerejce ter ljubitelje 
terenskega jahanja. 
 
Aktivnosti projekta: 
 
I. FAZA PROJEKTA 
 
Aktivnost 1: Izvedba treh delavnic 

Izvedba treh delavnic, namenjenih konjerejcem, terenskim jezdecem in 
zainteresiranim ponudnikom storitev ob jahalnih poteh, z namenom iskanja nabora 
potreb po storitvah ob jahalnih poteh in morebitnih novih ponudnikov oziroma 
obstoječih, ki bi svojo ponudbo radi izboljšali in prilagodili potrebam konjev in 
jezdecev (kovači, najem konja…). 
Čas izvajanja: apr 09 – september 09 

 
 
II. FAZA PROJEKTA 

 
 
Aktivnost 2: Izdelava analize potreb in po povpraševanje po storitvah na 
jahalnih poteh 

 
Na osnovi naborov, izoblikovanih na delavnicah bomo analizirali usklajenost 
povpraševanja in ponudbe po storitvah ob jahalnih poteh in le-te posredovali ţe 
obstoječim ponudnikom oz. morebitnim novim. 
Čas izvajanja: apr.  09 – okt. 09 

 
III. FAZA PROJEKTA 

 
Aktivnost 3: Vzorčni primer označitve in vzpostavitve oskrbne točke 

 
Vzorčni primer označitve in vzpostavitve oskrbne točke za konje ob poteku 
»Herritage Trails Net jahalne poti«. Oskrbna točka se opremi z zavetjem za konje, 
prostorom za hrambo prehrane za konje in vode. Jezdecem se na oskrbni točki 
pripravi prenočišče. 
Čas izvajanja: apr. 09 – april. 10 

 
IV. FAZA PROJEKTA 

 
Aktivnost 4: Vodenje in promocija projekta 

- vodenje in koordiniranje vseh aktivnosti v projektu, 

            -  informiranje javnosti o projektu v medijih,  

- brošura o jahalnih poteh (moţnostih postankov)  

               - nakup majic… 
Čas izvajanja: apr. 09 – maj 10 

Cilj projekta 

 

Temeljni cilj projekta je oblikovanje končnega turističnega produkta, ki bo ljubiteljem 
jahanja omogočil popolno oskrbo na jahalnih poteh po Dolenjski in Beli krajini. 

 

Izvedeni cilji: 

a. Preko delavnic zaslediti potrebe po oskrbi ob jahalnih poteh (določiti 
število oskrbnih točk, na katerih obstaja moţnost prenočišča za konje in 
jezdece, moţnost ponudbe kovaških storitev ob poteh, izbira 
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potencialnih vodnikov ipd.) in pridobiti nabor ponudnikov storitev oskrbe 
konj in jezdecev,  

b. Preko promocijskih aktivnosti vzpodbuditi porabnike tovrstnih storitev k 
uporabi izdelanega produkta.    

 

Pričakovani rezultati  

 
Pričakovani rezultati projekta: 

 3 predstavitvene oz. tematske delavnice 
 1 vzorčni primer oskrbne točke za konje in jezdece 
 1 brošura o jahalni poti v treh jezikih (slovenskem, angleškem in nemškem) 

v nakladi 5.000 izvodov 
 Nakup majic (50 kos) 

 Vsaj 3 članki v časopisih, 2 radijski oddaji 
 

 

 

Indikatorji za spremljanje 

uspešnosti projekta 

 
 

Indikator izhodiščno stanje  ciljna 
vrednost 

Št. potencialnih turističnih 
produktov 

0 1 

Št. urejenih oskrbnih točk 0       1 

Število delavnic 
0 3(skupaj 45 

udeleţ) 

Promocijski materiala 

(nakup majic 50kosov, zloţenk 
5000) 

 
0 

O projektu bo 
obveščenih 
vsaj 50% 
prebivalcev 
BK in 20% 
prebivalcev 
Dol..  

Lokacija projekta 

 
Projekt se bo izvajal na ţe obstoječi trasi, ki smo jo izoblikovali v projektu Heritage 
Trails Net«-vzpostavitev regijske mreţe tematskih poti, ki se je izvajal na območju 
Dolenjske in Bele krajine ter Kočevskega. Projekt vzpostavitev oskrbnih točk je 
nadgradnja projekta Heritage Trails Net«. 
Oskrbna točka se bo uredila na Blatniku pri Vrčicah. 
 
 

Profitnost projekta 

(obkrožite in vpišite) 

 

 

 

profiten (v deleţu 39%_)         neprofiten (v deleţu _61__%)     
Projekt je sestavljen iz treh delov. Rezultat prvega dela projekta  je storitev (I. faza in 

II. faza), ki je neprofitna in ne bo imela neposrednih  finančni učinkov. Rezultat 

drugega dela je naloţba (III. faza), ki je profitna. Tretji del projekta (IV.faza) je 

storitev,  ki je neprofitna in ne bo imela neposrednega finančnega učinka.  Stroški 

prvega in tretjega dela projekta znašajo (18.518€ + 13.772€)  32.290€, stroški 

drugega dela projekta pa 20.727€.  Projekt je profiten v deleţu 39% in neprofiten v 

deleţu 61%.   
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Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah 

 

 

 

 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza n Skupaj 

Skupna vrednost 

(€) 
4.673,00€ 13.845,00€ 20.727,00€ 13.772,00€ 53.017,00€ 

Upravičeni 

stroški (€) 
4.433,00€ 13.505,00€ 18.586,00€ 12.522,00€ 49.046,00€ 

Tip projekta / faze 

projekta z % 

sofinanciranja 

Podpora trţenju 

proizvodov in  

storitev 40% 

Podpora trţenju 

proizvodov in  

storitev 40% 

 

Naloţba v 

turistično infrast. 

in storitve 

40% 

Naloţba v 

turistično infrast. 

in storitve 

40% 

 

 

LEADER 

sredstva  

v % 

v € 

 

40,00% 

 

1.733,20€ 

 

40,00% 

 

5.402,00€ 

 

40,00% 

 

7.434,40€ 

 

40,00% 

 

5.008,80€ 

 

63,43% 

 

19.618,40€ 

Zasebna sredstva  

v % 

v € 

 

33,59% 

1.569,80€ 

 

31,72% 

4.392,00€ 

 

37,23% 

7.716,00€ 

 

36,36% 

5.007,20€ 

 

35,24% 

18.685,60€ 

Druga sredstva  

v  % 

v € 

 

28,46% 

1.330,00€ 

 

29,26% 

4.051,00 

 

26,90% 

5.576,00€ 

 

27,27% 

3.756,00€ 

 

27,75% 

14.713,00€ 

Prispevek v 

naravi (%) 
     

Obdobje izvajanja 

projekta 

Apr. 09-

sept. 09 

Apr. 09- 

Okt. 09 

Apr.09 –  

Apr. 10 

Apr. 09 –  

Maj. 10 

Apr.09 –  

maj 10 

Dinamika 

vlaganja 

zahtevkov 

05.10.2009 30.11.2009 31.05.2010 30.06.2010  

Kontaktna oseba 

 

Lidija Ivanšek, RIC Bela krajina, tel. 07 305 65 30,  

Lidija.ivansek@ric-belakrajina.si 

 

Projektni vodja 

 

Lidija Ivanšek, RIC Bela krajina, tel. 07 305 65 30,  

Lidija.ivansek@ric-belakrajina.si 

 

Nadzor nad projektom 
 

Joţica Povše, Razvojni center Novo mesto d.o.o. 

Kontaktne informacije o 

projektu 

 

www.rc-nm.si 
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PROJEKT ŠT.: KLIN2009-4/2009 

 

Ime projekta DRUŢABNO ŢIVLJENJE NEKDAJ IN DANES 

Nosilec 

CENTER ZA IZOBRAŢEVANJE IN KULTURO TREBNJE  

(CIK Trebnje) 

Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje 

Partnerji 

ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV TREBNJE 

Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje 

 

DRUŠTVO PODEŢELSKIH ŢENA TREBNJE (DPŢ Trebnje) 

Temeniška pot 1, 820 Trebnje 

 

DRUŠTVO PODEŢELSKE MLADINE (DPM Trebnje) 

Temeniška pot 1, 8210 Trebnje  

Projekt prispeva k cilju osi 

(obkrožite) 
1                           2                        3 

Projekt se lahko izvaja tudi 

v drugih ukrepih PRP 

2007 - 2013 (označite z x)  

 

111  

 

125  

 

214  

 

112  132  311  

113  133  312  

121  142  322  

122  211  323  

123  212  se ne more izvajati  x 

Vsebina projekta 

 
Projekt prevladujoče prispeva k določenemu cilju/prioritetni nalogi LRS: 

Projekt prispeva k:  
CILJU 4 – Izboljšanje kvalitete ţivljenja na podeţelju 
 
  
Prioriteta: Sonaravno kmetovanje ter dopolnilne in dodatne dejavnosti na podeţelju 
 
Obrazloţitev: projekt je namenjen  ohranjanju ljudske tradicije in običajev na 
podeţelju. 
 
Ozadje projekta: 

S projektom ţelimo povečati prisotnost in vključevanje lokalne kulturne dediščine v 
dejavnosti turističnih ponudnikov ter hkrati predstaviti priloţnosti kakovostne 
programske popestritve turističnih ponudnikov. Projekt bo omogočil ohranjanje 
nekaterih šeg in navad, ki so v okolju spremljale druţabno ţivljenje ter oblikoval 
trajnostni vir informacij o šegah in navadah iz okolja. Omogočal bo njihovo uporabo v 
predstavitvene namene ponudnikov gostinskih in turističnih storitev. Rezultati 
projekta bodo tudi uporabno gradivo za oblikovanje novih oblik druţabnega ţivljenja 
ljudi v prostoru, saj so nekatere od njih v preteklosti ţe poznali, pa so zašli v pozabo, 
hkrati pa bomo lahko s pridobljenim gradivom oblikovali primerne in strokovne 
vsebine za oţivljanje starih vaških jeder. 
 
 
Povzetek projekta: 

V prvi fazi ţelimo zbrati ljudske šege in navade povezane z načini in oblikami 
druţabnega ţivljenja v neposrednem okolju. V ta namen bomo proučili ţe obstoječe 
gradivo, zapise (na nacionalnem nivoju) in institucije.  Ker predvidevamo, da precej ni 
zapisanega, bo drugi del projekta potekal na terenu. V obliki intervjujev z informatorji 
(s starejšimi) bomo poskušali pridobiti dodatne informacije o oblikah in vsebinah 
druţabnega ţivljenja v neposredni okolici. Zapis zbranega gradiva bomo objavili na 
spletnih straneh partnerjev  ter natisnili publikacijo. 

Sklepni del projekta predstavlja dogodek, ki bo potekal v smislu predstavitve 
rezultatov projekta ter hkrati konkreten način uporabe lokalne kulturne dediščine v 
turistični ponudbi okolja. 
 
Aktivnosti projekta: 
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I. FAZA PROJEKTA 
 
Aktivnost 1: Raziskovanje druţabnega ţivljenja v prostoru in priprava smernic 
za aplikacijo dediščine 

Aktivnost se bo izvajala v obliki naslednjih podaktivnosti: 

1. pregled obstoječega gradiva na temo druţabnega ţivljenja 
nekdaj iz našega neposrednega okolja  

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

3. oblikovanje zapisa o obstoječih zapisih s predlogi dopolnitev 

4. izdelava akcijskega načrta izvedbe dela na terenu  

5. priprava smernic za oblikovanje aplikacij dediščine ter sodelovanje z gostinskimi 
in turističnimi ponudniki 

Čas izvjanja: april 09 do sept. 09 
 
Aktivnost 2: Delo na terenu  - intervjuji s starejšimi informatorji 

Aktivnost se bo izvajala v obliki dela na terenu in bo vključevala naslednje 
podaktivnosti: 

1. priprava vprašalnikov, 

2. intervjuji in pogovori z informatorji, 

3. fotografiranje, snemanje, zbiranje materialnega gradiva, skiciranje,  

4. urejanje dokumentacije. 
Čas izvajanja: avgust 09 do dec. 09 
 
II. FAZA PROJEKTA 
 
Aktivnost 3: Izdelava tiskane publikacije 

1. oblikovanje čistopisa prispevkov 

2. lektoriranje 

3. priprava in oblikovanje gradiva za tisk  

tisk. 
Čas izvajanja: janur 10 do april 10 
 
Aktivnost 4: Oblikovanje in pilotna izvedba modela vključevanja dediščine v 
program gostinske in turistične ponudbe 

1. razvoj in oblikovanje temeljnih vsebin delavnice na temo druţabno ţivljenje 
nekdaj v naši okolici  

2. animacija ciljne populacije, 

3. izvedba pilotnih delavnic 

4. evalvacija. 
Čas izvajanja: decemb. 09 do april 10 
 
Aktivnost 5: Promocija in diseminacija projekta 

Promocija in diseminacija projekta bo potekala v obliki: 

1. objave v lokalnih medijih  

2. predstavitve rezultatov projekta javnosti, 

3. zaključna predstavitev in primer uporabe rezultatov projekta v turistični 
ponudbi v okolju.  
Čas izvajanja: april 09 do april 10 
 
Aktivnost 6: Vodenje projekta  

Aktivnost bo potekala v obliki spremljanja aţurnosti in doslednosti izvedbe 
načrtovanih aktivnosti projekta ter izdelovanje in posredovanje vsebinskih in finančnih  
poročil financerjem. 
Čas izvajanja: aprl. 09 do apr. 10 

 

Cilj projekta Cilj projekta: 
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Obujene oblike družabnega življenja preteklosti v neposredni okolici do druge 
polovice leta 2010. 

 

Pod-cilji: 

1. pregledano in analizirano stanje na področju poznavanja oblik 
druţabnega ţivljenja preteklosti v neposredni okolici. 

2. oblikovan zapis zbranih oblik druţabnega ţivljenja preteklosti v 
neposredni okolici 

3. izvedene delavnice »Druţabno ţivljenje nekoč« in usposobljeni 
udeleţenci delavnic  

4. izveden praktični prikaz izbranih oblik druţabnega ţivljenja 
preteklosti v današnjem času 

 

Pričakovani rezultati  

 

Aktivnost 1:  

- zapis s predlogi dopolnitev o obstoječih zapisih ljudskega izročila  

- objava rezultatov na spletni strani partnerjev 

- akcijski načrt dela na terenu 

- izdelan vprašalnik v podporo intervjujem na terenu 

Aktivnost 2: 

- izvedeni intervjuji (najmanj 8) 

- izdelani magnetogrami in (fotografski) posnetki 

- transkribiran zapis pogovorov z informatorji 

Aktivnost 3: 

- tiskana publikacija v obsegu 30 strani (300 izvodov) 

Aktivnost 5: 

- oblikovan model delavnice na temo druţabno ţivljenje nekdaj v naši okolici 

- izvedene delavnice (5 delavnic) 

- usposobljeni udeleţenci (50) 

Aktivnost 4: 

- izvedene objave v medijih  

- zaključna predstavitev rezultatov projekta s predstavitvijo uporabe rezultatov 
projekta (zapisanega ljudskega izročila) v turistični ponudbi v okolju 

Aktivnost 5: 

izdelana vsebinska in finančna poročila 
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Indikatorji za spremljanje 

uspešnosti projekta 

 
 
 
 

Natančneje opredeljeni indikatorji se nahajajo v Dopolnitvah k LIN  2009 
 
 

Indikator izhodiščno stanje  ciljna 
vrednost 

Izvedeni intervjuji v digitalnem 
zapisu in fotografiji 

0 8 

Oblikovan zapis druţabnega 
ţivljenja preteklosti v neposredni 
okolici 

0 300 izvodov. 

Izvedene pilotne delavnice 
»Druţabno ţivljenje nekoč« in 
usposobljeni udeleţenci 

0 5 delav. (40 
udeleţencev) 

Izveden praktični prikaz izbranih 
oblik druţabnega ţivljenja 
preteklosti v današnjem času 

0 1 (100 udeleţ) 

Izvedena promocija 

0 8 članki. 
2 TV postaja 
6 objave na 
spletu 
4 radij. Objave 

Obveščeni o izvajanju projekta 0 640 ljudi 

Lokacija projekta 

 
Projekt se bo izvajal na sedeţu prijavitelja (CIK Trebnje, Kidričeva ulica 2, Trebnje), v 
institucijah z viri gradiva ter na terenu, in sicer v sklopu področja, ki ga projekt 
pokriva. Lokacije na terenu (intervjuji, praktični del delavnice in sklepni del projekta) 
bodo določene in natančno opredeljene naknadno, po proučitvi in določitvi 
kompetentnih informatorje ter prijavljenih udeleţencih na delavnice (ena od ţe 
predvidenih in dogovorjenih lokacij: Jurjeva domačija, Občine 11, Dobrnič, …).  

Profitnost projekta 

(obkrožite in vpišite) 

 

 

 

profiten (v deleţu _)         neprofiten (v deleţu 100%)     
Projekt ne bo namenjen trţenju proizvodov in storitev in  ne bo ustvarjal neposrednih 

finančnih učinkov zato je 100% neprofiten. 

    

 

 

Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah 
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 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza n Skupaj 

Skupna vrednost 

(€) 
7.011,00€ 24.789,00€   31.800,00€ 

Upravičeni 

stroški (€) 
6.912,00€ 23.087,00€   29.999,00€ 

Tip projekta / faze 

projekta z % 

sofinanciranja 

Neprofit.-drugo 

usposabljanje, 

animacija in 

izobraţevanje 

60% 

Neprofit.-drugo 

usposabljanje, 

animacija in 

izobraţevanje 

60% 

   

LEADER 

sredstva  

v % 

v € 

 

 

60,00% 

4.147,00€ 

 

 

60,00% 

13.852,00€ 

   

 

60,00% 

17.999,00€ 

Zasebna sredstva  

v % 

v € 

 

21,14% 

1.482,00€ 

 

25,49% 

6.319,00€ 

   

24,53% 

7.801,00€ 

Druga sredstva  

v  % 

v € 

 

19,71% 

1.382,00€ 

 

18,63% 

4.618,00€ 

   

18,87% 

6.000,00€ 

Prispevek v 

naravi (%) 
     

Obdobje izvajanja 

projekta 

Apr. 09 – 

sept. 09 

Apr. 09- 

apr. 10 

  Apr. 09 – 

apr.10 

Dinamika 

vlaganja 

zahtevkov 

 

05.10.2009 

 

20.05.2010 

   

Kontaktna oseba 

Patricija Pavlič, CIK Trebnje, tel. 07 34 82 100,  

e-mail: info@ciktrebnje.si 

 

Projektni vodja 

Patricija Pavlič, CIK Trebnje, tel. 07 34 82 100,  

e-mail: info@ciktrebnje.si 

 

 

Nadzor nad projektom 
Joţica Povše, Razvojni center Novo mesto d.o.o. 

 

Kontaktne informacije o 

projektu 

www.rc-nm.si 

 

 

http://www.rc-nm.si/
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PROJEKT ŠT.: KLIN2009-5/2009 

 

Ime projekta SPOMINKI DOLENJSKE IN BELE KRAJINE 

Nosilec 

KONVIKT d.o.o. – TIC Šmarješke Toplice 
Šmarješke Toplice 115, 8220 Šmarješke Toplice 
 

Partnerji 

Občina Šmarješke Toplice 
Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice 
 

Projekt prispeva k cilju osi 

(obkrožite) 
1                           2                        3 

Projekt se lahko izvaja tudi 

v drugih ukrepih PRP 

2007 - 2013 (označite z x)  

 

111  

 

125  

 

214  

 

112  132  311  

113  133  312  

121  142  322  

122  211  323  

123  212  se ne more izvajati  x 

Vsebina projekta 

 
Projekt prevladujoče prispeva k določenemu cilju/prioritetni nalogi LRS: 

Projekt prispeva k:  
CILJU 3 – Razvoj in popestritev turistične infrastrukture 
 
  
Prioriteta: Podjetništvo 
 
Obrazloţitev: projekt je namenjen  izboru spominku in v nadaljevanju ponudbi let teh 
kot eden izmed načinov ohranjanja kulturne dediščine tega območja. 
 
Ozadje projekta: 

Slovenski spominki predstavljajo na svoj izviren, originalen način lepoto Slovenije ter 
njeno kulturno in naravno dediščino. Hkrati pa krepijo nacionalno in regionalno 
identiteto, saj spoštovanje dediščine pomeni spoštovanje samega sebe. 
 
V široki ponudbi spominkov iz Slovenije so tako izdelki domače obrti in umetne obrti, 
kot tudi ostali turistični spominki posameznih turističnih krajev. Najbolj znani 
spominki: idrijska čipka, draţgoški kruhek, pisanica, suha roba, majolika… so postali 
prepoznavni simboli Slovenije tudi v svetu. Vsak turist ţeli domov vzeti spomin na 
deţelo, ki jo je obiskal, zato je bistvenega pomena, da mu ponudimo moţnost 
izbiranja med kvalitetno zasnovano spominkarsko ponudbo, ki je estetske in 
uporabne narave hkrati. 
 
Dolenjska in Bela krajina zaobjemata široko kulturno področje, za katero je značilna 
raznovrstnost naravne in kulturne dediščine, kljub temu pa slaba ponudba kvalitetnih 
spominkov. Ponudba spominkov je razdrobljena, predvsem pa spominki niso 
ovrednoteni po kriterijih kakovosti in ustreznosti ter predstavljeni na enem mestu, 
zaradi česar v Sloveniji niso dovolj prepoznavni. 
 
Z obujanjem tradicionalnih obrti, raziskovanjem dediščine prednikov in razvojem 
novih izdelkov za potrebe razvoja kvalitetnih in prepoznavnih spominkov Dolenjske in 
Bele krajine bo tudi sama destinacija pridobila na večji prepoznavnosti v okviru 
Slovenije in v svetu ter obogatila svojo turistično ponudbo. 
 
Povzetek projekta: 

Razlog: 

- slaba ponudba prepoznavnih in kvalitetnih spominkov na področju 
Dolenjske in Bele krajine. 

Namen in cilji: 

- postaviti kriterije kvalitetnega spominka, 

- vzpodbuditi razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, 
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- obuditi tradicionalne domače obrti in vzpodbuditi razvoj umetne obrti, 

- izboljšanje ponudbe kvalitetnih spominkov, 

- preko kvalitetnih spominkov vzbujanje regionalnega oz. nacionalnega 
ponosa, 

- boljša prepoznavnost regije v Sloveniji in izven naših meja. 

Aktivnosti: 

- preko strokovnih predavanj na temo etnologije, kulturne dediščine in 
spominkarstva najti konsenz o tem kaj je kvaliteten spominek, 

- preko javnega natečaja, na podlagi kriterijev in strokovne komisije 
izbrati predvidoma vsaj en spominek iz vsake od sodelujočih občin 
Dolenjske in Bele krajine, 

- predstaviti izbrane spominke na spletni strani in v publikaciji. 

Rezultati: 

- ponuditi raznovrstne in kvalitetne spominke proizvajalcev s področja 
vseh 14 občin Dolenjske in Bele krajine, ki izhajajo iz lokalne naravne in 
kulturne dediščine. 

Ciljne skupine: 

- umetniki, rokodelci, obrtniki, kmetje z dopolnilno dejavnostjo, 
podeţelske ţenske, 

- dijaki in študentje, 

- strokovna javnost. 

Posredna ciljna skupina: tuji turisti in slovenski gostje. 
 
Aktivnosti projekta: 

 
I. FAZA PROJEKTA 
 
Aktivnost 1: Organizacija delavnic in strokovnih posvetov z naslovom »Kaj je 
kvaliteten spominek?« 

Pozvati vse zainteresirane izdelovalce spominkov (umetnike, rokodelce, obrtnike, 
kmete…)  in strokovno javnost k sodelovanju na delavnicah, posvetih in pri 
izoblikovanju kriterijev za kvaliteten spominek. Delavnice potekajo na temo 
etnologije, kulturne dediščine, domače in umetnostne obrti ter spominkarstva. 
Čas izvajanja:  maj 09 –okt. 09 
 
II. FAZA PROJEKTA 
 
Aktivnost 2: Določitev kriterijev kvalitetnega spominka, določitev komisije za 
ocenjevanje izdelkov in izbor končnih spominkov ter izvedba javnega natečaja 

Projektna skupina določi in izbere strokovnjake s področja turizma, etnologije in 
likovne umetnosti iz Dolenjske in Bele krajine pa tudi širše, ki bodo sestavili kriterije 
za izbor in sestavljali komisijo za ocenjevanje kakovosti izdelkov, ki bo zadolţena za 
končni izbor spominkov, ki bodo predstavljeni v publikaciji in na spletni strani. 
Z izvedbo javnega natečaja, na podlagi kriterijev in strokovne komisije  se izbere  
predvidoma vsaj en spominek iz vsake od sodelujočih občin Dolenjske in Bele 
krajine. 
Čas izvajanja: okt. 09 – mar. 10 

 
III. FAZA PROJEKTA 

 
Aktivnost 3: Koordinacija in vodenja projekta,  produkcija publikacije in 
dinamične spletne strani  z razstavo in predstavitvijo 

Na podlagi rezultatov javnega natečaja se oblikuje in natisne publikacija v dveh 
jezikovnih različicah. Oblikuje in izvede se spletna stran, kjer so predstavljeni 
spominki in njihovi izdelovalci. Predstavljen bo predvidoma vsaj en spominek iz 
vsake izmed sodelujočih občin Dolenjske in Bele krajine. 
Razstava vseh izbranih spominkov in predstavitev njihovih izdelovalcev, distribucija 
publikacije po TIC-ih, občinah, knjiţnicah, izdelovalcem. Predstavitev publikacije 
»Spominki Dolenjske in Bele krajine« in spletne strani. 
Čas izvajanja: mar. 09 – sept. 10 

 

Cilj projekta Cilji projekta: 
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● raziskati obstoječe stanje na trgu, 

● pozvati vse zainteresirane izdelovalce spominkov (umetnike, rokodelce, 
obrtnike, kmete…)  in strokovno javnost k sodelovanju pri izoblikovanju 
kriterijev za kvaliteten spominek, 

● preko strokovnih delavnic na temo etnologije, kulturne dediščine, domače in 
umetnostne obrti in spominkarstva najti konsenz o tem kaj je kvaliteten 
spominek, 

● postaviti kriterije spominka in njegove kvalitete, 

● preko javnega natečaja, na podlagi kriterijev in strokovne komisije izbrati 
predvidoma vsaj en spominek iz vsake od sodelujočih občin Dolenjske in 
Bele krajine, 

● predstaviti izbrane spominke in njihove izdelovalce na spletni strani in v 
publikaciji, 

● predstaviti izbrane spominke in njihove izdelovalce na zaključni razstavi, 

● vzpodbuditi razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, 

● obuditi tradicionalne domače in vzpodbuditi razvoj umetne obrti, 

● izboljšati ponudbo kvalitetnih spominkov na trgu, 

● vzbujanje regionalnega oz. nacionalnega ponosa, 

● izboljšanje kvalitete ţivljenja na podeţelju, 

● razvoj in popestritev turistične ponudbe in infrastrukture. 

 

Pričakovani rezultati  

Rezultati projekta: 

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

● 5x organizacija in izvedba strokovnih delavnic in posvetov na področju 
Dolenjske in Bele krajine, 

● 100 udeleţencev vključenih na strokovnih delavnicah in posvetih, 

● 20 prijav na javni natečaj za spominek, 

● 1500 kom publikacij z izbranimi spominki v slovenskem in angleškem jeziku, 
ki bo distribuirana na vse sodelujoče občine, TIC-e, knjiţnice, šole, 
udeleţencem natečaja, 

● 1x spletna stran, 

● 1x zaključna razstava spominkov, 

● obvestiti 60% prebivalstva Dolenjske in Bele krajine o organizaciji zaključne 
razstave izbranih spominkov in naslovu spletne strani oz. o rezultatih 
projekta (z objavami v medijih, preko e-pošte, preko lokalnih skupnosti...), 

● 14 izbranih spominkov Dolenjske in Bele krajine, ki jih po zaključeni razstavi 
prejmejo sodelujoče občine, da se dogovorijo za sodelovanje z izdelovalci 
spominkov znotraj svoje občine in za njihovo trţenje. 
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Indikatorji za spremljanje 

uspešnosti projekta 

 
 

Indikator za spremljanje 
uspešnosti projekta 

Izhodiščno 
stanje  

Ciljna vrednost 

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

0 60% prebivalcev DBK 

Izvedene strokovne delavnice in 
posveti 

0 5 delavnic 

Udeleţenci vključeni v strokovne 
delavnice in posvete 

0 100 udeleţencev 

Število spominkov prijavljenih na 
javni natečaj s področja DBK 

0 20 spominkov 

Število publikacij z izbranimi spominki 
v slovenskem in angleškem jeziku 

0 1500 izvodov 

Spletna stran 0 1 spletna stran 

Število izbranih spominkov izmed 
sodelujočih občin DBK 

0 14 spominkov 

Razstava spominkov in predstavitev 
njihovih izdelovalcev 

0 1 razstava spominkov 

Obveščenost prebivalcev DBK o 
organizaciji zaključne razstave 
izbranih spominkov, publikaciji in 
spletni strani oz. o rezultatih projekta 

0 60% prebivalcev DBK 

Lokacija projekta 

 
Projekt »Spominki Dolenjske in Bele krajine« se bo izvajal v vseh občinah na 
območju Dolenjske in Bele krajine (razen v naselju Novo mesto) saj to široko 
področje predstavljata stičišče naravnih ter kulturnih različnosti, ki je temelj ustvarjalni 
pestrosti. 

 
Za to področje je tako značilna raznovrstnost naravne in kulturne dediščina, vendar 
slaba ponudba kvalitetnih spominkov. Ponudba spominkov je razdrobljena, predvsem 
pa spominki niso ovrednoteni po kriterijih kakovosti in ustreznosti ter predstavljeni na 
enem mestu, zaradi česar v Sloveniji niso dovolj prepoznavni.  
 
Z obujanjem tradicionalnih obrti, raziskovanjem dediščine prednikov in razvojem 
novih izdelkov za potrebe razvoja kvalitetnih in prepoznavnih spominkov Dolenjske in 
Bele krajine bo tudi celotna destinacija pridobila na večji prepoznavnosti v okviru 
Slovenije in v svetu ter obogatila svojo turistično ponudbo. Z realizacijo projekta torej 
ţelimo prispevati k skladnejšemu razvoju na celotnem področju Dolenjske in Bele 
krajine. 
 
Natančna lokacija izvajanja aktivnosti bodo opredeljena tekom projekta. 

 

Profitnost projekta 

(obkrožite in vpišite) 

 

 

 

profiten (v deleţu 48% )         neprofiten (v deleţu 52%)     

    
Projekt je sestavljen iz dveh delov. Rezultat prvega dela projekta  je storitev, ki je 

neprofitna (I. in II. faza) in ne bo imela direktne finančne podpore.  Rezultat drugega 

dela projekta (II. Faza) je storitev, ki je profitna in  bo direktna podpora trţenju.  

Stroški prvega dela projekta znašajo 38.850,00 € oz. 52% projekta, stroški druge 

dela projekta pa 35.844,00€. Projekt je profiten v deleţu 48% in neprofiten v deleţu 

52%.   
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Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah 

 

 

 

 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza n Skupaj 

Skupna vrednost 

(€) 
25.820,00€ 13.030,00€ 35.844,00€  74.694,00€ 

Upravičeni 

stroški (€) 

 

24.530,00€ 

 

12.650,00€ 

 

31.800,00€ 

  

68.980,00€ 

Tip projekta / faze 

projekta z % 

sofinanciranja 

Podpora trţenju 

proizvodov in 

storitev 40%. 

Podpora trţenju 

proizvodov in 

storitev 40%. 

 

Podpora trţenju 

proizvodov in 

storitev 40%. 

 

  

 

LEADER 

sredstva  

v % 

v € 

 

 

40,00% 

9.812,00€ 

 

 

40,00% 

5.060,00€ 

 

 

 

40,00% 

12.720,00€ 

 

 

 

 

 

 

27.592,00€ 

Zasebna sredstva  

v % 

v € 

 

33,50% 

8.649,00€ 

 

32,04% 

4.175,00 

 

37,90% 

13.584,00€ 

  

35,35% 

26.408,00€ 

Druga sredstva  

v  % 

v € 

 

19,00% 

7.359,00€ 

 

19,42% 

3.795,00€ 

 

17,74% 

9.540,00€ 

  

18,47% 

20.694,00€ 

Prispevek v 

naravi (%) 
     

Obdobje izvajanja 

projekta 

maj 09 – 

okt. 09 

okt. 09 – 

mar. 10 

mar 09 – 

sept. 10 

 maj 09 – 

sept. 10 

Dinamika 

vlaganja 

zahtevkov 

30.11.2009 31.03.2010 05.10.2010   

Kontaktna oseba 

Tanja Brate, TIC Šmarješke Toplice, tel. 07 30 74 073 

e-mail: tic.st@siol.net 

 

Projektni vodja 

 

Tanja Brate, TIC Šmarješke Toplice, tel. 07 30 74 073 

e-mail: tic.st@siol.net 

 

Nadzor nad projektom 

Joţica Povše 

Razvojni center Novo mesto d.o.o. 

 

Kontaktne informacije o 

projektu 

www.rc–nm.si 
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PROJEKT ŠT.: KLIN2009-6/2009 

 

Ime projekta REVITALIZACIJA BELOKRANJSKIH STELJNIKOV 

Nosilec 

OBČINA METLIKA 
Mestni trg 24, 8330 Metlika 
 

Partnerji 

Občina Črnomelj 

Trg svobode 3, 8340 Črnomelj 

 

Občina Semič 

Štefanov trg 9, 8333 Semič 

 

Zavod za varstvo narave 

OE NOVO MESTO 

 

Krajinski park Kolpa 

Adlešiči 15, 8341 Adlešiči 

 

Projekt prispeva k cilju osi 

(obkrožite) 
1                           2                        3 

Projekt se lahko izvaja tudi 

v drugih ukrepih PRP 

2007 - 2013 (označite z x)  

 

111  

 

125  

 

214  

 

112  132  311  

113  133  312  

121  142  322  

122  211  323  

123  212  se ne more izvajati  X 

Vsebina projekta 

Projekt prevladujoče prispeva k določenemu cilju/prioritetni nalogi LRS: 

Projekt prispeva k:  
CILJU 4 – Ohranjanje okolja s poudarkom na ohranjanju naravne in kulturne 
dediščine. 
 
  
Prioriteta: Projekt je namenjen ohranjanju kulturne krajine in tradicije na podeţelju. 
 
Ozadje projekta: 

Belokranjski steljniki so razpoznavni kot značilna kulturna krajina  Bele krajine, ţal pa 
se  intenzivno zaraščajo (posledica drugačnega načina kmetovanja). Zaradi 
specifične rastlinske zdruţbe dopolnjujejo biotsko  in krajinsko pestrost Bele krajine. 
Z intenzivnim zaraščanjem  pa se spreminjanje in izginjanje značilna belokranjska 
kulturna krajina in izginjajo tudi znanja in tradicija povezana z steljniki in steljarjenjem.  

Izhodišča za nujnost izvedbe projekta: 

- Intenzivno zaraščanje steljnikov;  

- Neprimerno pogozdovanje steljnikov;  

- Ne zainteresiranost  za ponovno rabo stelje kljub moţnosti rabe le te (npr. v 
ekološkem kmetovanju); 

- Sedaj je v povezavi s človeškimi viri še skrajni čas  za obuditev ljudskih  
izročil vezanih na steljarjenje in obuditev ţe skoraj pozabljenih vedenj o 
zdravilni vrednosti rastlinskih vrst, značilnic steljnikov. 

 
Povzetek projekta: 

Osnovni namen prve faze projekta je: 

- izvesti vzorčno revitalizacijo značilne belokranjske kulturne krajine;  

- vzbuditi zanimanje za vključevanje v aktivnosti preprečevanja zaraščanje 
steljnatih površin; 

- obuditi vedenja o uporabni in zdravilni vrednosti rastlinskih vrst, značilnic 
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steljnikov in oblikovati predloge produktov trţenja; 

V okviru prve faze projekta bomo:   

- Opravili inventarizacijo in valorizacijo biotske raznovrstnosti ključnih 
steljniških površin;  

- Očistili zaraščene steljniške površine, v prvi fazi  na krajinsko občutljivih in 
izpostavljenih legah;  

- Izvedli delavnice z namenom osveščanja  glede pomena ohranjanja 
identitete in tradicije; 

- Vzpodbudili lastnike steljnikov za zagotovitev nadaljnjega vzdrţevanja,  
zagotavljanja sonaravne rabe  in gospodarjenja s steljniki; 

- Oblikovali predlog celostna podoba promocije steljnikov;  

- Izvedli promocijske aktivnostmi ter uredili informacijske izobraţevane točke 
za potrebe informiranja   širše javnosti;  

 
Aktivnosti: 
 
I. FAZA PROJEKTA 

 
 
Aktivnost 1:Inventarizacija in valorizacija ključnih steljnatih površin  

Po izbiri za to usposobljenega zunanjega izvajalca, ki ga opravi nosilec projekta v 
sodelovanju s partnerji  se bo izvedel  popis rastlinskih in ţivalskih vrst in eko 
sistemsko vrednotenje na treh predhodno v vsaki občini izbranih območjih ključnih 
steljniških površinah. Podatki bodo pomembni za nadaljevanje projekta, med drugimi 
tudi za določitev toč tako imenovanih eko celic. 
Čas izvajanja: maj 09 – maj 10 
 
 

Aktivnost 2: Čiščenje zaraščenih steljnatih površin 

V okviru aktivnosti, bo vsaka občina partnerica, oziroma na območju KP Kolpa   kar 
javni zavod KP Kolpa, izbrala zunanjega izvajalca, ki bo usposobljen za izvedbo  
redčenja in odstranitve drevesnih in grmovnih vrst in mulčenje zaraščenih steljniških 
površin. Pri teh aktivnostih bo vzpostavljena tudi  eko celic. Mulčenje zaraščenih 
površin na območju KP Kolpa bo prevzel javni zavod KP Kolpa s svojo razpoloţljivo 
strojno opremo.   

Čas izvajanja: maj 09 – maj 10 
 
 
II. FAZA PROJEKTA 
 
Aktivnost 3: Izvedba tematskih animacijskih delavnic 

S pomočjo zunanjih za to usposobljenih izvajalcev (lahko tudi posameznih 
strokovnjakov), ki jih predhodno izberejo partnerji projekta bodo izvedene naslednje 
delavnice (9, po tri na območju posamezne občine) z naslednjimi vsebinami oziroma 
temami: 

- Predstavitev ciljev in namenov ter predvidenih rezultatov projekta  s ciljem 
animacije udeleţencem z metodologijo »vetrenje moţganov« (1x) 

- Uporabnost prisotnih rastlinskih vrst steljnikov v vsakdanjem ţivljenju in v 
zdravilstvu   (stelja, breza, brinje, resa, gobe…) (1x) 

- Obuditev ljudskega  izročila (Zeleni  Jurij, pastirske igre, steljarjenje…) (1x) 

- Oblikovanje predlogov produktov  na osnovi predhodnih sklopov delavnic  
(3x) 

- Animacijske delavnice za kmete, lastnike ključnih steljniških površin (3x)    

- Izvedba enodnevne strokovne ekskurzije za potrebe izmenjave izkušenj 

Organizacijsko (najem prostorov, obveščanje, izvedba…) izvedbo delavnic 
prevzamejo  občine partnerica projekta v sodelovanju z ostalima partnerjema 
projekta. 
Čas izvajanja: feb.. 10 – jun.10 
 
III. FAZA PROJEKTA 
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Aktivnost 4: Ureditev lokacij za obiskovalce 

Urejene bodo  tri dostopne lokacije za potrebe informiranja in izobraţevanja. Urejene 
bodo s postavitvijo potrebne opreme.   

Oprema točke v občini Metlika: 1x razlagalna tabla - Označitev naravne vrednote 
»Drašički steljniki« in usmerjevalne table, postavitev klopi; 

Oprema točk v občini Črnomelj in Semič: usmerjevalne table in postavitev klopi; 

Predhodno bo potrebno izvesti izbiro zunanjega izvajalca in sicer posebej  za table in 
označitve in posebej za ostalo opremo kot so npr. klopi. Izbiro izvajalca prevzame 
občina nosilka projekta v sodelovanju z ostalimi partnerji projekta ali pa se  po 
dogovoru za  ureditev vsake točke določi posameznega partnerja projekta.   

Za pripravo razlagalne table za označitev naravne vrednote bo potrebno predhodno 
pripraviti foto dokumentacijo in pripraviti vsebine za opis vrednote. Te aktivnosti do 
oblikovanja tabel bo prevzel partner ZRSVN, izbiro zunanjega izvajalca za 
oblikovanje, izdelavo in postavitev pa nosilec projekta. 

Izdelani bodo rolo panoji za namene promocije projekta na sejemskih in drugih 
predstavitvah (6x); 

Čas izvajanja: maj 10 – avg. 10 
 
IV. FAZA PROJEKTA 
 
 
Aktivnost 5: Oblikovanje spletne strani in ostalega predstavitvenega materiala  

V okviru promocijskih aktivnosti projekta je predvidenih več sklopov: 

Izdelava zloţenke »Belokranjski steljniki«; 

Oblikovanje vsebine za obstoječe spletne strani nosilca projekta in partnerjev; 

Izdelava kompleta reklamnega spota za radijsko in TV predvajanje; 

Izvajanje promocije preko  javnih medijev; 

Izdelana celostne podobe promocije; 

Izdelani vzorčni izdelki embalaţe za izdelane vzorčne  produkte za promocijske 
namene; 

Predstavitev projekta na enem od sejmov;  

Izdelani bodo rolo panoji za namene promocije projekta na sejemskih in drugih 
predstavitvah (6x); 

Pri izvajanju aktivnosti bodo sodelovali vsi partnerji projekta, ki si bodo med seboj 
organizacijsko razdelili odgovornost za izvedbo posameznega sklopa.  

V okviru aktivnosti bo za posamezne storitve potrebno predhodno izbrati 
najugodnejše ponudnike storitev.    
Čas izvajanja: maj 09 – septemb.10 

 

Cilj projekta 

Dolgoročni cilji: 

- Zagotoviti ohranitev  in vzdrţevanje ključnih območij steljnatih površin, ki so 
še pred dobrimi 20 leti oziroma  miniaturno še danes oblikujejo in ustvarjajo  
svojevrstno krajinsko pestrost in kulturno  krajino značilno le za Belo krajino;  

- Zagotoviti prepoznavnost Bele krajine z obuditvijo  ljudskih  izročil vezanih 
na steljarjenje; 

- Zagotoviti podporno okolje za uvajanje dejavnosti, ki bodo temeljila na  
obuditvi ţe skoraj pozabljenih vedenj o uporabni in zdravilni vrednosti 
rastlinskih vrst, značilnic steljnikov in s tem zagotovitev moţnosti 
zaposlovanja oziroma odpiranja novih delovnih mest; 

 

Kratkoročni cilji: 

- V prvi fazi projekta bomo sanitarno očistiti   krajinsko občutljive in 
izpostavljene lege steljnatih površin v Beli krajini; 
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- Z animacijskimi in ustvarjalnimi delavnicami, popularizacijskim gradivom 
ozavestiti  deleţnike projekta in splošno javnost   o pomenu in namenu 
ohranjanja  krajinske pestrosti in vzdrţevanja  steljnikov kot značilne 
kulturne  krajine, kot identite Bele krajine; 

- Vzbuditi interes med kmeti, lastniki ali najemniki steljnatih površin za   
obuditev steljarjenja  v navezavi s sonaravnim kmetovanjem; 

- Lokalno prebivalstvo  vzpodbuditi k ustvarjalnosti in oblikovanju novih 
produktov ter s predstavitvijo raznih  moţnosti vzbuditi interes tudi za trţenje 
le teh; 

 

Predstavljene so vsebine prve faze projekta, ki so potrebne za dosego prej 
navedenih kratkoročnih ciljev. Za doseganje dolgoročnih ciljev projekta pa je 
predvideno nadaljevanje projekta v drugi fazi, ki bo nadgradilo doseţene rezultate 
projekta iz prve faze in zagotavljalo trajnost projekta. Cilj druge faze projekta je 
dodatna animacija prebivalstva (z obujanjem ljudskega izročila – prireditve in običaji: 
pastirske igre, Jurjevo, Razkošje v stelji, Kresovanje ipd.)  oziroma animacija 
dodatnih ciljnih skupin  (animacija šolske mladine z izvajanjem likovnih in drugih 
natečajev), kar bo še bolj prispevalo k doseganju dolgoročnih ciljev in s tem k 
trajnosti projekta.    

 

Pričakovani rezultati  

 

Rezultati  projekta: 

- Izdelan temeljit popis rastlinskih in ţivalskih vrst in habitatnih tipov na 
ključnih površinah steljnikov; 

- Očiščene steljnate površine  najmanj 10 ha;   

- Izvedba devetih delavnic za skupno najmanj 100 udeleţencev in izvedba 
strokovne ekskurzije ( najmanj 40 udeleţencev);  

- Oblikovani predlogi izdelkov oziroma produktov (najmanj 2);  

- Usposobiti vsaj enega nosilca izdelovalca enega od oblikovanih predlogov 
izdelkov oziroma produktov; 

- Ureditev treh lokacij informacijsko-izobraţevalnih točk;  

- Izdelavno promocijske gradivo  zloţenka »Belokranjski steljniki«  (2000 
kom) 

- Izdelano promocijskega gradivo -  5 panojev v obliki rolojev 

- Izdelana celostna podoba promocije 

- Izdelan komplet  reklamnega  spota (en za TV, en za radio)  

- Izdelani vzorčni izdelki embalaţe (za dva izdelka) za namene promocije 
projekta in prikaza moţnosti oblikovanja trţenjskih produktov.  
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Indikatorji za spremljanje 

uspešnosti projekta 

 

 

Indikator izhodiščno stanje  ciljna 
vrednost 

Število neformalnega 
izobraţevanj 

0 9 

Število udeţencev izobraţevanj 0 150 

Število izobraţenih kadrov v 
procesu neformalnega 
izobraţevanja 

0 1 

Izdelana raziskovalna naloga  I. 
faze 

0 1 

Ureditev informacijskih točk 0 3 

Očiščene površine steljnikov 0 20 ha 

Oblikovani predlogi promocijskih 
izdelkov (produktov) 

0 2 

Izdelana promocijska zloţenka 0 2000 kom 

Izdelani promocijski roloji 
(brenerji) 

0 5 

Izdelana celostna podoba 0 1 komplet 

Izdelani reklamni spoti (en za TV 
in en za radijsko predvajanje) 

0 1 komplet 

Izdelani vzorčni izdelki 
embalaţa 

0 2 (za dva 
produkta) 

Lokacija projekta 

Belokranjski steljniki so razpoznavni kot značilna kulturna krajina  Bele krajine. Zaradi 
vse večje potrebe po  kmetijskih površinah  v preteklosti so nastali  z izsekavanjem 
gozda belega gabra in hrasta in tako izoblikovali značilno kulturno krajino,  po kateri 
je Bela krajina tekom zgodovine prepoznavna kot deţela  belih brez in tudi zaradi 
steljnikov dobila ime pokrajine. Steljniki so kmetijske površine porasle z brezo, 
mestoma rdečim borom in  s podrastjo orlove praproti in lisičjaka. Zaradi specifične 
rastlinske zdruţbe dopolnjujejo biotsko  in krajinsko pestrost Bele krajine, ki zaradi 
opuščanja rabe stelje  za nastilj in drugačnega načina kmetovanja izginja. Steljniki se  
intenzivno zaraščajo v stelniški gozd in tako se  spreminja in izginja   značilna 
belokranjska kulturna krajina. 

Izhodišča za nujnost izvedbe projekta so: 

- Intenzivno zaraščanje steljnikov  

- Neprimerno pogozdovanje steljnikov v monokulturne smrekove  niţinske 
gozdne sestoje  

- Intenzivna nekontrolirana  sprememba   kulturne krajine značilne za Belo 
krajino, ki ţe vpliva na spremembo mikroklime na določenih območjih Bele 
krajine. 

- Opuščena sonaravna kmetijska raba steljnikov(opuščanje košnje) in raba 
stelje, ki bi bila  v času, ko so vzpodbude po ekološkem kmetovanju vse 
večje, izziv in razvojna usmeritev v ekološko kmetovanje. 

- V pozabi so ljudska izročila, ki so bila vezana na steljarjenje, ki bi bila lahko 
s projektom zopet priklicana kot razvojna turistična usmeritev. 

- V pozabi so tudi vedenja o  zdravilni vrednosti rastlinskih vrst, ki so 
značilnice  steljnikov.  

 Občina Metlika je v preteklih letih ţe vodila aktivnosti vzdrţevanja obcestnega pasu 
Drašičkih steljnikov in je tako zagotavljala ohranjanja njihove identitete kar je bilo v 
javnosti izredno pozitivno sprejeto. Podobne aktivnosti pa je v preteklem letu izvedel 
tudi javni zavod Krajinski park Kolpa v delu Marindolskih steljnikov. 

V  občini Semič do sedaj niso organizirano pristopili k preprečevanju zaraščanja 
steljnikov, so pa zainteresirani pristopiti k tem aktivnostim pod strokovnim vodstvom 
Zavoda RS za varstvo narave, tako kot obe ostali občini. 
Natančna lokacijia projekta: 
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Čiščenje steljniških površin; Marindolski in Ţuniški steljniki (ČRNOMEL) Maline, 

Sovinek, Malikovec (SEMIČ), Vinomerski steljnik(METLIKA)-skupaj cca. 20 ha. 

 

Profitnost projekta 

(obkrožite in vpišite) 

profiten (v deleţu _)         neprofiten (v deleţu 100%)     

 

Projekt je v celoti neprofiten, saj ne bo ustvarjal neposred. finančnih učin.  

Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah 
 

 

 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza n Skupaj 

Skupna vrednost 

(€) 
54.357,00€ 19.733,00€ 5.309,00€ 14.180,00€ 93.579,00€ 

Upravičeni 

stroški (€) 

 

45.914,00€ 

 

16.950,00€ 

 

4.513,00€ 

 

12.195,00€ 

 

79.572,00€ 

Tip projekta / faze 

projekta z % 

sofinanciranja 

Neprofit.-drugi 

neprofitni 
projekti 

80% 

Neprofit.-drugo 

usposabljanje, 
animacija in 

izobraţevanje 

60% 

Neprofit. – 

neprofitne naloţbe  
50% 

Neprofit.-drugo 

usposabljanje, 
animacija in 

izobraţevanje 

60% 

 

LEADER 

sredstva  

v % 

v € 

 

 

79,67% 

36.579,00€ 

 

 

60,00% 

10.170,00€ 

 

 

49,97% 

2.255,00€ 

 

 

60,00% 

7.317,00€ 

 

 

70,78% 

56.321,00€ 

Zasebna sredstva  

v % 

v € 

 

17,86% 

 

9.709,00€ 

 

28,01% 

  

5.527,00€ 

 

24,92% 

    

1.323,00€ 

 

22,67% 

 

3.215,00€ 

 

21,13% 

 

19.774,00€ 

Druga sredstva  

v  % 

v € 

14,84% 

 

8.069,00€ 

20,45% 

 

4.036,00€ 

32,61% 

 

1.731,00€ 

25,73% 

 

3.648,00€ 

18,68% 

 

17.484,00€ 

Prispevek v naravi 

(%) 
     

Obdobje izvajanja 

projekta 

Maj.09-

maj.10 

Feb.10 -

jun10 

Maj. 10 – 

avg. 10 

Maj.09 – 

Sept. 10 

Maj. 09 – 

sept. 10 

Dinamika 

vlaganja 

zahtevkov 

 

31.05.2010 

 

30.06.2010 

 

31.08.2010 

 

05.10.2010 

 

Kontaktna oseba 
Joţe Nemanič, Občina Metlika, tel. 07 74 00 

e-mail: obcina.metlika@siol.net 

Projektni vodja 

Joţe Nemanič, Občina Metlika, tel. 07 74 00 

e-mail: obcina.metlika@siol.net 

 

Nadzor nad projektom 

Joţica Povše 

Razvojni center Novo mesto d.o.o. 

 

Kontaktne informacije o 

projektu 

www.rc-nm.si 

 

http://www.rc-nm.si/
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PROJEKT ŠT.: KLIN2009-7/2009 

 

Ime projekta MREŢA REGIONALNIH MUZEJEV NA PROSTEM 

Nosilec 
SKANSEN Pleterje, Simon Udvanc s.p. 
Drča 1, 8310 Šentjernej 

Partnerji 

 

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije 
Območna enota Novo mesto 
Skalickega 1, 8000 Novo mesto 
 
Občina Šentjernej 
Trubarjeva cesta 1, 8310 Šentjernej 
 
Območna obrtna podjetniška zbornica Novo mesto 
Foesterjeva 10, 8000 Novo mesto 
 
Dolenjski muzej Novo mesto 
Muzejska ulica 7, 8000 Novo mesto 
 
Kompas Novo mesto 
Novi trg 10, 8000 Novo mesto 
 

Projekt prispeva k cilju osi 

(obkrožite) 
1                           2                        3 

Projekt se lahko izvaja tudi 

v drugih ukrepih PRP 

2007 - 2013 (označite z x)  

 

111  

 

125  

 

214  

 

112  132  311  

113  133  312  

121  142  322  

122  211  323 X 

123  212  se ne more izvajati   

Vsebina projekta 

 
Projekt prevladujoče prispeva k določenemu cilju/prioritetni nalogi LRS: 

Projekt prispeva k:  
CILJU 5 – Ohranjanje okolja s poudarkom na ohranjanju naravne in kulturne 
dediščine. 
 
Prioriteta: Turizem in infrastruktura 
 
Obrazloţitev: Projekt bo prispeval k ohranjanju in oţivljanju kulturne dediščine 
podeţelja. 
 
 
Ozadje projekta: 
Muzej na prostem je znanstveno načrtovana, vodena ali nadzorovana ustanova, 

ki na izbranem zemljišču prikazuje način poselitve, graditve stavb, ţivljenja in 

gospodarjenja v določeni kulturi.  

 

Muzeje na prostem so v nekaj več kot stoletnem razvoju postavili v številnih deţelah 

Evrope. Na področju Dolenjske in Bele krajine je po podatkih Zavoda za varstvo 

kulturne dediščine (vir: register nepremične kulturne dediščine) 2463 enot 

nepremične kulturne dediščine. Od tega kar 1201 enot »profana stavbna dediščina«, 

od katerih pa je le nekaj objektov (npr:  Muzej na prostem Pleterje),  urejenih v muzej 

ali domačijo, ki je primerna za sprejemanje obiskovalcev in vključena v trajnostni 

turizem. Še posebej neizkoriščene in prodorne so moţnosti, da bi idejo o 

ohranjanju dediščine uveljavili pri nekaterih spomenikih ljudske arhitekture na 

kraju samem, »in situ«. Tovrstne rešitve naj bi vselej imele prednost. Naselbinski 
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kompleksi z bogato stavbno in drugo kulturno dediščino, kot na primer Štanjel in 

Škocjan na Krasu, imajo ob tem velik turistični potencial, ki vpliva na razvoj 

gospodarskih panog ter sluţita kot promocijski središči Krasa. 

 

Nepremična kulturna dediščina lahko ustrezno nadalje preţivi tudi na način, če 
v njih dodatno razvijemo in uveljavimo zamisli muzejev na prostem. 
 
Povzetek projekta: 

Projekt Mreţa regionalnih muzejev na prostem je predlagan z namenom, da bi na 

področju varstva nepremične in premične kulturne dediščine dosegli trajno obliko 

sodelovanja med muzeji na prostem, strokovnimi institucijami in lokalnimi 

skupnostmi, predvsem občinami. Za dejavnost muzejev na prostem je premalo 

posluha s strani omenjenih institucij, kljub temu, da nam dediščina ponuja še 

ogromno neizkoriščenih moţnosti na področju gospodarskih dejavnosti, predvsem 

razvoja turizma. S pomočjo projekta bi zdruţili obstoječe muzeje na prostem, stare 

domačije, kozolce, kašče, sušilnice, mline ter ostale objekte, ki so dobro ali vsaj 

zadovoljivo ohranjeni za potrebe projekta. Poiskali bi tudi nove objekte ljudskega 

stavbarstva, ki samevajo in celo propadajo, se dogovorili z lastnikom ali zunanjim 

upraviteljem, uredili objekt za sprejemanje obiskovalcev ter s pomočjo stroke s 

projektom vdahnili ţivljenje propadajočim stavbam. S pomočjo projekta Mreţa 

regionalnih muzejev bi z bogatim kulturnim programom ter skupno promocijo nastopili 

močnejši, bolj prepoznavni in predvsem inovativni. Vključili bomo lokalno podeţelsko 

prebivalstvo, jim ponudili moţnost novih virov prihodkov in dodatno promocijo. 

Pripravili bomo tudi razstavo, ki bo premična in se bo tako selila od enega do 

drugega ponudnika našega projekta. Projekt Mreţa regionalnih muzejev na prostem 

bi lahko v sodelovanju z ostalimi LAS-i nadgradili v Mreţo regionalnih muzejev na 

prostem v Sloveniji. 

 

S pomočjo projekta bodo imeli obiskovalci moţnost spoznati zibelko slovenskega 
naroda, vtisi bodo močnejši, ker bo lahko vsak obiskovalec podoţivljal izvor našega 
naroda, a v drugačnem okolju. 
 
Aktivnosti: 

 
I. FAZA PROJEKTA 
 

Aktivnost 1: Priprava strokovnih podlag za izvedbo projekta 

-  vzpostavitev projektne in strokovne skupine 
- nakup opreme – prenosni računalnik  
- delavni sestanki projektne skupine 
- pogodbeno zaposliti 1 ali 2 osebi za delo na projektu 
- popisati nepremično kulturno dediščino na področju Dolenjske in Bele 
krajine 
- ter izbrati primerne objekte za vključitev v projekt (okvirno 14 objektov) 

Čas izvajanja: jul. 09 – sept. 2009 

 
Aktivnost 2: Urejanje objektov ter priprava kulturnih programov za leto 
2009/2010 

- izbrane objekte nepremične dediščine urediti za potrebe sprejemanja 
obiskovalcev ter izvedbe prireditev ter razstav; 
- z upravitelji ali z lastniki objektov  ter nosilci lokalnih kulturnih dejavnosti v 
posamezni občini (društvi, turističnimi agencijami, občinami ali posamezniki 
iz lokalnega prebivalstva) vzpostaviti ekipo, ki bo skrbela za izvajanje 
kulturnih aktivnosti ter vodenjem objektov vključenih v projekt 
- priprava  programa Mreţa regionalnih muzejev na prostem za leto 
2009/2010  
- priprava materiala za promocijsko gradivo ter razstavo (fotografiranje na 
terenu) 

Čas izvajanja: jul. 09 – sept. 2009 
 
Aktivnost 3: Informiranje javnosti o projektu 

- oblikovanje in tisk promocijskega materiala (informacijske table in zloţenke) 
-oblikovanje spletne strani za potrebe promocije projekta 
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Čas izvajanja: jul. 09 – sept. 2009 
 
 

II. FAZA PROJEKTA 
 
Aktivnost 4: Priprava razstave arhitekturnih maket, fotografij in risb projekta 
Mreţa regionalnih muzejev na prostem 

S pomočjo gradiva (fotografije, popisom objektov vključenih v projekt, meritvami) 
bomo pripraviti razstavo, ki bo vsebovala makete nekaterih objektov  ljudskega 
stavbarstva (stanovanjske hiše, gospodarski objekti, mlini, ţage, skednji, hlevi, 
čebelnjaki,…) fotografije, risbe in slike. Razstava bo premična in se bo selila po  vseh 
14 občinah vključenih v projekt Mreţa regionalnih muzejev na prostem, kot tudi 
drugod po Sloveniji. 
Čas izvajanja: okt. 09 – jan. 2010 
 

III. FAZA PROJEKTA 
 
Aktivnost  5: Organizacija in izvedba kulturnih prireditev ter predstavitev 
razstave Mreţa regionalnih muzejev na prostem 

- organizacija in priprava premične razstave na vseh 14 točkah, ki so 
vključene v projekt, kot tudi drugod po Sloveniji 
- izvedba prireditev (skupaj 14 prireditev), kjer se bodo izvajale različne 
kulturne prireditve(gledališke predstave, glasbeni in plesni nastopi, 
predstavitev tradicionalne obrti, kulinarika,…). Prireditve bomo organizirali v 
sodelovanju z lokalnimi prebivalstvom posamezne občine. 

 
Čas izvajanja: avg. 09  – okt.. 10 

Cilj projekta 

 

1. Vzpostaviti partnerske vezi v razmerju do drţavnih inštitucij, lokalnih 
oblasti in predvsem do lokalnih gospodarskih partnerjev in ponudnikov 
turističnih storitev. 

2. Izvesti analizo obstoječega stanja nepremične kulturne dediščine na 
področju Dolenjske in Bele krajine. 

3. Izbrati primerne objekte nepremične kulturne dediščine, ter jih vključiti v 
projekt Mreţa regionalnih muzejev na prostem. 

4. S projektom izboljšati odnos do kulturne dediščine, kar vključuje 
prepoznavanje kulturne dediščine kot posebne dobrine okolja. 

5. S pomočjo projekta zagotoviti nove vire prihodkov  in s tem nova 
delovna mesta (realizirati 1 pogodbeno zaposlitev z moţnostjo 
podaljšanja v redno zaposlitev ). 

6. Vključiti v projekt lokalno podeţelsko prebivalstvo, nezaposlene 
,starejše in invalidne osebe (organizirati kulturne prireditve, ki bazirajo 
na prenosu tradicionalnih znanj in veščin). 

7. S pomočjo študije na terenu iz vključenih objektov v projekt izdelati 
arhitekturne makete, risbe in fotografije. Iz omenjenih eksponatov 
narediti stalno razstavo in s tem omogočiti projektu dodatno 
prepoznavnost v Sloveniji kot tudi v tujini. 

8. Popularizirati različne oblike dediščine lokalne skupnosti oz. okolja 
delovanja muzeja(dediščine kulture bivanja, agrarnega gospodarstva, 
poglavitnih neagrarnih preţivitvenih dejavnostih (dediščino obrti, 
dediščino trgovanja …), transporta, prometa, šeg in navad, druţabnega 
ţivljenja, izobraţevanja, prehrambno dediščino in podobno). 

9. Povezovati preteklost s sedanjostjo in sicer na tak način, da je 
preteklost uporabljena za izboljšanje razumevanja sedanjosti 
(organizirati delavnice, pridobiti mentorje ter na ta način izobraţevati 
mlade in brezposelne na področju ohranjanja  tradicionalnih znanj in 
veščin). 

 

Pričakovani rezultati  

Poglavitni rezultat projekta Mreţa regionalnih muzejev na prostem bo ohranjanje 
stavbne dediščine naših prednikov v »situ«, torej v njenem primarnem prostoru. 
Dediščina vključena v projekt bo dobila poleg izobraţevalne vloge tudi moţnost 
razvoja  na področju turizma in s tem promocije kraja. V projekt bo poleg drţavnih 
strokovnih inštitucij vključeno tudi lokalno podeţelsko prebivalstvo.   
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Predvideni rezultati: 
 

1. Sklenjeno sodelovanje z drţavnimi inštitucijami (zavodom za varstvo 
kulturne dediščine, ministrstvom za kulturo, občinami,…), s turističnimi 
agencijami ter slovensko turistično organizacijo.  

2. Na podlagi študije na terenu bomo z zbranimi podatki o obstoječem 
stanju nepremične kulturne dediščine, izbrali primerne objekte 
ljudskega stavbarstva, ki bodo kot del projekta predstavljale zgodovino 
posameznega območja. V sodelovanju s stroko bomo izbrali 14 
najprimernejših objektov ljudskega stavbarstva, po en objekt iz 
posamezne občine. 

3. Dediščina na področju celotne Dolenjske in Bele krajine bo s pomočjo 
projekta bolje prepoznavna, program pa bomo ustvarjali skupaj z 
lokalnim prebivalstvom in na ta način izboljšali odnos do »starih stavb, 
ki samevajo na robu vasi« 

4. Za potrebe projekta bomo realizirali eno zaposlitev za polni delovni čas. 
V nadaljevanju bo projekt prinašal dodano vrednost upraviteljem 
objektov in v povezavi s turizmom zagotavljal nove dodatne vire 
prihodkov. 

5. Projekt bo zagotavljal izboljšanje kvalitete ţivljenja na podeţelju, v 
program bomo vključili nezaposlene, starejše in invalidne osebe.  

6. Izdelana premična razstava arhitekturnih maket, risb in fotografij na 
temo projekta bo velika pridobitev na področju ohranjanja kulturne 
dediščine, saj bo lahko na ogled na različnih lokacijah po celi Sloveniji, 
kot tudi v tujini.  

V vsaki občini (predvidoma 14 občin), ki bo partner projekta, bomo vsaj 1x 
organizirali kulturno etnološko prireditev (skupaj 14 prireditev in otvoritev razstav), na 
kateri bomo predstavili projektno delo, razstavo arhitekturnih maket, ter v sodelovanju 
z lokalnim prebivalstvom pripravili bogat kulturni program. Razstava bo na ogled na 
posamezni lokaciji po dogovoru z lokalnimi inštitucijami tudi dlje časa. 
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Indikatorji za spremljanje 

uspešnosti projekta 

 

 

Indikator izhodiščno stanje  ciljna vrednost 

Število organiziranih delavnic, 
posvetov in poslovnih sestankov 
projektne skupine 

0 10 

Število novih pogodbenih 
delovnih mest 

0 1 

Število popisanih objektov 
nepremične kulturne dediščine 

0 14 

Pridobljena fotodokumentacija 0 140 

Izdelana projektna razstav 0 1 

Izdelana promocijska publikacija 

 

0 
 
 

20000 
 
 

Izdelano informacijsko gradivo – 
info table 

0 14 

Izdelana vsebina spletne strani s 
predstavitvijo projekta 

0 1 

Število prireditev 
0 14  

700 obiskovalcev  

Število objav v medijih 

Deleţ prebivalcev obveščenih o 
rezultatih projekta 

0 
 

0 

14 
 

20% prebivalstva na 
območju 

DBK(objave v 
lokalnih medijih) 5% 

prebivalstva na 
področju celotne 

Slovenije 

Število razstav 

 

Število obiskovalcev na 
razstavah na vseh lokacijah 14 
muzejih na prostem 

0 14  
 
 

2800 obiskovalcev 

Lokacija projekta 

 
Pri projektu Mreţa regionalnih muzejev na prostem smo se osredotočili na celotno 
področje Dolenjske in Bele krajine z moţnostjo nadgraditve projekta na ostale regije.  
Določanje območja projekta je povezano s strokovnim opredeljevanjem posameznih 
značilnih zaokroţenih prostorskih kulturnih enot. 
Mnogi spomeniki ljudske arhitekture, ki se nahajajo na mestu samega nastanka (in 
situ) na področju Dolenjske in Bele krajine so prilagojeni okolju, v katerem delujejo in 
so pogosto odsev danih moţnosti in potreb okolja.   
Poleg ţe delujočih muzejev na prostem (muzej Pleterje, Jurjeva domačija, Zagraški 
log,...)  bo mreţa povezovala še številne druge lokacije v situ predstavljenih in 
obnovljenih kulturnih spomenikov.  
Muzeji na prostem, ki bodo vključeni v projekt mreţe, bodo delovali kot promocijska 
in informacijska središča s posredovanjem informacij o kulturnem in drugem 
dogajanju v lokalni skupnosti ali na širšem območju njihovega delovanja. S tem bodo 
tudi pomembno dopolnjevale turistično ponudbo okolja. 
 
Natančna lokacija: 

1. Občina Črnomelj - Domačija Ţuniči, Šokčev dvor, Ţuniči 2, 834 Adlešiči 
2. Občina Dolenjske toplice – Stare ţage, naselje v občini Dolenjske Toplice 
3. Občina Metlika – Hiša Bare Juričine  
4. Občina Mirna peč – Domačija trg 30 
5. Mestna občina Novo mesto – Matjaţeva Domačija, Paha 3 
6. Občina Semič – Skedenj pri hiši Trata 6 
7. Občina Šentjernej – Muzej na prostem Pleterje, Drča 1 
8. Občina Škocjan – Zagrad 4, Zagraški log 
9. Občina Šmarješke Toplice – Kozolec na domačiji Šmarješke toplice 72 
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10. Občina Straţa – Potok pri Straţi- leseni most 
11. Občina Trebnje – Jurjeva domačija, Občine 11 
12. Občina Mokronog Trebelno – Vrh pri Trebelnem-sušilnica 
13. Občina Šentrupert – Bistrica- Simončičev tolpar  
14. Občina Ţuţemberk – Boršt pri Dvoru – domačija Boršt 6 

 

Profitnost projekta 

(obkrožite in vpišite) 

 

profiten (v deleţu _)         neprofiten (v deleţu 100%)     

 
Ugotavljanje profitnosti: 

Projekt ne bo namenjen trţenju proizvodov in storitev in  ne bo ustvarjal neposrednih 

finančnih učinkov zato je 100% neprofiten. 

 

 

Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah 

 

 

 

 

 
 

 

 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza n Skupaj 

Skupna vrednost 

(€) 
17.236,00€ 9.987,00€ 21.147,00€  48.370,00€ 

Upravičeni 

stroški (€) 
15.502,00€ 8.366,00€ 20.448,00€  44.316,00€ 

Tip projekta / faze 

projekta z % 

sofinanciranja 

Neprofit.-drugo 
usposabljanje, 

animacija in 

izobraţevanje 
60% 

Neprofit.-drugo 
usposabljanje, 

animacija in 

izobraţevanje 
60% 

Neprofit.-drugo 
usposabljanje, 

animacija in 

izobraţevanje 
60% 

  

LEADER 

sredstva  

v % 

v € 

 

 

50,00% 

7.751,00€ 

 

 

50,00% 

4.183,00€ 

 

 

50,00% 

10.224,00€ 

  

 

50,00% 

22.158,00€ 

Zasebna sredstva  

v % 

v € 

 

37,04% 

6.385,00€ 

 

41,36% 

4.131,00€ 

 

32,31% 

6.833,00€ 

  

35,87% 

17.349,00€ 

Druga sredstva  

v  % 

v € 

 

17,99% 

3.100,00€ 

 

16,75% 

1.673,00€ 

 

19,34% 

4.090,00€ 

  

18,32% 

8.863,00€ 

Prispevek v 

naravi (%) 
     

Obdobje izvajanja 

projekta 

Julij. 09 – 

sept. 09 

Okt.  09 – 

jan. 10 

Avg.09 – 

okt. 10 

 Jul. 09 –  

okt. 10 

Dinamika 

vlaganja 

zahtevkov 

05.10.2009 31.01.2010 30.11.2010   
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Kontaktna oseba 

Simon Udvanc s.p. , Skansen Pleterje, tel. 07 30 81 050 

e-mail: info@skansen.si; simon.udvanc@siol.net  

 

Projektni vodja 

Simon Udvanc s.p. , Skansen Pleterje, tel. 07 30 81 050 

e-mail: info@skansen.si; simon.udvanc@siol.net  

 

 

Nadzor nad projektom 

Joţica Povše 

Razvojni center Novo mesto d.o.o. 

 

Kontaktne informacije o 

projektu 

 

www.rc-nm.si 

 

mailto:info@skansen.si
mailto:info@skansen.si
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PROJEKT ŠT.: KLIN2009-8/2009 

 

Ime projekta TREBANJSKI KOŠ - podeţelski turistični šopek 

 

Nosilec 

DROT – društvo za razvoj in oţivite Trebnjega 
Obrtniška 18, 8210 Trebnje 
 

Partnerji 

Interflash turizem d.o.o. 
Gubčeva cesta 26, 8210 Trebnje 
 
CIK Trebnje, Center za izobraţevanje in kulturo Trebnje 
Kidričeva ul. 2, 8210 Trebnje 
 
Kmetijska zadruga Trebnje z.o.o. 
Baragov trg 3, 8210 Trebnje 

Projekt prispeva k cilju osi 

(obkrožite) 
1                           2                        3 

Projekt se lahko izvaja tudi 

v drugih ukrepih PRP 

2007 - 2013 (označite z x)  

 

111  

 

125  

 

214  

 

112  132  311  

113  133  312  

121  142  322  

122  211  323  

123  212  se ne more izvajati  X 

Vsebina projekta 

Projekt prevladujoče prispeva k določenemu cilju/prioritetni nalogi LRS: 

Projekt prispeva k:  
CILJU 5 – Razvoj in popestritev turistične ponudbe in infrastrukture. 
 
Prioriteta: Turizem in infrastruktura 
 
Obrazloţitev: Projekt bo povezal ponudbo tradicionalnih domačih izdelkov s 
turizmom. 
 
Ozadje projekta: 

V Občini Trebnje šesto leto deluje Kmečka in rokodelska trţnica, ki jo organizira 
DROT.  Programski dokument Strategija razvoja turizma občine Trebnje je sprejel 
Občinski svet tedanje občine februarja 2006, zato sta v njem zajeti tudi občini 
Mokronog-Trebelno in Šentrupert. Strategija predvideva povezovanje ponudnikov in 
oblikovanje produktov, s posebnim poudarkom na eko-turizmu. Sodelovanje 
ponudnikov kmečkih in rokodelskih izdelkov, predvsem pa številčnost  in zanimanje 
obiskovalcev, turistov na vsakotedenski (turistični prireditvi) trţnici so osnova za višje 
oblike trţenja, za oblikovanje celostne podobe, za spletni portal, za oblikovanje 
poldnevnih in celodnevnih, tudi vikend paketov, in ustanovitev Zavoda za turizem (v 
mirensko-temeniški dolini). Na trţnici občasno sodelujejo ponudniki iz označenih 
občin. 
 
Povzetek projekta: 

Razlogi so: povečano zanimanje turistov za vsakotedensko prireditev kot posledica 
kvalitetnega obveščanja po svetovnem spletu, posledično večje zanimanje medijev, 
interes kmetov in rokodelcev za sodelovanje tudi s ponudbo na domu, interes 
organizatorjev izletov za celovitejšo ponudbo z ogledi tudi kulturnih in naravnih 
vrednot in s spoznavanjem krajevne ponudbe hrane in vina, in skorajšnje dokončanje 
avtoceste. Namen je oblikovati  podeţelski turistični šopek kot interesno zdruţenje in 
ustanoviti in registrirati Zavod za turizem. Cilji so: delujoče interesno zdruţenje, 
usposobiti-izobraziti  ponudnike z lastnimi blagovnimi znamkami, oblikovati celostno 
grafično podobo, postaviti spletni portal , novi turistični produkti, vzpostaviti stalno 
prodajno ponudbo na kmetijah in na domu, v gostilnah in v marketih, ustanovitev 
Zavoda za turizem z do dvema zaposlenima. Aktivnosti so: oblikovanje interesnega 
zdruţenja, oblikovanje in zaščita celostne grafične podobe, delavnice, izdati katalog 
in tiskovine, tedenska prireditev, pridobitev pravnih aktov in ustanovitev zavoda. 
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Rezultati: delujoče interesno zdruţenje, celostna podoba interesnega zdruţenja, 
tedenska prireditev, publikacija in tiskovine, spletni portal, 6 turističnh produktov, 10 
zaščitenih blagovnih znamk, ustanovljen in registriran Zavod za turizem. Ciljne 
skupine: kmetije, podjetja na podeţelju, rokodelci, gostinci, trgovci, skrbniki naravnih 
in kulturnih vrednot, društva, turisti, občani. 
 
Aktivnosti: 
 
 
I. FAZA PROJEKTA 
 
Aktivnost 1: Ustanovitev interesnega zdruţenja 

priprava statuta in poslovnika interesnega zdruţenja 

zbrati pristopne izjave in sklicati ustanovni sestanek,  

na ustanovnem sestanku sprejeti akte in izvoliti organe zdruţenja 
Čas izvajanja: apr. 09 – sept. 09 
 
Aktivnost 2: Komunikacija z javnostmi 1: oblikovanje in zaščita celostne 
grafične podobe, postavitev spletnega portala zdruţenja, 

izdelati nabor elementov celostne grafične podobe, izbrati oblikovalca, izdelati 
celostno grafično podobo z elementi, sprejeti na skupščini interesnega zdruţenja, 
zaščititi na Uradu RS za intelektualno lastnino 

izdelava vsebinske zasnove portala, izbor izvajalca-oblikovalca, izdelava in 
vzdrţevanje spletne strani, usposobitev urejevalcev-vzdrţevalcev 

Delavnici: 1)o lastni spletni strani kot orodju za uspešno trţenje,             2 )o vlogi 
blagovne znamke pri uspešnem trţenju                                              
Čas izvajanja: apr. 09 – sept. 09 
 
II. FAZA PROJEKTA 
 
 
Aktivnost 3: Komunikacija z javnostmi 2: Izdaja kataloga članov interesnega 
zdruţenja in tiskovin 

oblikovanje in natis kataloga 500izvodov, oblikovanje in natis 10 osebnih znamk po 
500kosov, oblikovanje in natis 10 razglednic po 500kosov, Izdelava zloţenk po 500 
izvodov 

Delavnice: 1)za pripravo kataloga in tiskovin; 2) za oblikovanje novih turističnih 
produktov; 3) s predstavniki ciljnih skupin za nabor motivov za osebne znamke in 
razglednice, 
Čas izvajanja: apr. 09 – nov. 09 
 
Aktivnost 4: Vzpostavitev prodajno-razstavnih mest 

Izbor prodajaln, določitev značilne lokacije in postavitev razstavno-prodajnih mest z 
značilno celostno podobo in naborom značilnih artiklov 

Delavnica: Prodajna mesta na kmetijah, na domu, v gostiščih, marketih 
Čas izvajanja: sept. 09 
 
III. FAZA PROJEKTA 
 
Aktivnost 5: Tedenska prireditev Kmečka in rokodelska trţnica, vsako soboto 

ponudba kmečkih pridelkov, ponudba peciva, testenin, kruhov, mesnin, ponudba 
rokodelcev , priloţnostne (etno)animacije: najmaska, najbutarica,itd,  

vzpodbujanje novih pridelovalcev (eko)hrane, rokodelcev, zlasti tradicionalnih 
(pletarstvo…) 
Čas izvajanja: apr.  09 – jan. 10  
 
 
Aktivnost 6: Ustanovitev in registracija Zavoda za turizem 

pridobitev pravnih aktov, nabor ustanoviteljev, sestava organov zavoda, ustanovitev 
in registracija zavoda 
Čas izvajanja: april 09 – dec. 09 
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Cilj projekta 

 

Cilji so:  

1. delujoče interesno zdruţenje 

2. oblikovati celostno grafično podobo (CGP) interesnega zdruţenja in jo 
zaščititi 

3. usposobiti-izobraziti 20 ponudnikov na tedenski trţnici za nastopanje s 
svojimi blagovnimi znamkami in za poslovanje z lastno spletno stranjo, 

4. postaviti spletni portal interesnega zdruţenja z dnevnim osveţevanjem 
podatkov,  

5. izdaja kataloga, serije osebnih znamk in razglednic 

6. oblikovati turistične produkte kot šopke različnih cvetic – naravnih, kulturnih 
vrednot, kulinarike, enologije, rekreacije,itd.,  

7. vspostaviti točke s stalno prodajno ponudbo na kmetijah in na domu, v 
gostilnah in v marketih, zagotoviti logistično podporo teh točk, 

8. ustanovitev Zavoda za turizem z do dvema zaposlenima.  

 

 

Pričakovani rezultati  

 
Pričakovani rezultati projekta: 

1. delujoče interesno zdruţenje  

2. izdelana in zaščitena celostna grafična podoba interesnega zdruţenja 

3. delujoč večnamenski spletni portal interesnega zdruţenja 

4. vsako soboto prireditev v mestnem parku v Trebnjem: Kmečka in 
rokodelska trţnica s ponudbo članov interesnega zdruţenja in gostov iz 
sosednjih občin (Litija, Šmartno, Ivančna Gorica…) in iz občin LAS 

5. Delavnica Pomen blagovne znamke za uspešno trţenje z 15 udeleţenci, 
zaščitenih 10 blagovnih znamk 

6. 2 delavnici za pripravo kataloga in tiskovin 20 udeleţencev 

7. Izdaja kataloga zdruţenja v 500kosih, 10 osebnih znamk po 500kosov, 10 
razglednic po 500kosov, 5 zloţenk po 500kosov 

8. Delavnica Pomen lastne spletne strani za uspešno trţenje s 15 udeleţenci, 
5 lastnih spletnih strani članov interesnega zdruţenja 

9. Delavnica Oblikovanje novih turističnih produktov z 20 udeleţenci, 5 novih 
turističnih produktov 

10. Zloţenke s predstavitvijo novih turističnih produktov, 5 x 500kosov 

11. Delavnica Prodajna mesta z 20 udeleţenci, 10 prodajnih mest na kmetijah, 
doma, v gostiščih, v marketih 

12. ustanovljen in registriran Zavod za turizem 
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Indikatorji za spremljanje 

uspešnosti projekta 

 
 

Indikator izhodiščno stanje  ciljna 
vrednost 

Delujoče interesno zdruţenje 0 1 

Celostna grafična podoba 0 1 

Večnamenski spletni portal 0 1 

Vsako soboto prireditev v 
mestnem parku 

20 v letu 2008 50 v letu 2009 

6 delavnic po 15 – 20 
udeleţencev 

0 6 

Izdaja kataloga zdruţenja v 500 
kosih 

10 osebnih znamk po 500 kosov 

10 razglednic po 500 kosov 

 5 zloţenk po 500 kosov 

0 
 
 

0 

500 
 
 

10 x 500 
10 x 500 
5 x 500 

10 prodajnih mest na kmetijah, 
doma, v gostiščih v marketu 

0 10 

Ustanovljen in registr.zavod za 
turizem 

0 1 

Lokacija projekta 

 
Občine Trebnje, Šentrupert in Mokronog-Trebelno so bile do pred kratkim ena občina 
in imajo vrsto skupnih dejavnosti in zavodov. Tudi gospodarske in druţabne 
povezave so takšne kot prej. V Ţuţemberku je prisotna KZ Trebnje, sodelujejo tudi 
ponudniki izdelkov s kmetij, del občine Trebnje je geografsko Suha Krajina, in tako 
kot občina Mirna Peč gravitira proti Krki. V občini Mirna Peč teče drugi del Temenice, 
sodelujejo tudi rokodelci in ponudniki izdelkov s kmetij. Občina Novo mesto 
predstavlja neposreden in najbliţji  potencialen vir obiskovalcev in porabnikov storitev 
Trebanjskega koša. Mestni prebivalci so, poleg začasnih prebivalcev v zdraviliščih, 
temeljna ciljna skupina porabnikov ponudbe Trebanjskega koša. Na trebanjski trţnici 
sodelujejo rokodelci iz občine Novo mesto. 
Natančna lokacija: 
lokacij izvajanja projekta je več: 

– Delavnice se bodo izvajale v prostorih partnerja CIK Trebnje, Kidričeva 2, 
Trebnje 

– Prodajno- razstavna mesta bodo preteţno v lokalih partnerja KZ Trebnje, 
Baragov trg 3, Trebnje, in sicer v Ţuţemberku, Mokronogu, Šentrupertu, 
Dobrniču, Velikem Gabru, Veliki Loki, Trebnjem, Mirni. 

– Trţenje turističnih produktov bo izvajal partner Interflash turizem d.o.o., 
Gubčeva 26, Trebnje, 

 

Profitnost projekta 

(obkrožite in vpišite) 

 

 

 

profiten (v deleţu 100%)         neprofiten (v deleţu ___%)     

Projekt je v celoti profiten, saj je neposredno namenjen podpori trţenju.    
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Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah 

 

 

 

 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza n Skupaj 

Skupna vrednost 

(€) 
10.360,00€ 20.670,00€ 6.270,00€  37.300,00€ 

Upravičeni 

stroški (€) 
  8.800,00€ 17.225,00€ 5.225,00€  31.250,00€ 

Tip projekta / faze 

projekta z % 

sofinanciranja 

Profiten-

podpora trţenju 

proizvodov in 

storitev  

40% 

 

Profiten-

podpora trţenju 

proizvodov in 

storitev  

40% 

 

Profiten-podpora 

trţenju 

proizvodov in 

storitev  

40% 

 

  

LEADER 

sredstva  

v % 

v € 

 

 

40,00% 

3.520,00€ 

 

 

40,00% 

6.890,00€ 

 

 

40,00% 

2.090,00€ 

  

 

40,00% 

12.500,00€ 

Zasebna sredstva  

v % 

v € 

 

40,54% 

4.200,00€ 

 

41,67% 

8.613,00€ 

 

41,66% 

2.612,00€ 

  

41,35% 

15.425,00€ 

Druga sredstva  

v  % 

v € 

 

25,48% 

2.640,00€ 

 

25,00% 

5.167,00€ 

 

25,01% 

1.568,00€ 

  

25,13% 

9.375,00€ 

Prispevek v 

naravi (%) 
     

Obdobje izvajanja 

projekta 

Apri 09 – 

septemb.09 

April.09 – 

Nov. 09 

April.09 – 

jan.10 

 April 09 – 

jan. 10 

Dinamika 

vlaganja 

zahtevkov 

05.10.2009 30.11.2009 31.01.2010   

Kontaktna oseba 

Gorazd Marinček, DROT – društvo za razvoj in oţivitev Trebnjega, tel. 041 

587 308 

e-mail: gorazd.marincek@siol.net 

Projektni vodja 

Gorazd Marinček, DROT – društvo za razvoj in oţivitev Trebnjega, tel. 041 

587 308 

e-mail: gorazd.marincek@siol.net 

 

Nadzor nad projektom 

Joţica Povše 

Razvojni center Novo mesto d.o.o. 

 

 

Kontaktne informacije o 

projektu 

www.rc-nm.si 
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PROJEKT ŠT.: KLIN2009-9/2009 

 

Ime projekta INFO MREŢA ZA PODEŢELJE DOLENJSKE IN BELE 
KRAJINE 

Nosilec 
Razvojni center Novo mesto d.o.o. 
Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto 

Partnerji 

OBČINA MIRNA PEČ 

Trg 2, 8216 Mirna Peč 

 

OBČINA ŠENTRUPERT 

Šentrupert 33, 8232 Šenturpert 

 

OBČINA ŠENTJRERNEJ 

Trubarjeva c. 8310 Šentjernej 

 

ZAVOD ZA TURIZEM NOVO MESTO 

Glavni trg 7, 8000 Novo mesto 

 

OBČINA DOL. TOPLICE 

Sokolski trg 4,  8350 Dolenjske Toplice 

 

RIC BELA KRAJINA 

Trg svobode 3, 8340 Črnomelj 

 

OBČINA SEMIČ 

Štefanov trg 9, 8333 Semič 

 

OBČINA METLIKA 

Mestni trg 24, 8330 Metlika 

 

OBČINA MOKRONOG TREBELNO 

Pod gradom 2, 8320 Mokronog 

 

OBČINA ŢUŢEMBERK 

Grajski trg 33, 8360 Ţuţemberk 

 

OBČINA ŠKOCJAN 

Škocjan 67, 8275 Škocjan 

 

Projekt prispeva k cilju osi 

(obkrožite) 
1                           2                        3 

Projekt se lahko izvaja tudi 

v drugih ukrepih PRP 

2007 - 2013 (označite z x)  

 

111  

 

125  

 

214  

 

112  132  311  

113  133  312  

121  142  322  

122  211  323  

123  212  se ne more izvajati  x 

Vsebina projekta 

Projekt prevladujoče prispeva k določenemu cilju/prioritetni nalogi LRS: 

Projekt prispeva k:  
CILJU 5 – Cilj 4 Izboljšanje ţivljenja na podeţelju 
 
Prioriteta: Turizem in infrastruktura 
 
Obrazloţitev:  S projektom bo doseţena večja desiminacija rezultatov doseţenih z 
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izvajanjem programov EU za razvoj na podeţelju, hkrati pa bo motivator za razvoj 
novih produktov. 
 
 
Ozadje projekta: 

Projekt Regijska mreţa tematskih poti, poimenovanega tudi Heritage Trails Net  je 
regijski projekt, ki je vključeval 19 lokalnih skupnosti JV Slovenije. Osnovni cilj 
projekta je bil razvoj turistične infrastrukture s pomočjo sodobnih informacijskih 
pripomočkov, povečanje privlačnosti regije in obogatitev ponudbe. Tako sledimo 
sodobnim trendom turistično razvitejših regij, ki vključujejo vedno več programov za 
aktivno preţivljanje prostega časa in  trţijo svoje storitve preko svetovnega spleta. 
Občine partnerice so s pomočjo sredstev EU razvile program, za njegovo nadaljne 
izvajanje pa nimajo ustrezne informacijske opreme in urejenih prostorv. 
 
Povzetek projekta: 

Celoten projekt je neprofiten in ni namenjen neposrednemu trţenju turističnih storitev 

in ponudbe, ampak predstavlja le nadgradnjo oz. informacijsko podporo projektov, ki 

so se izvajali v preteklih letih. S tem mislimo predvsem projekt Heritage Trail Net, 

izvedba katerega je bila sofinancirana iz sredstev SVLR. V sklopu projekta je bila 

izdelana mreţa tematskih poti, ki je predstavljena na elektronskem spletu. Partnerice 

v projektu so bile lokalne skupnosti. Oprema informacijskih točk bo v večini primerov 

nameščena znotraj občinskih uprav in ne bo namenjena trţenju in ustvarjanju 

prihodkov, ampak predstavitvi naravnih danosti in kulturnih značilnosti na nekem 

območju. Informacijske točke bodo omogočile tudi zbirno mesto za informacijo o 

izvajanju aktivnosti v okviru programa Leader. Javnost je premalo seznanjena s 

projekti, ki se izvajajo v okviru programa Leader, s tem mislimo na aktivnosti kot so: 

delavnice, prireditve, predstavitve projektov, razpečavanje zloţenk, brošur…. 

Trenutno se uporabljajo različni načini informiranja, ki pa se niso izkazali kot najbolj 

učinkoviti, so pa zato toliko bolj dragi.   Z opremo in organizacijo informacijskih točk 

ţelimo doseči večjo dostopnost do informacij  o izvajanju programa in rezultatov 

projektov.  Na informacijski točki se bodo zbirale vse informacije o projektih, ki se 

bodo izvajali in ţe izvedenih projektih sofinanciranih iz sredstev Leader. Bo tudi točka 

iz katere se bodo razpošilja vabila, shranjevale brošure in zloţenke.  

 

 Vse informacijske točke bodo povezane v mreţo. Cilj te mreţe bo v prihodnosti 

oblikovati nove projekte povezane z razvojem podeţelja, s katerimi bodo lokalne 

skupnosti kandidirale na različne razpise v EU, v prvi vrsti pa na razpis »za razvoj 

regij« 

 
 
 
Aktivnosti: 
 

I. FAZA PROJEKTA 
 
Aktivnost 1: Nakup opreme 

povezane z nakupom opreme. 

NAKUP OPREME PO OBČINAH (upravičeni stroški): 

- občina Mirna Peč                  3.683,34 €   

- občina Šentrupert                  7.545,42 € 

- občina Šentjernej                   4.965,70 € 

- občina Metlika                        8.283,00 € 

- občina Mokronog-Trebelno    3.510,00 € 

 - Zavod za turizem  

  Novo mesto                            7.500,00 € 

- Občina Škocjan                     27.876,00 € 
 
Čas izvajanja: april 09 – sept. 09 
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II. FAZA PROJEKTA 
 
Aktivnost 2: Izdelava analize potreb opremljenosti in znanj ţe obstoječih in 
potencialnih novih informativnih točk 

 pripravljen pregled opremljenosti, znanj info točk 

 predlog oblikovanja info mreţe (vzpostavitev širšega sistema seznanjanja 
javnosti o izvajanju programa Leader) 

 oprema info točk z informativnimi materiali o projektih, ki se izvajajo v okviru 
Leaader in drugih programih EU. 

 
Čas izvajanja: sept. 09 – febr. 10 
 

III. FAZA PROJEKTA 
 
Aktivnost 3: Izvedba delavnic na temo mreţnega povezovanja info točk in 
oblikovanja novih turističnih produktov 

- izvedena usposabljanje za nosilce info točk (v smislu vodenih delovnih srečanj na 
temo izmenjave izkušenj, povezovanja in oblikovanja novih idej, ) 

 

Ćas izvajanja: okt. 09 – april. 10 
 
Aktivnost 4: Promocija 

- izdelava predstavitvenega materiala s povzetkom projekta, navedbo vseh 
informativnih točk in z ostalimi potrebnimi splošnimi informacijami 

Čas izvajanja: okt. 09 – april.10 

 
 
 

Cilj projekta 

 

Dolgoročni cilji projekta: 

- omogočiti dostop do rezultatov projektov izvedenih v okviru programa EU  
najširši javnosti, 

- spodbuditi okolje k razvoju novih turističnih idej in za pridobivanje sredstev iz 
EU skladov. 

:  

Kratkoročni cilji: 

- pripraviti povzetek analize potreb opremljenosti, znanj (obstoječih 
/potencialnih novih informacijskih turističnih točk na podeţelju ter 
osnutka standardov delovanja informacijsko turističnih točk, 

- v informacijskih točkah namestiti ustrezno opremo, ki je potrebna za 
zbiranje in predstavitev izdelanih programov širši javnosti. 

 

Pričakovani rezultati  

 
Pričakovani rezultati: 

- izdelana analiza potreb: kaj posamezne info točke potrebujejo,  
- novo opremljene info točk na katerih bodo turisti, pa tudi ostali 

zainteresirani dobili informacije o kulturnih znamenitosti, 
dogodkih v posameznem kraju, 

- večja desiminacija projektov Leader in drugih ukrepov za razvoj 
podeţelja v okolju, 

- organizirane bodo delavnice za zaposlene na info točk, pa tudi 
za informiranje širše javnosti, 

- razvoj novih produktov – programov na podeţelju. 
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Indikatorji za spremljanje 

uspešnosti projekta 

 

 

Indikator izhodiščno stanje  ciljna 
vrednost 

Izdelana analiza stanja 0 1 

Opremljene info točke 2            9 

Delavnice izvedene za vodenje 
info točk 

0 5 (delavnic na 
katerih bo 

usposobljenih 
7 novih vodij 

info točk) 

Delavnice izvedene za širšo 
javnost 

0  2 (30 
udeleţencev) 

Izdelane zloţenke 0 500 

Desiminacija programa Leader  
in ostalih ukrepov za razvoj 
podeţelja v okolju 

10% 30% 
prebivalcev na 
območju LAS 
DBK 

   

Lokacija projekta 

 
 
Izvedena gradbena dela in nakupljena oprema bo instalirana znotraj občinskih uprav 
partneric v projektu, razen Zavoda za turizem, ki bo instaliral infomat v naselju 
Otočec, Občina Škocjan pa namerava urediti novo informacijsko točko, sicer izven 
občinske stavbe, vendar še vedno v naselju Škocjan. 
 

Profitnost projekta 

(obkrožite in vpišite) 

 

 

 

profiten (v deleţu _)         neprofiten (v deleţu 100%)     
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Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah 

 

 

 

 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza n Skupaj 

Skupna vrednost 

(€) 
76.036,00€ 3.000,00€ 4.800,00€  83.836,00€ 

Upravičeni 

stroški (€) 
63.363,00€ 3.000,00€ 4.000,00€  70.363,00€ 

Tip projekta / faze 

projekta z % 

sofinanciranja 

Neprofit.-

naloţbe do 

50%  

 

Neprofit.-

naloţbe do 50%  

 

Neprofit.-drugo  

usposabljanje, 

animacija in 

izobraţ. 

 

60% 

  

LEADER 

sredstva  

v % 

v € 

 

 

50,00% 

31.682,00€ 

 

 

50% 

1.500,00€ 

 

 

60% 

2.400,00€ 

  

 

50,57% 

36.482,00€ 

Zasebna sredstva  

v % 

v € 

 

33,33% 

25.345,00€ 

 

50,00% 

   1.500,00€ 

 

33,33% 

1.600,00€ 

  

33,93% 

28.445,00€ 

Druga sredstva  

v  % 

v € 

 

25,00% 

19.009,00€ 

 

0,00% 

0,00 

 

16,76% 

800,00€ 

  

23,63% 

19.809,00€ 

Prispevek v 

naravi (%) 
     

Obdobje izvajanja 

projekta 

April. 09 – 

sept. 09 

Sept. 09 – 

februar 10 

Okt. 09 –

april 10 

 April. 09 – 

april 10 

 

Dinamika 

vlaganja 

zahtevkov 

05.10.2009 28.02.2010 20.05.2010   

Kontaktna oseba 

Joţica Povše, Razvojni center Novo mesto d.o.o., tel. 07 33 72 985 

e-mail: jozica.povse@rc-nm.si 

 

Projektni vodja 

Joţica Povše, Razvojni center Novo mesto d.o.o., tel. 07 33 72 985 

e-mail: jozica.povse@rc-nm.si 

 

Nadzor nad projektom 

Lidija Ivanšek 

RIC BELA KRAJINA 

 

Kontaktne informacije o 

projektu 

www.rc-nm.si 
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IZJAVA O VELJAVNOSTI IZBORA PROJEKTOV 
 

Izjavljamo da: 

 so projekti, predlagani v letnem izvedbenem načrtu LAS Dolenjska in Bela krajina za leto 2009: 

 

predlagani s strani LAS, njenih članov ali prebivalcev območja LAS; 

- izbrani in potrjeni s strani organa odločanja LAS na Seji organa odločanja, dne 

24.02.2009 in na 

-  Skupščini LAS Dolenjska in Bela krajina dne 25.02.2009; 

- izbrani in potrjeni na podlagi jasnih in preglednih kriterijev, ki so bili prijavitelju 

znani ob oddaji predloga; 

 

 so projekt sodelovanja potrdili vsi sodelujoči partnerji; 

 vsi podatki ustrezajo dejanskemu stanju; 

 je izbor projektov potekal v skladu s poslovnikom LAS in brez nepravilnosti. 

 

Predstavnik LAS: 

 

Podpis:  Tone Hrovat                       ___________ 

 

Predstavnik organa odločanja: 

 

Podpis: Tone Hrovat                         _____________________    

 

 

Predstavnik organa nadzora: 

 

Podpis: Alojzij Muhič _____________________ 

 

 

 

 

 

Kraj, datum 

 

 

ţig 



 

 

7 

 


