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NAVODILONAVODILONAVODILONAVODILO    
 
Načrt izvedbenih projektov (NIP) je dokument, s katerim lokalna akcijska skupina (LAS) vsebinsko opredeli in 
finančno ovrednoti načrtovane projekte, ki bodo sofinancirani iz sredstev LEADER v določenem letu in s katerimi 
LAS uresničuje cilje svoje lokalne razvojne strategije. NIP nadomešča letni izvedbeni načrt (LIN).  
 
NIP lahko LAS vlaga največ dvakrat letno. Če je LAS v letu 2011 že predložil LIN, je v letu 2011 upravičen do 
vlaganja samo enega NIP. Zadnji NIP mora LAS predložiti do 31. oktobra 2012.31. oktobra 2012.31. oktobra 2012.31. oktobra 2012. 
 
Projekti, opredeljeni v NIP, morajo biti skladni z lokalno razvojno strategijo, izbrani na transparenten način, na 
podlagi jasnih meril, opredeljenih v postopkih izbora projektov. LAS mora zagotoviti, da pri odločanju o izbiri 
projektov ne pride do konflikta interesov. Pred oddajo NIP na MKGP ga morata potrditi organ odločanja in 
nadzorni organ LAS. LAS mora zagotoviti tudi, da je projekt ob prijavi na MKGP pripravljen do faze izvedbepripravljen do faze izvedbepripravljen do faze izvedbepripravljen do faze izvedbe, zanj 
morajo biti pridobljena vsa potrebna dovoljenja in soglasja ter podana jasna in zaprta finančna konstrukcija z 
realno oceno stroškov. 
 
V NIP morajo biti natančno opredeljeninatančno opredeljeninatančno opredeljeninatančno opredeljeni vsi izvedbeni projekti, ki jih namerava LAS sofinancirati iz sredstev ukrepov 
LEADER v določenem obdobju. Opredeljeni so tudi projekti sodelovanja, tako medregijski kot čezmejni. Poleg 
opisa vsebine projektov mora biti izdelana tudi opredelitev stroškov,opredelitev stroškov,opredelitev stroškov,opredelitev stroškov, finančna konstrukcijafinančna konstrukcijafinančna konstrukcijafinančna konstrukcija in dinamika podajanja in dinamika podajanja in dinamika podajanja in dinamika podajanja 
zahtevkov oziroma zaključka projektovzahtevkov oziroma zaključka projektovzahtevkov oziroma zaključka projektovzahtevkov oziroma zaključka projektov za vsak posamezen projekt. Predloženi morajo biti tudi drugi relevantni 
dokumenti.  
 
Za izdelavo NIP se uporabljajo poenoteni obrazci, ki vsebujejo tudi izjavo o veljavnosti izbora projektov, s katero 
LAS potrjuje: 

i) da so bili projekti predlagani s strani lokalne akcijske skupine, njenih članov ali prebivalcev 
območja LAS, izbrani in potrjeni s strani organa odločanja LAS na transparenten način na podlagi 
jasnih in preglednih kriterijev, ki so bili prijavitelju znani ob oddaji predloga;  

ii) da so projekti skladni s cilji / prioritetnimi nalogami lokalne razvojne strategije in prispevajo k njeni 
uresničitvi, imajo zaprto finančno konstrukcijo in realno ocenjene stroške, so pripravljeni do faze 
izvedbe in imajo pridobljena vsa zakonsko potrebna dovoljenja in soglasja;  

iii) da so projekt sodelovanja potrdili vsi sodelujoči partnerji; 
iv) da pri izboru projektov ni prihajalo do konflikta interesov in je potekal v skladu s poslovnikom LAS in 

brez nepravilnosti, da se hrani dokumentacija o postopkih izbora projektov; 
v) da vsi podatki v NIP ustrezajo dejanskemu stanju. 

 
NIP mora biti v vezani obliki, v mapivezani obliki, v mapivezani obliki, v mapivezani obliki, v mapi, s priloženim seznamom prilog. Strani morajo biti oštevilčeneoštevilčeneoštevilčeneoštevilčene. Vsako 
posamezno stran obrazca, s katerim se projekt prijavlja, podpiše pooblaščena oseba LAS. Tudi naslovna stran 
mora biti podpisana in žigosana.  
 
MKGP pregleda usklajenost predlaganih projektov s potrjeno lokalno razvojno strategijo (LRS) in usklajenost 
višine zaprošenih finančnih sredstev s pravicami porabe za obdobje 2011-2013, ob upoštevanju že dodeljenih in 
izplačanih sredstev za posamezna leta, opredeljenih v odločbah o potrditvi LIN in NIP. O potrditvi projektov iz NIP 
MKGP izda odločbo. 
 
 

 

V kolikorV kolikorV kolikorV kolikor    predpisane količine predpisane količine predpisane količine predpisane količine vrsticvrsticvrsticvrstic    v obrazcu v obrazcu v obrazcu v obrazcu ne zadoščajo, ne zadoščajo, ne zadoščajo, ne zadoščajo, izjemoma izjemoma izjemoma izjemoma priložite priložite priložite priložite krajši krajši krajši krajši dodaten opis v prilogi in to dodaten opis v prilogi in to dodaten opis v prilogi in to dodaten opis v prilogi in to 
jasno označite!jasno označite!jasno označite!jasno označite!    
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1. Lokalna akcijska skupina  Dolenjska in Bela krajina 
 
2. Številka odločbe o dodelitvi statusa LAS: 33151-12/2008 /4 
3. Številka odločbe o pravici LAS do sredstev: 33151-12/2008 /158 
 
 
4. Število prijavljenih izvedbenih projektov (ukrepi 411, 412, 413) 8,  
5. Število prijavljenih projektov sodelovanja (ukrep 421) 0. 
 
 
6. Skupna vrednost prijavljenih izvedbenih projektov 916.314,18 €, od tega: 

� zaprošenih sredstev LEADER 461.898,81 €,  
� lastnih sredstev upravičenca 454.415,37 €. 

 
7. Skupna vrednost prijavljenih projektov sodelovanja 0 €, od tega: 

� zaprošenih sredstev LEADER 0 €,  
� lastnih sredstev upravičenca 0 €. 

 
8. Skupna vrednost zaprošenih sredstev LEADER za namen vodenja LAS (ukrep 431)  
48.380,08 € (do 20% vrednosti zaprošenih sredstev LEADER iz točke 6 in 7)  
 
 
9. Seznam izvedbenih projektov: 
 

ššššt.t.t.t.    imeimeimeime    projektaprojektaprojektaprojekta    
aaaakronimkronimkronimkronim    
(kratica)    

nosilecnosilecnosilecnosilec    partnerjipartnerjipartnerjipartnerji    

1 
Trim steza Mirna – 
Gorenja vas 

Trim-Mi-Go 
Društvo za šport, kulturo in 
turizem partizan mirna 
 

Občina Mirna, Gostišče 
pri Francki Jože Stare 
s.p., Osnovna šola 
Mirna 
 

2 Dežela kozolcev DEKO 
Občina Šentrupert 
 

Turistično društvo 
Šentrupert, Etno 
družabno društvo Draga 
pri Šentrupertu, Društvo 
podeželskih žena in 
deklet Šentrupertske 
šmarnice 
 
 

3 
Trajnostni razvoj občine 
Šmarješke Toplice 

TROŠT 
Občina Šmarješke Toplice 
 

Terme Krka, d.o.o., PE 
Šmarješke Toplice, 
Društvo podeželskih 
žena in  deklet (DPŽD), 
Društvo podeželskih 
žensk (DŽP), Komunala 
Novo mesto d.o.o. 
 
 

4 
Podeželski šopek – 
dobrote Dolenjske 

Dobrote 
Dolenjske 

Društvo za razvoj in 
oživitev Trebnjega 
 

Zavod za trajnostni 
razvoj Temeniške in 
Mirnske doline, 
Esplanada d.o.o., 
Interflash turizem, 
Gostišče in prenočišče 
Boštjan Rakar s.p. 
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5 
Ureditev livarske učilnice 
in galerije 

ULUG 
EPC ŽELEZOLIVARNE NA 
DVORU, d.o.o. 
 

KD INŽENIRING d.o.o., 
Foto video studio Maver 
Stanislav s.p.,Turistično 
društvo Suha krajina 
 
 

6 
Turistična infrastruktura 
Gorjanci 

Trdinov vrh – Sv. 
Jera 

Javni zavod za turizem 
Novo mesto 
 

Mestna občina Novo 
mesto, LGG-ZALETELJ, 
k.d., Lovska družina 
Trdinov vrh  
 
 

7 Mlinarjeva pot Mlin Občina Škocjan 

Kulturno društvo 
Škocjan na Dolenjskem, 
Turistično društvo, 
Društvo podeželskih 
žensk Bučka  
 
 

8 
Delovno - rekreacijski 
center za osebe s 
posebnimi potrebami 

DRC 
Grm Novo mesto – center 
biotehnike in turizma 
 

Varstveno delovni 
center Novo mesto, 
Zavod Pegaz, 
svetovanja, terapije in 
druženja, Konjeniški 
klub Krka Novo mesto 
 
 

 
10. Seznam projektov sodelovanja: 
 

št.št.št.št.    imeimeimeime    pppprojektarojektarojektarojekta    
akronim akronim akronim akronim 
(kratica)    

nosilecnosilecnosilecnosilec    ppppartnerji / državaartnerji / državaartnerji / državaartnerji / država    

/  /  / 
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IZVEDBENI IZVEDBENI IZVEDBENI IZVEDBENI PROJEKT ŠT.: PROJEKT ŠT.: PROJEKT ŠT.: PROJEKT ŠT.: NIPNIPNIPNIP----1/2012    1/2012    1/2012    1/2012        
PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___    
    
 

Ime projektaIme projektaIme projektaIme projekta    TRIM STEZA MIRNA TRIM STEZA MIRNA TRIM STEZA MIRNA TRIM STEZA MIRNA ––––    GORENJA VASGORENJA VASGORENJA VASGORENJA VAS    

Akronim Akronim Akronim Akronim (kratica)    TRIMTRIMTRIMTRIM----MIMIMIMI----GOGOGOGO    

NosilecNosilecNosilecNosilec    (naziv, naslov) 
 
DRUŠTVO ZA ŠPORT, KULTURO IN TURIZEM PARTIZAN MIRNA 
Sokolska ulica 2, 8233 Mirna 

PartnerjiPartnerjiPartnerjiPartnerji    (naziv, naslov)    

 
OBČINA MIRNA 
Glavna cesta 28, 8233 Mirna 
 
GOSTIŠČE PRI FRANCKI JOŽE STARE s.p. 
Glavna cesta 28, 8233 Mirna 
 
OSNOVNA ŠOLA MIRNA 
Cesta na Fužine 1, 8233 Mirna 
 
 

    
Projekt prispeva k cilju osi Projekt prispeva k cilju osi Projekt prispeva k cilju osi Projekt prispeva k cilju osi (obkrožite in 
utemeljite - do 4 vrstice) 
 
    

1                           2                        3 

Utemeljitev: 
Z realizacijo projekta se bo izboljšala kakovost bivanja na podeželju, saj bodo 
tamkajšnji prebivalci dobili urejeno športno infrastrukturo (trim stezo in sanitarije), 
ki bo prispevala tudi k privlačnosti bivalnega okolja ter predstavlja potencial za 
razvoj drugih dejavnosti predvsem turizma. 

VsebinaVsebinaVsebinaVsebina    projekta je lahko podprta tudi v projekta je lahko podprta tudi v projekta je lahko podprta tudi v projekta je lahko podprta tudi v 
drugih ukrepih PRP 2007drugih ukrepih PRP 2007drugih ukrepih PRP 2007drugih ukrepih PRP 2007    ----    2013 2013 2013 2013 (označite z 
x)        
 
Če da, je potrebno priložiti Izjavo o izpolnjevanju 
obveznosti!!!    

111  

 

132  

 

312  

 

112  133  321  
113  142  322  
121  211  323  
122  212  

ne more biti podprta  x 123  214  
125  311  

Opis projektaOpis projektaOpis projektaOpis projekta    
    
    

1. Prispevek projekta k posameznem cilju / prioritetni nalogi lokalne razvojne 1. Prispevek projekta k posameznem cilju / prioritetni nalogi lokalne razvojne 1. Prispevek projekta k posameznem cilju / prioritetni nalogi lokalne razvojne 1. Prispevek projekta k posameznem cilju / prioritetni nalogi lokalne razvojne 
strategije. strategije. strategije. strategije. (navedite cilj in utemeljite prispevek) - do 6 vrstic 
 
CILJ 3: Razvoj in popestritev turistične ponudbe in infrastrukture – urejena trim 
steza bo popestrila turistično ponudbo in infrastrukturo – nov turistični produkti 
(rekreativna infrastruktura, sprehajalne pot pod Mirenskim gradom, športni ribolov). 
CILJ 4: Izboljšanje kvalitete življenja na podeželju – trim steza in organizirani 
rekreativni dogodki bodo izboljšali kvaliteto življenja na podeželju. 
 

2. Ciljna skupina iz območja, ki ji je projekt namenjen2. Ciljna skupina iz območja, ki ji je projekt namenjen2. Ciljna skupina iz območja, ki ji je projekt namenjen2. Ciljna skupina iz območja, ki ji je projekt namenjen. . . . (navedite in utemeljite)     – do 
6 vrstic 
 

- Prebivalci širšega območja mirensko temeniške doline, vse populacije, 
bodisi za sprehode, rekreacijo ali uživanje v naravi. 

- Rekreativcem iz območja LAS DBK in tudi ostalih LAS v SLO glede na tip 
prireditve – študenti, difovci, invalidi.   
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3. Glavne projektne dejavnosti (vsebina), ki so podlaga za nastanek stroškov 3. Glavne projektne dejavnosti (vsebina), ki so podlaga za nastanek stroškov 3. Glavne projektne dejavnosti (vsebina), ki so podlaga za nastanek stroškov 3. Glavne projektne dejavnosti (vsebina), ki so podlaga za nastanek stroškov (v 
kolikor je potrebno jih razdelite po fazah) - do 20 vrstic 
 

I. FAZA – IZVEDBA TRIM STEZE 
Priprava in nadzor izvedbe  (vizualizacija proge, nadzor, končna dokmentacija); 
izvedbena dela: ureditev parkirišč   in trim steze -  preddela, zemeljska dela, zgornji  
ustroj, odvodnjavanje, prometna signalizacija , telovadne postaje – 1. točka 
Ogrevalna postaja, 2. točka Štori (10), 3. točka Ovire (12), 4. točka Trivišinski drog 
(2), 5. točka Štenge (10), 6. točka Tarzan –  jeklena konstrukcija za plezanje, 7. 
točka Krogi – konstrukcija (1), 8. točka Slalom – koli (8), 9. točka Bradlja (2), 10. 
točka Klop (24) – po celi progi, 11. točka Uteži (2), 12. točka Dvovišinska gred (2),  
urbana oprema - otroška igrala (5), smetnjaki (19), stojalo za kolo (1),  sanitarni 
kontejner (1); izdelava  in tisk zloženke (7.000), izdelava in postavitev info tabel 
začet. in konč. (2) 
 

II. FAZA – IZVEDBA TEMATSKIH TEKEM 
»Mirna v gibanju« - priprava in objava člankov v medijih (14 objav); tehnično osebje 
ob progi ( v nadaljevanju TOP), priprava proge in čiščenje po prireditvi (v 
nadaljevanju PPČ) , priprava pogostitve, storitev vrhunskega športnika (nastop in 
promocija), štoparice (5), priprava pogostitve, hrana za pogostitev. 
»Dan z difovci« - TOP, PPČ. 
»Trim podarim« - TOP, PPČ, priprava pogostitve, hrana za pogostitev. 
»Študentski tek« - TOP, PPČ. »Dan invalidov« - TOP, PPČ, strokovno delo z invalidi. 

Projekt je inovativen Projekt je inovativen Projekt je inovativen Projekt je inovativen (označite)    DADADADA                                                                                                                                                                                    NENENENE    

Utemeljitev inovativnosti projekta Utemeljitev inovativnosti projekta Utemeljitev inovativnosti projekta Utemeljitev inovativnosti projekta (do 6 
vrstic)    

 
Z realizacijo projekta bodo pridobljena znanja za nadaljnje urejanje zapuščenih 
gozdnih  poti v atraktivne, tekaške, pohodne in sprehajalne poti. Razvit bo model, 
kako pritegniti čim več udeležencev v rekreativne aktivnosti. Ustvarjena bo nova 
dodana vrednosti v okolju, saj bo trim steza edina v Mirnski dolini. Dodano vrednost 
bo predstavljala tudi informiranost udeležencev o vplivu rekreacije na počutje ljudi 
in  inštrukcije o pravilni uporabi telovadnih naprav. 
 

Cilji projekta Cilji projekta Cilji projekta Cilji projekta (do 6 vrstic)    

 
Dvigniti kakovost bivanja v občini; izboljšati zdravje in počutje prebivalstva; 
omogočiti zdrav način življenja; promovirati zdrav način življenja; ponuditi nov 
turistični produkt; omogočiti trajnostni razvoj; izboljšati športno-rekreativno in 
turistično infrastrukturo; izboljšati turistično atraktivnost občine; izboljšati pogoje 
za vadbo športnikov; poučitev udeležencev rekreativnih dogodkov o uporabi 
rekreativnih naprav, ki bodo nameščene ob trim stezi. 
 

Pričakovani rezultati projekta Pričakovani rezultati projekta Pričakovani rezultati projekta Pričakovani rezultati projekta     
(do 5 vrstic)    

 
Kakovostnejše bivanje;  več rekreativnih športnikov;  boljše zdravje prebivalstva; 4 
km urejene trim steze z vso opremo;  izboljšanje ozaveščenosti o pomembnosti 
gibanja in izboljšanje znanja o uporabi športnih naprav;  5 izvedenih rekreativnih 
prireditev;  izboljšanje turističnega obiska občine, nov turistični produkt. 
 

Projekt boProjekt boProjekt boProjekt bo    ustvaril nova delovna mesta ustvaril nova delovna mesta ustvaril nova delovna mesta ustvaril nova delovna mesta     DA  DA  DA  DA      (predvideno število)    _____                                                                                                                          NENENENE 
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Kazalniki za spremljanje uKazalniki za spremljanje uKazalniki za spremljanje uKazalniki za spremljanje uspešnosti spešnosti spešnosti spešnosti 
projekta v povezavi s ciljem lokalne razvojne projekta v povezavi s ciljem lokalne razvojne projekta v povezavi s ciljem lokalne razvojne projekta v povezavi s ciljem lokalne razvojne 
strategije strategije strategije strategije (učinki projekta na doseganje 
cilja LRS)    

 
 
 

Kazalnik in enota izhodiščno stanje ob 
začetku 

projekta/enota 

ciljna vrednost ob 
zaključku projekta/enota 

Urejena trim steza (km) 
 
0 

 
4 

Lokacije s telovadnimi 
napravami (št.lokac.) 

 
0 

 
12 

Zloženka za promocijo 
trim steze in zdravega 
načina življenja 
(št.zloženk/št. izvodov) 

 
0 

 
1 

(7000 izvodov) 

Rekreativne prireditve na 
trim stezi (šr.prireditev) 

 
0 

 
5 

Udeleženci rekreativnih 
prireditev (št.udelež.) 

 
0 

 
150 

Izobraževanje o pravilni 
uporabi telovadnih orodij 
(št. izobraž.) 

 
0 

 
2 (»Dan z difovci«, Dan 

invalidov«) 

Izobraženi udeleženci  o 
pravilni uporabi 
telovadnih orodij (št. 
udeležencev) 

 
0 

 
80 
 

Št. sodelujočih prisotnih 
društev/organizacij (št. 
društ./organizacij) 

 
0 

 
10 

Objave v lokalnih in 
regionalnih medijih 

 
0 

 
14 

Delež obveščenosti 
prebivalcev območja LAS 
DBK o projektu (%) 

 
0% 

 
20% (približno 22.000) 

Lokacija projektnih dejavnostiLokacija projektnih dejavnostiLokacija projektnih dejavnostiLokacija projektnih dejavnosti    

Projekt se bo izvedel v občini Mirna . Trim steza bo izvedena na parcelah št. 18/2, 
21/1, 182/48, 340, 2329/2, 2333/1 in 2453, vse k.o. Mirna ter 355, 356/1, 
356/2, 357/1, 357/2, 357/13, 357/14, 357/15, 357/16, 357/17, 357/18, 
357/30, 1342/2, 1345, 1346, 1347/6, 1348, 1349/2, 1349/4, 1357/1, 
1360/1, 1361/1, 1363, 1365, 1368/1, 1370, 1371, 1377/2, 1380/2, 
1381/1, 1500/2, 1504/2, 1508/1, 1510/1, 1513/1, 1515, 1522, 1532, 
1656, 1662, 1667/1, 1667/2, 1667/11, 1667/12, 1667/13, 1667/14, 
1667/17, 1667/18, 1667/19, 1667/21, 1667/23, 1667/24, 1667/26, 
1667/27, 1667/29, 1667/30, 1667/31, 1667/32, 1667/33, 1667/34, 
1667/35, 1667/36, 1667/37, 1667/38, 1667/39, 1667/40, 1667/41, 
1667/48, 1670/12, 1677/3, 1677/3, 1682/1, 1682/2 in 1684, vse k.o. 
Brezovica. 
 

Projekt vsebuje naložbo* Projekt vsebuje naložbo* Projekt vsebuje naložbo* Projekt vsebuje naložbo* (označite)    
 

DADADADA                                                                                                                                                                                    NENENENE    
 

Projekt vsebuje poseg v prostor** Projekt vsebuje poseg v prostor** Projekt vsebuje poseg v prostor** Projekt vsebuje poseg v prostor** 
(označite)    

DADADADA                                                                                                                                                                                    NENENENE    
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Ocena finančnega ovrednotenja projekta Ocena finančnega ovrednotenja projekta Ocena finančnega ovrednotenja projekta Ocena finančnega ovrednotenja projekta     
 

    Faza 1 Faza 2 Skupaj 

CelotCelotCelotCelotna vrednost projekta na vrednost projekta na vrednost projekta na vrednost projekta (€)    124.050,24 14.864,00 138.914,24 

Upravičeni stroški projekta Upravičeni stroški projekta Upravičeni stroški projekta Upravičeni stroški projekta (€)    103.701,87 14.393,17 118.095,04 

Zaprošen % sofinanciranjaZaprošen % sofinanciranjaZaprošen % sofinanciranjaZaprošen % sofinanciranja    63,00 63,00 63,00 

Zaprošena LEADER sredstvaZaprošena LEADER sredstvaZaprošena LEADER sredstvaZaprošena LEADER sredstva    (€) 65.332,18 9.067,69 74.399,87 

Predvidena lastna sredstva Predvidena lastna sredstva Predvidena lastna sredstva Predvidena lastna sredstva (€) 58.718,06 5.796,31 64.514,37 

Predviden prispevek v naravi Predviden prispevek v naravi Predviden prispevek v naravi Predviden prispevek v naravi     
(v % od upravičenih stroškov) 

1,89  78,04 11,17 

Predvidena dinamika vlaganja zahtevka Predvidena dinamika vlaganja zahtevka Predvidena dinamika vlaganja zahtevka Predvidena dinamika vlaganja zahtevka 
(dd.mm.llll)    

31.03.2013 30.09.2013  

 

Kontaktne informacije o projektuKontaktne informacije o projektuKontaktne informacije o projektuKontaktne informacije o projektu    

 
Igor Kašič, Sokolska 2, 8233 Mirna 
MOB 040 708 025, e-mail: igorkasic@gmail.com 
 

Stroškovnik projekta Stroškovnik projekta Stroškovnik projekta Stroškovnik projekta ––––    ocenjena vrednost stroškov projektnih dejavnosti***ocenjena vrednost stroškov projektnih dejavnosti***ocenjena vrednost stroškov projektnih dejavnosti***ocenjena vrednost stroškov projektnih dejavnosti***   
Za to stranjo priložite natisnjeno excelovo tabelo »Stroškovnik projekta LEADER« za zadevni projekt.  
Stroški morajo biti realno ocenjeni, skladno s točko d) drugega odstavka 24. člena Uredbe Komisije (ES) št. 65/2011)**************** 
 

 
 
 
∗ Naložbe predstavljajo investicije v izgradnjo, prenovo ali opremljenost objektov; nakup mehanizacije, strojev ali opreme; nakup zemljišč ter investicije v 
prometno, komunalno, komunikacijsko, namakalno, turistično, okoljsko idr. infrastrukturo (glejte Navodila za izdelavo NIP) 
∗∗ Poseg v prostor je poseg v ali na zemljišče z namenom gradnje objekta po predpisih o graditvi objektov in drug poseg v fizične strukture na zemeljskem 
površju ter pod njim (Zakon o prostorskem načrtovanju). 
***Ocenjena vrednost stroškov, nastalih s posamezno projektno dejavnostjo je okvirna in ne predstavlja zaveze za dejansko stanje vrednosti posameznih 
stroškov, ki ga mora stranka izkazati ob oddaji zahtevka. Vrednost posameznega stroška se ob oddaji zahtevka lahko spremeni. Stroški, ki v stroškovniku 
niso opredeljeni oz. se jih ne da uvrstiti v nobeno stroškovno kategorijo, opredeljeno v stroškovniku, se bodo šteli za neupravičene. 
**** Smiselnost načrtovanih stroškov se oceni na podlagi ustreznega ocenjevalnega sistema, kot so referenčni stroški, primerjava različnih ponudb ali 
ocenjevalni odbor
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IZVEDBENI IZVEDBENI IZVEDBENI IZVEDBENI PROJEKT ŠT.: PROJEKT ŠT.: PROJEKT ŠT.: PROJEKT ŠT.: NIPNIPNIPNIP----2/2012    2/2012    2/2012    2/2012        
PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___    
    
 

Ime projeIme projeIme projeIme projektaktaktakta    DEŽELA KOZOLCEVDEŽELA KOZOLCEVDEŽELA KOZOLCEVDEŽELA KOZOLCEV    

Akronim Akronim Akronim Akronim (kratica)    DEKODEKODEKODEKO    

NosilecNosilecNosilecNosilec    (naziv, naslov) 

 
OBČINA ŠENTRUPERT 
Šentrupert 33, 8232 Šentrupert 
 

PartnerjiPartnerjiPartnerjiPartnerji    (naziv, naslov)    

 
Turistično društvo Šentrupert 
Šentrupert 33, 8232 Šentrupert 
 
Etno družabno društvo Draga pri Šentrupertu 
Draga 32, 8232 Šentrupert 
 
Društvo podeželskih žena in deklet Šentrupertske šmarnice 
Šentrupert 33, 8232 Šentrupert 
 

    
Projekt prispeva k cilju osi Projekt prispeva k cilju osi Projekt prispeva k cilju osi Projekt prispeva k cilju osi (obkrožite in 
utemeljite - do 4 vrstice) 
 
    

1                           2                        3 

Utemeljitev: 
Projekt bo prispeval k uresničevanju dolgoročnih ciljev 3. Osi, in sicer ohranjanja in 
izboljševanja dediščine podeželja. S  programom muzeja (obujanje starih običajev, 
navad) bo prispeval k ohranitvi dediščine podeželja, udejstvovanja društev, prenos 
znanja na mlajšo generacijo te predstavitev bogastva gozdov. 

VsebinaVsebinaVsebinaVsebina    projekta je lahko podprta tudi v projekta je lahko podprta tudi v projekta je lahko podprta tudi v projekta je lahko podprta tudi v 
drugih ukrepih PRP 2007 drugih ukrepih PRP 2007 drugih ukrepih PRP 2007 drugih ukrepih PRP 2007 ----    2013 2013 2013 2013 (označite z 
x)        
 
Če da, je potrebno priložiti Izjavo o izpolnjevanju 
obveznosti!!!    

111  

 

132  

 

312  

 

112  133  321  
113  142  322  
121  211  323  
122  212  

ne more biti podprta  X 123  214  
125  311  

Opis projektaOpis projektaOpis projektaOpis projekta    
    
    

1. Prispevek projekta k posameznem cilju / prioritetni nalogi lokalne razvojne 1. Prispevek projekta k posameznem cilju / prioritetni nalogi lokalne razvojne 1. Prispevek projekta k posameznem cilju / prioritetni nalogi lokalne razvojne 1. Prispevek projekta k posameznem cilju / prioritetni nalogi lokalne razvojne 
strategije. strategije. strategije. strategije. (navedite cilj in utemeljite prispevek) - do 6 vrstic 
 
CILJ 3: Razvoj in popestritev turistične ponudbe in infrastrukture in  
CILJ 5: Ohranjanje okolja s poudarkom na ohranjanju kult. in narav. dediščine – 
Projekt bo poleg ohranjanja in predstavitve lesene stavbne dediščine s svojimi 
prireditvami, delavnicami s ter spremljajočo ponudbo kraja prispeval k raznovrstni 
in kakovostni turistični ponudbi, ki bo imela skupno enotno blagovno znamko.  

2. Ciljna skupina iz območja, ki ji je projekt namenjen2. Ciljna skupina iz območja, ki ji je projekt namenjen2. Ciljna skupina iz območja, ki ji je projekt namenjen2. Ciljna skupina iz območja, ki ji je projekt namenjen. . . . (navedite in utemeljite)     – do 
6 vrstic 
 

- Mladi (osnovnošolski, predšolski otroci, študenti ): nova znanja o vrstah in   
uporabi lesa, lesenega orodja, zgodovini in pomenu kozolcev) 

- Starejši od 40 let – starejše kmečko prebivalstvo, lastniki kozolcev: prenos 
znanj za celostno predstavitev muzeja in razstavo o lesu –  

- Obiskovalci muzeja: nova turistična ponudba in doživetja 

- Lokalni turistični ponudniki: dodatni prihodki na račun poveč.obiska.   
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3. Glavne projektne dejavnosti (vsebina), ki so podlaga za nastanek stroškov 3. Glavne projektne dejavnosti (vsebina), ki so podlaga za nastanek stroškov 3. Glavne projektne dejavnosti (vsebina), ki so podlaga za nastanek stroškov 3. Glavne projektne dejavnosti (vsebina), ki so podlaga za nastanek stroškov (v 
kolikor je potrebno jih razdelite po fazah) - do 20 vrstic 

 

Aktivnost 1- Koordinacija in vodenje projekta 

 

Aktivnost 2 - Promocija: Organizacija novinarskih konferenc (2); Organizacija 
okrogle mize (1), Priprava in objava sporočil za javnost (20); Objava oglasov v 
tiskanih medijih(4); Organizacija dogodka ob odprtju muzeja (1)  

 

Aktivnost 3 – nakup opreme za  vstopno točko muzeja  - (lokacija: parcelna številka 
4047/3, k.o., 1399 Šentrupert) – popis opreme se nahaja v prilogi 1. 

 

Aktivnost 4 – vzpostavitev muzeja na prostem   

- Raziskava zgodovine kozolcev;  fotografiranje kozolcev in muzeja. 

- Priprava, oblikovanje in tisk knjige o muzeju (500 kom), zbiranje besedila, 
oblikovanje, prevodi v tuje jezike (4) in tisk brošure (20.000) in zbiranje 
besedila, oblikovanje, prevodi v tuje jezike (4) in tisk promocijske zloženke 
(30.000). 

- Razvoj novih turističnih spominkov na osnovi lesa in kozolcev. 

- Izdelava celostne grafične podobe. 

- Obisk muzeja na prostem Ballenberg kot primer dobre prakse (vstopnice, 
vodenje, km, kosilo in večerja).   

- Postavitev stalne razstave o lesu in gozdu in razstave starega lesenega orodja v 
Barbovi graščini na Veseli Gori: mize (8), pren.rač., projektor, prenos in 
čiščenje razst.eksponatov (lastnik eksponatov in graščine je Občina 
Šentrupert). 

 

Projekt je inovativen Projekt je inovativen Projekt je inovativen Projekt je inovativen (označite)    DADADADA                                                                                                                                                                                    NENENENE    

Utemeljitev inovativnosti projekta Utemeljitev inovativnosti projekta Utemeljitev inovativnosti projekta Utemeljitev inovativnosti projekta (do 6 
vrstic)    

V Sloveniji še ne obstaja muzej na prostem, ki bi celostno predstavil razvoj 
slovenskega kozolca od najpreprostejše oblike do toplarja. Poleg tega predstavljajo 
kozolci slovensko posebnost, edinstveno zavarovano leseno kulturno dediščino. S 
tega vidika bo muzej ne samo slovenska ampak tudi svetovna posebnost, hkrati pa 
bo ponudil celostno zgodbo o lesu in gozdu, ki v slovenskem prostoru pridobiva vse 
večjo vlogo kot gradbeni material, energent in prostor za oddih in sprostitev.   

Cilji projekta Cilji projekta Cilji projekta Cilji projekta (do 6 vrstic)    

   

- Vzpostavitev muzeja na prostem v Šentrupertu. 

- Razvoj nove turistične ponudbe v Mirenski dolini (vzpostavljen muzej na 
prostem), 

- Povečanje prepoznavnosti območja Mirenske doline po ljudskem 
stavbarstvu preko promocijskih dogodkov, objav v medijih, izdaje knjige o 
muzeju, brošure in promocijske zloženke o muzeju.  

Pričakovani rezultati projekta Pričakovani rezultati projekta Pričakovani rezultati projekta Pričakovani rezultati projekta     
(do 5 vrstic)    

- Vzpostavljen muzej na prostem v Šentrupertu. 

- Razvita nova turistična ponudba v Mirenski dolini. 

- Večja prepoznavnost območja Mirenske doline po ljudskem stavbarstvu., 

- Izvedena predstavit. muzeja na podlagi izvedene raziskave zgodovine kozolcev. 
Povečano zavedanje o uporabni vrednosti lesa. 

 
Projekt bo ustvaril nova delovna mesta Projekt bo ustvaril nova delovna mesta Projekt bo ustvaril nova delovna mesta Projekt bo ustvaril nova delovna mesta     DADADADA            (predvideno število)    _____                                                                                                                          NENENENE 
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Kazalniki za spremljanje uKazalniki za spremljanje uKazalniki za spremljanje uKazalniki za spremljanje uspešnosti spešnosti spešnosti spešnosti 
projekta v povezavi s ciljem lokalne razvojne projekta v povezavi s ciljem lokalne razvojne projekta v povezavi s ciljem lokalne razvojne projekta v povezavi s ciljem lokalne razvojne 
strategije strategije strategije strategije (učinki projekta na doseganje 
cilja LRS)    

 

Kazalnik in enota izhodiščno stanje ob 
začetku 

projekta/enota 

ciljna vrednost ob 
zaključku projekta/enota 

Vzpostavljeni muzeji na 
prostem oz. razvite nove 
turistične ponudbe (št. 
turist. Produktov) 

 
0 

 
1 

Izvedeni promocijski 
dogodki (št. dogodkov) 

 
0 

 
4 

Izdane 
knjige/brošure/promocij-
ske zloženke (št. izvodov 
knjig/brošure/promoc. 
zloženke) 

 
 
0 

 
 

500/20.000/30.000 

Objave v medijih (št. 
objav) 

0 20 

Izvedene raziskave za 
potrebe predstavitve 
muzeja (št. raziskav) 

 
0 

 
1 

Število nabavljenih enot 
opreme za vstopno točko 

 
 
0 

 
20 

Stalne razstave o drevesih 
in gozdu v Mirenski dolini 
(št. stalnih razstav) 

 
0 

 
1 

Število objav v tiskanih 
medijih 

0 4 

   

Lokacija projektnih dejavnostiLokacija projektnih dejavnostiLokacija projektnih dejavnostiLokacija projektnih dejavnosti    

 
Muzej na prostem se bo nahajal v južnem delu naselja Šentrupert, kjer so nekoč že 
stali kozolci. Vstopna točka bo vzpostavljena na parc. številka 4047/3, k.o. 1399 
Šentrupert. 
 
Del predstavitve muzejske tematike, in sicer stalna razstava drevesnih vrst in 
starega lesenega orodja pa bo vzpostavljena v Barbovi graščini na Veseli Gori in 
sicer na parceli številka 38/1, k.o.1398 Bistrica, številka stavbe pa znaša 964. 
 

Projekt vsebuje naložbo* Projekt vsebuje naložbo* Projekt vsebuje naložbo* Projekt vsebuje naložbo* (označite)    
 

DADADADA                                                                                                                                                                                    NENENENE    
 

Projekt vsebuje poseg v prostor** Projekt vsebuje poseg v prostor** Projekt vsebuje poseg v prostor** Projekt vsebuje poseg v prostor** 
(označite)    

DA                                             DA                                             DA                                             DA                                             NENENENE    
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Ocena finančnega ovrednotenja projeOcena finančnega ovrednotenja projeOcena finančnega ovrednotenja projeOcena finančnega ovrednotenja projekta kta kta kta     
 

    Faza 1 Faza 2 Skupaj 

Celotna vrednost projekta Celotna vrednost projekta Celotna vrednost projekta Celotna vrednost projekta (€)    91.231,68  91.231,68 

Upravičeni stroški projekta Upravičeni stroški projekta Upravičeni stroški projekta Upravičeni stroški projekta (€)    79.953,24  79.953,24 

Zaprošen % sofinanciranjaZaprošen % sofinanciranjaZaprošen % sofinanciranjaZaprošen % sofinanciranja    63,00  63,00 

Zaprošena LEADER sredstvaZaprošena LEADER sredstvaZaprošena LEADER sredstvaZaprošena LEADER sredstva    (€) 50.370,54  50.370,54 

Predvidena lastna sredstva Predvidena lastna sredstva Predvidena lastna sredstva Predvidena lastna sredstva (€) 40.861,14  40.861,14 

Predviden prispevek v naravi Predviden prispevek v naravi Predviden prispevek v naravi Predviden prispevek v naravi     
(v % od upravičenih stroškov) 

1,25  1,25 

Predvidena dinamika vlaganja zahtevka Predvidena dinamika vlaganja zahtevka Predvidena dinamika vlaganja zahtevka Predvidena dinamika vlaganja zahtevka 
(dd.mm.llll)    

31.03.2013  31.03.2013 

 

Kontaktne informacije o projektuKontaktne informacije o projektuKontaktne informacije o projektuKontaktne informacije o projektu    

 
Občina Šentrupert, Marko Gorenc 
07/343 46 00 
 

SSSStroškovnik projekta troškovnik projekta troškovnik projekta troškovnik projekta ––––    ocenjena vrednost stroškov projektnih dejavnosti***ocenjena vrednost stroškov projektnih dejavnosti***ocenjena vrednost stroškov projektnih dejavnosti***ocenjena vrednost stroškov projektnih dejavnosti***   
Za to stranjo priložite natisnjeno excelovo tabelo »Stroškovnik projekta LEADER« za zadevni projekt.  
Stroški morajo biti realno ocenjeni, skladno s točko d) drugega odstavka 24. člena Uredbe Komisije (ES) št. 65/2011)**************** 
 

 
 
 
∗ Naložbe predstavljajo investicije v izgradnjo, prenovo ali opremljenost objektov; nakup mehanizacije, strojev ali opreme; nakup zemljišč ter investicije v 
prometno, komunalno, komunikacijsko, namakalno, turistično, okoljsko idr. infrastrukturo (glejte Navodila za izdelavo NIP) 
∗∗ Poseg v prostor je poseg v ali na zemljišče z namenom gradnje objekta po predpisih o graditvi objektov in drug poseg v fizične strukture na zemeljskem 
površju ter pod njim (Zakon o prostorskem načrtovanju). 
***Ocenjena vrednost stroškov, nastalih s posamezno projektno dejavnostjo je okvirna in ne predstavlja zaveze za dejansko stanje vrednosti posameznih 
stroškov, ki ga mora stranka izkazati ob oddaji zahtevka. Vrednost posameznega stroška se ob oddaji zahtevka lahko spremeni. Stroški, ki v stroškovniku 
niso opredeljeni oz. se jih ne da uvrstiti v nobeno stroškovno kategorijo, opredeljeno v stroškovniku, se bodo šteli za neupravičene. 
**** Smiselnost načrtovanih stroškov se oceni na podlagi ustreznega ocenjevalnega sistema, kot so referenčni stroški, primerjava različnih ponudb ali 
ocenjevalni odbor. 
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IZVEDBENI IZVEDBENI IZVEDBENI IZVEDBENI PROJEKT ŠT.: PROJEKT ŠT.: PROJEKT ŠT.: PROJEKT ŠT.: NIPNIPNIPNIP----3/2012    3/2012    3/2012    3/2012        
PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___    
    
 

Ime projektaIme projektaIme projektaIme projekta    TRAJNOSTRAJNOSTRAJNOSTRAJNOSTNI RAZVOJ OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICETNI RAZVOJ OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICETNI RAZVOJ OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICETNI RAZVOJ OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE    

Akronim Akronim Akronim Akronim (kratica)    TROŠTTROŠTTROŠTTROŠT    

NosilecNosilecNosilecNosilec    (naziv, naslov) 
 
OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICEOBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICEOBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICEOBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE    
Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke TopliceŠmarjeta 66, 8220 Šmarješke TopliceŠmarjeta 66, 8220 Šmarješke TopliceŠmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice 

PartnerjiPartnerjiPartnerjiPartnerji    (naziv, naslov)    

 
Terme Krka, d.o.o., PE Šmarješke Toplice 
Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto/Šmarješke Toplice 100, 8220 Šmar. Top. 
 
Društvo podeželskih žena in  deklet (DPŽD) Bela Cerkev 
Bela Cerkev 9, 8220 Šmarješke Toplice 
 
Društvo podeželskih žensk (DŽP) Šmarjeta 
Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice 
 
Komunala Novo mesto, d.o.o. 
Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto  
 

    
Projekt prispeva k cilju osi Projekt prispeva k cilju osi Projekt prispeva k cilju osi Projekt prispeva k cilju osi (obkrožite in 
utemeljite - do 4 vrstice) 
 
    

1                           2                        3 

Utemeljitev: 
Z vzpostavitvijo sonaravnega traj. razvoja, ki b vključeval skrb za čisto okolje in z 
vzpostavitvijo kmečke tržnice, se bo dvignila kakovost življenja na podeželju. Lok. 
preb. bo lahko kupovalo domače izdelke, domači proizvajalci bodo prodajali svoje 
izdelke, prav tako bodo izdelki na trgu nastopali pod skupno blagovno znamko. 

VsebinaVsebinaVsebinaVsebina    projektprojektprojektprojekta je lahko podprta tudi v a je lahko podprta tudi v a je lahko podprta tudi v a je lahko podprta tudi v 
drugih ukrepih PRP 2007 drugih ukrepih PRP 2007 drugih ukrepih PRP 2007 drugih ukrepih PRP 2007 ----    2013 2013 2013 2013 (označite z 
x)        
 
Če da, je potrebno priložiti Izjavo o izpolnjevanju 
obveznosti!!!    

111  

 

132  

 

312  

 

112  133  321  
113  142  322  
121  211  323  
122  212  

ne more biti podprta   123  214  
125  311  

Opis projektaOpis projektaOpis projektaOpis projekta    
    
    

1. Prispevek projekta k posameznem cilju / prioritetni nalogi lokalne razvojne 1. Prispevek projekta k posameznem cilju / prioritetni nalogi lokalne razvojne 1. Prispevek projekta k posameznem cilju / prioritetni nalogi lokalne razvojne 1. Prispevek projekta k posameznem cilju / prioritetni nalogi lokalne razvojne 
strategije. strategije. strategije. strategije. (navedite cilj in utemeljite prispevek) - do 6 vrstic 
 
CILJ 3:  Razvoj in popestritev turistične ponudbe in infrastrukture 
CILJ 4: Izboljšanje kvalitete življenja na podeželju 
Občani  bodo lahko kupovali lokalne pridelke in izdelke, pridelovalcem oz. 
izdelovalcem pa bo omogočena prodaja v domačem kraju. Z lokalno tržnico bo 
popestrena tudi turistična ponudba, saj bodo domači produkti ponudeni na kraju 
samem. 

2. Ciljna skupina iz območja, ki ji je projekt namenjen2. Ciljna skupina iz območja, ki ji je projekt namenjen2. Ciljna skupina iz območja, ki ji je projekt namenjen2. Ciljna skupina iz območja, ki ji je projekt namenjen. . . . (navedite in utemeljite)     – do 
6 vrstic 
- Domači pridelovalci in obrtniki – z vključitvijo v blagovno znamko in z 

oblikovanjem CGP se bo povečala prepoznavnost izdelkov.   
- Potrošniki – povečana lokalna samooskrba prebivalstva, katerim bo s 

postavitvijo kmečke tržnice omogočen dostop do zdrave hrane. 
- Turisti -  obogatena turistična ponudba kraja s kvalitetnimi produkti iz okolja v 

katerem bodo dopustovali.  
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3333. Glavne projektne dejavnosti (vsebina), ki so podlaga za nastanek stroškov . Glavne projektne dejavnosti (vsebina), ki so podlaga za nastanek stroškov . Glavne projektne dejavnosti (vsebina), ki so podlaga za nastanek stroškov . Glavne projektne dejavnosti (vsebina), ki so podlaga za nastanek stroškov (v 
kolikor je potrebno jih razdelite po fazah) - do 20 vrstic 
 
Aktivnost 1 – Ozaveščanje prebivalstva o pomenu trajnostnega razvoja občine 
Šmarjeta  -  izvedba delavnice »Lokalna trajnostna oskrba v občini Šmarjeta«; 
izvedba delavnice »Kako pravilno ravnati z odpadki«; priprava letakov (1.100). 
 
Aktivnost 2 – Izdelava študije o sonaravnem trajnostnem razvoju v Šmarjeti 
 
Aktivnost 3 – Vzpostavitev kmečke tržnice v Šmarjeških Toplicah – investicija v 
infrastrukturo  - nakup masivnih stojnic (5), ureditev platoja za postavitev stojnice 
(1);  otvoritev tržnice – priprava letakov za uporabnike (1.100); priprava letakov za 
ponudnike (100); vabila (600); vodenje prireditve;  manjša pogostitev; delo v sklopu 
otvoritve tržnice; sodelovanje na promocijskih delavnicah; nadgradnja spletne 
strani za promocijo tržnice  uradne strani občine. 
 
Aktivnost 4 – Izdelava celostne grafične podobe za blagovno znamko Šmar.Top.  
-   nadgradnja splet. strani za promocijo blagovne znamke,  
- izdelava dvojezičnega letaka za promocijsko mapo za kmečko tržnico in blagovno 
znamko, tisk in oblikovanje, prevajanje v angleščino, 

 -    delo na delavnicah za razvoj ideje blagovne znamke,  
 -     vabila (600),  
-  izdelava celostne grafične podobe,  
- tisk celostne grafične podobe (800 izdelkov). 
 

Projekt je inovativen Projekt je inovativen Projekt je inovativen Projekt je inovativen (označite)    DADADADA                                                                                                                                                                                    NENENENE    

Utemeljitev inovativnosti projekta Utemeljitev inovativnosti projekta Utemeljitev inovativnosti projekta Utemeljitev inovativnosti projekta (do 6 
vrstic)    

 
Dodana vrednost okolju bo ne samo tržnica, temveč  vzpostavitev trga s kvalitetno 
domačo hrano in izdelki, možnost domačim proizvajalcem, da prodajajo izdelke 
organizirano pod skupno blagovno znamko. Poleg naštetega bo sonaravni trajnostni 
razvoj oziroma kmečka tržnica za turistično orientirano občino ŠT pomenil tudi nov 
potencialni turistični produkt. 

 

Cilji projekta Cilji projekta Cilji projekta Cilji projekta (do 6 vrstic)    

 
- Omogočiti trajnostni razvoj občine, dvigniti kakovost življenja v občini z 

ozaveščanjem o pomenu zdrave prehrane in čistega okolja na počutje ljudi; 
- Povečati lokalno  samooskrbo z lokalno pridelano hrano. 
- Z izvedbo pilotnega  projekta (kmečka tržnica), omogočiti lokalnim 

pridelovalcem in ponudnikom domačih izdelkov skupni nastop na trgu. 
- Izboljšati turistično ponudbo kraja. 
 

Pričakovani rezultati projekta Pričakovani rezultati projekta Pričakovani rezultati projekta Pričakovani rezultati projekta     
(do 5 vrstic)    

 
- Izboljšana kvaliteta življenja na podeželju. 
- Povečana lokalna samooskrba z lokalno pridelanimi izdelki. 
- Večja vključenost lokalnih pridelkov v kmečko tržnic. 
- Razvoj novega turističnega  produkta – kmečka tržnica. 
- Večja ozaveščenost prebivalstva o pravilnem ravnanju z odpadki. 
 

Projekt bo ustvaril nova delovna mesta Projekt bo ustvaril nova delovna mesta Projekt bo ustvaril nova delovna mesta Projekt bo ustvaril nova delovna mesta     DA  DA  DA  DA      (predvideno število)    _____                                                                                                                          NENENENE 
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Kazalniki za spremljanje uKazalniki za spremljanje uKazalniki za spremljanje uKazalniki za spremljanje uspešnosti spešnosti spešnosti spešnosti 
projekta v povezavi s ciljem lokalne razvojne projekta v povezavi s ciljem lokalne razvojne projekta v povezavi s ciljem lokalne razvojne projekta v povezavi s ciljem lokalne razvojne 
strategije strategije strategije strategije (učinki projekta na doseganje 
cilja LRS)    

 

Kazalnik in enota izhodiščno stanje ob 
začetku 

projekta/enota 

ciljna vrednost ob 
zaključku projekta/enota 

Izvedba delavnic o 
sonaravnem trajnostnem 
razvoju  (št. delavnic/št. 
prisotnih) 

 
0/0 

 
2/60 

Kmečka tržnica (št. tržnic) 0 1 

Stojnice za prodajo 
domačih izdelkov (št. 
stojnic) 

 
0 

 
5 

Gospodinjstva obveščena 
o delavnicah in 
vzpostavitvi kmečke 
tržnice (št. gospodinjstev) 

 
0 

 
1.100 

Število obveščenih v 
območju LAS DBK (%) 

 
0 

 
3 

Domači proizvajalci  na 
novo vzpostavljeni tržnici  
(št. domač. proizv.) 

 
0 

 
20 

Izdelki s celostno grafično 
podobo ( št izdelkov) 

 
0 

 
800 

   

Lokacija projektnih dejavnostiLokacija projektnih dejavnostiLokacija projektnih dejavnostiLokacija projektnih dejavnosti    

 
Kmečka tržnica bo vzpostavljena na parceli št. 967/1, k.o. Žaloviče. 
 
 

Projekt vsebuje naložbo* Projekt vsebuje naložbo* Projekt vsebuje naložbo* Projekt vsebuje naložbo* (označite)    
 

DADADADA                                                                                                                                                                                    NENENENE    
 

Projekt vsebuje poseg v prostor** Projekt vsebuje poseg v prostor** Projekt vsebuje poseg v prostor** Projekt vsebuje poseg v prostor** 
(označite)    

DA                                             DA                                             DA                                             DA                                             NENENENE    
 

 

Ocena finančnega ovrednotenja projekta Ocena finančnega ovrednotenja projekta Ocena finančnega ovrednotenja projekta Ocena finančnega ovrednotenja projekta     
 

    Faza 1 Faza 2 Skupaj 

Celotna vrednost projekta Celotna vrednost projekta Celotna vrednost projekta Celotna vrednost projekta (€)    30.974,40  30.974,40 

Upravičeni stroški projUpravičeni stroški projUpravičeni stroški projUpravičeni stroški projekta ekta ekta ekta (€)    26.490,33  26.490,33 

Zaprošen % sofinanciranjaZaprošen % sofinanciranjaZaprošen % sofinanciranjaZaprošen % sofinanciranja    63,00  63,00 

Zaprošena LEADER sredstvaZaprošena LEADER sredstvaZaprošena LEADER sredstvaZaprošena LEADER sredstva    (€) 16.688,91  16.688,91 

Predvidena lastna sredstva Predvidena lastna sredstva Predvidena lastna sredstva Predvidena lastna sredstva (€) 14.285,49  14.285,49 

Predviden prispevek v naravi Predviden prispevek v naravi Predviden prispevek v naravi Predviden prispevek v naravi     
(v % od upravičenih stroškov) 

1,21  1,21 

PredvidePredvidePredvidePredvidena dinamika vlaganja zahtevka na dinamika vlaganja zahtevka na dinamika vlaganja zahtevka na dinamika vlaganja zahtevka 
(dd.mm.llll)    

31.03.2013   

 

Kontaktne informacije o projektuKontaktne informacije o projektuKontaktne informacije o projektuKontaktne informacije o projektu    

 
Občina Šmarješke Toplice 
Petra Pozderec, TEL.. 07 38 44 338 , e-mail: petra.pozderec@smajeske-toplice.si 
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Stroškovnik projekta Stroškovnik projekta Stroškovnik projekta Stroškovnik projekta ––––    ocenjena vrednost stroškov projocenjena vrednost stroškov projocenjena vrednost stroškov projocenjena vrednost stroškov projektnih dejavnosti***ektnih dejavnosti***ektnih dejavnosti***ektnih dejavnosti***   
Za to stranjo priložite natisnjeno excelovo tabelo »Stroškovnik projekta LEADER« za zadevni projekt.  
Stroški morajo biti realno ocenjeni, skladno s točko d) drugega odstavka 24. člena Uredbe Komisije (ES) št. 65/2011)**************** 
 

 
 
 
∗ Naložbe predstavljajo investicije v izgradnjo, prenovo ali opremljenost objektov; nakup mehanizacije, strojev ali opreme; nakup zemljišč ter investicije v 
prometno, komunalno, komunikacijsko, namakalno, turistično, okoljsko idr. infrastrukturo (glejte Navodila za izdelavo NIP) 
∗∗ Poseg v prostor je poseg v ali na zemljišče z namenom gradnje objekta po predpisih o graditvi objektov in drug poseg v fizične strukture na zemeljskem 
površju ter pod njim (Zakon o prostorskem načrtovanju). 
***Ocenjena vrednost stroškov, nastalih s posamezno projektno dejavnostjo je okvirna in ne predstavlja zaveze za dejansko stanje vrednosti posameznih 
stroškov, ki ga mora stranka izkazati ob oddaji zahtevka. Vrednost posameznega stroška se ob oddaji zahtevka lahko spremeni. Stroški, ki v stroškovniku 
niso opredeljeni oz. se jih ne da uvrstiti v nobeno stroškovno kategorijo, opredeljeno v stroškovniku, se bodo šteli za neupravičene. 
**** Smiselnost načrtovanih stroškov se oceni na podlagi ustreznega ocenjevalnega sistema, kot so referenčni stroški, primerjava različnih ponudb ali 
ocenjevalni odbor. 
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IZVEDBENI IZVEDBENI IZVEDBENI IZVEDBENI PROJEKT ŠT.: PROJEKT ŠT.: PROJEKT ŠT.: PROJEKT ŠT.: NIPNIPNIPNIP----4/2012    4/2012    4/2012    4/2012        
PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___    
    
 

Ime projektaIme projektaIme projektaIme projekta    PODEŽELSKI ŠOPEK PODEŽELSKI ŠOPEK PODEŽELSKI ŠOPEK PODEŽELSKI ŠOPEK ––––    DOBROTE DOLENJSKEDOBROTE DOLENJSKEDOBROTE DOLENJSKEDOBROTE DOLENJSKE    

Akronim Akronim Akronim Akronim (kratica)    DOBROTE DODOBROTE DODOBROTE DODOBROTE DOLENJSKELENJSKELENJSKELENJSKE    

NosilecNosilecNosilecNosilec    (naziv, naslov) 
DRUŠTVO ZA RAZVOJ IN OŽIVITEV TREBNJEGA 
Gubčeva cesta  28, 8210 Trebnje 

PartnerjiPartnerjiPartnerjiPartnerji    (naziv, naslov)    

 
Zavod za trajnostni razvoj Temeniške in Mirnske doline 
Gubčeva cesta 28, 8210 Trebnje 
 
ESPLANADA d.o.o. 
Slovenska vas 5, 8232 Šentrupert 
 
INTERFLASH TURIZEM d.o.o. 
Gubčeva cesta 26, 8210 Trebnje 
 
Gostišče in prenočišče Boštjan Rakar s.p. 
Gorenje Ponikve 8, 8210 Trebnje 

    
Projekt prispeva k cilju osi Projekt prispeva k cilju osi Projekt prispeva k cilju osi Projekt prispeva k cilju osi (obkrožite in 
utemeljite - do 4 vrstice) 
 
    

1                           2                        3 

Utemeljitev: 
Projekt želi nadgraditi prizadevanja pridelovalcev (tudi nabiralcev) z 
oplemenitenjem surovin v visoko dovršene živilske izdelke, ki bodo potrošniku 
(domačinu in turistu) nudila kakovostno prehrano in kulinarična doživetja, 
vključenim v pridelovalno – predelovalno verigo pa pošten dohodek za opravljeno 
delo 

VsebinaVsebinaVsebinaVsebina    projekta je lahko podprta tudi v projekta je lahko podprta tudi v projekta je lahko podprta tudi v projekta je lahko podprta tudi v 
drugih ukrepih PRP 2007 drugih ukrepih PRP 2007 drugih ukrepih PRP 2007 drugih ukrepih PRP 2007 ----    2013 2013 2013 2013 (označite z 
x)        
 
Če da, je potrebno priložiti Izjavo o izpolnjevanju 
obveznosti!!!    

111  

 

132  

 

312  

 

112  133  321  
113  142  322  
121  211  323  
122  212  

ne more biti podprta  x 123  214  
125  311  

Opis projektaOpis projektaOpis projektaOpis projekta    
    
    

1. Prispevek projekta k posameznem cilju / prioritetni nalogi lokalne razvojne 1. Prispevek projekta k posameznem cilju / prioritetni nalogi lokalne razvojne 1. Prispevek projekta k posameznem cilju / prioritetni nalogi lokalne razvojne 1. Prispevek projekta k posameznem cilju / prioritetni nalogi lokalne razvojne 
strategije. strategije. strategije. strategije. (navedite cilj in utemeljite prispevek) - do 6 vrstic 
CILJ 1: Ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest ter izboljšava obstoječiH 
CILJ 3:  Razvoj in popestritev turistične ponudbe in infrastrukture 
Pričakovan prispevek je v popestritvi turistične ponudbe z novimi, inovativnimi 
produkti podeželja, ki bodo zaradi svoje dodane vrednosti in novih inovativnih tržnih 
poti pomembno dvignili turistično prepoznavnost. Z lokalno pridelano hrano pa se 
bo dvignila tudi kvaliteta življenja prebivalcev na tem območju. 
 
 
2. Ciljna skupina iz območja, ki ji je projekt n2. Ciljna skupina iz območja, ki ji je projekt n2. Ciljna skupina iz območja, ki ji je projekt n2. Ciljna skupina iz območja, ki ji je projekt namenjenamenjenamenjenamenjen. . . . (navedite in utemeljite)     – do 
6 vrstic 
Kmetje in predvsem gospodinje na kmetijah (kmečke žene), ki imajo osnovne 
surovine in jih s primerom dobre prakse in odprtjem novih tržnih poti spodbudimo k 
registraciji dopolnilnih dejavnosti in tako omogočimo nove zaposlitvene priložnosti 
in izboljšanje kvalitete delovnih mest; že obstoječi pridelovalci in predelovalci, 
lastniki posestev in gozdov; socialno šibke in brezposelne osebe, upokojenci, druge 
marginalne skupine (npr.: Romi, terapevtske skupine) in turistični ponudniki. 
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3. Glavne projektne dejavnosti (vsebina), ki so podlaga za nastanek stroškov 3. Glavne projektne dejavnosti (vsebina), ki so podlaga za nastanek stroškov 3. Glavne projektne dejavnosti (vsebina), ki so podlaga za nastanek stroškov 3. Glavne projektne dejavnosti (vsebina), ki so podlaga za nastanek stroškov (v 
kolikor je potrebno jih razdelite po fazah) - do 20 vrstic 
 

I.I.I.I. FAZA FAZA FAZA FAZA     
Aktivnost 1 – Nakup mobilne prodajalne »Dobrote Dolenjske« 
 

Aktivnost 2 –  Nakup opreme za predelavo sadja  in sušenje sadja, zelišč in vrtnin  – 

Oprema potrebna za razvoj, predelavo sadja in tradic. proizvodnjo  marmelad, 

žaganja, sadnih in zeliščnih sokov, sirupov, suhega sadja in čajev. Priloga 1 

 

Aktivnost 3 – Nadgradnja spletne strani (spletna trgovina)–www.dobrote-dolenjske.si. 

 

Aktivnost 4 – Izdelava celostne grafične podobe - (blagovna znamka in ustrezne 

aplikacije ( primer embalaže, plakata ter ureditev prodajnih prostorov).  Priloga 1 

 

Aktivnost 5: Razvoj novih produktov – živila –strokovno svetovanje in izvedba 

delavnice »Nabor lokalnih surovin, ponudnikov in potencialni viri nabiralništva«; 

izvedba delavnice »Razvoj novih produktov iz lokalnih surovin - Dobrote Dolenjske«; 

izvedba delavnice  »Razvoj zgodb/sporočil novih produktov –Dobrote Dolenjske«. 

II.II.II.II. FAZAFAZAFAZAFAZA    

Aktivnost 1 – Izdelava strategije dolgoročnega razvoja projektnih ciljev. 

 

Aktivn. 2–izdelava (nakup) opreme za trženje produktov Priloga 1   

 

Aktivnost  3 – Razvoj novih produktov  - turizem – razvoj novih turističnih produktov 

(20); razvoj programov za strokovne ekskurzije (14); program predstavitev projekta 

»Dobrote Dolenjske« (1). 

 

Aktivnost 4 – Promocija projekta – promocija turistične destinacije, prodajni 

katalog (3000); članki v lokalnih medijih (5); predstavitev v nacional. časopisu (1). 

 

Aktivnost 5 – Zaključni festival – festival marmelad. Priloga 1 

 

Projekt je inovativen Projekt je inovativen Projekt je inovativen Projekt je inovativen (označite)    DADADADA                                                                                                                                                                                    NENENENE    

Utemeljitev inovativnosti projekta Utemeljitev inovativnosti projekta Utemeljitev inovativnosti projekta Utemeljitev inovativnosti projekta (do 6 
vrstic)    

 
 Vsak produkt se bo, s podporo strokovnjakov, razvil v bogato zgodbo, vzpostavil 
novo organizacijo promocije in novo organizirano inovativno prodajno mrežo – nov 
trg. Posodobljene tradicionalne oblike znanja in izkušenj bodo nadgrajene v smeri 
kakovosti in inovativnosti, ki zagotavlja preboj podeželja in začetek odpravljanja 
njegovih trajnih težav. Realizacija projekta bo ustvarila novo dodano vrednost v 
okolju. 
 

Cilji projekta Cilji projekta Cilji projekta Cilji projekta (do 6 vrstic)    

 

Dodajanju vrednosti kmetijskim in drugim proizvodom v okviru novih dopolnilnih 

dejavnosti na kmetijah;  razvoju novih enogastronomskih proizvodov (izboljšanju 

turistične prepoznavnosti območja, dvigu kakovosti turistične ponudbe in trženju 

območja);  razvoju sodobnih principov trženja (e-prodaja, prodaja v reprezentativnih 

prodajnih enotah…); povečani lokalni samooskrbi in lokalni potrošnji in rezultiral v 

povečani dohodkovni ravni ruralnega območja. 
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Pričakovani rezultati projekta Pričakovani rezultati projekta Pričakovani rezultati projekta Pričakovani rezultati projekta     
(do 5 vrstic)    

 

Razvita blagovna znamka Dobrote Dolenjske in njeni prvi proizvodi; razvoj novih 

turističnih produktov ter promocija projekta in območja (objave v medijih, zaključni 

festival, prodajni katalog); nakup opreme za proizvodnjo in trženje prvih proizvodov 

blagovne znamke Dobrote Dolenjske; izdelava strategije dolgoročnega razvoja 

projektnih ciljev (strokovna podpora razvoju LS in regiji za razvoj podeželja). 

 

Projekt bo ustvaril nova delovna mesta Projekt bo ustvaril nova delovna mesta Projekt bo ustvaril nova delovna mesta Projekt bo ustvaril nova delovna mesta     
DADADADA            (predvideno število)     1                                                                                                                          NENENENE    

 

Kazalniki za spremljanje uKazalniki za spremljanje uKazalniki za spremljanje uKazalniki za spremljanje uspešnosti spešnosti spešnosti spešnosti 
projekta v povezprojekta v povezprojekta v povezprojekta v povezavi s ciljem lokalne razvojne avi s ciljem lokalne razvojne avi s ciljem lokalne razvojne avi s ciljem lokalne razvojne 
strategije strategije strategije strategije (učinki projekta na doseganje 
cilja LRS)    

 

Kazalnik in enota izhodiščno stanje ob 
začetku 

projekta/enota 

ciljna vrednost ob 
zaključku projekta/enota 

Novi lokalni inovativni 
proizvodi podeželja (št. 
proizvodov) 

 
0 

 
25 

Povečan promet z 
lokalnimi proizvodi ( v 
okviru razvijajoče se mreže 
neposrednega trženja) 
(€/mesec) 

 
200€ 

 
2000€/mesec 

Promet spletne trgovine 

(€/mesec) 

 
0 

 
1.200€/mesec 

Nove registrirane 
dopolnilne dejavnosti 

(št.dopol. dejav.) 

 
0 

 
3 

Novi inovativni turistični 
produkti/programi 

(št.turist.produkt./prog.)  

 
0 

 
35 

 

Novi evidentirani turisti 
novo oblikovanih 
turističnih produktov (št. 
turistov) 

 
 
0 

 
 

500 

Nova blagovna znamka 
Dobrote Dolenjske 

 
0 

 
1 
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Lokacija projektnih dejavnostiLokacija projektnih dejavnostiLokacija projektnih dejavnostiLokacija projektnih dejavnosti    

- Razvoj in proizvodnja novih produktov (naložba v nakup opreme) – 
Gostilna in prenočišča Rakar, Gorenje Ponikve 8, 8210 Trebnje. 

- Mobilna prodajalna »Dobrote Dolenjske«  domicil je lokacija ob Parku 
Kozolcev v Šentrupertu, ter po različnih lokacijah na območju Temeniške 
in Mirnske doline ter LAS (vsi večji kulturni, turistični, športni dogodki, 
protokolarni dogodki lokalnih skupnosti) Ponudba »Dobrote Dolenjske«. 

- Prodajne omare- kredence – po izbranih gostinskih objektih znotraj 
območja projekta centralni prodajalni KZ v Trebnjem. 

- Stojala za žganje in čaje – v izbranih gostinskih objektih znotraj območja 
projekta oz. LAS DBK. 

- Stojala za čaje, marmelade – v gostinskih nastanitvenih objektih, ki 
gostom nudijo zajtrke (hoteli, turistične kmetije, hostli, gostišča s 
prenočišči) znotraj območja projekta oz. LAS DBK. 

- Osrednja sušilnica in tri manjše sušilnice bodo na lokaciji Gostilna in 
prenočišča Rakar, Gorenje Ponikve 8, 8210 Trebnje. 

 

Projekt vsebuje naložbo* Projekt vsebuje naložbo* Projekt vsebuje naložbo* Projekt vsebuje naložbo* (označite)    
 

DADADADA                                                                                                                                                                                    NENENENE    
 

Projekt vsebuje poseg v prostor** Projekt vsebuje poseg v prostor** Projekt vsebuje poseg v prostor** Projekt vsebuje poseg v prostor** 
(označite)    

DA                                             DA                                             DA                                             DA                                             NENENENE    
 

 

Ocena finančnega ovrednotenja projekta Ocena finančnega ovrednotenja projekta Ocena finančnega ovrednotenja projekta Ocena finančnega ovrednotenja projekta     
 

    Faza 1 Faza 2 Skupaj 

Celotna vrednost projekta Celotna vrednost projekta Celotna vrednost projekta Celotna vrednost projekta (€)    79.152,17 58.329,40 137.481,57 

Upravičeni stroški projekta Upravičeni stroški projekta Upravičeni stroški projekta Upravičeni stroški projekta (€)    68.082,47 50.386,80 118.469,27 

Zaprošen % sofinanciranjaZaprošen % sofinanciranjaZaprošen % sofinanciranjaZaprošen % sofinanciranja    45,00 45,00 45,00 

Zaprošena LEADER sredstvaZaprošena LEADER sredstvaZaprošena LEADER sredstvaZaprošena LEADER sredstva    (€) 30.637,11 22.674,06 53.311,17 

Predvidena lastna sredstva Predvidena lastna sredstva Predvidena lastna sredstva Predvidena lastna sredstva (€) 48.515,06 35.655,34 84.170,40 

Predviden prispevek v naravi Predviden prispevek v naravi Predviden prispevek v naravi Predviden prispevek v naravi     
(v % od upravičenih stroškov) 

0 0 0 

Predvidena dinamika vlaganja zahtevka Predvidena dinamika vlaganja zahtevka Predvidena dinamika vlaganja zahtevka Predvidena dinamika vlaganja zahtevka 
(dd.mm.llll)    

31.03.2013 30.09.2013  

 

Kontaktne informacije o projektuKontaktne informacije o projektuKontaktne informacije o projektuKontaktne informacije o projektu    
 
Špela Smuk, tel. 07 34 82 222, e-mail: spela.smuk@interflash.si 
 

Stroškovnik projekta Stroškovnik projekta Stroškovnik projekta Stroškovnik projekta ––––    ocenjena vrednost stroškov projektnih dejavocenjena vrednost stroškov projektnih dejavocenjena vrednost stroškov projektnih dejavocenjena vrednost stroškov projektnih dejavnosti***nosti***nosti***nosti***   
Za to stranjo priložite natisnjeno excelovo tabelo »Stroškovnik projekta LEADER« za zadevni projekt.  
Stroški morajo biti realno ocenjeni, skladno s točko d) drugega odstavka 24. člena Uredbe Komisije (ES) št. 65/2011)**************** 
 

 
 
 
∗ Naložbe predstavljajo investicije v izgradnjo, prenovo ali opremljenost objektov; nakup mehanizacije, strojev ali opreme; nakup zemljišč ter investicije v 
prometno, komunalno, komunikacijsko, namakalno, turistično, okoljsko idr. infrastrukturo (glejte Navodila za izdelavo NIP) 
∗∗ Poseg v prostor je poseg v ali na zemljišče z namenom gradnje objekta po predpisih o graditvi objektov in drug poseg v fizične strukture na zemeljskem 
površju ter pod njim (Zakon o prostorskem načrtovanju). 
***Ocenjena vrednost stroškov, nastalih s posamezno projektno dejavnostjo je okvirna in ne predstavlja zaveze za dejansko stanje vrednosti posameznih 
stroškov, ki ga mora stranka izkazati ob oddaji zahtevka. Vrednost posameznega stroška se ob oddaji zahtevka lahko spremeni. Stroški, ki v stroškovniku 
niso opredeljeni oz. se jih ne da uvrstiti v nobeno stroškovno kategorijo, opredeljeno v stroškovniku, se bodo šteli za neupravičene. 
**** Smiselnost načrtovanih stroškov se oceni na podlagi ustreznega ocenjevalnega sistema, kot so referenčni stroški, primerjava različnih ponudb ali 
ocenjevalni odbor. 
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IZVEDBENI IZVEDBENI IZVEDBENI IZVEDBENI PROJEKT ŠT.: PROJEKT ŠT.: PROJEKT ŠT.: PROJEKT ŠT.: NIPNIPNIPNIP----5/2012    5/2012    5/2012    5/2012        
PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___    
    
 

Ime projektaIme projektaIme projektaIme projekta    UREDITEV LIVARSKE UČILNICE IN GALERIJEUREDITEV LIVARSKE UČILNICE IN GALERIJEUREDITEV LIVARSKE UČILNICE IN GALERIJEUREDITEV LIVARSKE UČILNICE IN GALERIJE    

Akronim Akronim Akronim Akronim (kratica)    ULUULUULUULUGGGG    

NosilecNosilecNosilecNosilec    (naziv, naslov) 
EPC ŽELEZOLIVARNE NA DVORU, d.o.o. 
Dvor 46, 8361 Dvor  

PartnerjiPartnerjiPartnerjiPartnerji    (naziv, naslov)    

 
KD INŽENIRING d.o.o. 
Šmarješke Toplice 116, 8220 Šmarješke Toplice 
 
Foto video studio Maver Stanislav s.p. 
Dvor 12b, 8361 Dvor 
 
Turistično društvo Suha krajina 
Grajski trg 33, 8360 Žužemberk 
 

    
Projekt prispProjekt prispProjekt prispProjekt prispeva k cilju osi eva k cilju osi eva k cilju osi eva k cilju osi (obkrožite in 
utemeljite - do 4 vrstice) 
 
    

1                           2                        3 

Projekt bo prispeval k razvoju podjetništva na podeželju. Z ureditvijo prostora 
livarske učilnice in galerije v kateri bo možna izvedba edukativnih delavnic, bo 
prikazan nekdanji način železolivarstva na Dvoru z možnostjo lastne izdelave 
ulitka. S projektom bo nadgrajena tudi turistična ponudba občine. 

VsebinaVsebinaVsebinaVsebina    projekta je lahko podprta tudi v projekta je lahko podprta tudi v projekta je lahko podprta tudi v projekta je lahko podprta tudi v 
drugih ukrepih PRP 2007 drugih ukrepih PRP 2007 drugih ukrepih PRP 2007 drugih ukrepih PRP 2007 ----    2013 2013 2013 2013 (označite z 
x)        
 
Če da, je potrebno priložiti Izjavo o izpolnjevanju 
obveznosti!!!    

111  

 

132  

 

312  

 

112  133  321  
113  142  322  
121  211  323  
122  212  

ne more biti podprta  X 123  214  
125  311  

Opis projektaOpis projektaOpis projektaOpis projekta    
    
    

1. Prispevek projekta k 1. Prispevek projekta k 1. Prispevek projekta k 1. Prispevek projekta k posameznem cilju / prioritetni nalogi lokalne razvojne posameznem cilju / prioritetni nalogi lokalne razvojne posameznem cilju / prioritetni nalogi lokalne razvojne posameznem cilju / prioritetni nalogi lokalne razvojne 
strategije. strategije. strategije. strategije. (navedite cilj in utemeljite prispevek) - do 6 vrstic 
 
CILJ 1: Ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest ter izboljšava obstoječih  
CILJ 5:  Ohranjanje okolja s poudarkom na ohranjanju naravne in kulturne dediščine 
V muzeju bodo predstavljeni poklici, so obstajali v preteklosti  na tem območju 
(furman, oglar, livar, kovač). V živo bo predstavljen tradicionalni način livarstva z 
možnostjo lastne izdelave ulitka. Za turiste bodo zanimivi zlasti razstavljeni 
eksponati iz tedanjega časa.   
 
2. Ciljna skupina iz območja, ki ji je projekt namenjen2. Ciljna skupina iz območja, ki ji je projekt namenjen2. Ciljna skupina iz območja, ki ji je projekt namenjen2. Ciljna skupina iz območja, ki ji je projekt namenjen. . . . (navedite in utemeljite)     – do 
6 vrstic 
 

Osnovnošolci iz 7., 8. in 9. razreda; dijaki srednje šole – srednji nivo zahtevnosti 
predstavitve, ki je lahko povezan tudi z lastno izdelavo (enostavnega) ulitka; 
študenti s področja tehnike (materiali, metalurgija, strojništvo), pri katerih bo 
mogoča tudi že samostojno vodena izdelava zahtevnih ulitih delov; turisti in ostali 
splošni obiskovalci, ki se zanimajo za tehnično kulturno dediščino – zanje se izvede 
demonstracija na vseh sekvencah v livarstvu.  
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3. Glavne projektne dejavnosti (vsebina), ki so podlaga za nastanek stroškov 3. Glavne projektne dejavnosti (vsebina), ki so podlaga za nastanek stroškov 3. Glavne projektne dejavnosti (vsebina), ki so podlaga za nastanek stroškov 3. Glavne projektne dejavnosti (vsebina), ki so podlaga za nastanek stroškov (v 
kolikor je potrebno jih razdelite po fazah) - do 20 vrstic 
 
Aktivnost 1: Ureditev prostora livarske učilnice – obnova prostora, izvedba 
gradbenih in obrtniških del (nadomet instalacija, plinska instalacija, instalacija 
hladilne vode), nakup opreme  - indukcijska peč za taljenje jekla, mešalec za 
pripravo peska. 
 
Aktivnost 2: Ureditev prostora galerije z vsemi pomožnimi prostori – obnova 
prostorov galerije in vseh pomožnih prostorov, izvedba gradbenih in obrtniških del 
(groba in fina elektro instalacija, izvedba elektro instalacij hodnika in wc, vodovod 
in kanalizacija, ogrevanje in prezračevanje), postavitev razstavnih eksponatov  
(zbirke posameznikov, zbirka iz OŠ Žužemberk). 
 
Aktivnost 3: Animacija oz. obveščanje širše javnosti – izdelava kvalitetnih foto. 
posnetkov izvorne kulturne dediščine; izdelava zloženke (500); animacijska 
delavnica za osnovnošolce; animacijska delavnica za strokovno javnosti in 
zainteresirane; izvedba delavnice za prikaz programa, ki se bo izvajal v prostorih 
livarske učilnice; novinarska konferenca.  
 

Projekt je inovativen Projekt je inovativen Projekt je inovativen Projekt je inovativen (označite)    DADADADA                                                                                                                                                                                    NENENENE    

Utemeljitev inovativnosti projekta Utemeljitev inovativnosti projekta Utemeljitev inovativnosti projekta Utemeljitev inovativnosti projekta (do 6 
vrstic)    

 

Projekt ureditve livarske učilnice in galerije predstavlja nekaj povsem novega v 
slovenskem prostoru, saj galerije s tovrstno vsebino in možnostjo izvedbe 
demonstracijsko edukativnih delavnic na temo livarstva ni tako pri nas kot v širšem 
evropskem prostoru. S projektom bodo zagotovljena nova znanja  za mlade 
generacije bodočih naravoslovcev in tehnikov, ki si želijo razširiti pogled v to 
področje, a ga bazni šolski sistem ne ponuja v takšni širini.  

Cilji projekta Cilji projekta Cilji projekta Cilji projekta (do 6 vrstic)    

 

- Prikaz nekdanjega načina železolivarstva na Dvoru z možnostjo  izdelave ulitka. 

- Izboljšanje oz. nadgradnja izobraževanja oz. usposabljanja za vse ljudi, ki jih 
zanima dejavnost livarstva in jim osnovni sistem šolanja ne zadostuje. 

- Spodbuditi mlade / potencialne nove obrtnike za začetek izvajanja dejavnosti 
livarstva oz. za povečanje zanimanja za poklice iz tovrstne dejavnosti. 

- Izboljšanje pestrosti turistične ponudbe v lokalnem okolju. 

 

Pričakovani rePričakovani rePričakovani rePričakovani rezultati projekta zultati projekta zultati projekta zultati projekta     
(do 5 vrstic)    

 
Vzpostavljena prva demonstracijska – edukativna učilnica na področju litja litega 
železa,  razvit popolnoma nov program za izvedbo demonstracijskih  - edukativnih 
delavnic na temo livarstva; realizirana nova zaposlitev; začetke izvajanja dejavnosti 
novoustanovljenega podjetja, stalno povečanje prihodkov  na račun turistične 
obiska.  
 

Projekt bo ustvaril nova delovna mesta Projekt bo ustvaril nova delovna mesta Projekt bo ustvaril nova delovna mesta Projekt bo ustvaril nova delovna mesta     DADADADA            (predvideno število)    ___1_                                                                                                                          NENENENE 
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Kazalniki za spremljanje uKazalniki za spremljanje uKazalniki za spremljanje uKazalniki za spremljanje uspešnosti spešnosti spešnosti spešnosti 
projekta v povezavi s ciljem lokalne razvojne projekta v povezavi s ciljem lokalne razvojne projekta v povezavi s ciljem lokalne razvojne projekta v povezavi s ciljem lokalne razvojne 
strategije strategije strategije strategije (učinki projekta na doseganje 
cilja LRS)    

 

Kazalnik in enota izhodiščno stanje ob 
začetku 

projekta/enota 

ciljna vrednost ob 
zaključku projekta/enota 

Opremljeni prostori za 
izvajanje dejavnosti (št. 
prostorov) 

 
0 

 
2 

 

Kvadratura urejenih 
prostorov za izvajanje 
dejavnosti (št. m2) 

 
 
0 

 
 

354.09 m2 

 

Obiskovalci livarske  
učilnice  in galerije v 
prvem letu po zaključku 
leta  (št.obiskovalcev) 

 

 
 
0 

 
 

2.000 

 

Animacijske 
delavnic/udeleženci 

(št.delavnic/št. 
udeležencev) 

 
                    

0 

 
 

3/50 

 

Zloženke/izvodi 
(št.zloženk/št.izvod.) 

 
 
0 

 
 

1/500 
 

 

Prihodki od prodaje 
prijavitelja v prvem letu po 
zaključku projekta (v EUR) 

 
 
0 

 
 

40.000 

   

   

   

Lokacija projektnih dejavnostiLokacija projektnih dejavnostiLokacija projektnih dejavnostiLokacija projektnih dejavnosti    

 

Lokacija ureditve prostorov livarske učilnice, galerije in ostalih spremljajočih 
prostorov ter izvedbe pilotne delavnice s praktičnim prikazom programa, ki se bo 
izvajal v teh prostorih, in novinarske konference ob zaključku projekta: 

Dvor 46, 8361 Dvor, objekt pa stoji na parc. št. 42/3, 42/6 in 2651, vse k.o. Dvor. 

Predvidena lokacija animacijske delavnice, namenjene osnovnošolcem:  

OŠ Vavta vas (Občina Straža). 

Predvidena lokacija animacijske delavnice, namenjene splošni in strokovni 
javnosti:  Hotel Balnea**** superior (Občina Dolenjske Toplice). 

 

Projekt vsebuje naložbo* Projekt vsebuje naložbo* Projekt vsebuje naložbo* Projekt vsebuje naložbo* (označite)    
 

DADADADA                                                                                                                                                                                    NENENENE    
 

Projekt vsebuje poseg v prostor** Projekt vsebuje poseg v prostor** Projekt vsebuje poseg v prostor** Projekt vsebuje poseg v prostor** 
(označite)    

DA                                             DA                                             DA                                             DA                                             NENENENE    
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Ocena finančnega ovrednotenja prOcena finančnega ovrednotenja prOcena finančnega ovrednotenja prOcena finančnega ovrednotenja projekta ojekta ojekta ojekta     
 

    Faza 1 Faza 2 Skupaj 

Celotna vrednost projekta Celotna vrednost projekta Celotna vrednost projekta Celotna vrednost projekta (€)    173.879,22  173.879,22 

Upravičeni stroški projekta Upravičeni stroški projekta Upravičeni stroški projekta Upravičeni stroški projekta (€)    120.000,00  120.000,00 

Zaprošen % sofinanciranjaZaprošen % sofinanciranjaZaprošen % sofinanciranjaZaprošen % sofinanciranja    63,00  63,00 

Zaprošena LEADER sredstvaZaprošena LEADER sredstvaZaprošena LEADER sredstvaZaprošena LEADER sredstva    (€) 75.600,00  75.600,00 

Predvidena lastna sredsPredvidena lastna sredsPredvidena lastna sredsPredvidena lastna sredstva tva tva tva (€) 98.279,22  98.279,22 

Predviden prispevek v naravi Predviden prispevek v naravi Predviden prispevek v naravi Predviden prispevek v naravi     
(v % od upravičenih stroškov) 

0,45  0,45 

Predvidena dinamika vlaganja zahtevka Predvidena dinamika vlaganja zahtevka Predvidena dinamika vlaganja zahtevka Predvidena dinamika vlaganja zahtevka 
(dd.mm.llll)    

30.09.2013   

 

Kontaktne informacije o projektuKontaktne informacije o projektuKontaktne informacije o projektuKontaktne informacije o projektu    

 
EPC ŽELEZOLIVARNE NA DVORU, d.o.o. 
Novinc Stanko, 07/38 88 024, 041 653 683, e-mail:stanko.novinc@siol.net. 
 
 
 

Stroškovnik projekta Stroškovnik projekta Stroškovnik projekta Stroškovnik projekta ––––    ocenjena vrednost stroškov projektnih dejavnosti***ocenjena vrednost stroškov projektnih dejavnosti***ocenjena vrednost stroškov projektnih dejavnosti***ocenjena vrednost stroškov projektnih dejavnosti***   
Za to stranjo priložite natisnjeno excelovo tabelo »Stroškovnik projekta LEADER« za zadevni projekt.  
Stroški morajo biti realno ocenjeni, skladno s točko d) drugega odstavka 24. člena Uredbe Komisije (ES) št. 65/2011)**************** 
 

 
 
 
∗ Naložbe predstavljajo investicije v izgradnjo, prenovo ali opremljenost objektov; nakup mehanizacije, strojev ali opreme; nakup zemljišč ter investicije v 
prometno, komunalno, komunikacijsko, namakalno, turistično, okoljsko idr. infrastrukturo (glejte Navodila za izdelavo NIP) 
∗∗ Poseg v prostor je poseg v ali na zemljišče z namenom gradnje objekta po predpisih o graditvi objektov in drug poseg v fizične strukture na zemeljskem 
površju ter pod njim (Zakon o prostorskem načrtovanju). 
***Ocenjena vrednost stroškov, nastalih s posamezno projektno dejavnostjo je okvirna in ne predstavlja zaveze za dejansko stanje vrednosti posameznih 
stroškov, ki ga mora stranka izkazati ob oddaji zahtevka. Vrednost posameznega stroška se ob oddaji zahtevka lahko spremeni. Stroški, ki v stroškovniku 
niso opredeljeni oz. se jih ne da uvrstiti v nobeno stroškovno kategorijo, opredeljeno v stroškovniku, se bodo šteli za neupravičene. 
**** Smiselnost načrtovanih stroškov se oceni na podlagi ustreznega ocenjevalnega sistema, kot so referenčni stroški, primerjava različnih ponudb ali 
ocenjevalni odbor. 
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IZVEDBENI IZVEDBENI IZVEDBENI IZVEDBENI PROJEKT ŠT.: PROJEKT ŠT.: PROJEKT ŠT.: PROJEKT ŠT.: NIPNIPNIPNIP----6/2012    6/2012    6/2012    6/2012        
PROJEPROJEPROJEPROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___KT SODELOVANJA ŠT.:___KT SODELOVANJA ŠT.:___KT SODELOVANJA ŠT.:___    
    
 

Ime projektaIme projektaIme projektaIme projekta    TURISTIČNA INFRASTRUKTURA GORJANCITURISTIČNA INFRASTRUKTURA GORJANCITURISTIČNA INFRASTRUKTURA GORJANCITURISTIČNA INFRASTRUKTURA GORJANCI    

Akronim Akronim Akronim Akronim (kratica)    TRDINOV VRH TRDINOV VRH TRDINOV VRH TRDINOV VRH ––––    SV. JERASV. JERASV. JERASV. JERA    

NosilecNosilecNosilecNosilec    (naziv, naslov) 

 
JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM NOVO MESTOJAVNI ZAVOD ZA TURIZEM NOVO MESTOJAVNI ZAVOD ZA TURIZEM NOVO MESTOJAVNI ZAVOD ZA TURIZEM NOVO MESTO    
Glavni trg 7, 8000 Novo mestoGlavni trg 7, 8000 Novo mestoGlavni trg 7, 8000 Novo mestoGlavni trg 7, 8000 Novo mesto    
 

PartnerjiPartnerjiPartnerjiPartnerji    (naziv, naslov)    

 
Mestna občina Novo mesto 
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto 
 
LGG-ZALETELJ, k.d. 
Vinja vas 40, 8000 Novo mesto 
 
Lovska družina Trdinov vrh  
Gabrje, loka 4, 8321 Brusnice 

    
Projekt prispeva k cilju osi Projekt prispeva k cilju osi Projekt prispeva k cilju osi Projekt prispeva k cilju osi (obkrožite in 
utemeljite - do 4 vrstice) 
 
    

1                           2                        3 

 
Projekt z ureditvijo turistične infrastrukture, na temelju kulturne in naravne 
dediščine, omogoča razvoj podeželskega gospodarstva. Območje predstavlja 
simbolno destinacijo stoletnega spoznavanja in združevanja različnih ver, kultur in 
običajev ljudi z obeh strani slovensko-hrvaške državne meje.  

VsebinaVsebinaVsebinaVsebina    projekta je lahko podprta tudi v projekta je lahko podprta tudi v projekta je lahko podprta tudi v projekta je lahko podprta tudi v 
drugih ukrepih PRP 2007 drugih ukrepih PRP 2007 drugih ukrepih PRP 2007 drugih ukrepih PRP 2007 ----    2013 2013 2013 2013 (označite z 
x)        
 
Če da, je potrebno priložiti Izjavo o izpolnjevanju 
obveznosti!!!    

111  

 

132  

 

312  

 

112  133  321  
113  142  322  
121  211  323 - delno  
122  212  

ne more biti podprta   123  214  
125  311  

Opis projektaOpis projektaOpis projektaOpis projekta    
    
    

1. Prispevek projekta k posameznem cilju / prioritetni nalogi lokalne razvojne 1. Prispevek projekta k posameznem cilju / prioritetni nalogi lokalne razvojne 1. Prispevek projekta k posameznem cilju / prioritetni nalogi lokalne razvojne 1. Prispevek projekta k posameznem cilju / prioritetni nalogi lokalne razvojne 
strategije. strategije. strategije. strategije. (navedite cilj in utemeljite prispevek) - do 6 vrstic 
 
CILJ 3: Razvoj in popestritev turistične ponudbe in infrastrukture 
CILJ 5: Ohranjanje okolja s poudarkom na ohranjanju  narav. in kult. dediščine  
Projekt nadkritja ostalin cerkve sv. Jere je nujen v smislu učinkovite ohranitve in 
prezentacije ostalin, ki kot take odpirajo možnosti  vsebinsko pestrejše turistične  
ponudbe na Gorjancih. Za razmah turistične ponudbe in s tem tudi podjetništva na 
podeželju, je pomembna tudi vzpostavitev primernih parkirnih prostorov. 
 
2. Ciljna s2. Ciljna s2. Ciljna s2. Ciljna skupina iz območja, ki ji je projekt namenjenkupina iz območja, ki ji je projekt namenjenkupina iz območja, ki ji je projekt namenjenkupina iz območja, ki ji je projekt namenjen. . . . (navedite in utemeljite)     – do 
6 vrstic 
 

- Osnovnošolska in srednješolska mladina (spoznavanje kulturne in 
naravne dediščine). 

- Pohodniki in izletniki, Gorjanci so priljubljena izletniška točka domačinov. 
- Verniki, predvsem romarji na poti sv. Jere. 
- Gostinski ponudniki na Gorjancih zaradi večjega obiska gostov.   
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3. Glavne projektne dejavnosti (vsebina), ki so podlaga za nastanek stroškov 3. Glavne projektne dejavnosti (vsebina), ki so podlaga za nastanek stroškov 3. Glavne projektne dejavnosti (vsebina), ki so podlaga za nastanek stroškov 3. Glavne projektne dejavnosti (vsebina), ki so podlaga za nastanek stroškov (v 
kolikor je potrebno jih razdelite po fazah) - do 20 vrstic 
 
Aktivnost 1 – Nadkritje ostalin cerkvice sv. Jere na Gorjancih - Izdelava projektne 
dokumentacije za izvedbo PZI. Nadkritje ostalin - kovinarska dela, betonerska in 
tesarska dela, obdelava špirovcev, privitje opaža na okvirno konstrukcijo, krovska 
dela, potni stroški, obdelava oltarnega dela; izdelava replike kipa sv. Jere; 
postavitev zvonika;  vodenje in nadzor investicije. 

 
Aktivnost 2 – Urejanje notranjosti in okolice cerkvice sv. Jere  - odstranitev, čiščenje 
in ureditev notranjega prostora ter okolice cerkvice; sanacija obstoječega zidovja in 
tlakov, izdelava in postavitev opreme (2 klopi, 2 koša za smeti). 
 
Aktivnost 3 – Ureditev in sanacija peskokopa za potrebe avtobusnega postajališča -  
Izdelava projek. dokumen. za izvedbo PZI in PZR Avtobusno postajališče; Sanacija 
peskokopa(odstranitev odvečnega materiala, čiščenje nabrežin, planiranje, 
izravnava, tamponiranje, valjanje tampona); zemeljska dela (odvodnjavanje 
meteorne vode; zasaditev dreves in ureditev travnatih površin); vodenje in nadzor. 
 
Aktivnost 4 -  Promocija, vodenje ter koordinacija projekta - izdelava zloženke 
(5000 kos), izdelava in postavitev 2 info tabel za romarje in pohodnike;  izvedba 
zaključne prireditve in pogostitve; predstavitev projekta na radiu (2 oddaji); 
časopisne promocijske objave (3); prispevki na lokalni TV (3). 
 
 

Projekt je inovativen Projekt je inovativen Projekt je inovativen Projekt je inovativen (označite)    DADADADA                                                                                                                                                                                    NENENENE    

Utemeljitev inovativnosti projekta Utemeljitev inovativnosti projekta Utemeljitev inovativnosti projekta Utemeljitev inovativnosti projekta (do 6 
vrstic)    

 
Ostaline cerkve sv. Jere se nahajajo na simbolni točki Trdinov vrh, ob slovensko-
hrvaški državni meji, kjer se stikajo stoletne meje nekdanjih gospostev, ver in kultur. 
Z realizacijo projekta bo vzpostavljena nujna infrastruktura za razmah verskega in 
gorniškega turizma. S projektom se bo transformirala kulturna dediščina v 
turistično destinacijo, ki pomeni nova delovna mesta in novo dodano vrednost.  
 

Cilji projekta Cilji projekta Cilji projekta Cilji projekta (do 6 vrstic)    

 
Urediti degradirano območje v urejeno turistično destinacijo z vso potrebno 
infrastrukturo; vzpostaviti ustrezno infrastrukturo za druženje in sožitje ljudi z obeh 
strani slovensko- hrvaške meje; razvoj novega turističnega produkta (verski 
turizem); povečati turistični obisk Trdinovega vrha  in Gorjancev nasploh; zagotoviti 
večjo izkoriščenost obstoječih in vzpostavitev novih gostinskih in drugih potencialov 
na Gorjancih in širši okolici; 
 

Pričakovani rezultati projekta Pričakovani rezultati projekta Pričakovani rezultati projekta Pričakovani rezultati projekta     
(do 5 vrstic)    

 
- Nadkrite in saniranje ostaline cerkvice sv. Jere na Trdinovem vrhu, urejena 

okolica in notranjost cerkvice, postavljena urbana oprema, urejeno 
avtobusno postajališče. 

- Vzpostavljen nov turistični produkt (romarski turizem). 
- Degredirano območje postane turistična destinacija. 

 
Projekt bo ustvaril nova delovna mesta Projekt bo ustvaril nova delovna mesta Projekt bo ustvaril nova delovna mesta Projekt bo ustvaril nova delovna mesta     DA DA DA DA         (predvideno število)    _____                                                                                                                          NENENENE 
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Kazalniki za spremljanje uKazalniki za spremljanje uKazalniki za spremljanje uKazalniki za spremljanje uspešnosti spešnosti spešnosti spešnosti 
projekta v projekta v projekta v projekta v povezavi s ciljem lokalne razvojne povezavi s ciljem lokalne razvojne povezavi s ciljem lokalne razvojne povezavi s ciljem lokalne razvojne 
strategije strategije strategije strategije (učinki projekta na doseganje 
cilja LRS)    

 

Kazalnik in enota izhodiščno stanje ob 
začetku 

projekta/enota 

ciljna vrednost ob 
zaključku projekta/enota 

Razvit nov turistični 
produkt (št. novih 
produktov) 

 
0 

 
1 

Nadkritje ostalin in 
notranja ureditev cerkvice 
sv. Jere (št. novih urejenih 
turističnih točk) 

 
0 

 
1 

Ureditev postajališča za 
avtobuse (št. urejenih 
avtobusnih postajališč) 

 
0 

 
1 

Seznanjeni prebivalci LAS 
o projektu  (% prebivalcev 
LAS) 

0 30% 

   

LokacijLokacijLokacijLokacija projektnih dejavnostia projektnih dejavnostia projektnih dejavnostia projektnih dejavnosti    

 
Lokacije projektnih aktivnosti se bodo izvajale na Gorjancih, in sicer na Trdinovem 
vrhu, ostaline cerkvice sv. Jer, parc.št. *108 k.o. Gabrje, zapuščen peskokop, del 
parcele, parc.št. 2755/1, k.o. Gabrje.  
 

Projekt vsebuje naložbProjekt vsebuje naložbProjekt vsebuje naložbProjekt vsebuje naložbo* o* o* o* (označite)    
 

DADADADA                                                                                                                                                                                    NENENENE    
 

Projekt vsebuje poseg v prostor** Projekt vsebuje poseg v prostor** Projekt vsebuje poseg v prostor** Projekt vsebuje poseg v prostor** 
(označite)    

DADADADA                                                                                                                                                                                    NENENENE    
 

 

Ocena finančnega ovrednotenja projekta Ocena finančnega ovrednotenja projekta Ocena finančnega ovrednotenja projekta Ocena finančnega ovrednotenja projekta     
 

    Faza 1 Faza 2 Skupaj 

Celotna vrednost projekta Celotna vrednost projekta Celotna vrednost projekta Celotna vrednost projekta (€)    138.394,28  138.394,28 

Upravičeni stroški projekta Upravičeni stroški projekta Upravičeni stroški projekta Upravičeni stroški projekta (€)    119.686,04  119.686,04 

Zaprošen % sofinanciranjaZaprošen % sofinanciranjaZaprošen % sofinanciranjaZaprošen % sofinanciranja    63,00  63,00 

Zaprošena LEADER sredstvaZaprošena LEADER sredstvaZaprošena LEADER sredstvaZaprošena LEADER sredstva    (€) 75.402,21  75.402,21 

Predvidena lastna sredstva Predvidena lastna sredstva Predvidena lastna sredstva Predvidena lastna sredstva (€) 62.992,07  62.992,07 

Predviden prispevek v naraviPredviden prispevek v naraviPredviden prispevek v naraviPredviden prispevek v naravi        
(v % od upravičenih stroškov) 

7,35  7,35 

Predvidena dinamika vlaganja zahtevka Predvidena dinamika vlaganja zahtevka Predvidena dinamika vlaganja zahtevka Predvidena dinamika vlaganja zahtevka 
(dd.mm.llll)    

31.03.2013   

 

Kontaktne informacije o projektuKontaktne informacije o projektuKontaktne informacije o projektuKontaktne informacije o projektu    
Zavod za turizem Novo mesto 
Drago Košak, Glavni trg 7, 8000 Novo mesto 040 700 313 

Stroškovnik projekta Stroškovnik projekta Stroškovnik projekta Stroškovnik projekta ––––    oceoceoceocenjena vrednost stroškov projektnih dejavnosti***njena vrednost stroškov projektnih dejavnosti***njena vrednost stroškov projektnih dejavnosti***njena vrednost stroškov projektnih dejavnosti***   
Za to stranjo priložite natisnjeno excelovo tabelo »Stroškovnik projekta LEADER« za zadevni projekt.  
Stroški morajo biti realno ocenjeni, skladno s točko d) drugega odstavka 24. člena Uredbe Komisije (ES) št. 65/2011)**************** 
 

 
 
 
∗ Naložbe predstavljajo investicije v izgradnjo, prenovo ali opremljenost objektov; nakup mehanizacije, strojev ali opreme; nakup zemljišč ter investicije v 
prometno, komunalno, komunikacijsko, namakalno, turistično, okoljsko idr. infrastrukturo (glejte Navodila za izdelavo NIP) 
∗∗ Poseg v prostor je poseg v ali na zemljišče z namenom gradnje objekta po predpisih o graditvi objektov in drug poseg v fizične strukture na zemeljskem 
površju ter pod njim (Zakon o prostorskem načrtovanju). 
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***Ocenjena vrednost stroškov, nastalih s posamezno projektno dejavnostjo je okvirna in ne predstavlja zaveze za dejansko stanje vrednosti posameznih 
stroškov, ki ga mora stranka izkazati ob oddaji zahtevka. Vrednost posameznega stroška se ob oddaji zahtevka lahko spremeni. Stroški, ki v stroškovniku 
niso opredeljeni oz. se jih ne da uvrstiti v nobeno stroškovno kategorijo, opredeljeno v stroškovniku, se bodo šteli za neupravičene. 
**** Smiselnost načrtovanih stroškov se oceni na podlagi ustreznega ocenjevalnega sistema, kot so referenčni stroški, primerjava različnih ponudb ali 
ocenjevalni odbor. 
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IZVEDBENI IZVEDBENI IZVEDBENI IZVEDBENI PROJEKT ŠT.: PROJEKT ŠT.: PROJEKT ŠT.: PROJEKT ŠT.: NIPNIPNIPNIP----7/2012    7/2012    7/2012    7/2012        
PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___    
    
 

Ime projektaIme projektaIme projektaIme projekta    MLINARJEVA POTMLINARJEVA POTMLINARJEVA POTMLINARJEVA POT    

Akronim Akronim Akronim Akronim (kratica)    MLINMLINMLINMLIN    

NosilecNosilecNosilecNosilec    (naziv, naslov) 

 
OBČINA ŠKOCJAN 
Škocjan 67, 8275 Škocjan 
 
 

PartnerjiPartnerjiPartnerjiPartnerji    (naziv, naslov)    

 
Kulturno društvo Škocjan na Dolenjskem 
Škocjan 67, 8275 Škocjan 
 
Turistično društvo Bučka 
Bučka 2, 8275 Škocjan 
 
Društvo podeželskih žensk Bučka  
Bučka 27,  8275 Bučka 

    
Projekt prispeva k cilju osi Projekt prispeva k cilju osi Projekt prispeva k cilju osi Projekt prispeva k cilju osi (obkrožite in 
utemeljite - do 4 vrstice) 
 
    

1                           2                        3 

Utemeljitev: 
Z realizacijo projekta bodo izboljšani življenjski pogoji na podeželju . Prispeval bo k 
privlačnosti vaškega okolja kot bivanjskega prostora in potenciala  za razvoj drugih 
dejavnosti, še posebej povečanje obiska turistov: ureditev površin za skupne 
namene  in potrebe v podeželskih naseljih. 

VsebinaVsebinaVsebinaVsebina    projekta je lahko podprta tudi v projekta je lahko podprta tudi v projekta je lahko podprta tudi v projekta je lahko podprta tudi v 
drugih ukrepidrugih ukrepidrugih ukrepidrugih ukrepih PRP 2007 h PRP 2007 h PRP 2007 h PRP 2007 ----    2013 2013 2013 2013 (označite z 
x)        
 
Če da, je potrebno priložiti Izjavo o izpolnjevanju 
obveznosti!!!    

111  

 

132  

 

312  

 

112  133  321  
113  142  322  
121  211  323  
122  212  

ne more biti podprta  X 123  214  
125  311  

OpiOpiOpiOpis projektas projektas projektas projekta    
    
    

1. Prispevek projekta k posameznem cilju / prioritetni nalogi lokalne razvojne 1. Prispevek projekta k posameznem cilju / prioritetni nalogi lokalne razvojne 1. Prispevek projekta k posameznem cilju / prioritetni nalogi lokalne razvojne 1. Prispevek projekta k posameznem cilju / prioritetni nalogi lokalne razvojne 
strategije. strategije. strategije. strategije. (navedite cilj in utemeljite prispevek) - do 6 vrstic 
 
CILJ 2: Povečanje vključevanje prebivalcev LAS v  vseživljenjsko  izobraževanje. 
CILJ 3: Razvoj in popestritev turistične ponudbe in infrastrukture 
Projekt bo prispeval, da se bodo prebivalci aktivno vključili v ohranjanje kulturne 
dediščine (oživljanje starih običajev, iger in napevov). Prispeval bo tudi k  popestritvi 
turistične ponudbe, z ureditvijo potrebne infrastrukture bo okolje pridobilo 
edinstven turistični produkt. 
 
2. Ciljna skupina iz območja, ki ji je projekt namenjen2. Ciljna skupina iz območja, ki ji je projekt namenjen2. Ciljna skupina iz območja, ki ji je projekt namenjen2. Ciljna skupina iz območja, ki ji je projekt namenjen. . . . (navedite in utemeljite)     – do 
6 vrstic 
Prebivalci iz občine Škocjan in okoliških vasi, ki želijo aktivno preživeti prosti čas v 
neokrnjeni naravi; otroci (predšolski in šoloobvezni) v katerih je potrebno  vzbuditi 
pristne  vrednotah povezne s tradicijo tega območja; starejše generacije, ki so oz. še 
živijo ob tematski poti in želijo svoje spomine oživeti ter prispevati k ohranjanju 
naravne in kulturne dediščine tega območja; izletniške skupine podeželska društva, 
tuji obiskovalci, ki jih zanima naravna in kulturna dediščina tega območja. 
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3. Glavne projektne dejavnosti (vsebina), ki so podlaga za nastanek stroškov 3. Glavne projektne dejavnosti (vsebina), ki so podlaga za nastanek stroškov 3. Glavne projektne dejavnosti (vsebina), ki so podlaga za nastanek stroškov 3. Glavne projektne dejavnosti (vsebina), ki so podlaga za nastanek stroškov (v 
kolikor je potrebno jih razdelite po fazah) - do 20 vrstic 
 
I. FAZA  - Aktivnost 1 –  Čiščenje  terena za izgradnjo tematske poti  - čiščenje 
zarasti za ureditev sprehajalne poti, izdelava dokumentacije: DIIP. 
 
Aktivnost 2 – Raziskave – raziskava zgodovine mlinov; načrt vsebine za table in 
načrt animacijskih aktivnosti na poti; izvedba delavnice za izobraževanje 
animatorjev (1); izdelava celostne grafične podobe Mlinarjeve poti; izdelava 
scenarij za animatorje in vodiče na Mlinarjevi poti; priprava plesnih animacij. 
 
II. FAZA Aktivnost  1 – Ureditev točk (30) in postavitev animacij –; oprema:  kažipoti 
(33), animacije na točkah (8), info table (8); mostički (5); modelni mlin (1); klopi (4) 
in miza (1); modeli za izdelavo mlinčkov (200); postavitev točk na poti; kotel za 
mlinarjevo malico (1). 
   
Aktivnost 2 -  Promocija in predstavitev mlinarjeve poti – organizacija novinarske 
konference (1); organizacija in izvedba ekskurzije za predstavnike društev, šol  in 
turističnih agencij; izdelava in tisk promocijskega materiala (1000); izdelava 
internetne strani z animacijami. 
 
Aktivnost 3 – Zaključna prireditev – otvoritev Mlinarjeve poti (organizacija dogodka 
in pogostitev, mlinarjevi lončki). 

Projekt je inovativen Projekt je inovativen Projekt je inovativen Projekt je inovativen (označite)    DA                                         DA                                         DA                                         DA                                                         NENENENE    

Utemeljitev inovativnosti projekta Utemeljitev inovativnosti projekta Utemeljitev inovativnosti projekta Utemeljitev inovativnosti projekta (do 6 
vrstic)    

 
Realizacija projekta predstavlja inovacijo tako za območje občine Škocjan kot za JV 
Slovenijo, saj take tematske poti s tovrstnimi animacijami še nismo zasledili. 
Projekt omogoča ustvarjanje nove dodane vrednosti v okolju to so animacije na 
točkah, podajanje ljudskega izročila o življenju na mlinarjevi poti,  katera  bodo 
podrobno raziskana in predstavljena. Prednost animacijsko-tematske poti je v njeni 
prilagodljivosti  - možno jih je urediti za vsako ciljno skupno in so vedno na voljo.  
 

Cilji projekta Cilji projekta Cilji projekta Cilji projekta (do 6 vrstic)    

 
- Oblikovanje novega turističnega produkta. 
- Ureditev animacijske in tematske poti. 
- Ohranjanje naravne in kulturne dediščine.  
- Razvoj novih podjetniških priložnosti.  

 

Pričakovani rezultPričakovani rezultPričakovani rezultPričakovani rezultati projekta ati projekta ati projekta ati projekta     
(do 5 vrstic)    

 
- Aktivna pešpot, polna znamenitosti in aktivnosti za vse starostne skupine, 

s poudarkom na družini in organizaciji strokovnih ekskurzij za otroke. 
- Organizacija pohoda, ki bo postal tradicionalen, s tem pa bo pridobljen 

nov produkt za trženje za zaključene skupine. 
- Povečanje turističnega obiska na območju  občine Škocjan. 
- Povezovanje ostalih turističnih ponudnikov. 

 
Projekt bo ustvaril nova delovna mesta Projekt bo ustvaril nova delovna mesta Projekt bo ustvaril nova delovna mesta Projekt bo ustvaril nova delovna mesta     DA  DA  DA  DA      (predvideno število)    _____                                                                                                                          NENENENE 
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Kazalniki za spremljanje uKazalniki za spremljanje uKazalniki za spremljanje uKazalniki za spremljanje uspešnosti spešnosti spešnosti spešnosti 
projekta v povezavi s ciljem lokalne razvojne projekta v povezavi s ciljem lokalne razvojne projekta v povezavi s ciljem lokalne razvojne projekta v povezavi s ciljem lokalne razvojne 
strategije strategije strategije strategije (učinki projekta na doseganje 
cilja LRS)    

 

Kazalnik in enota izhodiščno stanje ob 
začetku 

projekta/enota 

ciljna vrednost ob 
zaključku projekta/enota 

Očiščena in označena pot 
(št. kilometrov) 

 
0 

 
15 

Št. animacijskih točk  0 30 

Vključevanje lokalnega 
prebivalstva v aktivnosti 

( % aktivnega 
prebivalstva) 

 
0 

 
5% 

Obveščanje prebivalstva 
JV Slovenije o projektu 
(%prebivalcev na območju 
LAS DBK) 

 
0 

 
60% 

 

Število prireditev 

 

 

 
0 

 
2 
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Lokacija projektnih dejavnostiLokacija projektnih dejavnostiLokacija projektnih dejavnostiLokacija projektnih dejavnosti    

- Točka 1: Začetek  

Postavitev, ureditev in označitev začetek poti s postavitvijo, informativne table in stolp 
z zvonom in postavitev kažipota  na parc. Št. *1 K.O. Bučka, 

Točka 2: Pogled na Stopno 

- Postavitev, ureditev 3-eh kažipotov in animacije (vrtljiva ura ) na parc. Št. 3452/1 
k.o. Bučka,  

Točka 3 

- Postavitev, kažipota in informativne table na parc. Št. 3452/2, K.O. Bučka , 

Točka 4: V gaj - žolna 

- Postavitev kažipota, ureditev mostička (brv čez potok), animacija na poti (žolna) in 
postavitev klopi parc. Št. 2994 K.O. Bučka, 

- Točka 5 

- Postavitev kažipota, ureditev poti na parc. št. 2985/3 in 2986/1 K. O. Bučka, 

Točka 6 

- Postavitev kažipota ureditev poti na parc. št. 2990 K. O. Bučka,  

Točka 7 

- Postavitev kažipota ureditev poti in postavitev mostička (brvi) na parc. št. 2988 K. O. 
Bučka, 

Točka 8 

- Postavitev kažipota ureditev poti na parc. št. 2986/1 in 2985/3 K. O. Bučka, 

Točka 9 

- Postavitev kažipota ureditev poti na parc. št. 2985/1 K. O. Bučka,  

Točka 10 

- Postavitev kažipota ureditev poti na parc. št. 3406 K. O. Bučka, 

Točka 11 

- Postavitev 2- eh kažipota in ureditev poti na parc. št. 3476 in 2725  K.O. Bučka , 

Točka 12: Košakov mlin  

- Postavitev kažipota in ureditev poti  in postavitev animacijske table in info table  na 
parc. Št. *240, K.O. Bučka, 

Točka 13: V gaju ob potoku 1 

- Postavitev kažipota, ureditev poti in info table in postavitev klopi na parc. Št. 3478, 
K.O. Bučka,  

Točka 14 

-Postavitev kažipota ureditev poti na parc. št. 2688 K. O. Bučka 

Točka 15: Sedlarjev mlin  

- Postavitev kažipota ureditev poti na parc. št. 2726, 3475, informativna tabla, 
animacija na mostičku na parc. Št. 2684/4 (tabla) K.O. Bučka, 

Točka 16:  

- Postavitev kažipota, ureditev mostička (brv čez potok), na poti parc. Št. 2687 K.O. 
Bučka 

Točka 17 

-Postavitev ureditev poti na parc. št. 2680 K. O. Bučka, (delo v naravi) 

Točka 18: Na otoku  

- Postavitev kažipota, ureditev poti, ureditev mostu (večja brv) in postavitev mostička 
(brv čez potok), animacija na poti parc. Št. 2684/1in parc. št. 2698/1 K.O. Bučka, 

Točka 19 

- Postavitev kažipota,ureditev poti na parc. št. 2675 in 2650/3  K.O. Bučka 

Točka 20 

- Postavitev kažipota, ureditev na poti parc. Št. 3407/4 K.O. Bučka, 

Točka 21: Marjetičev mlin 

- Postavitev kažipota, informativna tabla, Marjetičev mlin - animacija na poti parc. Št. 
2650/6  K.O. Bučka, 

Točka 22: Mlinčki na vodi 

- Postavitev animacije, 2 kom. klopi, 1 kom  mize, prikaz modelnega mlina, 
informativna tabla – Hrvatov mlin, animacija  in postavitev večjega mostu ( 200 kosov 
mlinčkov) na parc št. 2644 in 2650/1 K.O. Bučka, 

Točka 23 

- Postavitev  2 kom.  kažipotov  in ureditev poti na parc. Št. 3407/4 k.o. Bučka, 
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Točka 24 

- Postavitev 2 kom.  kažipotov in ureditev poti na parc št. 3416 k.o. Bučka, 

Točka 25: Vajsev mlin 

- Postavitev informativne table na parc. Št. *166 k.o. Bučka, 

Točka 26 

-Postavitev kažipota ureditev poti na parc. št. 744 in 743 K. O. Bučka, 

Točka 27 

-Postavitev kažipoto1 in postavitev mostička ter ureditev poti, na parc št. 732  k.o. 
Bučka.  

Točka 28 

- postavitev kažipota 1 kom. na parc. št. 3443 in parc. št. 3442/1 k.o. Bučka, 

Točka 29 

- postavitev kažipota 1 kom. na parc. št. 3450/2 k.o. Bučka , 

Točka 30 

- Postavitev 3 kom kažipotov in  ureditev poti, na parc št. 577/3, 574, 591/2, 592/1 k.o. 
Bučka. 

 

Projekt vsebuje naložbo* Projekt vsebuje naložbo* Projekt vsebuje naložbo* Projekt vsebuje naložbo* (označite)    
 

DADADADA                                                                                                                                                                                    NENENENE    
 

Projekt vsebuje poseg v prostor** Projekt vsebuje poseg v prostor** Projekt vsebuje poseg v prostor** Projekt vsebuje poseg v prostor** 
(označite)    

DADADADA                                                                                                                                                                                    NENENENE    
 

 

Ocena finančnega ovrednotenja projekta Ocena finančnega ovrednotenja projekta Ocena finančnega ovrednotenja projekta Ocena finančnega ovrednotenja projekta     
 

    Faza 1 Faza 2 Skupaj 

Celotna vrednost projekta Celotna vrednost projekta Celotna vrednost projekta Celotna vrednost projekta (€)    9.421,00 65.825,79 75.246,79 

Upravičeni stroški projekta Upravičeni stroški projekta Upravičeni stroški projekta Upravičeni stroški projekta (€)    8.211,00 56.120,15 64.331,15 

Zaprošen % sofinanciranjaZaprošen % sofinanciranjaZaprošen % sofinanciranjaZaprošen % sofinanciranja    63,00 63,00 63,00 

Zaprošena LEADER sredstvaZaprošena LEADER sredstvaZaprošena LEADER sredstvaZaprošena LEADER sredstva    (€) 5.172,93 35.355,69 40.528,62 

Predvidena lastna sredstPredvidena lastna sredstPredvidena lastna sredstPredvidena lastna sredstva va va va (€) 4.248,07 30.470,10 34.718,17 

Predviden prispevek v naravi Predviden prispevek v naravi Predviden prispevek v naravi Predviden prispevek v naravi     
(v % od upravičenih stroškov) 

39,47 3,9 8,44 

Predvidena dinamika vlaganja zahtevka Predvidena dinamika vlaganja zahtevka Predvidena dinamika vlaganja zahtevka Predvidena dinamika vlaganja zahtevka 
(dd.mm.llll)    

31.03.2013 30.09.2013  

 

Kontaktne informacije o projektuKontaktne informacije o projektuKontaktne informacije o projektuKontaktne informacije o projektu    

Občina Škocjan 
Martina MAVSAR, TEL. 07 38 46 300, info@tic-skocjan.si 
Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan, tel.: ++386 (0)7 38 46 300, faks: 
++386 (0)7 38 46 309, e-pošta: info@obcina-skocjan.si 
 

Stroškovnik projekta Stroškovnik projekta Stroškovnik projekta Stroškovnik projekta ––––    ocenjena vrednost stroškov projektnih dejavnosti***ocenjena vrednost stroškov projektnih dejavnosti***ocenjena vrednost stroškov projektnih dejavnosti***ocenjena vrednost stroškov projektnih dejavnosti***   
Za to stranjo priložite natisnjeno excelovo tabelo »Stroškovnik projekta LEADER« za zadevni projekt.  
Stroški morajo biti realno ocenjeni, skladno s točko d) drugega odstavka 24. člena Uredbe Komisije (ES) št. 65/2011)**************** 
 

 
 
 
∗ Naložbe predstavljajo investicije v izgradnjo, prenovo ali opremljenost objektov; nakup mehanizacije, strojev ali opreme; nakup zemljišč ter investicije v 
prometno, komunalno, komunikacijsko, namakalno, turistično, okoljsko idr. infrastrukturo (glejte Navodila za izdelavo NIP) 
∗∗ Poseg v prostor je poseg v ali na zemljišče z namenom gradnje objekta po predpisih o graditvi objektov in drug poseg v fizične strukture na zemeljskem 
površju ter pod njim (Zakon o prostorskem načrtovanju). 
***Ocenjena vrednost stroškov, nastalih s posamezno projektno dejavnostjo je okvirna in ne predstavlja zaveze za dejansko stanje vrednosti posameznih 
stroškov, ki ga mora stranka izkazati ob oddaji zahtevka. Vrednost posameznega stroška se ob oddaji zahtevka lahko spremeni. Stroški, ki v stroškovniku 
niso opredeljeni oz. se jih ne da uvrstiti v nobeno stroškovno kategorijo, opredeljeno v stroškovniku, se bodo šteli za neupravičene. 
**** Smiselnost načrtovanih stroškov se oceni na podlagi ustreznega ocenjevalnega sistema, kot so referenčni stroški, primerjava različnih ponudb ali 
ocenjevalni odbor. 
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IZVEDBENI IZVEDBENI IZVEDBENI IZVEDBENI PROJEKT ŠT.: PROJEKT ŠT.: PROJEKT ŠT.: PROJEKT ŠT.: NIPNIPNIPNIP----8/2012    8/2012    8/2012    8/2012        
PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___    
    
 

Ime projektaIme projektaIme projektaIme projekta    DELOVNO DELOVNO DELOVNO DELOVNO ----    REKREACIJSKREKREACIJSKREKREACIJSKREKREACIJSKI CENTER ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI I CENTER ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI I CENTER ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI I CENTER ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI     

Akronim Akronim Akronim Akronim (kratica)    DRCDRCDRCDRC    

NosilecNosilecNosilecNosilec    (naziv, naslov) 

 
Grm Novo mesto Grm Novo mesto Grm Novo mesto Grm Novo mesto ––––    center biotehnike in turizmacenter biotehnike in turizmacenter biotehnike in turizmacenter biotehnike in turizma    
Sevno 13, 8000 Novo mestoSevno 13, 8000 Novo mestoSevno 13, 8000 Novo mestoSevno 13, 8000 Novo mesto    
 

PartnerjiPartnerjiPartnerjiPartnerji    (naziv, naslov)    

 
Varstveno delovni center Novo mesto 
Šmihel 3, 8000 Novo mesto 
 
Zavod Pegaz, svetovanja, terapije in druženja Ratež 
Ratež 57, 8321 Brusnice 
 
Konjeniški klub Krka Novo mesto 
Kandijska cesta 53, 8000 Novo mesto 
 

    
Projekt prispeva k cilju osi Projekt prispeva k cilju osi Projekt prispeva k cilju osi Projekt prispeva k cilju osi (obkrožite in 
utemeljite - do 4 vrstice) 
 
    

1                           2                        3 

 
Utemeljitev: 
Regija že dlje časa ustvarja možnosti za razvijanje socialnih (zelenih) programov na 
podeželju, pri katerih gre za različne možne kombinacije povezav kmetijskih ter 
krajinskih virov s socialno rehabilitacijo ljudi s posebnimi potrebami. Programi 
predstavljajo možnost  za razvoj novih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.  
 

VsebinaVsebinaVsebinaVsebina    projekta je lahko podprta tudi v projekta je lahko podprta tudi v projekta je lahko podprta tudi v projekta je lahko podprta tudi v 
drugih ukrepih PRP 2007 drugih ukrepih PRP 2007 drugih ukrepih PRP 2007 drugih ukrepih PRP 2007 ----    2013 2013 2013 2013 (označite z 
x)        
 
Če da, je potrebno priložiti Izjavo o izpolnjevanju 
obveznosti!!!    

111  

 

132  

 

312  

 

112  133  321  
113  142  322  
121  211  323  
122  212  

ne more biti podprta  x 123  214  
125  311  

Opis projektaOpis projektaOpis projektaOpis projekta    
    
    

1. Prispevek projekta k posameznem cilju / prioritetni nalogi lokalne razvojne 1. Prispevek projekta k posameznem cilju / prioritetni nalogi lokalne razvojne 1. Prispevek projekta k posameznem cilju / prioritetni nalogi lokalne razvojne 1. Prispevek projekta k posameznem cilju / prioritetni nalogi lokalne razvojne 
strategijstrategijstrategijstrategije. e. e. e. (navedite cilj in utemeljite prispevek) - do 6 vrstic 
 
CILJ 1: Ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih ter izboljšava obstoječih delovnih 
mest  - hipoterapija in delovna terapija bosta novost v ponudbi  kmetij (možnost 
ustvarjanja novih delovnih mest).  
CILJ 4: Izboljšanje kvalitete življenja na podeželju – z izgradnjo infrastrukture  bo 
osebam s posebnimi potrebami nudena terapevtska pomoč in s tem možnost za 
izboljšanje kvalitete življenja.   
 
    
2. Ciljna skupina iz območja, ki ji je projekt namenjen2. Ciljna skupina iz območja, ki ji je projekt namenjen2. Ciljna skupina iz območja, ki ji je projekt namenjen2. Ciljna skupina iz območja, ki ji je projekt namenjen. . . . (navedite in utemeljite)     – do 
6 vrstic 
-  Osebe s posebnimi potrebami  (varovanci Varstveno delovnega centra Novo 
mesto) in mlajši, ki se nahajajo v okviru ostalih vzgojno varstvenih zavodov. 
- Dijaki in študenti  v okviru rednega izobraževalnega programa izvajanje socialnih 
programov na kmetijah.   
- Zainteresirani kmetovalci  - kot možnost dopolnilne dejavnosti na kmetijah.  
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3. Glavne projektne dejavnosti (vsebina), ki so podlaga za nastanek stroškov 3. Glavne projektne dejavnosti (vsebina), ki so podlaga za nastanek stroškov 3. Glavne projektne dejavnosti (vsebina), ki so podlaga za nastanek stroškov 3. Glavne projektne dejavnosti (vsebina), ki so podlaga za nastanek stroškov (v 
kolikor je potrebno jih razdelite po fazah) - do 20 vrstic 
 
Aktivnost 1 – INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI 
Ureditev prostora za izvajanje aktivnosti Delovno rekreacijskega centra za osebe s 
posebnimi potrebami –izdelava lesenega kozolca toplerja, kmečke lope, skednja, 
senika, nakup in postavitev šotora za hipoterapevtsko jahanje, namestitev peska v 
šotoru za hipoterapevtsko jahanje, izdelava prenosnih lesenih kočic za svinjke, 
izvedba prenosnih lesenih kočic za kokoši jarkice, izvedba prenosnih lesenih kočic 
za golobe, izdelava lesenih ograjic za račke, izvedba lesenih delilnih ograjic.  
 
Aktivnost 2 – PROGRAMSKE AKTIVNOSTI 
Priprava terapevtskega progama za osebe s posebnimi potrebami: - Izdelava 
terapevtskega programa za osebe s posebnimi potrebami nad 18 let in izdelava 
terapevtskega programa    za otroke s posebnimi potrebami do 18 let: »Konji nam 
dajo krila«. Dogodek: prikaz delovne sposobnosti konj za izvajanje 
hipoterapevtskega jahanja. Izvedba 2. izobraževalnih delavnic »Izvajanje socialno-
varstvenih dejavnosti na kmetijah«; izdelava analize pregleda priložnosti uvajanja 
social. - varst. dejav. na kmetijah (vključitev dveh  primerov kmetij (Beli krajini(1), 
na Dolenjskem (1) ). 
 
Aktivnost 3 – PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI 
Ogled dobre prakse - RKC Sava v Ljubljani (8); izdelava promocijske zloženke (500);  
izvedba novinarske konference; izdelava filmov: dva desetminutna filma na temo 
izvajanja socialno-varstvenih dejavnosti na kmetijah. 
 
 

Projekt je inovativen Projekt je inovativen Projekt je inovativen Projekt je inovativen (označite)    DADADADA                                                                                                                                                                                    NENENENE    

Utemeljitev inovativnosti projekta Utemeljitev inovativnosti projekta Utemeljitev inovativnosti projekta Utemeljitev inovativnosti projekta (do 6 
vrstic)    

 
Omenjena dejavnost ni razvita na območju Dolenjske in Bele krajine. Z vzpostavijo 
centra bodo osebe s posebnimi potrebami pridobile možnost, da v naravnem okolju 
dobijo neposreden stik z rastlinsko proizvodnjo oz. delo s terapevtskimi živalmi. 
Program je inovativen predvsem v smislu tovrstnega opismenjevanja dopolnilnih 
dejavnosti na kmetiji, v izdelavi programskih osnov itd. 
 

Cilji projekta Cilji projekta Cilji projekta Cilji projekta (do 6 vrstic)    

 
- Ureditev delovno rekreacijskega centra za osebe s posebnimi potrebami. 
- Za osebe s posebnimi potrebami ustvariti okolje, kjer bo v kombinaciji 

krajinskih ter kmetijskih virov omogočena njihova socialna rehabilitacija. 
- Spodbuditi male kmetije za izvajanje socialno varstvenih programov na 

kmetijah kot obliko dopolnilne dejavnosti, ki v nadaljevanju lahko preide v 
zaposlitev.  

 

Pričakovani rezultati projekta Pričakovani rezultati projekta Pričakovani rezultati projekta Pričakovani rezultati projekta     
(do 5 vrstic)    

 
- Urejen prostor za izvajanje delovno terapevtskih dejavnosti in jahanja. 
- Vzpostavljeni pogoji za učno-demonstracijski center za namene delovno 

terapevtske dejavnosti (terapevtski program, izobraževalne delavnice). 
- Novi center bo predstavljal alternativo sedanjim varstveno delovnim centrom, 

ki niso vedno primerna oblika socializacije za oseb s posebnimi potrebami.  
 

Projekt bo ustvaril nova delovna mesta Projekt bo ustvaril nova delovna mesta Projekt bo ustvaril nova delovna mesta Projekt bo ustvaril nova delovna mesta     DA  DA  DA  DA      (predvideno število)    _____                                                                                                                          NENENENE 
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Kazalniki za spremljanje uKazalniki za spremljanje uKazalniki za spremljanje uKazalniki za spremljanje uspešnosti spešnosti spešnosti spešnosti 
projekta v povezavi s ciljem lokalne razvojne projekta v povezavi s ciljem lokalne razvojne projekta v povezavi s ciljem lokalne razvojne projekta v povezavi s ciljem lokalne razvojne 
strategije strategije strategije strategije (učinki projekta na doseganje 
cilja LRS)    

 

Kazalnik in enota izhodiščno stanje 
ob začetku 

projekta/enota 

ciljna vrednost ob 
zaključku 

projekta/enota 

Osebe s posebnimi potrebami 
vključeni v DRC (% 
oskrbovancev VDC)  

0 20% 

Izvedena hipoterapevtska 
jahanja v pokritem prostoru 
(št.hipot.jahanj/mesec) 

0 8 

Seznanjene male kmetije o 
možnostih izvajanja 
socialnovarstvenih programov 
na območju LAS DBK 
(št.kmetij) 

0 15 kmetij 

Oblikovani progami za 
posebne ciljne skupine 
(št.programov) 

0 2 
(1 program za otroke do 

18 leta starosti; 1 program 
za starejše od 18 let) 

Pilotno vključene kmetije (št. 
kemtij) 

0 2 

Ogled dobre prakse – 
Rekreacijsko središče Sava 
(št.ogledov/št.udelež.) 

0 1/8 udeležencev 

Prikaz delovne sposobnosti 
konj za hipoterapevtsko 
jahanje (št. prika./št.udelež) 

0 1/25 udeležencev 

Izobraževalne delavnice 
»Izvajanje socialno-varstvenih 
dejavnosti na kmetijah« 
(št.delavnic/št.udeležen.) 

0 2/30 udeležencev 

Film »Izvajanje socialno-
varstvenih dejavnosti na 
kmetijah« (št. filmov x št.min.) 

0 2 x 10 min 

Tiskovna konferenca 
(št.tisk.konf.) 

0 1 

Zloženka na temo »Izvajanje 
socialno-varstvenih 
dejavnosti na kmetijah« 
(št.zloženk) 

0 500 izvodov 

 

 

  

Lokacija projektnih dejavnostiLokacija projektnih dejavnostiLokacija projektnih dejavnostiLokacija projektnih dejavnosti    

 
Kozolec, kmečka lopa, skedenj in senik, bodo postalvneni na parceli št. 1700/2, 
k.o. Ždinja vas. 
 

Projekt vsebuje naložbo* Projekt vsebuje naložbo* Projekt vsebuje naložbo* Projekt vsebuje naložbo* (označite)    
 

DADADADA                                                                                                                                                                                    NENENENE    
 

Projekt Projekt Projekt Projekt vsebuje poseg v prostor** vsebuje poseg v prostor** vsebuje poseg v prostor** vsebuje poseg v prostor** 
(označite)    

DADADADA                                                                                                                                                                                    NENENENE    
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Ocena finančnega ovrednotenja projekta Ocena finančnega ovrednotenja projekta Ocena finančnega ovrednotenja projekta Ocena finančnega ovrednotenja projekta     
 

    Faza 1 Faza 2 Skupaj 

Celotna vrednost projekta Celotna vrednost projekta Celotna vrednost projekta Celotna vrednost projekta (€)    130.192,00 €  130.192,00 € 

Upravičeni stroški projekta Upravičeni stroški projekta Upravičeni stroški projekta Upravičeni stroški projekta (€)    119.996,00 €  119.996,00 € 

Zaprošen % sofinanciranjaZaprošen % sofinanciranjaZaprošen % sofinanciranjaZaprošen % sofinanciranja    63,00  63,00 

Zaprošena LEADER sredstvaZaprošena LEADER sredstvaZaprošena LEADER sredstvaZaprošena LEADER sredstva    (€) 75.597,48  75.597,48 

Predvidena lastna sredstva Predvidena lastna sredstva Predvidena lastna sredstva Predvidena lastna sredstva (€) 54.594,52  54.594,52 

Predviden prispevek v naravi Predviden prispevek v naravi Predviden prispevek v naravi Predviden prispevek v naravi     
(v % od upravičenih stroškov) 

0  0 

Predvidena dinamika vlaganja Predvidena dinamika vlaganja Predvidena dinamika vlaganja Predvidena dinamika vlaganja zahtevka zahtevka zahtevka zahtevka 
(dd.mm.llll)    

30.09.2013  30.09.2013 

 

Kontaktne informacije o projektuKontaktne informacije o projektuKontaktne informacije o projektuKontaktne informacije o projektu    

 
GRM NOVO MESTO  - CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA 
Tel. 07 39-34-709, 041 623 259, e-mail:metka.kogovsek@guest.arnes.si 
 

Stroškovnik projekta Stroškovnik projekta Stroškovnik projekta Stroškovnik projekta ––––    ocenjena vrednost stroškov projocenjena vrednost stroškov projocenjena vrednost stroškov projocenjena vrednost stroškov projektnih dejavnosti***ektnih dejavnosti***ektnih dejavnosti***ektnih dejavnosti***   
Za to stranjo priložite natisnjeno excelovo tabelo »Stroškovnik projekta LEADER« za zadevni projekt.  
Stroški morajo biti realno ocenjeni, skladno s točko d) drugega odstavka 24. člena Uredbe Komisije (ES) št. 65/2011)**************** 
 

 
 
 
∗ Naložbe predstavljajo investicije v izgradnjo, prenovo ali opremljenost objektov; nakup mehanizacije, strojev ali opreme; nakup zemljišč ter investicije v 
prometno, komunalno, komunikacijsko, namakalno, turistično, okoljsko idr. infrastrukturo (glejte Navodila za izdelavo NIP) 
∗∗ Poseg v prostor je poseg v ali na zemljišče z namenom gradnje objekta po predpisih o graditvi objektov in drug poseg v fizične strukture na zemeljskem 
površju ter pod njim (Zakon o prostorskem načrtovanju). 
***Ocenjena vrednost stroškov, nastalih s posamezno projektno dejavnostjo je okvirna in ne predstavlja zaveze za dejansko stanje vrednosti posameznih 
stroškov, ki ga mora stranka izkazati ob oddaji zahtevka. Vrednost posameznega stroška se ob oddaji zahtevka lahko spremeni. Stroški, ki v stroškovniku 
niso opredeljeni oz. se jih ne da uvrstiti v nobeno stroškovno kategorijo, opredeljeno v stroškovniku, se bodo šteli za neupravičene. 
**** Smiselnost načrtovanih stroškov se oceni na podlagi ustreznega ocenjevalnega sistema, kot so referenčni stroški, primerjava različnih ponudb ali 
ocenjevalni odbor. 
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IIIIZJAVA O VELJAVNOSTI IZBORA PROJEKTOVZJAVA O VELJAVNOSTI IZBORA PROJEKTOVZJAVA O VELJAVNOSTI IZBORA PROJEKTOVZJAVA O VELJAVNOSTI IZBORA PROJEKTOV 
 
Izjavljamo da: 

• projekti, opredeljeni v predloženem NIP: 

- so bili predlagani s strani lokalne akcijske skupine (LAS), njenih članov ali prebivalcev območja LAS na 

podlagi poziva za nabor projektov z dne _____; 

- so bili izbrani in potrjeni s strani organa odločanja LAS na ____ seji, dne ________; 

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

prijavitelju znani ob oddaji predloga; 

- so skladni s cilji / prioritetnimi nalogami lokalne razvojne strategije in prispevajo k njihovi uresničitvi; 

- imajo zaprto finančno konstrukcijo; 

- imajo realno ocenjene stroške;  

- so pripravljeni do faze izvedbe; 

- imajo pridobljena vsa zakonsko potrebna dovoljenja in soglasja; 

• so projekt sodelovanja potrdili vsi sodelujoči partnerji; 

• pri izboru projektov ni prihajalo do konflikta interesov; 

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

• hranimo dokumentacijo o postopkih izbora projektov; 

• vsi podatki v NIP ustrezajo dejanskemu stanju. 

 
Predstavnik LAS (ime, priimek, funkcija): Tone Hrovat, predsednik skupščine 

podpis_____________________ 

 

 

Predstavnik organa odločanja (ime, priimek, funkcija): Tone Hrovat, predsednik organa odločanja 

podpis_____________________ 

 

 

Predstavnik organa nadzora (ime, priimek, funkcija): Alojzij Muhič, predsednik organa nadzora 

podpis_____________________ 
 
 
 
 
 
Kraj, datum 
 
 
žig 


