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 KOMU JE NAMENJEN PROJEKT ?

Projekt je neposredno namenjen lastnikom zidanic, ki bodo svoje objekte
oddajali v turistične namene in turistom, ki bodo kapacitete koristili v času
svojih izletov in dopustov.

Aktivnosti – obdobje januar 2010- maj 2011 : 
1. Strokovno sodelovanje z združenjem Konzorcij ponudnikov turizma v 

zidanicah Dolenjske in Bele krajine ,
2. Izobraževanje lastnikov zidanic, ki bodo vključeni v združenje ponudnikov 

in mrežo potencialnih ponudnikov,
3. Strokovna pomoč za ponudnike pri pridobitvi uporabnih dovoljenj in 

izdelava projektne dokumentacije,
4. Priprava, oblikovanje in izvedba aktivnosti tržnega  komuniciranja s ciljem 

izdelave promocijskega materiala, oglaševanje, promoviranje novega 
turističnega proizvoda
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 Aktivnost št. 1:

ORGANIZIRANA STROKOVNA POMOČ ZA PONUDNIKE, KI 
IZPOLNJUJEJO POGOJE IN LAHKO PONUDIJO ZIDANICO NA TRG, 

POTREBUJEJO  PA  STROKOVNO POMOČ 

-STROKOVNA POMOČ GLEDE ORGANIZACIJSKE OBLIKE PONUDNIKA, 
DAVČNEGA SVETOVANJA, POMOČI PRI PRIDOBIVANJU NEPOVRATNIH 
SREDSTEV ZA NAKUP OPREME, POMOČ PRI PRIDOBIVANJU BANČNIH 
POSOJIL 
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 Aktivnost št. 2:

ORGANIZACIJA TRŢENJA PRODUKTA

-Organizacija celotnega turističnega marketinga ( prenočevanje v 
zidanicah, ogledi hramov, vinotoči, spremljevalne aktivnosti,...) 
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 Aktivnost št. 3:

TRŢENJE

Organizacija novinarske konference, obveščanje o 
projektu, priprava in izdaja kataloga, tisk kataloga, 
oblikovanje spletnega prodajnega kataloga, izdelava 
promocijskih daril, izobraževanje članov konzorcija, 
organizacija obiska domačih in tujih organizatorjev 
turističnih dogodkov, promocijski film
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 Aktivnost št. 4:

ORGANIZIRANA SVETOVALNA POMOČ ZA POTENCIALNE PONUDNIKE, 
KI SO ŠE V FAZI PRIDOBIVANJA UPORABNEGA DOVOLJENJA ZA 

OBJEKT

- Aktivnost bo obsegala izdelavo projektne oz. gradbene dokumentacije do 
pridobitve uporabnega dovoljenja.
-Aktivnost se bo izvedla s pomočjo zunanjega sodelavca, ki bo izbran po ZJN. 
-Kriterij za izbor za izvajanje strokovne pomoči bo katalog svetovalnih storitev 
s cenami storitev ( ta bo sestavni del prijavne dokumentacije). Napotnico za 
potencialnega svetovanca bo pripravil vodja projekta. Svetovanci bodo izbrani 
na osnovi kriterijev, ki jih bo potrdil konzorcij. 
-Vsak svetovanec bo moral zagotoviti lastna sredstva in sicer najmanj 40 % 
vrednosti storitev in DDV. 
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 PRIČAKOVANI REZULTATI PROJEKTA

1. Razširjena mreža ponudnikov turizma v zidanicah
( večji potencial prenočitvenih kapacitet, ki jih 
primanjkuje na območju Dolenjske in Bele krajine –
glede na pričakovano novo število pridobljenih 
uporabnih dovoljenj govorimo o povprečno  100 novih 
postelj (25 objektov  x 4 postelje v povprečju = 100 
novih prenočitvenih kapacitet). 
2. Povečana bo prepoznavnost Dolenjske in Bele 

krajine _ obiski turistov  krajev, kulturnih  in 
naravnih vrednot.
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3. Povečana  bo možnost prodaje tržnega viška s 
kmetij ( povezanost vseh ponudnikov na območju 
projekta v mrežo ponudnikov)
Povečano bo število legaliziranih objektov 
(prihodek v proračune lokalnih skupnosti : 
degradacija prostora, komunalni prispevek) –
vzpostavlja se red glede gradnje objektov
Izobraženi lastniki zidanic z  izobraževalnih 
delavnic o turizmu  bodo prenašali informacije 
naprej
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PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI

•Spletna stran (spletni katalog ali ni spletna stran že oblikovana?

•Katalog v tiskani obliki : - v slovenskem jeziku : 5000 izvodov

•v angleškem jeziku : 5000 izvodov 

•obveščanje javnosti v tiskanih medijih – članki o projektu  

•( vsaj v 4 različnih tiskanih medijih)

•organizacija obiska domačih in tujih predstavnikov medijskih hiš in 

•organizatorjev turistične ponudbe  (2) 

•izdelava promocijskih gradiv 

• ( darilne vrečke  za stekleničeno vino z natisnjenim logotipom 500 

kom, 

•vinogradniški koledarji z natisnjeno celostno grafično podobo 300 

kom, 

•USB ključki z graviranim logotipom (CGP) 100 )

•obveščanje javnosti preko spletnih strani nosilca in partnerja v 

projektu, RC Novo mesto, RIC Bela krajina, TIC-i Dolenjske in Bele 

krajine
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 Povzetek finančnih podatkov o projektu 

Projekt je profitne narave. 

Povzetek finančnih podatkov o projektu  :  

Podatek                                       Vrednost v EUR                              %
Sredstva LEADER                        25.244,86                                    40 %
Sredstva LAS DBK                       12.622,43                                    20 %
Lastna sredstva                            25.244,86                                    40 %
Prispevek v naravi*

Upravičeni stroški skupaj          63.112,15                                   100 %
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HVALA ZA POZORNOST !

Pripravila : 
Sonja Klemenc


