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Prijavitelj projekta: Prijavitelj projekta: RIC Bela krajinaRIC Bela krajina

Partnerji: Partnerji: 
•• Konjerejsko druKonjerejsko drušštvo Semitvo Semičč
•• ObObččina Semiina Semičč
•• Kompas Novo mesto d.o.o.Kompas Novo mesto d.o.o.

Kratek opis:Kratek opis: Projekt se navezuje na projekt Projekt se navezuje na projekt »»HerritageHerritage Trails NetTrails Net««. Le. Le--tega bo tega bo 
nadgradil v smislu dodajanja vsebin jahalnim potem, katerih trennadgradil v smislu dodajanja vsebin jahalnim potem, katerih trenutnemu stanju utnemu stanju 
primanjkuje. Da bi jahalne poti primanjkuje. Da bi jahalne poti ččim bolj zaim bolj zažživele, je leivele, je le--te potrebno prilagodit te potrebno prilagodit 
potrebam uporabnikov poti (na poti ni mopotrebam uporabnikov poti (na poti ni možžnosti za oskrbe konj, monosti za oskrbe konj, možžnosti najema nosti najema 
konj, kovanja, prenokonj, kovanja, prenoččiišščča in podobno). a in podobno). 

Predstavitev projektaPredstavitev projekta
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Temeljni cilj projekta:Temeljni cilj projekta: je oblikovanje je oblikovanje konkonččnega turistinega turističčnega nega 
produktaprodukta, ki bo ljubiteljem jahanja omogo, ki bo ljubiteljem jahanja omogoččil popolno oskrbo na il popolno oskrbo na 
jahalnih poteh po Dolenjski in Beli krajini.jahalnih poteh po Dolenjski in Beli krajini.

Izvedeni cilji:Izvedeni cilji:
•• Preko delavnic Preko delavnic zaslediti potrebe po oskrbi ob jahalnih zaslediti potrebe po oskrbi ob jahalnih 

potehpoteh (dolo(določčiti iti šštevilo oskrbnih totevilo oskrbnih toččk, na katerih obstaja k, na katerih obstaja 
momožžnost prenonost prenoččiišščča za konje in jezdece, moa za konje in jezdece, možžnost ponudbe nost ponudbe 
kovakovašških storitev ob poteh, izbira potencialnih vodnikov ipd.) kih storitev ob poteh, izbira potencialnih vodnikov ipd.) 
in in pridobiti nabor ponudnikov storitev oskrbe konj in pridobiti nabor ponudnikov storitev oskrbe konj in 
jezdecev, jezdecev, 

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

Cilji projektaCilji projekta
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I.I. faza: faza: 

-- IZVEDBA TREH DELAVNIC IZVEDBA TREH DELAVNIC (junij 2009)(junij 2009)

Aktivnosti projektaAktivnosti projekta
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II. faza:II. faza:
IZDELAVA ANALIZE POTREB IN IZDELAVA ANALIZE POTREB IN 
POVPRAPOVPRAŠŠEVANJA PO STORITVAH NA EVANJA PO STORITVAH NA 
JAHALNIH POTEHJAHALNIH POTEH (julij (julij –– dec. 2009)dec. 2009)

Aktivnosti projektaAktivnosti projekta
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III. faza:III. faza:

-- VZORVZORČČNI PRIMER OZNANI PRIMER OZNAČČITVE IN VZPOSTAVITVE ITVE IN VZPOSTAVITVE 
OSKRBNE TOOSKRBNE TOČČKEKE (januar (januar -- september 2010)september 2010)

IV. faza:IV. faza:
-- VODENJE PROJEKTA IN PROMOCIJA VODENJE PROJEKTA IN PROMOCIJA 

(junij 2009 (junij 2009 –– september 2010)september 2010)

Aktivnosti projektaAktivnosti projekta
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- 3 predstavitvene oz. tematske delavnice

- Izdelana analiza potreb in povpraševanja po storitvah na 
jahalnih poteh

- 1 vzorčni primer oskrbne točke za konje in jezdece

- 1 brošura o jahalni poti v treh jezikih (SLO, ANG, NEM) 5.000 
izvodov

- Nakup majic (50 kos)

- vsaj 3 članki v časopisih, 2 radijski oddaji

Rezultati projektaRezultati projekta
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Povzetek finanPovzetek finanččnih podatkov o projektunih podatkov o projektu

Sredstva LEADER                    19,618,40 Sredstva LEADER                    19,618,40 €€ (37%)(37%)
Sredstva LAS DBK                   14.713,00 Sredstva LAS DBK                   14.713,00 €€ (28%)(28%)
Lastna sredstva                      18.685,60 Lastna sredstva                      18.685,60 €€ (35%)(35%)

Celotni stroCelotni strošškiki skupaj    53.017,00 skupaj    53.017,00 €€

FinanFinanččni del projektani del projekta
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HVALA ZA POZORNOSTHVALA ZA POZORNOST


