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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 konsfinančna konsfinančna konsfinančna konstrukcijatrukcijatrukcijatrukcija 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 kolikor predpisane količine V kolikor predpisane količine V kolikor predpisane količine V kolikor predpisane količine vrsticvrsticvrsticvrstic    v obrazcu v obrazcu v obrazcu v obrazcu ne zne zne zne zadoščajo, adoščajo, adoščajo, adoščajo, 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) 7,  
5. Število prijavljenih projektov sodelovanja (ukrep 421) 0 
 
 
6. Skupna vrednost prijavljenih izvedbenih projektov 825.570,14 € od tega: 

� zaprošenih sredstev LEADER 326.277,89 €,  
� lastnih sredstev upravičenca 499.322,25 €. 

 
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) 
______________________ € (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 
Ekološko etnološka doživetja ob 
Kolpi 

Eko Etno Javni zavod Krajinski park Kolpa 
Kulturno društvo Božo Račič 
Adlešiči, Kolpa s d.o.o. 

2 Obnova vasi Sela pri Šumberku Vas SŠ Občina Trebnje 

PGD Sela pri Šumberku, 
OŠ Veliki gaber, KS Sela pri 
Šumberku, Združenje borcev 
za vrednote NOB Trebnje 

3 Pustolovski park Otočec PPO Terme Krka d.o.o. 
TD Otočec, Gospodarska 
zbornica Dolenjske in Bele 
krajine 

4 
Center za ohranjanje kulturne 
dediščine 

Nekoč Občina Šentrupert 

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

5 
Blagovna znamka Bele  krajine 
– Moderni etno dom 

Moderni etno dom 
Zavod trend, za ustvarjanje in 
promocijo vizualne kulture 
 

 
Občina metlika, Belokranjski 
muzej Metlika, TD Vigred  

6 
Dolenjsko čebelarsko središče 
»Petra Pavla Glavarja« 

DČS »Petra Pavla 
Glavarja« 

Regijska čebelarska zveza Petra 
Pavla Glavarja 

Grm Novo mesto-center 
biotehnike in turizma, KZ 
Krka z.o.o., Interflash 
turizem, turistično podjetje, 
d.o.o. 

7 
Mošnice – les kot kulturna 
dediščina 

LKD 
Zavod za ohranitev kulturne 
dediščine Mošnice-Moschnitze 

Občina Dolenjske Toplice, 
Društvo podeželskih žena 
Dolenjske Toplice, Turistično 
društvo Pod Srebotnikom 

  
 
 
 
 



 

 
           

               4/44 

     
IZVEDBENI IZVEDBENI IZVEDBENI IZVEDBENI PROJEKT ŠT.: PROJEKT ŠT.: PROJEKT ŠT.: PROJEKT ŠT.: NIPNIPNIPNIP----1/20121/20121/20121/2012----II    II    II    II     
PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___    
    
 

Ime projektaIme projektaIme projektaIme projekta    EKOLOŠKO EKOLOŠKO EKOLOŠKO EKOLOŠKO ––––    ETNOLOŠKA DOŽIVETJA OB KOLETNOLOŠKA DOŽIVETJA OB KOLETNOLOŠKA DOŽIVETJA OB KOLETNOLOŠKA DOŽIVETJA OB KOLPIPIPIPI    

Akronim Akronim Akronim Akronim (kratica)    KOLPA EKOKOLPA EKOKOLPA EKOKOLPA EKO----ETNOETNOETNOETNO    

NosilecNosilecNosilecNosilec    (naziv, naslov) 
JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK KOLPA 
Adlešiči 16 
8341 Adlešiči 

PartnerjiPartnerjiPartnerjiPartnerji    (naziv, naslov)    

 
KULTURNO DRUŠTVO BOŽO RAČIČ ADLEŠIČI 
Adlešiči 13 b 
8341 Adlešiči 
 
KOLPA S d.o.o. Adlešiči 
Adlešiči 24a 
8341 Adlešiči 
 

    
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: 
Na podeželju bodo nastale konkretne vsebine in produkti, ustvarjeni iz naravnih 
materialov,  z uporabo ročnih spretnosti in tradicije, s katerimi se ohranja 
dediščina, ki danes tone v pozabo. Domačini na tak način prenašajo znanja na 
druge in prispevajo k ohranjanju kulturne dediščine podeželja. 

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 PRPdrugih ukrepih PRPdrugih ukrepih PRPdrugih ukrepih PRP    2007 2007 2007 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 proOpis proOpis proOpis projektajektajektajekta    
    
    

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 4: Izboljšanje kvalitete življenja na podeželju - Z  razvojem in popestritvijo eko-
etno turistične ponudbe in  popularizacijo dejavnosti v zavarovanem območju 
narave ter spodbujanjem aktivnosti z uporabo tradicionalnih in ekoloških surovin in 
postopkov, se hkrati izboljšuje kvaliteta življenja na podeželju 

2. Ciljna skupina iz območja, ki ji je proj2. Ciljna skupina iz območja, ki ji je proj2. Ciljna skupina iz območja, ki ji je proj2. Ciljna skupina iz območja, ki ji je projekt namenjenekt namenjenekt namenjenekt namenjen. . . . (navedite in utemeljite)     – do 
6 vrstic 
 
Starejši, ki bodo kot mentorji imeli možnost prenosa svojega znanja na mlajše.  
Podeželske ženske, ki bodo svoje vedenje o pripravi in uporabi materialov  (lan, 
konoplja, volna, praprot, zelišča) prenesle na mlajše. Mladi, težje zaposljive osebe  
in invalidi, ki bodo pridobljeno znanje uporabili kot sredstvo za preživljanje. Turisti, 
ki obiskujejo podeželje, kjer eko-etno turizem obuja spomine na staro, ohranja 
prvobitnost okolja, kulturno krajino in običaje. 
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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 
 
Faza I: Aktivnost 1Faza I: Aktivnost 1Faza I: Aktivnost 1Faza I: Aktivnost 1: Ureditev  rokodelskega središča Šokčev dvor, Ureditev  rokodelskega središča Šokčev dvor, Ureditev  rokodelskega središča Šokčev dvor, Ureditev  rokodelskega središča Šokčev dvor, ŽuŽuŽuŽuničiničiničiniči    2222 
Ureditev razstavno prodajnega prostora v Šokčevem dvoru v Žuničih -  oprema (2 
prodajni omari, pult, miza, 8 stolov, obešanke za razstavo-25). Zunanja ureditev – 
razkrivanje strehe, izdelava slamnate strehe. 
 
Aktivnost 2: Aktivnost 2: Aktivnost 2: Aktivnost 2: Apnenica in vuglenica Apnenica in vuglenica Apnenica in vuglenica Apnenica in vuglenica ––––    priprava terena inpriprava terena inpriprava terena inpriprava terena in    postavitevpostavitevpostavitevpostavitev    
Postavitev apnenice v učne namene kot stalna postavitev (parc.št. 2784, 
k.o.Adlešiči), apnenec, postavitev in oprema info točke – opisna tabla, pokrita 
mizica s klopema.  
Priprava terena in postavitev vuglenke, (parc.št. 2784  k.o. Adlešiči), opisna tabla. 
    
    
Faza II:Faza II:Faza II:Faza II:    Aktivnost 3: Aktivnost 3: Aktivnost 3: Aktivnost 3: EKO EKO EKO EKO ––––    ETNO KAMP ETNO KAMP ETNO KAMP ETNO KAMP ––––    nove turistične vsebinenove turistične vsebinenove turistične vsebinenove turistične vsebine 
Izdela se 3 eko etno premične bivalne enote za dve osebi (Gorenjci pri Adlešičih 15, 
parc. št. 4279/1 k.o. Adlešiči). 1 lesen čoln. Obnovi se obstoječi elektroenergetski 
vod do objekta Stari pod za razvoj turistične dejavnosti v kampu Gorenjci pri 
Adlešičih 15 (parc.št. 4278/11) .   
 
Aktivnost 4: Izobraževanje Aktivnost 4: Izobraževanje Aktivnost 4: Izobraževanje Aktivnost 4: Izobraževanje     
Izvedba delavnice na temo eko etno (1); izdelava kratkih izobraževalnih filmov (5). 
 
Aktivnost 5: Promocija Kolpa eko Aktivnost 5: Promocija Kolpa eko Aktivnost 5: Promocija Kolpa eko Aktivnost 5: Promocija Kolpa eko ––––    etno aktivnostietno aktivnostietno aktivnostietno aktivnosti    
Zloženka (1000); majice (100); izvedba novin. Konference; nadgrad. spletne 
aplikacije  www.kp-kolpa.si; izdelava glinenih lončkov (100). 

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

UtUtUtUtemeljitev inovativnosti projekta emeljitev inovativnosti projekta emeljitev inovativnosti projekta emeljitev inovativnosti projekta (do 6 
vrstic)    

 
Projekt nudi inovativno okolje ustvarjanja - uporaba tradicionalnih naravnih 
materialov. Z izobraževanjem in ustrezno promocijo se omogoča ustvarjanje novih 
delovnih mest na podeželju, v območju z zelo majhnimi zaposlitvenimi možnostmi. 
Tehnične rešitve bivalnih enot, apnenice in vuglenke bodo unikatne. Projekt 
nadgrajuje rezultate več drugih med seboj ločenih projektov, turistično ponudbo 
gostincev in kmečkih turizmov, dopolni s številnimi novimi zanimivostmi. 
 

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

 
1. Dvig turistične ponudbe na podeželju (inovativna, etno-ekološka ponudba) na 

območju zavarovanje krajinskega parka Kolpa. 
2. Izobraziti  širšo javnosti o skrivnostih mojstrov domače in umet. obrti. In 

spodbuditi mlade k zaposlitvenim priložnostim na tem področju. 
3. Dopolniti  kulturno-zgodovinsko zbirko, z vzpostavitvijo muzejske zbirke. 
4. Oživiti družbeno življenje na podeželju, s skupno  izvedbo aktivnosti. 
 

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

 
Dopolnjena turistično  - izobraževalna ponudba z rokodelskimi vsebinami domače 
in umetnostne obrti; dopolnjena turistično – nastanitvena ponudba ob Kolpi EKO  - 
ETNO kamp enota; dodatno urejen prostor za rokodelsko središče , zbrana in 
urejena čebelarska muzejska zbirka,  za ogled in predstavitve postavljeni oglarska 
kopa in apnenica – edina s to tehnologijo v državi. 
 

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 

Rokodelsko središče – 
prodajna trgovina in muzej 
čebelarstva 

 
0 

 
1 

Slamnata streha 
rokodelskega središča  

 
0 

 
1 

Postavljena vuglenka za 
ogled 

 
0 

 
1 

Postavljena apnenica za 
ogled 

 
0 

 
1 

Postavljeno počivališče ob 
vuglenki in apnenici 

 
0 

 
1 

Info tabla vuglenka 0 1 

Info tabla apnenica 0 1 

Film o rokodelstvu ( 3- 5 
min) 

 
0 

 
5 

Eko-etno premična 
bivalna enota 

 
0 

 
3 

Leseni ribiški čoln 0 1 

Obnovljen 
elektorenergetski vod  

 
0 

 
1 

Predstavitveni letak 0 1000 

Promocijske majice 0 100 

Glineni lončki 0 100 

   

   

Lokacija projektnih dejavnostiLokacija projektnih dejavnostiLokacija projektnih dejavnostiLokacija projektnih dejavnosti    

 
- Rokodelsko središče – Šokčev dvor Žuniči, Žuniči 2: 
- Vzpostavitev skupnega prodajnega mesta rokodelcev iz KP Kolpa n Bele 

krajine 
- Izdelana slamnata streha na rokodelskem središču 
- Apnenica: Velika sela, parc. št. 2784, k.o Adlešiči, lastnik: Boris Grabrijan 
- Vuglenica: Velika sela, parc. št. 2784, k.o. Adlešiči, lastnik Boris Grabrijan  
- Snemanje filmov o rokodelstvu: Žuniči 2 (slamnata streha), Adlešiči (predelava 

volne, ličkanje, spletanje iz vrbovega protja, spletanje konopljinega štrika)   
- Eko – etno bivalne enote: Gorenjci pri Adlešičih 15, parc. št. 4279/1 (v skladu 

z OPN Črnomelj status BT – površine za turizem)  
- Obnova elektroenergetskega priključka  od lokacije Gorenjci pri Adlešičih št. 5 

do lokacije Stari pod, Gorenjci pri Adlešičih št.15 (po parc. št. 4278/11). 
 

ProjekProjekProjekProjekt vsebuje naložbo* t vsebuje naložbo* t vsebuje naložbo* t 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 projekta Ocena finančnega ovrednotenja projekta Ocena finančnega ovrednotenja projekta Ocena finančnega ovrednotenja projekta     
 

    Faza 1 Faza 2 Skupaj 

Celotna vrCelotna vrCelotna vrCelotna vrednost projekta ednost projekta ednost projekta ednost projekta (€)    35.965,20 42.956,81 78.922,01 

Upravičeni stroški projekta Upravičeni stroški projekta Upravičeni stroški projekta Upravičeni stroški projekta (€)    34.904,67 36.145,11 71.049,78 

Zaprošen % sofinanciranjaZaprošen % sofinanciranjaZaprošen % sofinanciranjaZaprošen % sofinanciranja    50,00 50,00 50,00 

Zaprošena LEADER sredstvaZaprošena LEADER sredstvaZaprošena LEADER sredstvaZaprošena LEADER sredstva    (€) 17.452,34 18.072,56 35.524,90 

Predvidena lastna sredstva Predvidena lastna sredstva Predvidena lastna sredstva Predvidena lastna sredstva (€) 18.512,86 24.884,25 43.397,11 

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

14,71 4,59 9,56 

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

20.04.2013 31.12.2013  

 

Kontaktne informacije o projektuKontaktne informacije o projektuKontaktne informacije o projektuKontaktne informacije o projektu    
 
Javni zavod Krajinski park Kolpa, Adlešiči 16, 8341 Adlešiči 
info@kp-kolpa.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----2/20122/20122/20122/2012----II    II    II    II        
PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___    
    
 

Ime projeIme projeIme projeIme projektaktaktakta    OBNOVA VASI SELA PRI ŠUMBERKUOBNOVA VASI SELA PRI ŠUMBERKUOBNOVA VASI SELA PRI ŠUMBERKUOBNOVA VASI SELA PRI ŠUMBERKU    

Akronim Akronim Akronim Akronim (kratica)    VAS SŠVAS SŠVAS SŠVAS SŠ    

NosilecNosilecNosilecNosilec    (naziv, naslov) 

 
OBČINA TREBNJE 
Goliev trg 5, 8210 Trebnje 
 

PartnerjiPartnerjiPartnerjiPartnerji    (naziv, naslov)    

 
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SELA PRI ŠUMBERKU 
Sela pri Šumberku 32,  8360 Žužemberk  
 
OSNOVNA ŠOLA VELIKIGABER 
Veliki Gaber 41, 8212 Veliki Gaber 
 
KRAJEVNA SKUPNOST SELA PRI ŠUMBERKU 
Sela pri Šumberku 3, 8360 Žužemberk 
 
ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB TREBNJE 
Rimska cesta 33, 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 

 
Izboljšanje življenja na podeželju – izboljšanje zdravja otrok ob vsakodnevnem 
gibanju na prostem; medgeneracijsko druženje; večja ozaveščenost prebivalstva o 
pomenu varstva okolja, preživljanja časa in gibanje v naravi. 

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 4: Izboljšanje kvalitete življenja na podeželju  - vaška skupnost se s svojo vizijo 
in poslanstvom trudi izboljšati kakovost varstva otrok in druženja z vaščani, pri 
čemer sodeluje osnovna šola, društva pa želijo s svojo dejavnostjo izboljšati 
medgeneracijsko druženje družin v popoldanskem času in ob vikendih. 
CILJ 5: Ohranjanje okolja s poudarkom na ohranjanju naravne in kulturne dediščine 
– ureditev vaških luž bo pozitivno vplivala na biotsko raznolikost tega območja.   

2. Ciljna skupina iz območja, ki ji je projekt namenj2. Ciljna skupina iz območja, ki ji je projekt namenj2. Ciljna skupina iz območja, ki ji je projekt namenj2. Ciljna skupina iz območja, ki ji je projekt namenjenenenen. . . . (navedite in utemeljite)     – do 
6 vrstic 
 
Osnovnošolski otroci in vrtičkarji –bodo z ureditvijo vaškega igrišča dobili možnost 
druženja in preživljanja prostega časa na igrišču.  
Vaščani – ki želijo aktivno preživeti prosti čas v neokrnjeni naravi. 
Starejše generacije  – ki želijo svoje spomine oživeti in prispevati k ohranjanju 
naravne in kulturne dediščine tega območja. 
Izletniške skupine in podeželska društva – ki jih zanima zgodovina tega območja. 
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3. Glavne projektne dejavnosti (vsebina), ki so pod3. Glavne projektne dejavnosti (vsebina), ki so pod3. Glavne projektne dejavnosti (vsebina), ki so pod3. Glavne projektne dejavnosti (vsebina), ki so podlaga za nastanek stroškov laga za nastanek stroškov laga za nastanek stroškov laga za nastanek stroškov (v 
kolikor je potrebno jih razdelite po fazah) - do 20 vrstic 
 

I.I.I.I. FAZAFAZAFAZAFAZA    
 

Aktivnost 1:  Ureditev otroškega igrišča –na parc.št. 612/2 Sela pri Šumberku –
Pripravljalna, zemeljska, betonska, zidarska in tesarska dela. Nakup in namestitev 
urbane opreme. Glej prilogo  
 

Aktivnost 2: Ureditev vaških luž -  Luža Kremenjak leži parc.št. 428/9, 428/8 in 
428/4 vse k.o. Sela pri Šumberku  -  preddela, zemeljska, gradbena dela, 
postavitev opreme. Luža na Orlaki parc. št. 4166/1 k.o. Sela pri Šumberku – 
preddela, zemeljska, gradbena dela; namestitev opreme. Luža Karana  v Gor. 
Podborštu parc. št. 743 k.o. Sela Šumberku: preddela, zemeljska, gradbena dela, 
postavitev opreme. Glej prilogo  
 
Aktivnost 3: Obnova spomenika NOB na Kremenjaku  čiščenje 9 spominskih 
obeležij in sicer: 1111 »KUHINJA POVH«, 2 2 2 2 »III. BATALJON 1. ČETE«, 3333 »III. BATALJON 2. 
ČETE«, 4444 »III. BATALJON 3. ČETE«,    5 5 5 5 »III. BATALJON RISTOV«, 6666 »II. BATALJON 3. 
ČETE«,    7777 »II. BATALJON 2. ČETE«, 8888 »II. BATALJON 1. ČETE«, 9999 »II. BATALJON 
MAROK«, obnova črk na spomeniku, postavitev info table. 
 
Aktivnost 4:  Promocija – izdelava in tisk zloženk (900), majice in tisk majic (200), 
Dogodek.  Glej prilogo 
 

II.II.II.II. FAZAFAZAFAZAFAZA    
Aktivnost 5:  Ohranimo življenjski prostor – dogodek. Aktivnost 6: Velikonočni 
vikend za družine in otroke. Aktivnost 7: Življenje je lepo – dogodek Glej prilogo   
 
 

 

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)    

 
S projektom bo ustvarjena nova dodana vrednost v Selilh pri Šumberku,  predvsem 
za najmlajše in udeležence univerze za tretje življenjsko obdobje: omogočen bo 
zdrav razvoj in srečno otroštvo otrok;  vrnjeno bo življenje vodnim virom in s tem 
življenjski prostor živim bitjem in rastlinam; izkoriščeni bodo elementi  v naravi kot 
so oblika, barva in materiali, kot pomemben dejavnik v procesu zavednega in 
nezavednega zaznavanja ter vpliva na uporabnike in njihovo okolico. 
 

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

 

- Povečati urejene zunanje površine z igrali za  otroke in medgen. druženje.  
- Zaustaviti propadanje vodnih virov in kulturnih spomenikov in zagotoviti redno 

vzdrževanje luž in spomenika.   
- Vključevanje vsebine (ogled luž, proučevanje biotske pestrosti in pomembnosti 

vodnih virov)  v šolske programe. 
- Razširiti turistično ponudbo s področja dediščine v obliki prireditev. 
 

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

- Urejeni novi prostori z igrali za igro otrok in medgeneracijsko druženje; 
- Informirani prebivalci usmerjeni k gospodarski rabi vodnih virov, v skladu z 

interesi varstva in ohranjanja narave ; 
- Pridobitev  »učilnic v naravi« za proučevanje biotske pestrosti. 
- Izvedba novih letnih prireditev  kot novi turističnih produktov. 

 
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 

Število otroških 
igrišč/igrišče 

0 / igrišč 1 / igrišče 

Število urejenih in 
označenih luž in okolice - 
učilnice na prostem/luže 

0 / luž 3 / luže 

Število urejenih 
spominskih 
obeležij/spomeniki 

0 / spomeniki 10 / spomeniki 

Število gospodinjstev 
informiranih o usmerjeni 
gospodarski rabi vodnih 
virov v skladu z interesi 
varstva in ohranjanja 
narave/gospodinjstva   

0 / gospodinjstev 60 / gospodinjstev 

Število šolske mladine 
vključenih v novo 
vsebino/učenci  

0 / učencev  50 / učencev 

Število predšolskih otrok 
vključenih v novo 
vsebino/otroci 

0 / otrok 50 / otrok 

Število udeležencev UTŽO 
vključenih v novo 
vsebino/upokojenci 

0 / upokojencev 12 / upokojencev 

Število objav o dogodkih - 
prireditvah v lokalnih 
medijih/objava 

0 / objav 10 / objav 

Povečano število 
tradicionalnih letnih 
prireditev/prireditve 

3 / prireditve 6 / prireditev 

Lokacija projektnih dejavnostiLokacija projektnih dejavnostiLokacija projektnih dejavnostiLokacija projektnih dejavnosti     

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 (€)    85.464,50 15.745,30 101.209,80 

Upravičeni stroški projekta Upravičeni stroški projekta Upravičeni stroški projekta Upravičeni stroški projekta (€)    72.075,70 14.358,05 86.433,75 

ZaproZaproZaproZaprošen % sofinanciranjašen % sofinanciranjašen % sofinanciranjašen % sofinanciranja    50,00 50,00 50,00 

Zaprošena LEADER sredstvaZaprošena LEADER sredstvaZaprošena LEADER sredstvaZaprošena LEADER sredstva    (€) 36.037,85 7.179,02 43.216,87 

Predvidena lastna sredstva Predvidena lastna sredstva Predvidena lastna sredstva Predvidena lastna sredstva (€) 49.426,65 8.566,28 57.992,93 

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

0 51,47 8,55 

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

20.04.2013 31.12.2013  
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Kontaktne informacije o projektuKontaktne informacije o projektuKontaktne informacije o projektuKontaktne informacije o projektu    
OBČINA TREBNJE, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, tel. 07 3481 124, e-mail: 
darinka.trdina@trebnje.si 
 

Stroškovnik projekta Stroškovnik projekta Stroškovnik projekta Stroškovnik projekta ––––    ocenjena vrednost stroškov projektnih dejavnocenjena vrednost stroškov projektnih dejavnocenjena vrednost stroškov projektnih dejavnocenjena vrednost stroškov projektnih dejavnosti***osti***osti***osti***   
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----3/20123/20123/20123/2012----II    II    II    II        
PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___    
    
 

Ime projektaIme projektaIme projektaIme projekta    PUSTOLOVSKI PARK OTOČECPUSTOLOVSKI PARK OTOČECPUSTOLOVSKI PARK OTOČECPUSTOLOVSKI PARK OTOČEC    

Akronim Akronim Akronim Akronim (kratica)    PPOPPOPPOPPO    

NosilecNosilecNosilecNosilec    (naziv, naslov) 
TERME KRKA d.o.o. 
Ljubljanska cesta 26, 8501 Novo mesto 

PartnerjiPartnerjiPartnerjiPartnerji    (naziv, naslov)    

 
Turistično društvo Otočec 
Šentpeter 1, 8222 Otočec 
 
Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine 
Novi trg 11, 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 

 
Podeželje ima v primerjavi z mestnim načinom posebne razvojne potrebe, prednosti 
in priložnosti, ki zahtevajo specifičen razvojni pristop. Eden izmed pomembnih 
dejavnikov, ki vplivajo na razvoj podeželja je razvoj in popestritev turistične ponudbe 
in infrastrukture. Namen projekta je razviti inovativno turistično infrastrukturo. 

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 infrastrukture -  Z realizacijo projekta bo na 
območju LAS DBK  vzpostavljena prva tovrstna turistična infrastruktura.  S 
projektom bo izboljšana turistična privlačnost in pogoji prebivalcev območja, 
povečala se bo privlačnost vaškega okolja kot bivanjskega prostora in potenciala za 
razvoj. 
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 
 
Družine in mladina iz območja LAS,  ki želijo aktivno preživeti prosti čas v naravi. 
Lokalno delujoča turistična združenja – povečalo so bo sodelovanje javnega, 
zasebnega in nevladnega sektorja pri razvoju turističnih destinacij.  
Turistični ponudniki  - z razvito turistično infrastrukturo se bo popestrila turistična 
ponudba regije in s tem povečal turistični obisk. 
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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: Investicija v postavitev pustolovskega parka na Otočcu   izdelava in 
montaža parka  - šolski poligon, rumena plezalna pot, oranžna plezalna pot, zelena 
plezalna pot in modra plezalna pot; Glej prilogo 
 
Aktivnost 2:   Umestitev pustolovskega parka v integrirane turistične produkte in v 
prodajno-tržno mrežo Term Krka. 
 
Aktivnost 3: Povezava z lokalnim okoljem – vključitev projekta v  lokalno turistično 
dejavnost; priprava in izdelava turističnega zemljevida (300); nakup modularnega 
promocijskega stojala; nakup transparenta; zakup domene in gostovanje ter 
dograditev spletne strani Turističnega društva Otočec (www.otocec.si) z vsebinami 
pustolovskega parka. 
 
Aktivnost 4: Promocija v širšem okolju LAS – okrogla miza z novinarsko konferenco 
(1); svečana otvoritev; delavnica (2); predstavitev projekta na regijskih dogodkih 
DBK (3); vključitev projekta v mrežo Član-Članu; priprava članka za objavo v namig-
u meseca; priprava članka za zbornično glasilo  . 

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

UtemeljiUtemeljiUtemeljiUtemeljitev inovativnosti projekta tev inovativnosti projekta tev inovativnosti projekta tev inovativnosti projekta (do 6 
vrstic)    

- Na območju DBK bo Pustolovski park Otočec prvi pustolovski park. 

- Inovativna oblika rekreacije v naravi za družine, pare, otroke nad 5 let, 
posameznike, team-building. 

- Nima neposrednih substitutov v obliki drugih rekreativnih aktivnosti. 

- Možnost oblikovanja integriranih turističnih produktov s Termami Krka in 
lokalnimi ponudniki. 

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

- Doseči popestritev turistične ponudbe na Otočcu in na območju LASDBK. 
- Izboljšati sodelovanje zasebnega in nevladnega sektorja pri razvoju turizma. 
- Vključiti Pustolovski park Otočec v integrirane turistične produkte. 
- Inovativna oblika rekreacije v naravi za družine, pare, otroke nad 5 let, 

posameznike, team-building. 

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

- Večja turistična privlačnost in raznovrstnost območja. 
- Organizirano sodelovanje zasebnega in nevlad. sektorja pri razvoju turizma. 
- Izboljšano vaško okolje kot bivalni prostor ter večja trajnost razvoja območja..  
- Razširjeni integrirani turistični produkti z novo ponudbo. 

 
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 

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 

Urejenih površin – 
pustolovski park 

(št. m2) 

 
0 

 
11.072 m2 

Vzpostavljene 
adrenalinske točke 

(št.točk) 

 
0 

 
5 

Vključen pustolovski park 
Otočec v integrirane 
turistične produkte 

(št. integ.tur.produkt) 

 
 
0 

 
 
5 

Prebivalci LAS DBK 
seznanjeni o projektu(%) 

 
0 

 
40% 
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Lokacija projektnih dejavnostiLokacija projektnih dejavnostiLokacija projektnih dejavnostiLokacija projektnih dejavnosti    
Lokacija objekta: v naselju Otočec, na zemljiščih parc. št. stp. 176, 440/12 in 
388/2, vse k.o. 1460-Šentpeter. 

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 (€)    145.020,50 - 145.020,50 

Upravičeni stroški projekta Upravičeni stroški projekta Upravičeni stroški projekta Upravičeni stroški projekta (€)    119.926,67 - 119.926,67 

Zaprošen % sofinanciranjaZaprošen % sofinanciranjaZaprošen % sofinanciranjaZaprošen % sofinanciranja    50 - 50 

Zaprošena LEADER sredstvaZaprošena LEADER sredstvaZaprošena LEADER sredstvaZaprošena LEADER sredstva    (€) 59.963,33 - 59.963,33 

Predvidena lastna sredstva Predvidena lastna sredstva Predvidena lastna sredstva Predvidena lastna sredstva (€) 85.057,17 - 85.057,17 

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

20. 4. 2013  20. 4. 2013 

 

Kontaktne informacije o projektuKontaktne informacije o projektuKontaktne informacije o projektuKontaktne informacije o projektu    
TERME KRKA , d.o.o., Novo mesto, tel. 07 373 19 15, e-mail joze.berus@terme-
krka.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----4/20124/20124/20124/2012----II    II    II    II        
PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___    
    
 

Ime projektaIme projektaIme projektaIme projekta    CENTER ZA OHRANJANJE KULTURNE DECENTER ZA OHRANJANJE KULTURNE DECENTER ZA OHRANJANJE KULTURNE DECENTER ZA OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINEDIŠČINEDIŠČINEDIŠČINE    

Akronim Akronim Akronim Akronim (kratica)    NEKOČNEKOČNEKOČNEKOČ    

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 35, 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 

 
Projekt bo prispeval k izboljšanju  življenja na podeželju, saj bo z vzpostavitvijo 
centra, lokalna skupnost izkoristila kulturni potencial za razvoj območja. Center bo 
prispeval k ohranitvi podeželja in njegove dediščine. Preko tehnoloških in drugih 
kulturnih prireditev pa se bo zboljšalo družabno življenje prebivalcev.  

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 - Center za 
ohranjanje kulturne dediščine bo nova turistična infrastruktura in nov turistični 
produkt. V Centru bo vzpostavljena stalna razstava etnološke dediščine. Kulturne 
prireditve, ki se bodo odvijale v Centru pa bodo namenjene ohranjanju dediščine 
podeželja in bodo popestrile turistično ponudbo občine. 

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 in srednješolci, ki bodo najlažje primerjali 
kulturni in življenjski preskok; starejši od 50 let – starejše kmečko prebivalstvo, med 
katerimi nekateri še pomnijo kako je bilo nekoč; člani društev, ki prispevajo k 
ohranjanju dediščine podeželja; turisti - nova turistična ponudba in doživetja, 
lokalni turistični ponudniki - dodatni prihodki na račun povečanega števila 
obiskovalcev. 
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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; Rekonstrukcija objekta COKD (Center za ohranjanje kulturne 
dediščine)– parc. št. 4039, 4040 in 4042 k.o. Šentrupert, projektna dokumentacija 
(PZI, DIIP); inv. nadzor; rekonstrukcija objekta  (preddela, dela na konstrukciji 
objekta, finalizacija objekta,elektroinstalacije, strojne instalacije); oprema (gasilni 
aparat – 1, stoli v predavalnici – 40, pisarniški stoli  - 5, pisarniške mize – 5, 
pisarniške omare – 7, pisarniški predalnik – 4, računalniška miza – 4, tabla -1, 
projekcijsko platno – 1); informacijska tabla – 1; postavitev stalne razstave -  
(postavitev stalne razstave, prenos, čiščenje in oprema. razst. eksponatov).     
 

II. FAZA 
 

Aktivnost 2: Kulturna prireditev ob otvoritvi centra – priprava in objava člankov  v 
medijih (9); priprava programa; priprava in material za pogostitev; vodenje 
prireditve; koncert. 
 
Aktivnost 3: Prireditev »Življenje nekoč« - prikaz nekaterih opravil in navad; prikaz 
ženskih opravil nekoč; predstavitev slovenske vasi skozi čas; vodenje prireditve. 
 
Aktivnost 4: Koncert »Ljudska pesem« - priprava programa prireditve; postavitev 
scene in priprava prostora; priprava in material za pogostitev;  nastop MPZ društva 
upokojencev Šentrupert;nastop MPZ vinogradnikov Šentrupert; nastop Ženskega 
pevskega zbora 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)    

Center bo povezal stalno razstavo etnološke dediščine s praktičnimi prikazi znanj, 
izkušenj, šeg in običajev na podeželju obravnavanega območja. V ta namen bodo v 
Centru pogosto kulturne prireditve (ne le v sklopu projekta, ampak tudi po zaključku 
projekta), ki bodo na zanimiv, še ne viden način pričarale življenje nekoč. Pri tem 
bodo imela ključno vloga društva, ki bodo skrbela za prenos etnološke dediščine in 
značilnosti življenja nekoč  na obiskovalce. 

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

 
- Ohranjati kulturno dediščino. 
- Izboljšati turistično ponudbo občine. 
- Prikazati obiskovalcem življenje nekoč. 
- Poživiti turistično in kulturno dogajanje v Šentrupertu. 
- Ozavestiti prebivalstvo o pomenu kulturne dediščine.  

 

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

Vrsta ohranjenih arhaičnih predmetov; vzpostavljena infrastruktura za ohranjanje 
kulturne dediščine (prenovljen objekt-center); novi turistični produkti (stalna 
razstava, kulturni dogodki); večja osveščenost prebivalstva o značilnostih življenja 
(opravila, šege, navade…) nekoč; več izvedenih turističnih in kulturnih dogodkov; 
večja osveščenost prebivalcev o pomenu kulturne dediščine. 
 

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 

Infrastruktura za 
ohranjanje kulturne 
dediščine/ nova turistična 
infrastruktura  

(št.objektov) 

 
0 

 
1 

Izvedene nove kulturne 
prireditve  

(št. prireditev) 

 
0 

 
3 

Stalne razstave etnološke 
dediščine 

(št.razstav) 

 

 
 
0 

 
 
1 

V projekt aktivno vključena 
društva 

(št. društev) 

 
0 

 
3 

Udeleženci kulturnih 
prireditev  

(št. udeležencev) 

 
0 

 
200 

Delež obveščenih 
prebivalcev  območja LAS 
DBK o projektu 

(% prebivalcev LAS DBK) 

 
0 

 
15% (približno 16.500 

prebivalcev) 

Delež zaradi projekta 
osveščenih prebivalcev 
občine o značilnostih 
preteklega življenja  

(% prebivalcev občine) 

 
 
0 

 
7% (200 obiskovalcev) 

Lokacija projektnih dejavnostiLokacija projektnih dejavnostiLokacija projektnih dejavnostiLokacija projektnih dejavnosti    

Objekt, ki bo rekonstruiran in preurejen v Center za ohranjanje kulturne dediščine 
(COKD) se nahaja v jugozahodnem delu naselja Šentrupert, in sicer na parceli št. 
4039, k.o. Šentrupert.  

Ogrevanje (toplotna črpalka z rekuperatorjem) bo locirano v sosednjem objektu na 
isti parceli. 

Neinvesticijski del (3 kulturne prireditve) se bo izvajal v novem Centru za ohranjanje 
kulturne dediščine. Na prireditve pa bodo vabljeni vsi prebivalci območja LAS 
Dolenjska in Bela krajina in tudi prebivalci sosednje LAS Srce Slovenije in LAS 
Posavje. 

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 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 (€)    173.624,22 6.480,00 180.104,22 

Upravičeni stroški projekta Upravičeni stroški projekta Upravičeni stroški projekta Upravičeni stroški projekta (€)    113.936,67 6.063,33 120.000,00 

Zaprošen % sofinanciranjaZaprošen % sofinanciranjaZaprošen % sofinanciranjaZaprošen % sofinanciranja    50,00 50,00 50,00 

Zaprošena LEADER sredstvaZaprošena LEADER sredstvaZaprošena LEADER sredstvaZaprošena LEADER sredstva    (€) 59.968,33 3.031,67 60.000,00 

Predvidena lastnPredvidena lastnPredvidena lastnPredvidena lastna sredstva a sredstva a sredstva a sredstva (€) 116.655,89 3.448,33 120.104,22 

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

0,53 27,71 1,90 

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

30.06.2013 31.12.2013  

 

Kontaktne informacije o projektuKontaktne informacije o projektuKontaktne informacije o projektuKontaktne informacije o projektu    
Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert, tel. 07 34 34 609; e- mail: 
iztok.kovacic@sentrupert.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----5/20125/20125/20125/2012----II    II    II    II        
PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___    
    
 

Ime projektaIme projektaIme projektaIme projekta    BLAGOVNA ZNAMKA BELE  KRAJINE BLAGOVNA ZNAMKA BELE  KRAJINE BLAGOVNA ZNAMKA BELE  KRAJINE BLAGOVNA ZNAMKA BELE  KRAJINE ––––    MODERNI ETNO DOMMODERNI ETNO DOMMODERNI ETNO DOMMODERNI ETNO DOM    

Akronim Akronim Akronim Akronim (kratica)    MODERNI ETNO DOMMODERNI ETNO DOMMODERNI ETNO DOMMODERNI ETNO DOM    

NosilecNosilecNosilecNosilec    (naziv, naslov) 
ZAVOD TREND, za ustvarjanje in promocijo vizualne kulture 
Cesta bratstva in enotnosti 110, 8330 Metlika 

PartnerjiPartnerjiPartnerjiPartnerji    (naziv, naslov)    

 
Občina Metlika 
Mestni trg 24, 8330 Metlika 
 
Belokranjski muzej Metlika 
Trg svobode 4, 8330 Metlika 
 
TD Vigred Metlika 
Mestni trg 24, 8330 Metlika 
 

    
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 prispeva k ciljem 3. Osi, in sicer predstavlja podporo ustanavljanju in  
razvoju mikropodjetij na podeželju ter diverzifikacijo podeželskega gospodarstva.  
Sam koncept projekta tudi vpliva na ohranjanje ter izboljševanje tamkajšnje bogate 
kulturne dediščine. 

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 NDM ter izboljšava obstoječih DM - Projekt 
posredno prispeva k vsem strateškim ciljem, vendar največ poudarka dajemo 
ustvarjanju novih delovnih mest ter višanju dodane vrednosti na obstoječih, delovno 
intenzivnih delovnih mestih, saj uvaja nov koncept produkcije z maksimalnim 
izkoristkom obstoječih kapacitet.   

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 
 
- Lokalni obrtniki, ki se ukvarjajo s pridelavo lokalnih materialov (les, lan, 

ovčereja) in izdelavo različnih predmetov (npr.: mizarji, šivilje, kovači). 
- Posamezniki ali družine, ki še ohranjajo stara tradicionalna znanja (pletenje 

košar, vezenje, tkanje,… )  
- S postavitvijo blagovne znamke bodo angažirani  brezposelni, ki želijo ostati in 

delati v domačem okolju. V projekt bodo vključena tudi različna društva. 
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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. FAZAFAZAFAZAFAZA    
Aktivnost 1: Izgradnja vzorčne hiše (razstavnega paviljona) – na zemljišču par.št. 
4010/32, 4010/85, 4010/87 in 4010/169 k.o. Metlika, površina 225,78m2. 
PZI. Gradbena dela, obrtniška dela, strojne instalacije, elektro instalacije, zunanja 
ureditev in gradbeni nadzor. Strokovno delo na projektu (svetovanje etnologija, 
kulturna in naravna dediščina). 
 
Aktivnost 2:  Oblikovanje grozda obrtnikov  - izvedba delavnic (2) 
 
Aktivnost 3: Dizajn, razvoj in izdelava prototipov – pohištvo (miza za jedilnico, nizka 
kredenca, vzmetnica in naslonila za kavč (4) ter 2 tabureja (različna); tekstil – 3 
preproge (različne), 6 okrasnih blazin, ter 2 kompleta namiznih pogrinjkov. 
 
Aktivnost 4:   Promocija – promocijske aktivnosti, organizacija otvoritve (1); izdelava 
in tisk brošure (3000).  

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)    

Inovativnost nove blagovne znamke se kaže v uporabi tradicionalnih znanj za nove 
rešitve, katerih pozitivni učinki se bodo kazali predvsem na poslovanju lokalnih 
prebivalcev in obrtnikov, saj jim bomo pokazali, kako  svoja obstoječa znanja in 
materiale uporabiti za produkcijo modernih izdelkov z visoko dodano vrednostjo, s 
katerimi je mogoče v nadaljevanju nastopati tudi na globalnem  tržišču. 

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

Postavitev vzorčne hiše, dostopne za kupce, proizvajalce, javnost, občane in turiste.   
Zasnovati enovito, inovativno  in prepoznavno blagovno znamko. 
Izdelava prototipov z implementacijo domačih znanj in materialov. 
Ustvariti grozd obrtnikov, rokodelcev za izdelavo izdelkov blagovne znamke.   
Dvig gospodarske razvitosti in ustvarjanja novih virov prihodkov na območju BK.      
Večja prepoznavnost Bele krajine (razširitev ponudbe  izdelkov in  turist. ponudbe.) 

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

Oblikovan grozd obrtnikov in posameznikov, ki bodo razumeli koncept blagovne 
znamke in bodo s in bodo s svojim znanjem sposobni izdelovati posamezne artikle 
in se med seboj povezovati. Našteto predstavlja osnovno infrastrukturo in naslednji  
trajnostni razvoj etnološke blagovne znamke, kot tvori osnovo za ustvarjanje novih 
virov  prihodka na tem območju.  

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 

Postavite vzorčne hiše  

(št. vzorčnih hiš) 

 
0 

 
1 

Izdelana blagovna znamka  

(št. blagovnih znamk) 

 
0  

 
1 

Kolekcija vzorčnih izdelkov 

(št. kolekcij) 

 
0 

 
1 

Grozd obrtnikov 

(št. grozdov) 

 
0 

 
1 

Izvedba animacijskih 
delavnic za izdelovalce 
izdelkov 

(št. delavnic) 

 
0 

 
2 

Promocija 

- Dogodki (št.dogod.) 

- Brošure 
(št.brošur/št. 
izvodov) 

- Tiskovna konferenc 

(št. tisk. Konferenc) 

 
 
0 
0 
 
 
0 

 
 
1 

3000 
 
 
1 

Vključeni obrtniki 

 (št. obrtnikov) 

 
0 

 
5 

Lokacija projektnih dejavnostiLokacija projektnih dejavnostiLokacija projektnih dejavnostiLokacija projektnih dejavnosti    

 

Vzorčna hiša in razstavni prostor, kjer bodo razstavljeni izdelki: Parcelna št.: 
4010/85, 4010/86, k.o. 1515 – Metlika 

Animacijske delavnice: v prostorih, katerih lastnik je Občina Metlika,  Mestni 
trg 24, 8330 Metlika. 

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 (€)    143.350,00 - 143.350,00 

UpravUpravUpravUpravičeni stroški projekta ičeni stroški projekta ičeni stroški projekta ičeni stroški projekta (€)    120.000,00 - 120.000,00 

Zaprošen % sofinanciranjaZaprošen % sofinanciranjaZaprošen % sofinanciranjaZaprošen % sofinanciranja    50,00 - 50,00 

Zaprošena LEADER sredstvaZaprošena LEADER sredstvaZaprošena LEADER sredstvaZaprošena LEADER sredstva    (€) 60.000,00 - 60.000,00 

Predvidena lastna sredstva Predvidena lastna sredstva Predvidena lastna sredstva Predvidena lastna sredstva (€) 83.350,00 - 83.350,00 

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

31.12.2013   
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Kontaktne informacije o projektuKontaktne informacije o projektuKontaktne informacije o projektuKontaktne informacije o projektu    
Zavod Trend, Natalija Krizmanič, MOB 0590 44924, e-mail: natalija@noele.eu 
 

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----6/20126/20126/20126/2012----II    II    II    II        
PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___    
    
 

Ime projektaIme projektaIme projektaIme projekta    DOLENJSKO  ČEBELARSKO SREDIŠČE »PETRA PAVLA GLAVARJA«DOLENJSKO  ČEBELARSKO SREDIŠČE »PETRA PAVLA GLAVARJA«DOLENJSKO  ČEBELARSKO SREDIŠČE »PETRA PAVLA GLAVARJA«DOLENJSKO  ČEBELARSKO SREDIŠČE »PETRA PAVLA GLAVARJA«    

Akronim Akronim Akronim Akronim (kratica)    DČS »PETRA  PAVLA GLAVARJA«DČS »PETRA  PAVLA GLAVARJA«DČS »PETRA  PAVLA GLAVARJA«DČS »PETRA  PAVLA GLAVARJA«    

NosilecNosilecNosilecNosilec    (naziv, naslov) 
REGIJSKA ČEBELARSKA ZVEZA PETRA PAVLA GLAVARJA 
Sevno 13, 8000 Novo mesto 

PartnerjiPartnerjiPartnerjiPartnerji    (naziv, naslov)    

 
GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA 
Sevno 13, 8000 Novo mesto 
 
KZ KRKA , z.o.o. 
Šentjernejska cesta 6, 8000 novo mesto 
 
INTERFLASH TURIZEM, turistično podjetje, d.o.o. 
Gubčeva cesta 26, 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 temelji na ozaveščanju javnosti in čebelarjev o pomenu ohranjanja 
čebelarstva kot pomembne dediščine dolenjskega podeželja. Aktivnosti projekta so 
usmerjene v izboljšanje tehnološkega in tržnega znanja čebelarske proizvodnje ter k 
oživitvi panoge z vključitvijo čebelarjev novincev in podpornikov. 

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 5: Ohranjanje okolja s poudarkom na ohranjanju naravne in kulturne dediščine  
CILJ 1: Ohranjanje in ustvarjanje NDM ter izboljšanje obstoječih DM 
– projekt prispeva k ohranjanju čebelje populacije in s tem ohranjanju biotske 
raznolikosti okolja. Z izobraževalnimi in drugimi metodami pozitivno vpliva tudi na 
tehnološko, tržno in promocijsko dovršenost panoge.  
 
 
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 
 
Čebelarji–z realizacijo projekta bodo dobili jedro čebelarskega razvoja na 
Dolenjskem. Mladostniki– omogočeno bo izkustveno učenje čeb. tehnologije ter 
spoznavanje bogastva in naravne ter kulturne dediščine čebelarstva . Nezaposlene 
osebe, kmetje, gospodinje – kot zaposlitvena priložnost, tudi v smeri večje 
samooskrbe in dodatne turistične ponudbe. Osebe s posebnimi potrebami  - na 
njim prijazen način prikazati  naravni krog človek-čebela-medonosne rastline 
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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: Ureditev »Vrta medonosnih rastlin« Aktivnost 1: Ureditev »Vrta medonosnih rastlin« Aktivnost 1: Ureditev »Vrta medonosnih rastlin« Aktivnost 1: Ureditev »Vrta medonosnih rastlin« -  agromelioracije parc. 5.000  do 
7.000 m2, izdelava strok. podlag  za čebelarski učni poligon zasaditve; izvedba 
zasaditve trajnic medonosnih rastlin; postavitev čebelnjaka, čmrljaka in hotela za 
žuželke, vse aktivnosti na terenu bodo potekale k.o.o. Ždinja vas, parcela: 1700/2). 
 
Aktivnost 2: Nakup tehnološke opreme za DČC »Petra Pavla Glavarja« Aktivnost 2: Nakup tehnološke opreme za DČC »Petra Pavla Glavarja« Aktivnost 2: Nakup tehnološke opreme za DČC »Petra Pavla Glavarja« Aktivnost 2: Nakup tehnološke opreme za DČC »Petra Pavla Glavarja« ---- Glej  prilogi 
 
Aktivnost 3: Vzpostavitev pisarne Dolenjskega čebelarskega središča »Petra PavAktivnost 3: Vzpostavitev pisarne Dolenjskega čebelarskega središča »Petra PavAktivnost 3: Vzpostavitev pisarne Dolenjskega čebelarskega središča »Petra PavAktivnost 3: Vzpostavitev pisarne Dolenjskega čebelarskega središča »Petra Pavla la la la 
Glavarja« : Glavarja« : Glavarja« : Glavarja« :  lokacija Sevno 13, oprema: prenosni računalnik, tiskalnik,  fotoaparat. 
Izdelava  spletne strani . 
 

II. FAZA 
 
Aktivnost 4: Izvedba izobraževalnih programov   Aktivnost 4: Izvedba izobraževalnih programov   Aktivnost 4: Izvedba izobraževalnih programov   Aktivnost 4: Izvedba izobraževalnih programov   ----    izvedba (3) delavnic, (1) tečaja, izvedba (3) delavnic, (1) tečaja, izvedba (3) delavnic, (1) tečaja, izvedba (3) delavnic, (1) tečaja, 
izvedba (3) naravoslovnih dni za otroke, izvedba (3) naravoslovnih dni za otroke, izvedba (3) naravoslovnih dni za otroke, izvedba (3) naravoslovnih dni za otroke,  izvedba izobraževalnega seminarja 
fotografija (20ur), (1) čeb. šola za mlade  Glej prilogo 
 
Aktivnost 5: Promocija DAktivnost 5: Promocija DAktivnost 5: Promocija DAktivnost 5: Promocija DČČČČC »Petra Pavla Glavarja C »Petra Pavla Glavarja C »Petra Pavla Glavarja C »Petra Pavla Glavarja – izdelava in tisk kataloga, 
organizacija dogodka Festival medu; zaključna prireditev; tiskovna konferenca, 
sodelovanja na sejemski prireditvi (Graben), izdelava promocijskega filma 10 min, 
izvedba fotografskega tekmovanja 
  
Aktivnost 6: Vzpostavitev temeljev za razvoj čebelarskega turizma v regiji Aktivnost 6: Vzpostavitev temeljev za razvoj čebelarskega turizma v regiji Aktivnost 6: Vzpostavitev temeljev za razvoj čebelarskega turizma v regiji Aktivnost 6: Vzpostavitev temeljev za razvoj čebelarskega turizma v regiji ––––    
vzpostavitev Rastoče knjige dolenjskega čebelarstva; turistični produkti  - 
čebelarski turizem (3 ali več).  (30).  Glej prilogo 
    

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 je inovativen že z vidika vsebinskega izhodišča: čebelarstvo – stičišče 
razvojnih aktivnosti sodobnih tehnologij, razvoja lokalnega (regionalnega) trženja in 
turizma v povezavi z edukacijskimi aktivnostmi in smernicami tako čebelarstva kot 
širše definiranega naravoslovja -  za širok spekter ciljnih skupin z jasnim 
vključevanjem vse bolj prepoznane dediščine.  

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

1. Ureditev čebelarskega učnega poligona z vzorčnim nasadom medovitih rastlin 
kot osrednji izobraževalni center v regiji. 

2. Priprava pogojev za razvoj novih čebelarskih produktov in tržnih pristopov s 
ciljem povečati prihodek z naslova vseh vej čebelarskih dejavnosti.  

3. Povečati potrošnjo čebeljih pridelkov in vzpodbuditi podeželje k samooskrbi. 
4. Izvedba promocijskih aktivnosti in priprava podlag za specialno vejo turizma. 

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

Izboljšanje poznavanje čebelarstva, tehnologije,  botanike medovitih rastlin in 
žužkoslovja pri vseh ciljnih skupinah.   Večji prihodek in zaslužek iz čebelarske 
dejavnosti  ter večja samooskrba s čebeljimi izdelki. Večje število izobraževalnih dni 
in izboljšano poznavanje naravne in kulturne dediščine dolenjskega čebelarstva v 
regiji in širše. Večje turistični obisk. 

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 spremljaKazalniki za spremljaKazalniki za spremljaKazalniki za spremljanje unje unje unje 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) 
 
Indikatorjev mora biti največ 5, izhajati pa Indikatorjev mora biti največ 5, izhajati pa Indikatorjev mora biti največ 5, izhajati pa Indikatorjev mora biti največ 5, izhajati pa 
morajo iz rezultatov projekta!!!!!morajo iz rezultatov projekta!!!!!morajo iz rezultatov projekta!!!!!morajo iz rezultatov projekta!!!!!    

 

Kazalnik in enota izhodiščno stanje ob 
začetku 

projekta/enota 

ciljna vrednost ob 
zaključku projekta/enota 

Vzpostavljen tehnološko 
izpopolnjen čebelarski 
učni poligon  

(št. učnih poligonov) 

0 1 

Vzpostavljena pisarna  
DČS 

 

0 1 

Specializiran 
izobražebalni program za 
vse definirane ciljen 
skupine 

0 izobraževalnih 
programov 

1 izobraževalni program 

Analiza potencialov za 
razvoj čebelarskega 
turizma v regiji in izdelani 
prvi tematski turistični 
produkti 

0 produktov min 3. produkti 

Izvedba aktivne promocije 
čebelarstva   

0 obsežnejših 
promocijskih 
aktivnosti 

1 obsežna promocijska 
prireditev Festival medu 

Lokacija projektnih dejavnostiLokacija projektnih dejavnostiLokacija projektnih dejavnostiLokacija projektnih dejavnosti    

Lokacija:  

sedež REGIJSKE ČEBELARSKE ZVEZE PETRA PAVLA GLAVARJA (RČZPPG) in GRMA 
NOVO MESTO – CENTRA BIOTEHNIKE IN TURIZMA (GRM NM),  
Sevno 13, 8000 Novo mesto 
Mirkolokaciija (Vrt medovitih rastlin):  
Osnovna infrastuktura bo partnerjema RČZPPG in GRM NM skupna. V projekt 
partner GRM NM prispeva območje (parcele, ki jih poseduje – to so deli parcel, ki 
tvorijo zaključeno naravno enoto) in njegovo ureditev.  
Parcela ”VRT”: 2277, 2274/1. 
GRM NM (v sodelovanju s partnerjem RČZPPG) bo pripravil strokovne podlage za 
ureditev VRTA MEDOVITIH RASTLIN v obsegu 5.000 – 7.000 m2 (aktualni seznam 
K.O. ŽDINJA VAS, deli parcel: 1700/2, v prilogi) in samo zasaditev, ki z bogato 
dopolnilno edukacijsko opremo postane OGLEDNI IN UČNI ČEBELARSKO 
BOTANIČNI POLIOGON.  

 

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 fOcena fOcena fOcena finančnega ovrednotenja projekta inančnega ovrednotenja projekta inančnega ovrednotenja projekta inančnega ovrednotenja projekta     
 

    Faza 1 Faza 2 Skupaj 

Celotna vrednost projekta Celotna vrednost projekta Celotna vrednost projekta Celotna vrednost projekta (€)    102.361,02 31.424,50 133.285,52 

Upravičeni stroški projekta Upravičeni stroški projekta Upravičeni stroški projekta Upravičeni stroški projekta (€)    89.037,87 29.667,83 118.705,70 

Zaprošen % sofinanciranjaZaprošen % sofinanciranjaZaprošen % sofinanciranjaZaprošen % sofinanciranja    40,00 40,00 40,00 

Zaprošena LEADER sredstva Zaprošena LEADER sredstva Zaprošena LEADER sredstva Zaprošena LEADER sredstva (€) 
35.615,15 
 

11.867,13 
 

47.482,28 
 

Predvidena lastna sredstva Predvidena lastna sredstva Predvidena lastna sredstva Predvidena lastna sredstva (€) 
66.245,87 
 

19.557,37 
 

85.803,24 
 

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

0,47  0  0,35 

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

31.12.2013 31.03.2014  

 

KKKKontaktne informacije o projektuontaktne informacije o projektuontaktne informacije o projektuontaktne informacije o projektu    
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja, Sevno 13, 8000 Novo mesto,   
Helena Jurše Rogelj, 041 990 332, helena.j.rogelj@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----7/20127/20127/20127/2012----II    II    II    II        
PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___    
    
 

Ime projektaIme projektaIme projektaIme projekta    MOŠNICE MOŠNICE MOŠNICE MOŠNICE ––––    LES KOT KULTURNA DEDIŠČINALES KOT KULTURNA DEDIŠČINALES KOT KULTURNA DEDIŠČINALES KOT KULTURNA DEDIŠČINA    

Akronim Akronim Akronim Akronim (kratica)    LKDLKDLKDLKD    

NosilecNosilecNosilecNosilec    (naziv, naslov) 
ZAVOD ZA OHRANITEV KULTURNE DEDIŠČINE MOŠNICE-MOSCHNITZE 
 
Stare  Žage 18, 8350 Dolenjske Toplice 

PartnerjiPartnerjiPartnerjiPartnerji    (naziv, naslov)    

 
Občina Dolenjske Toplice 
Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice 
 
Društvo podeželskih žena Dolenjske Toplice  
Ob Sušici 10, 8350 Dolenjske Toplice 
 
Turistično društvo Pod Srebotnikom 
Stare žage 1, 8350 Dolenjske Toplice 
 

    
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 

 
Vsebina projekta je ohranjanje materialne in duhovne dediščine področja Mošnice 
– Moschnitze. V ohranjenih objektih je še vedno mogoče najti zanimive izvirne 
rešitve, značilne za to področje, vendar je takih objektov iz leta v leto manj.  Za  
ohranitev dediščine nujne organiziran pristop.  

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 
drudrudrudrugih ukrepih PRP 2007 gih ukrepih PRP 2007 gih ukrepih PRP 2007 gih 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 5: Ohranjanje okolja s poudarkom na ohranjanju naravne in kulturne dediščine 
– objekt, ki bo v okviru projekta projekta urejen bo omogočal zbiranje, 
evidentiranje, hrambo in predstavitev zbranega materiala. Že med izvedbo projekta 
je pričakovati pozitiven odzvi vašekga prebivalstva pri ustvarjanju zbirke, v 
nadaljevanju pa bo postal prostor za vaške kulturne prireditve, pa tudi zanimiva 
turistična točka. 

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 
 

- Vaščani bodo dobili urejen prostor za druženje in ohranjanja kulturne 
dediščine kočevarjev straroselcev. 

- Turistični ponudniki v njihovo ponudbo bo vključen nov turistični produkt.  
- Mladi bodo spoznavali jezik – kočevarščino in kulinarične in kulinariko že 

skoraj pozabljenih kuhinj. 



 

 
           

               38/44 

3. Glavne projektne dejavnosti (vsebina), ki so podlaga z3. Glavne projektne dejavnosti (vsebina), ki so podlaga z3. Glavne projektne dejavnosti (vsebina), ki so podlaga z3. Glavne projektne dejavnosti (vsebina), ki so podlaga za nastanek stroškov a nastanek stroškov a nastanek stroškov a nastanek stroškov (v 
kolikor je potrebno jih razdelite po fazah) - do 20 vrstic 
 

I. FAZA 
Aktivnost 1: Ureditev objekta: popravilo lesene konstrukcija stavbe, vrata 2 kom., 
okna 5 kom., zunanja stenska obloga, obloge na ganku nad napuščem, ročaj na 
ganku, tla na ganku, barvanje zunanje obloge, montaža lesenih tal v objektu, 
notranje stenske obloge,  barvanje notranje obloge, stropne obloge, zemeljsko 
gradbena dela, čiščenje in urejanje objekta. 
 

II. FAZA 
Aktivnost 2: Ureditev notranjosti objekta  - nakup pohištva (mize-3, stoli-35). 
Restavriranje pohištva. 
 
Aktivnost 3: Analiza stavne dediščine –(arhitekturni posnetki, fotografiranje, 
izmera, izris tlorisov in prerezov). 
 
Aktivnost 4: Publikacije in spletna stran   
Izdelava in tisk brošure Etnološke značilnosti avtoht. Pohištva (250 kom). 
Priprava in tisk brošure Kočevarska kuhinja (250). 
Izdelava in tisk otroške slikanice v kočevarščini št. izvod(250) 
Oblikovanje spletne strani. 
 
Aktivnost 5: Izobraževanje in seznanjanje javnosti o projektu 
Izvedba 2 delavnic kočevarska kuhinja (vodenje in mat.). 
Izvedba 3 predstavitev projekta (za otroke, širšo javnost, turiste). 
Tisk letaka za informiranje javnosti o projektu (1000 izvodov). 
  

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

UtUtUtUtemeljitev inovativnosti projekta emeljitev inovativnosti projekta emeljitev inovativnosti projekta emeljitev inovativnosti projekta (do 6 
vrstic)    

Z ureditvijo prostorov v Mošnicah bodo vaščani dobili urejen prostor za druženje. 
Hkrati bo prostor namenjen za predstevitev etnološke dediščine nekdanjih 
kočevarskih družin (pohištva in kulinarike). Analizirana in predstavljena bo tudi 
kočevarska stavbna in bivalna dediščina, ki do sedaj ni bila sistematično raziskana. 

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

- Oživiti tradicijo kočevarjev in vzbuditi zanimanje mladih za kočevarske običaje. 
- Povečati in obogatiti turistično ponudbo v Črmošnjiški dolini. 
- Povečati interes za učenje kočevarskega jezika. 
 

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

- Povečanje zanimanja za ohranitev tradicije domače obrti in stavbne dediščine 
na podeželju. 

- Povečanje zanimanja za kočevarščino. 
- Povečanje zanimanja za kočevarsko kuhinjo 
 

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 

Ureditev objekta za 
druženje in ohranitev 
stavbne dediščine 

(št. objektov) 
 
 

 
0 

 
1 

Postavitev stalne zbirke  

(št. stalne zbirke) 

 
0 

 
1 

 

Nove prireditve 

(kočevar.kulinar; 
kočevarska učilnica za 
otroke) 

(št. novih prireditev) 

 
 
0 

 
 
4 

 

Vključitev vaškega 
prebivalstva v družabno 
življenje 

(št. društev) 

 
 
0 

 
 
3 

 

Seznanjeni prebivalci LAS 
o projektu (%) 

 
 
0 

 
 

20% 

Lokacija projektnih dejavnoLokacija projektnih dejavnoLokacija projektnih dejavnoLokacija projektnih dejavnostistististi    
- Objekt  Kočevarske poljane  - Vas (EŠD 8632), parc.št. *3/1, k.o. Poljane (1498) 
- Zemeljsko gradbena dela bodo potekala na lokaciji k.o. 1498, parc.št. *2, 3414. 
- Delavnice bodo potekale v obnovljenem objektu 

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 (€)    22.556,87 20.621,22 43.178,09 

Upravičeni stroški projekta Upravičeni stroški projekta Upravičeni stroški projekta Upravičeni stroški projekta (€)    19.099,80 20.621,22 39.721,02 

Zaprošen % sofinanciranjaZaprošen % sofinanciranjaZaprošen % sofinanciranjaZaprošen % sofinanciranja    50 50 50 

Zaprošena LEADER sredstvaZaprošena LEADER sredstvaZaprošena LEADER sredstvaZaprošena LEADER sredstva    (€) 9.549,90 10.310,61 19.860,51 

Predvidena lastna sredstva Predvidena lastna sredstva Predvidena lastna sredstva Predvidena lastna sredstva (€) 13.006,97 10.310,61 23.317,58 

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

2,62 25,37 14,43 
 

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

30.06.2013 31.03.2014  

 

Kontaktne informacije o projektuKontaktne informacije o projektuKontaktne informacije o projektuKontaktne informacije o projektu    
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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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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): 

podpis_____________________ 

 

 

Predstavnik organa odločanja (ime, priimek, funkcija): 

podpis_____________________ 

 

 

Predstavnik organa nadzora (ime, priimek, funkcija): 

podpis_____________________ 
 
 
 
 
 
Kraj, datum 
 
 
žig
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