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V okviru 7. Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev na območju LAS Dolenjska in Bela krajina v programskem obdobju 2014–2020, ki se bodo 

financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) je vlogo oddalo deset (8) prijaviteljev. Ocenjevalna komisija je ocenila in 

predlagala 6 primernih projektov z vrednostjo sofinanciranja 163.755,50 EUR.  

Naziv projekta 
Vlagatelj/nosilec 
projekta Partnerji Ukrep 

Upravičeni 
stroški Sofinanciranje 

Dolenjska podeželska tržnica Zavod Situla 
1. Komunala Novo mesto d.o.o. 
2. Mestna občina Novo mesto 
3. Turistično kulturno društvo Trškogorsko srce 

1B 32.761,00 EUR 26.208,80 EUR 

Socialna aktivacija - S kolesom 
na podeželje 

Mestna občina 
Novo mesto 

1. Kolesarsko društvo Sprint 
2. Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma 
3. Jernej Redek - Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji 

2B 33.715,59 EUR 26.972,47 EUR 

Herbalium - prostor narave, 
zdravja in dobrega počutja 

Občina Škocjan 

1. Osnovna šola Frana Metelka Škocjan 
2. Sonček – Društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in 
Bele Krajine 
3. SPREMEMBA, Boštjan Poljšak s.p. 

2B 53.417,13 EUR 29.913,59 EUR 

Oživimo vaško središče in 
povežimo generacije 

RIC Bela krajina 

1. Prostovoljno gasilsko društvo Rožič Vrh 
2. Športno kulturno društvo HRIBOVEC 1.    
3. Krajevna skupnost Talčji Vrh 
4. MBGRAD Boštjan Majerle s.p. 

2B 37.392,90 EUR 29.914,32 EUR 

Doživetje dediščine Klevevža Karlovček d.o.o. 
1. Občina Šmarješke Toplice 
2. Turistično društvo Šmarješke Toplice 
3. Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice 

2B 33.729,80 EUR 26.983,84 EUR 

Skozi pravljice do med. 
druženja prebivalcev v 
Poljanski dolini 

RIC Bela krajina 
1. Kulturno društvo Stari trg ob Kolpi 
2. Knjižnica Črnomelj 2B 29.703,10 EUR 

20.536,67 EUR – EKSRP 
3.225,81 EUR – LAS DBK  

SKUPAJ 
220.719,52 EUR 163.755,50 EUR 
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1. NAZIV PROJEKTA: DOLENJSKA PODEŽELSKA TRŽNICA 

Nosilec: Zavod Situla (evidenčna številka vloge: Poziv 7_2021_01) 

Partnerji: Komunala Novo mesto d.o.o., Mestna občina Novo mesto, Turistično kulturno društvo 
Trškogorsko srce 

 

Kratek povzetek vsebine:  

Dolenjska podeželska tržnica je projekt, ki bo z gostovanji po regiji na moderen in inovativen način 

obujal pomen tržnice na podeželju ter v središčih občin. Namen projekta je, da se vzpostavi Dolenjska 

podeželska tržnica, ki bo potovala po različnih dolenjskih občinah, kot samostojni dogodek ali kot 

nadgradnja že obstoječih prireditev. Na stojnicah bodo svoje izdelke in storitve ponujali lokalni 

pridelovalci živilskih in drugih artiklov, kar bo spodbudilo promocijo lokalne pridelave ter pridelovalcem 

in rokodelcem pomagalo pri razvoju njihove dejavnosti. Dolenjska podeželska tržnica regionalnim 

ponudnikov odprla možnost povezovanja in mreženje. Svojo dejavnost bodo lahko tržili in širili po 

celotni Dolenjski in Beli krajni, kar bo pripomoglo k njihovi prepoznavnosti in uspešnosti. Organizirane 

bodo delavnice, ki bodo izobraževale o pomenu lokalno pridelane hrane in spodbujale lokalno 

samooskrbo. Nekatere vsebine bodo prilagojene tudi za skupine s posebnimi potrebami. Delovanje 

tržnic bo spremljal spremljevalni program, kar bo obiskovalcem omogočalo druženje in povezovanje. 

Spremljevalni program bo usmerjen o ozaveščanje o pomenu kulturne dediščine, ekologije in zdravega 

načina življenja.  

 

Opis aktivnosti v projektu:  

Aktivnost št. 1: Nakup opreme za izvedbo Podeželskih tržnic 

Vključeni partnerji: Mestna občina Novo mesto, Zavod Situla, Komunala Novo mesto d.o.o. 

Vsebina aktivnosti: 
 

1.1 Izbira dobavitelja izvedba natečaja za oblikovanje stojnic (Zavod Situla 
in MONM) 

1.2 nakup 30 stojnic (MONM) 
1.3 skladiščenje stojnic – najem skladišča in prestavitev kupljenih stojnic 

(Komunala NM d.o.o.)  
1.4 pridobitev ponudnikov na stojnicah (Zavod Situla) 

Aktivnost št. 2: Promocija projekta Dolenjske podeželske tržnice 2022 

Vključeni partnerji: Zavod Situla 

Vsebina aktivnosti: 
 

2.1 priprava kreativ za promocijo preko spleta in v tiskanih medijih 
2.2 pričetek promocije preko socialnih omrežjih  
2.3 objave v lokalnih medijih (brezplačne izjave za javnost) 
2.4. nakup promocijskih vrečk za ponudnike  
2.5. priprava radijskega oglasa in oglaševanje na lokalnih radijskih postajah  

Aktivnost št. 3: Izvedba tržnic po območju LAS DBK 

Vključeni partnerji: Komunala Novo mesto, Zavod Situla, Mestna občina Novo mesto 

Vsebina aktivnosti: 

 

3.1. dogovor in ureditev potrebne dokumentacije za gostovanje tržnice ob 
sobotah dopoldne – različni kraji po področju regije LAS DBK (30x)  
3.2. transport stojnic s skladišča do lokacije tržnice 
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3.3. ureditev prizorišča in elektrifikacija tržnice 

Aktivnost št. 4: Izvedba animacije obiskovalcev na Podeželskih tržnicah 

Vključeni partnerji: Zavod Situla, Turistično kulturno društvo Trškogorsko srce  

Vsebina aktivnosti: 
 

4.1. priprava spremljevalnega programa in dogovor s podizvajalci programa 
(program iz aktivnosti 4.2 in 4.3 skupno izveden 40x)  
4.2.  izvedba programa za otroke in osebe s posebnimi potrebami vsako prvo 
soboto v mesecu (program izveden 10x)  
4.3. izvedba programa vezanega na kulturno dediščino ob vsaki izvedbi 
tržnice (program izveden ob vsaki izvedbi – predvidoma 30x – ni vezano na 
program iz aktivnosti 4.2.) 

 

Kazalniki:  

Aktivnost Naziv kazalnika  Št. enot in enota (ciljna vrednost) 

Aktivnost 1 Nabavljena oprema za izvedbo gostovanj 
Podeželska tržnica  

30 stojnic 

Aktivnost 2 Radijska promocija operacije 2000 s oglasov 

 Spletna promocija operacije 10 mesečnih kampanij 

 Papirnate vrečke za ponudnike 10000 kom.  

Aktivnost 3 Izvedba tržnic 30 dogodkov 

Aktivnost 4 Spremljevalni program 40 dogodkov  
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2. NAZIV PROJEKTA: SOCIALNA AKTIVACIJA - S KOLESOM NA PODEŽELJE 

Nosilec: Mestna občina Novo mesto (evidenčna številka vloge: Poziv 7_2021_02) 

Partnerji: Kolesarsko društvo Sprint, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Jernej Redek - 
Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji 

 
Kratek povzetek vsebine:  

S projektom bo spodbujena trajnostna mobilnost (kolesarjenje namesto uporaba avta) in kupovanje 

ter uporaba lokalnih pridelkov oziroma izdelkov iz okoliških kmetij. Premik k trajnostnem razvoju 

občine bo projekt dosegel s trasiranjem nove varne družinske kolesarske poti in s smiselno umeščenim 

postajališčem za avtomatizirano uporabo koles v Srebrničah. Promocija lokalno pridelane hrane in 

samooskrbe bo dosežena z vzpostavitvijo mreže povezav okoliških kmetij in z organizacijo tematskega 

dogodka na kmetiji Redek. S projektom bo obogatena raznolikost podeželja, kar bo pripeljalo k dvigu 

življenjskega standarda. Za lažji prenos produktov (iz kmetij s kolesom) bodo izdelani prilagojeni 

nahrbtniki iz naravnih materialov. V sklopu projekta bo izboljšana regijska športno-rekreativna 

infrastruktura, promoviran bo zdrav način življenja in spodbujeno bo medgeneracijsko sodelovanje. 

Trajnost projekta bo zagotovljena s postavitvijo in vzdrževanjem postajališč za kolesa na obrobju 

občine Novo mesto, ki bo na voljo tudi po zaključku projekta.  

Opis aktivnosti v projektu:  

Aktivnost št. 1: Ureditev postajališča za kolesa 

Vključeni partnerji: Mestna občina Novo mesto  

Vsebina aktivnosti: 
 

1.1 Nakup in postavitev postajališča s 5 kolesi v Srebrničah 
1.2 Gradbena dela za postavitev postajališča (ureditev okolice, elektro 
dela, razsvetljava) 
1.3 Elektro dela za postavitev postajališča 

Aktivnost št. 2: Vzpostavitev varne družinske kolesarske poti na kmetijo 

Vključeni partnerji: Kolesarsko društvo Sprint  
Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma 

Vsebina aktivnosti: 
 

2. 1 Identifikacija 4 pilotnih kmetij, ki bodo postale del varne družinske 
kolesarske trase in bodo pripravljene sprejeti kupce na kmetije 
(dogovor o sodelovanju) – Grm Novo mesto  
2. 2 Nakup opreme za trasiranje kolesarske poti (videokamera, GPS, 
škarje) – KD Sprint 
2. 3 Trasiranje varne družinske poti do kmetij, terensko delo – KD Sprint  
2. 4 Izris trase v elektronski obliki za objavo na spletni strani MONM – 
grafična obdelava trase – KD Sprint  

Aktivnost št. 3: Razvoj produkta Učila okusov ter izvedba dogodka S kolesom na kmetijo   

Vključeni partnerji: 
 

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma  
Kolesarsko društvo Sprint  

Vsebina aktivnosti: 
 

3.1 Učilna okusov – izdelati program in učne liste (primerne tudi za 
objavo na spletu) za vrtičkarje in učence osnovnih šol (naravoslovni 
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dnevi) ter izvedba dogodka na začetni točki v Srebrničah izvedba Učilne 
okusov, vzemi »domače« (mešanice čajev, zelenjava) ter predstavitev 
trase družinske poti  
3. 2 Izvedba dogodka na končni točki na Bajnofu »S kolesom na obisku 
pri domačih živalih« - ogled živali (hlevčkov na posestvu), možnost 
jahanja 
3.3 Nakup opreme - Sušilnica dehidrator 30 z dekonden. pokrovoma  
3.4 Izvedba dogodka Dan na kmetiji Redek 
3.5 Prikaz postopkov sušenje špargljev 

Aktivnost št. 4: Promocijske aktivnosti    

Vključeni partnerji: 
 

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma  
MO Novo mesto  

Vsebina aktivnosti: 
 

4. 1 Priprava in objava člankov v lokalnih medijih in spletnih omrežjih (4 

objave) – MO NM  

4. 2 Razvoj in izdelava nahrbtnikov primernih za obisk kmetije s kolesom 

(za prevoz lokalnih produktov) – Grm Novo mesto  

 

Kazalniki:  

Aktivnost Naziv kazalnika  Št. enot in enota (ciljna vrednost) 

Aktivnost 1 Ureditev postajališča za kolesa 1 postaja, 5 koles 

Aktivnost 2 Vzpostavitev varne družinske 
kolesarske poti na kmetijo 

Identifikacija 4  (štirih) pilotnih kmetij,  
vzpostavitev 1 (enega) zemljevida varnih 
kolesarskih poti do kmetij, vzpostavitev 1 
(ene) spletne podstrani zemljevida 

Aktivnost 2 Nakupljena oprema za trasiranje poti  3 

Aktivnost 3 Učilna okusov, priprava koncepta, 
učnih listov  

1 pripravljen koncept in učni listi  

Aktivnost 3 Dogodek S kolesom na kmetijo 1 dogodek: izvedba delavnice Učilna 
okusov in ogled 4 kmetij s kolesom 
med katerimi je kmetija Redek s 
prikazom postopka sušenja špargljev  

Aktivnost 3 Nakup opreme za kmetijo  1 

Aktivnost 4 Izdelava kolesarjem prijaznih 
nahrbtnikov  

120 kos  

Aktivnost 4 Objave v lokalnih medijih 4  (štiri) objave v lokalnih medijih   

 

 

 

 



 
 

 

7 

 

3. NAZIV PROJEKTA: HERBALIUM - PROSTOR NARAVE, ZDRAVJA IN 
DOBREGA POČUTJA 

Nosilec: Občina Škocjan (evidenčna številka vloge: Poziv 7_2021_03) 

Partnerji: Osnovna šola Frana Metelka Škocjan, Sonček – Društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in 
Bele Krajine, SPREMEMBA, Boštjan Poljšak s.p. 

 
Kratek povzetek vsebine:  

Projekt bo nadaljeval niz celostnih in trajnostnih ureditev območja Zeliščarskega centra JV Slovenije in 
je zastavljen kot nadgradnja projekta »Zeliščarski center JV Slovenije«, ki je bil vzpostavljen leta 2019, 
v vasi Zagrad v občini Škocjan. Namen projekta je, da se vzpostavi urejen in javno dostopen prostor 
narave, zdravja in dobrega počutja ter da se oblikuje ter izvaja tematske programske vsebine za različne 
ciljne skupine. V sklopu projekta bo urejeno gledališče v gozdu, gozdna knjižnica, čutna gozdna pot, 
geološki stolpec, energijski krog, učni čebelnjak in lesena gibalna igrala. Kot programske aktivnosti se 
bodo izvajale lutkovne predstave, delavnice Energija narave, akademija zeliščarstva, čebelarske 
delavnice in aktivnosti OŠ Frana Metelka Škocjan. Na novo urejen prostor bo namenjen rekreaciji, 
interakciji, izobraževanju in sproščanju. Vsebine bodo zastavljene na način, da jih bodo lahko 
uporabljale tudi ranljive skupine. Projekt bo pripomogel k promociji vsebin zelenega turizma, h 
kakovostnejši interpretaciji naravne in kulturne dediščine in k dvigu kakovosti življenja v regiji.  

Opis aktivnosti v projektu:  

Aktivnost št. 1: Ureditev gledališča v gozdu 

Vključeni partnerji: Občina Škocjan, Sonček – Društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele 
krajine 

Vsebina aktivnosti: 

 

- ureditev platojev, podiranje dreves, odstranitev panjev in priprava terena; 
- dobava in montaža lesenih hrastovih klopi – 20 kos 
- dobava pomožne opreme za delovanje gledališča v gozdu - zložljive mize 
dim. 180 × 80 cm – 10 kos 
Pri pripravi površin in postavitvah opreme bo sodeloval tudi partner Sonček - 
Društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine. 

Aktivnost št. 2: Ureditev gozdne knjižnice 

Vključeni partnerji: Občina Škocjan 

Vsebina aktivnosti: 

 

- priprava terena, dobava in montaža materiala za ureditev gozdne knjižnice 
velikosti 3 × 3 m in višino 1,8 m 
- izdelava in montaža lesenih vrat velikosti 1m × 1,8m – 1 kos 
- izdelava in montaža lesenih polic skupne dolžine 15 m  

Aktivnost št. 3: Ureditev učnega čebelnjaka 

Vključeni partnerji: Občina Škocjan 

Vsebina aktivnosti: 

 

- Izkop, gramoz, utrditev, priprava podlage,  
- dobava in montaža brun za oboj čebelnjaka (6 m2), 
- dobava in namestitev čebelarske opreme za delovanje učnega čebelnjaka. 

Aktivnost št. 4: Ureditev čutne gozdne poti 
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Vključeni partnerji: Občina Škocjan 
Sonček – Društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine 

Vsebina aktivnosti: 

 

- ureditev spirale (skupna dolžina 150 m, 0,8m širine): 
- dobava in montaža visečih mrež – 3 kos in lesenih visečih stolov – 2 kos,  
- dobava in namestitev gonga s stojalom – 1 kos. 

Aktivnost št. 5: Ureditev geološkega stolpca 

Vključeni partnerji: Občina Škocjan 

Vsebina aktivnosti: - postavitev geološkega stolpca in priprava opisa, 
- izdelava table, graviranje besedila, priprava temelja, postavitev 

Aktivnost št. 6: Ureditev energijskega kroga 

Vključeni partnerji: Občina Škocjan 

Vsebina aktivnosti: 
 

- radiestezijska določitev in postavitev energetskega kroga petih elementov z 
kristali, opisom delovanja in navodili, 
- izdelava razširjene verzije z velikimi kremenovimi kristali. 

Aktivnost št. 7: Ureditev gibalnih lesenih igral 

Vključeni partnerji: Sprememba, Boštjan Poljšak s.p. 
Sonček – Društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine 

Vsebina aktivnosti: 
 

- priprava in obdelava lesa, 
- priprava površine in postavitev 9 kos unikatnih lesenih gibalnih igral ob 
krožni poti v Zeliščarskem centru JV Slovenije.  

Aktivnost št. 8: Pomoč pri urejanju območja 

Vključeni partnerji: Sonček – Društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine 

Vsebina aktivnosti: 

 

Aktivnost vključuje različno pomoč pri urejanju območja Zeliščarskega centra 
JV Slovenije, kot je pomoč pri urejanju okolice, čiščenje površin, košnja in 
spravilo trave, urejanje poti, svetovanje in pomoč pri postavitvi opreme za 
prilagoditev gibalno oviranim... V izvedbo aktivnosti bo vključeno 13 oseb z 
invalidnostjo iz društva Sonček. 

Aktivnost št. 9: Lutkovna predstava 

Vključeni partnerji: 

 

Občina Škocjan, Sonček – Društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele 
krajine, OŠ Frana Metelka Škocjan – Vrtec Radovednež (samo vsebinsko – 
udeležba na premieri) 

Vsebina aktivnosti: 

 

A9.1 - Priprava, produkcija in izvedba premiere avtorske lutkovne predstave 
A9.2 – Programsko sodelovanje (sooblikovanje scenarija predstave in 
dogodka, priprava prostora in nastop na dogodku)  
Pri oblikovanju vsebine, scenariju in na premieri lutkovne predstave, ki bo 
obenem tudi slovesnost ob odprtju novih pridobitev operacije, ki bo 
predvidoma maja ali junija 2022, bo sodeloval tudi partner Sonček – Društvo 
za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine. 

Aktivnost št. 10: Delavnice »Energija narave« 

Vključeni partnerji: Sprememba, Boštjan Poljšak s.p. 

Vsebina aktivnosti: - A10.1 - Pilates v naravi – program 10 srečanj, 
- A10.2 - Prebudimo naša čutila – program 5 srečanj,  



 
 

 

9 

 

 - A10.3 - Nahranimo svoje telo, misli in dušo – program 2 srečanj, 

Aktivnost št. 11: Akademija zeliščarstva 

Vključeni partnerji: Občina Škocjan 

Vsebina aktivnosti: 

 

- A11.1 - Destilacija eteričnih olj,  
- A11.2 - Peneča zelišča, 
- A11.3 - Razvajanje telesa z zelišči,   
- A11.4 - Zelišča za vsak okus. 

Aktivnost št. 12: Čebelarske delavnice 

Vključeni partnerji: Občina Škocjan 

Vsebina aktivnosti: 

 

-A12.1 – Predavanje čebelarja inštruktorja s prikazom postopkov čebelarjenja, 
upravljanja s čebelnjakom  
- A12.2 – Prikaz točenja medu s pokušino medenih izdelkov 
- A12.3 - Delavnica za otroke: Spoznaj čebeljo družino 
- A12.4 - Delavnica za otroke: Slovenski čebelnjak ter 
panjske končnice 
- A12.5 - Delavnica za odrasle: Čebelnjak kot prostor sprostitve in zdravja, 
apiterapija, čebelji produkti za jačanje zdravja 

Aktivnost št. 13: Aktivnosti OŠ Frana Metelka Škocjan 

Vključeni partnerji: OŠ Frana Metelka Škocjan 

Vsebina aktivnosti: 

 

Vrtec Radovednež Škocjan:  
- A13.1 – KAKO JE KUHALA BABICA MOJE BABICE – obisk s starši, 
- A13.2 – POPOLDANSKA ČAJANKA s starši in starimi starši: »Za vsako bolezen 
rožica raste«, 
- A13.3 - ČUTNA POT: S čutili doživljam sebe in svet okoli mene – voden obisk, 
- A13.4 - PASTIRSKE IGRE: razvijanje gibalnih spretnosti in spoznavanje starih 
običajev, 
OŠ Frana Metelka Škocjan: 
- A13.5 – Sobotni delavnici: USTVARJANJE IZ NARAVNIH MATERIALOV 
(rokodelstvo, umetnost), 
- A13.6 - ŠOLA ZA STARŠE: MARLJIVE ČEBELE (Predstavitev čebelarstva in 
pomena čebel za življenje človeka), 
- A13.7 - ŠOLA ZA STARŠE: Učim se s čutili 
- A13.8 - Sobotne delavnice za nadarjene učence: NADARJENOST JE IZZIV 

Aktivnost št. 14: Promocija 

Vključeni partnerji: Občina Škocjan: Sonček - Društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele 
Krajine 

Vsebina aktivnosti: 

 

A14.1 - Izdelava promocijskih izdelkov  
Aktivnost vsebuje pripravo različnih uporabnih promocijskih izdelkov, ki so 
vezani na vsebino operacije (lesene darilne škatle, ročne lutke, leseni ptički, 
obeski, magneti, okrasne slike, lutke, okrasne posodice…) – 200 kos. V izvedbo 
aktivnosti bo vključeno 13 oseb s težavami v telesnem ali duševnem razvoju iz 
društva Sonček. 
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A14.2 - Promocijski material – majice, 200 kos 
A14.3 - Promocijski material – katalogi, 1.000 kos 
A14.4 - Novinarska konferenca 

Aktivnost št. 15: Koordinacija in vodenje 

Vključeni partnerji: Občina Škocjan 

Vsebina aktivnosti: A15.1 Koordinacija in vodenje operacije 

 

Kazalniki: 

Aktivnost Naziv kazalnika  Št. enot in enota (ciljna 
vrednost) 

Aktivnost 1: Ureditev 
gledališča v gozdu 

- število urejenih površin 1 (gledališče v gozdu za 

100 oseb) 

Aktivnost 2: Ureditev gozdne 
knjižnice 

- število novih vsebin  1 (gozdna knjižnica) 

Aktivnost 3: Ureditev učnega 
čebelnjaka 

- število urejenih objektov za izvajanje   1 (učni čebelnjak z 

opremo) 

Aktivnost 4: Ureditev čutne 
gozdne poti 

- število urejenih površin za čutno 
doživljanje narave 

1 (urejena čutna gozdna 

pot v obliki spirale) 

Aktivnost 5: Ureditev 
geološkega stolpca 

- število urejenih točk za spoznavanje 
narave 

1 (geološki stolpec) 

Aktivnost 6: Ureditev 
energijskega kroga 

- število površin za čutno doživljanje 
narave 

1 (energijski krog) 

Aktivnost 7: Ureditev gibalnih 
lesenih igral 

- število igral  9 kos (število urejenih 

gibalnih lesenih igral) 

Aktivnost 8: Pomoč pri 
urejanju območja 

- število oseb z invalidnostjo, vključenih 
v urejanje območja  

13 oseb 
 

Aktivnost 9: Lutkovna 
predstava 

- število izobraževalnih programov  1 kos (lutkovna predstava) 

Aktivnost 10:  
Delavnice »Energija narave« 

- število vsebin/programov za 
spodbujanje zdravega načina življenja 

3  (delavnice) 

Aktivnost 11: Akademija 
zeliščarstva 

- število izobraževalnih 
vsebin/programov  

4 (delavnice) 

Aktivnost 12: Čebelarske 
delavnice 

- število izobraževalnih 
vsebin/programov  

5  (čebelarske delavnice – 

izvedba in oblikovan 
program) 

Aktivnost 13: Aktivnosti OŠ 
Frana Metelka Škocjan 

- število izobraževalnih aktivnosti za 
učence 

8 (izvedene aktivnosti) 

Aktivnost 14: Promocija - promocijski izdelki 
- promocijski material – majice 
- promocijski material – katalogi 
- organizacija novinarske konference 

200 kos 
200 kos 
1.000 kos 
1 dogodek 
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4. NAZIV PROJEKTA: OŽIVIMO VAŠKO SREDIŠČE IN POVEŽIMO 
GENERACIJE V ROŽIČ VRHU 

Nosilec: RIC Bela krajina (evidenčna številka vloge: Poziv 7_2021_04) 

Partnerji: Prostovoljno gasilsko društvo Rožič Vrh, Športno kulturno društvo HRIBOVEC, Krajevna 
skupnost Talčji Vrh, MBGRAD Boštjan Majerle s.p. 

 
Kratek povzetek vsebine:  

Projekt je namenjen prebivalcem Rožič Vrha in bližnje okolice, saj bo s svojimi aktivnostmi izboljšal 
kvaliteto življenja na podeželju. Urejena bodo športna igrišča in površine namenjene aktivnemu 
preživljanju prostega časa ter druženju različnih generacij. Urejene površine bodo postale osrednji 
prostor izvajanja aktivnosti in dogodkov prebivalcev krajevne skupnosti Talčji Vrh in bližnje okolice. 
Izvajale se bodo raznovrstne izobraževalne, športne in družabne aktivnosti. Poudarek bo na osveščanju 
o zdravi prehrani in o pomenu gibanja za zdravje, na informiranju o požarni varnosti in na učenju 
nudenja prve pomoči. Obnovljeno bo spominsko obeležje, obstoječi vodnjak in kažipot. Lokacija bo z 
ureditvijo postala točka za oddih kolesarjev in pohodnikov. Del na novo vzpostavljene infrastrukturo 
bo namenjen tudi otrokom s posebnimi potrebami. Ker bodo uporabniki do novo urejene družbene 
infrastrukture lahko enostavno dostopali peš ali s kolesom, ima projekt tudi trajnostno komponento. 
Ob vseh projektnih aktivnost se bo krepila lokalna identiteta in solidarnost v skupnosti.  

Opis aktivnosti v projektu:  

Aktivnost št. 1: UREDITEV ŠPORTNEGA IGRIŠČA IN VEČNAMENSKE POVRŠINE ZA DRUŽENJE VSEH 
GENERACIJ 

Vključeni partnerji: Prostovoljno gasilsko društvo Rožič Vrh 
MBGRAD Boštjan Majerle s.p. 

Vsebina aktivnosti: 
 

- zamenjava dotrajane ograje in mrež za gole na športnem igrišču, 
- ureditev večnamenske površine z igrali za vse generacije,  
- obnova vodnjaka in spominskega obeležja. 

Aktivnost št. 2: ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU 

Vključeni partnerji: Prostovoljno gasilsko društvo Rožič Vrh, Športno kulturno društvo 
Hribovec, RIC Bela krajina 

Vsebina aktivnosti: 
 
 

2.1. tekmovanje trojk 
To je gasilsko športno tekmovanje, kjer morajo člani ekip pokazati 
osnove gasilskega znanja kot je gašenje začetnih požarov z vedrovko in 
športno aktivnost, saj je potrebno preteči določeno pot in prenašati 
breme ter to storiti ob premagovanju ovire. Tekmujejo trojke 
tekmovalcev različnih generacij. 

2.2. delavnica  o pomenu zdrave prehrane in gibanja na prostem 
2.3. prikaz delovanja defibrilatorja  AED 
2.4. nogometni  letni turnir  
 
Vse aktivnosti se bodo izvajale na v sklopu operacije na urejenem športnem 
igrišču in večnamenskih površinah na Rožič Vrhu. 
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Pri tekmovanju trojk bo kot pridruženi partner sodelovala tudi Gasilska zveza 
Črnomelj, ki bo k sodelovanju povabila tudi tekmovalce iz drugih gasilskih 
zvez. 

Aktivnost št. 3: PROMOCIJA IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI 

Vključeni partnerji:  RIC Bela krajina 

Vsebina aktivnosti: 3.1. Objava člankov 2x 
3.2. Promocijski material (majice, žoge, kolebnice) 
3.3. delavnica snovanja turističnega produkta 

Aktivnost št. 4: POVEZUJEMO GENERACIJE IN PREDAJAMO IZROČILO 

Vključeni partnerji: Krajevna skupnost Talčji Vrh, Prostovoljno gasilsko društvo Rožič Vrh, 
Športno kulturno društvo Hribovec, RIC Bela krajina 

Vsebina aktivnosti: 
 

4.1. srečanje krajanov – tekmovanje generacij KS ob otvoritvi urejenega 
športnega igrišča in večnamenskih površin za medgeneracijsko druženje) 
Za promocijo dogodka bomo natisnili letake in plakate. V plakat bomo 
vključili tudi vsebine, ki bodo predstavljale tudi posebnosti območja.  

 

Kazalniki: 

Aktivnost Naziv kazalnika  Št. enot in enota 
(ciljna vrednost) 

Aktivnost 1 Število urejenih skupnih površin za dvig kakovosti 
življenja prebivalcev 

150 m2 

 Obnovljena ograja športnega igrišča 77 m 

 Telovadne - fitnes naprave 3 kosi  

 Otroško igralo - tobogan 1 kos 

 Gugalnica z dodatnim sedežem za otroke s posebnimi 
potrebami 

 
1 kos 

 Obnovljena zunanjost vodnjaka  1 vodnjak 

Aktivnost 2 Izobraževalni in drugi medgeneracijski dogodki 4 dogodki 

Aktivnost 3 Promocijske majice 100 kosov 

 Promocijske žoge 30 kosov 

 Promocijske kolebnice 100 kosov 

 Objave v lokalnem časopisu 2 objavi 

 Delavnica snovanja turističnega produkta 1 delavnica 

Aktivnost 4 Medgeneracijski in predstavitveni dogodek 1 dogodek 

 Letaki 200 letakov 

 Plakati 50 plakatov 
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5. NAZIV PROJEKTA: DOŽIVETJE DEDIŠČINE KLEVEVŽA 

Nosilec: Karlovček d.o.o. (evidenčna številka vloge: Poziv 7_2021_06) 

Partnerji: Občina Šmarješke Toplice, Turistično društvo Šmarješke Toplice, Zavod za turizem, kulturo 
in šport Šmarješke Toplice 

 

Kratek povzetek vsebine:  

Namen projekta je ureditev skupnih površin za dvig kakovosti življenja na podeželju, za zaščito naravne 

in kulturne dediščine ter za turistično predstavitev zgodovinske vloge območja nekdanjega gradu 

Klevevž. Za izpolnitev namena projekta bo izdelana lastna blagovna znamka in nova tematska turistična 

ponudba, ki bo zajemala tematsko čutno pot z meditacijskimi točkami, premični pogostitveni objekt z 

lokalnimi izdelki in nove programe za obiskovalce (izobraževalne delavnice, otroški lov na zaklad, 

skupinska rekreacija za starejše, meditacija v grajskem parku …). Za namene sproščanja bodo urejeni 

meditacijski kotički, za namene izobraževanja pa bo vzpostavljena grajska tematska učna pot in 

informacijske table. Aktivnosti bodo omogočile inovativni in trajnostni pristop povezovanja naravnih 

in kulturnih danosti območja z gospodarstvom in lokalno skupnostjo. Obstoječa kmetijska dejavnost 

bo nadgrajena s turistično dejavnostjo, kar bo dvignilo kakovost življenja na podeželju. Projekt ima tudi 

trajnostno komponento, saj bodo aktivnosti omogočile boljši nadzor in zaščito ogrožene naravne 

dediščine pri Klevevški Toplici, v soteski Radulje 

 

Opis aktivnosti v projektu:  

Aktivnost št. 1: Ureditev in oprema tematske poti 

Vključeni partnerji: Karlovček d.o.o., Občina Šmarješke Toplice, Javni zavod za turizem, kulturo 
in šport Šmarješke Toplice 

Vsebina aktivnosti: 
 

1.1. Ureditev poti: 
- Pripravljalna dela in zemeljska dela (strojni odkop, odvoz materiala) 
- zgornji ustroj (dobava in mehansko vgrajevanje zmesi) 
1.2. Arheološka raziskava starodavne grajske poti: 
- arheološke raziskave ob gradnji z arheološko ekipo 
- primarna obdelava najdb in dokumentacije ter izdelava poročila  
1.3. Nakup opreme – premični pogostitveni objekt za predstavitev 
lokalnih izdelkov, s sanitarijami: 
1.4. Izdelava in namestitev meditacijskih kotičkov: 
- Izdelava in namestitev na predvidene lokacije 
- Namestitev tablic s QR dostopom do meditacij in navodil za iskanje 
klevevškega zaklada 
1.5. Izvedba otvoritvenega dogodka: 
- Voden ogled in predstavitev projekta 
- tiskovna konferenca na dogodku s pogostitvijo povabljenih gostov 
- Objave v lokalnih medijih (radio, TV, časopisi, internet) 

Aktivnost št. 2: Oblikovanje  in izvedba programov za obiskovalce 

Vključeni partnerji: Občina Šmarješke Toplice, Turistično društvo Šmarješke Toplice 

Vsebina aktivnosti: 2.1. Izobraževalna delavnica o sonaravnem načinu življenja: 
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 2.2. Oblikovanje in izdelava spominkov za udeležence poti: 
- Idejna zasnova spominka 
- Izdelava prototipa spominka (zlatnik 3D magnet) in izdelava promocijske 
serije  
2.3. Plesi narave za obvladovanje stresa, meditacije za mlade, rekreacija 
za starejše: 
- Priprava programa, vodenje in izvedba 

Aktivnost št. 3: Promocijske aktivnosti 

Vključeni partnerji: 
 

Občina Šmarješke Toplice, Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke 
Toplice 

Vsebina aktivnosti: 
 

3.1. Izdelava informacijske table: 
- Idejna zasnova table, priprava vsebin in fotografij 
- Izdelava table in umestitev na lokacijo 
3.2. Izdelava vodiča po poti: 
- Idejna in grafična zasnova  
- Priprava vsebin in tisk 

Aktivnost št. 4: Vodenje in koordinacija operacije 

Vključeni partnerji: 
 

Karlovček d.o.o. 

Vsebina aktivnosti: 
 

4.1. Vodenje projekta: Koordinacija med partnerji, arhiviranje projektne 
dokumentacije, priprava poročil, sklic sestankov. 

 

Kazalniki: 

Aktivnost Naziv kazalnika  Št. enot in enota (ciljna 
vrednost) 

Aktivnost 1 1.1. Ureditev poti  1 pot 

Aktivnost 1 1.2. Arheološka raziskava starodavne grajske poti 1 raziskava 

Aktivnost1 1.3. Nakup opreme – premični pogostitveni objekt za 
predstavitev lokalnih izdelkov, s sanitarijami 

1 premični objekt 

Aktivnost 1 1.4. Izdelava in namestitev meditacijskih kotičkov 5 meditacijskih kotičkov 

Aktivnost 1 1.5. Izvedba otvoritvenega dogodka 1 dogodek 

Aktivnost 2 2.1. Izobraževalna delavnica »Izboljšajmo kakovost 
življenja« 

1 delavnica 

Aktivnost 2 2.2. Oblikovanje in izdelava spominkov za udeležence poti 1000 kosov 

Aktivnost 2 2.3. Izvedba plesov narave za obvladovanje stresa, 
sprostitev in meditacije Pilates za mlade in rekreacije na 
prostem za starejše  

10 plesov narave za 
obvladovanja stresa 
10 sprostitvi in meditaciji 
Pilates za mlade 
10 rekreacij na prostem 
za starejše 

Aktivnost 3 3.1. Izdelava informacijske table 1 kos 

Aktivnost 3 3.2. Izdelava vodiča po poti 2000 kosov 
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6.  NAZIV PROJEKTA: SKOZI PRAVLJICE DO MED. DRUŽENJA 
PREBIVALCEV V POLJANSKI DOLINI 

Nosilec: RIC Bela krajina (evidenčna številka vloge: Poziv 7_2021_07) 

Partnerji: Kulturno društvo Stari trg ob Kolpi, Knjižnica Črnomelj 

 

Kratek povzetek vsebine:  

Projekt je zastavljen kot nadgradnja projekta »Interpretacija vodnih virov in ekstenzivnih pašnikov v 

Poljanski dolini«, ki je trenutno še v izvajanju. Namen projekta je, da se obogati in nadgradi skupne 

družabne prostore in sicer z dodatno kulturno in socialno vsebino. Lokalni prebivalci bodo imeli 

možnost večje socialne vključenosti in možnost medgeneracijskega sodelovanja. Preko škrata z 

imenom Uršek bodo obiskovalci, na inovativen način, pridobivali znanje o kulturni in naravni dediščini 

Poljanske doline. Poleg tega bodo organizirane različne delavnice, kjer bo predstavljena možnost 

razvoja turistične ponudbe »zgodbarjenja« (»storytellinga«). Tri izbrane lokacije bodo opremljene s 

knjižnimi policami, počivalniki ter stoli, ki bodo omogočali izobraževanje, sproščanje in 

medgeneracijsko druženje. Na lokacijah bodo organizirani različni dogodki, kot so skupinske delavnice 

in predstave. Delovanje aktivnosti v projektu bo potekalo po konceptu krožnega gospodarstva. Projekt 

bo nastavil izhodišča za učenje in povezovanje za naslednje generacije, zato se bodo aktivnosti izvajale 

tudi po koncu projekta. 

 

Opis aktivnosti v projektu:  

Aktivnost št. 1: UREDITEV SKUPNIH POVRŠIN ZA DRUŽENJE V POLJANSKI DOLINI 

Vključeni partnerji: RIC Bela krajina, Kulturno društvo Stari trg ob Kolpi 

Vsebina aktivnosti: 
 

V operaciji bomo obogatili skupne površine za medgeneracijsko druženje, in 
sicer: v Starem trgu pri farni cerkvi, pri stari šoli v kraju Zagozdac in v Radencih 
pri CŠOD. Omenjene lokacije bomo opremili s knjižnimi policami, ležalniki ter 
stoli. Na tem prostoru se bodo izvajali tudi različni programi, delavnice..  
1.1 Postavitev knjižnih polic in ostale opreme 
Zaradi odmaknjenosti Poljanske doline od večjih knjižnic, bodo prebivalci imeli 
možnost izmenjave knjig in možnost za krepitev socialne interakcije s 
sokrajani in izobraževanja o različnih tematikah, saj bo na vsaki lokaciji 
namenjeni skupnim druženjem postavljena knjižna polica s številnimi knjigami, 
med katerimi je tudi slovar o poljanskem narečju. Knjižne police bodo 
zaščitene pred slabim vremenom ter zaklenjene. Uporabnik si bo izposodil 
knjigo v določenem času. Knjige na knjižnih policah bodo skrbno izbrane ob 
pomoči Knjižnice Črnomelj, ki je tudi partner v projektu.  

Aktivnost št. 2: DOGODKI IN ANIMACIJA NA SKUPNIH POVRŠINAH ZA DRUŽENJE V POLJANSKI 
DOLINI 

Vključeni partnerji: 
 

RIC Bela krajina, Kulturno društvo Stari trg ob Kolpi, Knjižnica Črnomelj 

Vsebina aktivnosti: 
 

2.1 IGRAFIKACIJA »LOV NA URŠKA« 
Vse tri nove in opremljene lokacije za druženje, ki jih bomo nadgradili v sklopu 
operacije bomo povezali skupaj z igro v prostoru, ki bo temeljila na pravljicah 
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o Poljanski dolini. Kulturno društvo bo pripravilo vsebine, ki jih bomo 
digitalizirali in jih povezali z QR znaki v prostoru in bodo uporabnike 
nagovarjale k iskanju novih točk in raziskovanju Poljanske doline. V ta namen 
bomo oblikovali logotip Urška in dopolnili vsebine na že obstoječi spletni 
strani. Poskrbeli pa bomo za zvočni zapis pravljic, ki bo objavljan na lokalnem 
radiu.. Izdelana pa bo tudi interaktivna karta Poljanske doline. 
2.2 IZDAJA SLOVARJA O POLJANSKEM NAREČJU 
Da bi ohranili dediščino jezika bomo z operacijo oblikovali vsebino Poljanskega 
narečja in pripravili lokalni slovar narečja, ki bo vzpodbujal razvoj lokalne zavesti 
tudi pri naslednjih generacijah.  
2.3 UPRIZORITEV LUTKOVNE PREDSTAVE 
Kulturno društvo želi dediščino Poljanske doline na interaktiven način 
predstaviti lokalnim prebivalcem in razširiti znanje tudi v sosednje lokalne 
skupnosti. Na podlagi pravljic o Poljanski dolini bodo pripravili lutkovno 
predstavo, ki se bo osredotočala na dediščino in stara znanja, ki gredo v 
pozabo. Kulturno društvo bo prenašalo znanje na mlajše generacije na 
inovativen in interaktiven način.   
2.4 DELAVNICE ZA MALE IN VELIKE  
V sklopu operacije bo Knjižnica Črnomelj na lokacijah za druženje pripravila 7 
delavnic, s katerimi želimo lokalne prebivalce vzpodbuditi k aktivnemu 
sodelovanju in vzpodbuditi njihovo socialno interakcijo prebivalcev.  
2.5 ZAKLJUČNI DOGODEK – »URŠEK SE PREDSTAVI« 
Osrednji dogodek, na katerem bodo predstavljene nove možnosti za 
raziskovanje in spoznavanja Poljanske doline, ter povezovanja med različnimi 
generacijami, ki se med seboj učijo. Skupaj s krajani in obiskovalci bomo iskali 
točke po območju in skupaj odkrivali vsebino dediščine Poljanske doline. 
Dogodek bomo popestrili tudi z nastopom folklorne skupine, pokušine 
tradicionalnih jedi, maskoto in zabavnim povezovalnim programom. Na 
dogodek bodo vabljeni tudi novinarji.  

Aktivnost št. 3: PROMOCIJA PROJEKTA 

Vključeni partnerji: RIC Bela krajina, Kulturno društvo Stari trg ob Kolpi 

Vsebina aktivnosti: 
 

3.1 OBJAVA ČLANKOV 
Za promocijo operacije in aktivnosti operacije bomo objavili dva članka v 
mesečniku Belokranjec. Prvi bo v velikosti A5 formata in bomo obvestili 
lokalno prebivalstvo o aktivnostih izvajanja operacije, druga objava pa bo ob 
koncu, kjer bomo predstavili rezultate operacije. 
3.2. PROMOCIJSKI VIDEO FILM 
Aktivnosti v operaciji bomo predstavili tudi preko promocijskega videa, ki bo 
širši javnosti predstavili možnost učenja skozi pravljice in raziskovanja lastnega 
kraja.  
3.3 ROLO PANO 
Za potrebe promocije in obveščanja o operaciji bomo izdelali rolo pano z 
ustreznimi označitvami. 
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Kazalniki: 

Aktivnost Naziv kazalnika Št. enot in enota (ciljna 
vrednost) 

Aktivnost 1 Ureditev skupnih površin za druženje 3 

 Knjižne police 3 

 Počivalniki 19 

 Stoli 60 

Aktivnost 2 Igrafikacija »Lov na Urška« 1 igra 

 Maskota v sklopu Lov na Urška 1 maskota 

 Zemljevid za Lov na Urška 1000 izvodov 

 Nadgradnja spletne strani s pravljicami 1 

 Radijska oddaja - pravljice 4 

 QR kode v prostoru 3 

 Slovar poljanskega narečja 200 kosov 

 Izvedena lutkovna predstava 3 predstave 

 Lutke za lutkovno predstavo 5 

 Delavnice za velike in male 7 

 Izveden dogodek »Uršek se predstavi« 1 

 Magneti 100 kosov 

 Majice 100 kosov 

Aktivnost 3 Objava člankov 2 

 Promocijski video 1 

 Rolo pano 1 

 

 

 

 

 

 


