Projekt št. 1 : Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe – tematske poti II
Nosilec: Notranjski ekološki center
K 1. točki
dopolnitev

Projekt prispeva k cilju 3 - Doseganje večje prepoznavnosti območja
in k prednostnim nalogam :
V skladu z navodili
- obveščanje javnosti
za izdelavo letnih
- delovanje in mreženje informacijskih centrov.
izvedbenih načrtov
navedite na kakšen S projektom ustvarjamo večjo prepoznavnost območja za šole, ki
način projekt
delujejo v LASu, za prebivalce območja in za obiskovalce.
prispeva k cilju
oziroma prioritetni Obveščanje javnosti bo izvedeno preko delavnic za otroke, delavnic
nalogi iz vaše
za starše in delavnic za mentorje šol ter preko študijskih obiskov
Lokalne razvojne
predstavnikov ladjarjev (kruzerjev).
strategije.
V vse aktivnosti bomo vključili vse informacijske centre LASa (5) ter
s tem dosegli, da bodo seznanjeni z aktivnostmi ustvarjanja
prepoznavnosti ter da bodo v bodoče pri izvajanju teh nalog prevzeli
bolj aktivno vlogo.
K 2. točki
dopolnitev
Bolj natančno in
podrobno
opredelite
aktivnosti projekta,
saj iz trenutnega
opisa na razviden
določen tip
projekta.

Za izvedbo projekta je organizirano partnerstvo:
P1 . NEC Cerknica – nosilec
P2 – RC Kočevje
P3 – DOVES Društvo za okoljsko vzgojo Evrope v Sloveniji
(namesto Fundacije Ekošola kot način življenja)
P4 - Atlas Express d.o.o.
Partnerji sodelujejo z namenom prispevati k večji prepoznavnosti
območja med šolami in organizatorji potovanj ter v mrežnem
sodelovanju s TICi območja.
Aktivnost 1: Povezovanje ciljev ekošol območja z lokalnimi
skupnostmi za ozaveščanje o naravni in kulturni dediščini LASa na
področju medsebojnih odnosov (človek-narava, človek-živali,
človek-človek) ter povezovanje s TICi LASa.
Problem ki ga razrešujemo – šole lokalnega okolja, ki imajo status
ekošole (so okoljjsko ozaveščene) niso seznanjene z aktivnostmi
LASa in vsebine, ki jih LAS razvija niso vključene v učne cilje teh
šol, čeprav imajo ekošole v svojih ciljih in načelih vrednote okolja in
identitete definirane kot prednostne.
S projektom omogočamo vzpostavitev mrežnega sodelovanja –
Upravljalec LASa, ekošole, aktivne lokacije LASa, TICi, dediščina
LASa.
V izvedbo so vključeni P1, P2 in P3.
Aktivnost obsega:
- Motivacijo 11 ekošol območja LASa preko izvedbe ene delavnice

za mentorje ekošol (na vsaki ekošoli deluje mentor), izvedbe 11
delavnic za otroke in 11 delavnic za starše. Motivacijo bo izvedel
partner P3 v sodelovanju s P1 in P2. Pri izvajanju aktivnosti
bomo vse udeležence seznanili z delovanjem TICov ter preko
tega vzpostavili dolgoročno sodelovanje šole – TICi - LAS lokacije, ki s svojo dejavnostjo hkrati pojave dediščine tudi
varujejo (interpretacijski centri, kmetije - centri znanja,
rokodelski center, NVOji – upravljalci lokacij dediščine,…)
Delavnice bodo zvedene v šolskem letu 2010 – 2011. Skupna
delavnica z mentorji bo izvedena v Novi vasi (dvorana nad
knjižnico), delavnice za otroke in za starše bodo izvedbe na vsaki
šoli posebej – izbrali smo iz vsake občine po eno šolo.
Partnerji P1, P2 in P3 bodo predhodno izdelali Izhodišča in
gradiva za ozaveščanje šol o ključnih vrednotah LASa, ki jih šole
lahko uporabijo za izvajanje svojih projektov in oblikovanje
korikuluma. Izhodišča bodo predstavljena mentorjem ekošol na
delavnici, kjer bodo vključeni tudi TICi območja. Vzpostavljeno
bo dolgoročno partnerstvo, ki bo šolam, LASu in TICom
omogočilo več novih projektov, večje razumevanje lastne
identitete in več mladih se bo odločalo za poklice, ki omogočajo
razvoj, promocijo in gospodarsko rast območja LASa.
Stroški partnerjev:
a.) P1 – Stroški dela - 250 ur x 15 EUR
b.) P2 – stroški dela - 250 ur x 15 EUR
c.) P3 – stroški dela - 333,67 ur x 15 EUR in stroški zunanjih
storitev
(mentorstvo šolam in TICem, predstavitveni katalog ključnih
vrednot) – 2500 EUR + DDV.
Aktivnost 2: Motivacija domačinov LASa za razvoj pri povezovanju
in sodelovanju za predstavitev ključnih vrednot LASa za servisiranje
potniških ladij (križark) v koprskem pristanišču.
Problem, ki ga razrešujemo – območje LASa ima po mnenju
strokovnjakov visoko dediščinsko vrednost, kar pa je med domačini
zelo slabo prepoznano. Ker je tradicionalno podeželsko okolje bogato
z naravo (biodiverziteta, natura 2000, regijski park), je domačinom,
ki tu vsak dan živijo to zelo težko razumeti. Hkrati v teh okoljih
beležimo zelo visoko stopnjo funkcionalne nepismenosti (preko
90%). To pomeni pomanjkanje temeljnih znanj za EU državljanstvo
(komuniciranje v materinem jeziku, komuniciranje v tujem jeziku,
uporaba znanosti v vsakdanjem delu, digitalna pismenost, učenje
učenja, socialne in državljanske kompetence, samoiniciativnost in
podjetnost, kulturna zavest in njeno izražanje).
Hkrati smo od potniških ladij(križark) dobili povabilo za oblikovanje
predlogov za možnost sodelovanja, kjer bi obiskovalci lahko kot
prostovoljci prispevali k razvoju lokalnega okolja. Nudijo
prostovoljno pomoč območju/destinaciji, ki jo kombinirajo s

tradicionalnimi elementi potovanja, umetnosti, kulture, geografije in
zgodovine območja.
Tako bi združili prijetno s koristnim – ustvarili bi posebno obliko
srečevanja lokalne kulture z obiskovalci. Oblike ki jih raziskujemo
so: preživeti dan na kmetiji, kjer domačini nudijo hrano in vsakdanje
tradicionalno življenje, obiskovalci pa nova znanja/kompetence.
V izvedbo predvidenih aktivnosti so vključeni P1, P2 in P4.
Aktivnost obsega:
- Oblikovanje predstavitvenega kataloga o ključnih vrednotah
območja in možnostih tako imenovanega volunterskega turizma,
ki je ekološko naravnan in družini prijazen – P1, P2, P4
- Motivacija domačinov (kmetij, vodičev, mladih, NVojev) za
sodelovanje (5 delavnic o možnostih za oblikovanje novih
programov in oblikah sodelovanja) in en obisk ladje – P1, P2, P4
- Izvedba 4 študijskih potovanj predstavnikov ladjarjev po območju
LASa in po lokacijah obiska (kmetije, rokodelski center, gradovi,
območje natura 2000) – P1, P2, P4
- Oblikovanje programa Aktivne politike zaposlovanja, ki omogoča
vključevanje brezposelnih v novo ponudbo, motivacija institucij ,
NVOjev in brezposelnih za vključevanje – 2 delavnici – P1
Stroški partnerjev:
a.) P1 – Stroški dela- 215,67 ur x 15 EUR
b.) P2 – stroški dela – 216,67 ur x 15 EUR
c.) P4 – stroški dela – 266,67 ur x 15 EUR in stroški zunanjih
storitev
(stroški študijskih potovanj 4x 300 EUR, stroški oblikovanja
in tiska predstavitvenega kataloga 1000 izv. v ang jeziku –
6800 EUR + DDV).
K 3. točki
dopolnitev
Pojasnite aktivnost
»servisiranje
potniških ladij
(križark) v
koprskem
pristanišču

Servisiranje pomeni oblikovanje predlogov za volunterski turizem možnost sodelovanja, kjer bi obiskovalci lahko kot prostovoljci
prispevali k razvoju lokalnega okolja. Nudijo prostovoljno pomoč
območju/destinaciji, ki jo kombinirajo s tradicionalnimi elementi
potovanja, umetnosti, kulture, geografije in zgodovine območja.
Predlog so podale ladje Royal Caribbean, Celebaty Cruises in
Amazara, ki želijo s tem prispevati k evropskem letu prostovoljstva.
Oblikovani program prispeva k premagovanju ovir, ki jih imajo
domačini, ki si ne znajo predstavljati, da lahko njihovo vsakdanje
življenje pomeni prijetno doživetje za obiskovalce. Hkrati pa
aktivnost pomeni dodajanje znanj o kompetencah za EU
državljanstvo za domačine na zabaven in inovativen način, ki pomeni
tudi povečevanje prepoznavnosti območja.

K 4. točki
dopolnitev

Gre za novo obliko sodelovanja:

Pojasnite za kakšno a.) LAS prispeva vsebine, ki omogočajo domačinom učenje EU
sodelovanje med
kompetenc in hkrati obiskovalcem doživljanje lokalne kulture in
ladjarji in LAS gre.
tradicije
Pojasnite kako se
ta aktivnost
b.) Ladjarji preko obiskovalcev prispevajo znanja, ki so njim
vključuje v
vsakdanje življenje ter domačinom LASa novost, ki jo lahko
projekt in kaj bo
takoj uporabijo pri svojem delu.
doprinesla
območju LAS.
Pri tem se istočasno ustvarjajo koristi za domačine (nova znanja
omogočajo zavedanje o pomenu tradicije in o pomenu sodobnih
znanj). Obiskovalci s seboj odnesejo izkušnjo, da je tradicija
dragocen del življenja, ki omogoča več svobode, radosti in osebnega
zadovoljstva.
K 5. točki
dopolnitev

Prilagamo zahtevano izjavo

Priložite izjavo, da
aktivnosti tega
projekta se niso
bile sofinancirane
iz javnih sredstev
RS in ED.
K 6. točki
dopolnitev

Vsebine študijskih potovanj v območje LASa:
a.) Kmetije (celotno območje LASa – izbor 11 kmetij)
Določite vsebino in b.) Rokodelski center (suhorobarstvo) - Ribnica
lokacije študijskih c.) Gradovi in Cerkve – Turjak, Grad Snežnik, Kostel, Kočevje
potovanj. Pojasnite d.) Območje natura 2000 (gozdovi, medvedi,…) - Stari trg pri Ložu,
kako se ta
Kočevje.
aktivnost vključuje
v projekt
Študijsko potovanje na ladjo – predstavniki Lasa obiščejo ladjo in se
in kaj bo
seznanijo z njeno ponudbo, pravili delovanja ter zahtevami, ki jih
doprinesla
imajo potniki ladje.
območju LAS.
Kako se ta aktivnost vključuje v projekt in kaj bo doprinesla območju
LASa:
- Študijska potovanja predstavnikov ladjarjev po območju LAsa
omogočijo, da se predstavniki ladjarja, ki imajo pozicijo
odločevalca seznanijo s predlogi v konkretnih okoljih ter da pri
tem opozorijo na morebitne nepravilnosti ter da se pogovorijo z
ljudmi, ki kasneje sodelujejo pri izvajanju programov.
K 7. točki
dopolnitev

Zakaj izvajamo projekt :

Pojasnite cilja

a.) Šole lokalnega okolja, ki imajo status ekošole (so okoljjsko

projekta, saj sta
nerazumljiva.
Zakaj izvajate ta
projekt, kaj želite z
njim doseči? Kaj
je namen tega
projekta?

ozaveščene) niso seznanjene z aktivnostmi LASa in vsebine, ki
jih LAS razvija niso vključene v učne cilje teh šol, čeprav imajo
ekošole v svojih ciljih in načelih vrednote okolja in identitete
definirane kot prednostne.
Z aktivnostmi želimo povečati zastopanost vsebin in vrednot
LASa v projektih in v korikulumih ekošol LASa.
b.) Območje LASa ima po mnenju strokovnjakov visoko dediščinsko
vrednost, kar pa je med domačini zelo slabo prepoznano. Ker je
tradicionalno podeželsko okolje bogato z naravo (biodiverziteta,
natura 2000, regijski park), je domačinom, ki tu vsak dan živijo to
zelo težko razumeti. Hkrati v teh okoljih beležimo zelo visoko
stopnjo funkcionalne nepismenosti (preko 90%). To pomeni
pomanjkanje temeljnih znanj za EU državljanstvo (komuniciranje
v materinem jeziku, komuniciranje v tujem jeziku, uporaba
znanosti v vsakdanjem delu, digitalna pismenost, učenje učenja,
socialne in državljanske kompetence, samoiniciativnost in
podjetnost, kulturna zavest in njeno izražanje).
Z aktivnostmi želimo motivirati domačine za vzpostavitev
povezovanja in sodelovanja za predstavitev ključnih vrednot
LASa za servisiranje potniških ladij (križark) v koprskem
pristanišču.
Kaj želimo doseči:
- večjo prepoznavnost območja med šolami ter njihovo zavedanje o
ključnih vrednotah območja – Cilj 1
- večje zavedanje domačinov, da je znanje ključni faktor uspeha za
doseganje dodane vrednosti ter da je 8 ključnih kompetenc za EU
državljanstvo preprosto orodje za to – cilj 2
- večje spoštovanje obiskovalcev do lokalne tradicije in identitete
območja LASa – cilj 3
Namen projekta je ozaveščanje domačinov in obiskovalcev, krepitev
zavesti o pomenu lastne identitete ter vzpodbujanje mrežnega
sodelovanja (TICi, šole, LAS, ladjarji).

K 8. točki
dopolnitev
Opis pričakovanih
rezultatov ni
ustrezen, saj v
njem navajate cilje
projekta. Dopolnite
rezultate z

Rezultati

Rezultati učinkov

11 ekošol območja bo vključenih 23 x 20 udeležencev delavnic =
v aktivnosti, kjer bo izvedenih
460 udeležencev delavnic
23 delavnic (1 za mentorje
ekošol, 11 za otroke na šolah in
11 za starše)

rezultati učinka
(pod pričakovane
rezultate navedite
pozitivne/negativne
posledice izvedbe
projekta - dodana
vrednost projekta).

K 9. točki
dopolnitev

Gradivo za ozaveščanje šol o
vrednotah LASa

11 šol bo uporabljalo gradivo pri
svojem načrtovanju in delu

Predstavitveni katalog o ključnih
vrednotah LASa in možnostih
volunterskega turizma (1000
izvodov v angleškem jeziku)

3 ladjarji bodo uporabljali katalog
pri svojem delovanju

5 delavnic o možnostih
oblikovanja programov
volunterskega turizma in oblikah
sodelovanja

45 domačinov se bo udeležilo
delavnic za oblikovanje
programov in sodelovanje

4 študijska potovanja ladjarjev
na območje LASa

V nove programe bo vključenih
30 ponudnikov

Izdelan in potrjen program
aktivne politike zaposlovanja

Program omogoča 5 delovnih
mest

indikator
Začetno stanje
Ciljna vrednost
Število vključenih
0
11
ekošol
Dopolnite
Število vključitev
0
5
indikatorje za
brezposelnih oseb
spremljanje
Število
uspešnosti projekta predstavitvenih
0
1000
z indikatorji
katalogov
učinka. Navezujejo Število vključenih
0
5
naj se na
TICov
cilje in pričakovane Število študijskih
0
4
rezultate učinka
potovanj
Število delavnic
0
5
Število izdelanih
izhodišč za
0
1
ozaveščanje šol
K 10. točki
dopolnitev
5 delavnic o možnostih oblikovanja programov volunterskega
turizma in oblikah sodelovanja:
Pojasnite vsebino
delavnic.
a.) splošna animacijska delavnica o možnostih za volunterski turizem
b.) interaktivna komunikacija z gosti
c.) delavnica za oblikovanje programov kmetij
d.) delavnica za oblikovanje programov NVOjev
e.) delavnica za oblikovanje programov vodičev in mladih.

K 11. točki
dopolnitev
Določite lokacijo
izvajanja delavnic
K 12. točki
dopolnitev
Navedite povezavo
med vsebino
projekta in
naslovom projekta.

Lokacija vseh delavnic bo sejna soba nad knjižnico v Novi vasi na
Blokah.

Vsebina projekta je nadaljevanje prve faze, ki smo jo izvedli v lastni
režiji. V prvi fazi smo v sodelovanju s člani LASa in strokovnimi
službami identificirali identiteto območja ter jo predstavili na karti,
plakatu in v obliki enotnega sporočila.
Druga faza je kombinacija aktivnosti, ki omogoča, da se skupnih
vrednost zavedajo tudi mladi v šolah in preko njih starši, ter da se te
vrednote komunicirajo med domačini in obiskovalci preko učenja
ključnih kompetenc za EU državljanstvo, ki domačinom omogočajo
večjo prepoznavnost in obiskovalcem zavedanje o pomenu in
vrednosti območja, ki ga spoznajo preko aktivne in interaktivne
komunikacije z domačini.
S projektom ustvarjamo / izboljšujemo tematske poti območja na
način, da jim dajemo pomen in vrednost preko komunikacije
domačini – gosti, upravljalci LASa - šole – starši - otroci.

K 13. točki
dopolnitev
Predložite
podrobnejši
stroškovnik iz
katerega bodo
razvidni vsi
predvideni stroški
projekta.
K 14. točki
dopolnitev
Navedite vse
predvidene
promocijske
aktivnosti in
morebitne naklade
promocijskega
gradiva
K 15. točki
dopolnitev
Prispevek v naravi.
V skladu s
pozivom oz.

Prilagamo podroben stroškovnik v prilogi.

Predstavitveni katalog območja v nakladi 1000 izvodov v angleškem
jeziku.

Delež prispevka v naravi smo izločili iz tabele Finančno ovrednotenje
projekta.
Prilagamo popravljeno tabelo Finančno ovrednotenje projekta v

dopolnitvami
popravite tabelo
Finančno
ovrednotenje
projekta.

prilogi

Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah
Skupaj
Skupna vrednost (€)

43.300,00

Upravičeni stroški (€)

40.000,00

Tip projekta / faze projekta z %
sofinanciranja

Neprofitni
100%

LEADER sredstva
v%
v€

100,00
40.000,00

Zasebna sredstva
v%
v€

7,62
3.300,00

Druga sredstva
v %
v€

/
/

Prispevek v naravi (%)

0

Obdobje izvajanja projekta
Dinamika vlaganja zahtevkov

1.1.2010 do 30.9.2011
5.10.2011 - 40.000,00 EUR

STROŠKOVNIK ZA PROJEKT: Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe – tematske poti II

brez DDV

z DDV

upravičeni
stroški

100%

delo (466,67 ur x 15 EUR - aktivnost 1 - 250 ur organizacija partnerjev, motivacija šol 4 in drugih
ciljnih skupin, priprava izhodišč in gradiv,
oblikovanje partnerstva s šolami, aktivnost 2 216,67 ur - organizacija partnerjev, delo pri pripravi
predstavitvenega kataloga, motivacija, organizacija
študijskega potovanja, oblikovanje programa
APZ))

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

storitve - organizacija delavnic za domačine za
oblikovanje novih programov sodelovanje za
volunterski turizem in delavnic za aktivno politiko
zaposloanja. Stroški najema, pogostitev, materiala

3.000,00

3.600,00

3.000,00

3.000,00

storitve - delavnice za domačine za oblikovanje
novih programov sodelovanje za volunterski
turizem in delavnic aktivne politike zaposlovanja

3.000,00

3.600,00

3.000,00

3.000,00

delo (466,67 ur x 15 EUR - aktivnost 1 - 250 ur motivacija 7šol in drugih ciljnih skupin, priprava
izhodišč in gradiv, oblikovanje partnerstva s šolami,
aktivnost 2 - 216,67 ur - delo pri pripravi
predstavitvenega kataloga, motivacija, organizacija
študijskega potovanja, oblikovanje programa
APZ))

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

NOSILEC: Notranjski ekološki center

PARTNER: RC Kočevje Ribnica d.o.o.

PARTNER: DOVES Društvo za okoljsko vzgojo Evrope v Sloveniji
storitve - mentorstvo šolam in TICem,
predstavitveni katalog ključnih vrednot - zasnova in
ureditev (e-oblika)

2.500,00

3.000,00

2.500,00

2.500,00

delo (stroški koordinatorja (333,67 ur x 15 EUR koordinacija dela s šolami, organizacija dogodkov
na šolah) - aktivnost 1

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

storitve - stroški študijskih potovanj (4 x 300 EUR
= 1.200 EUR), stroški oblikovanja in tiska
predstavitvenega kataloga 1000 izvodov v ang.
jeziku - 6.800 EUR + DDV)

8.000,00

9.600,00

8.000,00

8.000,00

delo - 266,67 ur x 15 EUR = 4000 EUR - aktivnost
2

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

SKUPAJ

40.000,00

43.300,00

40.000,00

40.000,00

Profitni del
Neprofitni del
SKUPAJ:

0,00%
100,00%
100,00%

0,00
43.300,00
43.300,00

Celotna vrednost
LEADER
zasebna sredstva

43.300,00
40.000,00
3.300,00

100,00%
92,38%
7,62%

PARTNER: Atlas Express d.o.o.

Projekt št. 2 : Sadje, zelenjava in zelišča – Naša prihodnost
Nosilec: KGZS – Zavod LJ, Celovška cesta 135, 1000 Ljubljana
1. K 1. točki dopolnitev: označujemo, da projekt prispeva k cilju 3. osi PRP 2007 – 2013
2. K 2. točki dopolnitev opredeljujemo aktivnosti bolj podrobno
AKTIVNOSTI PROJEKTA :
* Faza 1 (od 1.9.2010 do 31.7.2012), 40 % financiranje
• V 1. fazi se bodo postavile promocijske table in izdelala zloženka za kmetije, ki bodo
sodelovale v tematski poti – »medvedova pot«. Gre za idejno zasnovo, oblikovanje in
izdelavo promocijskih tabel in zloženke na katerih bodo predstavljene kmetije, ki bodo
sodelovale na omenjeni tematski poti. Table bodo locirane na vstopnih mestih v vasi oz.
zaselkih (na območju LAS Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe), ki bodo vključeni v
tematsko pot. Zloženke bodo natisnjene v nakladi 2000 izvodov. V Zloženki bodo
predstavljene kmetije, ki bodo tržile sadje in izdelke iz sadja na svojih kmetijah.
Predstavljeni bodo njihovi osnovni podatki in ponudba.
*Faza 2 (od 1.9.2010 do 30.6.2012), 60 % financiranje
• delavnice za osnovnošolce na temo: Predelava zelenjave in sadja (gre za delo vrtnarskega
krožka na vseh treh OŠ, ki sodelujejo v projektu (OŠ Ob Rinži, OŠ Zbora odposlancev,
OŠ Stara cerkev, vse občina Kočevje). Delavnice bo vodila Ana Ogorelec ob pomoči
učiteljic OŠ).
• strokovni prispevki v lokalnih medijih in informiranje ciljnih skupin na temo Predelava
zelenjave in sadja
• ocenjevanje senzoričnih lastnosti sokov iz domačega sadja (sokove bo ocenjevala
petčlanska komisija pod vodstvom dr. Marjana Simšiča iz Biotehniške fakultete. V
komisiji bodo sodelovali tudi svetovalci KGZS, ki delajo na projektu ter članica Društva
kmečkih in podeželskih žena Velike Lašče – partner v projektu. Ocenjevalo se bo okus,
barvo , vonj in bistrost vzorcev sokov.) Ocenjevanje bo potekalo v Ribnici.
• naravoslovna dneva za učence OŠ Velike Lašče: Sajenje sadnega drevja, Obrezovanje
mladega sadovnjaka
• delavnice za osnovnošolce na temo: Nega in oskrba sadnega drevja (gre za delo
vrtnarskega krožka na vseh treh OŠ ki sodelujejo v projektu (OŠ Ob Rinži, OŠ Zbora
odposlancev, OŠ Stara cerkev, vse občina Kočevje). Delavnice bo vodila Ana Ogorelec ob
pomoči učiteljic OŠ)
• strokovni prispevki v lokalnih medijih na temo sadjarstva: gnojenje, sajenje, varstvo pred
škodljivci, oskrba v različnih rastnih obdobjih, cepljenje, obiranje, skladiščenje,
predstavitev sort
*Faza 3 ( od 1.9.2010 do 30.6.2011), 100 % financiranje
• delavnica: Predstavitev zdravilnih zelišč in degustacija čajev v terapevtske namene za
oskrbovance domov za ostarele: Cerknica, Kočevje, Logatec (Delavnice bo vodila Ana
Ogorelec in svetovalke KGZS na posameznih lokacijah DEOS, Center starejših Cerknica,
Cesta pod Slivnico 1: Milka M. Petrič in Magda Doles, Dom starejših občanov Kočevje,
Roška cesta 22 : Jože Oblak, Dom starejših Logatec, Gubčeva 8a: Mojca Vavken.
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• Degustirali bodo varovanci domov starejših z namenom , da se seznanijo z možnostjo
uporabe in blagodejnim učinkom zdravilnih zelišč na zdravje in počutje. Hkrati bodo te
aktivnosti prinesle spremembe in popestritev vsakdanjika oskrbovancem domov, ki bodo
tako lahko obujali spomine na mladost, preživeto med travniki, sadovnjaki in vrtovi).
Zeliščni vrtovi pri domovih starejših so zasajeni s trajnimi rastlinami - zelišči (rožmarin,
sivka, več vrst mete, trajnih timijanov, melisa,….).
• sadjarska razstava (predvidene lokacije): Kočevje (Likovni salon), Velike Lašče (Osnovna
šola), Cerknica (Center starejših Cerknica), Logatec (Steklena galerija ob večnamenski
športni dvorani).
• enodnevna predstavitev in ogled sadjarske poti (»Medvedova pot«) v Kočevju, obhišnih
vrtov v Ribnici in zeliščno - zelenjavnih zasaditev v domu za ostarele v Cerknici z
zaključno prireditvijo.
Pri sadjarski razstavi gre za predstavitev starih sort jabolk in ostalih sadnih vrst ohranjenih na
območju LAS. Zunanji sodelavci skupaj z nosilcem projekta priredijo razstave na zgoraj
omenjenih lokacijah, ki so na ogled zainteresirani javnosti. Med prebivalci LAS se pojavlja
interes po prepoznavanju starih sadnih sort in oskrbovanju starih nasadov. Razstava, ki se bo
selila po štirih lokacijah, bo predstavitvena, ne tržna.
Pri enodnevni predstavitvi sadjarske poti, obhišnih vrtov in zeliščnih vrtov pri domovih za
ostarele gre za zaključno prireditev, na kateri se bo zainteresirano javnost seznanilo z rezultati
projekta. Aktivnost ni tržnega značaja, saj gre izključno za celostno predstavitev dvoletnega
dela na projektu.
3. K 3. točki dopolnitev opredeljujemo lokacije delavnic in razstav:
• delavnice – vrtnarski krožek bodo potekale na vseh treh osnovnih šolah, ki so vključene v
projekt (OŠ Ob Rinži, OŠ Zbora odposlancev, OŠ Stara Cerkev, vse v občini Kočevje).
• Delavnice predstavitve zdravilnih zelišč in degustacija čajev v terapevtske namene se
bodo odvijale v Domu starejših občanov v Kočevju, Roška cesta 22, v Centru starejših v
Cerknici, Cesta pod Slivnico 1 in v Domu starejših Logatec, Gubčeva 8a.
• Razstava starih sort sadja bo postavljena v Likovnem salonu v Kočevju, v OŠ Velike
Lašče, v Centru starejših v Cerknici in v Stekleni galeriji pri večnamenski športni dvorani
v Logatcu.
4. K 4. točki dopolnitev pojasnjujemo aktivnost Ocenjevanje senzoričnih lastnosti sokov iz
domačega sadja
Aktivnost bo potekala v Ribnici, ocenjevalo se bo okus, barvo, vonj in bistrost vzorcev sokov.
Vzorce bo ocenjevala petčlanska komisija pod vodstvom dr. Marjana Simšiča iz Biotehniške
fakultete. V komisiji bodo sodelovali še svetovalci KGZS, zaposleni pri nosilcu projekta in
članica DPŽ Velike Lašče – partner v projektu. K ocenjevanju bomo povabili vse kmetije na
območju LAS PPD od Idrijce do Kolpe, ki proizvajajo sok iz domačega sadja in želijo
strokovno oceno svojega izdelka. Namen ocenjevanja je v tem, da se izdelovalce sokov
seznani z morebitnimi napakami in pomanjkljivostmi izdelka, se jim svetuje, kako napake
odpraviti, oz. kako izdelati čim boljši sok iz domačega sadja.
5. K 5. točki dopolnitev pojasnjujemo kdo bo vodil delavnice
• Delavnice na OŠ – vrtnarske krožke bo vodila Ana Ogorelec, svetovalka specialistka,
zaposlena pri KGZS-Zavodu LJ – nosilcu projekta ob pomoči učiteljic na OŠ.
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•

Delavnice predstavitve zdravilnih zelišč bo vodila Ana Ogorelec, svetovalka specialistka,
zaposlena pri KGZS-Zavodu LJ – nosilcu projekta ob pomoči svetovalk na posameznem
območju (Kočevje, Cerknica, Logatec).

6. K 6. točki dopolnitev opredeljujemo namen degustacij
Degustacija zeliščnih čajev ima terapevtski namen. Degustirali bodo varovanci domov
starejših z namenom, da se seznanijo z možnostjo uporabe in blagodejnim učinkom
zdravilnih zelišč na zdravje in počutje. Hkrati bodo te aktivnosti prinesle spremembe in
popestritev vsakdanjika oskrbovancem domov starejših. Lahko bodo obujali spomine na
mladost, preživeto med travniki, sadovnjaki in vrtovi.
7. K 7. točki dopolnitev izjavljamo, da je predmet projekta nakup trajnih sadik za zeliščne
vrtove ob domovih starejših. Gre za sadike trajnih rastlin – zelišč.
8. K 8. točki dopolnitev prilagamo zahtevano izjavo, da aktivnosti tega projekta še niso bile
sofinancirane iz javnih RS in EU.
9. K 9. točki dopolnitev prilagamo podroben stroškovnik.
10. K 10. točki dopolnitev navajamo vse predvidene promocijske aktivnosti in morebitne
naklade promocijskega gradiva.
Izdelava promocijskih tabel in zloženke. Število promocijskih tabel je odvisno od števila
kmetij, ki se bodo dejansko vključile v sadjarsko tematsko pot (»medvedova pot«).
Zloženka bo natisnjena v 2000 izvodih.
11. K 11. točki dopolnitev smo delež prispevka v naravi izločili iz tabele Finančno
ovrednotenje projekta.
12. K 12. točki dopolnitev prilagamo popravljeno tabelo Finančno ovrednotenje projekta.

3

Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah
Faza 1

Faza 2

Faza 3

Skupaj

Skupna vrednost (€)

5.113,00

18.602,30

13.299,08

37.014,38

Upravičeni stroški (€)

4.612,98

18.462,81

12.755,54

35.831,33

promocija
proizvodov in
storitev - 40 %
sofinanciranje

drugo
usposabljanje,
animacija in
izobraževanje60%
sofinanciranje

LEADER sredstva
v%
v€

40,00
1.845,19

60,00
11.077,69

100,00
12.755,54

71,66
25.678,42

Zasebna sredstva
v%
v€

63,91
3267,81

40,45
7.524,61

4,09
543,54

30,63
11.335,96

Druga sredstva
v %v€

/

/

/

/

Prispevek v naravi (%)

0

0

0

0

Obdobje izvajanja
projekta

1.9. 2010 31.7.2012

1.9.2010 30.9.2012

1.9.2010 31.7.2011

1.9.2010 - 30.9.2012

Dinamika vlaganja
zahtevkov

5.10.2012 1.845,19

5.10.2012 11.077,69

5.10.2011 12.755,54

25.678,42

Tip projekta / faze
projekta z %
sofinanciranja

promocija proizvodov
in storitev - 40 %
drugi neprofitni
drugo usposabljanje,
projekti - 100 %
animacija in
sofinanciranje
izobraževanje-60%
drugi neprofitni projekti
- 100 %
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STROŠKOVNIK ZA PROJEKT: Sadje, zelenjava in zelišča - Naša prihodnost
NOSILEC-KGZS ;Zavod
brez DDV
z DDV
upravičeni stroški
100%
LJ, Celovška cesta 135,
1000 Ljubljana
Aktivnost 1 - Zasnova, postavitev in predstavitev sadjarske tematske poti v zloženki

60%

40%

delo (vodja oddelka za
kmetijsko svetovanje pri
nosilcu projekta, vodja
projekta pri nosilcu,
zaposleni pri nosilcu svetovalci)
storitve (oblikovanje in
izdelava označevalnih
tabel)

2.113,00 €

2.113,00 €

2.113,00 €

845,20 €

2.499,98 €

3.000,00 €

2.499,98 €

999,99 €

Aktivnost 2 - ocenjevanje senzoričnih lastnosti sokov iz domačega sadja
delo KAJ :priprava na
ocenjevanje, zbiranje
vzorcev sokov, izvedba
ocenjevanja,KDO:
zaposleni pri
nosilcu(svetovalci), partner
(DKPŽ Velike Lašče)
storitve (KAJ: najem
prostorov, vodenje
ocenjevalne komisije,
KDO:zunanji sodelavec)

853,00 €

627,81

853,00 €

853,00 €

511,80 €

717,30 €

627,81 €

376,69 €

553,00 €

331,80 €

Aktivnost 3 - naravoslovni dan za učence OŠ Velike Lašče
delo (kdo:zaposleni pri
nosilcu(svetovalci), KAJ:
553,00 €
553,00 €
priprave in uizvedba
naravoslovnega dne)

Aktivnost 4 - Vrtnarski krožek na treh šolah (v Kočevju in Stari Cerkvi - 2x mesečno)
delo (KAJ:priprava in
izvedba aktivnosti, KDO:
Ana Ogorelec-svetovalka
specialistka zaposlena pri
nosilcu)

8.970,00 €

8.970,00 €

8.970,00 €

5.382,00 €

Aktivnost 5 - Strokovni nasveti za kmetovalce, vrtičkarje in ljubitelje na radiu Univox
delo (KAJ:osebna obvestila
in 1x tedensko prispevek na
radiu KDO: Ana Ogorelecsvetovalka specialistka
zaposlena pri nosilcu, Irena
Šilc - svetovalka zaposlena
pri nosilcu)
storitve (osebna obvestila:
fotokopiranje, kuverte,
znamke)

4.595,00 €

4.595,00 €

4.595,00 €

2.757,00 €

250,00 €

300,00 €

250,00 €

150,00 €

Aktivnost 6 - Kontaktna oddaja "opravila na vrtu in v sadovnjaku" 1x mesečno na radiu Univox za kmetovalce, vrtičkarje in
ljubitelje
delo (KAJ:kontaktna oddaja
s poslušalci na radiu univox
KDO: Ana Ogorelecsvetovalka specialistka
zaposlena pri nosilcu, )

2.614,00 €

2.614,00 €

2.614,00 €

1.568,40 €

Aktivnost 7- Predstavitev zdravilnih zelišč in degustacija čajev v terapevtske namene za oskrbovance domov za ostarele
(Cerknica, Kočevje, Logatec)
delo(kaj:priprava in
izvedba delavnice z
degustacijo, kdo:
svetovalke, zaposlene pri
nosilcu na posameznih
lokacijah)
storitve (material za
degustacijo)

823,00 €

823,00 €

823,00 €

823,00 €

203,76 €

213,96 €

203,76 €

203,76 €

Aktivnost 8- Sadjarska razstava: Kočevje, Velike Lašče, Cerknica, Logatec
delo(kaj:pripravainformativna srečanja,
zbiranje materiala, priprava
razstave, otvoritev
razstave, kdo: svetovlaci,
zaposleni prui nosilcu)
storitve (material za
razstavo- košare, prti,
pogostitve na razstavi,
najemnine prostorov)

5.536,00 €

5.536,00 €

5.536,00 €

5.536,00 €

2.985,78 €

3.069,12 €

2.985,78 €

2.985,78 €

Aktivnost 9- enodnevna predstavitev in ogled sadjarske poti v kočevju, obhišnih vrtov v Ribnici in zeleščnozelenjavnih zasaditev v domu za ostarele v Cerknici z zaključno prireditvijo
delo (kaj :organizacija in
sodelovanje na ogledih,
963,00 €
963,00 €
963,00 €
963,00 €
kdo: svetovalci, zaposleni
pri nosilcu)
storitve (vabila, kreiranje in
pošiljanje, stroški ogledov2.244,00 €
2.694,00 €
2.244,00 €
2.244,00 €
avtovusni prevoz,..?)

Faza 1 (40 %)
Faza 2 (60 %)
Faza 3 (100 %)
Celotna vrednost
LEADER
zasebna sredstva

brez DDV

z DDV

upravičeni stroški

100%

60%

40%

35.831,33
4.612,98
18.462,81
12.755,54

37.014,38
5.113,00
18.602,30
13.299,08

35.831,33
4.612,98
18.462,81
12.755,54

12.755,54

11.077,69

1.845,19
1.845,19

37.014,38
25.678,42
11.335,96

11.077,69
12.755,54

Projekt št. 3 : Les kot snov kulturne dediščine
Nosilec: Občina Sodražica
K 1. točki dopolnitev

Faza 1:

Natančno opredelite
aktivnosti projekta po fazah,
saj iz trenutnega opisa ni
razviden določen tip
projekta za posamezno fazo.

Aktivnost: Zasnova, organizacija in izvedba treh tradicionalnih
prireditev, ki promovirajo les kot strateško surovino in kot
snov kulturne dediščine. Te tri prireditve bodo izvedene kot:
a.) Mihaelov semenj na Blokah (lokacija Nova vas)
(september 2010) – enodnevna prireditve
b.) Tržni dan v Sodražici (lokacija Sodražica) (junij 2011) –
dvodnevna prireditev
c.) Mihaelov semen na Blokah (lokacija Nova vas)
(september 2011) – enodnevna prireditev
Prireditve želimo oblikovati tako, da bodo dobile značaj
tradicionalnih prireditev, ki promovirajo lokalno tradicijo s
poudarkom na suhorobarstvu. Zato na vse tri prireditve
povabimo tudi lokalne ponudnike domače in umetne obrti
(suhorobarstva), ki se predstavijo na stojnicah.
Predvidevamo, da bodo prireditve zelo obiskane, saj
pričakujemo okrog 4000 obiskovalcev.
Pri zasnovi, organizaciji in izvedbi prireditev skupaj sodelujejo
občine Sodražica, Bloke, TD Sodražica, kjer vsak prevzema
del obveznosti:
a.) Občina Sodražica – vodenje projekta, prostor za izvedbo
prireditve
b.) Občina Bloke – organizacija in izvedba prireditve
Mihaelov Semenj 2010 in 2011
c.) TD Sodražica – nakup opreme za izvedbo prireditev,
organizacija in izvedba prireditve Tržni dan 2011. Z
nakupom opreme se zagotovi trajnost projekta – izvedba
podobnih prireditev v prihodnje.
Predvideni stroški:
a.) Občina Sodražica – stroški pogostitev (2000 obiskovalcev
x 2,5 EUR = 5000 EUR + DDV)
b.) TD Sodražica – stroški nakupa opreme (prireditveni šotor –
33.000 EUR + DDV; dodatna oprema za prireditve:
razsvetljava, ventilacija, elektrika – 6.000 EUR + DDV;
promocijska gradiva (program prireditve/ zgibanka 4000
izvodov – 1.500 EUR + DDV; oglaševanje (radio, lokalni
časopis) – 1.500 EUR + DDV) – skupaj 42.000 EUR +
DDV
Prispevek v naravi – delo za izdelavo stojnic (15), miz (35)
in klopi (70) ter delo za postavitev in razstavljanja šotora in
opreme za prireditev v občini Sodražica (365 ur x 20 EUR
= 7.300 EUR). Delo za postavitve in razstavljanja opreme
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za 2 prireditvi v občini Bloke (310 ur x 20 EUR = 6.200
EUR)
c.) Občina Bloke (stroški zunanjih izvajalcev za organizacijo
in izvedbo dveh prireditev – 17.000 EUR + DDV
Aktivnost je definirana kot podpora trženju in je predvidena
stopnja sofinanciranja 40 %.
Faza 2:
Problem, ki ga razrešujemo s predvideno aktivnostjo: med
podjetniki, TICi in člani LASa les ni prepoznan kot strateška
surovina in snov kulturne dediščine. Zato tudi ni organiziranih
skupnih akcij za razvoj (programi aktivne politike
zaposlovanja, usposabljanje, uporaba znaka kakovosti v
praksi). Hkrati pa so na strateški ravni izdelane študije in
priporočila v tej smeri.
Aktivnost:
a.) Organizacija in izvedba okrogle mize o uporabi lesa kot
strateške surovine in kot snovi kulturne dediščine za
podjetnike in druge ključne deležnike na prireditvi
Mihaelov Semenj v Novi vasi (2010) z namenom, da se
ozavešča lokalno okolje, TICi LASa, člani LASa in širša
javnost o pomenu lesa za nizkooglično družbo ter o njegovi
vrednosti za ohranjanje tradicije suhorobarstva. Delavnica
je predvidena v dopoldanskem času za 40 udeležencev.
b.) Organizacija in izvedba okrogle mize o uporabi znaka
izdelkov s poreklom (Sodražica 2011). Delavnica je
namenjena podjetnikom, TICom LASa, članom LASa in
širši javnosti z namenom promocije lesa kot strateške
surovine. Delavnica bo izvedena v dopoldanskem času in
je za 40 udeležencev.
Pri organizaciji in izvedbi bodo sodelovali:
a.) OOZ Ribnica – organizacija in izvedba prireditve v
Sodražici
b.) OOZ Cerknica – organizacija in izvedba prireditve v Novi
vasi
c.) NEC Cerknica – animacija in motivacija TICov in članov
LASa ter podjetij za sodelovanje ter razvoj programov
aktivne politike zaposlovanja in usposabljanja, v katere
bodo vključevali vsebine lesa kot strateške surovine.
Vodenje projektne pisarne partnerjev.
Predvideni stroški : stroški dela – 9000 EUR
a.) OOZ Cerknica – 3000 EUR
b.) OOZ Ribnica – 3000 EUR
c.) NEC Cerknica – 3000 EUR.
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Rezultat je izvedba dveh okroglih miz, kjer pričakujemo
skupaj 80 udeležencev. Rezultat bo tudi oblikovana mreža
podjetnikov, TICov in članov LASa, ki bodo sodelovali pri
uvajanju znaka kakovosti, usposabljanju in oblikovanju novih
delovnih mest.
Aktivnost je definirana kot podpora mreženju in sodelovanju ,
zato je predlagano 100 % sofinanciranje.
K 2. točki dopolnitev

Predlog je obdelan že v prvi točki dopolnitev.

Združite faze projekta in
projekt izvedite v dveh fazah
K 3. točki dopolnitev
Prilagamo zahtevano izjavo.
Ker nosilec projekta občina
priložite izjavo, da aktivnosti
tega projekta se niso bile
sofinancirane iz
javnih sredstev RS in EU ter
izjavo, da bodo upoštevana
vsa določila Zakona o javnem
naročanju (ZJN_2).
K 4. točki dopolnitev

rezultati

Dopolnite pričakovane
rezultate z rezultati učinka
(dodana vrednost projekta po
njegovem zaključku).

Rezultati
učinka

Dodana vrednost po
zaključku
Prepoznavnost lesa kot
strateške surovine v
lokalnem okolju in v LASu.

Tri prireditve

4000
udeležencev

Dve prireditvi na območju
LASa imata opremo za
izvajanje prireditev.
10 podjetij, ki je
zainteresiranih za uvedbo
znaka kakovosti

Dve okrogli
mizi

80
udeležencev

Izdelane smernice za
program usposabljanja.
5 novih delovnih mest
preko programov aktivne
politike zaposlovanja.

K 5. točki dopolnitev
Glede na to, da je nosilec

Nadzor nad projektom bo izvajal upravni odbor LASa, v
njegovem imenu Milena Glavač, 01 8950 610,
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projekta Obcina Sodražica, je
sporno, da nadzor nad
projektom izvaja
župan. Nadzor nad projektom
naj izvaja še LAS oz.
Nadzorni odbor LAS.

heritageik@siol.net

K 6. točki dopolnitev
Prilagamo podroben stroškovnik v prilogi.
Predložite podrobnejši
stroškovnik iz katerega bodo
razvidni vsi predvideni stroški
projekta.
K 7. točki dopolnitev
Navedite vse predvidene
promocijske aktivnosti in
morebitne naklade
promocijskega gradiva.

Za potrebe tradicionalnih prireditev:
a.) Mihaelov semenj – promocijo bo izvajal zunanji izvajalec
v sklopu organizacije in izvedbe prireditve. Predvidene so
zgibanke (napovednik prireditev) 2x (2010 in 2011) po
2000 zgibank ter plakati (50 plakatov). Predvideno je tudi
oglaševanje v lokalnem radiu in na spletni strani občine
b.) Tržni dan – predviden je program prireditve – zgibanka –
4000 izvodov; predvideno je tudi oglaševanje v lokalnem
radiu in v lokalnem časopisu.

K 8. točki dopolnitev
Prispevek v naravi.

Upoštevano v stroškovniku in finančnem ovrednotenju
projekta.
Prispevek v naravi se uveljavlja kot delo članov TD Sodražica
pri izdelavi stojnic (15 kosov), miz (35 kosov) in klopi (70
kosov) ter kot delo postavitve in razstavljanja šotora na
prireditvi v občini Sodražica - skupaj 365 ur x 20 EUR = 7.300
EUR.
Za delo postavljanja in razstavljanja šotora je po podatkih
proizvajalca normirano delo 6 oseb in viličarja.
Prispevek v naravi se uveljavlja tudi za delo članov TD
Sodražica pri postavitvi in razstavitvi opreme za dve prireditvi
v občini Bloke - 310 ur x 20 EUR = 6.200 EUR)
Člani TD Sodražica bodo prispevek v naravi uveljavljali pri
izvedbi naložbe – zagotavljanje opreme (nakup nove opreme –
prireditveni šotor, dodatna prireditvena oprema in izdelava
klopi in miz), kar je v skladu s 54. in 55. členom (točka (b))
Uredbe Komisije (ES) st. 1974/2006 o podrobnih pravilih
glede uporabe Uredbe Sveta (ES) St. 1698/2005.

K 9. točki dopolnitev

Prilagamo popravljeno tabelo Finančno ovrednotenje projekta.

V skladu s pozivom oz.
dopolnitvami / popravite
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tabelo Finančno ovrednotenje
projekta
Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah
Faza 1

Faza 2

Skupaj

Skupna vrednost (€)

90.300,00

9.000,00

99.300,00

Upravičeni stroški (€)

77.500,00

9.000,00

86.500,00
Podpora trženju
proizvodov in
storitev do 40 %

Podpora trženju
proizvodov in
storitev do 40 %

Drugi neprofitni
projekti do 100 %

LEADER sredstva
v%
v€

40,00
31.000,00

100,00
9.000,00

46,24
40.000,00

Zasebna sredstva
v%
v€

65,67
59.300,00

0,00
0,00

59,72
59.300,00

/
/

/
/

/
/

14,95
(13.500 EUR)

0

13,60
(13.500 EUR)

1.3.2009
30.11.2011

1.3.2009
30.11.2011

1.3.2009
30.11.2011

31.1.2012 31.000,00 EUR

31.1.2012 9.000,00 EUR

31.1.2012 40.000,00 EUR

Tip projekta / faze projekta z %
sofinanciranja

Druga sredstva
v %
v€
Prispevek v naravi (%)
Obdobje izvajanja projekta
Dinamika vlaganja zahtevkov

Drugi neprofitni
projekti do 100 %
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STROŠKOVNIK ZA PROJEKT: Les kot snov kulturne dediščine
FAZA 1 - 40 %
Partnerji / stroški
NOSILEC: Občina Sodražica

brez DDV

z DDV

5.000,00

naložbe (nakup opreme - prireditveni
prostor - 33.000 EUR + DDV, dodatna
oprema za prireditve (razsvetljava,
ventilacija, elektrika) - 6000 EUR +
DDV, promocijska gradiva - zgibanka
4000 izvodov- 1500 EUR + DDV,
oglaševanje (radio, lkalni časopis) 1500 EUR + DDV)

FAZA 2 - 100 %
z DDV

SKUPAJ
brez DDV

z DDV

6.000,00

5.000,00

6.000,00

42.000,00

50.400,00

42.000,00

50.400,00

prispevek v naravi: izdelava stojnic
(15), miz(35), klopi (70) ter delo
postavitve in razstavljanja šotora v
občini Sodražica - skupaj 365 ur x 20
EUR = 7.300 EUR

7.300,00

7.300,00

7.300,00

7.300,00

prisp v naravi: delo postavitve in
razstavitve opreme za dve prireditvi v
občini Bloke - 310 ur x 20 EUR = 6200
EUR)

6.200,00

6.200,00

6.200,00

6.200,00

17.000,00

20.400,00

17.000,00

20.400,00

storitve (stroški ureditve prireditvenega
prostora - najem sanitarij, komunalna
dela, ureditev parkirišč, ureditev
obvoza, režija ter stroški pogostitev)

brez DDV

PARTNER: TD Sodražica

PARTNER: Občina Bloke
storitve (stroški zunanjih izvajalcev za
izvedbo dveh prireditev - 2000 zgibank,
50 plakatov, oglaševanje, najem WCjev,
komunalna dela, ureditev parkirišč)
PARTNER: OOZ RIBNICA
delo - (200 ur x 15 EUR)

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

PARTNER: OOZ Cerknica
delo (200 ur x 15 EUR)

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

PARTNER: NEC Cerknica
delo (200 ur x 15 EUR)

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

9.000,00
9.000,00

9.000,00

86.500,00
40.000,00

99.300,00

SKUPAJ
LEADER sofinanciranje

Prispevek v naravi
Profitni del
Neprofitni del
SKUPAJ:
Celotna vrednost
LEADER
zasebna sredstva

77.500,00
31.000,00

90.300,00

FAZA 1 - 40 %
13.500
14,95%
90.300
90,94%
9.000
9,06%
99.300
100,00%
FAZA 1 - 40 %
90.300,00
100,00%
31.000,00
34,33%
59.300,00
65,67%

FAZA 2 - 100 %
0
0,00%

FAZA 2 - 100 %
9.000,00
100,00%
9.000,00
100,00%
0,00
0,00%

SKUPAJ
13.500

99.300,00
40.000,00
59.300,00

13,60%

SKUPAJ
100,00%
40,28%

59,72%

Projekt št. 4: Dediščinski detektiv – samoaktiviranje kot pot v trajnostni razvoj
Nosilec: Zavod Jezerski hram, Cerknica
1. K 1. točki dopolnitev opredeljujemo aktivnosti bolj podrobno:
Aktivnost 1: Vzpostavitev identitete LASa preko identifikacije pojavov dediščine. (naravne in
kulturne, s poudarki na pojavih nesnovne dediščine) iz območja Cerknice, Blok in Loške
doline, izdelave registra pojavov dediščine (70 identificiranih pojavov dediščine), izvajanja
delavnic (izvedenih bo 10 delavnic – 2 za mentorje študijskih krožkov in 8 za predstavnike
ciljnih skupin), oblikovanja štirih točk dediščinskih in zelenih informacij (na točkah bodo tudi
plakatne predstavitve pojavov dediščine območja – v ta namen bo izdelanih 6 obvestilnih
plakatov), vodenje projekta in promocije (4 objave v medijih in urejene spletne strani
dediščinskih informacij).
Trajanje dejavnosti: Januar 2010 – September 2011
Stroški: 30.120,00 €;
Razdelitev aktivnosti (storitve/delo/naložbe) po partnerjih glede na dejavnost:
Nosilec projekta P1:
Delo:
• vodenja projekta za celoten konzorcij,
• delo koordinacije za identifikacijo pojavov dediščine,
• delo za izvedbo delavnice,
• delo za vodenje registra pojavov dediščine,
• delo na točki dediščinskih in zelenih informacij;
• plačilo avtorskega honorarja za izvedbo delavnice:
• delo za poročanje.
Storitve:
• Izdelava in tisk obvestilnih plakatov,
• pogostitev udeležencev na delavnici;
• najem prostorov;
• pisarniški material.
Partner 2:
Delo:
• delo koordinacije za identifikacijo pojavov dediščine,
• delo za izvedbo delavnice,
• delo na točki dediščinskih in zelenih informacij;
Partner 3:
Delo:
• delo koordinacije za identifikacijo pojavov dediščine,
• delo za izvedbo delavnice,
• delo na točki dediščinskih in zelenih informacij.
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Partner 4:
Storitve:
• svetovanje/raziskava za identifikacijo pojavov dediščine in izvedbo delavnice;
• pogostitev udeležencev na delavnici;
• najem prostorov.
Partner 5:
Storitve:
• svetovanje/raziskava za identifikacijo pojavov dediščine in izvedbo delavnice;
• pogostitev udeležencev na delavnici;
• najem prostorov.
Partner 6:
Storitve:
• svetovanje/raziskava/izobraževanje za identifikacijo pojavov dediščine in izvedbo
delavnice;
• pogostitev udeležencev na delavnicah;
• najem prostorov.
Partner 8:
Storitve:
• zunanje storitve/svetovanje
• urejanje spletne strani.
Aktivnost 2: Motivacija za vzpostavitve strokovnega sodelovanja z institucijami znanja s
področja nesnovne dediščine (Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) – Inštitut
za narodopisje, Inštitut za raziskovanje krasa, Zavod RS za kulturno dediščino. Gre za
vzpostavitev komunikacije med člani lokalnih skupnosti in institucijami znanja, slednjim
namreč posamezniki ne zaupajo, komunikacija ni vzpostavljena. Posamezniki ne zaupajo v
delovanje strokovnih institucij – bojazen nacionalizacije dediščinskih zbirk, ta problem
želimo razrešiti z izboljšanjem in vzpostavitvijo iskrene komunikacije med udeleženimi. Zato
ta dejavnost ne spada med usposabljanje, animacijo in izobraževanje, ker gre za motiviranje –
vzpostavljanje vezi komunikacije za razrešitev problema. Izvedba delavnice s partnerji ter
aktiviranje programov aktivne politike zaposlovanja za vključitev predstavnikov marginalnih
skupin v prepoznavanje pojavov dediščine in aktivno delovanje na področju ohranjanja
dediščine in okolja. Pri tem bodo imeli posamezniki (ciljne skupine) možnost brezplačne
udeležbe.
Trajanje dejavnosti: Januar 2010 – September 2011
Stroški: 3.000,00 €;
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Razdelitev aktivnosti (storitve/delo/naložbe) po partnerjih glede na dejavnost:
Partner 7:
Storitve:
• svetovanje /izobraževanje za delavnice vključevanja institucij sodelovanja,
• svetovanje /izobraževanje za delavnice izvedbe študijskih krožkov.
Delo:
• koordinacija projektnih aktivnosti za delavnici, koordinacija za pripravo APZ
• plačilo avtorskega honorarja za izvedbo delavnice.
Aktivnost 3: Povezovanje in sodelovanje pri ponovni uporabi lokalnih virov (pojavov
dediščine) preko študijskih obiskov primerov dobrih praks v
Nemčiji (pokrajina
BadenWurtenberg) – kjer je ozaveščenost o ohranjanju okolja in dediščine preko aktivne rabe
zelo visoka in preko skupnih delavnic za vzpostavitev sodelovanja (na delavnicah bomo na
osnovi pridobljenih znanj o dobrih praksah in preko aktivne komunikacije partnerjev ustvarili
pogoje za sodelovanje in napredek na področju uporabe dediščine za razvoj).
Trajanje dejavnosti 3: Januar 2010 – September 2011
Stroški: 4.000,00 €;
Razdelitev aktivnosti (storitve/delo/naložbe) po partnerjih glede na dejavnost:
Partner 7:
Storitve:
• plačilo stroškov izvedbe študijskega obiska v Nemčiji.
• svetovanje/izobraževanje
• najem prostorov
• pisarniški material.
Delo:
• koordinacija projektnih aktivnosti študijskega obiska.
2. K 2. točki dopolnitev pojasnjujemo aktivnosti »točka dediščinskih in zelenih informacij«.
Točka dediščinskih in zelenih informacij deluje kot informacijska točka. Informacijska točka
je posebna točka, kjer lahko vsi obiskovalci, turisti, člani Lasa-a in vse ciljne skupine
pridobijo informacije o dediščinskih vrednotah tega območja. To so informacije o tem, kaj je
na tem področju posebnega, kaj mi domačini štejemo med vrednote za katere želimo da tudi
vsi ostali izvedo in jih upoštevajo, ali pa se jih opozori nanje.
Točke bodo štiri in bodo v glavnem del infrastrukture nosilcev informacijskih točk – torej v
njihovih prostorih
Vsaka točka je opremljena s panojem/plakatom, kjer so predstavljene aktivnosti (tudi boj proti
podnebnim spremembam, posledična povezava le teh z uničevanjem okolja, biotske
raznovrstnosti, naravne in kulturne dediščine), katere lahko izvaja ob obisku vsak
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posameznik, da prizanese dediščinskih vrednotam in okolju in ob tem še vedno v polni meri
doživi lepote naših krajev. Želimo si ozaveščene in informirane obiskovalce in domačine.
Tu se predvsem osredotočamo na informacije v navezavi na geomorfološke, naravne in
kulturne, posebnosti biotske raznovrstnosti ki jih v tem okolju označujemo za vrednote. Pri
tem se podaja informacije o dostopu na način, da te vrednote ne bi bile kakorkoli prizadete ali
okrnjene – opozarja se na to, da je potrebno le te čuvati dokler jih imamo. Na točki se
posredujejo tudi t.i. zelene informacije, te se nanašajo predvsem na varovanje okolja –
uporaba avtomobila, dejanja posameznika v okolju, odpadki, obnašanje. Skratka na točki se
posameznika opozori na to, da je vstopil v poseben varovan prostor (območje Nature 2000,
Notranjski regijski park), kjer je potrebno upoštevati to, da naše dejavnosti in aktivnosti v
okolju puščajo sledi in zato moramo to preprečevati. Posebna vrednost se na teh točkah
ustvarja zato, ker domačini delijo vrednote z obiskovalci in jih na ta način ozaveščajo in
informirajo, ter posledično na ta način prispevajo k ohranjanju tako dediščine kot naravnega
okolja, katero je pri nas še razmeroma dobro ohranjeno in želimo da tako tudi ostane. Želimo
da bi vsi to začutili zato so te točke pomembne.
3. K 3. točki dopolnitev pojasnjujemo vsebino delavnic, kdo jih bo vodil in komu bodo
namenjene.
V okviru projekta bo izvedenih 10 delavnic, katerih cilj je ozaveščanje ciljnih skupin o
vrednotah lastnega okolja, kar posledično pomeni vzpodbujanje čuta za ohranjanje in
varovanje, kajti izrednega pomena je, da smo ravno tisti, ki tu živimo podučeni o tem, da
vemo primerno delovati in ravnati. Ob tem želimo pokazati, da so te vrednote tudi priložnost
za razvoj dejavnosti v navezavi na turizem, kmetijstvo, izobraževanje in tradicionalna znanja.
Udeleženci delavnic so domačini – Občine Cerknica, Loška dolina in Bloke; člani Las-a ki
želijo razvijati podobne aktivnosti in aplicirati podobne dejavnosti v svojih okoljih, ter
predstavniki marginalnih skupin – brezposelni, kateri želijo razvijati nova znanja in razviti
nove možnosti za zaposlitve v lastnem okolju - delovne priložnosti na področju ohranjanja
dediščine in njenega vključevanja v razvoj.
Vsak izmed partnerjev ima v svojih aktivnostih izvedbo delavnice. Ker pa želimo izvesti
celotni pristop, sta dve (prva in druga) od teh delavnic namenjeni najprej partnerjem, ostale pa
ciljnim skupinam;
1) delavnica: Delavnica za vključevanje institucij znanja – Slovenska akademija znanosti in
umetnosti – vodi dr. Naško Križnar, ki udeležence poduči o pomenu dediščine, načinih
predstavitve dediščine, opisa dediščine in načinih vključevanja dediščine v razvoj.
2) delavnica: Delavnica za izvajanje študijskih krožkov - Andragoški center Slovenije
Udeleženci spoznajo metode za izvajanje študijskih krožkov (tehnično in vsebinsko) z
namenom, da lahko kasneje izvedejo lastne delavnice, torej pridobijo potrebne izkušnje in
znanja za izvedbo delavnice.
3) delavnica: Delavnica dediščina pojavov krasa; vodi dr. Andrej Kranjc (SAZU) –
spoznavanje dediščine krasa tega področja – pomen, varovanje, vključevanje v razvoj,
posebna vrednost.
4) delavnica. Delavnica dediščina pojavov podzemnega krasa; vodi prof. Matej Kržič –
spoznavanje dediščine podzemnega krasa tega območja, njen pomen, varovanje,
vključevanje v razvoj, posebna vrednost.
5) delavnica: Delavnica gozdna dediščina; vodi Ladi Klančar – spoznavanje dediščine gozda,
posameznih drevesnih vrst, pomen gozda, varovanje, dodana vrednost.
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6) delavnica: Delavnica biotske pestrosti – vodi Stane Korenjak – ob mednarodnem letu
biodiverzitete spoznavamo biotsko pestrost območja, opozarjamo na njen pomen in
varovanje, ogrožene vrste (Rdeči seznam), ogroženost s strani človeka.
7) delavnica: Delavnica dediščine lova; vodi Miha Mlakar – predstavljamo nesnovno
dediščino lova, pomen lova nekoč/danes, vrednost tovrstne dediščine, način vključevanja
v razvoj.
8) delavnica: Delavnica pojavov nesnovne dediščine na kmetijah – tradicija, domača obrt in
običaji - pohod; vodi Janko Kotnik. Predstavitev pomena in primerov tovrstne dediščine
(žganjekuha, sadjarstvo), predstavitev primerov dobrih praks ohranjanja tradicije, zvrsti
domače obrti in kmečkih običajev, načini vključevanja v razvoj.
9) delavnica: Delavnica o domači obrti in kulinariki; vodi Ivanka Logar. Predstavitev
pomena in načinov ohranjanja dediščine domače obrti in kulinarike, predstavitev primera,
načini vključevanja v razvoj.
10) delavnica: Delavnica možnost zaposlovanja na podeželju – delo na kmetiji; vodi Lili
Mahne. Spoznavanje načinov/možnosti samozaposlitve na kmetiji oziroma podeželju.
Način razvoja zaposlitve ob upoštevanju vrednot dediščine in vključevanja dediščine v
lastno dejavnost. Pomen upoštevanja okoljskih vrednot. Predstavitev izsledkov
študijskega primera dobre prakse v Nemčiji – predstavitev vsem partnerjem, da lahko
vključijo te izsledke v svoj lastni osebni načrt dela in razvoja.
4. K 4. točki dopolnitev pojasnjujemo kako se aktivnosti »študijski obiski primerov dobrih
praks v Nemčiji« vključuje v projekt in kaj bo doprinesla območju LAS.
Gre za obisk didaktične kmetije v Nemčiji, kjer imajo pojave dediščine na strokovno pravilen
način identificirane, predstavljene in vključene v lastno dejavnost.
Iz tega izhajajo naše ugotovitve, da se lahko po njih zgledujemo v naših nadaljnjih
aktivnostih. Zato smo si zadali študijski obisk, da jih podrobneje spoznamo in proučimo.
Območju Las ta študijski obisk doprinaša znanje kako razvijati tradicionalna znanja, kako
identificirati ključne vrednote v svojem okolju in iz njih oblikovati sporočilo za obiskovalce.
Vzpostavlja se sodelovanje.
5. K 5. točki dopolnitev pojasnjujemo na kakšen način bomo izbrali udeleženca, ki se bosta
udeležila študijske pot v Nemčijo.
Za študijsko pot v Nemčijo bomo izbrali tista dva člana konzorcija, ki bosta izkazala največjo
sposobnost za učinkovit prenos znanj v naše okolje in sposobnost razvijanja mrežnega
sodelovanja (merilo: izkušnje s sodelovanjem, znanja tujih jezikov,…).
6. K 6. točki dopolnitev dopolnjujemo pričakovane rezultate da se navezujejo na zastavljene
cilje.
Zastavljeni cilji:
C1 – povečanje zavedanja o identiteti treh občin
C2 – povečanje strokovnega pristopa pri identifikaciji pojavov dediščine in ozaveščanju
C3 – povečanje povezovanja in sodelovanja
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Pričakovani rezultati:
R1 – vzpostavljena identiteta preko identifikacije pojavov dediščine v vseh treh občinah
(identifikacije pojavov dediščine nadzemnega, podzemnega krasa, gozdne dediščine,
nesnovne dediščine, biotske pestrosti, možnosti dela na kmetijah/podeželju - Izvedba 10
delavnic)
R2 – vzpostavljeno razvojno sodelovanje s strokovnimi institucijami dediščine in razvita
metoda dela za identifikacijo pojavov dediščine in ozaveščanje (ta metoda vključuje tudi
delovanje točk dediščinskih in zelenih informacij, posredovanje informacij preko
panojev/plakatov in vzpostavitev registra in zbornika pojavov dediščine).
R3 – vzpostavljeno razvojno partnerstvo za ozaveščanje o identiteti, ki zna uporabljati
program Aktivne politike zaposlovanja, mreženje in mednarodno mobilnost.
7. K 7. točki dopolnitev določamo natančne lokacije na katerih bodo vzpostavljene točke
dediščinskih in zelenih informacij.
Točke dediščinskih in zelenih informacij so razporejene na območju Nature 2000 – Notranjski
trikotnik, na območju kulturne krajine državnega pomena – Cerkniško polje.
Točke so razporejene tako, da pokrivajo največjo frekventnost s strani obiskovalcev/ciljnih
skupin.
1) Dolenje Jezero 1e – Zavod jezerski hram: vstop na presihajoče Cerkniško jezero, Muzej
Cerkniškega jezera.
2) Križna jama, Bloška polica – Društvo ljubiteljev Križne jame: vstop v jamo, pot do gradu
Snežnik.
3) Krajinski park Rakov Škocjan – Hotel Rakov Škocjan.: izhodišče za vse aktivnosti po
krajnskem parku.
4) Laze pri Gorenjem jezeru – Kmetija Tdolenj: vstop na Cerkniško jezero, dostop do izvirov
Cerkniškega jezera.
8. K 8. točki dopolnitev prilagamo zahtevano izjavo, da aktivnosti tega projekta še niso bile
sofinancirane iz javnih RS in EU
9. K 9. točki dopolnitev pojasnjujemo razliko med aktivnostmi projekta (identifikacija
pojavov dediščine) z aktivnostmi projekta z naslovom Oblikovanje lokalne turistične
destinacije – Zaključna faza.
Projekt »Dediščinski detektiv – samoaktiviranje kot pot v trajnostni razvoj« v svojih
aktivnostih obravnava pomen vrednot dediščine in okolja. Projekt obravnava pojave
dediščine:
- nadzemnega krasa;
- podzemnega krasa;
- dediščine gozda;
- dediščine lova;
- biotske raznovrstnosti;
- nesnovne dediščine kulinarike, obrti in tradicionalnih znanj;
Identifikacija pojavov vključuje strokovni pristop in bazira na ozaveščanju in informiranju,
ne podaja nobenih osnov ali namer za oblikovanje turistične destinacije.
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Poudarja pomen varovanja dediščine in okolja ter strokovno pravilnega ozaveščanja in
informiranja, tako preko delavnic kot preko informacijskih točk.
Projektna naloga Oblikovanje lokalne turistične destinacije - zaključna faza bo obsegala
naslednje aktivnosti, ki se nanašajo na raziskave o pojavih dediščine, ki sooblikujejo
destinacijo Loške doline oziroma pripravo meril za evidentiranje elementov kulturne
dediščine:
- Vzpostavitev pogojev za pripravo lokalne etnološke zbirke kmetijskega orodja in
pripomočkov za delo v gozdu, na polju, na kmetiji in v gospodinjstvu; urejena etnološka
zbirka bo vključevala orodja in pripomočke, potrebne za delo na visokoležečih kmetijah.
Lokacije zbirke se bo nahajala na lokaciji najvišje ležečega kmetijskega gospodarstva na
lokalnem področju
-

Objekti, v okviru katerih se bo izvajalo raziskovanje etnoloških posebnosti in pojavov
kulturne dediščine se nahaja na nadmorski višini 1064 m; zaselek leži sredi gozdov, tako
da bo etnološko zbirko orodja in pripomočkov za delo dopolnjevala gozdna učna pot, kjer
se bodo obiskovalci spoznavali z elementi naravne dediščine (drevesne, živalske vrste in
podobno )

-

Aktivnost priprave meril za evidentiranje elementov kulturne dediščine, ki se nanašajo
na vojaške objekte polpretekle zgodovine pa obsegajo sledeče aktivnosti:
• vzpostavitev metodologije dokumentiranja novodobnih vojaških objektov, na podlagi
katerih se podajo smernice za vpis v kataster kulturne dediščine pri Ministrstvu za
kulturo
• izmera nevpisanih arhitekturnih vojaških objektov v Javorniku na območju občine
Loška dolina, fotodokumentacija zatečenega stanja ter priprava osnovne
dokumentacije za vpis na ministrstvu.

Menimo, da nalogi v tej točki ne uporabljata enake metodologije, cilji in namen projekta se
razlikujejo, s tem pa tudi aktivnosti obeh projektov.
10. K 10. točki dopolnitev prilagamo podroben stroškovnik.
11. K 11. točki dopolnitev navajamo vse predvidene promocijske aktivnosti in morebitne
naklade promocijskega gradiva.
V okviru projekt bo izdelan register pojavov dediščine – 1 računalniški izvod (spletna stran),
izdelanih bo 6 obvestilnih plakatov za točke dediščinskih in zelenih informacij, objave v
medijih (4x).
12. K 12. točki dopolnitev smo delež prispevka v naravi izločili iz tabele Finančno
ovrednotenje projekta.
13. K 13. točki dopolnitev prilagamo popravljeno tabelo Finančno ovrednotenje projekta.
Zaradi nepredvidenih zamud pri sklepanju pogodb in končnem podrobnem ocenjevanju
projekta, podaljšujemo rok za dokončanje projekta za 1 leto – do 30.9.2011 in s tem tudi
datum vlaganja zahtevka na 5. 10. 2011.
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Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah
Skupaj
Skupna vrednost (€)

38.060,00

Upravičeni stroški (€)

35.000,00

Tip projekta / faze projekta z % sofinanciranja

Drugi neprofitni projekti do 100 %

LEADER sredstva
v%
v€

100,00
35.000,00

Zasebna sredstva
v%
v€

8,04
3.060,00

Druga sredstva
v %
v€

/
/

Prispevek v naravi (%)

0

Obdobje izvajanja projekta
Dinamika vlaganja zahtevkov

1.1.2010 30.9.2011
5.10.2011 35.000,00 €
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Dediščinski detektiv – samoaktiviranje kot pot v trajnostni razvoj
brez DDV

z DDV

upravičeni stroški

100%

NOSILNEC ZAVOD
JEZERSKI HRAM P1

12.000,00

12.400,00

12.000,00

12.000,00

Aktivnost 1

12.000,00

12.400,00

12.000,00

12.000,00

DELO

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

plača vodje projekta

3.920,00

3.920,00

3.920,00

3.920,00

plača koordinatorja I

3.960,00

3.960,00

3.960,00

3.960,00

avtorski honorar

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

študentsko delo

1.120,00

1.120,00

1.120,00

1.120,00

STORITVE
izdelava in tisk
obvestilnih plakatov

2.000,00

2.400,00

2.000,00

2.000,00

1.425,00

1.710,00

1.425,00

1.425,00

pisarniški material

250,00

300,00

250,00

250,00

pogostitev na delavnici

200,00

240,00

200,00

200,00

najem prostorov
PARTNER 2: DRUŠTVO LJUBITELJEV
KRIŽNE JAME

125,00

150,00

125,00

125,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

Aktivnost 1

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

DELO

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

plača koordinatorja / delavca na info. Točki

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PARTNER 3: KANCIJAN D.O.O.
Aktivnost 1

0,00

0,00

0,00

0,00

DELO

0,00

0,00

0,00

0,00

plača koordinatorja / delavca na info. Točki

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

2.400,00

2.000,00

2.000,00

PARTNER 4: TD BLOKE
Aktivnost 1

2.000,00

2.400,00

2.000,00

2.000,00

STORITVE

2.000,00

2.400,00

2.000,00

2.000,00

svetovanje/raziskava

1.675,00

2.010,00

1.675,00

1.675,00

pogostitev udeležencev delavnice

200,00

240,00

200,00

200,00

najem prostorov
PARTNER 5: CENTER ZA OHRANJANJE NARAVNE
IN
KULTURNE DEDIŠČINE D.O.O.

125,00

150,00

125,00

125,00

2.000,00

2.400,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.400,00

2.000,00

2.000,00

Aktivnost 1
STORITVE

2.000,00

2.400,00

2.000,00

2.000,00

svtovanje/raziskava

1.675,00

2.010,00

1.675,00

1.675,00

pogostitev udeležencev delavnice

200,00

240,00

200,00

200,00

najem prostorov

125,00

150,00

125,00

125,00

PARTNER 6: GIZ PONUDNIKOV OB CJ

5.000,00

6.000,00

5.000,00

5.000,00

Aktivnost 1

5.000,00

6.000,00

5.000,00

5.000,00

STORITVE

5.000,00

6.000,00

5.000,00

5.000,00

870,00

1.044,00

870,00

870,00

pogostitev udeležencev delavnic ( 5 delavnic)

1.000,00

1.200,00

1.000,00

1.000,00

najem prostorov (delavnice, info. Točke)

3.130,00

3.756,00

3.130,00

3.130,00

svetovanje/raziskava/izobraževanje (3x290,00 Eur)

PARTNER 7: NEC

8.000,00

8.460,00

8.000,00

8.000,00

Aktivnost 1

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

DELO

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

plača delavca na info točki

2.000,00

2,000,00

2.000,00

2.000,00

Aktivnost 2

2.650,00

2.780,00

2.650,00

2.650,00

DELO
plača koordinatorja aktivnosti in izvajalca
delavnice

800,00

800,00

800,00

800,00

600,00

600,00

600,00

600,00

avtorski honorar

200,00

200,00

200,00

200,00

STORITVE

1.850,00

1.980,00

1.850,00

1.850,00

potni stroški

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

zunanje svetovanje/izobraževanje
Aktivnost 3
DELO
plača koordinatorja/udeleženca študijske ture

650,00

780,00

650,00

650,00

3.350,00

3.680,00

3.350,00

3.350,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

STORITVE

3.150,00

3.480,00

3.150,00

3.150,00

potni stroški

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

najem prostorov
zunanje svetovanje/izobraževanje
pisarniški material

250,00

300,00

250,00

250,00

1.100,00

1.320,00

1.100,00

1.100,00

300,00

360,00

300,00

300,00

PARTNER 8: TD NOTRANJSKA

2.000,00

2.400,00

2.000,00

2.000,00

Aktivnost 1

2.000,00

2.400,00

2.000,00

2.000,00

STORITVE

2.000,00

2.400,00

2.000,00

2.000,00

zunanje storitve/svetovanje

1.000,00

1.200,00

1.000,00

1.000,00

urejanje spletnih strani

1.000,00

1.200,00

1.000,00

1.000,00

35.000,00

38.060,00

35.000,00

35.000,00

SKUPAJ

Prispevek v naravi

0,00

Profitni del

0,00%

0%

0,00

Neprofitni del

100%

38.060,00

SKUPAJ:

100%

38.060,00

Celotna vrednost

38.060,00

LEADER

35.000,00

zasebna sredstva

3.060,00

0,00%

Projekt št. 5: Oblikovanje lokalne turistične destinacije – Zaključna faza
Nosilec: Javni zavod za kulturo in turizem grad Snežnik
1. K 1. točki dopolnitev opredeljujemo aktivnosti po fazah bolj podrobno:
A1 - Raziskava o pojavih dediščine, ki sooblikujejo destinacijo Loške doline in A4 Adaptacija dveh objektov kulturne dediščine ter vzpostavitev funkcionalne uporabnosti
(Obnova sušilnice sadja ter Etnološkega muzeja zasebnika)
Projektni partner, to je društvo EN TRN meni, da je vaška sušilnica sadja objekt, ki si po
dolgih letih samevanja in propadanja zasluži temeljito prenovo in oživitev dejavnosti, ki se je
v njej kot tudi v ostalih, žal že propadlih vaških sušilnicah sadja, odvijala na tem področju že
stoletja
Sušilnica se nahaja v vasi Vrh v občini Loška dolina in je vpisana v register kulturne
dediščine Republike Slovenije – enota dediščine EŠD 28064, odločba Ministrstvo za kulturo
št. Rkd-05-08-00085-03-0 z dne 12.08.2008.
Sušilnica je ena izmed redkih, če ne zadnjih ohranjenih objektov namenjenih sušenju sadja v
občini Loška dolina, ki je pripadala vasi kot celoti in ne zgolj posamezni kmetiji. O objektu in
njegovem pomenu za vas veliko povedo nekateri še živi vaščani Vrha. Sušilnica je bila v
zdajšnji podobi zgrajena med obema vojnama iz materiala, katerega so domačini pripeljali iz
bližnjih italijanskih karavel, ki so bile v velikem številu posejane na območju Javornikov.
Obnova sušilnice sadja se načrtuje v prvi fazi izvedbe projekta.
Pri projektu se kot strošek deloma upošteva prispevek v naravi članov društva (opirajoč se na
pojasnilo Ministrstva za kmetijstvo št 3310-47/2008-2 z dne 14.01.2010)
Obnova prostora ter funkcionalna prilagoditev za postavitev muzeja kmetijskega orodja na
visokoležeči kmetiji poteka v eni fazi in sicer zasebnik namerava delno preurediti prostor, v
katerem se bo nahajala stalna etnološka zbirka. Zasebnik, ki je lastnik obstoječega
kmetijskega gospodarstva, namerava v neposredni bližini urediti še gozdno učno pot;
obiskovalci, ki bi si ogledali zbirko orodja, bi na gozdni učni poti pridobili dodatne
informacije o načinu in pogojih življenja na visokogorski kmetiji.
Lovska družina Lož Stari trg namerava v letu 2010 nadaljevati s projektom opazovanja
medveda v naravnem okolju; zaradi povečanega obsega opazovanja medveda in drugih divjih
živali v naravnem okolju namerava društvo vzpostaviti še eno dodatno opazovalno mesto, v
sodelovanju z ostalimi upravljalci lovišč in lovskimi organizacijami.
Pri projektu se kot strošek deloma upošteva prispevek v naravi članov društva (opirajoč se
na pojasnilo Ministrstva za kmetijstvo št 3310-47/2008-2 z dne 14.01.2010)
A2 - Priprava meril za evidentiranje elementov kulturne dediščine izvedbe ki se nanašajo na

vojaške objekte polpretekle zgodovine pa obsegajo sledeče aktivnosti:

Vzpostavitev metodologije dokumentiranja novodobnih vojaških objektov, na podlagi katerih
se podajo smernice za vpis v kataster kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo izmera
nevpisanih arhitekturnih vojaških objektov v Javorniku na območju občine Loška dolina,
fotodokumentacija zatečenega stanja ter priprava osnovne dokumentacije za vpis na
ministrstvu

A6 - Vzpostavitev info točke ter organizacija kulturno-etnološke prireditve
Uspešno posredovanje informacij turistom o turistični ponudbi je eden od ključnih dejavnikov
uspešnega trženja turističnih produktov. Poleg privabljanja gostov k ponudnikom na
destinaciji, ki se v večji meri odvija izven njenega območja je velikega pomena tudi nudenje
podrobnih, aktualnih in sprotnih informacij na področju destinacije, ki gostu pomagajo
kakovostno preživeti čas, ko se na njej zadržuje. Za zagotavljanje ustreznih informacij na
destinaciji imajo pomembno vlogo turistične informacijske točke. Pomembno je, da so te
organizirane v krajevnih središčih.
Na področju občine Loška dolina deluje trenutno ena informacijska točka. Ta se nahaja na
območju gradu Snežnik. Na tej lokaciji se, zaradi turistične privlačnosti zadržuje razmeroma
veliko število gostov. Da bi jim ponudili potrebne informacije je takšna informacijska točka
tam gotovo potrebna. Prav tako pomembno pa bi bilo informacije o turistični ponudbi, tudi o
možnostih ogleda gradu Snežnik, gostom ponuditi v središču Loške doline, v Starem trgu.
Projekt predvideva najem prostora za informacijsko pisarno v Starem trgu in njegovo
ureditev. Na lokaciji bodo ponujeni tudi vodeni ogledi naravnih in kulturnih znamenitosti na
destinaciji in v njeni okolici.
A3 - Organizacija in izvedba etnološko-kulturne prireditve z namenom predstavitve
elementov kulturne dediščine lokalnega področja, kjer bodo posamezni partnerji izvedli
predstavitve na temo kulturne krajne
Z vidika ohranjanja kulturne krajine je nadvse pomembno, da se vsaj delno ohranjajo
tradicionalni načini kmetovanja. Vzdrževanje navad naših prednikov bo po eni strani
pripomoglo k uspešnejšemu posredovanju kulturne dediščine našim naslednikom, po drugi
strani pa bo vzpostavilo boljše možnosti trženja turističnih produktov na področju destinacije.
Enako pomembna je urejenost naselji in vasi.
Eden najpomembnejših simbolov tradicionalnega kmetovanja na področju Loške doline je
ostrnica. Ostrnica je največkrat izdelana iz vrhov smreke dolžine okrog treh metrov. Veje
smrekovega vrha so posekane tako, da ob steblu ostanejo okrog 10 cm dolgi štrclji, ki
zadržujejo zdrs na ostrnici naloženega sena proti tlom. Ostrnice odete s senom so na polju
največkrat postavljene v ravno vrsto in dajejo poletni pokrajini svojevrstno podobo, ki so jo
znali občudovati številni priznani umetniki. Ohranjanje znanja zdevanja ostrnic in tega
tovrstnega načina sušenja sena želimo spodbujati s prireditvijo, kjer je ta umetnost posebej
animirana in predstavljena. Podobno načrtujemo s predvidenimi nagradami spodbujati
urejanje vasi in zasebnih hiš. Izpeljano bo ocenjevanje, na prireditvi pa bodo podeljene
nagrade najboljšim. S prireditvijo želimo obiskovalcem predstaviti tudi izdelke domače obrti,
ki nastajajo na področju Loške doline in njihove izdelovalce. Predstavili se bodo na posebej v
ta namen postavljenih stojnicah.
A5 - Organizacija in izvedba delavnic za ozaveščanje lokalnega prebivalstva ter drugih članov
LAS o pomembnosti turizma za podzemne jame ter izdelava reklamnega materiala v ta
namen
Podzemne jame so naravne vrednote državnega pomena. Znanje o njihovem obiskovanju in
turistični rabi je med lokalnim prebivalstvom in turističnimi ponudniki majhno. Projekt bo
vseboval raziskave o vedenju prebivalstva, izobraževalne delavnice za prebivalce in
turistične ponudnike (s poudarkom na turističnih vodnikih) ter izdajo brošure o Turizmu v
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podzemnih jamah. Kot primera dobre prakse bosta vključena Križna jama pri Ložu in jama
Golobina na Loškem polju
2. K 2. točki dopolnitev pojasnjujemo katere aktivnosti zajema obnova objektov:
Namen in cilj projekta je temeljita prenova objekta z oživitvijo dejavnosti sušenja sadja.
Gradbena dela bodo obsegala:
- menjava celotne lesene strešne konstrukcije
- menjava kritine (obstoječo kritino zamenjati z bobrovec)
- podpora in utrditev temeljenja
- menjava fasade
- menjava vrat in oken
- notranja zidarska dela (obnova kurišča, dimnika, stopnišča, predprostora)
- obnova »les« oz. prostora za sušenje sadja
- obnova stropa
- ostala gradbeno in obrtniška dela
Obnova objekta zasebnika, kateri namerava urediti etnološko zbirko orodja in priprav za delo
na visokogorski kmetiji, zajema adaptacijska dela na objektu, kateri bo namenjen postavitvi
etnološke zbirke:
- delna preureditev notranjega prostora (pregradne stene),
- funkcionalna preureditev elektro in vodovodne inštalacije,
- talna zaključna dela ter beljenje .
- dodelava notranjega prostora – leseni opaži ter pripadajoče delo
3. K 3. točki dopolnitev specificiramo vso opremo, ki bo predmet tega projekta:
Nakup opreme je predviden pri aktivnosti Vzpostavitev info točke projektnega partnerja ter
nosilca projekta Zavoda za turizem Grad Snežnik.
Načrtovana oprema, ki je predmet podpore v tem projektu je sledeča:
• Oprema potrebna za nemoteno delovanje info točke ( pisarniško pohištvo )
• Elektronska komunikacijska oprema (telefon, fax, skener, …)
• Multimedijska in druga IKT oprema, potrebna za delovanje info točke ter animiranje in
informiranje obiskovalcev
• Druga oprema in pripomočki, potrebni za informiranje in animiranje obiskovalcev
4. K 4. točki dopolnitev pojasnjujemo kaj pomeni vzpostavitev info točke
Na področju občine Loška dolina deluje trenutno ena informacijska točka, ki pa ni
organizirana v skladu s potrebami obiskovalcev. Nahaja se na območju gradu Snežnik. Na tej
lokaciji se, zaradi turistične privlačnosti zadržuje razmeroma veliko število gostov. Da bi jim
ponudili potrebne informacije je takšna informacijska točka tam gotovo potrebna. Prav tako
pomembno pa bi bilo informacije o turistični ponudbi, tudi o možnostih ogleda gradu
Snežnik, gostom ponuditi na mestu najpogostejšega vstopanja v Loško dolino, to je v Ložu.
Projekt predvideva najem prostora za informacijsko pisarno v Ložu in njegovo ureditev.
Lokacija in naslov info točke: Cesta 4. oktobra 49 Lož, 1386 Stari trg pri Ložu
Na lokaciji bodo ponujeni tudi vodeni ogledi naravnih in kulturnih znamenitosti na destinaciji
in v njeni okolici. Glavne aktivnosti vzpostavitve info točke so pa sledeče: majem prostora v
Ložu, Ureditev prostora, Izobraževanje turističnih vodnikov
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5. K 5. točki dopolnitev navajamo na kakšen način projekt prispeva k cilju oziroma
prioritetni nalogi iz Lokalne razvojne strategije
Prispevek k ciljem LAS-a:
a.) razvoj naravnih, kulturnih in človeških potencialov za višjo dodano vrednost preko
razvoja zbirk naravne in kulturne dediščine, z dvigom kvalitetne turistične ponudbe in
storitev ter razvojem človeških virov, osveščanjem in izobraževanjem ljudi ter obstoječih
služb na območju
b.) doseganje večje prepoznavnosti območja preko mreženja ponudnikov in podjetnikov in
obveščanja javnosti ter delovanja in mreženja informacijskih centrov
Aktivnosti, s katerimi bomo dosegli načrtovane cilje so sledeči:
- raziskava o pojavih dediščine, ki sooblikujejo destinacijo Loške doline
- priprava meril za evidentiranje elementov kulturne dediščine
- organizacija in izvedba etnološko kulturne prireditve z namenom predstavitve elementov
kulturne dediščine lokalnega okolja
- adaptacija enega objekta kulturne dediščine ter funkcionalna ureditev drugega objekta z
namenom vzpostavitve pogojev za postavitev etnološke zbirke starega orodja
- organizacija in izvedba delavnic za ozaveščanje lokalnega prebivalstva ter drugih članov
LAS o pomembnosti turizma za podzemne jame
- vzpostavitev info točke
- nadaljnje preučevanje medveda in drugih divjih živali v naravnem okolju ter ozaveščanje
prebivalstva LAS ter drugih LAS o življenju divjih živali, predvsem medveda v naravnem
okolju.
6. K 6. točki dopolnitev utemeljujemo razliko med aktivnostmi projekta (identifikacija
elementov kulturne dediščine) z aktivnostmi projekta z naslovom Dediščinski detektiv –
samoaktiviranje kot pot v trajnostni razvoj
Projektna naloga Oblikovanje lokalne turistične destinacije - zaključna faza bo obsegala
naslednje aktivnosti, ki se nanašajo na raziskave o pojavih dediščine, ki sooblikujejo
destinacijo Loške doline oziroma pripravo meril za evidentiranje elementov kulturne
dediščine:
• Vzpostavitev pogojev za pripravo lokalne etnološke zbirke kmetijskega orodja in
pripomočkov za delo v gozdu, na polju, na kmetiji in v gospodinjstvu; urejena etnološka
zbirka bo vključevala orodja in pripomočke, potrebne za delo na visokoležečih kmetijah.
Lokacije zbirke se bo nahajala na lokaciji najvišje ležečega kmetijskega gospodarstva na
lokalnem področju
• Objekt, v okviru katerih se bo izvajalo raziskovanje etnoloških posebnosti in pojavov
kulturne dediščine se nahaja na nadmorski višini 1064 m; zaselek leži sredi gozdov, tako
da bo etnološko zbirko orodja in pripomočkov za delo dopolnjevala gozdna učna pot, kjer
se bodo obiskovalci spoznavali z elementi naravne dediščine ( drevesne, živalske vrste in
podobno )
• Aktivnost priprave meril za evidentiranje elementov kulturne dediščine, ki se nanašajo
na vojaške objekte polpretekle zgodovine pa obsegajo sledeče aktivnosti:
o vzpostavitev metodologije dokumentiranja novodobnih vojaških objektov, na podlagi
katerih se podajo smernice za vpis v kataster kulturne dediščine pri Ministrstvu za
kulturo
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o izmera nevpisanih arhitekturnih vojaških objektov v Javorniku na območju občine
Loška dolina,fotodokumentacija zatečenega stanja ter priprava osnovne dokumentacije
za vpis na ministrstvu .
Pojasnilo nosilca projekta Dediščinski detektiv – samoaktiviranje kot trajnostni razvoj o
vsebini njihovega projekta je sledeče:
Projekt »Dediščinski detektiv – samoaktiviranje kot pot v trajnostni razvoj« v svojih
aktivnostih obravnava pomen vrednot dediščine in okolja. Projekt obravnava pojave
dediščine:
- nadzemnega krasa;
- podzemnega krasa;
- dediščine gozda;
- dediščine lova;
- biotske raznovrstnosti;
- nesnovne dediščine kulinarike, obrti in tradicionalnih znanj;
Identifikacija pojavov vključuje strokovni pristop in bazira na ozaveščanju in informiranju, ne
podaja nobenih osnov ali namer za oblikovanje turistične destinacije.
Poudarja pomen varovanja dediščine in okolja ter strokovno pravilnega ozaveščanja in
informiranja, tako preko delavnic kot preko informacijskih točk
Menimo, da nalogi v tej točki ne uporabljata iste metodologije, cilji in namen se razlikujejo, s
tem pa tudi aktivnosti projektov.
7. K 7. točki dopolnitev prilagamo zahtevano izjavo, da aktivnosti tega projekta še niso bile
sofinancirane iz javnih RS in EU
8. K 8. točki dopolnitev navajamo evidenčno številko kulturne dediščine ( EŠD ) za vse
objekte, ki bodo obnovljeni
V projektu se predvideva obnova enega objekta in sicer sušilnice VRH – sušilnica za sadje
pri hiši VRH 20 – EŠD 28064
9. K 9. točki dopolnitev prilagamo kulturno-varstveno soglasje oz. pogoje s strani Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana.
10. K 10. točki dopolnitev navajamo katere institucije, ki izvajajo javno službo varstva
kulturne dediščine, bodo sodelovale v projektu.
V projektu, katerega bomo izvajali, je za strokovni nadzor zadolžen zavod za varstvo kulturne
dediščine, območna enota Ljubljana.
Za pomoč pri popisu zbirke orodij na visokoležečem kmetijskem gospodarstvu bomo
zaprosili Notranjski muzej v Postojni
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11. K 11. točki dopolnitev dopolnjujemo pričakovane rezultate z rezultati učinka (dodana
vrednost projekta)
Aktivnost

Rezultat

A1. Raziskovanje pojavov
dediščine

Poročilo o raziskavi pojavov
dediščine po metodologiji
muzejev ( upoštevajoč
navodila etnografskega
muzeja)

A2. Priprava meril za
evidentiranje elementov
kult.dediščine- vojaški
objekti polpretekle
zgodovine
A3. Organizacija in izvedba
etnološko kulturne
prireditve
A4. Adaptacija enega
objekta kulturne
dediščine ter vzpostavitev
funkcionalne uporabnosti

Pripravljena merila za
vrednotenje vojaških
objektov italijanske vojske
izpred druge svetovne vojne
Izvedena etnološko-kulturna
prireditev

Adaptirana oziroma
obnovljena sušilnica sadja
ter urejen prostor za
predstavitev lokalne
etnološke zbirke
kmetijskega orodja ter
pripomočkov za delo na
viskoležečih kmetijskih
gospodarstvih
A5. Organizacija in izvedba Izvedenih 5 delavnic ter
delavnic za ozaveščanje
priprava brošure za
lokalnega prebivalstva ter gospodinjstva lokalnega
drugih članov LAS o
območja ( 1000 kosov)
pomembnosti turizma za
podzemne jame ter
izdelava reklamnega
materiala v ta namen;
A6. Vzpostavitev info točke
Delujoča info točka
A7. Postavitev dodatne
premične opazovalne
enote ter seznanitev
javnosti o izsledkih
opazovanja obnašanja
medveda v naravnem
okolju

Postavljena dodatna
premična opazovalna enota

Rezultat učinka (dodana
vrednost)
V poročili bodo opisani
pojavi kulturne dediščine,
kateri bodo vsem turističnim
ponudnikom ter ostalim
ciljnim skupinam
omogočili, da jih uporabljajo
za svoje potrebe
Pomen, klasifikacija,
vrednotenje objektov ter
metodološko popisani ter
evidentirani objekti
Načrtovano število
obiskovalcev na prireditvi je
1000
Urejen objekt kulturne
dediščine ter muzej , ki
izpričuje lokalno identiteto

Načrtovano število
udeležencev delavnic bo bolj
ozaveščeno iz vsebin
poznavanja podzemnih jam
ter turizma na tem področju

Število obiskovalcev info
točke bo 200
Lažje spremljanje gibanja
divjih živali ter opazovanje
navad in obnašanja,
predvsem medvedov
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12. K 12. točki dopolnitev navajam natančno lokacijo – naslov bodoče (vzpostavljene) info
točke
Lokacija info točke bo na naslovu: Cesta 4. oktobra 49, Lož, 1386 Stari trg pri Ložu
13. K 13. točki dopolnitev prilagamo podroben stroškovnik.
14. K 14. točki dopolnitev navajamo vse predvidene promocijske aktivnosti in morebitne
naklade promocijskega gradiva.
Promocijsko gradivo predvideva projektni partner Društvo ljubiteljev Križne jame in sicer
brošuro o pomenu jamskega turizma za ozaveščanje vrednot destinacije , ki naj bi jo prejelo
vsako gospodinjstvo - naklada 1000 izvodov
15. K 15. točki smo delež prispevka v naravi ustrezno popravil in ga ustrezno označili v tabeli
Finančno ovrednotenje projekta.
16. K 16. točki dopolnitev prilagamo popravljeno tabelo Finančno ovrednotenje projekta.
Zaradi nepredvidenih zamud pri sklepanju pogodb in končnem podrobnem ocenjevanju
projekta, spreminjamo terminsko obdobje izvajanja projekta in s tem tudi datum vlaganja
zahtevka.
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Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah
Faza 1

Faza 2

Skupaj

Skupna vrednost (€)

54.890,00

6.000,00

60.890,00

Upravičeni stroški (€)

48.750,00

5.000,00

53.750,00
Drugi profitni
projekti do 50 %

Drugi profitni
projekti do 50 %

Drugi neprofitni
projekti do 100 %

LEADER sredstva
v%
v€

50,00
24.375,00

100,00
5.000,00

54,65
29.375,00

Zasebna sredstva
v%
v€

55,59
30.515,00

16,67
1.000,00

51,76
31.515,00

/
/

/
/

/
/

3,28
(1.800,00 EUR)

0

2,96
(1.800,00 EUR)

1.7.2009 do
1.9.2011

1.7.2009 do
1.9.2011

1.7.20091.9.2011

5.10.2011
24.375,00 EUR

5.10.2011
5.000,00 EUR

5.10.2011
29.375,00 EUR

Tip projekta / faze projekta z
% sofinanciranja

Druga sredstva
v %
v€
Prispevek v naravi (%)
Obdobje izvajanja projekta
Dinamika vlaganja zahtevkov

Projekt: profiten (v deležu 91,79 %)

Drugi neprofitni
projekti do 100 %

neprofiten (v deležu 8,21%)
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STROŠKOVNIK ZA PROJEKT: Oblikovanje lokalne turistične destinacije – Zaključna faza
brez DDV
23.320,00
12.600,00

z DDV
27.984,00
15.120,00

upravičeni stroški
22.104,00
11.384,00

12.600,00

15.120,00

11.384,00

5.692,00

IZVEDBA ETNOL.KULT.PRIREDITVE
delo
storitve (izvedba dogodka, podizvajalci)
storitve ( podizvajalci )
prisp v naravi

10.720,00

12.864,00

10.720,00

5.360,00

10.720,00

12.864,00

10.720,00

5.360,00

LOVSKA DRUŽINA LOŽ STARI TRG
delo
storitve (postavitev opazovalnice,ozaveščanje)
prisp v naravi

4.720,00

4.720,00

4.720,00

2.360,00

4.220,00
500,00

4.220,00
500,00

4.220,00
500,00

2.110,00
250,00

DRUŠTVO LJUBITELJEV KRIŽNE J.
OZAVEŠČANJE ZA JAMSKI T.
delo ( osebni dohodek zaposlenca)
storitve ( delavnice )
prisp v naravi

3.050,00

3.310,00

3.050,00

1.525,00

1.750,00
1.300,00

1.750,00
1.560,00

1.750,00
1.300,00

875,00
650,00

JURE KORDIŠ s.p.
delo
material za obnovo objekta
prisp v naravi

14.236,00

14.236,00

14.236,00

7.118,00

14.236,00

14.236,00

14.236,00

7.118,00

ZAVOD ZA TURIZEM LOŠKA DOLINA
VZPOSTAVITEV INFO TOČKE
delo
oprema(specificirano v pojasnilih)
prisp v naravi

100%

50%
11.052,00
5.692,00

CENTER ONKD d.o.o.
delo
storitve
prisp v naravi

5.000,00

6.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

6.000,00

5.000,00

5.000,00

DRUŠTVO EN TRN
delo
material za obnovo objekta
prisp v naravi

4.640,00

4.640,00

4.640,00

0,00

1.540,00
3.100,00

1.540,00
3.100,00

1.540,00
3.100,00

54.966,00
3.600,00

60.890,00

53.750,00

SKUPAJ
Prispevek v naravi

Profitni del
Neprofitni del
SKUPAJ:
Celotna vrednost
LEADER
zasebna sredstva

91,79%
8,21%
100%
60.890,00
29.375,00
31.515,00

55.890,00
5.000,00
60.890,00

2.320,00
770,00
1.550,00

5.000,00

24.375,00

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje

SPREMEMBA PROJEKTA OBLIKOVANJE LOKALNE
TURISTIČNE DESTINACIJE – ZAKLJUČNA FAZA

V/na Starem trgu dne 01.09.2011

Odgovorna oseba
Matjaž ŽNIDARŠIČ
Funkcija:
Vodja nosilnega partnerja
Podpis
……………………………………

žig

Javni zavod za kulturo in turizem grad Snežnik je nosilni partner projekta z naslovom Oblikovanje lokalne
turistične destinacije – zaključna faza, ki je bil uvrščen v LIN za 2010 (projekt št. 5). Zaradi objektivnih
razlogov, ki se nanašajo zlasti na pozno potrditev LIN in s tem podaljšanje izvajanja navedenega projekta,
smo nekatere projektne naloge izvedli nekoliko drugače kot je bilo prvotno načrtovano. Posledica
spremenjenega izvajanja projektnih nalog je tudi spremenjen stroškovnik projekta, pri tem pa ostajajo
pričakovana LEADER sredstva v enakem znesku, kot so bila načrtovana.
V nadaljevanju vam tako pošiljam obrazložitev nastalih sprememb in novo oblikovan stroškovnik. Prosimo
vas, da potrdite predlagane spremembe.
I. Predvidene naloge posameznega partnerja in njihovo izvajanje
1. Javni zavod za kulturo in turizem grad Snežnik
Prvotno predvidene naloge partnerja
Koordinacija projekta, projektno poročanje , organizacija etnološko-kulturne prireditve, kjer se bodo
srečali vsi lokalni subjekti, ki se ukvarjajo z ozaveščanjem o naravni in kulturni dediščini,
vzpostavitev info točke v Starem trgu – vzpostavitev dodatnega delovnega mesta.
Izvedene naloge
Vse navedene naloge so bile realizirane, vendar izvedene aktivnosti za posamezno nalogo po obsegu
pomembno odstopajo od prvotno načrtovanih.
• Etnološko-kulturna prireditev je bila v času izvajanja projekta izvedena dvakrat in ne enkrat,
kot je bilo prvotno predvideno. Prireditvi sta se odvijali med 18.6. in 26.6.2010, ter med 26.5.
in 29.5.2011. V letu 2010 prireditev zaradi slabih vremenskih razmer ni bila izvedena v celoti,
v letu 2011, pa je bila izpeljana po predvidenem programu. V zahtevku za sredstva iz projekta
bi tako želeli uveljavljati stroške nastale pri izvedbi obeh prireditev. Uveljavljati želimo tudi
stroške dela za koordinacijo aktivnosti pri izvedbi prireditve v višini 3.351,70 EUR, kar
predstavlja 242 ur zaposlenega v zavodu, to je 17,31% vseh ur opravljenih v obdobju od
januarja do avgusta 2011. Stroški izvedbe prireditve so tako višji od prvotno načrtovanih in
znašajo 20.488,01 EUR, od tega upravičeni stroški 17.641,845 EUR.
• V skladu z načrtom je bila vzpostavljena Info točka na naslovu Cesta 19. oktobra 49, Lož. V
info točki je bilo vzpostavljeno tudi dodatno delovno mesto Turističnega informatorja. Stroški
vzpostavitve info točke so veliko nižji od načrtovanih. V projektu je bilo predvideno, da bomo
uveljavljali stroške najema prostorov, ureditev prostora in izobraževanje turističnih vodnikov.
Velik del navedenih stroškov smo prenesli na projekt »Park Zeleni krasa«, ki ga izvaja RRA
Notranjsko-kraške regije. Med prenesenimi stroški je strošek izobraževanja vodnikov in
pretežni del stroškov nakupa opreme za info točko. Stroški najema prostorov so odpadli, saj je
lastnik prostorov Občina Loška dolina, ki nam je prostore dala v brezplačen najem. Iz projekta,
prijavljenega v LIN 2010 smo v okviru naloge vzpostavitev info točke tako financirali le
manjši del stroškov za nakup opreme, to je tiste potrebne oprema, ki ni bila del projekta »Park
Zelenega krasa«. V okviru te naloge želimo uveljavljati stroške v višini 2.464,25 EUR, od tega
upravičenih stroškov 2.058,55 EUR.
• Skupni stroški projektnih nalog partnerja so iz navedenih razlogov nižji od predvidenih v
projektu prijavljenem v LIN 2010, kot bomo pojasnili kasneje pa so nižji tudi skupni stroški
izvajanja projektnih nalog nekaterih drugih projektnih partnerjev. Posledica teh sprememb je
nižji znesek pričakovanih LEADER sredstev za izvedbo projektnih nalog. Da bi ohranili
pričakovana LEADER sredstva za projekt želimo kot nosilni partner uveljavljati tudi stroške
za vodenje projekta v skupni višini 2.520,70 EUR, kar predstavlja 182ur zaposlenega v zavodu,
to je 13,07 % vseh ur opravljenih v obdobju od januarja do avgusta 2011.
2. Lovska družina Lož-Stari trg
Prvotno predvidene naloge partnerja
Preučevanje medveda v naravnem okolju s poudarkom na povečanju prepoznavnosti medveda kot
blagovne znamke, postavitev dodatne premične opazovalne enote ter seznanjanje zainteresirane
javnosti o izsledkih svojih opazovanj o obnašanju medveda v naravnem okolju.

Izvedene naloge
Preučevanje medveda v naravnem okolju sloni predvsem na opazovanju obnašanja medvedov na
opazovalnicah, postavljenih v naravnem okolju. V okviru projekta prijavljenega v LIN 2010 je bila
predvidena postavitev nove premične opazovalne enote, ki pa jo je društvo kupilo pred pričetkom
izvajanja projekta. Stroški nakupa so bili v prvotnem stroškovniku všteti v strošek storitev. Te želimo
zato zmanjšati na vrednost stroškov postavitve opazovalnice in nakupa krme za uporabo na novem
opazovalnem mestu, kar znaša 1.824,00 EUR, od tega 1.520,00 EUR upravičenih stroškov. Za
vzpostavitev opazovalnega mesta, oskrbovanja le-tega s krmo in izvajanje opazovanja je partner oz.
njegovi člani opravil večje število prostovoljnih ur kot je bilo predvideno, zato se prispevek v naravi
poveča na 2.250,00 EUR.
3. Jure KORDIŠ
Prvotno predvidene naloge partnerja
Adaptacija lastnega objekta kulturne dediščine s stalno postavitvijo muzeja starega orodja in zasnova
gozdne učne poti.
Izvedene naloge
Partner je izpeljal zasnovo gozdne učne poti. V okviru te naloge je izdal zgibanko v nakladi 3000
izvodov, ki vsebuje opis poti. Izvedel je tudi adaptacijo objekta kulturne dediščine. Gre za gospodarsko
poslopje, ki leži v najvišje ležeči vasi v južnem delu Slovenije, Zgornje Poljane. Vas leži na nadmorski
višini 1030m. Gospodarsko poslopje je pomembno, ker služi shranjevanju zbirke starega kmečkega
orodja, ki se je uporabljalo v visoko ležečih področjih. Za prenovo objekta je bil porabljen manjši del
sredstev, kot je bil prvotno predviden, ker je partner odstopil od načrta, da bi objekt preuredil v muzej.
Objekt je uredil do te mere, da služi svojemu prvotnemu namenu, shranjevanju starega orodja. Za
storitve pri izvedbi zasnove gozdne učne poti in adaptaciji objekta so nastali stroški v skupni višini
11.685,00 EUR, od tega upravičeni stroški v znesku 10.594,86 EUR. Pri adaptaciji objekta je partner
prispeval večje število ur lastnega dela. Tega želimo uveljavljati kot prispevek v naravi v višini
1.950,00 EUR.
4. Društvo ljubiteljev Križne jame
Prvotno predvidene naloge partnerja
Ozaveščanje prebivalcev o pomembnosti turizma v podzemnih jamah, o možnosti promocije naravne
dediščine v lokalnem in mednarodnem okolju, izdelava zgibanke za vsako lokalno gospodinjstvo ter
druge zainteresirane obiskovalce.
Izvedene naloge
Partner je vse predvidene naloge izpeljal v skladu z načrtom. Tudi stroškovnik za tega partnerja ostaja
takšen, kot je bil prvotno načrtovan.
5. Društvo EN – TRN
Prvotno predvidene naloge partnerja
Adaptacija objekta kulturne dediščine, vpisanega v register ter ozaveščanje lokalnega prebivalstva o
sušenju avtohtonih vrst sadja na star način.
Izvedene naloge
Partner je vse predvidene naloge izpeljal v skladu z načrtom. Tudi stroškovnik za tega partnerja ostaja
takšen, kot je bil prvotno načrtovan.
6. Center ONKD d.o.o.
Prvotno predvidene naloge partnerja
Izdelava postopka evidentiranja elementov kulturne dediščine in vzpostavitev evidence dela le-te,
vzpostavitev dodatnega delovnega mesta (vojaški objekti iz polpreteklega obdobja).
Izvedene naloge
Partner je vse predvidene naloge izpeljal v skladu z načrtom. Tudi stroškovnik za tega parnerja ostaja
takšen, kot je bil prvotno načrtovan.

II. Predlagana sprememba finančnega ovrednotenje projekta
Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah

Faza 1

Faza 2

Skupaj

Skupna vrednost
(€)

48.871,26

8.520,70

57.391,96

Upravičeni
stroški (€)

43.708,60

7.520,70

51.229,30

Drugi profitni
projekti do 50 %

Drugi neprofitni
projekti do 100 %

Drugi profitni projekti do 50 %
Drugi neprofitni projekti do
100 %

LEADER
sredstva
v%
v€

50,00
21.854,30

100,00
7.520,70

57,34
29.375,00

Zasebna sredstva
v%
v€

55,28
27.016,96

11,74
1.000,00

48,83
28.016,96

/
/

/
/

15,47

0,00

13,17
(7.560,00 EUR)

Obdobje izvajanja
projekta

1.7.2009
31.12.2011

1.7.2009
31.12.2011

1.7.20091.9.2011

Dinamika
vlaganja
zahtevkov

21.854,30
31.12.2011

7.520,70
31.12.2011

29.375,00

Tip projekta / faze
projekta z %
sofinanciranja

Druga sredstva
v %
v€
Prispevek v
naravi (%)

Projekt -profiten (v deležu 85,15%)
Kontaktna oseba

/
/

neprofiten (v deležu 14,85%)

Matjaž ŽNIDARŠIČ - mob: 041 634 224

Projektni vodja
Nadzor nad projektom
Kontaktne informacije o
projektu

Matjaž ŽNIDARŠIČ
Projektni svet partnerjev in UO LAS
Matjaž ŽNIDARŠIČ / 041 634 224

Predlagane spremembe
STROŠKOVNIKA ZA PROJEKT: Oblikovanje lokalne turistične destinacije - Zaključna faza
upravičeni stroški
22.221,09

brez DDV
22.221,09

z DDV
25.472,96

VODENJE PROJEKTA

2.520,70

2.520,70

2.520,70

2.520,70

VZPOSTAVITEV INFO TOČKE
delo
storitve
prisp v naravi

2.058,55

2.464,25

2.058,55

0,00

2.058,55

2.464,25

2.058,55

IZVEDBA ETNOL.KULT.PRIREDITVE
delo
storitve
prisp v naravi

17.641,84
3.351,70
14.290,14

20.488,01
3.337,85
17.150,16

17.641,84
3.351,70
14.290,14

0,00

8.820,92
1.675,85
7.145,07

LOVSKA DRUŽINA LOŽ STARI TRG
delo
storitve
prisp v naravi

3.770,00

4.074,00

3.770,00

0,00

1.885,00

1.520,00
2.250,00

1.824,00
2.250,00

1.520,00
2.250,00

3.050,00

3.310,00

3.050,00

1.750,00
1.300,00

1.750,00
1.560,00

1.750,00
1.300,00

12.544,86

13.635,00

12.544,86

10.594,86
1.950,00

11.685,00
1.950,00

10.594,86
1.950,00

5.000,00

6.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

6.000,00

5.000,00

5.000,00

4.643,33

4.900,00

4.643,33

0,00

1.283,33
3.360,00

1.540,00
3.360,00

1.283,33
3.360,00

51.229,30

57.391,96

51.229,30

ZAVOD ZA TURIZEM LOŠKA DOLINA

DRUŠTVO LJUBITELJEV KRIŽNE J.
OZAVEŠČANJE ZA JAMSKI T.
delo
storitve
prisp v naravi
JURE KORDIŠ s.p.
delo
storitve
prisp v naravi
CENTER ONKD d.o.o.
delo
storitve
prisp v naravi
DRUŠTVO EN TRN
delo
material za obnovo objekta
prisp v naravi
SKUPAJ
Prispevek v naravi

Profitni del
Neprofitni del
SKUPAJ:
Celotna vrednost
LEADER
zasebna sredstva

7.560,00

85,15%
14,85%
100%
57.391,96
29.375,00
28.016,97

48.871,26
8.520,70
57.391,96

100%
2.520,70

50%
9.850,20

1.029,28
1.029,28

760,00
1.125,00
0,00

1.525,00
875,00
650,00

0,00

6.272,43
5.297,43
975,00
0,00

2.321,67
641,67
1.680,00

7.520,70

21.854,30

Projekt št. 6 : Od nature do kulture 2010 in 2011
Nosilec: Miklova hiša – TIC Ribnica
K 1. točki
dopolnitev
V skladu s V.
poglavjem Javnega
razpisa za izbor in
potrditev Lokalnih
akcijskih skupin,
upravičenih do
sredstev za
izvajanje pristopa
Leader se v
naseljih, ki imajo
več kot 10.000
prebivalcev, ne
sme izvajati
projektov, ki so
sofinancirani iz
ukrepov Leader.
K 2. točki
dopolnitev

Iz projekta so izločeni vsi stroški za izvajanje projekta v naseljih, ki
imajo več kot 10.000 prebivalcev, kjer se ne sme izvajati projektov,
ki so sofinancirani iz ukrepov Leader.
Tako projekt ne vsebuje več stroškov za najem prostorov na sejmu
TIP. Projektni partnerji so se odločili, da pa bodo sodelovali na
drugih prireditvah etnološkega in kulturnega značaja na območju Od
Nature Do Kulture.
Predvideno je sodelovanje na nekaterih izmed naslednjih prireditev,
ki se odvijajo na območju LAS Po poteh dediščine od Idrijce do
Kolpe: Rokodelski festival v Ribnici, Tamburanje va Kostele, Tržni
dan v Sodražici, idr.
Hkrati so se projektni partnerji dogovorili, da projekt ne bo vseboval
promocije lokalnih ponudnikov. V sklopu projekta se bo
predstavljala le naravna in kulturna dediščina območja, ki je javno in
prosto dostopna vsem obiskovalcem.

Prilagamo zahtevano izjavo.

Priložite izjavo, da
aktivnosti tega
projekta se niso
bile sofinancirane
izjavnih sredstev
RS in EU.
K 3. točki
dopolnitev
Priložite kulturnovarstveno oz.
naravovarstveno
soglasje za vse
posege v kulturno
oz. naravno
dediščino.
K 4. točki
dopolnitev

Projekt predvideva postavitev tabel na Ribniški naravoslovni poti,
oziroma nadomestitev starih tabel z novimi na že obstoječih
lokacijah.
Za obnovo poti imamo že pridobljeno soglasje Zavoda za gozdove
(v prilogi), naravovarstveno soglasje pa ni potrebno, ker pot ne
poteka na območju Nature 2000 ali drugega zaščitenega območja.

Prilagamo zahtevano izjavo.

Glede na to, da del
finančnih sredstev
zagotavljajo tudi
občine priložite se
1

izjavo, da bodo
upoštevana vsa
določila Zakona 0
javnem naročanju
(ZJN_2).
K 5. točki
dopolnitev
Predložite
podrobnejši
stroškovnik iz
katerega bodo
razvidni vsi
predvideni stroški
projekta.
K 6. točki
dopolnitev
Navedite vse
predvidene
promocijske
aktivnosti in
morebitne naklade
promocijskega
gradiva.

Prilagamo podroben stroškovnik v prilogi.

V projektu bo izdelana zloženka, ki bo vsebovala zemljevid
območja s fotografijami ter kratkimi opisi naravnih in kulturnih
znamenitosti območja Od Nature Do Kulture.
V zloženki bodo predstavljene le tiste lokacije območja, ki so javno
in prosto dostopne in niso tržno naravnane ter na katerih se ne
pobira vstopnina.
Natisnjena bo v nakladi 10.000 izvodov. Zloženko bodo obiskovalci
lahko dobili brezplačno na prireditvah etnološkega in kulturnega
značaja, ki bodo potekale na območju Od nature do kulture.
Druga tovrstna aktivnost bo zloženka na temo kolesarskih poti v
občini Velike Lašče, v izvedbi Zavoda Parnas. Narejena bo v
nakladi 500 izvodov in bo služila kot brezplačno gradivo na
kolesarskih poteh. Na zloženki bodo predstavljene le lokacije
naravne in kulturne dediščine, ki so javno in prosto dostopne in niso
tržno naravnane ter na katerih se ne pobira vstopnina.

K 7. točki
dopolnitev
Iz opisa vsebine je
razvidno, da gre za
podporo turizmu in
promocijo
območja. Projekt
izvedite v
dveh fazah, tip
projekta pa je
»Promocija
proizvodov in
storitev«, ki se
sofinancira do 40
%
vrednosti

Tržni del je iz projekta izločen. Vse aktivnosti so izključno netržno
naravnane.
Vse gradivo, ki bo izdelano v projektu, se bo delilo brezplačno.
V predstavitev območja ne bodo vključeni zasebni ponudniki, prav
tako ne bodo vključene profitno naravnane storitve, zato se
pričakuje 100% sofinanciranje.
Projekt bo izveden v dveh fazah. Zahtevek bo oddan do 6.12.2010.

2

upravičeni
stroškov.
K 8. točki
dopolnitev
Prispevek v naravi.

K 9. točki
dopolnitev

Prispevek v naravi je iz finančne konstrukcije izločen.
Predviden je bil pri aktivnostih zavoda Parnas, pri trasiranju novih
kolesarskih poti v občini Velike Lašče. Omenjeno smo uskladili s
55. členom Uredbe Sveta (ES) Št. 1698/2005.
Prilagamo popravljeno tabelo Finančno ovrednotenje projekta v
prilogi

V skladu s
pozivom oz.
dopolnitvami
popravite tabelo
Finančno
ovrednotenje
projekta.
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Dodatne dopolnitve projekta:
OPIS AKTIVNOSTI:
-

v projektu bodo izvedene naslednje aktivnosti:
a. Gradivo, material, priprava in koordinacija projektnih partnerjev za udeležbo na
kulturno-etnoloških prireditvah in Zloženka od Kulture Do Nature.
b. Trasiranje kolesarskih poti v občini Velike Lašče in tisk zloženke.
c. Grafično oblikovanje in postavitev tabel Ribniške Naravoslovne poti.

a) Udeležba na kulturno-etnoloških prireditvah: materialni in organizacijski stroški. V
namen predstavitve območja bodo izdelani pripomočki: Zemljevid območja na tabli,
predstavitveni film, ki vsebuje posnetke naravne in kulturne dediščine in je izključno
neprofitnega značaja. Narejena bo zloženka območja Od Nature Do Kulture, kjer bodo
predstavljene različne točke naravnih in kulturnih znamenitosti, ki so javno in prosto (brez
vstopnin) dostopne. Izključeno je vsakršno navajanje ali promocija zasebnih storitev ali
ostalih tržno naravnanih aktivnosti. Zloženka se bo brezplačno delila obiskovalcem na
prireditvenih prizoriščih kulturno-etnoloških prireditev. Oblikovanih in natisnjenih bo
10.000 izvodov. Skupen strošek za predstavitev območja bo 10.938,00 (storitve 9.115,00,
delo in koordinacija 3.190,00)
b) Kolesarske poti Velike Lašče in zloženka: Zavod Parnas bo kot partner v projektu
trasiral nove kolesarske poti v občini Velike Lašče. Gre zgolj za izmero poti z GPS-om in
označitev na zemljevidu. V naravnem okolju ne bodo izvedeni nikakršni posegi. Partner
potrjuje, da gre za neprofitni projekt, ki je upravičen do 100 % sofinanciranja upravičenih
stroškov, da bodo v zloženki vrisane poti v obliki zemljevida, opisi poti ter vnešene
lokacije naravne in kulturne dediščine, ne bodo pa promovirani posamezni ponudniki ob
poti.
Narejena bo v nakladi 500 izvodov in bo služila kot brezplačno gradivo na kolesarskih
poteh. Nastali bodo stroški 3.600 € (od tega 1.200 € za oblikovanje, grafično pripravo in
tisk zloženke in 2.400 € stroški dela oz. plača zaposlenega
c) Grafično oblikovanje in postavitev Ribniške Naravoslovne poti: Občina Ribnica bo v
projektu izvedla obnovo Ribniške naravoslovne poti. Grafični oblikovalec bo izdelal
ilustracije, skice in celostno grafično podobo v številu 15 različnih izdelkov, v digitalni
obliki. Za tisk in leseno konstrukcijo imamo že zagotovljena druga sredstva. V projektu pa
se predvideva še postavitev tabel na terenu. Table bodo označevale lokacije naravne in
kulturne dediščine, nobena od teh lokacij ni tržnega značaja. Sama pot se nahaja izven
območja Nature 2000 ali drugega zaščitenega območja. Tudi poslej bodo stare table le
nadomeščene z novimi. Celoten strošek izdelave grafične celostne podobe in postavitve
tabel bo 8.300,40 EUR (grafična priprava 4.800 EUR, postavitev 15 tabel 3.500,00 EUR)
CILJNE SKUPINE PROJEKTA:
Neposredna ciljna skupina - vsi obiskovalci na kulturno-etnoloških prireditvah (npr.
Rokodelski festival v Ribnici, Tamburanje va Kostele…), kolesarji in pohodniki, upokojenci,
šolarji. Posredna ciljna skupina: širša turistična javnost, tako tuja kot domača, vsi turisti in
ostali obiskovalci na območju sodelujočih občin, družine in posamezniki, poslovni partnerji,
društva, upokojenci, organizirane turistične skupine, še posebej šolske skupine.
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PRISTOP, METODE IN POSTOPKI ZA IZVAJANJE PROJEKTA:
-

Nosilni partner Miklova hiša ima nalogo povezovanja in koordinacije projektne skupine, v
kateri so predstavniki turizma v sodelujočih občinah. Pri organizaciji vsak od sodelujočih
partnerjev prevzame svoj del priprave vsebine in gradiva. Nosilni partner koordinira
sestanke, zbiranje materiala, oblikovanje in natis zloženke.

NALOGE POSAMEZNEGA PARTNERJA:
Nosilni partner: Miklova hiša – TIC Ribnica: prevzema odgovornost za koordinacijo med
vsemi partnerji, za organizacijski delež skupnih aktivnosti in za vsebinsko pripravo aktivnosti,
za katere je finančno odgovorna Občina Ribnica. Prevzem odgovornosti za pripravo
prireditvenega programa za Občino Ribnica in skupne predstavitve. Prevzem odgovornosti in
koordinacijo za pripravo potrebnega materiala za zloženke Od Nature Do Kulture. Poleg tega
bo nosilni partner imel vodilno vlogo pri pripravi celostne grafične podobe in postavitvi tabel
na Ribniški naravoslovni poti. Nosilni partner bo deloma izvedel tudi aktivnosti v zvezi s stiki
z javnostmi, objava člankov. Pri tem bodo nastali stroški dela v višini 3.190,00 EUR.
Partner 1: Občina Kočevje: Prevzem odgovornosti za pripravo svojega dela prireditvenega
programa in skupne predstavitve. Priprava svojega dela vsebinskega materiala za zloženke Od
Nature Do Kulture. Delež občine Kočevje znaša 2.550,00 EUR.
Partner 2: Občina Kostel: Prevzem odgovornosti za pripravo svojega dela Prireditvenega
programa in skupne predstavitve. Priprava svojega dela vsebinskega materiala za zloženke Od
Nature Do Kulture. Njihov strošek predstavlja 2.380,00 EUR.
Partner 3: Občina Ribnica: Prevzem odgovornosti za financiranje svojega deleža v projektu
in projektno vodenje. Delež občine Ribnica znaša 11.480,40 EUR.
Parter 5: Občina Sodražica: Priprava svojega dela vsebinskega materiala za zloženke Od
nature do kulture. Njihov strošek predstavlja 828,00 EUR.
Partner 6: Občina Dobrepolje: Prevzem odgovornosti za pripravo svojega dela prireditvenega
programa in skupne predstavitve. Priprava svojega dela vsebinskega materiala za zloženke Od
Nature Do Kulture. Njihov strošek predstavlja 2.000,00 EUR.
Partner 7: Parnas – zavod za kulturo in turizem: Prevzem odgovornosti, organizacije in
načrtovanje novih kolesarskih tematskih poti na ozemlju občine Velike Lašče. Izdaja posebne
zloženke. Njihov strošek predstavlja 3.600,00 EUR.
CILJI PROJEKTA
- C-1: Oblikovanje skupne turistične destinacije Od Nature Do Kulture: Sodelovanje
projektnih partnerjev v tem projektu ima tudi dolgoročne učinke, ker pomeni podlago za
nadaljnja prizadevanja in aktivnosti pri oblikovanju skupne destinacije.
- C-2: Povečala se bo prepoznavnost območja sodelujočih občin. Obiskovalcem bo na voljo
brezplačno 10.500 enot novega kartografskega gradiva.
PRIČAKOVANI REZULTATI:
- R-1: Nastop in predstavitve območja Od Nature Do Kulture na najmanj dveh kulturno –
etnoloških prireditvah pod skupnim sloganom Od Nature Do Kulture.
- R-2: Oblikovanje in natis skupnih zloženk za območje Od Nature Do Kulture.
- R-3: Natis zloženk za kolesarske poti na območju Velikih Lašč v izvedbi in organizaciji
Zavoda Parnas.
- R-4: Objave v medijih o projektu.
- R-5: Obnova Ribniške naravoslovne poti.
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INDIKATORJI ZA SPREMLJANJE USPEŠNOSTI PROJEKTA:
Indikator
Kazalnik 1: Število objav v medijih
Kazalnik 2: Število obiskovalcev na etnološko – kulturnih
prireditvah
Kazalnik 3: Število novih kolesarskih poti v Velikih
Laščah
Kazalnik 4: Število novih tabel na Ribniški naravoslovni
poti

izhodiščno stanje

ciljna vrednost

0

2

0

20.000

0

5

0

15

6

Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah
Faza 1

Skupaj

Predstavitev območja
od Nature Do Kulture

Faza 2
Trasiranje poti in
zloženka Parnas,
Ribniška
naravoslovna pot

Skupna vrednost
(€)

14.128,00

11.900,40

26.028,40

Upravičeni stroški
(€)

12.305,00

10.317,00

22.622,00

Drugi neprofitni
projekti do 100 %

Drugi neprofitni
projekti do 100 %

Drugi neprofitni projekti do
100 %

100,00
12.305,00

100,00
10.317,00

100,00
22.622,00

12,90
1.823,00

13,31
1.583,40

13,09
3.406,40

/
/

/
/

/
/

Tip projekta
LEADER sredstva
v%
v€
Zasebna sredstva
v%
v€
Druga sredstva
v %
v€
Prispevek v naravi
(%)
Obdobje izvajanja
projekta

0

0

0

01.01.2010 –
5.12.2010

01.01.2010 –
5.12.2010

01.01.2010 – 5.12.2010

Dinamika vlaganja
zahtevkov

06.12.2010 –
12.305,00 EUR

06.12.2010 –
10.317,00 EUR

06.12.2010 – 22.622,00
EUR

7

STROŠKOVNIK ZA PROJEKT: Od nature do kulture 2010 in 2011
NOSILEC: Miklova hiša – TIC
Ribnica
FAZA 1

z DDV

upravičeni stroški

100%

3.190,00

3.190,00

3.190,00

3.190,00

9.115,00

10.938,00

9.115,00

9.115,00

12.305,00

14.128,00

12.305,00

12.305,00

2.400,00

2.400,00

2.400,00

2.400,00

1.000,00

1.200,00

1.000,00

1.000,00

3.400,00

3.600,00

3.400,00

3.400,00

6.917,00

8.300,40

6.917,00

6.917,00

6.917,00

8.300,40

6.917,00

6.917,00

SKUPAJ

22.622,00

26.028,40

22.622,00

22.622,00

Profitni del
Neprofitni del
SKUPAJ:

0,00
100,00%
100,00%

0,00
26.028,40
26.028,40

Celotna vrednost
LEADER
zasebna sredstva

26.028,40
22.622,00
3.406,40

brez DDV

Predstavitev območja Od Nature Do Kulture
delo (zaposleni pri nosilcu in
partnerjih)
storitve (izdelava predstavitvene
table, promocijskega filma)
FAZA 2
Trasiranje poti in zloženka
delo (zaposleni pri nosilcu in
partnerjih, avtorske pogodbe)
storitve (oblikovanje, grafična
priprava in tisk zloženke)
Ribniška naravoslovna učna pot
storitve (grafična priprava,
postavitev tabel)

STROŠKOVNIK ZA PROJEKT: Digitalizacija, evidentiranje in računalniška obdelava dediščine ter likovna
delavnica
brez DDV

z DDV

upravičeni stroški

100%

14.805,00

17.055,00

14.805,00

14.805,00

5.805,00

5.805,00

5.805,00

5.805,00

8.000,00

10.000,00

8.000,00

8.000,00

1.000,00

1.250,00

1.000,00

1.000,00

82.500,00

91.500,00

82.500,00

49.500,00

Delo (zaposleni pri
nosilcu projekta)

10.000,00

10.000,00

10.000,00

6.000,00

Delo (honoraji mentorji
in modeli)

30.000,00

30.000,00

30.000,00

18.000,00

Storitve (najem
prostorov, najem
opreme)

7.500,00

9.000,00

7.500,00

4.500,00

Materialni stroški
(pisarniški material,
material za izvedbo
delavnic)

10.000,00

12.500,00

10.000,00

6.000,00

Storitve za eksurzije
(najem avtobusov,
letalski prevoz, nočitve)

25.000,00

30.000,00

25.000,00

15.000,00

SKUPAJ

97.305,00

108.555,00

97.305,00

0%
100%
100%

0,00
108.555,00
108.555,00

60%

NOSILNEC: Miklova
hiša
Faza 1
Delo (študentski servis,
zaposleni pri nosilcu
projekta, avtorski
honorarji
Storitve (Redni servisi
računalniške opreme,
vzdrževanje spletnih
strani, plačilo snemalne
ekipe, najemi opreme)
Materialni stroški:
pisarniški material
Faza 2

Profitni del
Neprofitni del
SKUPAJ:
Celotna vrednost
LEADER
zasebna sredstva

108.555,00
64.305,00
44.250,00

14.805,00

49.500,00

Projekt št. 7: Digitalizacija, evidentiranje in računalniška obdelava dediščine ter likovna
delavnica
Nosilec: Miklova hiša Škrabčev trg 21, 1310 Ribnica
1. K 1. točki dopolnitev opredeljujemo aktivnosti po fazah bolj podrobno
Faza 1
Aktivnost 1: Popis in evidentiranje zasebne zbirke
Na način muzejskega dokumentiranja bomo ohranjali tudi zasebne zbirke, ena izmed njih je
sedlarstvo pri Tanko Janezu v Hrovači pri Ribnici. Na ta način bomo ohranjali hišni spomin in
nadgrajevali identiteto kraja. Popisali bomo po muzejski dokumentaciji predmete, zapisali
njihovo zgodbo, jih fotografirali, označili, izmerili, klasificirali na etnološki način in z
računalniškim programom Galis dodali v evidentiranje predmetov v bazo podatkov.
Trajanje: januar - december 2010
Aktivnost 2: Avdiovizualno snemanje dediščine
Namen snemanja je avdiovizualno zabeležiti načine in postopke izdelovanja, delavnice,
delovna orodja in stroje, delavnice in življenjsko zgodbo posameznega mojstra. Pri vsaki
panogi je potrebno posneti več izdelovalcev po različnih krajih, ker šele na ta način dobimo
celotno predstavo o različnih možnih načinih dela. Ker gre za strokoven pristop, je potrebno
veliko terenskega dela, strokovnih priprav, kvaliteto posnetkov in dobro montažo. Osnovni
namen je pridobiti čim večji arhiv, saj muzej v osnovi predstavlja dokumentiranje, hranjenje
in varovanje ter raziskovanje in predstavljanje
Trajanje: januar – december 2010
Faza 2
Aktivnost 1 : Likovna delavnica
Oblikovanih je pet skupin v številu 12 – 15 ustvarjalcev, skupaj 70. Za vsako področje dela so
določeni različni mentorji, skupaj 9 mentorjev. Slušatelji se seznanjajo z osnovno teorijo
posameznih področij in kasneje z neposrednim ustvarjanjem pod vodstvom mentorja. Pri
slikarstvu spoznavajo perspektivo, tonsko risbo, kontraste, izdelovanje tihožitja, portreta in
figure. Konkretno pri tihožitju so slikali predmete dediščine – izdelki domače obrti. Pri
kiparstvu se srečujejo s področji od abstraktne kompozicije, preko vseh faz nastajanja portreta
in priprave na izdelavo figure. Pri industrijskem oblikovanju spoznavajo načrtovano podobo
predmetov - tudi izdelkov domače obrti in preoblikovanje predmetov. Pri grafičnem
oblikovanju spoznavajo pomen grafične podobe, konkretno so poskušali oblikovati znak
likovne šole. Pri arhitekturi se srečujejo z oblikovanjem posamezna stavbe in zunanjega
prostora. Izdelali so makete preureditve posameznih javnih površin ribniškega trga. Pri
fotografije spoznavajo bistvo svetlobe in njene učinke na fotografsko podobo. Po izdelavi
ateljejskih fotografij in samostojni nalogi skupaj z mentorjem predebatirajo kvaliteto
posameznih fotografij in delajo izbor za razstavo.
2. K 2. točki dopolnitev navajamo na kakšen način projekt prispeva k cilju oziroma
prioritetni nalogi iz Lokalne razvojne strategije
•

Cilj 1: Ureditev prostora v kvalitetno življenjsko in delovno okolje. Prioritetne naloge:
Izboljšanje infrastrukture kulturne dediščine na podeželju. Ohranitev premične kulturne
dediščine in součinkovanje naravne in kulturne dediščine. Vzdrževanje kulturne krajine,
domače obrti.
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K temu cilju projekt prispeva s: popisom stanja premične kulturne dediščine, z
ohranjanjem hišnega spomina in identitete kraja (avdiovizualni arhiv, internetni filmi),
z izvedbo delavnice likovnega ustvarjanja (ohranjena dediščina panoge domače obrti –
suhorobarstvo)
•

Cilj 2: Razvoj naravnih, kulturnih in človeških potencialov za višjo dodano vrednost:
Razvoj in ustvarjanje novih zbirk naravne in kulturne dediščine. Razvoj človeških virov,
potencialov, izobraževanja ljudi in obstoječih služb na območju
K temu cilju projekt prispeva z: dopolnjenim registrom privatnih zbirk podeželske
dediščine, dopolnjeno in razširjeno mrežo lastnikov dediščine, dopolnjeno evidenco
dediščine (evidenčni izpisi), izvedbo izobraževanja lokalnega prebivalstva z območja
LAS-a o kulturni dediščini območja

3. K 3. točki dopolnitev prilagamo zahtevano izjavo, da aktivnosti tega projekta še niso bile
sofinancirane iz javnih RS in EU in izjavo, da bodo upoštevana vsa določila Zakona o
javnem naročanju. (ZJN 2)
4. K 4. točki dopolnitev pojasnjujemo strošek vzdrževanje računalnika
Projekt vključuje veliko dela z računalnikom in zato je le te potrebno redno vzdrževati,
naložiti protivirusne programe, vzdrževati dokumentacijski program galis, plačevati
najemnino in tudi plačevati internetno stran, če hočemo objavljati vsebine iz tega projekta.
5. K 5. točki dopolnitev pojasnjujemo aktivnosti izobraževanje
Izobraževanje je ključno pri fazi 2. Gre za izobraževanje ciljnih skupin s področja likovnega
ustvarjanja s poudarkom na lokalni kulturni dediščini – suhorobarska dežela. Pri fazi 1 pa gre
bolj za ozaveščanje o pomenu dediščine in razgovore z nosilci dediščine.
Faza 2: Aktivnost 1: Oblikovanih je pet skupin v številu 12 – 15 ustvarjalcev, skupaj 70. Za
vsako področje dela je so določeni različni mentorji, skupaj 9 mentorjev. Slušatelji se
seznanjajo z osnovno teorijo posameznih področij in kasneje z neposrednim ustvarjanjem pod
vodstvom mentorja. Pri slikarstvu spoznavajo perspektivo, tonsko risbo, kontraste,
izdelovanje tihožitja, portreta in figure. Konkretno pri tihožitju so slikali predmete dediščine –
izdelki domače obrti. Pri kiparstvu se srečujejo s področji od abstraktne kompozicije, preko
vseh faz nastajanja portreta in priprave na izdelavo figure. Pri industrijskem oblikovanju
spoznavajo načrtovano podobo predmetov - tudi izdelkov domače obrti in preoblikovanje
predmetov. Pri grafičnem oblikovanju spoznavajo pomen grafične podobe, konkretno so
poskušali oblikovati znak likovne šole. Pri arhitekturi se srečujejo z oblikovanjem posamezna
stavbe in zunanjega prostora. Izdelali so makete preureditve posameznih javnih površin
ribniškega trga. Pri fotografije spoznavajo bistvo svetlobe in njene učinke na fotografsko
podobo. Po izdelavi ateljejskih fotografij in samostojni nalogi skupaj z mentorjem
predebatirajo kvaliteto posameznih fotografij in delajo izbor za razstavo.
6. K 6. točki dopolnitev prilagamo podroben stroškovnik.
7. K 7. točki dopolnitev navajamo vse predvidene promocijske aktivnosti in morebitne
naklade promocijskega gradiva.
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Izdelava DVD-jev pri panogah za dokumentarno oddajo, ki se bo uporabila za muzejske
delavnice, muzejsko razstavo, predstavitveni internetni filmi za vsako panogo po dva, arhivski
DVD za potrebe muzeja ne za promocijo. To ne šteje v nakladi, ker gre le za nekaj izvodov
posamezne panoge, ločimo tudi po posameznemu izdelovalcu.
Faza 2: Vabila (1000) za zaključno prireditev, vabila (1000) za zaključno razstavo, zloženke,
katalog (400).
8. K 8. točki dopolnitev izjavljamo, da uveljavljanje prispevka v naravi ni predmet tega
projekta.
9. K 9. točki dopolnitev prilagamo popravljeno tabelo Finančno ovrednotenje projekta.
Finančne obveznosti projekta ostajajo nespremenjen. Spremeni se obdobje izvajanja
projekta faze 1 in faze 2 in sicer na 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010. Dinamika vlaganj za fazo 1
in fazo 2 pa je 31. 1. 2011.

3

Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah
Faza 1

Faza 2

Skupaj

Skupna vrednost (€)

17.055,00

36.000,00

53.055,00

Upravičeni stroški (€)

14.805,00

30.000,00

44.805,00
Drugi neprofitni
projekti – 100 %

Drugi neprofitni
projekti – 100 %

Drugo
usposabljanje
animacija in
izobraževanje – 60
%

LEADER sredstva
v%
v€

100,00
14.805,00

60,00
18.000,00

73,22
32.805,00

Zasebna sredstva
v%
v€

13,19
2.250,00

13,89
5.000,00

13,67
7.250,00

Druga sredstva
v %
v€

/
/

36,11
13.000,00

24,50
13.000,00

Prispevek v naravi (%)

0

0

0

Obdobje izvajanja projekta

1.1.2010 –
31.12.2010

1.1.2010 –
31.12.2010

1.1.2010 –
31.12.2010

Dinamika vlaganja zahtevkov

31.1.2011 14.805,00 €

31.1.2011 18.000,00 €

31.1.2011
32.805,00 €

Tip projekta / faze projekta z %
sofinanciranja

Drugo
usposabljanje
animacija in
izobraževanje – 60
%
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STROŠKOVNIK ZA PROJEKT: Digitalizacija, evidentiranje in računalniška obdelava dediščine ter likovna
delavnica
brez DDV

z DDV

upravičeni stroški

100%

14.805,00

17.055,00

14.805,00

14.805,00

5.805,00

5.805,00

5.805,00

5.805,00

8.000,00

10.000,00

8.000,00

8.000,00

1.000,00

1.250,00

1.000,00

1.000,00

30.000,00

36.000,00

30.000,00

18.000,00

Delo (avtoski honorarji mentorji)

17.040,00

21.300,00

17.040,00

10.944,00

Storitve (najem
prostorov, najem
opreme)

3.360,00

4.200,00

11.760,00

2.016,00

Materialni stroški
(pisarniški material,
material za izvedbo
delavnic)

8.400,00

10.500,00

SKUPAJ

44.805,00

53.055,00

0%
100%
100%

0,00
53.055,00
53.055,00

60%

NOSILNEC: Miklova
hiša
Faza 1
Delo (študentski servis,
zaposleni pri nosilcu
projekta, avtorski
honorarji
Storitve (Redni servisi
računalniške opreme,
vzdrževanje spletnih
strani, plačilo snemalne
ekipe, najemi opreme)
Materialni stroški:
pisarniški material
Faza 2

Profitni del
Neprofitni del
SKUPAJ:
Celotna vrednost
LEADER
zasebna sredstva

53.055,00
32.805,00
20.250,00

5.040,00
44.805,00

14.805,00

18.000,00

Projekt št. 8 : Pilotni projekt: CENTRI ZNANJ
Nosilec: Občina Kostel, Fara 30, 1336 Kostel
1. K 1. točki dopolnitev opredeljujemo aktivnosti bolj podrobno
• Aktivnost 1 – Sklop A:
Z organizacijo raziskav pri partnerjih, na katerih bomo vključili tudi zunanje strokovnjake,
bomo izdelali 9 programskih zasnov za delovanje na ekološko in etnološko usmerjenih
domačijah. V posamezni programski zasnovi bo opisan način izvedbe določenih produktov ali
aktivnosti pri posameznih partnerjih in bo omogočala višjo kakovost življenja na podeželju. S
tem bomo ustrezno ohranili in predstavili določena znanja (npr. tradicionalna znanja
ekološkega in etnološkega značaja) in izkušnje ter vzpodbudili kreiranje novih znanj.
Organizirali bomo 9 srečanj pri projektnih partnerjih in na njih izmenjali praktične izkušnje
partnerjev. S tem bomo vzpodbudili k razkrivanju in izmenjavi tradicionalnih znanj ter širili
obstoječe znanje in izkušnje posameznih partnerjev na ostale partnerje.
Z ogledom dobrih praks bomo pridobili dodatne izkušnje in znanja iz dobrih praks, ki jih
bomo vključili v ostale aktivnosti.
•

Aktivnost 2 – Sklop B:

Izdelane programske zasnove bomo zapisali in oblikovali v obliki zbornika (natisnjenih
minimalno 20 kosov), kjer bodo tudi opisi vseh aktivnosti projekta, ter kontaktni podatki o
partnerjih za pridobitev ustreznih informacij in izkušenj.
S predstavitvijo projekta javnosti (9 predstavitev na radiu, glasilih, prireditvah…) bomo skozi
cel projekt poskrbeli za širjenje izkušenj in pridobljenih znanj na širšo javnost na projektnem
območju LAS in širše.
•

Aktivnost 3 – Sklop C:

Vodenje in koordinacija vseh aktivnosti v obdobju izvajanja projekta (predvidoma 8 mesecev)
bo organizirana s strani vodilnega partnerja, in s pomočjo zunanjih izvajalcev.
Izdelana bo spletna stran na kateri bodo predstavljene vse aktivnosti, rezultati, izkušnje in
informacije po končanju projekta.
2. K 2. točki dopolnitev prilagamo zahtevano izjavo, da aktivnosti tega projekta še niso bile
sofinancirane iz javnih RS in EU in da bodo upoštevana vsa določila zakona o javnem
naročanju (ZJN_2)
3. K 3. točki dopolnitev pojasnjujemo kakšne raziskave bodo potekale v okviru tega projekta
Z organizacijo raziskav pri partnerjih, na katerih bomo vključili tudi zunanje strokovnjake,
bomo raziskali in na osnovi analize izdelali 9 programskih zasnov za delovanje na ekološko in
etnološko usmerjenih domačijah. V posamezni programski zasnovi bo opisan način izvedbe
določenih produktov ali aktivnosti pri posameznih partnerjih in bo omogočala višjo kakovost
življenja na podeželju. S tem bomo ustrezno ohranili in predstavili določena znanja (npr.
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tradicionalna znanja ekološkega in etnološkega značaja) in izkušnje ter vzpodbudili kreiranje
novih znanj.
4. K 4. točki dopolnitev navajamo kdo se bo srečeval s kom.
Na srečanjih se bodo srečevali projektni partnerji, ter zunanji izvajalci.
5. K 5. točki dopolnitev pojasnjujemo kakšna znanja in izkušnje si bodo projektni partnerji
med sabo izmenjevali.
Organizirali bomo 9 srečanj pri projektnih partnerjih in na njih izmenjali praktične izkušnje
partnerjev. S tem bomo vzpodbudili k razkrivanju in izmenjavi tradicionalnih znanj s
poudarkom na področje ekološke pridelave hrane, kmetovanja in življenja na podeželju ter
etnoloških običajev in navad, ter širili obstoječe znanje in izkušnje posameznih partnerjev na
ostale partnerje.
6. K 6. točki dopolnitev določamo vsebino in lokacije ogledov primerov dobrih praks, ter
pojasnjujemo kako se ta aktivnost vključuje v projekt in kaj bo doprinesla območju LAS.
Z ogledom dobrih praks bomo pridobili dodatne izkušnje in znanja iz dobrih praks s
poudarkom na področje ekološke pridelave hrane, kmetovanja in življenja na podeželju ter
etnoloških običajev in navad, ki jih bomo vključili v ostale aktivnosti predvsem v izdelavo
programskih zasnov. Območju LAS bodo izkušnje, pridobljene z ogledom dobrih praks,
posredovane na predstavitvi na spletni strani in preko medijev. Na osnovi navedenega bo na
območju LAS omogočena in ponujena možnost višje kvalitete življenja na podeželju.
Lokacijo ogleda bomo določili naknadno.
7. K 7. točki dopolnitev definiramo vsebino spletne strani
Izdelana bo internetna spletna stran, na kateri bodo predstavljene vse aktivnosti, rezultati,
izkušnje in informacije o projektu. Spletna stran bo aktivna tudi po zaključku projekta, s
čimer bomo zagotavljali trajnost in živost projekta tudi po zaključku izvajanja projekta.
8. K 8. točki dopolnitev definiramo vsebino zbornika
V zborniku bodo predstavljene izdelane programske zasnove (natisnjenih minimalno 20
izvodov, v obsegu minimalno 10 strani), kjer bodo tudi opisi vseh aktivnosti projekta, ter
kontaktni podatki o partnerjih za brezplačno pridobitev ustreznih informacij in izkušenj.
9. K 9. točki dopolnitev določamo cilje projekta
Cilj 1: Odkriti, zbrati in shraniti praktične ekološke izkušnje in tradicionalna znanja
posameznikov, ki so podprta s strokovnimi utemeljitvami. S tem bomo zagotavljali oz.
dosegli Ureditev prostora v kvalitetno življenjsko in delovno okolje.
Cilj 2: Posredovati javnosti na območju Las in širše (regija JV Slovenija, čezmejno) rezultate
projekta in omogočiti obveščanje in osveščanje javnosti s področja ekološke pridelave hrane,
kmetovanja in življenja na podeželju ter etnoloških običajev in navad. S tem bomo dosegli
razvoj naravnih, kulturnih in človeških potencialov za višjo dodano vrednost.
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Cilj 3: Predstavitev projekta in večja prepoznavnost območja Las
Projekt izvajamo z namenom, da bi s pomočjo strokovne podpore zbrali, preučili in uporabili
praktične izkušnje posameznega projektnega partnerja, ga vzpodbudili k razkrivanju in
izmenjavi njegovega skritega ali tradicionalnega znanja v projektni skupini ter hranili in
diseminirali rezultate v prakso skozi mrežo centrov znanj.
10. K 10. točki dopolnitev dopolnjujemo pričakovane rezultate z rezultati učinka
Rezultat: Na osnovi izvedenih raziskav in analiz bomo izdelali zbornik v nakladi vsaj 20
izvodov
Učinek: Zbornik bo razdeljen v knjižnice, izobraževalne inštitucije in med partnerje.
Naknadno bo po potrebi tudi ponatisnjen. S tem bomo odkrili, zbrali in shranili praktične
ekološke izkušnje in tradicionalna znanja posameznikov, ki so podprta s strokovnimi
utemeljitvami. Prav tako bomo posredovali v javnost rezultate raziskav projekta in omogočili
osveščanje javnosti na območju LAS in širše.
Rezultat: Naredili bomo idejne zasnove za oblikovanje novih programov pri posameznih
partnerjih - 9 izvodov.
Učinek: S tem bomo odkrili, zbrali in shranili praktične ekološke izkušnje in tradicionalna
znanja posameznikov, ki so podprta s strokovnimi utemeljitvami. Prav tako bomo posredovali
v javnost rezultate raziskav projekta in omogočili osveščanje javnosti na območju Las in širše.
Rezultat: Posredno in neposredno bomo ohranili delovna mesta pri projektnih partnerjih najmanj 5 delovnih mest
Učinek: S pridobljenimi novimi izkušnjami se bodo ohranila delovna mesta preko možnosti
izvajanja novih storitev.
Rezultat: Izdelana 1 spletna stran s predstavitvijo projekta ter kulturne in naravne dediščine.
Učinek: Predstavitev projekta in večja prepoznavnost območja LAS. Spletna stran bo
zabeležila najmanj 100 obiskovalcev.
Rezultat: Izvedenih 9 predstavitev projektnih partnerjev.
Učinek: Posredovali bomo v javnost rezultate raziskav projekta in omogočili obveščanje in
osveščanje javnosti na območju LAS in širše.
Rezultat: Izdelana poročila in zahtevki:
Učinek: Ustrezna izvedba projekta
11. K 11. točki dopolnitev prilagamo podroben stroškovnik.
Za izvedbo projekta bo nosilec projekta izvedel postopek, za izbor zunanjega izvajalca za
izvedbo posameznih aktivnosti projekta, v skladu z zakonom o javnem naročanju.
12. K 12. točki dopolnitev navajamo vse predvidene promocijske aktivnosti in morebitne
naklade promocijskega gradiva.
Promocijske aktivnosti za promocijo sofinanciranja s strani programa LEADER bodo
potekale v okviru predstavitve projekta. Predstavitve projekta javnosti bodo potekale z objavo
prispevkov v medijih in predstavitvami aktivnosti in rezultatov projekta:
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•
•
•
•
•

na radiu minimalno 6 prispevkov o aktivnostih in rezultatih projekta
v glasilih minimalno 2 prispevka o aktivnostih in rezultatih projekta
na prireditvi minimalno 1 predstavitev aktivnosti in rezultatov projekta
izdelan zbornik v nakladi najmanj 20 izvodov
postavljena 1 internetna stran

13. K 13. točki dopolnitev smo delež prispevka v naravi izločili iz tabele Finančno
ovrednotenje projekta.
14. K 14. točki dopolnitev navajamo, da bo nadzor nad projektom izvajal tudi LAS Po poteh
dediščine od Idrijce do Kolpe, Milena Glavač, 01 620 84 71 in Jože Levstek, 051 687 620
15. K 15. točki dopolnitev prilagamo popravljeno tabelo Finančno ovrednotenje projekta.
Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah
Skupaj
Skupna vrednost (€)

33.288,00

Upravičeni stroški (€)

27.740,00

Tip projekta / faze projekta z %
sofinanciranja

Drugi neprofitni projekti – 100% sofinanciranja

LEADER sredstva
v%
v€

100,00
27.740,00

Zasebna sredstva
v%
v€

16,66
5.548,00

Druga sredstva
v %
v€

0

Prispevek v naravi (%)

0

Obdobje izvajanja projekta
Dinamika vlaganja zahtevkov

1.1.2010 do 30.9.2010
5. 10. 2010
27.740,00 EUR
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STROŠKOVNIK ZA PROJEKT: Pilotni projekt: CENTRI ZNANJ
NOSILEC - Občina Kostel,
Fara 30, 1336 Kostel

brez DDV

z DDV

upravičeni stroški

100%

Aktivnost 1 - ODKRIVANJE , ZBIRANJE, SHRANJEVANJE ZNANJA

Zunanje storitve (izdelava
raziskave, organizacija
srečanj, organizacija ogleda
dobre prakse)

19.500,00

23.400,00

19.500,00

19.500,00

2.400,00

2.000,00

2.000,00

Aktivnost 2 - POSREDOVANJE REZULTATOV

Zunanje storitve (izdelava
zbornika, organizacija
predstavitve rezultatov
javnosti)

2.000,00

Aktivnost 3 - VODENJE, KOORDINACIJA, ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTI

Zunanje storitve (izdelava
spletne strani, pomoč pri
vodenju in koordinaciji
projekta)

Profitni del
Neprofitni del
SKUPAJ:
Celotna vrednost
LEADER
zasebna sredstva

6.240,00

7.488,00

brez DDV

z DDV

upravičeni stroški

100%

27.740,00

33.288,00

27.740,00

27.740,00

0%
100%
100%

0,00
33.288,00
33.288,00

33.288,00
27.740,00
5.548,00

6.240,00

6.240,00

Projekt št. 9 : Iz babičine kuhinje
Nosilec: Ljudska Univerza Kočevje
K 1. točki
dopolnitev
Natančno
opredelite
dejavnosti
tega projekta,
saj je
trenuten opis
nerazumljiv
in ni jasno,
kaj se bo
v okviru tega
projekta
izvajalo

Vse dejavnosti, ki so natančno opisane v nadaljevanju vodijo k osveščanju
prebivalcev podeželja, ohranjanju dediščine in medgeneracijskemu povezovanju.
Dejavnosti:
Faza 1: od 1.5. do 31.12.2010:
Aktivnost 1:
Motivacija in vključevanje učencev (vnukov) v projekt. S pomočjo osnovnih šol
bomo pripravili ustrezno promocijo za vključitev učencev. Rezultat: spisek
vključenih učencev.
Obdobje izvajanja: maj do oktober 2010
Aktivnost 2:
Motivacija in vključevanje mentorjev v projekt. Mentor, ki ga zagotovi vključeno
društvo podeželskih žena. Rezultat: identificiran mentor.
Obdobje izvajanja : maj do oktober 2010
Aktivnost 3:
Lokalni predstavitveni sestanek ( za bodoče uporabnike- učence in potencialne
sponzorje. Rezultat: pridobljena dodatna sredstva za končno gradivo.
Obdobje izvajanja: oktober 2010
Aktivnost 4:
Priprava lokalnih vsebin ( receptov) za usposabljanje .Mentor pripravi seznam
receptov, ki so tipične v okolju; vsebine so pripravljene v tiskani vsebini in CD ter
dostopne drugim preko portala LU Kočevje in partnerjev.
Obdobje izvajanja: oktober do december 2010
Aktivnost 5:
Mentorje - stare starše usposablja mentor - zunanji strokovnjak s področja
pedagogike in didaktike, ki jim bo pomagal pri kasnejših dejavnostih z vnuki in
jim svetoval glede didaktičnih metod za poučevanje vnukov.
Obdobje izvajanja: oktober 2010
Aktivnost 6:
Po dva mentorja na posamezni lokaciji usposabljata skupino 10 učencev v
gospodinjski učilnici šol v lokalnem okolju. Poleg konkretne priprave jedi in kuhe
se bodo pogovarjali tudi o načinu prehranjevanja v preteklosti ter pomenu prehrane
za naše zdravje.
Obdobje izvajanja: oktober do december 2010
Faza 2: od 1.1. do 30.9.2011:
Aktivnost 1:
Promocija projekta ( oglasi, predstavitev ) bo potekala preko spletne strani
prijavitelja in partnerjev, preko lokalnih medijev: Univox, Urban, R Kanal ter
pisanih lokalnih medijev in končno objavljene zbirka receptov v obliki nekoliko
nenavadne oblike knjižice v nakladi 3000 izvodov, ki jo bomo brezplačno ponudili
turistično informacijskim centrom in info točkam na območju LAS in
zainteresiranim po Sloveniji, z naslovom Iz babičine kuhinje, ki bo vsebovala
recepte avtohtonih jedi iz okolij iz katerih so vključeni tako stari starši kot vnuki (
Kočevje, Kostel, Ribnica, Loški Potok, Sodražica)
Obdobje izvajanja: promocija: oktober 2010 do maj 2011
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Nastajanje zbirke: oktober 2010 do maja 2011
Izdaja zbirke: junij 2011
Aktivnost 2:
Sklepni del projekta predstavlja udeležba mentorjev in učencev na Ribniškem
sejmu, ki bo potekal v smislu predstavitve rezultatov projekta ter hkrati konkreten
način uporabe lokalne kulturne dediščine v turistični ponudbi okolja. Na stojnici se
bodo predstavili tako z izdelanimi jedmi, kakor tudi s knjižico zbranih receptov in
svojimi projektnimi izkušnjami.
Obdobje izvajanja: priprava na sejem: junij 2011
Udeležba na sejmu: 1. nedeljo v septembru 2011
K 2. točki
dopolnitev
Pojasnite
aktivnost 2,
saj je opis
nerazumljiv.
Motivacija,
katerih
mentorjev in
kdo jih bo
motiviral?
K 3. točki
dopolnitev
Pojasnite,
kateri stroški
so mišljeni
pod posebne
stroške.
K 4. točki
dopolnitev
Pojasnite
kakšno
vzdrževanje
in katere
spletne strani
so mišljene
znotraj tega
projekta.
K 5. točki
dopolnitev
Pojasnite
aktivnosti

Faza 1: Aktivnost 2 - motivacija in vključevanje mentorjev v projekt: vsak partner
je v projektu zadolžen, da promovira dejavnosti projekta med svojimi člani, jih
vzpodbuja k sodelovanju, jih ustno in pisno povabi, da se aktivno vključijo v
projektne aktivnosti; med svojimi člani poišče tiste, ki imajo informacije ter
izkušnje o starih avtohtonih jedeh okolja in so pripravljeni svoje znanje prenašati
na mlade tako, da bodo v nadaljevanju projekta izvajali delavnice kuhanja za
mlade ter zbrali pisane avtohtone recepte okolja, ki jih bomo kasneje izdali v zbiri
receptov.
Vsak partner izbere med svojimi člani vsaj enega člana - bodočega mentorja
učencem.

Kot posredni stroški so mišljeni stroški, ki jih tudi sicer priznavajo ostala
ministrstva v Slovenji pri izvajanju projektov: stroški fotokopiranja, pošte,
telefona, elektrike, pisarniškega materiala, ki je potreben za izvajanje projekta ter
nabave materiala (živila), ki jih bodo v fazi izvajanja delavnic na terenu
potrebovali pri prikazovanju priprave avtohtonih jedi.

Projekt in vse njegove aktivnosti bodo objavljene na spletni strani Ljudske
univerze Kočevje. Za sprotno ažuriranje in objavljanje dogodkov v pisani in
slikovni obliki ter objavo zbirko receptov na naši spletni strani bo skrbela
strokovna delavka Ljudske univerze Kočevje in bomo uveljavljali stroške njenega
dela.

Identifikacija mentorjev je pojasnjena pod točko. 2; kriterij za izbiro je v prvi vrsti
prepoznavanje in poznavanje avtohtonih jedi kar bodo izkazovali s pisanimi
recepti, ki jih imajo; kriterij za izbiro je pripravljenost za sodelovanje in delo z
mladimi; kriterij so reference posameznika ( ali je že v preteklosti sodeloval pri
2

»identificirati
stare starše
za mentorje«
in
»identificirati
vnuke
učence«. Kaj
to
pomeni in
kdo bo
izbiral te
mentorje oz.
učence. Na
podlagi
katerih znanj
oz. referenc
bodo izbrani
stari starši za
mentorje?
K 6. točki
dopolnitev
Pojasnite na
kakšen način
boste s
projektom
dosegli cilj
»spodbujanje
udeležencev
k skrbi za
trajnosti
razvoj
podeželja«
K 7. točki
dopolnitev
Dopolnite
pričakovane
rezultate z
rezultati
učinka
(dodana
vrednost
projekta),
navezujejo
naj se na
cilj projekta.

pripravi avtohtonih jedi) in kako aktiven ter prepoznaven je v lokalnem okolju.
Mentorje bo izbral posamezen partner – društvo podeželskih žena skupaj z
nosilnim partnerjem.
Identifikacija vnukov-učencev: vsak partner v projektu je zadolžen, da v svojem
okolju nagovori osnovnošolske učence ( v sodelovanju s šolami v okolju) s pisnim
povabilom k sodelovanju in izbere tiste učence, ki se želijo udeležiti delavnic
kuhanja avtohtonih jedi in kasneje pri oblikovanju receptov.

Spodbujanje udeležencev k skrbi za trajnostni razvoj podeželja - gre za ohranjanje
tradicije in izročila v natisnjeni zbirki receptov, ki bo na voljo širšemu območju
LASa. Zbirka služi kot podlaga za vzpodbujanje gastronomskega turizma, kot
priročnik pri odprtem kurikulu v programu poklicnega izobraževanja gastronom –
hotelir, ki ga izvaja Ljudska univerza Kočevje, zbirka služi kot pripomoček
strokovnemu osebju v gostinskih lokalih na območju LASa, da bodo na svoje
jedilnike uvrstili tudi tradicionalne avtohtone jedi lokalnega okolja.

Izvedena pedagoška delavnica za mentorje in s tem pridobljena dodatna pedagoška
in didaktična znanja .
Izvedene kuharske delavnice: vsak partner dva stara starša in po 10 vnukov na eno
delavnico (skupaj vsak dve delavnici; 2 stara starša in 20 učencev - skupaj 20
starih staršev, 120 učencev ter objavljena evalvacija izvedb (ugotavljali bomo
stanje poznavanja avtohtonih jedi med učenci pred vključitvijo v projektpredvidevamo 20% poznavanje avtohtonih jedi med mladimi in po zaključku
izvedbe delavnic ter s tem spremljali učinke projekta na dvig stopnje poznavanja
jedi in predvidevamo vsaj 50% poznavanje avtohtonih jedi. Do navedenih
odstotkov bomo prišli z vprašalnikom , ki ga bodo učenci izpolnjevali pred
vključitvijo v delavnice in vprašalnikom , ki ga bodo učenci izpolnjevali po
izvedenih delavnicah).
Objava in izdaja zbirke receptov avtohtonih jedi v obliki knjižice Iz babičine
kuhinje ter jo brezplačno distribuirali na turistično informacijske centre na
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območju LASa ( 500 kosov), v gospodinjstva na območju LASa 1000 kosov,
obiskovalcem ribniškega sejam 1000 kosov in partnerjem 500 kosov, ki jih bodo
razdelili svojim članom ter s tem pripomogli k prepoznavanju delu podeželskega
okolja in kulturne dediščine od Idrijce do Kolpe, saj bodo tako ozaveščali
prebivalce LASa o svojem kulturnem izročili in bodo ljudje v svojih
gospodinjstvih ponovno pričeli kuhati avtohtone jedi.
K 8. točki
dopolnitev
Dopolnite
indikatorje
za
spremljanje
uspešnosti
projekta z
indikatorji
učinka,
navezujejo
naj se na
cilje in
pričakovane
rezultate.

izhodiščno
stanje

ciljna vrednost

Kazalnik 1
vključeni stari
straši-mentorji

0

20 usposobljenih mentorjev, ki bodo vodili
delavnice kuhanja avtohtonih jedi za učence
ter s tem prenesli znanje na mlade

Kazalnik 2:
vključeni vnukiučenci

0

120

Indikator

Kazalnik 3:
izdana zbirka
receptov

0

Kazalnik 4:
delavnice
kuhanja št.
izvedb

0

3000 kosov, ki jih bodo
brezplačno
distribuirali na turistično informacijske
centre na območju LASa ( 500 kosov), v
gospodinjstva na območju LASa 1000
kosov, obiskovalcem ribniškega sejma 1000
kosov in partnerjem 500 kosov, ki jih bodo
razdelili svojim članom.
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Kazalnik 5:
izpolnjen
evalvacijski
vprašalnik s
katerim bomo
ugotavljali dvig
prepoznavnosti
avtohtonih jedi
med učenci pred
in po vključitvi v
delavnice

0 učencev,
20 %

Kazalnik 6:
objave v medijih

0

10

Kazalnik 7:
aktivna udeležba
na sejmu- št.
sejmov

0

1

140 učencev
50% prepoznavnost avtohtonih jedi
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Kazalnik 8:
število
ozaveščenih
preko stojnice na
sejmu
K 9. točki
dopolnitev

0

5000 obiskovalcev stojnice

Prilagamo zahtevano izjavo v prilogi

Priložite
izjavo, da
aktivnosti
tega projekta
se niso bile
sofinancirane
izjavnih
sredstev RS
in EU.
K 10. točki
dopolnitev

Prilagamo podroben stroškovnik v prilogi.

Predložite
stroškovnik
iz katerega
bodo
razvidni vsi
predvideni
stroški
projekta.
K 11. točki
dopolnitev

10 objav o projektu v lokalnem časopisju na območju LASa ; lokalne časopise
prejmejo brezplačno vsa gospodinjstva na območju LASa;
Navedite vse 5 objav o projektu v šolskem časopisu ( v vseh šolah na območju LASa);
predvidene
3000 kosov tiskane zbirke receptov
promocijske 3 radijske oddaje: radio Univox,
aktivnosti in 1 TV oddaja-R Kanal Ribnica
morebitne
Objava vseh projektnih dogodkov na spletni strani ljudske univerze Kočevje;
naklade
Objava zbirke receptov na spletni strani Ljudske univerze Kočevje;
promocijskeg 1 stojnica na ribniškem sejmu
a gradiva.
K 12. točki
dopolnitev

Delež prispevka v naravi smo izločili iz tabele Finančno ovrednotenje projekta.

Prispevek v
naravi.
K 13. točki
dopolnitev

Projekt bomo izvedli v dveh fazah, kar je razvidno tudi iz tabele finančnega
5

Združite faze
projekta.
Projekt
izvedite v
dveh fazah.
K 14. točki
dopolnitev
Nadzor nad
projektom
naj izvaja se
LAS oz.
Nadzorni
odbor LAS.
K 15. točki
dopolnitev

ovrednotenja projekta:
1. faza bo trajala od maja 2010 do decembra.12. 2010
2. faza bo trajala od januarja 2011 do septembra 2011

Nadzor nad projektom bo izvajal tudi LAS Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe,
v njegovem imenu: Milena Glavač, LAS, tel. 01 620 84 70 in Jože Levstek, tel:
051 687 620

Prilagamo popravljeno tabelo Finančno ovrednotenje projekta v prilogi

V skladu s
pozivom oz.
do
dopolnitvami
popravite
tabelo
Finančno
ovrednotenje
projekta.
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Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah
Faza 1

Faza 2

Skupaj

Skupna vrednost (€)

16.080,00

10.719,53

26.799,53

Upravičeni stroški (€)

15.000,00

9.997,53

24.997,53

Tip projekta / faze
projekta z %
sofinanciranja

Drugi neprofitni
projekti do 100 %

Drugi neprofitni
projekti do 100 %

Drugi neprofitni
projekti do 100 %

LEADER sredstva
v%
v€

100%
15.000,00

100%
9.997,53

100%
24.997,53

Zasebna sredstva
v%
v€

6,72
1.080,00

6,74
722,00

6,72
1.802,00

Druga sredstva
Sredstva
v 20%%
v€

0

0

0

Prispevek v naravi (%)

0

0

0

Obdobje izvajanja
projekta

1.5.201031.12.2010

1.1.2011- 30.9.2011

1.5.2010 –
30.9.2011

Dinamika vlaganja
zahtevkov

31. 1. 2011
15.000,00

5.10.2011
9.997,53

24.997,53
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STROŠKOVNIK ZA PROJEKT: Iz babičine kuhinje
NOSILEC: Ljudska Univerza Kočevje
brez DDV
FAZA 1
Aktivnost 1: motiviranje učencev
1.500,00
delo
250,00
posredni stroški
Aktivnost 2 motiviranje starih staršev
1.500,00
delo
250,00
posredni stroški

upravičeni stroški

100%

1.500,00
250,00

1.500,00
250,00

1.500,00
250,00

1.500,00
250,00

500,00
150,00

500,00
150,00

350,00
2.700,00
350,00

350,00
2.700,00
350,00

500,00
300,00
100,00

500,00
300,00
100,00

Aktivnost 3 sestanek
delo
posrdeni stroški

500,00
150,00

Aktivnost 4: priprava lokalnih vsebin CD
350,00
delo
2.700,00
avtorski honorar
350,00
posredni stroški
Aktivnost 5: usposabljanje mentorjev
500,00
delo
300,00
avtorski honorar
100,00
posredni stroški

Aktivnost 6: usposabljane vnukov na terenu
1.500,00
1.500,00
delo
2.500,00
2.500,00
avtorski honorar
550,00
550,00
najemnina
700,00
700,00
posredni stroški
450,00
450,00
podjemne pogodbe
14.150,00
14.150,00
SKUPAJ

1.500,00
2.500,00
550,00
700,00
450,00
14.150,00

FAZA 2
Aktivnost 1: priprava in izdaja zbirke - promocija
2.539,00
2.539,00
delo
500,00
500,00
posredni stroški
2.000,00
2.000,00
tiskarske storitve

2.539,00
500,00
2.000,00

Aktivnost 2 sejem
delo
najem stojnice
oglaševanje
posredni stroški
SKUPAJ

2.538,53
500,00
370,00
350,00
8.797,53

2.538,53
500,00
370,00
350,00
8.797,53

2.538,53
500,00
370,00
350,00
8.797,53

PARTNERJI
brez DDV

upravičeni stroški

100%

FAZA 1
Aktivnost 1: motiviranje učencev
100,00
podjemne pogodbe

100,00

100,00

Aktivnost 2 motiviranje starih staršev
100,00
podjemne pogodbe

100,00

100,00

100,00

100,00

Aktivnost 4: priprava lokalnih vsebin CD
220,00
podjemne pogodbe

220,00

220,00

Aktivnost 5: usposabljanje mentorjev
150,00
podjemne pogodbe

150,00

150,00

Aktivnost 6: usposabljane vnukov na terenu
180,00
180,00
podjemne pogodbe

180,00

Aktivnost 3 sestanek
podjemne pogodbe

100,00

850,00

850,00

FAZA 2
Aktivnost 1: priprava in izdaja zbirke-promocija
600,00
600,00
podjemne pogodbe

600,00

SKUPAJ

850,00

Aktivnost 2 sejem
podjemne pogodbe
SKUPAJ

600,00

600,00

600,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

Projekt št. 10 : Promocijski bloki in mestne karte občine Logatec
Nosilec: Občina Logatec
K 1. točki dopolnitev
Dopolnite
pričakovane rezultate
z rezultati učinka,
navezujejo naj se na
cilj projekta (npr.
povečano število
nočitev, obiskovalcev
ipd.).
K 2. točki dopolnitev
Dopolnite indikatorje
za spremljanje
uspešnosti projekta z
indikatorji učinka,
navezujejo naj se na
cilje in pričakovane
rezultate (npr. število
nočitev, število
obiskovalcev).

To točko dopolnjujemo s še enim pričakovanim rezultatom, in sicer
pričakujemo za 5 % povečano število nočitev.

Dodatni indikator, ki nakaže uspešnost projekta, v katerem sta vključena
kar dva pod projekta, vsak kot svoja samostojna enota 1. Promoblok in 2.
Karta, je nedvomno tudi podatek o številu nočitev.
Število nočitev se prav v tem segmentu beleži od maja 2009 do maja
2010, v primerjavi z obdobjem od maja 2010 do maja 2011. Izhodiščno
stanje, torej obdobje do maja 2010 je 14.565 nočitev, ciljna vrednost pa je
15.293 nočitev doseženih v obdobju od maja 2010 do maja 2011.
Vir informacij je Občina Logatec, ki v skladu z Zakonom o spodbujanju
razvoja turizma vodi evidenco nočitev, o katerih poročajo z zakonom
določene osebe.

K 3. točki dopolnitev
Izjava je priloga teh dopolnitev.
Ker je nosilec
projekta občina
priložite izjavo, da ta
projekt se ni bil
sofinanciran iz javnih
sredstev
RS in EU ter izjavo,
da bodo upoštevana
vsa določila Zakona o
javnem naročanju
(ZJN_2).
K 4. točki dopolnitev
Prilagamo podroben stroškovnik.
Predložite stroškovnik
iz katerega bodo
razvidni vsi
predvideni stroški
projekta.
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K 5. točki dopolnitev
Določen tip projekta
je neustrezen. Iz opisa
je razvidno, da gre za
promocijo območja,
podporo
turizmu, tip projekta
je tako promocija
proizvodov in
storitev, ki se
sofinancira do 40 %
vrednosti
upravičenosti
stroškov.

Oba pod projekta, tako karta Logatca kot promoblok imata isti cilj in
namen, in sicer osveščati tako prebivalce področja občine, LASa in širše
kot obiskovalce. Projekta uporabnike projektov osveščata o pomembnosti
zavedanja naravnih vrednot in enot kulturne dediščine in ne promovirata
proizvode in storitve posameznih ponudnikov turističnega aspekta. Na
posodobljeni geodetski podlagi so posebej s točkovnim prikazom
označene lokacije izpostavljenih naravnih vrednot in enot kulturne
dediščine. V opisih so posebej izpostavljene tako danosti občine Logatec
z naravnega, živalskega in rastlinskega in kulturnega področja. Ti lokalni
viri so predstavljeni na nov, inovativen način.
Tako karta kot promoblok sta v celoti neprofitna, saj ne zajemata opisov
in kontaktov zasebnega sektorja, s čimer bi bila izvedena promocija ali
pomoč pri trženju storitev in proizvodov zasebnega sektorja. Vsa
gospodinjstva v občini bodo izvod karte prejela brezplačno, vsi ostali
izvodi in promoblok so uporabnikom na voljo brezplačno, kar pomeni, da
pridobitev produkta ne predstavlja nikakršne finančne obremenitve za
ciljne skupine.
Glavni cilj je povečati ozaveščenost prebivalstva območja LAS-a,
lokalnega prebivalstva in obiskovalcev o bogastvu naravne in kulturne
dediščine kraja in povečati obisk kraja, ki se bo zrcalil tudi skozi
povečano število nočitev.

K 6. točki dopolnitev
Določite nov datum
vlaganja zahtevka.
K 7. točki dopolnitev

Določamo nov datum vlaganja zahtevka na 6. 12. 2010,
višina zneska: 19.024,56 EUR

Prilagamo popravljeno tabelo Finančno ovrednotenje projekta.

V skladu s pozivom
oz. dopolnitvami
pripravite tabelo
Finančno
ovrednotenje projekta.
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Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah
Skupaj
Skupna vrednost (€)

22.817,86

Upravičeni stroški €)

19.024,56

Tip projekta / faze projekta z %
sofinanciranja

Drugi neprofitni projekti do 100 % vrednosti
upravičenih stroškov

LEADER sredstva
v%
v€

100,00
19.024,56

Zasebna sredstva
v%
v€

16,62
3.793,30

Druga sredstva
v %
v€

/
/

Prispevek v naravi (%)

0

Obdobje izvajanja projekta

Dinamika vlaganja zahtevkov

1. 12. 2009 – 30. 11. 2010

06. 12. 2010 - 19.024,56 EUR
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STROŠKOVNIK ZA PROJEKT: Promocijski bloki in mestne karte občine Logatec

brez DDV

z DDV

upravičeni stroški

8.971,00

10.765,20

8.971,00

58,06

58,06

58,06

storitve (Izdelava in tisk
dvostranske karte Občine
Logatec)

9.995,50

11.994,60

9.995,50

SKUPAJ

19.024,56

22.817,86

19.024,56

Profitni del
Neprofitni del
SKUPAJ:

0,00%
100,00%
100,00%

0,00
22.817,86
22.817,86

Celotna vrednost
LEADER
Zasebna sredstva

22.817,86 €
19.024,56 €
3.793,30 €

NOSILNEC: Občina Logatec
Aktivnost 1
storitve (Izdelava in tisk
dvostranskih promocijskih
blokov Občine Logatec
Aktivnost 2
delo (avtorska pogodba)

100,00%
83,38%
16,62%

Projekt št. 11 : Tradicionalni proizvodi in jedi območja od Turjaka do Kolpe
Nosilec: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje
1. K 1. točki dopolnitev prilagamo zahtevano izjavo, da aktivnosti tega projekta še niso bile
sofinancirane iz javnih RS in EU in da bodo upoštevana vsa določila zakona o javnem
naročanju (ZJN_2)
2. K 2. točki dopolnitev navajamo natančno število izvodov knjige
V okviru projekta bo natisnjenih 600 izvodov knjige
3. K 3. točki dopolnitev prilagamo podroben stroškovnik.
4. K 4. točki dopolnitev navajamo vse predvidene promocijske aktivnosti in morebitne
naklade promocijskega gradiva.
Izvedena bo 1 tiskovna konferenca. Predstavitev knjige bomo izvedli v občinah Kočevje,
Ribnica, Velike Lašče, Loški Potok in Sodražica.
5. K 5. točki dopolnitev navajamo, da bo nadzor nad projektom izvajal tudi LAS Po poteh
dediščine od Idrijce do Kolpe, Milena Glavač, 01 620 84 71 in Jože Levstek, 051 687 620

1

STROŠKOVNIK ZA PROJEKT: Tradicionalni proizvodi in jedi območja od Turjaka do Kolpe

brez DDV

z DDV

upravičeni stroški

100%

Faza 1

6.400,00

8.000,00

6.400,00

4.400,00

Delo (avtorski honorarji)

6.400,00

8.000,00

6.400,00

4.400,00

Faza 2

12.800,00

16.000,00

12.800,00

9.800,00

Delo (avtorski honorarji

7.160,00

8.950,00

7.160,00

5.481,88

Storitve (tisk, oblikovanje)
SKUPAJ

5.640,00

7.050,00

5.640,00

4.318,13

19.200,00

24.000,00

19.200,00

14.200,00

0%

0,00

Neprofitni del

100%

24.000,00

SKUPAJ:

100%

24.000,00

NOSILNEC: Občina
Kočevje

Profitni del

Celotna vrednost

24.000,00

LEADER

14.200,00

zasebna sredstva

9.800,00

STROŠKOVNIK ZA PROJEKT: Polharska kulturno-naravoslovna pot
brez DDV

z DDV

upravičeni stroški

100%

NOSILNEC: Polharsko društvo Jazbina
Aktivnost 2: Trasiranje (določanje poteka) poti, urejanje predstavitvenih točk in
nameščanje predstavitvenih tabel
materialni stroški
(nakup lesa, železnih
600,00
720,00
600,00
600,00
nosilcev za montažo
tabel)
storitve (svetovanje
pri vsebinski zasnovi
tabel in poti)

900,00

1.080,00

900,00

900,00

prispevek v naravi
(postavitev nosilcev
in montaža tabel)

300,00

300,00

300,00

300,00

PARTNER: Turistično društvo Loški Potok
Aktivnost 1: Priprava koncepta poti polharske učne poti, naročilo predstavitveni tabel
in zloženk ter prevajanja
storitve (izdelava
tabel, prevajanje
1.200,00
1.440,00
1.200,00
1.200,00
teksta)
Aktivnost 3: Oblikovanje turističnega produkta in predstavitev poti širši javnosti
storitve (priprava
zasnove turističnega
produkta, pogostitve
ob predstavitvah,
plačilo objav)

200,00

240,00

200,00

200,00

PARTNER: Muzej Miklova hiša
Aktivnost 1: Vključitev predstavitve polharske tradicije v mreži zasebnih zbirateljev na
internetu in svetovanje pri oblikovanju postavitve
delo (zaposlen pri
400,00
400,00
400,00
400,00
partnerju)
PARTNER: Občina Loški Potok
Aktivnost 1: tisk zloženk
storitve (tisk
zloženke)

400,00

400,00

400,00

400,00

4.000,00

4.580,00

4.000,00

4.000,00

Prispevek v naravi

300,00

300,00

300,00

300,00

Profitni del
Neprofitni del
SKUPAJ:

0%
100%
100%

0,00
4.580,00
4.580,00

SKUPAJ

Celotna vrednost
LEADER
zasebna sredstva

4.580,00
4.000,00
580,00

Projekt št. 13 : »Naj ohrani naša dolina svoj podedovani obraz!« GLOBALIZACIJA IN
UTRJEVANJE DOMAČIH KORENIN
Nosilec: Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm – Dobrepolje
1. K 1. točki dopolnitev pojasnjujemo kako bomo z navedenimi Clarki dosegli pričakovani
rezultat »Dvig osveščenosti in splošne informiranosti prebivalcev o dodani vrednosti
okolja«.
Publikacija s svojimi članki priznanih slovenskih avtorjev s področja varovanja dediščine (in
okolja) na zanimiv način predstavi ljudem neprecenljive vrednosti lokalnega grajenega
prostora oziroma vsega podedovanega (grajeno tkivo, okolje, običaji ipd.), ki z ostalimi
dejavniki sooblikuje skupen kvalitetnejši prostor visoke dodane vrednosti.
Ljudje se bodo preko besedila v publikaciji spoznali z »žlahtnim« odnosom zelo priznanih
strokovnjakov do kvalitet, ki jih ima naš prostor (arhitekturna dediščina, krajina, tradicija
ipd.) ter z njihovo pomočjo ozavestili pozitivnejši odnos do dediščine našega prostora.
Gradivo bo prosto dostopno v turistični pisarni, v šolski in splošni knjižnici (/možnost
izposoje), kjer gravitirajo velike skupine različnih starostnih skupin lokalnega kot tudi širšega
območja. Del izvodov bo v obliki daril občine razdeljen med raznovrstne partnerje (župani,
poslovni partnerji, svetniki, predstavniki društev, nagrade odličnim učencem ipd.), ki na
kakršenkoli način sodelujejo z občino.
2. K 2. točki dopolnitev prilagamo zahtevano izjavo, da aktivnosti tega projekta še niso bile
sofinancirane iz javnih RS in EU in da bodo upoštevana vsa določila zakona o javnem
naročanju (ZJN_2)
3. K 3. točki dopolnitev dopolnjujemo pričakovane rezultate z rezultati učinka
Rezultati učinka bodo merljivi s številom podarjenih knjig (1 publikacija/ informiranost cca. 2
- 3. oseb) oziroma s številom izposojenih izvodov (1 publikacija/ informiranost cca. 2 - 3.
oseb).
Cilj projekta je ozaveščanje ljudi o pomenu ohranjanja dediščine in izročil, kar bomo z
izdanimi izvodi dosegli. Preko natisnjenih 500 izvodov bo tako ozaveščenih od 1000 do 1500
oseb.
4. K 4. točki dopolnitev dopolnjujemo pričakovane indikatorje za spremljanje uspešnosti
projekta z indikatorji učinka.
Podatki indikatorjev učinka se navezujejo na podatke o številu izdanih knjig in številu
informiranih ljudi. Z izdanimi knjigami ozavestili najmanj 500 oseb (prejemniki izvoda
knjige) o pomenu ohranjanja dediščine in izročil.
5. K 5. točki dopolnitev prilagamo podroben stroškovnik.
6. K 6. točki dopolnitev navajamo vse predvidene promocijske aktivnosti in morebitne
naklade promocijskega gradiva.
Natisnjenih bo 500 izvodov strokovne publikacije v obliki knjige
7. K 7. točki dopolnitev smo delež prispevka v naravi izločili iz tabele Finančno
ovrednotenje projekta.
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8. K 8. točki dopolnitev prilagamo popravljeno tabelo Finančno ovrednotenje projekta.
Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah
Skupaj
Skupna vrednost (€)

6.000,00

Upravičeni stroški (€)

5.000,00

Tip projekta / faze projekta z % sofinanciranja

Drugi neprofitni projekti do 100 %

LEADER sredstva
v%
v€

100,00
5.000,00

Zasebna sredstva
v%
v€

16,66
1.000,00

Druga sredstva
v %
v€

/
/

Prispevek v naravi (%)

0

Obdobje izvajanja projekta
Dinamika vlaganja zahtevkov

1.3.2010 do 30.9.2010
5.10.2010 5.000,00 EUR
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STROŠKOVNIK ZA PROJEKT: »Naj ohrani naša dolina svoj podedovani obraz!«
GLOBALIZACIJA IN UTRJEVANJE DOMAČIH KORENIN

NOSILNEC: Občina
Dobrepolje
Faza 1

brez DDV

z DDV

upravičeni stroški

100%

500,00

600,00

500,00

500,00

500,00

600,00

500,00

500,00

4.500,00

5.400,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

5.400,00

4.500,00

4.500,00

5.000,00

6.000,00

5.000,00

5.000,00

0%
100%
100%

0,00
6.000,00
6.000,00

Aktivnost 1
Storitve (lektoriranje)

Aktivnost 2
Storitve (oblikovanje, tisk
in vezava)
SKUPAJ
Profitni del
Neprofitni del
SKUPAJ:
Celotna vrednost
LEADER
zasebna sredstva

6.000,00
5.000,00
1.000,00

