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LETNI IZVEDBENI NAČRT LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE
1. DOPOLNITEV

ZADRUGA LAS DOBRO ZA NAS, Z.B.O.,
Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica

ZA KORIŠČENJE SREDSTEV OPREDELJENIH V OBVESTILU O VIŠINI DODELJENIH FINANČNIH
SREDSTEV ZA LETO 2009

V Slovenski Bistrici, dne 11.03.2009 (11.05.2009 – 1. DOPOLNITEV)

Odgovorna oseba: Karmen SADEK PUČNIK, predsednica
Podpis
žig

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«
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ZADRUGA LAS DOBRO ZA NAS, Z.B.O.

NAVODILO
Letni izvedbeni načrt (LIN) je dokument, s katerim lokalna akcijska skupina (LAS) opredeli načrtovane
aktivnosti, ki bodo sofinancirane iz sredstev LEADER v določenem letu. Na MKGP mora biti predložen
do 30. septembra tekočega leta za naslednje leto.
Za LAS, ki so vloge podale na prvi javni razpis (29.2.2008) velja:
Letni izvedbeni načrt za koriščenje sredstev opredeljenih v obvestilu o višini dodeljenih pravic porabe
finančnih sredstev za leto 2008 je LAS dolžna predložiti MKGP v potrditev najkasneje v roku dveh
mesecev od prejema Odločbe o potrditvi statusa LAS. LIN za koriščenje sredstev opredeljenih v
obvestilu o višini dodeljenih pravic porabe finančnih sredstev za leto 2009 pa najkasneje do konca
februarja 2009.
MKGP pregleda usklajenost predlaganih projektov s potrjeno lokalno razvojno strategijo (LRS) in
usklajenost višine zaprošenih finančnih sredstev s pravicami porabe za ustrezno leto. O potrditvi LIN
MKGP izda odločbo.
V LIN so natančno opredeljeni vsi izvedbeni projekti, ki jih namerava LAS sofinancirati iz sredstev
ukrepov LEADER. Navedeni so tudi projekti sodelovanja, tako medregijski kot čezmejni. Poleg opisa
projektov mora biti izdelana tudi finančna konstrukcija in dinamika podajanja zahtevkov oziroma
zaključka projektov za vsak posamezen projekt. Predloženi morajo biti tudi drugi relevantni dokumenti.
Projekt mora biti ob prijavi pripravljen do faze izvedbe.
Za izdelavo LIN se uporabljajo poenoteni obrazci. Priložena mora biti tudi izjava o veljavnosti izbora
projektov, s katero LAS potrjuje, da so bili projekti, ki so predlagani za izvedbo, izbrani na podlagi in z
uporabo preglednih postopkov in uporabo ocenjevalnih kriterijev, ter da pri odločanju ni bilo
nepravilnosti.
LIN mora biti v vezani obliki, v mapi, s priloženim seznamom prilog . Strani morajo biti oštevilčene.
Vsako posamezno stran obrazca, s katerim se projekt prijavlja, podpiše pooblaščena oseba LAS (npr.
predsednik). Naslovna stran mora biti podpisana in žigosana.
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Lokalna akcijska skupina: ZADRUGA LAS DOBRO ZA NAS, Z.B.O.
Številka odločbe o potrditvi statusa LAS: 33151-15/2008/4
Številka Obvestila o višini dodeljenih pravic porabe finančnih sredstev lokalni akcijski skupini
za leto 2009: 33151-15/2008/5

Število predvidenih izvedbenih projektov: 3
Število predvidenih projektov sodelovanja: 0

Skupna vrednost izvedbenih projektov 297.735,00 €, od tega:
 predvidenih sredstev LEADER 109.050,00 €,
 zasebnih sredstev 188.685,00 €.
Skupna vrednost projektov sodelovanja ________/______ €, od tega:
 predvidenih sredstev LEADER ________ / ________ €,
 zasebnih sredstev ________ / __________ €.
Seznam izvedbenih projektov:
1. 01/09 ime projekta: Ureditev logistike za odkup in prodajo tržnih viškov in prodajo
repromateriala za kmečke proizvajalce
2. 02/09 ime projekta: Ozvočenje, razsvetljava in gledališka zavese
3. 03/09 ime projekta: Ekološka zgodba VREČKICA

Seznam projektov sodelovanja: V letu 2009 LAS ne bo izvajala projektov sodelovanja.

3
LETNI IZVEDBENI NAČRT LAS ZA LETO 2009

ZADRUGA LAS DOBRO ZA NAS, Z.B.O.

PROJEKT ŠT.: 01/09
Ime projekta

Ureditev logistike za odkup in prodajo tržnih viškov in prodajo repromateriala za
kmečke proizvajalce

Nosilec

Kmetijska zadruga Slovenska Bistrica, z.o.o., Mariborska cesta 1, 2310 Slovenska Bistrica

Partnerji

/

Projekt prispeva k cilju osi
(obkrožite)
Projekt se lahko izvaja tudi v
drugih ukrepih PRP 2007 - 2013
(označite z x)

1

2

3

111
125
214
112
132
311
113
133
312
121
142
322
122
211
323
123
212
se ne more izvajati
x
Projekt prevladujoče prispeva k uresničevanju CILJA 2 LRS RAZVOJ GOSPODARSTVA IN
IDENTITETE PODEŽELJA. Uvršča se v PR 2.2 PODJETNOST IN NOVA DELOVNA
MESTA ter UK 2.2.1 KONKURENČNOST KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA. Projekt
prispeva k izboljšanju konkurečnosti kmetijstva in k dvigu kvalitete pridelave kmetijskih
proizvajalcev. Kmečki proizvajalci bodo lahko kupovali repromateial v večjih količinah, boljše
kakovosti in po nižjih cenah. Hkrati pa to pomeni za Kmetijsko zadrugo Slovenska Bistrica
izboljšanje poslovanja na račun doseganja višjih prihodkov in nižjih stroškov odpada oz. kala.
V KMETIJSKO ZADRUGO SLOVENSKA BISTRICA, z.o.o. je včlanjenih 283 članov
(kmetov), z območja občin Slov. Bistrica, Makole, Poljčane in Oplotnica, ki se ukvarjajo s
kmetijsko dejavnostjo. Poslovna dejavnost zadruge obsega odkup in prodajo kmetijskih
proizvodov – tržnih viškov ter oskrbo z repromaterialom za kmetijsko proizvodnjo članov in
nečlanov zadruge.

Vsebina projekta

Kmetijska zadruga Slovenska Bistrica ne razpolaga z ustrezno infrastrukturo kot so pokriti
skladiščni prostori, kar ne zagotavlja optimiranja nabave (npr. možnost koriščenja
predsezonskih popustov ter neomejene količine nabave). Skladiščenje repromateriala na
prostem povzroča, da le – ta izgublja na svoji kvaliteti in učinku. S tem so kupci prikrajšani za
možnost cenejšega nakupa v večjem obsegu ter višje kakovosti. Večji skladiščni prostori
bodo imeli pozitivni vpliv tudi na samo poslovanje zadruge, v smislu povečanja prihodkov
(večji obseg prodaje) in nižjih stroškov (manjši kalo, doseganje ugodnejših nabavnih pogojev
preko popustov dobaviteljev).
Projekt vključuje izgradnjo skladiščnega platoja pokritega z asfaltom v izmeri 950 m2 ter
delno pokritje platoja z postavitvijo nadstrešnice jeklene konstrukcije v izmeri 650 m2 .
Plato je dimenzioniran kot cestna konstrukcija za težek tovorni promet vkopan v pobočje in
varovan z armiranobetonskim (ab) zidom dolžine 39 m. Prostor bi se občasno lahko koristil
potrebam neposredne prodaje proizvodov članov zadruge in kmetij – kot mini tržnica.
Aktivnosti projekta: V skladu s Projektno dokumentacijo (PGD):
- izgradnja platoja in opornega zidu ter
- postavitev nadstrešnice.
Ciljne skupine:
kmetijski proizvajalci (člani in nečlani zadruge)
Faze projekta:
I. Faza: Izgradnja platoja in opornega zidu (od 01.05.2009-30.09.2009)
II. Faza: Postavitev nadstrešnice (od 01.01.2010 – 31.12.2010)
Profitnost projekta: Projekt je 100 % profiten. Rezultat projekta je naložba za prodajo
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Cilj projekta

Pričakovani rezultati

repromateriala in tržnih viškov.
Kvalitetnejša in večja oskrba kmetijskih proizvajalcev z repromateriali ter višji donos
zadruge.
 Pridobitev novih skladiščnih in pokritih površin
 Povečanje obsega prodaje repromateriala in tržnih viškov
 Znižanje kala ter stroškov odvoza odpada
Indikator

izhodiščno stanje
0

ciljna vrednost
950

0

650

Kazalnik 3 - indeks povečanja obsega prodaje
repromateriala in tržnih viškov

100

105

Kazalnik 4 - indeks znižanja kala

100

95

Kazalnik 5 – indeks znižanja stroškov odvoza
smeti

100

60

Kazalnik 1 - površina na novo zgrajenih
skladiščnih kapacitet (m2)
Indikatorji za spremljanje
uspešnosti projekta

Lokacija projekta

Kazalnik 2 - pokrite površine (m2)

Projekt se izvajal na območju občine Slovenska Bistrica, KS Alfanza Šarha, na naslovu:
Mariborska cesta 1, 2310 Slovenska Bistrica, parc. št. 305/1, 305/2, 305/4.

Profitnost projekta (obkrožite in
vpišite)

profiten (v deležu 100 %)

neprofiten (v deležu ___%)
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Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah
Faza 1

Faza 2

Faza 3

Faza n

Skupaj

Skupna vrednost (€)

60.397,00

168.288,00

/

/

228.685,00

Upravičeni stroški
(€)

50.330,83

140.240,00

/

/

190.570,83

Podpora trženju
proizvodov in
storitev

Podpora trženju
proizvodov in
storitev

/

/

Podpora trženju
proizvodov in
storitev

40 %

40 %

LEADER sredstva
v%
v€

40 %
20.132,33

35,56 %1
49.867,67

Zasebna sredstva
v%
v€

66,67 %
40.264,67

70,37 %
118.420,33

Druga sredstva
v %
v€

/

/

/

/

/

Prispevek v naravi
(%)

/

/

/

/

/

Obdobje izvajanja
projekta

01.05.200930.09.2009

01.01.201031.12.2010

/

/

Dinamika vlaganja
zahtevkov

Po zaključku faze:
02.10.2009

Po zaključku faze:
11.01.2011

/

/

Tip projekta / faze
projekta z %
sofinanciranja

Kontaktna oseba

Projektni vodja

Nadzor nad projektom
Kontaktne informacije o
projektu

40 %
/

/
36,73 %
70.000,00

/

/
69.39 %
158.685,00

01.05.200931.12.2010
/

Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica,
ga. Mateja Brumec Mikec,
e-mail: mateja.brumec@ric-sb.si,
tel.: 02 620 22 71
Ivan Gumzej, direktor Kmetijska zadruga Slovenska Bistrica, z.o.o.,
tel.: 02 818 12 61,
e-mail: ivan.sbistrica@siol.net
Upravljalec LAS: Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica,
ga. Mateja Brumec Mikec
e-mail: mateja.brumec@ric-sb.si
02 620 02 71
http://las.ric-sb.si/
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, 02 620 22 71, Mateja Brumec Mikec,

Projekt je upravičen do 40 % deleža sofinanciranja upravičenih stroškov projekta. Če ta delež upoštevamo pri izračunu
vrednosti sofinanciranja upravičenih stroškov faze II. presežemo omejitev ukrepa LEADER (skupna višina vseh
sofinanciranih upravičenih stroškov, nastalih z izvedbo projekta ne sme znašati več kot 70.000,00 €), zato smo v fazi II. delež
sofinanciranja upravičenih stroškov projekta temu ustrezno znižali.

1
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PROJEKT ŠT.: 02/09
Ime projekta
Nosilec
Partnerji

Ozvočenje, razsvetljava in gledališka zavese
Občina Makole, Makole 42, 2321 Makole
/

Projekt prispeva k cilju osi
(obkrožite)
Projekt se lahko izvaja tudi v
drugih ukrepih PRP 2007 - 2013
(označite z x)

1

2

3

111
125
214
112
132
311
113
133
312
121
142
322
x
122
211
323
123
212
se ne more izvajati
Projekt prevladujoče prispeva k uresničevanju CILJA 1 LRS IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI
ŽIVLJENA NA PODEŽELJU, PR 1.1 DOSTOPNA IN OKOLJU PRIJAZNA DEŽELA, UK
1.1.1 INFRASTRUKTURA
Izvedba projekta pomeni zagotavljanje osnovnih pogojev za izboljšanje in izvajanje kulturne
dejavnosti na območju LAS ter s tem ustvarjanje kvalitetnega prostora za bivanje in delo. Je
osnova za izvajanje projektov LRS v okviru PR 1.2 Kvaliteta življenja in UK 1.2.2 Kultura.
Dom krajanov Makole je osrednji prireditveni prostor v Občini Makole. Zaradi neprimernega
ozvočenja, razsvetljave in ker na odru ni zaves, pa prostor ni primeren za različne predstave
in nastope oziroma je njihova izvedba na nižji kvalitetni ravni kot bi lahko bila. Z izpeljavo
projekta želimo opremiti Dom Krajanov Makole s primernim ozvočenjem, razsvetljavo in
gledališkimi zavesami. S tem bi se povečalo število prireditev izvedenih v Domu krajanov,
povečala bi se kvaliteta izvedbe ter s tem povečalo število obiskovalcev.

Vsebina projekta

V Domu krajanov se izvajajo različne predstave, proslave, koncerte in druge podobne
prireditve društva z območja Občine Makole ter društva iz sosednjih občin (Slovenska
Bistrica, Majšperk, Poljčane). Kot gosti društev na posamezni prireditvi pogosto sodelujejo
tudi različna kulturna in etnološka društva iz celotne Slovenije. Prostor koristita tudi Javni
sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Slovenska Bistrica in Zveza kulturnih
društev občin Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica. Prireditve pa prirejata v domu krajanov
tudi OŠ Anice Černejeve Makole in Vrtec Oton Župančiča Slovenska Bistrica. Dom krajanov
Makole je tudi eden od osrednjih prireditvenih prostorov mednarodnega kiparskega festivala
Forma Viva Makole. Zaradi neprimernega ozvočenja, razsvetljave in ker na odru ni zaves, pa
prostor ni primeren za različne predstave in nastope oz. je njihova izvedba na nižji kvalitetni
ravni kot bi lahko bila. Z izpeljavo projekta želimo opremiti Dom Krajanov Makole s primernim
ozvočenjem, razsvetljavo in gledališkimi zavesami.
Aktivnosti za izvedbo projekta:
-

nakup in postavitev gledaliških zaves,
nakup in postavitev ozvočenja in razsvetljave.

Ciljna skupina projekta so vsi sloji prebivalcev iz širše okolice, ki obiskujejo kulturne in
druge prireditve. Prav tako so ciljna skupina Kulturno-umetniška, etnološka in druga društva
ter ansambli in gledališke skupine iz širše okolice, ki jih želimo vzpodbuditi k nastopanju v
kvalitetno opremljeni dvorani.
Faze projekta:
I. Faza: Nakup in postavitev gledaliških zaves (od 01.06.2009-30.09.2009)
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-

II. Faza: Nakup in postavitev ozvočenja in razsvetljave (od 01.01.2010 – 31.05.2010)

Projekt je profiten. Rezultat projekta je naložba v opremo Kulturnega doma krajanov v
Makolah za izvajanje kulturnih in drugih predstav, ki se bodo v večji meri tržile. Poleg tega bo
Občina Makole kot lastnica doma, dvorano oddajala v najem.
Cilj projekta

Pričakovani rezultati

Cilj projekta je opremiti Dom Krajanov s kvalitetnim ozvočenjem, razsvetljavo in zavesami na
odru ter izvajanje kvalitetnejših predstav ter privabiti širši krog obiskovalcev.
- Večje število kulturnih in drugih prireditev
- Povečanje števila obiskovalcev prireditev
- Izboljšana kvaliteta življenja ljudi v občini Makole in širši okolici
Indikator

Indikatorji za spremljanje
uspešnosti projekta

Lokacija projekta

Kazalnik 1: Število prireditev na leto
Kazalnik 2: Povprečno število obiskovalcev na
prireditvi v enem letu

izhodiščno stanje
30

ciljna vrednost
60

70

150

Projekt se izvajal na območju občine Makole, na naslovu: Makole 42, 2321 Makole, parc. št.:
429/4 k.o. Jelovec

Profitnost projekta (obkrožite in
vpišite)

profiten (v deležu 100 %)

neprofiten (v deležu ___%)
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Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah
Faza 1

Faza 2

Faza 3

Faza n

Skupaj

Skupna vrednost (€)

28.200,00

16.800,00

/

/

45.000,00

Upravičeni stroški
(€)

23.500,00

14.000,00

/

/

37.500,00

Drugi profitni
projekti
50 % (po
ukrepu 322)

Drugi profitni
projekti
50 % (po
ukrepu 322)

/

/

Tip projekta / faze
projekta z %
sofinanciranja

Drugi profitni
projekti
50 % (po ukrepu
322)

LEADER sredstva
v%
v€

/

/

50 %
11.750,00

50 %
7.000,00

Zasebna sredstva
v%
v€

58,33 %
16.450,00

58,33 %
9.800,00

Druga sredstva
v %
v€

/

/

/

/

/

Prispevek v naravi
(%)

/

/

/

/

/

Obdobje izvajanja
projekta

01.06.200930.09.2009

01.01.201031.05.2010

/

/

01.06.200931.05.2010

Dinamika vlaganja
zahtevkov

02.10.2009

10.06.2010

/

/

/

Kontaktna oseba

Projektni vodja

Nadzor nad projektom
Kontaktne informacije o
projektu

50 %
18.750,00
/

/
58,33 %
26.250,00

Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica,
ga. Mateja Brumec Mikec,
e-mail: mateja.brumec@ric-sb.si,
tel.: 02 620 22 71
Igor Erker, Občina Makole
Igor.erker@obcina-makole.si
tel.: 02 80 29 250
Upravljalec LAS: Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica,
ga. Mateja Brumec Mikec
e-mail: mateja.brumec@ric-sb.si,
tel.:02 620 02 71
http://las.ric-sb.si/
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PROJEKT ŠT.: 03/09
Ime projekta
Nosilec
Partnerji

Ekološka zgodba VREČKICA
Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, Zidanškova 1/a, 2310 Slovenska Bistrica
/

Projekt prispeva k cilju osi
(obkrožite)
Projekt se lahko izvaja tudi v
drugih ukrepih PRP 2007 - 2013
(označite z x)

1

2

3

111
125
214
112
132
311
113
133
312
121
142
322
122
211
323
123
212
se ne more izvajati
x
Projekt prevladujoče prispeva k uresničevanju CILJA 1 LRS: IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI
ŽIVLJENA NA PODEŽELJU, PR 1.2 KVALITETA ŽIVLJENJA, UK 1.1.1 PODPORA
RANLJIVIM CILJNIM SKUPINAM
V LRS je kakovost življenja prebivalcev vseh starosti zastavljeno kot pomembno vprašanje pri
doseganju trajnostnega razvoja podeželja. Projekt pomeni obogatitev programa otroškega
varstva na območju LAS in vključuje povezovanje generacij. Hkrati pa prispeva k ohranjanju
čimbolj naravnega okolja.
Najnaprednejši znanstveniki našega časa so se v zadnjih desetletjih v iskanju tehnoloških
rešitev obrnili k naravi. Iz vzorca kože morskega psa so razvili »hitre« kopalke za plavalce, z
opazovanjem gekonov so razvili izjemno močno lepilo, opazovali so lotusove liste in ugotovili,
zakaj voda z njih takoj odteče, znanje pa so prenesli na materiale. Zakaj se ne bi torej tudi mi
in naši otroci iz narave naučili vsaj delček tega, kar nam ponuja in predstavlja? Če ne
drugega, sta razlog za to lahko dve najpomembnejši spoznanji za našo prihodnost – da
narava tukaj ni za nas, ampak bi morali mi biti zanjo, in da narava v svojem bistvu ni del nas,
ampak smo mi le majhen delček Nje.

Vsebina projekta

Predšolsko obdobje pomeni v razvoju posameznika oblikovanje temeljnih delovnih, kulturnih
in socialnih navad. Ravno to obdobje ponuja možnost, da otrokom privzgojimo kulturo
bivanja, oziroma načela dobre okoljske vzgoje, z upoštevanjem pravil odgovornega ravnanja
z okoljem. Navsezadnje otroci so naša prihodnost in pomemben vir trajnostnega razvoja.
Ker nismo našli ekološke zgodbice primerne predšolskim otrokom, smo se v Vrtcu Otona
Župančiča odločili, da jo zapišemo sami. Otrokom želimo ponuditi zgodbo o plastični vrečki, ki
sta jo izdelala mama tovarna in oče gozd, v skrbi po ohranjanju dreves v gozdu. V začetku je
vrečkica bila pomembna in občudovanja vredna. Kasneje se je izkazalo, da je na tržišču
vedno več podobnih vrečk in Vrečkica je tonila v pozabo, dokler je niso vrgli na smetišče.
Sklicala je vse odpadne vrečke na smetišču, ki so ji pomagali, vendar na okolju neprijazen
način, saj so onesnažili velik del ozemlja….
Zgodba se bo nadaljevala v smislu ustvarjalnosti otrok. Otrokom se z namigi ponudita dva
zaključka, ki ju lahko izberejo:
1.
Pvc vrečke se nadomestijo z ekološkimi vrečkami iz blaga (projekt v povezavi z
Komunalo Slov. Bistrica)
2.
Iz neuporabljenih pvc vrečk izdelujejo zaščitno oblačilo, ki ga bodo otroci nosili pri
likovni dejavnosti (projekt z otroki in starši) v vrtcu
Aktivnosti za izvedbo projekta:
- Faza I.: Izdelava slikanice za otroke z ekološko vsebino, ki bo vsem otrokom
posamezne enote vrtca na območju LAS podarjena (priprava besedil, lektoriranje,
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-

-

urejanje, ilustracije, oblikovanje, celostna zasnova, recenzije, tisk)
Faza II.: Priprava in izvedba brezplačne lutkovne igre na območju LAS v vsaki enoti
vrtca, ki bo namenjena otrokom, staršem in starim staršem (promocija, izdelava
gledaliških listov, izdelava lutk, animatorji, strokovna pomoč (likovnik, glasbenik,
režija, dramatizacija)
Faza III.: Priprava in izvedba brezplačnih delavnic območju LAS v vsaki enoti vrtca,
ki bodo namenjene otrokom staršem in starim staršem (nabava 1.500 vrečk iz
blaga, natis logotipov na vrečke (Vrtec, LAS, MKGP, EKSRP, Leader) nabava barv
za blago, nabava pvc vrečk, motivator za izpeljavo delavnic)

Projekt je namenjen:
 Predšolskim otrokom v 14 enotah vrtca Otona Župančiča
 Staršem
 Starim staršem
 Učencem prve triade Osnovne šole Slovenska Bistrica

Cilj projekta

Faze projekta:
I. Faza: Izdelava slikanice za otroke z ekološko vsebino, ki bo vsem otrokom
posamezne enote vrtca na območju LAS podarjena (01.05.2009-31.08.2009)
II. Faza: Priprava in izvedba brezplačne lutkovne igre na območju LAS v vsaki enoti
vrtca (01.09.2009-31.05.2010)
III. Faza: Priprava in izvedba brezplačnih delavnic območju LAS v vsaki enoti vrtca, ki
bodo namenjene otrokom staršem in starim staršem (01.09.2009-31.05.2010)
Projekt je v celoti neprofiten. Slikanica se bo otrokom podarila in bo vsebovala
neprofitne vsebine. Delavnice in lutkovna predstava bodo brezplačne. Pri promociji se
ne bo promoviralo zasebnega sektorja. Na delavnicah in lutkovnih predstavah se bodo
predstavljale neprofitne vsebine (ekologija, zgodbica o varovanju narave,…). Izdelki
(zaščitna oblačila) se ne bodo tržila.
Cilj projekta je, dvig osveščenosti otrok in staršev ter starih staršev o ekoloških ravnanjih ter
prevzgojitev odgovornega ravnanja do okolja preko podajanja zanimivih vsebin in skupnih
druženj ter medgeneracijsko druženje.
-

Pričakovani rezultati
-

Izdelana slikanica, ki bo podarjena otrokom v vseh enotah vrtca na območju LAS
Izvedene brezplačne lutkovne predstave v vseh enotah vrtca na območju LAS
Izvedene brezplačne delavnice v vseh enot vrtca na območju LAS
Večja osveščenost otrok, staršev in starih staršev o varovanju narave (uporaba
vrečke iz blaga pri nakupih namesto plastične vrečke)
Medgeneracijsko druženje
Izdelana zaščitna oblačila za otroke iz neporabljenih pvc vrečk, ki jih bodo otroci
uporabljali pri likovni dejavnosti v vrtcu
Povečana uporaba staršev pri opravljanju nakupov okolju prijaznih vrečk
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Indikator

Indikatorji za spremljanje
uspešnosti projekta

Lokacija projekta

izhodiščno stanje
0

ciljna vrednost
3.000

Kazalnik 1: Število izdanih izvodov slikanice
za otroke z ekološko vsebino
Kazalnik 2: Število otrok udeleženih lutkovne
0
1.500
predstave
Kazalnik 3: Število otrok vključenih v
0
1.500
brezplačne delavnice
Kazalnik 4: Število staršev vključenih v
0
700
delavnice
Kazalnik 5: Število starih staršev vključenih v
0
200
brezplačne delavnice
Kazalnik 6: Število enot, kjer se bodo
0
14
delavnice izvajale
Kazalnik 7: Število oddelkov v katerih se bodo
0
50
izvajale brezplačne delavnice
Kazalnik 8: Število enot, kjer se bo izvajala
0
14
lutkovna predstava
Kazalnik 9: Število izdelanih zaščitnih oblačil
0
500
za otroke iz neuporabljenih pvc vrečk, ki jih
bodo otroci uporabljali pri likovni dejavnosti v
vrtcu
Kazalnik 10: Število podpisanih izjav staršev
0
500
otrok v vrtcu o uporabi okolju prijazne vrečke
pri opravljanju nakupov
Projekt se bo izvajal v vseh 14. enotah Vrtca Otona Župančiča, ki se nahajajo v vseh treh
občina LAS: Občina Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica in sicer v enoti:
Sonček Slovenska Bistrica, Ciciban Slovenska Bistrica, Čebelica Slovenska Bistrica, Zgornja
Polskava, Spodnja Polskava, Pragersko, Makole, Studenice, Mehurčki Poljčane, Pikapolonica
Poljčane, Zgornje Ložnica, Tinje, Kebelj.

Profitnost projekta (obkrožite in
vpišite)

profiten (v deležu ____%)

neprofiten (v deležu 100 %)
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Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah
Faza 1

Faza 2

Faza 3

Faza n

Skupaj

Skupna vrednost (€)

12.000,00

6.000,00

6.050,002

/

24.050,00

Upravičeni stroški
(€)

10.000,00

5.000,00

5.300,00

/

20.300,00

Tip projekta / faze
projekta z %
sofinanciranja

Drugi
neprofitni
100 %

Drugi
neprofitni
100 %

Drugi
neprofitni
100 %

/

Drugi
neprofitni
100 %

LEADER sredstva
v%
v€

100 %
10.000,00

100%
5.000,00

100%
5.300,00

Zasebna sredstva
v%
v€

16,67 %
2.000,00

16,67 %
1.000,00

12,40 %
750,00

Druga sredstva
v %
v€

/

/

/

/

/

Prispevek v naravi
(%)

/

/

/

/

/

Obdobje izvajanja
projekta

01.05.200931.08.2009

01.09.200931.05.2010

01.09.200931.05.2010

/

01.05.200931.05.2010

Dinamika vlaganja
zahtevkov

10.09.2009

10.06.2010

10.06.2010

/

/

Kontaktna oseba

/
100 %
20.300,00
/
15,59 %
3.750,00

Ga. Ivana Leskovar, ravnateljica Vrtca Otona Župančiča
Tel: 02/ 80 51 422
Email: ivana.leskovar@guest.arnes.si
Ga. Mateja Brumec Mikec, Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
e-mail: mateja.brumec@ric-sb.si,

V vrednost 6.050,00 € je vračunanih 1.550,00 € stroškov dela vzgojiteljic zaposlenih v vrtcu in 4.500,00 € stroškov materiala in storitev. 20 % DDV smo
obračunali od vrednosti 4.500,00 € - stroški materiala in storitev in znaša 750 €. Upravičene stroške smo dobili tako, da smo od vrednosti 4.500,00 € odbili
20 % DDV in prišteli stroške dela v vrednosti 1.550 € .
Pogoji upravičenosti stroškov dela vzgojiteljic na projektu:
- vzgojiteljico posameznico (so redno zaposlene v javnem zavodu) se v projekt vključi na podlagi sklenitve ustreznega pravnega akta (ankesa k pogodbi o
zaposlitvi),
- v aneksu k pogodbi o zaposlitvi se natančno opredeli vloga in naloge posameznice na projektu, obseg dela, obdobje in višina plačila za delo na projektu,
- delo na projektu posamezne vzgojiteljice se izvaja izven rednega delovnega časa,
-osnova za določitev upravičenih stroškov dela je število ur opravljenih dela na projektu in urna postavka,
- upravičen strošek dela je: II. bruto plača z vsemi pripadajočimi davki in prispevki delavca in delodajalca (skupna vsota stroškov dela se deli s skupnim
številom mesečnih ur 174 v mesecu, ki predstavlja povprečni mesečni fond ur za polni delovni čas in tako dobimo urno postavko).
Dokazila:
Kopija akta o vključitvi v projekt (Aneks k pogodbi o zaposlitvi) iz katerega je jasno razvidno kdo, v kakšni vlogi, v kakšnem obsegu in trajanju
ter s kakšnimi zadolžitvami dela na projektu ter kopija pogodbe o zaposlitvi,
izjava o višini urne postavke podpisana s strani odgovorne osebe upravičenca,
časovnice o opravljenem delu osebe na projektu,
potrjeno dokazilo upravičenca o opravljenem izplačilu,
ter druga dokazila.
2
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Projektni vodja

Nadzor nad projektom
Kontaktne informacije o
projektu

tel.: 02 620 22 71
Ga. Judita Kamenšek, pom. ravnateljice
e-mail: judita.kamensek@guest.arnes.si
Tel: 02/ 80 51 440
Upravljalec LAS: Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica,
Ga. Mateja Brumec Mikec
e-mail: mateja.brumec@ric-sb.si,
tel.: 02 620 02 71
http://las.ric-sb.si/
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SEZNAM PRILOG
1. PRILOGA 1: IZJAVA O VELJAVNOSTI IZBORA PROJEKTOV
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IZJAVA O VELJAVNOSTI IZBORA PROJEKTOV
Izjavljamo da:
•

so projekti, predlagani v letnem izvedbenem načrtu LAS ZADRUGA LAS DOBRO ZA NAS, Z.B.O.
za leto 2009:
-

predlagani s strani LAS, njenih članov ali prebivalcev območja LAS;

-

izbrani in potrjeni s strani organa odločanja LAS na VI. redni seje Upravnega odbora
LAS, dne 20.02.2009;

-

izbrani in potrjeni na podlagi jasnih in preglednih kriterijev, ki so bili prijavitelju znani ob
oddaji predloga;

•

so projekt sodelovanja potrdili vsi sodelujoči partnerji;

•

vsi podatki ustrezajo dejanskemu stanju;

•

je izbor projektov potekal v skladu s poslovnikom LAS in brez nepravilnosti.

Predstavnik LAS: Karmen SADEK PUČNIK, predsednica ZADRUGE LAS DOBRO ZA NAS, Z.B.O.

podpis_____________________

Predstavnik organa odločanja: Karmen SADEK PUČNIK, predsednica Upravnega odbora ZADRUGE
LAS DOBRO ZA NAS, Z.B.O.

podpis_____________________

Predstavnik organa nadzora: Branko ŽNIDAR, predsednik Nadzornega odbora ZADRUGE LAS DOBRO
ZA NAS, Z.B.O.

podpis_____________________
Kraj: Slovenska Bistrica, datum: 11.05.2009
žig
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