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LETNI IZVEDBENI NAČRT LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE

ZADRUGA LAS DOBRO ZA NAS, z.b.o.

ZA KORIŠČENJE SREDSTEV OPREDELJENIH V
OBVESTILU O VIŠINI DODELJENIH FINANČNIH
SREDSTEV ZA LETO 2010
1. DOPOLNITEV
V Slovenski Bistrici, dne 10.02.2010

Odgovorna oseba:
KARMEN SADEK PUČNIK, predsednica
Podpis
žig

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«
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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., Kolodvorska ulica 10, 2310
Slovenska Bistrica
Številka odločbe o potrditvi statusa LAS: 33151-15/2008/4
Številka Obvestila o višini dodeljenih pravic porabe finančnih sredstev lokalni akcijski skupini za leto
2010: 33151-15/2008/10

Število predvidenih izvedbenih projektov 8.
Število predvidenih projektov sodelovanja 0.

Skupna vrednost izvedbenih projektov 360.609,00 €, od tega:
 predvidenih sredstev LEADER 145.333,68 €,
 zasebnih sredstev 215.275,32 €.
Skupna vrednost projektov sodelovanja____________/____€, od tega:
 predvidenih sredstev LEADER ____________/__________€,
 zasebnih sredstev ________________/_____ €.
Seznam izvedbenih projektov:
1. 01/10 Mlin na veter
2. 02/10 Predelava sadja na kmetiji Fajs
3. 03/10 Piknik »plac« na kmetiji (nosilec projekta odstopil od podane vloge, zato projekt ni upoštevan v
skupni vrednosti izvedbenih projektov)
4. 04/10 Kuhinja
5. 05/10 Električni koncertni klavir
6. 06/10 Razvoj in trženje novih skupnih turističnih programov območja LAS
7. 07/10 Oaza za oddih
8. 08/10 Podeželje na spletu

Seznam projektov sodelovanja: V letu 2010 LAS ne bo izvajala projektov sodelovanja.
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PROJEKT ŠT.: 01/10

Ime projekta

MLIN NA VETER
(LRS; CILJ 2, program 2.3, ukrep 2.3.1)

Nosilec

Turistično društvo Lucija, Križeča vas 14/A, 2319 Poljčane

Partnerji

Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

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
Mlinarska dediščina območja LAS sega daleč nazaj v zgodovino in je nekoč predstavljala
pomembno gospodarsko dejavnost našega podeželja, vezano na naravne vire energije (vodo
in veter). Danes mlinarstvo, kljub naravnim danostim tone v pozabo. Na območju LAS je bilo
vse do leta 1958 še 22 tovrstnih mlinov.
Turistično društvo Lucija, ki danes šteje 96 članov, se vrsto let aktivno ukvarja z razvojem
turizma na območju LAS. Društvo želi, z izkoriščanjem razvojnih potencialov območja LAS:
naravni viri, dediščina, kmetijstvo, s ciljem povečati turistično atraktivnost območja LAS, v
Križeči vasi postaviti mlin na veter, kakšen je nekoč v vasi že obstajal ter ga tržiti predvsem
za turistične namene. Križeča vas je strnjeno, pretežno kmečko naselje, razprostrto na
hribčku na levi strani dravinjske doline, oddaljeno slab kilometer severno od znanega
zgodovinskega kraja Studenice. Letno vas obišče 15.000 domačih in tujih turistov.
Ponovno postavljen mlin na veter bo spomenik preproste vaške kulturne dediščine na
območju LAS in pomeni obuditev nekoč pomembne gospodarske dejavnosti.

Vsebina projekta

V mlinu bodo mleli pretežno ekološko pridelano pšenico in tako proizvedeno ekološko moko
prodajali kot turistični proizvod območja LAS. V ta namen bodo dali izdelati promocijske
vrečice v katerih bodo prodajali v mlinu proizvedeno moko. Moka se bo prodajala tudi za
namen in potrebe gospodinjstev. Mlinsko napravo z mlinskima kamnoma bo poganja vetrnica,
ki je pritrjena na gibljivi pogonski del mlina, saj se mora vedno usmerjati v smeri pihanja vetra.
Glede na meritve dana lokacija omogoča 60 % primernih vetrnih dni, za mletje pšenice, to je
cca. 219 dni na leto. Tako bo dnevno ob primerni jakosti vetra mogoče zmleti max. 250 kg
moke.
Mlin na veter predstavlja nov turistični produkt na območju LAS in pomeni bogatitev turistične
ponudbe LAS in predstavlja tržno nišo v razvoju turizma območja. Projekt se nanaša na rabo
naravnih virov energije ter spodbuja ekološko pridelavo in ima kot takšen pozitiven vpliv na
okolje. Hkrati pa pomeni za območje ohranjene kulturne dediščine, ki tone v pozabo ter
prenos na naslednje generacije.
Cilj in prioritetna naloga iz LRS:
Projekt prevladujoče prispeva k CILJU 2: RAZVOJ GOSPODARSTVA IN IDENTITETE
PODEŽELJA LRS in se lahko izvaja v okviru programa 2.3: Inovativen turizem ter v okviru
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ukrepa 2.3.1: Razvoj kakovostne turistične infrastrukture in vključevanje naravnih vrednot in
kulturne dediščine v turistično ponudbo. Projekt predstavlja nov inovativen turistični produkt
povezan s preteklostjo in tradicijo območja ter spodbuja razvoj ekološkega kmetijstva.
Predvidene aktivnosti:
Projekt vključuje:
• izdelavo potrebne projektne dokumentacije;
• pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta;
• izgradnjo betonske plošče površine 140 m2, pri čemer je potrebno teren predhodno
izravnati in utrditi, na kateri bo postavljen skedenj z vetrnim mlinom;
• izdelava in postavitev skednja, kjer bo potekalo mletje pšenice velikosti cca. 4 m x 5
m iz lesa in opečno kritino; na skedenj se vgradita dve okni in vrata;
• izdelavo naprave za mletje žita (komplet mehanizem s kamnitimi mlinskimi kamni -2
kom), kovinske osi in ležaji, naprava za količino doziranja žita, doziranje lesenih
jermenic, jašek za doziranje, posoda za odvzem moke), izdelava polic pakirano
moko in žita, izdelava kašč za pšenico in moko;
• izdelava mlina na veter v skladu z načrtom (nosilni steber, čelne povezovalne letve,
vetrnice, gibljive letve, fiksne letve, vezni drogovi vetrnic, zavora pogona, gonilni
mehanizem s prenosom do mlinskega kamna, izdelava zobnikov, osi z ležaji,
železne plošče za pritrditev mlina in ute na betonsko ploščo, zaščita vsega lesa);
• postavitev lesene ograje 48 m;
• promocijo projekta:
- nakup embalaže za pakiranje in prodajo moke zmlete v mlinu:
1.000 papirnatih vrečk po 1 kg
1.000 papirnatih vrečk po 2 kg
- izdelavo promocijske brošure o mlinarstvu na območju LAS v slovenskem jeziku:
500 izvodov
Ciljne skupine:
- domači in tuji turisti
- uporabniki ekoloških proizvodov (gospodinjstva ter pravne osebe)
Vloga partnerjev:
Občina Poljčane ima v projektu samo vlogo sofinanciranja predvidenih aktivnosti.
Faze projekta:
Projekt se ne bo izvajal fazno. Izvedel se bo v obdobju od 01.01.2010 do 30.06.2010.
Utemeljitev profitnosti/neprofitnost projekta:
Pri projektu se pričakuje direkten finančni učinek. Vsebina projekta je usmerjena v naložbo v
turistično infrastrukturo, ki se bo tržila. Projekt je 100 % profiten.

Cilj projekta je do konca meseca junija 2010 izgraditi mlin na veter ter izdelati ustrezen
promocijski material (papirnate vrečke, brošura) ter tako obogatiti turistično ponudbo LAS.
Cilj projekta

Drugi cilji:
- povečanje števila turistov na območju v Kričeči vasi
- ustvariti nov turistični produkt na območju LAS
- ohraniti in obuditi kulturno dediščino območja LAS
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Pričakovani rezultati

-

izgrajen mlin na veter v skladu s projektom (skedenj z vetrnim mlinom)
izdelana in nabavljena embalaža (papirnate vrečke) za prodajo moke proizvedene v
mlinu (1 kg. papirnate vrečke: 1.000 kom ter 2. kg papirnate vrečke: 1.000 kom)
izdelana brošura o mlinarstvu na območju las v 500 izvodih
letno proizvedeno v mlinu in prodano 5.000 kg moke
povečanje števila turistov v Križeči vasi za 50 % do leta 2011
Indikator
Število izgrajenih mlinov na veter v Križeči
vasi

Indikatorji za spremljanje
uspešnosti projekta

izhodiščno stanje
0

ciljna vrednost
1

Število nabavljenih 1 kg. papirnatih vrečk za
prodajo moke proizvedene v mlinu

0

1.000

Število nabavljenih 2 kg. papirnatih vrečk za
prodajo moke proizveden v mlinu

0

1.000

Število izvodov nove brošure na temo
mlinarstvo na območju LAS

0

500

Število proizvedene in prodane moke v mlinu
na letni ravni v kg

0

5.000

15.000 (leto 2008)

22.500 (konec
leta 2011)

Število turistov v vasi

Lokacija projekta

Profitnost projekta (obkrožite in
vpišite)

Parcelna številka: 790/1, 790/2, 785
k.o. Brezje pri Poljčanah
občina Poljčane

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 n

Skupaj

Skupna vrednost (€)

/

/

/

25.950,00 €

Upravičeni stroški (€)

/

/

/

21.625,00 €

/

/

/

Profitni: naložbe v
turistično
infrastrukturo in
storitve
40 %

LEADER sredstva
v%
v€

/

/

/

Zasebna sredstva
v%
v€

/

Druga sredstva
v %
v€

/

/

/

/

/

/

/

2.400,00 €
9,25 %

Obdobje izvajanja
projekta

/

/

/

01.01. 201030.06. 2010

Dinamika vlaganja
zahtevkov

/

/

/

26.07.2010

Tip projekta / faze
projekta z %
sofinanciranja

Prispevek v naravi (%)

Kontaktna oseba

Projektni vodja

Nadzor nad projektom
Kontaktne informacije o
projektu

40 %
8.650,00 €
/

/
66,67 %
17.300,00 €

Janko Kidrič, predsednik Turističnega društva Lucija
Tel.: 02 802 81 85
Gsm: 041 731 462
Mateja Brumec Mikec, RIC Slovenska Bistrica
Tel.:02 620 22 71
e-mail: mateja.brumec@ric-sb.si
Janko Kidrič
Tel: 02 802 81 85
Gsm: 041 731 462
Upravljalec LAS: RIC Slovenska Bistrica
Mateja Brumec Mikec
Tel.:02 620 22 71
Mateja Brumec Mikec, RIC Slovenska Bistrica
e-mail: mateja.brumec@ric-sb.si
spletna stran: http://las.ric-sb.si
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PROJKET ŠT. 02/10

Ime projekta

PREDELAVA SADJA NA KMETIJI FAJS
(LRS; CILJ 2, program 2.2, ukrep 2.2.1)

Nosilec

Bojan Fajs, Spodnja Nova vas 35, 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
111
112
113
121
122
123

X

2
125
132
133
142
211
212

3
214
311
312
322
323
se ne more izvajati

Kmetijstvo je na celotnem območju LAS pomembna gospodarska panoga, ki zagotavlja
številna delovna mesta. Kmetijstvo je razdrobljeno, raznoliko, nimamo veliko ravnih kmetijskih
površin, prevladujejo male kmetije do 5,5 ha kmetijskih površin in še bi lahko naštevali.
Posledica naštetega in še mnogo več je nizka produktivnost in neugodni ekonomski položaj
kmetij.
Predelava kmetijskih proizvodov, ki se izvaja kot dodatna in dopolnilna dejavnost na kmetiji,
predstavlja pomemben dodaten vir dohodka zlasti na manjših družinskih kmetijah, omogoča
njihov obstoj in pozitivno vpliva na vitalnost podeželja.

Vsebina projekta

Kmetija Fajs, ki se nahaja v Občini Slovenska Bistrica se že vrsto let ukvarja sadjarstvom.
Posedujejo 3,24 ha intenzivnih sadovnjakov. Letno pridelajo cca. 90.000 kg jabolk, ki jih
prodajo v hladilnico SLOM Ponikva in MIROSAN. Kmetija vidi tržno priložnost v predelavi
sadja oz. dodajanju vrednosti samemu produktu. S projektom želi kmetija razširiti svojo
dejavnost na predelavo sadja v obliki dopolnilne dejavnosti (sušenje sadja, pridelava kisa iz
jabolk, žganja ter izvajanje praktičnega izobraževanja predelave sadja za potencialne
izvajalce predmetne dejavnosti ter dijake in študente. Predelana jabolka v različne produkte
(sušeno sadje, kis, sok, žganje) bodo prodajali na sedežu kmetije, na tržnici v Slovenski
Bistrici in drugod. Na kmetiji se bodo tudi izvajali praktični tečaji kot možnost dopolnilnega
izobraževanja zainteresiranih (šol, posameznikov) za področje predelava sadja in finalizacija
sadnih produktov.
Cilj in prioritetna naloga iz LRS:
Projekt prevladujoče prispeva k CILJU 2: RAZVOJ GOSPODARSTVA IN IDENTITETE
PODEŽELJA LRS in se lahko izvaja v okviru programa 2.2: Podjetnost in nova delovna mesta
ter v okviru ukrepa 2.2.1: Konkurenčnost kmetijstva in gozdarstva.
Majhnost kmetij na območju LAS zahteva prodajo proizvodov na višji ravni. Od osnovne
pridelave je potrebno narediti korak naprej, k izdelkom in storitvam z višjo dodano vrednostjo.
Konkurenčnost kmetijstva in gozdarstva zahteva nov pristop z vsem podjetniškim značajem.
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Projekt bo prispeval bo k izboljšanju konkurenčnosti kmetije FAJS, odpiranju novih možnosti
za samozaposlitev na kmetiji ter ustvarjanju novih dohodkov in tako k razvoju gospodarstva
na območju LAS.
V okviru projekta se bodo izvedle naslednje aktivnosti:
- Pridobitev projektne dokumentacije
- Pridobitev gradbenega dovoljenja
- Ureditev treh prostorov za izvajanje dopolnilne dejavnosti (za shrambo sadja, za predelava
sadja ter za pakiranje in skladiščenje ter prodajo). V okviru ureditve prostorov se bodo izvedla
naslednja predvidena dela:
- gradbena in obrtniška dela: (odstranitev starih ometov, čiščenje fug in izdelava
novega sušilnega ometa (220 m2), zravnava terena, izdelava podbetona,
hidroizolacije in armiranje betonskih tlakov (140 m2), odstranitev oken, vrat ter
dobava in vzidava novih (6 kom), dobava in vzidava dvokrilnih vrat (2 kom),
obdelava stropov, obokanih-odbijanje starega ometa in izdelava novega (80 m2),
izdelava odtokov in vodovodnih instalacij, zidanje zunanjih sten z blok opeko s
podaljšano cementno malto (9,60 m2), odvoz odpadnega materiala na trajno
deponijo in čiščenje prostorov (140 m2), grobi in fini omet sten novih zidov (60 m2),
omet fasade, dobava nizkih odrov za gradbena dela (190 m2), izdelava elektro
instalacij za razsvetljavo, razdelilca in ostala fina inštalacija po prostorih,
slikopleskarska dela, kitanje in dvakrat oplesk (360 m2 ), dobava in polaganje tal s
keramičnimi ploščicami (23 m2), Obloga obstoječih tramov stropa z ploščami
vključno s podkonstrukcijo toplotno izolacijo in folijo (47 m2).
- Oprema prostorov z opremo potrebno za izvajanje predmetne dopolnilne dejavnosti:
- kotel za žganjekuho,
- sušilnica za sadje,
- rezalnik sadja,
- stroj za pakiranje sadja,
- pastelizator,
- filter s črpalko,
- mlin za mletje sadja,
- vodna stiskalnica,
- sodi s podpritiskom.
-Pridobitev uporabnega dovoljenja
-Registracija dopolnilne dejavnosti
-Samozaposlitev v dopolnili dejavnosti
Glavne aktivnosti, ki se bodo izvedle v okviru posamezne faze:
FAZA 1: Ureditev prostorov gospodarskega objekta za namene izvajanja dopolnilne
dejavnosti predelava sadja
Aktivnosti:
- izdelava projektne dokumentacije za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja
- ureditev prostora za namene shrambe sadja (skladišče sadja) površine 56,90 m2
- ureditev prostora za predelavo sadja (predelava sadja) površine 46,40 m2
- ureditev prostora za pakiranje in skladiščenje končnih izdelkov in prodajo (prodaja)
površine 22,30 m2
V okviru ureditve prostorov se bodo izvedla zgoraj našteta gradbena in obrtniška dela.
Obdobje izvajanja: 01.01.2010-15.09.2011
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FAZA 2: Nakup opreme za predelavo ter promocija
Aktivnosti:
- nakup potrebne opreme za žganje kuho, kis, sok ter sušenje sadja:
- kotel za žganjekuho
- sušilnica za sadje
- rezalnik sadja
- stroj za pakiranje sadja
- pastelizator
- filter s črpalko
- mlin za mletje sadja
- vodna stiskalnica
- sodi s podpritiskom
- pridobitev uporabnega dovoljenja
Obdobje izvajanja: 01.06.2010-13.12.2011
Ciljne skupine projekta:
-

kupci proizvodov iz sadja iz domačega okolja in širše
dijaki, študentje
posamezniki, ki se želijo usposabljati v predelavi sadja

Utemeljitev profitnosti/neprofitnost projekta:
Pri projektu se pričakuje direkten finančni učinek in je 100 % profiten. Vsebina projekta je
usmerjena v naložbo v dodajanje vrednosti kmetijskih proizvodov in trženje. Projekt je
namenjen povečanju tržne dejavnosti na kmetiji in s tem zagotovilo bodočnosti kmetije.

V obdobju od 2010 do 2011 urediti in opremiti prostore za izvajanje dopolnilne dejavnosti na
kmetiji: predelava sadja in tako registrirati dopolnilno dejavnost na kmetiji.

Cilj projekta

Drugi cilji:
- uvajanje novih proizvodov na kmetijo
- povečati finančno stabilnost kmetije,
- omogočiti nadaljnji razvoj kmetije,
- zagotoviti naslednici kmetije bodočnost in delovno mesto,
- povečati prepoznavnost kmetije in jo še bolj vpeti v lokalno okolje,
- povečati prepoznavnost različnih sadnih proizvodov na območju občine Slovenska
Bistrica.

-

Pričakovani rezultati

-

urejeni in opremljeni prostori namenjeni dejavnosti predelave sadja (za skladiščenje
sadja, predelavo sadja in pakiranje, skladiščenje in prodaja izdelkov)
novi proizvodi na kmetiji namenjeni trženju
registrirana dopolnilna dejavnost na kmetiji predelava sadja do 05.01.2012
povečanje prihodka kmetije za 20 % na letni ravni
novo delovno mesto na kmetiji v letu 2012
izvedeni izobraževalni tečaji na kmetiji (2 na leto)
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Indikator

izhodiščno stanje
0

ciljna vrednost
3

Površina urejenih prostorov za izvajanje
dopolnilne dejavnosti v m2

0

125,60

Število registriranih dopolnilnih dejavnosti na
kmetiji

0

1 (do
05.01.2012)

Število novih skupin proizvodov na kmetiji
(suho sadje, kis, žganje, sok)

0

4 do
(1.02.2012)

0

1 (do
05.01.2012)
2 na leto

Število urejenih in opremljenih prostorov za
namene predelav sadja

Indikatorji za spremljanje
uspešnosti projekta

Število novih delovnih mest na kmetiji

Lokacija projekta

Profitnost projekta (obkrožite in
vpišite)

Število izvedenih izobraževalnih tečajev na
kmetiji

0

Indeks povečanja prihodkov kmetije na letni
ravni

100 (leto 2011)

120 (konec leta
2012)

Spodnja Nova vas 35, 2310 Slovenska Bistrica
Parcelna številka: 17
k.o. Spodnja Nova vas
Občina Slovenska Bistrica

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

Skupaj

Skupna vrednost (€)

55.422,00 €

17.518,00 €

72.940,00 €

Upravičeni stroški
(€)

46.185,00 €

14.598,33 €

60.783,33 €

Profiten:
Ukrep PRP RS
2007-2013
123:
45 %

Profiten:
Ukrep PRP RS
2007-2013
123:
45 %

Profiten:
Ukrep PRP RS
2007-2013
123:
45 %

LEADER sredstva
v%
v€

45 %
20.783,25 €

45 %
6.569,25 €

45 %
27.352,50 €

Zasebna sredstva
v%
v€

62,50 %
34.638,75 €

62,50 %
10.948,75 €

62,50 %
45.587,50 €

/

/

/

Prispevek v naravi
(%)

7.680,00 €
13,86 %

/

7.680,00 €
10,53 %

Obdobje izvajanja
projekta

01.01.2010 15.09.2011

01.06.2010 –
31.12.2011

Dinamika vlaganja
zahtevkov

30.09.2011

20.01.2012

Tip projekta / faze
projekta z %
sofinanciranja

Druga sredstva
v %
v€

Kontaktna oseba

Projektni vodja

Nadzor nad projektom
Kontaktne informacije o
projektu

Bojan Fajs, nosilec kmetijskega gospodarstva
Tel: 02 818 03 64
Gsm: 031 433 941
Mateja Brumec Mikec, RIC Slovenska Bistrica
Tel:02 620 22 71
e-mail: mateja.brumec@ric-sb.si
Bojan Fajs
Tel: 02 818 03 64
Gsm: 031 433 941
Upravljalec LAS: RIC Slovenska Bistrica
Mateja Brumec Mikec
Tel.:02 620 22 71
Mateja Brumec Mikec, RIC Slovenska Bistrica
e-mail: mateja.brumec@ric-sb.si
spletna stran: http://las.ric-sb.si
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PROJEKT ŠT.: 03/10 (Nosilec projekta odstopil od projekta, zato se vrednost projekta ne upošteva v skupni
vrednosti vseh projektov in predmet zahtevanih popravkov oziroma dopolnitev)

Ime projekta

PIKNIK »PLAC« NA KMETIJI
(LRS; CILJ 2, program 2.2, ukrep 2.2.1 )

Nosilec

Vilibald Furman, Ošelj 1, 2315 Šmartno na Pohorju

Partnerji

/

Projekt prispeva k cilju osi
(obkrožite)

1
111
112
113
121
122
123

Projekt se lahko izvaja tudi v
drugih ukrepih PRP 2007 - 2013
(označite z x)

X

2
125
132
133
142
211
212

3
214
311
312
322
323
se ne more izvajati

Kmetija Blažič se ukvarja z živinorejo in gozdarstvom. Nahaja se v naselju Ošelj na Pohorju,
kjer so turistične danosti velike, a neizkoriščene. Kmetija ima v lasti že obstoječi ribnik, ki se
že 150 let nahaja v neposredni bližini kmetije v gozdu in predstavlja potencial za razširitev
dejavnosti na kmetiji in tako odprtju novega delovnega mesta na kmetiji. Na kmetiji želijo
ribnik sčistiti, napolniti z ribami (krapi) ter ga obnoviti za namene športnega ribolova in ob
njem urediti okolje s klopmi ter igriščem za odbojko (kot piknik plaz). Prostor bi tako oddajali v
najem za piknike. Na kmetiji bi registrirali dopolnilno dejavnost dajanje prostorov v najem.
Cilj in prioritetna naloga iz LRS:
Projekt prevladujoče prispeva k CILJU 2: RAZVOJ GOSPODARSTVA IN IDENTITETE
PODEŽELJA LRS in se lahko izvaja v okviru programa 2.2: Podjetnost in nova delovna mesta
ter v okviru ukrepa 2.2.1: Konkurenčnost kmetijstva in gozdarstva.

Vsebina projekta

Kmetijstvo je na celotnem območju LAS pomembna gospodarska panoga, ki zagotavlja
številna delovna mesta. Kmetijstvo je razdrobljeno, raznoliko, nimamo veliko ravnih kmetijskih
površin, prevladujejo male kmetije do 5,5 ha kmetijskih površin in še bi lahko naštevali.
Posledica naštetega in še mnogo več je nizka produktivnost in neugodni ekonomski položaj
kmetij. Majhnost kmetij zahteva namreč dodatne vire dohodkov. Projekt bo prispeval bo k
izboljšanju konkurenčnosti kmetije Blažič, odpiranju novih možnosti za samozaposlitev na
kmetiji ter ustvarjanju novih dohodkov in tako k razvoju gospodarstva na območju LAS.
Glavne dejavnosti, ki se bodo izvedle:
-

čiščenje in ureditev ribnika z okolico
nakup rib
nakup in postavitev opreme za piknike (kamini, mize in klopi, koši)
ureditev odbojkarskega igrišča

Ciljne skupine:
-

družine
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-

organizirane skupine
ribiči
mladi

Faze projekta:
Projekt se ne bo izvajal fazno. Izvedel se bo v obdobju od 01.05.2010-31.08.2010
Utemeljitev profitnosti/neprofitnost projekta:
Pri projektu se pričakuje direkten finančni učinek. Projekt je 100 % profiten, saj je namenjen
razširitvi dejavnosti kmetije na športni ribolov in oddajanju prostora ob ribniku v najem za
namene piknikov.

Cilj projekta

Cilj projekta je do konca meseca avgusta 2010 urediti ribnik in okolico ter postavitev opreme
za oddajanje v najem za izvajanje piknikov ter tako razširiti dejavnost kmetije. Projekt bo
vplival na ustvarjanje novih virov prihodka na kmetiji in pomeni dodatno turistično ponudbo na
območju LAS.

Pričakovani rezultati

-

Urejen ribnik ter prostori za piknik
Urejeno odbojkarsko igrišče
Registrirana dopolnilna dejavnost na kmetiji Blažič (dajanje prostorov v najem)
Povečanje prihodkov na kmetiji
Indikator
Urejena površina ribnika in okolice (v arih)

Indikatorji za spremljanje
uspešnosti projekta

Število registriranih dopolnilnih dejavnosti na
kmetiji
Indeks povečanja prihodkov na kmetiji

Lokacija projekta

Profitnost projekta (obkrožite in
vpišite)

izhodiščno stanje
0

ciljna vrednost
80

0

1

100

120

Ošelj 1, 2315 Šmartno na Pohorju
Parcelna št. 25, 20/1
k.o. Ošelj

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

Skupaj

Skupna vrednost (€)

/

/

12.000,00 €

Upravičeni stroški
(€)

/

/

10.333,33 €

/

/

Profiten:
naložbe v
turistično
infrastrukturo in
storitve
40 %

/

/

Tip projekta / faze
projekta z %
sofinanciranja

LEADER sredstva
v%
v€
Zasebna sredstva
v%
v€

40 %
4.133,33 €

/

/

65,55%
7.866,67 €

Druga sredstva
v %
v€

/

/

/

Prispevek v naravi
(%)

/

/

16,67 %
2.000 €

Obdobje izvajanja
projekta

/

/

April 2010-avgust
2010

Dinamika vlaganja
zahtevkov

/

/

17.09.2010

Kontaktna oseba

Projektni vodja

Nadzor nad projektom
Kontaktne informacije o
projektu

Vilibald Furman, nosilec kmetijskega gospodarstva
Tel: 02 803 41 40
Gsm: 041 521 437
Mateja Brumec Mikec, RIC Slovenska Bistrica
Tel:02 620 22 71
e-mail: mateja.brumec@ric-sb.si
Vilibald Furman
Tel: 02 803 41 40
Gsm: 041 521 437
Upravljalec LAS: RIC Slovenska Bistrica
Mateja Brumec Mikec
Tel:02 620 22 71
Mateja Brumec Mikec, RIC Slovenska Bistrica
e-mail: mateja.brumec@ric-sb.si
spletna stran: http://las.ric-sb.si
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PROJEKT ŠT. 04/10

Ime projekta

KUHINJA
(LRS; CILJ 1, program 1.1, ukrep 1.1.1 Infrastruktura)

Nosilec

Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 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
111
112
113
121
122
123

2
125
132
133
142
211
212

3
214
311
312
322
323
se ne more izvajati

x

Območje občin Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica se razteza od Pohorja preko
Dravinjskih goric do Haloz ter zavzema še jugovzhodni del Dravskega polja. Gre za reliefno
razgibano področje, na katerem živi več kot 30.000 prebivalcev. Območje zaznamujejo
številne skupne značilnosti. Povezano je tudi zgodovinsko in politično. Prebivalstvo vežejo
skupni interesi in projekti, izvedeni v preteklih letih. Podeželje se v zadnjih letih sooča s
številnimi izzivi, ki se nanašajo na kvaliteto življenja. Iz razprav na temo podeželje - skupni
življenjski prostor izhaja jasna želja prebivalstva, da je potrebno ohraniti naravno in kulturno
dediščino in hkrati omogočiti kakovostno življenje podeželskemu prebivalstvu.
Ohranjena narava in kultura bivanja privlačita na podeželje nove prebivalce. Na drugi strani
se določena področja praznijo. Pogost vzrok za to so težji življenjski pogoji in pomanjkanje
delovnih mest. Podeželje se spreminja. Želimo si sprememb na boljše in prav s tem
namenom je LAS podprla projekt KUHINJA kot večnamenski prostor namenjen druženju,
trženju, izobraževanju ter razvoju dopolnilne dejavnosti na kmetiji: peka kruha, peka potic in
peciva.
Vsebina projekta

Na območju LAS v okviru 5 društev kmetic deluje 9 aktivov kmečkih žena, v katera je
vključenih preko 100 starejših in mlajših žena. Njihovo osnovno poslanstvo je ohranjanje in
razvijanje kulinarične dediščine območja LAS ter prenos na mlajše generacije in kot takšna
aktivi s svojim delovanjem pomembno prispevajo k družbenemu življenju na območju LAS. Z
pekovskimi dobrotami pripravljenimi na tradicionalen način popestrijo marsikatero prireditev,
organizirajo in izvajajo tečaje ter razkazujejo svoje kulinarične veščine in se strokovno
bogatijo z izmenjavo izkušenj z aktivi iz sosednjih občin. Vse te aktivnosti aktivi izvajajo manj
kvalitetno in brezplačno, kot bi sicer če bi razpolagali z ustrezno in prilagojeno infrastrukturo.
Naslednji korak, razvoja delovanja aktivov kmečkih žena predstavlja trženje njihovega znanja
in njihovih dobrot ter še tesnejše povezovanje in druženje s podobnimi združenji doma in v
tujini. Da bi lahko naredili korak naprej je aktivom nujno potrebno zagotoviti ustrezno prostore,
kjer bodo lahko žene pripravljale za namen trženja dobrote iz kmečke kuhinje na raznih
prireditvah, za prodajo na tržnici v Slovenski Bistrici, izvajale tečaje za različne ciljne skupine
in tako prenašale kulinarično dediščino območja LAS na naslednje rodove ter še za tesnejše
sodelovanje in druženje s podobnimi združenji doma in iz tujine.
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Po drugi strani pa ustrezno opremljena kuhinja v skladu s posebnimi sanitarno-zdravstvenimi
pogoji za predelavo živil industrijskega izvora kot dopolnilno dejavnost na kmetiji, nudi
možnost ženam na kmetiji, da bodo lahko registrirale peko kruha, peko potic in peciva kot
dopolnilno dejavnost na kmetiji. Številne žene vključene v aktive razpolagajo z vrhunskimi
znanji in spretnostmi priprave tovrstnim domačih dobrot, nimajo pa ustrezno urejenih
prostorov za peko, ki bi dovoljevali opravljanje tovrstne dopolnilne dejavnosti na kmetiji za
tržne namene.
Na območju LAS se je leta 2008 98 kmetij (okoli 6 % vseh kmetij) ukvarjalo z dopolnilno
dejavnostjo na kmetiji. Po številčnosti izstopajo predvsem štiri glavne dejavnosti:
perutninarstvo,
storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in orodji (čiščenje cest in
vzdrževanje, storitve za rastlinsko pridelavo, žaganje in razrez lesa),
turizem na kmetiji (turistične kmetije) in
vrtnarstvo.
Ostale dejavnosti, med katere sodi tudi peka kruha, potic in peciva pa žal niso zastopane.
Projekt Kuhinja kot večnamenski prostor odpira številne možnosti od druženja, širjenja znanja
in izobraževanja, ustvarjanja tržne ponudbe, do ustvarjanja novih virov dohodka na kmetijah
na območju LAS ter novih delovnih mest za člane kmečkih gospodinjstev, ki izhaja iz
potencialov kmetije in kmečke tradicije. Kot takšen bo vplival na izboljšanje življenjskih
pogojev prebivalstva na podeželju ter k privlačnosti podeželskega prostora za bivanje in delo.
Omogoča razvoj drugih dejavnosti vezane tudi na turizem. S tem njegova uresničitev
prispeva k doseganju ciljev ukrepa 322 PRP RS 2007-2013.
V okviru zadanega projekta želi investitor Občina Slovenska Bistrica torej izvesti investicijo
ureditev in oprema obstoječih prostorov v večnamensko kuhinjo. Kuhinjo bodo uporabljali
aktivi kmečkih žena iz območja LAS za prirejanje tečajev peke kruha in peciva ter peko
peciva in krha za prodajo na tržnici v Slovenski Bistrici ter na različnih prireditvah. Kuhinja bo
tudi namenjena druženju in izmenjavi izkušenj z domačimi in tujimi podobnimi združenji in ter
temu ustrezno opremljena.
Obstoječi objekt, kjer se bo izvedla ureditev in oprema stoji na parceli št. 1404/1 ter delno na
1395 ter 1394, vse k.o. Slovenska Bistrica. Skupaj uporabna površina objekta znaša 56,4 m2.
V okviru projekta se bodo uredili in opremili naslednji prostori:
• garderoba 3,6 m2
• sanitarije 3,3 m2
• shramba kuhinja 2,9 m2
• predprostor 10,1 m2
• kuhinja 36,5 m2

Cilj in prioritetna naloga iz LRS:
Projekt prevladujoče prispeva k CILJU 1: IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA NA
PODEŽELJU LRS in se lahko izvaja v okviru programa 1.1: Dostopna in okolju prijazna
dežela 1.1.1: Infrastruktura.
Eden izmed pomembnejših dejavnikov, ki zmanjšuje kakovost življenja in ovira hitrejši razvoj
območja LAS, je slabše razvita infrastruktura. Projekt se nanaša na zagotavljanje ustrezne
infrastrukture pomembne za izvajanje družbene in gospodarske aktivnosti ter pomeni
zagotavljanjem kvalitetnega prostora za bivanje in delo. Infrastruktura je namreč pomemben
dejavnik spodbujanja gospodarskega razvoja in ustvarjanja delovnih mest.
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Glavne dejavnosti, ki se bodo izvedle:
Projekt se bo izvajal v dveh fazah.
1. FAZA: Ureditev prostorov Kuhinje v skladu z zakonskimi določbami
Prva faza se nanaša na pridobitev ustrezne projektne dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti bivšega prostora v kuhinjo ter izvedbo
gradbenih in obrtniških del ter gradbenega nadzora v zvezi z ureditvijo prostora.
Aktivnosti:
- Priprava projektne dokumentacije (PGD ter priprava revizijskega poročila na
projekt)
- Ureditev garderobe
- Ureditev sanitarije
- Ureditev shrambe kuhinje
- Ureditev predprostora
- Ureditev kuhinje
V skladu z Tehničnim poročilom projektantskim popisom del v načrtu arhitekture kot
sestavnem delu PGD se v okviru izvedbenih del predvidenih v PGD izvedejo naslednja
gradbeno obrtniška dela:
• pripravljalna dela
• rušitvena in odstranitvena dela
• zidarska dela
• keramičarska dela
• mavčno kartonska dela
• mizarska dela
• pvc dela
• fasaderska dela
• slikopleskarka dela
V skladu z načrtom električnih instalacije in električne opreme se uredijo elektro instalacije
vključno z električno opremo.
V skladu z načrtom strojnih instalacij in strojne opreme se uredi:
• ogrevanje
• prezračevanje
• vodovod in kanalizacija
Vzporedno se izvede gradben nadzor.
STENE
Obstoječe stene so opečne in ometane. Nova predelna stena ob vhodu za kuharice ter delna
pozidava obstoječe okenske odprtine se izvede s siporex zidaki. Nove predelne stene v
notranjosti so iz mavčno kartonskih plošč s pocinkano nosilno konstrukcijo. Stene bodo na
obremenjenih delih zaščitene s keramičnimi ploščicami. Ostale stene bodo opleskane s
pralnimi barvami.
STROP
Pod obstoječo stropno AB ploščo se namesti 10 cm toplotne izolacije in izvede sekundarni
strop iz MK plošč.
FASADA
Na vse zunanje stene se izvede nova fasada tipa demit, Toplotne izolacije 10 cm +finalni
fasadni sloji.

18

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
REPUBLIKA SLOVENIJA

www.mkgp.gov.si, e: gp.mkgp@gov.si
Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana
t: 01 478 90 00, f: 01 478 90 21

TLAKI
Obstoječe stanje ne dopušča dvigovanja nivoja tal, zato je na obstoječi estrih predvidena
zgolj izvedba izravnalne mase in lepljenje keramike. Površina ploščic mora biti stopnje
nedrsnosti kot jo predpisuje pravilnik za javne kuhinje.
STAVBNO POHIŠTVO
VRATA
Predvidena so dvojna nova vrata (vhod za kuharice in vhod surovin), vrata v shrambo in
drsna vrata znotraj kuhinjskih prostorov (klasična lesena).
OKNA
Oknu na JZ fasadi je potrebno zgolj namestiti notranjo in zunanjo polico (po dokončanju
fasade), okno na JV fasadi pa je potrebno demontirati in ponovno namestiti na novi lokaciji.
OGREVANJE IN PREZRAČEVANJE
Objekt se bo ogreval iz sosednje kotlovnice preko kalorimetra. Prezračevanje je predvideno
predvsem naravno preko oken. Napa nad štedilnikom bo imela speljan izvod preko fasade.
Sanitarije bodo prezračevanje preko ventilatorje.
VODA IN KANALIZACIJA
Nov razvod se priklaplja na obstoječega.
ELEKTRIKA
Predvidena je namestitev samostojnega števca, elektrika pa je že v objektu.

Obdobje izvajanja: 01.09.2009-15.09.2010
2. FAZA: Oprema prostorov in promocija projekta
Aktivnosti druge faze se nanašajo promocijo projekta ter na tehnološko opremo naslednjih
oddelkov kuhinje v skladu s predpisi o minimalnih sanitarnotehničnih zahtevah za gstinske
obrate, uredbe EU, kakor tudi navodila sistema HACCP:
- dostava: dvoetažni voziček - 1 kom
- prostor za odpadke: voziček za odpadke s pedalom - 1 kom.
- shramba: inox regal-odprt s 5. demontažnimi premakljivimi policami – 2 kom
- čistila: zaprta omara s krilnimi vrati s prostorom za trokatedro - 1 kom, izlivno korito
– 1 kom,
- shramba gotovih proizvodov: zaprta omara s krilnimi vrati – 2 kom
- priprava zelenjave + pomivanje črne posode: pomivalno korito s odcejalnikom 1
kom (odcejalnik, stenska in bočna zaščita, 2 krat korito na sredini, spodaj polica),
enoetažna konzolna polica - 1 kom, hladilna omara 1 - kom
- priprava mesa: delovna miza s spodnjo polico - 1 kom (desno korito, predal, 2 x
bočna zaščita, stenska zaščita), zaprta viseča omarica z drsnimi vrati in vmesno
prestavljivo polico - 1 kom, deska za rezanje iz koterma – rdeča – 1 kom, hladilna
omara – 1 kom,
- pomivanje krožnikov: pomivalno korito z odcejalnikom – 1 kom (odcejalnik desno, 2
x korito na sredini, spodaj polica, previs za podpultni pomivalni stroj), zaprta viseča
omarica z drsnimi vrati in vmesno prestavljivo polico – 1 kom, pregradna stena –
bočna-1 kom, stenski inox umivalnik za roke z mešalno baterijo - 1 kom, pomivalni
stroj – 1 kom,
- fina + hladna obdelava: kombiniran pult (set predalov levo, hrbtni del površine) - 1
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-

-

-

kom, kombiniran pult (set predalov levo, hrbtni del površine) - 1 kom, deska za
rezanje iz koterma – bela – 1 kom
termična obdelava kuhinje: blok miza s predalom in povišano mešalno batarijo – 1
kom, električni štedilnik s polnima ploščama – 1 kom, električni štedilnik s
steklokeramično ploščo – 1 kom, blok miza s predalom – 1 kom, stropni parolov –
1 kom,
priprava kruha in slaščic: pult z enostranskimi drsnimi vrati in vmesno polico (granit,
2x2 globoka predala) – 1 kom
pečenje kruha in slaščic: konvekcijska pečica - 1 kom, kondenzacijska napa – 1
kom, ogrevani podstavke – vzhajalnik - 1 kom, pult z enostranskimi drsnimi vrati,
vmesno polico in stensko zaščito – 1 kom, zaprta viseča omarica z drsnimi vrati in
vmesno prestavljivo polico - 1 kom
priprava projektne dokumentacije PID
pridobitev uporabnega dovoljenja
Promocija projekta: - priprava, izdelava in tisk promocijske zloženke v slovenskem
jeziku – 1.500 kom, 7 objav v lokalnih medijih (4 objave v lokalnem časopisu, 3
objave na radiu Rogla

Obdobje izvajanja: 16.09.2010-30.08.2011

Ciljne skupine projekta:
-

Članice društev kmetic na območju LAS
Članice aktivov kmečkih žena na območju LAS
Širši javnosti kot koristniki tečajev

Utemeljitev profitnosti/neprofitnost projekta:
Pri projektu se pričakuje direkten finančni učinek. Vsebina projekta je usmerjena v naložbo v
infrastrukturo za trženje kmečkih pekovskih izdelkov in izvajanju tečajev peke.

Cilj projekta

Cilj projekta je do konca meseca avgusta 2011 urediti in opremiti kuhinjo za namene
pospeševanja prodaje pekovskih izdelkov kmečkih žena, izboljšanja izobraženosti vseh
zainteresiranih glede peke kruha in peciva ter za namene druženja kmečkih žena.

Pričakovani rezultati

-

Zagotovljena osnovna infrastruktura za trženje, druženje in izobraževanje glede peke
kruha in peciva
Povečana prisotnost domačih pekovskih proizvodov na tržnici
Izvedeni izobraževalni tečaji peke
Na novo registrirane dopolnilne dejavnosti peka kruha, peciva in prodaja
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Indikator

izhodiščno stanje
0

ciljna vrednost
1 (do
30.08.2011)

Število izvedenih tečajev na leto

0

9

Število registriranih dopolnilnih dejavnosti
peke kruha, peciva in prodaje

0

2 (do konca
leta 2012)

Število kmečkih žena pristnih s svojimi
proizvodi na tržnici v Slovenski Bistrici

0

2 (do konca
leta 2012)

Število opremljenih skupnih kuhinj za peko
kruha in peciva ter izvajanju izobraževalnih
tečajev na območju LAS
Indikatorji za spremljanje
uspešnosti projekta

Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica
parcelna št. 1394
k.o. Slovenska Bistrica

Lokacija projekta
Profitnost projekta (obkrožite in
vpišite)

profiten (v deležu 100 %)

neprofiten (v deležu ___%)

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

Faza 2

Skupaj

Skupna vrednost (€)

106.000,00 €

62.000,00 €

168.000,00 €

Upravičeni stroški
(€)

88.333,33, €

51.666,67,00 €

140.000,00 €

Tip projekta / faze
projekta z %
sofinanciranja

Profitni: ukrep
322
50 %

Profitni: ukrep
322
50 %

Profitni: ukrep
322
50 %

LEADER sredstva
v%
v€

50 %
44.166,67 €

50 %
25.833,33 €

50 %
70.000,00 €

Zasebna sredstva
v%
v€

58,33 %
61.833,33 €

58,33%
36.166,67 €

58,33 %
98.000,00 €

Druga sredstva
v %
v€

/

/

/

Prispevek v naravi
(%)

/

/

/

Obdobje izvajanja
projekta

01.09.2009 15.09.2010

16.09. 201030.08.2011

01.09.2009 30.08.2011

Dinamika vlaganja
zahtevkov

30.09.2010

15.09.2011

Kontaktna oseba

Slavka Zafošnik, Občina Slovenska Bistrica
Tel: 02 843 28 38
e-mail: slavka.zafosnik@slov-bistrica.si
Mateja Brumec Mikec, RIC Slovenska Bistrica
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Projektni vodja

Nadzor nad projektom
Kontaktne informacije o
projektu

www.mkgp.gov.si, e: gp.mkgp@gov.si
Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana
t: 01 478 90 00, f: 01 478 90 21

Tel:02 620 22 71
e-mail: mateja.brumec@ric-sb.si
Branko Žnidar, Občina Slovenska Bistrica
02 843 28 42
Branko.znidar@slov-bistrica.si
Upravljalec LAS: RIC Slovenska Bistrica
Mateja Brumec Mikec
Tel.:02 620 22 71
Mateja Brumec Mikec, RIC Slovenska Bistrica
e-mail:
spletna stran: http://las.ric-sb.si
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PROJEKT ŠT. 05/10

Ime projekta

ELEKTRIČNI KONCERTNI KLAVIR
(LRS; CILJ 1, program 1.2, ukrep 2.2.1)

Nosilec

Kulturno izobraževalno društvo Zven Laporje, Laporje 35, 2318 Laporje

Partnerji

/

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

1
111
112
113
121
122
123

2
125
132
133
142
211
212

3
214
311
312
322
323
se ne more izvajati

X

Kulturno društvo KID ZVEN LAPORJE se ukvarja z organiziranjem koncertov od visoke
ljubiteljske kakovosti do vrhunske profesionalne ravni. Od ustanovitve dne 18.5.2007 do
19.7.2009, ko je bil koncert vrhunskih umetnic iz Rusije na gradu Štatenberg, je organiziralo
28 koncertov od visoke ljubiteljske kakovosti do vrhunske profesionalne ravni, ki so
brezplačni.

Vsebina projekta

Pri številnih kulturnih koncertih je nujno potreben klavir, nadomestki pa so le redko pogojno
ustrezni. Društvo nima v lasti klavirja in ga mora za izvedbo posameznega koncerta najeti.
Stroški najema takšnega klavirja pa so za društvo, ki deluje neprofitno in na podlagi donacij,
v posameznih primerih nesprejemljivi. Visoki stroški najema in najemanje nadomestkov
vrhunskega klavirja, znižujejo kvaliteto koncerne ponudbe na območju LAS, ki se izvaja v
prostorih kulturne dediščine in je za obiskovalce brezplačna. Nakup vrhunskega klavirja bo
pripomoglo k izboljšanju koncertne ponudbe ter promociji kulture območja LAS in nenazadnje
k višji kakovosti bivanja. Društvo namreč organizira številne festivale od Festivala Poletje v
Laporju (najdaljši slovenski festival, letos od 14.6. do 13.9) in Oktober je dober, ki sta postala
pomembna dopolnitev h kulturni ponudbi našega območja in sta prepoznavna tudi drugod v
Sloveniji, tudi v tujini in kot takšna pomembno vplivata na kakovost bivanja posameznika na
območju LAS. Koncerti letošnjega laporskega poletja, so tako objavljeni tudi v programski
knjigi projekta EVROPSKO GLASBENO POLETJE, v petih jezikih, ki je distribuirana v
partnerskih državah.
Cilj in prioritetna naloga iz LRS:
Projekt prevladujoče prispeva k CILJU 1: IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA NA
PODEŽELJU LRS in se lahko izvaja v okviru programa 1.2: Kvaliteta življenja ter ukrepa
1.2.2: Kultura. Kvaliteto bivanja in ohranjanje živega podeželja bomo na območju LAS
zagotavljali tudi s spodbujanjem razvoja kulturne dejavnosti na podeželju. Razvoj kulturne
dejavnosti bo doprinesel k izboljšanju življenjskih pogojev in ustvarjanju prijaznega okolja za
naseljevanje in delo ter nenazadnje h krepitvi identitete prebivalstva. Lokalno kulturno
tradicijo območja LAS zaznamuje bogato kulturno dogajanje, predvsem na področju
ljubiteljske kulture, ki jo gojijo občani območja LAS po številnih društvih. Kultura ima
pomembno vlogo v javnem življenju. Povezuje lokalno prebivalstvo kot kulturno skupnost in
jim omogoča zadovoljevanje potreb in interesov, ki presegajo zgolj materialno raven.
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Ukrep 1.2.2 se nanaša na spodbujanje razvoja ljubiteljske kulture na višji kakovostni ravni in
kot takšen omogoča prebivalstvu dostop do kulturnih dobrin višje kakovosti (koncerti,
prireditve, gledališke in lutkovne predstave, prikazi ljudskih običajev, plesne predstave,
razstave ipd.). Cilj projekt je skladen s ciljem ukrepa LRS 1.2.2 Kultura saj njegova izvedba
omogoča razvoj kulturne dejavnosti na višji kakovostni ravni in bo tako omogočal prebivalstvu
dostop do kulturnih dobrin višje kakovosti.
Glavna in edina dejavnost, ki se bo izvedla v okviru projekta:
- nakup električnega koncertnega klavirja
Nakup električnega koncertnega klavirja predstavlja edini strošek projekta.
Ciljne skupine:
-

pianisti najvišjega kakovostnega razreda
mladi umetniki, ki bodo dobili več možnosti za koncertno nastopanje
ljubitelji klasične glasbe in zahtevnejše zvrsti

Faze projekta:
Projekt se ne bo izvajal fazno. Nakup klavirja se bo v obdobju od 01.01.2010 do 30.03.2010.
Utemeljitev profitnosti/neprofitnost projekta:
Pri projektu se ne pričakuje direkten finančni učinek in je v celoti neprofiten. Vsebina projekta
je usmerjena v naložbo v nakup koncertnega klavirja, ki se bo namenjal izvajanju brezplačnih
koncertov, ki so namenjeni dvigu kulturne ravni ter splošni kakovosti življenja vseh generacij.

Cilj projekta

Cilj projekta je do konca meseca marca 2010 kupiti električni koncertni klavir, z namenom
izboljšanja kvalitete koncertne ponudbe na območju LAS.

Pričakovani rezultati

-

Nakup električnega koncertnega klavirja
Izboljšanje koncertne ponudbe na območju las
Povečanje obiskanosti koncertov ter s tem kulturne dediščine območja las
Povečanje nastopov mladih umetnikov
Indikator

izhodiščno stanje
0

ciljna vrednost
1

Število organiziranih tekmovanj med mladimi
pianisti

0

1-na dve leti

Povprečno število izvedenih koncertov na letni
ravni višje kakovosti

3

6

100

120

Število novih koncertnih klavirjev

Indikatorji za spremljanje
uspešnosti projekta

Povprečno število poslušalcev na koncert

Lokacija projekta

Občina Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica, na lokacijah kulturne dediščine kjer se bodo
izvajali koncerti. V časa neizvajanja koncertov se bo klavir nahajal na sedežu društva, Laporje
35, 2318 Laporje.
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Profitnost projekta (obkrožite in
vpišite)

profiten (v deležu____%)

neprofiten (v deležu 100%)

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

Faza 2

Skupaj

Skupna vrednost (€)

/

/

13.499,00 €

Upravičeni stroški
(€)

/

/

11.249,17 €

/

/

Neprofiten:
neprofitne
naložbe
50 %

/

/

Tip projekta / faze
projekta z %
sofinanciranja
LEADER sredstva
v%
v€
Zasebna sredstva
v%
v€

50 %:
5.624,58 €

/

/

58,33 %
7.874,42€

Druga sredstva
v %
v€

/

/

Prispevek v naravi
(%)

/

/

/

Obdobje izvajanja
projekta

/

/

01.01.2010 30.03.2010

Dinamika vlaganja
zahtevkov

/

/

20.04.2010

Kontaktna oseba

Projektni vodja

Nadzor nad projektom
Kontaktne informacije o
projektu

/

Jožef Grobler, predsednik društva
Tel: 02 829 06 23
gsm: 041 429 177
e-mail: jozef.grobler@siol.net
Mateja Brumec Mikec, RIC Slovenska Bistrica
Tel.:02 620 22 71
e-mail: mateja.brumec@ric-sb.si
Jožef Grobler, predsednik društva
tel.: 02 803 41 40
gsm: 041 521 437
Upravljalec LAS: RIC Slovenska Bistrica
Mateja Brumec Mikec
Tel.:02 620 22 71
Mateja Brumec Mikec, RIC Slovenska Bistrica
e-mail: mateja.brumec@ric-sb.si
spletna stran: http://las.ric-sb.si
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PROJEKT ŠT. 06/10

Ime projekta

RAZVOJ IN TRŽENJE NOVIH TURISTIČNIH PROGRAMOV OBMOČJA LAS
(LRS; CILJ 2, program 2.3, ukrep 2.3.3)

Nosilec

Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica

Partnerji

Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica
Občina Makole, Makole 42, 2321
Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

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

1
111
112
113
121
122
123

2
125
132
133
142
211
212

3
214
311
312
322
323
se ne more izvajati

x

Pokrajina LAS med Pohorjem in Halozami, se razprostira na območju treh občin, Slovenska
Bistrica, Poljčane in Makole ter združuje pet naravnih območij: Polskavsko dolino, Ložniško
dolino, Pohorje in Dravinjsko dolino ter seveda ožje mestno bistriško območje. Svet je izredno
raznolik, pregleden in gospodarsko zanimiv; njegove turistične danosti so velike.
Turizem predstavlja pomembno razvojno in poslovno priložnost za območje naše LAS in mu
je potrebno nameniti veliko mero pozornosti. Bogata naravna in kulturna dediščina, prijazni
ljudje, zagovorniki kulture, osamljene kmetije predstavljajo pomemben vir turistične ponudbe
območja. Turistična ponudba območja je razdrobljena, pomanjkljiva in premalo prepoznavna.

Vsebina projekta

Bistven predpogoj za učinkovito in uspešno trženje turistične ponudbe območja so pripravljeni
konkretni turistični programi v vseh prednostih, kakovostih in bistvenih elementov
razlikovanja, s katerimi si bo območje Las krepilo prepoznavnost doma in izven naših meja. V
okviru projekta bomo razvili, v sodelovanju z akterji v lokalnem okolju, nove kakovostne in
privlačne ter perspektivne intergralne turistične programe za različne ciljne skupine (šole,
vrtce, mlade, družine, posamezne turiste (domače, tuje),…), ki bodo zbrani, predstavljeni in
ponujeni v katalogu »Turistična ponudba območja med Pohorjem in dravinjsko dolino«.
Katalog bo tako združeval turistično ponudbo različnih izvajalcev z območja LAS s katerimi bo
sklenjena pogodba o sodelovanju. Poudarek bo na povezovanju ponudnikov in na sožitju z
naravo. Pripravil in izvedel se bo tudi program trženja snovane turistične ponudbe.
Vzpostavljeni bodo distribucijski kanali, preko katerih bo ponudba prišla do končnega
potrošnika turista.

Cilj in prioritetna naloga iz LRS:
Projekt prevladujoče prispeva k CILJU 2: RAZVOJ GOSPODARSTVA IN IDENTITETE
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PODEŽELJA LRS in se lahko izvaja v okviru programa 2.3: Inovativen turizem ter v okviru
ukrepa: 2.3.3 Oblikovanje novih integralnih turističnih produktov. Z oblikovanjem integralnih
turističnih produktov bo poskrbljeno za povezovanje že obstoječe in vključevanje nove
razkropljene turistične ponudbe, s poudarkom na mreženju naravne in kulturne dediščine v
kakovostne tržno-produktne kombinacije. V okviru projekta se bo poiskala potrebno obstoječo
razkropljeno turistično ponudbo ter oblikovati atraktivne in prepoznavne integralne turistične
produkte in programe za različna področja turistične ponudbe ter poskrbeti za učinkovito
trženje (vključevanje ITP v turistične distribucijske kanale). Novi povezani turistični produktu
območja LAS bodo prispevali k večji prepoznavnosti območja in razvoju turizma ter s tem
gospodarstva na območju LAS.
Glavne aktivnosti, ki se bodo izvedle v okviru projekta:

1. FAZA: Analiza stanja turistične ponudbe na območju LAS, snovanje novih
programov turistične ponudbe LAS priprava in izdaja kataloga
V prvi fazi se bo izvedla analiza turistične ponudbe in potencialov na območju LAS. Z vidika
turističnega potenciala se bo ovrednotila primarna (naravna in kulturna dediščina) in
sekundarna(turistična infrastruktura) turistično ponudbo območja. Na podlagi izvedene
analize se bodo pripravili integralni turistični programi območja LAS, ki bodo predstavljeni v
katalogu.

Aktivnosti:
- priprava celovite analize stanja turistične ponudbe na območju LAS
- pridobivanje novih izvajalcev turistične ponudbe na območju LAS
- priprava vsebin prodajnih programov
- priprava načrta izvajanja programov
- izdelava kalkulacij za programe
- testiranje programov
- sklenitev pogodb z izvajalci turistične ponudbe
- priprava fotografij za katalog
- oblikovanje kataloga
- tisk kataloga v 3.000 izvodih
- promocija: predstavitev kataloga (1 javna predstavitev kataloga)
Obdobje izvajanja: 01.01.2010 – 31.12.2010
2. FAZA: Priprava in izvedba programa trženja
Aktivnosti:
- priprava programa trženja turističnih programov
- izvedba trženja turističnih programov
- spremljanje uspešnosti trženja programov
Obdobje izvajanja: 01.01.2011- 30.09.2011

Ciljne skupine projekta:
-

-

vsi registrirani izvajalci turistične in s turizmom povezane ponudbe na
območju LAS (turistične kmetije, gostilne, hoteli, penzioni, planinski
domovi, društva, posamezniki, podjetja)
domači in tuji turisti
vrtci
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-

šole

Vloga partnerjev:
Občina Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica imajo v projektu samo vlogo sofinanciranja
aktivnosti.
Utemeljitev profitnosti/neprofitnost projekta:
Pri projektu se pričakuje direkten finančni učinek. Vsebina projekta je usmerjena v naložbo v
turistično ponudbo podeželja, ki se bo tržila.

Cilj projekta

Pričakovani rezultati

Indikatorji za spremljanje
uspešnosti projekta

Cilj projekta je do konca meseca decembra 2010 pripraviti prodajni katalog novih turističnih
programov območja LAS ter do konca meseca septembra 2011 pripraviti načrt trženja in
trženje turistične ponudbe. Z razvojem novih atraktivnih integralnih turističnih programov
želimo izboljšati prepoznavnost območja LAS in povečati število turistov na območju LAS.
•
•
•
•
•
•

Izdelana analiza stanja turistične ponudbe na območju LAS
Za trženje pripravljeni programi skupne turistične ponudbe
Povečanje števila izvajalcev vključenih v skupno ponudbo območja
Izdan prodajni katalog turističnih programov
Izvedena javna predstavite kataloga
Povečanje števila turistov na območju v primerjavi z letom 2008

Indikator
Število izdelanih analiz stanja turistične
ponudbe
Število izdelanih novih turističnih programov
Število izdanih katalogov skupnih turističnih
programov
Število izdanih izvodov kataloga skupnih
turističnih programov
Število večjih promocijskih dogodkov (javna
predstavitev kataloga)
Število turistov v letu 2012

Število kupcev novih turističnih programov na
letni ravni
Lokacija projekta
Profitnost projekta (obkrožite in
vpišite)

0

izhodiščno stanje

ciljna vrednost
1

6
0

13
1

0

3.000

0

1

1910 (leto 2008)

2.110 (do
konca leta
2012)
200

0

Občina Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica.

profiten (v deležu 100 %)

neprofiten (v deležu ___%)
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REPUBLIKA SLOVENIJA

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

Faza 2

Skupaj

23.880,00 €

11.020,00 €

34.900,00 €

22.280,00 €

10.970,00 €

33.250,00 €

Profiten:
podpora trženju
proizvodov in
storitev
40 %

Profiten:
podpora trženju
proizvodov in
storitev
40 %

Profiten:
podpora trženju
proizvodov in
storitev
40 %

LEADER sredstva
v%
v€

40 %
8.912,00 €

40 %
4.388,00 €

40 %
13.300,00 €

Zasebna sredstva
v%
v€

62,68 %
14.968,00 €

60,18 %
6.632,00€

61,89 %
21.600,00 €

Druga sredstva
v %
v€

/

/

/

Prispevek v naravi
(%)

/

/

/

Obdobje izvajanja
projekta

01.01 201031.12.2010

01.01.201130.09.2011

01.01. 201030.09. 2011

Dinamika vlaganja
zahtevkov

15.01.2011

05.10.2011

Skupna vrednost (€)
Upravičeni stroški
(€)

Tip projekta / faze
projekta z %
sofinanciranja

Kontaktna oseba
Projektni vodja

Nadzor nad projektom
Kontaktne informacije o
projektu

Mateja Brumec Mikec, RIC Slovenska Bistrica Tel.:02 620 22 71
e-mail: mateja.brumec@ric-sb.si
Mateja Brumec Mikec, RIC Slovenska Bistrica
tel.: 02 802 81 85,
gsm: 041 731 462
Nadzorni odbor LAS
Branko Žnidar
02 843 28 42
Mateja Brumec Mikec,
e-mail: mateja.brumec@ric-sb.si
spletna stran: http://las.ric-sb.si
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PROJEKT ŠT. 07/10

Ime projekta

OAZA ZA ODDIH
(LRS; CILJ 2, program 2.3, ukrep 2.3.1)

Nosilec

Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

Partnerji

/

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

1
111
112
113
121
122
123

2
125
132
133
142
211
212

3
214
311
312
322
323
se ne more izvajati

x

Podeželje na območju LAS občin Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica ponuja veliko
potenciala v obliki naravne in kulturne dediščine kot tudi preživljanja prostega časa,
vendar ponudba ni dovolj razvita in prepoznavna. Na območju LAS se nahaja 256 enot
kulturne dediščine vseh zvrsti iz različnih obdobij. Mnoge od te so v slabem fizičnem stanju in
tako ostajajo neizkoriščen potencial območja za razvoj turizma in dviga kakovosti življenja
prebivalcev na območju LAS. Neizkoriščen potencial razvoja turizma in kvalitetnega
preživljanja prostega časa ter s tem izboljšanja kakovosti življenja predstavlja etnološki
spomenik lokalnega pomena, EDŠ: 26652 Černugov kozolec, ki se nahaja v naselju
Bodboč, na parcelni št. *91 k.o. Studenice v občini Poljčane.
Černogov dvojni kozolec-toplar s tremi pari oken stoji v ravnini, na travniku, nekoliko
odmaknjen od gručastega jedra. Dvoetažno leseno konstrukcijo pokriva strma, dvokapna
čopasta opečna streha. Konzole, ki iz stebrov podpirajo tramove so dekorativno oblikovane.
Zgornji del zatrepne strani zapira lesena mreža. Kozolec, značilni gospodarski objekt izvira iz
19. stoletja in predstavlja zanimivo dominanto v pokrajini.
Vsebina projekta

Mimo kozolca potekajo številne pohodne in učne poti, (ena najbolj znanih je »pot Čez Babo«),
ki med drugim vodijo na 979 metrski znani hrib Boč, ki spada v območje Krajinskega parka
Boč – Donačka gora in je eden od pomembnejših planinski točk v podravski regiji. Znan je po
bogatem rastlinskem in živalskem svetu, ki vabi številne pohodnike skozi vso leto. Mimo
kozolca bo potekala na novo postavljena in urejena učno tematska pot Zgornje Poljčane –
Studenice ob reki Dravinji namenjena kolesarjem in pohodnikom. Območje občin LAS na letni
ravni obišče okoli 1.400 turistov iz lokalnega okolja in drugod. 80 % vseh turistov povprašuje
po turističnem produktu: pohodne in kolesarske poti. Povpraševanje po predmetnem produktu
iz leta v leto narašča, kar lahko pripišemo predvsem številnim dobrim lastnostim oziroma
prednostim, ki jih človeku sodobnega časa nudi pohodništvo (dobro počutje, zdrav način
življenja, aktivno in sproščeno preživljanje prostega časa v naravi, nabiranje energije in
ohranjanje psihične in fizične vitalnosti). Tako kozolec predstavlja odlično postojanko za oddih
in druženje mimoidočih kolesarjev in pohodnikov ter družin, ki bodo imeli možnost spoznavati
okolje ter kulturno-etnološko bogastvo pokrajine. Ob enem pa predstavlja idealni kraj za
odvijanje raznovrstnih prireditev na prostem v zeleni pokrajini ter razstav na prostem.
Projekt Oaza pomeni za območje LAS ohranjanje in varovanje predmetne kulturne dediščine,
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spodbujanje zdravega načina življenja ter zdravih družinskih odnosov, pri čemer je bistveno,
dvig kakovost življenja in kot takšen spodbuja trajnostni razvoj. S projektom želimo oblikovati
in ponuditi nov inovativen integriran turističnih produkt, ki spodbuja trajnostni razvoj
podeželja.
Aktivnosti v okviru projekta bodo usmerjene v obnovo kozolca.
Cilj in prioritetna naloga iz LRS:
Projekt prevladujoče prispeva k CILJU 2 ( RAZVOJ GOSPODARSTVA IN IDENTITETE
PODEŽELJA) LRS in se lahko izvaja v okviru programa 2.3 Inovativen turizem ter v okviru
ukrepa 2.3.1 Razvoj kakovostne turistične infrastrukture in vključevanje naravnih vrednot in
kulturne dediščine v turistično ponudbo. Projekt predstavlja nov inovativen turistični produkt
povezan s preteklostjo in tradicijo območja, namenjen rekreativcem in družinam in turistom.
Glavne dejavnosti, ki se bodo izvedle:
Obnova kozolca v skladu s podanimi usmeritvami za obnovo kulturnega spomenika s strani
Zavoda za kulturno dediščino vključuje naslednja gradbena in obrtniška dela:
• rušitvena dela
• tesarska dela
• krovska dela
• gradbena dela
1.
•
•
•
•
•
•
•

Rušitvena dela:
Demontaža kritine bobrovec: 190 m2
Demontaža letev ter odvoz na deponijo: 190 m2
Odvoz opečne kritine na deponijo
Demontaža lesnega poda in sten v kozolcu ter odvoz na deponijo: 118 m2
Demontaža lesenih desk in podkonstrukcije na čelih kozolca: 32 m2
Demontaža desk na zgornjem delu kozolca: 120 m2
Demontaža dotrajanih lesenih delov kozolca: 10 m2

2.

Tesarska dela:

•
•
•
•
•

Dobava in montaža letev za kritino 4x5: 190 m2
Dobava in montaža desk za obitje čelnih strani kozolca z podkonstrukcijo 38 m2
Dobava in montaža plohov za podes na zgornjem delu kozolca: 120 m2
Čiščenje lesenih delov kozolca ter zaščita z brezbarvnim sredstvom
Dobava in vgradnja lesa (špirovec, soha, trami, ročice, grede)

3.

Krovska dela:

•
•
•
•

Dobava in montaža kritine bobrovec: 190 m2
Dobava in montaža slemenjakov
Dobava in montaža trikrake kape
Dobava in montaža začetnih slemenjakov

4.

Gradbena dela:
•
•
•

Montaža delovnih odrov 110 m2
Dobava in montaža temeljev: 120x120x100
Dobava in vgrajevanje ilovice 52,50 m3
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Ciljne skupine:
•
•
•
•

družinam,
kolesarjem, pohodnikom izletnikom
turistom
osnovnošolcem

Faze projekta:
Projekt se ne bo izvajal fazno, temveč v celoti v obdobju od 01.01.2010 do 31.08. 2010.
Utemeljitev profitnosti/neprofitnost projekta:
Pri projektu se ne pričakuje direkten finančni učinek. Vsebina projekta je usmerjena v naložbo
v turistično infrastrukturo (obnovo kulturne dediščine za namene razvoja turizma in izboljšanja
kakovosti življenja), ki se ne bo tržila. Prostor v okolici in pod kozolcem bo dostopen
vsakomur in namenjen široki skupini ljudi brezplačno. Pod kozolcem se bodo odvijale in
predstavljale zgolj neprofitne vsebine.
Cilj projekta je, ohraniti in oživeti obstoječo kulturno dediščino na območju LAS ter povezati
predmetno kulturno dediščino z razvojem turizma in preživljanja prostega časa.
Cilj projekta

Drugi cilji:
- obnoviti predmetno kulturno dediščino v skladu s smernicami Zavoda za kulturno
dediščino
- povečati število turistov na območju občine Poljčane za 2 % na letni ravni
- povečati obiskanost kozolca za turistične namene in druženje družin
- povečati izvedbo prireditev na prostem v občini Poljčane
-

Pričakovani rezultati

-

v skladu s smernica zavoda za kulturno dediščino obnovljen etnološki spomenik
černogov
povečano število turistov v občini poljčane za 2 % na letni ravni
povečana uporaba kozolca za turistične namene (prostor za oddih mimoidočih
kolesarjev in pohodnikov)
uporaba kozolca za druženje družin
izvedba prireditev pod kozolcem
Indikator
Število obnovljenih kozolcev kot večnamenska
postojanka na območju LAS
Število turistov v občini Poljčane na letni ravni

Indikatorji za spremljanje
uspešnosti projekta

Število obiskovalcev kozolca na letni ravni
(pohodnikov in kolesarjev),
Število družin na letni ravni, ki bodo v
spomladanskem, poletnem in jesenskem času
kozolec uporabile za izvedbo piknikov
Število prireditev pod kozolcem na letni ravni

izhodiščno stanje
0

ciljna vrednost
1 ( do
31.08.2010)

479
(leto: 2008)
0

489
(31.12.2011)
2000 (stanje
31.12. 2011)

0

50 (stanje
31.12. 2011)

0

1 (stanje
31.12.2011)
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Parcelna številka 91 k.o. 783 Studenice

Lokacija projekta
Profitnost projekta (obkrožite in
vpišite)

profiten (v deležu____%)

neprofiten (v deležu 100 %)

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

Faza 2

Faza n

Skupaj

Skupna vrednost (€)

/

/

/

22.704,00 €

Upravičeni stroški
(€)

/

/

/

18.920,00 €

Tip projekta / faze
projekta z %
sofinanciranja

/

/

/

Ukrep: 323
50 %

LEADER sredstva
v%
v€

/

/

/

Zasebna sredstva
v%
v€

/

Druga sredstva
v %
v€

/

/

/

/

Prispevek v naravi
(%)

/

/

/

/

Obdobje izvajanja
projekta

/

/

/

01.01. 201031.08.2010

Dinamika vlaganja
zahtevkov

/

/

/

30.09.2010

Kontaktna oseba

Projektni vodja

Nadzor nad projektom

Kontaktne informacije o
projektu

50 %
9.460,00 €
/

/
54,85 %
13.244,00 €

Klavdija Majer
Tel: 02 802 92 24
e-mail: klavdija.majer@poljcane.si
Mateja Brumec Mikec, RIC Slovenska Bistrica
Tel.:02 620 22 71
e-mail: mateja.brumec@ric-sb.si
Klavdija Majer
Tel: 02 802 92 24
e-mail: klavdija.majer@poljcane.si
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
Mateja Brumec Mikec
Tel.:02 620 22 71
Klavdija Majer, Občina Poljčane
Tel.: 02 802 92 24
Mateja Brumec Mikec, RIC Slovenska Bistrica
e-mail: mateja.brumec@ric-sb.si
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spletna stran: http://las.ric-sb.si
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PROJEKT ŠT.: 08/10

Ime projekta

PODEŽELJE NA SPLETU
(LRS; CILJ 2, program 2.1, ukrep 2.1.1)

Nosilec

Ljudska univerza Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 22, 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
111
112
113
121
122
123

2
125
132
133
142
211
212

3
214
311
312
322
323
se ne more izvajati

X

Podeželje nudi veliko poslovnih priložnosti, a to zahteva nova znanja in drugačno delovanje,
ki bo utemeljeno na znanju in informacijah, na podjetnosti in inovativnosti, kakovosti in
odličnosti s pridihom avtentičnosti in povezanosti.
Gospodarski razvoj in s tem konkurenčnost območja LAS je močno odvisen od izobraženih,
ustrezno usposobljenih ter informiranih posameznikov. Izobraževanje, usposabljanje na
tehnološkem kot na ekonomskem področju, svetovanje in informiranje je edini možni odgovor
na izzive hitrih sprememb ter na obstoječe stanje nizke usposobljenosti nosilcev kmetijskih
gospodarstev. Tudi hiter razvoj nekmetijskih dejavnosti, temelječih na konkurenčnih
prednostih območja LAS, zahteva dodatno izobraževanje, vzpostavitev učinkovitih sistemov
informiranja, svetovanja ter zagotavljanje prenosa dobrih praks z namenom spodbuditi
širjenje in prenos inovativnih praks v kmetijstvu in nekmetijskih dejavnostih.
Eden od vzrokov za nizko produktivnost kmetij na območju LAS je neugodna starostna in
izobrazbena struktura nosilcev kmetijskih gospodarstev ter nizka izobrazbena
struktura posameznikov, ki se želijo samozaposliti na podeželju.
Vsebina projekta
V starostni sestavi gospodarjev na družinskih kmetijah prevladujejo starejši gospodarji. Po
podatkih popisa kmetijstva je bila v letu 2000 več kot polovica gospodarjev na kmetijah
starejših od 55 let, delež gospodarjev mlajših od 45 let znaša le 25 odstotkov. Poklicna
usposobljenost na področju kmetijstva je nizka. Gospodarji imajo večinoma samo praktične
izkušnje. Gospodarji na družinskih kmetijah se glede na doseženo raven šolske izobrazbe
močno razlikujejo od povprečja aktivnega prebivalstva območja. 42 odstotkov gospodarjev
ima končano vsaj poklicno ali srednješolsko izobrazbo, 56 odstotkov gospodarjev pa ima
končano le osnovno šolo ali je brez formalne izobrazbe.
S projektom želimo popularizirati in spodbuditi splošno računalniško pismenost med ključnim
akterji razvoja vplivnega območja LAS z namenom, da se usposobijo uporabljati osnovne
funkcije osebnega računalnika in operacijskega sistema, da se naučijo organizirati in
upravljati z nosilci podatkov in datotekami, da se naučijo pisati, oblikovati in tiskati besedilo
ter da znajo uporabljati glavne spletne storitve in elektronsko pošto. V zaključku projekta
želimo ključne akterje razvoja usposobiti za postavitev in upravljanje lastnih spletnih stani.
Znanja in spretnosti, ki si jih bodo posamezniki pridobili skozi projekt nujno potrebna za
komunikacijo v informacijski družbi in s tem doseganje konkurenčnih prednosti. Z postavitvijo
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spletnih strani ključnim akterjem razvoju se bo poskrbelo za ustrezno promocijo in kvalitetno
trženje njihovih dejavnosti ter proizvodov. Spletni marketing ima namreč ogromno prednosti
pred klasičnim marketingom, saj število uporabnikov spleta narašča. S predstavitvijo na
spletu dosežemo večjo prepoznavnost območja, ljudi, ki tu živijo in dejavnosti s katerimi se
ukvarjajo na finančno ugoden, učinkovit in sodoben način.
Ciljna skupina so prebivalci območja LAS, ki si želijo pridobiti znanja postavitve in upravljanja
spletnih strani. To so nosilci športne, kulturne, turistične dejavnost v krajih, različna društva,
združenja in aktivi (kmečkih žensk, mladih kmetovalcev…) iz področja javne sfere. Druga
ciljna skupina so nosilci kmetijskih gospodarstev in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ki bi
na ta način bolj učinkovito predstavljali svoje proizvode. Nosilci registracij osebnega
dopolnilnega dela, popoldanski sp-ji in manjši podjetniki pa bi s postavitvijo spletnih strani,
splet lahko uporabljali za cenejše in učinkovito trženje svojih izdelkov ali storitev. Ustrezno
informiranje in obveščanje zainteresirane javnosti o možnostih vključitve v projekt bomo
izvedli preko motivacijskih delavnic, v 5 krajih znotraj vplivnega območja LAS (Makole,
Poljčane, Slovenska Bistrica, Kebelj, Polskava ali Pragersko). Neposredno, z osebnimi vabili
bomo k sodelovanju povabili vse člane LAS, nosilce kulturnih in športnih dejavnosti v krajih,
društva, aktive in združenja. Poziv k prijavi bo objavljen tudi v lokalnem časopisu.
Izhodišče predstavlja temeljno znanje uporabe računalnika, ustrezna oprema in povezava na
internet. Prvo bomo zagotovili skozi usposabljanje v javno veljavnem programu Računalniška
pismenost za odrasle. Sledi izvedba usposabljanja za izdelavo in upravljanje spletnih strani.
Ob tem bomo na željo udeležencev tudi izvedli svetovanje za nakup strojne in programske
opreme in vzpostavitev povezave s spletom na domači lokaciji. Udeležencem bo ves čas
trajanja projekta na voljo tudi Središče za samostojno učenje na Ljudski univerzi Slovenska
Bistrica, kjer lahko brezplačno uporabljajo računalnike z dostopom do interneta, ob tem pa
jim je na razpolago tudi mentor v središču.
Po končanem usposabljanju 2 skupin udeležencev za izdelavo spletnih strani bomo poskusno
aktivirali najmanj 20 spletnih strani, za čas enega meseca. Navedene faze projekta bodo
izvedene v 1. polovici leta. Od 1. 6. 2010 naprej bo delovalo najmanj 10 novih spletnih strani.
V okviru projekta bomo vsem udeležencem, ki so bodo usposobili za izdelavo in postavili
nove spletne strani nudili mentorsko pomoč in podporo pri administriranju spletnih strani do
konca leta 2010, v povprečnem obsegu 50 ur na mesec.
Predvidevamo, da bodo udeleženci v projektu v času trajanja projekta spoznali prednosti
uporabe spleta in ga bodo uporabljali tudi po koncu projekta. Vzpostavljene spletne strani
bodo predstavljale dobro osnovo za postavitev skupnega promocijskega portala.

Cilj in prioritetna naloga iz LRS:
Projekt prevladujoče prispeva k CILJU 2: RAZVOJ GOSPODARSTVA IN IDENTITETE
PODEŽELJA LRS in se lahko izvaja v okviru programa 2.1: Znanje za razvoj ter v okviru
ukrepa 2.1.1: Usposobljenost in krepitev človeškega potenciala. Projekt prispeva h krepitvi
človeškega potenciala in s tem k gospodarskemu razvoju območja LAS.
Glavne dejavnosti, ki se bodo izvedle:
1. FAZA: Motivacijsko informacijske delavnice ter usposabljanja
Aktivnosti:
- Izvedba motivacijsko informacijskih delavnic v 5 krajih znotraj vplivnega območja LAS
(Makole, Poljčane, Slovenska Bistrica, Kebelj, Polskava ali Pragersko). Neposredno z
osebnimi vabili bomo k sodelovanju povabili vse člane LAS.
- Izvedba usposabljanja po programu računalniška pismenost za odrasle (izvedba 2.
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-

skupin usposabljanj za skupaj 24 udeležencev)
Izvedba delavnic za izdelavo spletnih strani (izvedba dveh pet urnih delavnic, za skupaj
24 udeležencev)

Stroški:
- Stroški dela: zaposlitev na projekt osebe
- Stroški storitev: stroški zunanjega izvajalca-predavatelja
- Stroški materiala: priprava gradiv, izdaja javno veljavnih listin, napitki
- Stroški promocije: 1 objava v lokalnem časopisu, tisk promocijskih zgibank 600 izvodov,
nakup 24 usb ključev ter 24 akreditacijskih trakovov s tiskom.
Obdobje izvajanja: 01.01.2010-31.05.2010
2. FAZA: Izdelava in delovanje spletnih strani ter svetovanje
Aktivnosti:
- Izdelava min. 15 poizkusnih spletnih strani (vklop in konfiguracija 15 poizkusnih
računov)
- Delovanje 10 novih spletnih strani (naročnina za 10 novih spletnih strani, ki
vključuje gostovanje, poštne predale, orodje za urejanje in tehnična pomoč)
- Svetovanje in podpora pri dopolnjevanju in administriranju spletnih strani (mentor)
Stroški:
- Stroški dela: zaposlitev na projekt
- Stroški storitev (stroški zunanjega mentorja)
- Naročnina za 10 spletnih stran, ki vključuje (gostovanje, poštne predale, orodje za
urejanje in tehnična pomoč)

Obdobje izvajanje: 01.06. 2010-31.12.2010
Ciljne skupine
Ciljna skupina so prebivalci območja LAS, ki si želijo pridobiti znanja postavitve in upravljanja
spletnih strani in sicer:
- nosilci športne, kulturne, turistične dejavnost v krajih, različna društva, združenja in
aktivi (kmečkih žensk, mladih kmetovalcev…) iz področja javne sfere
- nosilci kmetijskih gospodarstev in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
- nosilci registracij osebnega dopolnilnega dela, popoldanski s.p.-ji in manjši
podjetniki
- nove ali že delujoče pravne in fizične osebe
- mladi do 40 let
- invalidi
Utemeljitev profitnosti/neprofitnosti projekta
Projekt je v prvi fazi neprofitno zasnovan. Namenjen je usposabljanju za temeljno
računalniško pismenost in usposabljanju. Delavnice in usposabljanja bodo za udeležence
brezplačna. Učinkovita izvedba projekta v drugi fazi pomeni širitev možnosti za promocijo
ponudbe na vplivnem območju LAS-a (izdelki, proizvodi, storitve, znanje, okolje) in s tem tudi
pridobitno dejavnost. Druga faza projekta je profitna. Nanaša se na dejavnost, ki omogoča
ciljni skupini oblikovanje konkurenčne prednosti (oblikovanje spletnih strani za trženje
proizvodov in storitev in svetovanje).

Cilj projekta

Cilj projekta je do konca meseca maja 2010 usposobiti za računalniško pismenost 30 ključnih
akterjev razvoja podeželja na območju LAS ter usposobiti 24 ključnih akterje razvoja
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podežleja za uporabo in upravljanje spletnih strani ter do konca meseca decembra 2010
vzpostaviti najmanj 10 novih spletnih strani, ki bodo predstavljale podeželje na spletu.
Drugi cilji:
- Povečanje informacijsko komunikacijske pismenosti na območju LAS
- Izboljšanje promocije in trženja proizvodov in storitev na območju LAS
- Izboljšan dostop akterjev razvoja podeželja do ključnih informacij

Pričakovani rezultati

-

Motivirani ključni akterji razvoja na območju LAS
Povečana računalniška pismenost na območju LAS
Povečana usposobljenost ključnih akterjev razvoja za izdelavo in upravljanje
spletnih strani
Izboljšana informacijsko komunikacijska pismenosti na območju LAS
10 novih aktivnih spletnih strani

Indikator
Število informiranih in motiviranih prebivalcev
območja LAS
Število izvedenih promocijskih delavnic
Število odraslih s končanim usposabljanje po
programu Računalniške pismenost za odrasle

izhodiščno stanje
0
0
54 javno veljavnih
potrdil, ki jih je
izdala Ljudska
univerza

0

6
84
usposobljenih
udeležence, ki
z javno
veljavnim
potrdilom (30 v
okviru projekta)
2

0

24

0
0
0

15
10
350 ur

Indikatorji za spremljanje
uspešnosti projekta
Število izvedenih delavnic za izdelavo spletnih
strani
Število udeležencev, kise bodo usposobili za
izdelavo in administriranje spletnih strani
Število poizkusnih spletnih strani
Število novih aktivnih spletnih strani
Število izvedenih ur pomoči pri upravljanju
spletnih strani

ciljna vrednost
35

Občina Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica.

Lokacija projekta

Profitnost projekta (obkrožite in
vpišite)

Promocijske delavnice z zbiranjem prijav bodo potekale po naslednjih krajih: Makole,
Poljčane, Kebelj, Slovenska Bistrica in Zg. Polskava ali Pragersko; Temeljno usposabljanje
po javno veljavnem programu Računalniška pismenost za odrasle bo potekalo na Ljudski
univerzi Slovenska Bistrica, ki ima na razpolago ustrezno opremljeno računalniško učilnico .
Partizanska ulica 22, Slovenska Bistrica. Izvedba 2 delavnic za usposabljanje za izdelavo
spletnih strani bo potekala na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica. Izdelanih 15 poizkusnih
spletnih strani (udeleženci delavnic doma ali v Središču za samostojno učenje na Ljudski
univerzi Slov Bistrica izdelajo spletne strani; Svetovanje in podpora pri dopolnjevanju in
administriranju spletnih strani bo potekalo osebno na sedežu Ljudske Univerze Slovenska
Bistrica ali preko elektronskih medijev, izjemoma tudi na domu udeležencev v projektu.

profiten (v deležu 32,37 %)

neprofiten (v deležu 67,63 %)
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Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah
Faza 1

Faza 2

Skupaj

Skupna vrednost (€)

15.296,00 €

7.320,00 €

22.616,00 €

Upravičeni stroški (€)

13.797,67 €

6.670,00 €

20.467,67 €

Profiten:
podpora trženju
proizvodov in
storitev

/

Tip projekta / faze projekta z % sofinanciranja

Neprofiten:
drugo
usposabljanje,
animacija in
izobraževanje
60 %

LEADER sredstva
v%
v€

60 %
8.278,60 €

40 %
2.668,00 €

48,40 %
10.946,60 €

Zasebna sredstva
v%
v€

45,88 %
7.017,40 €

63,55 %
4.652,00 €

51,60 %
11.669,40 €

Druga sredstva
v %
v€

/

/

/

Prispevek v naravi (%)

/

/

/

Obdobje izvajanja projekta

01.01. 201031.05. 2010

01.06. 201031.12. 2010

01.01.2010 –
31.12. 2010

20.06.2010

14.01.2011

40 %

Dinamika vlaganja zahtevkov
/

Kontaktna oseba

Projektni vodja
Nadzor nad projektom
Kontaktne informacije o
projektu

Mag. Brigita Kruder, Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Tel: 02 843 07 30
e-mail: brigita.kruder@lu-sb.si
Mateja Brumec Mikec, RIC Slovenska Bistrica
Tel.:02 620 22 71
e-mail: mateja.brumec@ric-sb.si
Brigita Kruder, Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Tel: 02 843 07 30
RIC Slovenska Bistrica
Mateja Brumec Mikec
Tel: 02 620 22 71
Mateja Brumec Mikec, RIC Slovenska Bistrica
e-mail: mateja.brumec@ric-sb.si
spletna stran: http://las.ric-sb.si
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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 2010:
-

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

-

izbrani in potrjeni s strani organa odločanja LAS na 10. redni seji, dne 10.09.2009;

-

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:

Podpis KARMEN SADEK PUČNIK, predsednica

Predstavnik organa odločanja:

Podpis KARMEN SADEK PUČNIK, predsednica Upravnega odbora

Predstavnik organa nadzora:
Podpis BRANKO ŽNIDAR, predsednik Nadzornega obora

Kraj, datum: Slovenska Bistrica, 10.02.2010
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