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

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 2011
1. DOPOLNITEV
V Slovenski Bistrici, dne 21.03.2011

Odgovorna oseba:
KARMEN SADEK PUČNIK, predsednica
Podpis
ţig

»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
2011: 33151-15/2008/43
Število predvidenih izvedbenih projektov 7.
Število predvidenih projektov sodelovanja 0.
Skupna vrednost izvedbenih projektov 194.480,30 €, od tega:
 predvidenih sredstev LEADER 99.222,26 €,
 zasebnih sredstev 95.258,04 €.
Skupna vrednost projektov sodelovanja____________/____€, od tega:
 predvidenih sredstev LEADER ____________/__________€,
 zasebnih sredstev ________________/_____ €.
Seznam izvedbenih projektov:
1. 01/11 Pospeševanje pridelave in trţenja penečih vin in nakup premične polnilne linije za peneča vina
2. 02/11 Obnova kulturnega doma v Studenicah
3. 03/11 Male čistilne naprave
4. 04/11 Ţiva dediščina
5. 05/11 Čebelarska učna pot medovitih rastlin
6. 06/11 Podobe bistriških domačij in ţivinorejska razstava
7. 07/11 Kakovost krme pri spremenjenih klimatskih razmerah in vpliv na zdravje ţivali

Seznam projektov sodelovanja: V letu 2011 LAS ne bo izvajala projektov sodelovanja.
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PROJEKT ŠT.: 01/11

Ime projekta

POSPEŠEVANJE PRIDELAVE IN TRŢENJA PENEČIH VIN IN NAKUP PREMIČNE
POLNILNE LINIJE ZA PENEČA VINA
(LRS; CILJ 2, program 2.2, ukrep 2.2.2)

Nosilec

JO&VA proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o., Ljubljanska cesta 20, 2310 Slovenska Bistrica

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)

2
125
132
133
142
211
212

3
214
311
312
322
323
se ne more izvajati

X

Podjetje JO&VA d.o.o. od svoje ustanovitve pa vse do danes, deluje na področju
vinogradniško, kletarske in enološke stroke.
Vinogradnikom nudijo najnovejša tehnološka znanja s področja vinarske stroke. Preko
zaposlenih je podjetje JO&VA d.o.o. vključeno v delo vinogradniških društev, ocenjevanje
kakovosti vin in strokovnih tečajev. Zraven tega so redni člani strokovne komisije za oceno vin
za promet na Kmetijskem zavodu v Mariboru.
Izvedba projekta omogoča nosilcu projekta razširitev obsega poslovanja, moţnosti dodatnega
zaposlovanja ter s tem tudi povečanje dohodka. Nosilec projekta namerava v prihodnosti tudi
sam pripravljati peneča vina.
Projekt pospeševanja pridelave penečih vin je trajne narave in je ekološko naravnan.
Cilj in prioritetna naloga iz LRS:
Vsebina projekta

Projekt prevladujoče prispeva k CILJU 2: RAZVOJ GOSPODARSTVA IN IDENTITETE
PODEŢELJA LRS in se lahko izvaja v okviru programa 2.2: Podjetnost in nova delovna mesta
ter v okviru ukrepa 2.2.2: Razvoj nekmetijskih dejavnosti. Cilj projekta je razširitev poslovanja
in nabava premične polnilne linije za peneča vina s čimer se vinogradnikom omogoči
razširitev asortimana in trţenje na širšem območju LAS. Vse to pa vpliva na povečanje
konkurenčnosti in moţnost dodatnega in večjega zasluţka pri nosilcu projekta kakor tudi na
vinogradniških kmetijah.
Glavne dejavnosti, ki se bodo izvedle:
-

nakup premične polnilne linije za peneča vina (zamrzovalec GRL steklenic, monoblok za
degoţiranje, monoblok za zapiranje, namizna kapsulirka, specilna transportna prikolica
za prevoz polnilne linije, batni kompresor in parilec Kearcher)

-

izvedba promocijskih aktivnosti

-

izdelava strokovnih napotkov (brošure) glede tehnologije priprave vin za penino
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Ciljne skupine:
- vinogradniške kmetije
- ostali zainteresirani pridelovalci vin
Vloga partnerjev:
/
Faze projekta:
Projekt se ne bo izvajal fazno. Izvedel se bo v obdobju od 01.05.2011 do 31.12.2011.
Utemeljitev profitnosti/neprofitnost projekta:
Pri projektu se pričakuje direkten finančni učinek. Vsebina projekta je usmerjena v razvoj
nekmetijskih dejavnosti, ki se bo trţila. Projekt je 100 % profiten.

Cilj projekta

Glavni cilj projekta je nakup premične polnilne linije za peneča vina ter nato priprava in
polnitev določenih količin vina za peneče vino.

Pričakovani rezultati

-

Povečana trţna konkurenčnost pridelovalcev vin
premična polnilna linija za peneča vina, ki bo omogočala polnitev v kleti posameznega
vinogradnika
Večji finančni učinek za prijavitelja projekta kot tudi za ciljne skupine
Razširitev vinarskih storitev
Uvajanje novih tehnologij pri pridelavi vina
izdelana strokovna brošura

Indikator
Premična polnilna linija za peneča vina
Indikatorji za spremljanje
uspešnosti projekta

Število napolnjenih steklenic s penečim vinom
Prihodek podjetja JO&VA d.o.o.
Število strokovnih brošur, zloţenk

Lokacija projekta

Profitnost projekta (obkrožite in
vpišite)

izhodiščno stanje
0

ciljna vrednost
1

5.000

30.000

40.000,00 €

120.000,00 €

0

3.000 kom

Sedeţ podjetja JO&VA d.o.o., Ljubljanska cesta 20, Slovenska Bistrica.
Parcelna številka: 1306/5 k.o. Slovenska Bistrica, občina Slovenska Bistrica
Projekt specialne mobilne polnilne linije so bo izvajal predvsem na območju občine Slovenska
Bistrica, Poljčane, Makole in tudi širše pri posameznih pridelovalcih vina.
profiten (v deleţu 100 %)

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

Faza 2

Skupaj

Skupna vrednost (€)

/

35.394,60 €

Upravičeni stroški (€)

/

29.495,50 €

Tip projekta/ faze
projekta z %
sofinanciranja

/

Profiten:
Podpora trţenju
proizvodov in storitev:
40 %

LEADER sredstva
v%
v€

/

Zasebna sredstva
v%
v€

/

Druga sredstva
v %
v€

/

/

Prispevek v naravi (%)

/

/

Obdobje izvajanja
projekta

/

01.05. 201131.12. 2011

Dinamika vlaganja
zahtevkov

/

15.01.2012

Kontaktna oseba

Projektni vodja
Nadzor nad projektom
Kontaktne informacije o
projektu

40 %
11.798,20 €

66,67 %
23.596,40 €

Joţe Jesenek
Tel.: 02 818 30 84
Gsm: 041 358 687
Mirjana Gavrilovič, RIC Slovenska Bistrica
Tel.:02 843 08 10
e-mail: mirjana.gavrilovic@tic-sb.si
Joţe Jesenek
Tel: 02 818 30 84
Gsm: 041 358 687
Upravljavec LAS: RIC Slovenska Bistrica
Mirjana Gavrilovič
Tel.:02 843 08 10
Mirjana Gavrilovič, RIC Slovenska Bistrica
e-mail: mirjana.gavrilovic@tic-sb.si
spletna stran: http://las.ric-sb.si
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PROJKET ŠT. 02/11

Ime projekta

OBNOVA KULTURNEGA DOMA V STUDENICAH
(LRS; CILJ 1, program 1.1, ukrep 1.1.1)

Nosilec

Kulturno umetniško društvo Andrej Stefanciosa Studenice, Studenice 52, 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

Kulturno umetniško društvo Andrej Stefanciosa je v novembru 2010 praznovalo 78-letnico
delovanja. To pomeni 78 let dela, veselja in druţenja pravih zanesenjakov. To je prava
ljubezen, ljubezen do kulture, poezije, do petja, igranja in razdajanja samega sebe v veselje
druţini, prijateljem, kraju, občini pa tudi naključnim obiskovalcem.
Društvo sestavljajo štiri skupine:
- dramska skupina; vsako leto pripravi presenečenje z novim dramskim delom, prav tako ţe
vrsto let uprizarjajo ţive jaslice,
- ljudski godci - vaški muzikantje, ki pripravljajo čudovite glasbene večere,
- ljudske pevke, ki obujajo stare domače pesmi in
- recitatorji, ki so nepogrešljivi na vsaki prireditvi v domačem kraju.

Vsebina projekta

V kolikor ţelimo v kraju še naprej vzpodbujati aktivnosti mladih in manj mladih ljudi, jih
pripraviti do pozitivnega druţenja, jim vzpodbujati zanimanje za ohranjanje tradicij, navad,
šeg, predvsem pa jim omogočiti kulturno izobraţevanje in udejstvovanje v domačem kraju,
moramo poskrbeti, da se bodo v prostoru, kjer delajo in ustvarjajo, dobro počutili, da bo
ambient prijeten, topel in bodo vanj radi prihajali.
Studenice slovijo po dobrih igrah, dobrih prireditvah, ljudje se v Studenice zgrinjajo iz vseh
krajev naše domovine. Zakaj bi se temu odpovedali, zakaj ne bi nudili to, kar smo doslej,
vendar v boljših pogojih za ustvarjanje, pa tudi za ogled prireditev.
Cilj in prioritetna naloga iz LRS:
Projekt prevladujoče prispeva k CILJU 1: IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŢIVLJENJA NA
PODEŢELJU LRS in se lahko izvaja v okviru programa 1.1: Dostopna in okolju prijazna
deţela ter v okviru ukrepa 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 ţivljenja in UK 1.2.2 Kultura.
Člani kulturno umetniškega društva KUD Andrej Stefanciosa, so v planu dela v obdobju
2010/2011 načrtovali obnovo dvorane v kulturnem domu. Nekaj od načrtovanega - nakup

7

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

stolov, podiranje stene ob odru ter pleskanje, so ţe izvedli. Kot nujno potrebna obnovitvena
dela so ostala še tla v dvorani, razširitev odra (s tem bo oder primeren tudi za večjo scensko
postavitev) ter izdelava stopnic za vstop na oder. Z izpeljavo projekta se bo povečalo število
prireditev izvedenih v kulturnem domu, povečala se bo sama kvaliteta izvedbe ter s tem tudi
število obiskovalcev.
Glavne dejavnosti, ki se bodo izvedle:
- priprava podlage, podkonstrukcija, izolacija
- razširitev odra z leseno podkonstrukcijo, izdelava stopnic , polaganje OSB plošč po celotni
površini odra z finalno obdelavo - lakiranje z vsemi dodatnimi deli in zaključki
Ciljne skupine 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 ţelimo vzpodbuditi k nastopanju v kvalitetno opremljeni dvorani.
Faze projekta:
Projekt se ne bo izvajal fazno. Obnovitvena dela se bodo izvedla v obdobju od 01.05.2011 do
31.10.2011.
Utemeljitev profitnosti/neprofitnost projekta:
Projekt je profiten. Rezultat projekta je obnova Kulturnega doma v Studenicah za izvajanje
kulturnih in drugih predstav, ki se bodo v večji meri trţile. Poleg tega bo KUD Andrej
Stefanciosa kot lastnik doma, dvorano oddajal v najem.

Cilj projekta

Cilj projekta je obnovitev tal v dvorani, obnova in razširitev odra ter izdelava stopnic za vstop
na oder kulturnega doma v Studenicah.

Pričakovani rezultati

- Večje število kulturnih in drugih prireditev
- Povečanje števila obiskovalcev prireditev
- Izboljšana kvaliteta ţivljenja ljudi v Studenicah in širši okolici
Indikator
Število prireditev na leto

Indikatorji za spremljanje
uspešnosti projekta

Lokacija projekta

Profitnost projekta (obkrožite in
vpišite)

Povprečno število obiskovalcev na prireditvi v
enem letu

izhodiščno stanje
37

ciljna vrednost
50

110

150

Kulturni dom KUD Andrej Stefanciosa
Parcelna številka: 1009
k.o. Studenice
Občina Poljčane
profiten (v deleţu 100 %)

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

Faza 2

Skupaj

Skupna vrednost (€)

/

8.980,30 €

Upravičeni stroški
(€)

/

7.483,58 €

/

Profiten:
Ukrep PRP RS
2007-2013
322:
50%

LEADER sredstva
v%
v€

/

50%

Zasebna sredstva
v%
v€

/

Druga sredstva
v %
v€

/

/

Prispevek v naravi
(%)

/

/

Obdobje izvajanja
projekta

/

01.05.2011 - 31.10.2011

Dinamika vlaganja
zahtevkov

/

15.11.2011

Tip projekta / faze
projekta z %
sofinanciranja

Kontaktna oseba

Projektni vodja
Nadzor nad projektom
Kontaktne informacije o
projektu

3.741,79 €
58,33%
5.238,51 €

Maks Valand
Tel: 02 802 55 25
Gsm: 040 895 704
Mirjana Gavrilovič, RIC Slovenska Bistrica
Tel:02 843 08 10
e-mail: mirjana.gavrilovic@tic-sb.si
Boštjan Jug
Tel: 02 802 81 01
Gsm: 041 482 001
Upravljavec LAS: RIC Slovenska Bistrica
Mirjana Gavrilovič
Tel.:02 620 22 71
Mirjana Gavrilovič, RIC Slovenska Bistrica
e-mail: mirjana.gavrilovic@tic-sb.si
spletna stran: http://las.ric-sb.si
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PROJEKT ŠT.: 03/11

Ime projekta

MALE ČISTILNE NAPRAVE
(LRS; CILJ 1, program 1.1, ukrep 1.1.1 )

Nosilec

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj
Izpostava Kmetijske svetovalne Sluţbe Slovenska Bistrica, Ljubljanska cesta 93, 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

Projekt Male čistilne naprave v največji meri prispeva k izboljšanju stanja voda ter ohranjanju
okolja. S projektom načrtovana seznanitev prebivalcev občin Slovenska Bistrica, Poljčane in
Makole o veljavni zakonodaji na področju čiščenja lastnih komunalnih vod. Projekt bo zajemal
gospodinjstva, ki niso zajeta v načrtovane sisteme komunalnih aglomeracij in bodo dolţni
sami poskrbeti za čiščenje svojih komunalnih voda. Po ocenah, ki smo bile pripravljene v
sodelovanju s strokovnjakinjo iz komunalnega podjetja Slovenska Bistrica, ni v te načrte
zajetih okrog 4.000 gospodinjstev s področja, ki ga zajema delovanje LAS-a.
Osnovna naloga projekta je seznanitev zajetih gospodinjstev s predpisi s področja odpadnih
voda in seznanitev z moţnimi rešitvami s tega področja. Moţne rešitve predstavljajo gradnje
malih čistilnih naprav, v velikosti do 50 PE.
Cilj in prioritetna naloga iz LRS:
Vsebina projekta

Projekt prevladujoče prispeva k CILJU 1: IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŢIVLJENJA NA
PODEŢELJU LRS in se lahko izvaja v okviru programa 1.1: Dostopna in okolju prijazna
deţela ter v okviru ukrepa 1.1.1: Infrastruktura.
Z organiziranjem izobraţevanj in delavnic po celotnem območju LAS bodo poizkušali najti
zainteresirane skupine, ki bi bile pripravljene izvesti investicije v male čistilne naprave. Namen
delavnic je seznaniti ljudi s zakonodajo s področja čiščenja odpadnih voda in predstavitev
moţnih rešitev. Na posamezni delavnici bodo sodelovali strokovnjaki iz Komunalnega
podjetja Slovenska Bistrica, univ. dipl. kom.inţ. Franc Maleiner iz podjetja Vodan svetovanje
in storitve d.o.o. ter g Srečko Rajh iz KGZ Ptuj, kot nosilec projekt Male čistilne naprave.
Vsebina posamezne delavnice bo vsebovala:
- nastanek in sestavo komunalnih voda na podeţelju,
- hišni priključki ter zbiranje in odvajanje komunalnih odpadnih voda na podeţelju,
- moţnost decentralnega čiščenja odpadnih voda na posameznih zasebnih zemljiščih,
- moţnost centralnega čiščenja odpadnih voda majhnih naselij,
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- moţnost odstranitve produktov čiščenja (vsebin greznic, biološkega blata, itd) ter
- predstavitev zakonodaje na področju čiščenja odpadnih voda.
V okvirju projekta bo nastala tudi brošura, vsebina katere bo zajemala področje zakonodaje,
predstavitev moţnih tehničnih rešitev za male čistilne naprave, ekonomiko posameznih
čistilnih naprav. v brošuri bo tudi predstavljen pomen ter cenejša izvedba skupinskih malih
čistilnih naprav do 50 PE pred individualno gradnjo malih čistilnih naprav.
Glavne dejavnosti, ki se bodo izvedle:
-

nakup prenosnega računalnika, za izvajanje celotnega projekta
priprava in izvedba delavnic - 15 delavnic po celotnem območju LAS, 3 ogledi čistilnih
naprav
priprava in izdelava brošure
oglaševanje in promocija projekta

Ciljne skupine:
-

gospodinjstva, ki ne bodo zajeta v aglomeracijske sisteme za prečiščevanje odpadnih
voda - okrog 4.000 gospodinjstev

Faze projekta:
Projekt se ne bo izvajal fazno. Izvedel se bo v obdobju od 01.10.2011-30.04.2012
Utemeljitev profitnosti/neprofitnost projekta:
Projekt je v celoti neprofiten. Neprofitnost utemeljujemo z dejstvom, da gre pri tem projektu za
seznanjanje gospodinjstev s predvidenimi rešitvami reševanja čiščenja odpadnih voda na
območjih, ki niso zajeta v aglomeracijo. V ta namen bodo izvedene brezplačne delavnice ter
brošure, ki se bodo delile med zainteresirane prebivalce tega območja.
Cilj projekta

Glavni cilj projekta je, preko izdelane brošure, preko delavnic ter preko ogledov čistilnih
naprav ozaveščanje gospodinjstev, ki niso zajeta v aglomeracijska območja, z moţnostmi
rešitve njihovih gospodinjstev glede ravnanja z odpadnimi vodami.

Pričakovani rezultati

-

seznanitev gospodinjstev z zakonodajo, glede ravnanja z odpadnimi vodami
seznanitev z izgradnjo male čistilne naprave
strokovna brošura
izvedene delavnice

Indikator

izhodiščno stanje
0

ciljna vrednost
15

Število udeleţencev (članov gospodinjstev, ki
niso zajeta v aglomeracijo) na delavnicah

0

300

Število izdelanih brošur

0

5.000

Število izvedenih delavnic
Indikatorji za spremljanje
uspešnosti projekta

Lokacija projekta

Projekt se bo izvajal na celotnem območju LAS. Delavnice bodo organizirane po krajevnih
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skupnostih občine Slovenska Bistrica v občini Poljčane in v občini Makole.
Profitnost projekta (obkrožite in
vpišite)

profiten (v deleţu ____ %)

neprofiten (v deleţu 100%)

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

Faza 2

Skupaj

Skupna vrednost (€)

/

16.850,00 €

Upravičeni stroški
(€)

/

14.816,67 €

Tip projekta / faze
projekta z %
sofinanciranja

/

Neprofiten:
85%

LEADER sredstva
v%
v€

/

Zasebna sredstva
v%
v€

85 %
12.594,17 €

/

25,26%
4.255,83 €

Druga sredstva
v %
v€

/

Prispevek v naravi
(%)

/

/

Obdobje izvajanja
projekta

/

01.10.201130.04.2012

Dinamika vlaganja
zahtevkov

/

30.05.2012

Kontaktna oseba

Projektni vodja
Nadzor nad projektom
Kontaktne informacije o

Srečko Rajh
Tel: 02 805 58 84, 031 649 018
e-mail: srecko.rajh@kgz-ptuj.si
Mirjana Gavrilovič, RIC Slovenska Bistrica
Tel:02 843 08 10
e-mail: mirjana.gavrilovic@tic-sb.si
Helena Kapun
Tel: 02 805 58 80, 031 649 013
e-mail: helena.kapun@kgz-ptuj.si
Upravljavec LAS: RIC Slovenska Bistrica
Mirjana Gavrilovič
Tel:02 843 08 10
Mirjana Gavrilovič, RIC Slovenska Bistrica
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PROJEKT ŠT. 04/11

Ime projekta

ŢIVA DEDIŠČINA
(LRS; CILJ 2, program 2.1, ukrep 2.1.1)

Nosilec

Vrtec "Otona Ţupančiča" Zidanškova 1a, 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

Dediščina predstavlja bogastvo znanj in izkušenj. Znanja, ki so izoblikovana, kot kultura in
modrost narave, so človekov največji učitelj. S prepoznavanjem posebnosti domače pokrajine
se povezujemo z naravo in okoljem. S tem gradimo temelje so-naravnega, trajnostnega
razvoja, saj so otroci bodoči snovalci razvoja. Dediščino podoţivljamo z občutenjem,
raziskovanjem in ustvarjalnostjo.
Plod raziskovalnega in ustvarjalnega dela bo prepoznavna identiteta pokrajine v konkretnih
rezultatih: ZBIRKI TIPIČNIH JEDI POKRAJINE oblikovani kot spominek in v TURISTIČNEM
VODNIKU, ki bo obravnaval različne točke in teme dediščine, kulturne in naravne spomenike
in druge posebnosti na poglobljen način. S široko povezanostjo dejavnosti s prebivalci in
različnimi dejavnostmi v pokrajini in s končnimi rezultati bodo domačini in obiskovalci
osveščeni o pomenu naravne in kulturne dediščine in s tem o posebnostih in vrednotah
pokrajine.

Vsebina projekta

Prepoznavanje lastnih korenin in s tem identitete pokrajine nas ukoreninja v domače okolje,
hkrati pa postajamo bolj samozavestni pri povezovanju navzven in pri vključevanju v
globalizacijske procese.
Cilj in prioritetna naloga iz LRS:
Projekt prevladujoče prispeva k CILJU 2: RAZVOJ GOSPODARSTVA IN IDENTITETE
PODEŢELJA LRS in se lahko izvaja v okviru programa 2.1: Znanje za razvoj 2.1.1:
Usposabljanje in krepitev človeškega potenciala.
Z vključenostjo vzgojiteljic, ki bodo v okviru izobraţevanja pridobile nova znanja in jih
uporabile pri delu s skupinami otrok, bo doseţen širok krog prebivalstva.
Neposredno bo v programu sodelovalo 32 vzgojiteljic in 600 otrok, posredno pa pribliţno
1500 staršev, starih staršev, sorodnikov ter ostalih občanov. Poleg tega bo, v krogu
partnerstev, neposredno vključenih še 350 ljudi. Program bo vključeval različne skupine,
poleg glavne skupine vzgojiteljic, otrok in staršev še učiteljice - mentorje turističnih kroţkov,
kmete, turistične delavce, varovance delavnic pod posebnimi pogoji, ustvarjalce domače in
umetne obrti.
Širše se bodo v izvajanje aktivnosti vključili še starejši občani kot posamezniki in v okviru
organizacij (Dom starejših občanov Poljčane, Center starejših Metulj, Društvo upokojencev) s
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čimer bo doseţen prenos znanj in izkušenj med generacijami - medgeneracijsko učenje in
zelo širok krog prebivalstva.
Glavne dejavnosti, ki se bodo izvedle:
1. FAZA: Tečaj senzibilizacije in zbiranje receptov tipičnih jedi
Za vzgojiteljice vrtca (v nadaljevanju projekta, tudi za učitelje, starše in ostale) bo v prvi fazi
projekta organizirano dodatno izobraţevanje v obliki tečaja senzibilizacije. Udeleţenci se
bodo seznanili z novimi metodami dela, ki vključujejo dediščino pokrajine. Spoznali bodo nov
pristop k vzgoji in poučevanju, ki obravnava človeka kot naravo na celosten način.
Senzibiliziran človek nastopa kot sodelavec narave, ki s svojo dejavnostjo naravne danosti
nadgrajuje. S programom dosegamo večjo ustvarjalnost otrok in njihovo povezanost z
dediščino domače pokrajine. Naučijo se odkrivati in prepoznavati svoje sposobnosti in
ustvarjalne potenciale. S spodbujanjem ustvarjalnega mišljenja v stisku z naravo se razvija
kreativni potencial otrok in tako se mladi učijo ţivljenja z okoljem.
Nove metode dela z dediščino, bodo vzgojiteljice uporabile pri svojem delu s skupinami otrok
in tako bodo skupaj razvijali individualni pristop k izbrani temi naravne in kulturne dediščine.
Tako obravnavane teme bodo izšle v publikaciji - TURISTIČNI VODNIK PO POKRAJINI, s
prevedenim povzetkom posamezne teme v angleškem jeziku.
Gredica z zelišči predstavlja v vrtcu osnovni model samooskrbe. pri tej starosti otrok je to
idealen prostor, kjer se ob zasaditvi in negi rastlin otroci seznanijo z naravnimi ciklusi, s skrbjo
za rastline in pomenom pridelka. Gredica ne zahteva večjih površin in je enostavna za
obdelavo zemlje in nego rastlin . Otroci ob pobiranju in sušenju pridelka ter pitju čajev in
pripravi drugih napitkov spoznajo pomen samooskrbe iz lastne izkušnje, saj sami s svojim
delom pripomorejo in doseţejo rezultat.
Aktivnosti:
- izvedba Tečaja senzibilizacije za vzgojiteljice vrtca
- izvedba Tečaja senzibilizacije za učitelje- mentorje turističnih kroţkov, za
starše, kmete, ustvarjalce domače in umetne obrti
- vzgojiteljice izberejo točko v pokrajini oz. temo naravne in kulturne
dediščine in jo obravnavajo s skupinami otrok po novih metodah dela,delo
dokumentirajo
- vzgojiteljice s skupinami otrok, posredno s starši, starimi starši, starejšimi
občani, zbirajo recepte tipičnih jedi pokrajine
- oblikovanje gredic in zasaditev zelišč in dišavnic v enotah vrtca
- nakup sušilnikov zelišč in sadja (sušenje zelišč in dišavnic)
Obdobje izvajanja: 01.04.2011-30.06.2011
2. FAZA: Oblikovanje zbirke receptov in predstavitev rezultatov projekta
Druga faza projekta je vezana na gastronomijo pokrajine, za tipične vonjave in okuse, za
znanja naših babic in prababic o prehrani, ko so ljudje vse potrebno pridelali v svojem okolju.
otroci pod vodstvom vzgojiteljic in ob pomoči staršev, starih staršev in drugih zbirajo recepte
tipičnih jedi pokrajine. rezultat bo unikatno a vendar preprosto oblikovana publikacija ZBIRKA TIPIČNIH RECEPTOV KOT SPOMINEK, v slovenskem in angleškem jeziku.
Aktivnosti:
- ureditev, oblikovanje in tisk zbirke receptov – spominka in turističnega
vodnika
- oblikovanje ploščic iz keramike (pečat pokrajine) za naslovnico - otroci iz
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-

vrtcev v keramičnem centru, lepljenje keramičnih ploščic na ovitek zbirke
receptov (Center Polţ)
oblikovanje in izdelava darilne škatle
nabiranje in sušenje zelišč
predstavitve rezultatov projekta
priprava in pokušina jedi v kuhinji, ki jo gradi Občina Slovenska Bistrica
(v sodelovanju z Društvom kmetic)

Na delavnicah v keramičnem centru bodo otroci iz vrtca oblikovali male glinene ploščice z
odtisi - pečatom pokrajine, ki bodo kasneje nalepljene na ovitek zbirke receptov.
Obdobje izvajanja: 01.07.2011-30.09.2011
Ciljne skupine projekta:
Neposredna ciljna skupina:
o vzgojiteljice
o

otroci

o

starši

Posredna ciljana skupina:
o učitelji - mentorji turističnega podmladka
o

učenci turističnih kroţkov

o

kmetje

o

ustvarjalci domače in umetne obrti

o

vsi prebivalci regije.

Utemeljitev profitnosti/neprofitnost projekta:
Projekt je v celoti neprofiten.
Cilj projekta je ZBIRKA TIPIČNIH JEDI POKRAJINE, ki bo oblikovana kot spominek ter
TURISTIČNI VODNIK, ki bo obravnaval različne točke in teme dediščine, kulturne in naravne
spomenike in druge posebnosti.
Cilj projekta

Pričakovani rezultati

Kot cilj projekta lahko štejemo tudi ozaveščenost prebivalcev o pomenu naravne in kulturne
dediščine ter celosten odnos do okolja ter uvedba novih metod dela v vzgojo in
izobraţevanje, ki vključujejo dediščino pokrajine in temeljijo na občutenju, raziskovanju in
ustvarjalnosti.
- Publikacija Turistični vodnik v z opisom 30 točk v pokrajini (naravnih in kulturnih
znamenitosti in preprostih lepot, obravnavanih z novimi metodami dela z naravno in kulturno
dediščino)
- Zbirka 30 receptov tipičnih jedi pokrajine (publikacija malega formata, s prevodom v
angleški jezik
- Darilna škatla, ki odraţa identiteto krajine
- dvig ozaveščenosti prebivalcev o pomenu naravne in kulturne dediščine
- nove metode dela na področju vzgoje in izobraţevanja
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Indikator

Izhodiščno stanje
0

ciljna vrednost
32

Število otrok vključenih v tečaj senzibilizacije

0

450

Število staršev, starih staršev ter ostalih
občanov vključenih v tečaj senzibilizacije

0

1500

Število drugih (učiteljice-mentorji turističnih
kroţkov, kmetje, turistični delavci,...)
vključenih v tečaj

0

350

Oblikovanje gredic in zasaditev zelišč ter
dišavnic v enotah vrtca

3

5

Število delavnic za oblikovanje pečata
pokrajine v keramičnem centru za otroke

0

15

Število nalepljenih ploščic na ovitek izdanih
izvodov zbirke receptov

0

1300

Število izdanih izvodov zbirke receptov

0

1300

Število izdanih izvodov turističnih vodnikov

0

1300

Število oddelkov v katerih bodo nabirali in
sušili zelišča

0

15

Oblikovanje in izdelava darilne škatle

0

500

Predstavitev rezultatov projekta z razstavo

0

3

Pokušina jedi v Kuhinji v Slovenski Bistrici

0

1

Predstavitev rezultatov projekta v medijih

0

4

Predstavitev za TIC-e, šole in druge ustanove

0

1

Tečaj senzibilizacije za vzgojiteljice vrtca

Indikatorji za spremljanje
uspešnosti projekta

Lokacija projekta

Profitnost projekta (obkrožite in
vpišite)

Projekt se bo izvajal na območju LAS (občine Slovenska Bistrica, Makole in Poljčane) v vseh
enotah vrtca: Sonček, Ciciban, Zg. Polskava, Sp. Polskava, Pragersko, Zg. Loţnica,
Mehurčki, Studenice ter Krtek.
Poleg tega se bo projekt odvijal tudi v keramičnem centru in v kuhinji kmečkih ţena v
Slovenski Bistrici.
profiten (v deleţu ____ %)

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

Faza 2

Skupna vrednost (€)

4.750,00 €

16.501,52 €

21.251,52 €

Upravičeni stroški
(€)

4.625,00 €

15.033,76 €

19.658,76 €

Neprofiten:
Drugo
usposabljanje in
animacija: 60%

Neprofiten:
Drugo
usposabljanje in
animacija: 60%

LEADER sredstva
v%
v€

60 %
2.775,00 €

60 %
9.020,26 €

60 %
11.795,26 €

Zasebna sredstva
v%
v€

41,59 %
1.975,00 €

45,34 %
7.481,26 €

44,50 %
9.456,26 €

Druga sredstva
v %
v€

/

/

/

Prispevek v naravi
(%)

/

/

/

01.04. 201130.06. 2011

01.07. 201130.09. 2011

15.07.2011

15.10.2011

Tip projekta / faze
projekta z %
sofinanciranja

Obdobje izvajanja
projekta
Dinamika vlaganja
zahtevkov

Kontaktna oseba

Projektni vodja
Nadzor nad projektom
Kontaktne informacije o
projektu

Skupaj

Neprofiten:
Drugo
usposabljanje in
animacija: 60%

01.04.201130.09.2011

Ivana Leskovar, ravnateljica Vrtca "Otona Ţupančiča" Slovenska Bistrica
Tel: 02 805 14 22
e-mail: ivana.leskovar@guest.arnes.si
Mirjana Gavrilovič, RIC Slovenska Bistrica
Tel:02 843 08 10
e-mail: mirjana.gavrilovic@tic-sb.si
Karin Lavin
lavin@siol.net
Upravljavec LAS: RIC Slovenska Bistrica
Mirjana Gavrilovič
Tel.:02 843 08 10
Mirjana Gavrilovič, RIC Slovenska Bistrica
e-mail: mirjana.gavrilovic@tic-sb.si
spletna stran: http://las.ric-sb.si
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PROJEKT ŠT. 05/11

Ime projekta

ČEBELARSKA UČNA POT MEDOVITIH RASTLIN
(LRS; CILJ 2, program 2.3, ukrep 2.3.1)

Nosilec

Čebelarsko društvo 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

Čebelarsko društvo Slovenska Bistrica se ponaša z dolgoletno tradicijo, saj je skupina
naprednih čebelarjev ţe davnega leta 1924 na ustanovnem občnem zboru na Črešnjevcu
postavila temelje za njegovo delovanje. Danes spada med največja čebelarska društva v
Sloveniji, zagotovo pa je najštevilčnejše društvo v ČZD Maribor.
ČD Slov. Bistrica šteje 81 članov, od katerih je tudi 5 uspešnih čebelark, katere ne samo da
čebelarijo, ampak tudi sodelujejo v sekciji za uporabo medu v kulinariki.
V letu 2010 so prostor, ki zajema 5094 m2 ogradili z 2 m visoko in 302 m dolgo aluminijasto
ograjo. Zemljišče omogoča ureditev čebelarske poti medovitih rastlin, na kateri bi načrtno
predstavili medovite rastline našega območja na enem mestu v povezavi s čebelarstvom.

Vsebina projekta

Projekt bo temeljil na povečanju izobraţevalno turistične ponudbe območja, s katerim si bo
območje LAS krepilo prepoznavnost v domačem okolju, kjer bo velik poudarek na
vključevanju javnih ustanov, kot so vrtci, šole, domovi upokojencev, turističnih društev in
potovalnih agencij, ki bodo v svojih izobraţevalnih programih predstavili slušateljem
rastlinstvo v naravi, ter preko turistično kataloške ponudbe ponujalo posebnost širši populaciji
doma in izven občine Slov. Bistrica.
Čebelarska učna pot medovitih rastlin bo vsebovala skalnjak (dimenzije 30x18 metrov), v
skalnjaku bodo zasajene temu primerne rastline, gredico v obliki čebele (dimenzije 16x8
metrov) ter 6 manjših gredic ( dimenzije 16x3 metre), ki bodo zasajene z različnimi
grmovnicami, dišavnicami, zelišči, trajnicami.
Učna pot bo opremljena s tablami, na katerih bo prestavljena sama čebelarska učna pot, prav
tako bo vsaka rastlina oz. drevo označena s svojo tablico, na kateri bodo podatki o določeni
vrsti. Ob poti bodo postavljene klopi za počitek, sprostitev ter opazovanje narave, za čistočo
pa bo poskrbljeno tako, da bodo na petih mestih nameščeni koši za odpadke.
V zgibankah bo prikazana čebelarska učna pot medovitih rastlin, z opisi ter fotografijami in bo
obiskovalcem na voljo brezplačno. DVD bo predvajan v prostorih čebelarjev, kjer bodo
obiskovalci natančneje spoznali učno pot in njeno vsebino.
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Cilj in prioritetna naloga iz LRS:
Projekt prevladujoče prispeva k CILJU 2 : RAZVOJ GOSPODARSTVA IN IDENTITETE
PODEŢELJA LRS in se lahko izvaja v okviru programa 2.3 Inovativen turizem, v okviru
ukrepa 2.3.1. Razvoj kakovostne turistične infrastrukture in vključevanje naravnih vrednot in
kulturne dediščine v turistično ponudbo.
V okviru projekta se bo predstavil nov produkt, ki bo namenjen ljudem vseh starosti, hkrati pa
bo temeljil na turistično, izobraţevalno in sprostitveni osnovi, s katero bo rastlinsko bogastvo
iz našega območja, lepote in koristnost prerasle v privlačen turistični produkt.
Glavne dejavnosti, ki se bodo izvedle:
1. FAZA: Priprava zemljišča za zasaditev rastlin in izdelava izobraţevalne poti
Aktivnosti:
Priprava zemljišča:
 Čiščenje-ročno delo, delo z motorno ţago
 Izravnava terena ICB
 Zakoličba – zaris objekta
 Izkop zemljišča
 Izkop in zasip jarka za vodo in elektriko - ročni izkop
 Ureditev vodovoda
 Dobava in izdelava osvetlitve objekta
 Drenaţiranje terena
 Izdelava tampona
 Izdelava skalnjaka
 Navoz zemlje
 Gnojilo
Izobraţevalna pot:
 Izkop
 Drenaţiranje terena
 Tamponska prevleka
 Ţelezniški pragovi
 Gramoz-stena
 Pesek
Obdobje izvajanja : 01.05.2011 do 31.07.2011
2. FAZA: Zasaditev rastlin, postavitev panojev in označevalnih tabel
Aktivnosti:
Posaditev rastlin:
 Grmovnice - 100 kom
 Dišavnice – zelišča - 400 kom
 Trajnice - 400 kom
 Drevesa - 20 kom
 Koli za oporo rastlin - 30 kom
Označba poti, panoji, table:
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Tabla 1,00x1,00 m – plastična z vsebino - 1 kom
Tabla 1,00x0,80 m –plastika z vsebino – 16 kom
Tabla 0,10x0,10 m – plastika z vsebino – 100 kom
Stojalo za table –leseni impregnirani stebri dolţine 2,6 m - 51 kom
Stojalo za table –leseni impregnirani stebri dolţine 0,6 m - 100 kom

Oprema ob učni poti:
 Montaţna klop za oddih - 4 kom
 Koš za smeti - 5 kom
Učno gradivo:
 Predstavitveni DVD - 3 kom
 Zgibanke - 1000 kom
Obdobje izvajanja: 01.08.2011 do 31.10.2011
Ciljne skupine:







Vrtci
Šole
Upokojenci
Druţine
Organizirane skupine
Vsi registrirani izvajalci turistične in s turizmom povezane ponudbe na območju LAS

Utemeljitev profitnosti/neprofitnost projekta:
Pri projektu se ne pričakuje direkten finančni učinek in je v celoti neprofiten. Vsebina projekta
je usmerjena v naloţbo v izobraţevalno turistično infrastrukturo, ki se za obiskovalce ne bo
trţila. Prostor bo dostopen vsem, po določenem urniku oziroma predhodni najavi.
Cilj projekta je do konca oktobra 2011 izdelati učno pot in s tem omogočiti obiskovalcem
ogled objekta, s čimer bi izboljšali prepoznavnost območja LAS, kar bi pomenilo izboljšanje
izobraţevalno turistične ponudbe.
Cilj projekta

Pričakovani rezultati

Drugi cilji:
 privabiti mlajšo in starejšo populacijo ljudi
 povečati moţnosti izobraţevanja v naravi za predšolsko in šolsko mladino
 prostor za praktični pouk mladih čebelarjev kroţkarjev (terensko delo)
 Omogočit druţinam oddih v naravi
 Povečati turistično ponudbo LAS







Urejena čebelarska učna pot medovitih rastlin
Izobraţevanje v naravi za predšolsko in šolsko mladino
Spoznavanje rastlin iz lokalnega okolja
Ozaveščanje ljudi o pomenu opraševanja rastlinstva v povezavi s čebelarstvom
Koristna uporaba prostega časa druţin in pohodnikov v izobraţevalno poučne
namene
Povečano število turistov in turistične ponudbe na območju občine Slov. Bistrica in
LAS
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Indikator
Število čebelarsko učnih poti medovitih rastlin
na območju LAS

Indikatorji za spremljanje
uspešnosti projekta

izhodiščno stanje
0

ciljna vrednost
1
(do 31.10.2011)

Število učnih poti na območju LAS

7

8

Število organiziranih skupin za predšolske
otroke

0

2
(do 31.12.2011)

Število obiskovalcev, ki bodo svoj prosti čas
namenili v izobraţevalno poučne namene

0

200
(do 31.12.2011)

0

2

2.593

(do 31.12.2011)
3.100

Predstavitveni DVD ČD Slov. Bistrica

0

1

Zgibanka o čebelarski učni poti medovitih
rastlin

0

1.000

Število delavnic na območju LAS za šolsko
mladino (na letni ravni)
Povečanje števila turistov na območju LAS

Lokacija projekta
Profitnost projekta (obkrožite in
vpišite)

Parcelne številke: 307/16, 17, 18, 19 in 307/4 k.o. Zg. Bistrica, Slovenska Bistrica
profiten (v deleţu____%)

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

Faza 2

Skupna vrednost (€)

34.732,48 €

11.719,80 €

46.452,28 €

Upravičeni stroški
(€)

28.943,73 €

9.766,50 €

38.710,23 €

Neprofiten:
Naloţbe v
turistični
infrastrukturo in
storitve: 40%

Neprofiten:
Naloţbe v
turistični
infrastrukturo in
storitve: 40%

LEADER sredstva
v%
v€

40 %
11.577,49 €

40 %
3.906,60 €

40 %:
15.484,09 €

Zasebna sredstva
v%
v€

66,67 %
23.154,99 €

66,67%
7.813,20 €

66,67 %
30.968,19 €

Tip projekta / faze
projekta z %
sofinanciranja

Druga sredstva
v %
v€

/

Skupaj

/

Prispevek v naravi
(%)

23,35%
8.109,60 €

3,89%
456,00 €

Obdobje izvajanja
projekta

01.05.2011 31.07.2011

01.08.2011 31.10.2011

Dinamika vlaganja
zahtevkov

15.08.2011

15.11.2011

Kontaktna oseba

Projektni vodja
Nadzor nad projektom
Kontaktne informacije o
projektu

Neprofiten:
Naloţbe v
turistični
infrastrukturo in
storitve: 40%

/

18,44%
8.565,60 €
01.05.2011 31.10.2011

Maksimiljan Prah, predsednik čebelarskega društva
Tel: 02 803 70 15
gsm: 041 768 351
e-mail: maksimiljan.prah@gmail.com
Mirjana Gavrilovič, RIC Slovenska Bistrica
Tel.:02 843 08 10
e-mail: mirjana.gavrilovic@tic-sb.si
Maksimiljan Prah, predsednik čebelarskega društva
tel.: 02 803 70 15
gsm: 041 768 351
Upravljavec LAS: RIC Slovenska Bistrica
Mirjana Gavrilovič
Tel.:02 843 08 10
Mirjana Gavrilovič, RIC Slovenska Bistrica
e-mail: mirjana.gavrilovic@tic-sb.si
spletna stran: http://las.ric-sb.si
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PROJEKT ŠT. 06/11

Ime projekta

PODOBE BISTRIŠKIH DOMAČIJ in ŢIVINOREJSKA RAZSTAVA
(LRS; CILJ 2, program 2.3, ukrep 2.3.2)

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, ki so vključene v LAS se razteza od Pohorja preko Dravinjskih goric do Haloz
ter zavzema še jugovzhodni del Dravinjskega polja. Območje zaznamujejo številne skupne
značilnosti. Povezano je zgodovinsko in politično. Prebivalstvo veţejo skupni interesi in
projekti, izvedeni v preteklih letih.
Na območju LAS ima kmetijstvo bogato tradicijo. Kmetje znajo vlaganja oplemenititi s svojim
delom, znanjem in naporom. Zato svoj čas in trud namenjamo (-jo) prireditvi, ki ţe več let
dodaja svoj deleţ k razvoju podeţelja in hkrati nas opominja, da moramo biti do narave
spoštljivi in ji slediti. To je prireditev, ki ţeli vsem zainteresiranim ponuditi priloţnost za
predstavitev svojih izdelkov, olajšati pot do novih znanj in koristnih informacij. Obiskovalcem
ponuja predstavitev in pokušino zdrave, kvalitetne, doma pridelane hrane, pokušino odličnih
vin ter predstavitev in prikaz starih ljudskih običajev.

Vsebina projekta

V sklopu prireditve potekajo tudi različne razstave (sadjarska, ţivinorejska, razstava kmečkih
jedi,....), pohodi po učnih poteh območja LAS, predstavitev raznih društev, športne igre
turističnih društev. Vsem skupaj, tako obiskovalcem kot razstavljavcem, prireditev daje
priloţnost za medsebojno druţenje, izmenjavo mnenj, različnih znanj in izkušenj.
Cilj in prioritetna naloga iz LRS:
Projekt prevladujoče prispeva k CILJU 2 ( RAZVOJ GOSPODARSTVA IN IDENTITETE
PODEŢELJA) LRS in se lahko izvaja v okviru programa 2.3 Inovativen turizem ter v okviru
ukrepa 2.3.2 Dodajanje vsebin kulturni dediščini.
Gre za prireditev, ki v večjem obsegu predstavlja kmetijstvo in celotno podeţelje, ki ga
resnično ţeli pribliţati ljudem, kar pomeni, da bomo Podobe vsako leto organizirali v drugem
kraju. Razvoj in obstoj podeţelja je odvisen od ljudi, ki tam ţivijo, zato je še toliko bolj
pomembno, da obiskovalci prireditve spoznajo lepote in ponudbo, ki obstaja na podeţelju.
Ţelja organizatorjev je, da bi bilo na podeţelju še več ponudnikov različnih dopolnilnih
dejavnosti, saj to hkrati pomeni dodatno ponudbo podeţelja. Z izvedbo Podob v različnih
krajih pa ţelimo omogočiti ravno to – na eni strani prikazati obiskovalcem bogato dediščino na
podeţelju, da se bodo na podeţelje z veseljem vračali in na drugi strani ljudem, ki ţivijo na
podeţelju, s takšnimi prireditvami omogočiti promocijo njihove ponudbe.
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Glavne dejavnosti, ki se bodo izvedle:
1. FAZA: Podobe bistriških domačij - PBD
Podobe bistriških domačij je prireditev s številnimi razstavami vinogradnikov, sadjarjev,
zeliščarjev, aktivov kmečkih ţena, ţivinorejcev, čebelarjev, šolarjev ter predstavitvijo
tradicionalnih obrti in običajev. v kulturnem programu nastopajo pevci ljudskih pesmi in godci
ljudskih viţ, obiskovalci lahko aktivno sodelujejo na predavanjih, delavnicah, okroglih mizah
ali pa ekipno sodelujejo na športnih igrah turističnih društev.
V letu 2011 se bodo Podobe odvijale na Zg. Polskavi, in sicer prvi vikend v septembru (03. in
04.09.2011). Kraj je poznan po aktivnem delovanju različnih društev, domačini si ţelijo
razvoja turizma na tem območju, ljudje so zagnani, delovni, prijazni, samo območje pa ponuja
veliko moţnosti za oglede, pohode, sprostitev.
V bogatem dvodnevnem programu bo mogoče videti številne običaje iz tega območja,
spoznavanje kulinarike, degustacije vin, pokušino hrane, različne razstave, predstavitvene
stojnice društev, prikaz starih ljudskih običajev, bogat kulturni program ter športne igre.
Ker pa je glavni del kmetijstva, spremljanje narave na spoštljiv način, se podeţelje vedno bolj
jemlje kot celota, kot skupen prostor ljudi, ki ţive v tem prostoru. Povezava ljudi daje prednost
kraju, da se lahko razvija v smeri, ki so v posameznih krajih vodilo razvoja. Specifika kraja
nam daje moţnost spoznavanja naše kulturne in naravne dediščine.
V sklopu prireditve bodo kmetije območja (Turistično izletniška kmetija Goričan, Kmetija
Rozman, Vinogradništvo Hojnik, Vinogradniško sadjarska kmetija Podlesnik) pripravile dneve
odprtih vrat, kjer si bo mogoče ogledati delo na kmetiji, strojno mehanizacijo ter pokusiti
domače pridelke.
Obdobje izvajanja: 15.04.2011 do 31.12.2011

2.

FAZA: Podobe bistriških domačij in Ţivinorejska razstava

V letu 2012 bo prireditev Podobe bistriških domačij potekala od 07. do 09. septembra, v
Slovenski Bistrici za cerkvijo Sv. Jerneja. Obogatene bodo še z ţivinorejsko razstavo, ki nam
daje celovitejši vpogled v delo in ţivljenje na podeţelju. Ţivinorejska razstava ima velik
pomen tako za rejce kot za strokovne delavce. Kaţe smernice razvoja, osvešča potrošnike,
daje priznanje najuspešnejšim in znanje mlajšim generacijam. Poleg tega bo Knjiţnica Josipa
Vošnjaka Slovenska Bistrica v ta namen pripravila razstavo kulturne dediščine v miniaturah,
kar bo spomin na prednike ohranilo za prihodnje rodove. Raziskovati in poglobiti se bo
mogoče tudi v literaturo, zlati v zgodovinsko, etnološko in arheološko, pa tudi v nekatera
domoznanska in ljubiteljska dela.
Ocenjevanje bo potekalo za lisaste in črno bele pasme krav, po kategorijah: starejše krave,
mlajše krave in ocena telic (glede na strokovno oceno komisije, ocena ţivali in njeni
proizvodni podatki o mlečnosti).
Razstave plemenskih ţivali so nujno potrebne, da se javnosti pokaţe napredek, ki ga
dosegajo organizirani ţivinorejci, skupaj v sodelovanju s strokovnimi sluţbami. Z leti prihaja
vedno več kvalitetnih doseţkov in znanje se širi ter dosega boljše rezultate. Ţivinorejci ţe
dolgo dokazujejo svojo sposobnost. Razstava odraţa del teh naporov, znanj in hotenj.
Celoten program Podob bo zasnovan enako kot v leto 2011, s to razliko, da bodo Podobe
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bistriških domačij leta 2012 obogatene z ţivinorejsko razstavo in razširjene na tri dni.
V vsakem primeru se bodo organizatorji še naprej trudili za ustrezen prikaz običajev, navad,
kulturne dediščine na območju med Pohorjem in Halozami.
Promocija projekta:
Priprava, izdelava in tisk biltena za ţivinorejsko razstavo in promocijske
priloge lokalnega časopisa v slovenskem jeziku;
Objave na radiu 35 objav v terminu zadnjih 14 dni na 5 naj postajah
Intervjuji in RTV na lokalni in Slovenski ravni
Nabava promocijskih materialov (delovna oblačila in kape za
razstavljavce)
Prijava prireditve
Obdobje izvajanja: 01.01.2012 do 15.12.2011
Ciljne skupine:
-

Turistična društva
ponudniki območja (kmetje, vinogradniki, sadjarji, čebelarji, zeliščarji, medarji)
Širša javnost kot koristnik informacij in potrošnik

Utemeljitev profitnosti/neprofitnost projekta:
Projekt je neprofiten saj gre za predstavitveno prireditev raznih društev (aktivov kmečkih
ţena, čebelarjev, vinogradnikov, sadjarjev, šolarjev, obrtnikov) in ne za sejem. Sodelujoči na
podobah svoje izdelke samo predstavljajo, jih ponujajo za pokušino, degustacijo in jih ne
prodajajo.
Cilj projekta

Cilj projekta je predstavitev aktivnih društev in ponudnikov območja LAS širši javnosti,
obogateno z naravno in kulturno dediščino le-tega.

- Predstavitev in promocija ponudnikov in društev na območju LAS
- Predstavitev starih ljudskih običajev
Pričakovani rezultati

- Predstavitev območja in napredka določenega kraja
- Prenos znanj na mlajše generacije

Indikatorji za spremljanje
uspešnosti projekta

Lokacija projekta

Indikator
Število sodelujočih ţivali na ţivinorejski
razstavi

izhodiščno stanje
50

ciljna vrednost
60

Število sodelujočih kmetij na PBD

3

7

Število stojnic na PDB

7

10

Objave v medijih

11

13

Podobe bistriških domačij v letu 2011:
na Zg. Polskavi: k.o. Bukovec, parc. št. 324/3, 324/9 in 324/10, za
gostiščem Golob
Ţivinorejska razstava in PBD v letu 2012:
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-

Profitnost projekta (obkrožite in
vpišite)

k.o. Slovenska Bistrica, parc. št. 530, 531/1, 305/1 in 305/3, za cerkvijo
Sv. Jerneja v Slovenski Bistrici
profiten (v deleţu____%)

neprofiten (v deleţu 100 %)

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

Faza 2

Skupaj

Skupna vrednost (€)

12.014,00 €

40.761,00 €

52.775,00 €

Upravičeni stroški
(€)

10.011,00 €

33.966,00 €

43.977,00 €

Tip projekta / faze
projekta z %
sofinanciranja

Neprofiten:
85 %

Neprofiten:
85 %

Neprofiten:
85 %

LEADER sredstva
v%
v€

85%

85%

8.509,35 €

28.871,10 €

Zasebna sredstva
v%
v€

29,17%

29,17%

3.504,65 €

11.889,90 €

85 %
37.380,45 €
29,17%
15.394,55 €

Druga sredstva
v %
v€

/

/

/

Prispevek v naravi
(%)

/

/

/

Obdobje izvajanja
projekta

15.04.2011 31.12.2011

01.01.2012 15.12.2012

Dinamika vlaganja
zahtevkov

15.01.2012

30.12.2012

Kontaktna oseba

Projektni vodja
Nadzor nad projektom

15.04.2011 15.12.2012

Slavka Zafošnik
Tel: 02 843 28 38
e-mail: slavka.zafosnik@slov-bistrica.si
Helena Kapun, KGZ Ptuj
Tel.:02 805 58 80
e-mail: helena.kapun@kgz-ptuj.si
Mirjana Gavrilovič, RIC Slovenska Bistrica
Tel:02 843 08 10
e-mail: mirjana.gavrilovic@tic-sb.si
Branko Ţnidar
Tel: 02 843 28 42
e-mail: branko.znidar@slov-bistrica.si
Upravljavec LAS: RIC Slovenska Bistrica
Mirjana Gavrilovič
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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.:02 843 08 10
Slavka Zafošnik, Občina Slovenska Bistrica
Tel.: 02 843 28 38
Mirjana Gavrilovič, RIC Slovenska Bistrica
e-mail: mirjana.gavrilovic@tic-sb.si
spletna stran: http://las.ric-sb.si
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PROJEKT ŠT. 07/11

Ime projekta

Nosilec

KAKOVOST KRME PRI SPREMENJENIH KLIMATSKIH RAZMERAH IN
VPLIV NA ZDRAVJE ŽIVALI
(LRS; CILJ 2, program 2.1, ukrep 2.1.1)
Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, ormoška cesta 28, 2250Ptuj
Izpostava Kmetijske svetovalne Službe Slovenska Bistrica
Ljubljanska cesta 93, 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

S projektom, bo s pomočjo analiz krme in jemanjem krvi na določenem številu ţivali, moţno
ugotoviti prisotnost mikotoksinov v krmi in njen vpliv na zdravje ţivali (goveda). Zaradi
neugodnih razmer pridelovanja se v zadnjih letih pojavlja vedno več mikotoksinov v krmi,
zlasti je to izrazito na poplavnih območjih. Posledice so lahko hude. V lanskem letu je bilo
zaradi tega veliko poginov ţivali. Poslabša se lahko tudi kakovost mleka, vse to pa slabo
vpliva tudi na končnega uporabnika - človeka. Zato ţelimo s tem projektom ugotoviti območje,
kjer se posebej izrazito pojavljajo teţave in kakšen je vpliv na zdravje ţivali. Na osnovi
podatkov o analizi bomo točno določili rizično krmo in ukrepe za zmanjšanje kontaminacije.
Cilj in prioritetna naloga iz LRS:

Vsebina projekta

Projekt prevladujoče prispeva k CILJU 2: RAZVOJ GOSPODARSTVA IN IDENTITETE
PODEŢELJA LRS in se lahko izvaja v okviru programa 2.1: Znanje za razvoj: 2.1.1
Usposobljenost in krepitev človeškega kapitala.

Glavne dejavnosti:
- Jemanje vzorcev za analizo krme
- Analize na mikotoksine
- Jemanje vzorcev krvi
- Analize krvi
- Izobraţevanje kmetov:
- Predavanje o mikotoksinih
- Delavnice – 4 delavnice ; seznanitev kmetov o problemu mikotoksinov in prikaz rezultatov
analize, rezultatov krmnih preiskav. Prikaz rezultatov krvni preiskav in obrazloţitev le-teh.
- Izdelava letakov – 500 kosov.
- Objava predavanj in delavnic preko medijev.
- Objava rezultatov raziskave v kmetijskih aktualnih novicah.
- Nabava opreme – digitalni fotoaparat
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Ciljne skupine projekta:
Projekt je namenjen kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s pridelavo krme in hrane. V
raziskavo bo vključen slučajni vzorec te populacije. O problemu bodo seznanjeni vsi
kmetovalci.
Faze projekta:
Načrtujemo, da bo projekt izveden v eni fazi, in sicer v obdobju od jeseni 2011 do spomladi
2012.
Utemeljitev profitnosti/neprofitnost projekta:
Gre za projekt raziskovalne narave, ki ga utemeljimo kot neprofitnega. Z njim ţelimo ugotoviti
dejansko stanje kakovosti krme na območju LAS.
Pri predstavitvi projekta, predavanjih in delavnicah bodo sodelovali vsi zainteresirani
prebivalci . Rezultati raziskav bodo javno objavljeni (v brošuri in na spletu in v letakih).

Glavni cilj projekta je ugotoviti stanje mikotoksinov na območju občin Slovenska Bistrica,
Poljčane in Makole ter vpliva na zdravstveno stanje.
Cilj projekta

Pričakovani rezultati

Indikatorji za spremljanje
uspešnosti projekta

Lokacija projekta

Na podlagi analiz bodo predstavljeni rezultati, ki bodo javno dostopni in bodo pokazatelj
dejanskega stanja.
- Ugotovljeno stanje mikotoksinov na območju LAS Dobro za nas.
- Vpliv na zdravje ţivali na izbranem vzorcu ţivali.
- Izvedba 100 analiz krme
- Izvedba 30 analiz krvi ţivali v vzorcu
- Izvedba delavnic
- Izvedba predavanja
- Tisk letakov
- Nakup opreme
- Seznanitev rejcev – kmetovalcev s problemi eventualne prisotnosti mikotoksinov in kako
zmanjšati nastanek le-teh. Kako ukrepati ob pojavu v krmi ?.
Vse te izsledke raziskav bodo lahko rejci uporabili pri prehrani domačih ţivali. S tem bo krma
za ţivali manj oporečna in bolj varna za ljudi.

Indikator
Število predavanj o mikotoksinih
Število analiz krme na mikotoksine
Število analiz vzorcev krvi ţivali
Delavnice za kmetijska gospodarstva
Letaki

izhodiščno stanje
0
0
0
0
0

ciljna vrednost
1
100
30
4 delavnice
500 kosov

Projekt se bo izvajal na celotnem območju LAS. Vzorčno bo zajel določena kmetijska
gospodarstva. tako bomo dobili sliko celotnega območja. Delavnice se bodo zvrstile v občinah
Slovenska Bistrica, Poljčane ter Makole.
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Profitnost projekta (obkrožite in
vpišite)

profiten (v deleţu ___ %)

neprofiten (v deleţu 100 %)

Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po faza
Faza 1
Skupna vrednost (€)
Upravičeni stroški
(€)

Faza 2

Skupaj
/

12.776,60 €

/

10.713,83 €

/

Neprofiten: drugo
usposabljanje,
animacija in
izobraţevanje:
60 %

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

/

Zasebna sredstva
v%
v€

/

Druga sredstva
v %
v€

/

/

Prispevek v naravi
(%)

/

/

Obdobje izvajanja
projekta

/

01.09.2011 30.05.2012

Dinamika vlaganja
zahtevkov

/

10.06.2012

Kontaktna oseba

Projektni vodja
Nadzor nad projektom
Kontaktne informacije o
projektu

60%
6.428,30 €

49,69%
6.348,30 €

Anton Hohler
Tel: 031 649 011
e-mail: anton.hohler@kgz-ptuj.si
Mirjana Gavrilovič, RIC Slovenska Bistrica
Tel:02 843 08 10
e-mail: mirjana.gavrilovic@tic-sb.si
Felicita Domiter
Tel: 02 749 36 39, 031 478 125
e-mail: felicita.domiter@kgz-ptuj.si
Upravljavec LAS: RIC Slovenska Bistrica
Mirjana Gavrilovič
Tel.:02 843 08 10
Mirjana Gavrilovič,
e-mail: mirjana.gavrilovic@tic-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 2011:
-

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

-

izbrani in potrjeni s strani organa odločanja LAS na 16. redni seji, dne 03.02.2011;

-

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 ŢNIDAR, predsednik Nadzornega obora

Kraj, datum: Slovenska Bistrica, 21.03.2011
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