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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 Barje z zaledjem
Številka odločbe o potrditvi statusa LAS: 33151-30/2008-4
Številka Obvestila o višini dodeljenih pravic porabe finančnih sredstev lokalni akcijski skupini za leto
2009: 33151-30/2008-5
Število predvidenih izvedbenih projektov:
Število predvidenih projektov sodelovanja:

10
0

Skupna vrednost izvedbenih projektov
 predvidenih sredstev LEADER
 zasebnih sredstev

313.543,63 €, od tega:
122.424,00 €,
191.119,63 €.

Skupna vrednost projektov sodelovanja
 predvidenih sredstev LEADER
 zasebnih sredstev

0 €, od tega:
0 €,
0 €.

Seznam izvedbenih projektov:
PROJEKT ŠT.: 1
Ureditev Blagajeve tematske poti
PROJEKT ŠT.: 2
Postavitev ograjenega in razsvetljenega otroškega igrišča v Dragomerju
PROJEKT ŠT.: 3
Usposabljanje za turistično vodenje
PROJEKT ŠT.: 4
Ureditev otroškega igrišča na Dobrovi
PROJEKT ŠT.: 5
Argonavtski dnevi
PROJEKT ŠT.: 6
Spletni portal Občine Vrhnika
PROJEKT ŠT.: 7
Ureditev večnamenskega prostora v podružnični osnovni šoli Bevke
PROJEKT ŠT.: 8
Obnova kotlovnice v Osnovni šoli Ivana Cankarja Vrhnika
PROJEKT ŠT.: 9
Zunanja ureditev vrtca Brezje
PROJEKT ŠT.: 10
Dobrote Blagajeve dežele
Seznam projektov sodelovanja:
1 __ ime projekta____
2 __ ime projekta____
3 ...
4 ...
5 ...
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PROJEKT ŠT.: 1:
Ime projekta

Ureditev Blagajeve tematske poti

Nosilec

Občina Dobrova-Polhov Gradec

Partnerji

Javni zavod Polhograjska graščina, Zavod za Varstvo kulturne dediščine Ljubljana,

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

Vsebina projekta

Cilj projekta

1
111
112
113
121
122
123

2
125
132
133
142
211
212

3
214
311
312
322
323

X

se ne more izvajati

1. Projekt je opredeljen prioritetni nalogi LRS 1.3 Evidentiranje in upravljanje
naravnih, kulturnih, zgodovinskih, stavbnih in etnoloških virov ter njihovo vključevanje
v turistične produkte in je skladen s cilji opredeljenimi v LRS:
- zagotoviti čimbolj enakomeren razvoj celotnega območja,
- ohraniti oziroma izboljšati kvaliteto naravnega okolja,
- ohranjati in okrepiti krajinsko in socialno identiteto območja,
- kvalitetno izboljšati in okrepiti socialni kapital območja.
2. Glavne dejavnosti projekta so:
- Evidentiranje kulturnih spomenikov Polhovega Gradca, povezanih z
življenjem in delom grofa Blagaja in po njen imenovanem zaščitenem
Blagajevem volčinu.
- Ureditev in postavitev tematske poti s postavitvijo informativnih (dvojezičnih)
tabel, ki povezujejo kulturne spomenike Polhovega Gradca (Polhograjska
graščina, spomenik, ki ga je grof Blagaj postavil v čast obiska saškega
kralja in odkritju Blagajevega volčina, grajsko vodno zajetje, Kalvarija z
ostanki starega gradu, vaško jedro Polhovega Gradca z značilno
arhitekturo).
- Označitev spomenikov državnega in lokalnega pomena v vaškem jedru z
označbami Haške konvencije.
- Označitev poti.
3. Ciljne skupine: krajani in društva Polhovega Gradca, obiskovalci Polhovega
Gradca in graščine, izletniki, organizirane skupine odraslih in otrok, družine,
posamezniki, turisti.
4. Projekt se bo izvajal eni fazi in bo zaključen septembra 2009.
5. Projekt je v celoti neprofiten. Tematska pot bo za ogled prosto dostopna. Projekt
nima neposrednega finančnega učinka.
- Povečanje razpoznavnost dela grofa Blagaja, ki je živel v Polhovem Gradcu
po katerem je imenovan zaščiten Blagajev volčin.
- Povečanje števila obiskovalcev Polhovega Gradca in okolice v dveh letih.
- Ureditev mreže tematskih poti, prepoznavne po oblikovno enotnimi
označbami v petih letih.
- Povečanje razpoznavnosti kulturne dediščine Polhovega Gradca.
- Povečanje prepoznavnosti naravnih vrednost okolice Polhovega Gradca.
- Povečanje števila delovnih mest na območju Polhovega Gradca.
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Pričakovani rezultati

-

Indikatorji za spremljanje
uspešnosti projekta

Z enotno razpoznavno označbo povezane tri tematske poti z naslednjimi
vsebinami: kulturna dediščina, naravna dediščina in etnološka dediščina.
Oblikovana celostna grafična podoba turistične poti območja.
Označeni kulturni, naravni in arheološki in zgodovinski spomeniki lokalnega
in državnega pomena.
Urejena turistična infrastruktura Polhovega Gradca in okolice.
Ustvarjanje pogojev za odpiranje novih delovnih mest.

Indikator
Skupno število tematskih poti na širšem
območju Polhovega Gradca (v km)

izhodiščno stanje
0

ciljna vrednost
1,5

Izdelane označitve spomenikov
Izdelan načrt promocije in informiranja
Povečanje obiska Polhovega Gradca
ciljnih skupin (na leto)

0

10

0
1.500

1
4.000

0

3

Povečanje števila delovnih mest v
Polhovem Gradcu

k.o. Polhov Gradec, parcelne številke: 145, 138, 123/2, 123/1, 124/1, 124/3, 124/2,
127/17, 137/15, 1233/1

Lokacija projekta
Profitnost projekta
(obkrožite in vpišite)

profiten (v deležu ___%)

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

Faza 1

Skupaj

Skupna vrednost
(€)

7.970,80€

7.970,80€

Upravičeni stroški
(€)

6.642,33€

6.642,33€

LEADER sredstva
v%
v€

50,00%
3.321,17 €

50,00%
3.321,17 €

Zasebna sredstva
v%
v€

58,33%
4.649,63 €

58,33%
4.649,63 €

Druga sredstva
v %
v€

0%
0€

0%
0€

Prispevek v naravi
(%)

0%

0%

Tip projekta / faze
projekta z %
sofinanciranja

50,00%
Ukrepi 323

Obdobje izvajanja
projekta

junij-september 2009

Dinamika vlaganja
zahtevkov

30. september 2009

Kontaktna oseba

Helena Čuk

Projektni vodja

Helena Čuk

Nadzor nad projektom

Nadzorni odbor Občine Dobrova-Polhov Gradec,UO LAS Barje z zaledjem

Kontaktne informacije o
projektu

01 3601 800, 041 353 364, helena.cuk@dobrova-polhovgradec.si

Pooblaščena oseba:
prof. dr Andrej Udovč
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PROJEKT ŠT.: 2
Ime projekta

Postavitev ograjenega in razsvetljenega otroškega igrišča v Dragomerju.

Nosilec

Občina Log - Dragomer

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

3

2
125
132
133
142
211
212

214
311
312
322
323
X

se ne more izvajati

1. Projekt je opredeljen v prioritetni nalogi LRS št. 6: Obogatitev in krepitev
socialne kohezije in vključevanje različnih marginalnih skupin v izvedbo projektov in
je skladen s cilji opredeljenimi v LRS:
- izboljšati kakovost življenja prebivalstva,
- zagotoviti čimbolj enakomeren razvoj celotnega območja,
- kvalitetno izboljšati in okrepiti socialni kapital območja,
- ustvarjanje enakih možnosti za različne družbene skupine,
2. Glavne aktivnosti projekta so vključene v eno fazo:
- postavitev javne razsvetljave na igrišču,
- obkrožitev z robnikom in ograditev (dimenzija igrišča 10*17m),
- talna zaščita s filcem in nasutje s primernim peskom,
- nakup kakovostnih igral, klopi in smetnjakov.
- razvetlejno z lučjo JR. Igrišče bo predvidoma imelo dimenzije

Vsebina projekta

10x17m. Od gradbenih del predvidevamo obkrožitev igrišča z
robnikom in verjetno ograjo. V notranjem delu bo potreben izkop v
globino cca 40 cm, zaščita z filcem in nato zasutje igrišča z
primernim peskom.

Cilj projekta
Pričakovani rezultati

Indikatorji za spremljanje
uspešnosti projekta

3. Ciljne skupine so predšolski otroci in šolarji ki obiskujejo vrtec oz. osnovno šolo
Log Dragomer.
4. Projekt sestoji iz ene faze in se bo zaključil septembra 2009.
5. Projekt je v celotni neprofiten, namenjen je vsem krajanom, uporaba objekta bo
brezplačna.
- Postavitev otroškega igrišča,
- Urejeno standardom primerno otroško igrišče,
- Preprečevanje zapiranja podružničnih šol in vrtcev na območju LAS.
- Novo otroško igrišče v Dragomerju,
- Izboljšanje pogojev za vzgojno izobraževalno delo,
- Zmanjšanje stroškov vzdrževanja in varnosti otrok.
Indikator
Urejeno standardom primerno otroško
igrišče

izhodiščno stanje
0

ciljna vrednost
1

Urejen zunanji prostor za druženje otrok

0

1

Postavitev novih igral

0

5
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Zmanjšanje stroškov vzdrževanja igrišča

20%

Povečanje varnosti otrok

100%
0

Ureditev neizkoriščene površine v lasti
občine

Lokacija projekta

1

Dragomer, Na grivi 1 (k.o. Log, parcelna. št.: 641/26)

Profitnost projekta
(obkrožite in vpišite)

profiten (v deležu ___%)

neprofiten (v deležu 100%)

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«

8

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
www.mkgp.gov.si, e: gp.mkgp@gov.si
Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana
t: 01 478 90 00, f: 01 478 90 21

REPUBLIKA SLOVENIJA

Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah

Faza 1

Skupaj

Skupna vrednost
(€)

25.000,00 €

25.000,00 €

Upravičeni stroški
(€)

20.833,33 €

20.833,33 €

Tip projekta / faze
projekta z %
sofinanciranja

30,00%
Naložbe v infrastrukturo in prostor

LEADER sredstva
v%
v€

30,00%
6.250,00 €

30,00%
6.250,00 €

Zasebna sredstva
v%
v€

75,00%
18.750,00 €

75,00%
18.750,00 €

0%
0€

0%
0€

0%

0%

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

junij-september 2009

Dinamika vlaganja
zahtevkov

30. september 2009

Martin Martinčič

Kontaktna oseba
Projektni vodja

Martin Martinčič

Nadzor nad projektom

Nadzorni odbor Občine Log Dragomer, UO LAS Barje z zaledjem

Kontaktne informacije o
projektu

01 750 77 07, martin.martinčič@log-dragomer.si

Pooblaščena oseba:
prof. dr Andrej Udovč
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PROJEKT ŠT.: 3
Ime projekta

Usposabljanje za turistično vodenje

Nosilec

LAS Barje z zaledjem

Partnerji

Občina Dobrova-Polhov Gradec, Občina Log-Dragomer, Občina Vrhnika, Turistična
zveza Dolomiti

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

Vsebina projekta

Cilj projekta

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

1. Projekt je opredeljen v prioritetni nalogi št.: 2.3 Oblikovanje integralnih
turističnih produktov prevladujoče prispeva k ciljem LRS:
- izboljšati gospodarski položaj prebivalstva
- izboljšati kakovost življenja prebivalstva,
- zagotoviti čimbolj enakomeren razvoj celotnega območja,
- kvalitetno izboljšati in okrepiti socialni kapital območja,
- ohranjati in okrepiti krajinsko in socialno identiteto območja.
2. Glavne aktivnosti projekta bodo potekale v eni fazi in so povezane s pripravo
kvalitetnega usposabljanja za turistične vodnike območja. Usposabljanje sestoji iz
teoretičnega in praktičnega dela. Pri teoretičnem usposabljanju (v obliki predavanj),
kandidati spoznavajo zgodovinske, kulturne, etnološke, geografske značilnosti
območij, osnove turizma, retorike in komunikacije z gosti (80% predavateljev izhaja iz
območja delovanja LAS). Praktični del sestoji iz predstavitve vodenja in izpita, kjer
bodoči vodnik samostojno vodi izlet pod mentorstvom izkušenega vodnika.
3. Ciljne skupine: prebivalci celotnega območja LAS »Barje z zaledjem«, posredne
ciljne skupine so domači in tuji turisti in organizirane skupine iz Slovenije in tujine
(turisti) za katere bodo pripravljeni vodeni programi.
4. Projekt sestoji iz ene faze in se bo zaključil junija 2010.
5. Projekt je v celotni neprofiten, aktivnosti projekta se ne bodo tržile. V aktivnosti
ne bo vključena promocija ponudnikov izdelkov oz. storitev.
- Izvedba kvalitetnega usposabljanja za turistično vodenje,
- Povečanje števila lokalnih vodnikov na območju LAS »Barje z zaledjem«,
- Povečanje turističnega obiska domačih gostov, območja LAS,
- Povečanje števila turističnih produktov.
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REPUBLIKA SLOVENIJA

-

Usposobiti 30 lokalnih turističnih vodnikov območja,
Povečana prepoznavnost območja kot cilja turističnega obiska,
Večje število pripravljenih turističnih produktov.

Pričakovani rezultati

Pooblaščena oseba:
prof. dr Andrej Udovč
Indikator
Povečanje števila lokalnih vodnikov

Indikatorji za spremljanje
uspešnosti projekta

Lokacija projekta
Profitnost projekta
(obkrožite in vpišite)

izhodiščno stanje
10

ciljna vrednost
40

Povečanje turističnega obiska območja

0

20%

Povečanje števila zaposlenih

0

20%

Povečanje števila turističnih produktov

0

50%

Praktični del bo izveden na celotnem območju, ki ga pokriva LAS »Barje z zaledjem«
profiten (v deležu ___%)

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

Faza 1

Skupaj

Skupna vrednost (€)

7.800,00 €

7.800,00 €

Upravičeni stroški (€)

7.166,67 €

7.166,67 €

Tip projekta / faze
projekta z %
sofinanciranja

60,00%
Drugo usposabljanje, animacija in
izobraževanje

LEADER sredstva
v%
v€

60,00%
4.300,00 €

60,00%
4.300,00 €

Zasebna sredstva
v%
v€

44,87%
3.500,00 €

44,87%
3.500,00 €

Druga sredstva
v %
v€

0%
0€

0%
0€

Prispevek v naravi (%)

0%

0%

Obdobje izvajanja
projekta

oktober 2009 - junij 2010

Dinamika vlaganja
zahtevkov

1.julij 2010

Kontaktna oseba

Helena Čuk

Projektni vodja

Helena Čuk

Nadzor nad projektom

Nadzorni odbori Občin Log Dragomer, Dobrova-Polhov Gradec in Vrhnika,
UO LAS Barje z zaledjem

Kontaktne informacije o
projektu

01 3601 800, 041 353 364, helena.cuk@dobrova-polhovgradec.si

Pooblaščena oseba:
prof. dr Andrej Udovč

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«
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REPUBLIKA SLOVENIJA

PROJEKT ŠT.: 4
Ime projekta

Ureditev otroškega igrišča na Dobrovi

Nosilec

Občina Dobrova-Polhov Gradec

Partnerji

Osnovna šola Dobrova, Vrtec Dobrova

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

3

2
125
132
133
142
211
212

214
311
312
322
323

1. Projekt je opredeljen v prioritetni nalogi št.:6 Obogatitev in krepitev socialne
kohezije in vključevanje različnih marginalnih skupin v izvedbo projektov in prispeva
k ciljem LRS:
- izboljšati kakovost življenja prebivalstva,
- zagotoviti čimbolj enakomeren razvoj celotnega območja,
- kvalitetno izboljšati in okrepiti socialni kapital območja,
- ustvarjanje enakih možnosti za različne družbene skupine.
2. Glavna aktivnost je posodobitev obstoječega otroškega igrišča z zamenjavo
starih dotrajanih igral, ki ne ustrezajo normativom z novimi ustreznimi igrali.
3. Ciljne skupine so predšolski otroci, mlajši šolarji.
4. Projekt sestoji iz ene faze in se bo zaključil septembra 2009.
5. Projekt je v celotni neprofiten, namenjen mladim, aktivnosti projekta se ne bodo
tržile.
- Postavitev otroškega igrišča,
- Urejeno standardom primerno otroško igrišče,
- Preprečevanje zapiranja podružničnih šol in vrtcev na območju LAS.
- Novo otroško igrišče na Dobrovi,
- Boljši pogoji za vzgojno izobraževalno delo na Dobrovi,
- Izboljšanje pogojev za vzgojno izobraževalno delo,
- Zamenjava starih dotrajanih igral s petimi novimi igrali.

Vsebina projekta

Cilj projekta

Pričakovani rezultati

Indikator
Postavitev novih igral

Indikatorji za spremljanje
uspešnosti projekta

izhodiščno stanje
0

ciljna vrednost
5

Urejeno standardom primerno otroško igrišče

0

1

Urejen zunanji prostor za druženje otrok

0

1
20%

Boljša izkoriščenost obstoječega prostora

Lokacija projekta
Profitnost projekta
(obkrožite in vpišite)

X

se ne more izvajati

k.o. Dobrova, parcelna številka: 1440/2 , Stara cesta 13, Dobrova
profiten (v deležu ___%)

neprofiten (v deležu 100%)

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«
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Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah

Faza 1

Skupaj

Skupna vrednost
(€)

9.798,50 €

9.798,50 €

Upravičeni stroški
(€)

8.165,40 €

8.165,40 €

Tip projekta / faze
projekta z %
sofinanciranja

30,00%
Naložbe v infrastrukturo in prostor

LEADER sredstva
v%
v€

30,00%
2.449,62 €

30,00%
2.449,62 €

Zasebna sredstva
v%
v€

75,00%
7.348,88 €

75,00%
7.348,88 €

Druga sredstva
v %
v€

0%
0€

0%
0€

Prispevek v naravi
(%)

0%

0%

Obdobje izvajanja
projekta

junij-september 2009

Dinamika vlaganja
zahtevkov

30. september 2009

Kontaktna oseba

Sandra Bizjan

Projektni vodja

Sandra Bizjan

Nadzor nad projektom

Nadzorni odbor Občine Dobrova-Polhov Gradec,
UO LAS Barje z zaledjem

Kontaktne informacije o
projektu

01 3601 800, sandra.bizjan@dobrova-polhovgradec.si

Pooblaščena oseba:
prof. dr Andrej Udovč
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PROJEKT ŠT.: 5
Ime projekta

Argonavtski dnevi

Nosilec

Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika

Partnerji

Občina Vrhnika

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

Vsebina projekta

Cilj projekta

Pričakovani rezultati

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

1. Projekt je opredeljen v prioritetni nalogi št.: 5: Promocija in trženje in prispeva k
ciljem, ki so določeni v LRS:
- izboljšati gospodarski položaj prebivalstva,
- izboljšati kakovost življenja prebivalstva,
- zagotoviti čimbolj enakomeren razvoj celotnega območja,
- kvalitetno izboljšati in okrepiti socialni kapital območja,
- ohranjati in okrepiti krajinsko in socialno identiteto območja,
2. Glavne aktivnosti: Argonavtski dnevi so tradicionalna mednarodna prireditev na
Vrhniki, ki bo letos potekala od 12. do 21. junija. V dobrem tednu dni se zvrstijo
številne športne in kulturne prireditve, predstavitve turističnih kmetij in domače obrti
(samo na otvoritveni prireditvi se zvrsti 60 nastopajočih) Na prireditvi sodelujejo
kmečke žene iz Grškega mesta Iolkos).
- vsebinska priprava programa,
- organizacija glavnih in spremljevalnih prireditev,
- dogovori z nastopajočimi,
- koordinacija med nastopajočimi in razstavljavci,
- izvedba prireditve.
3. Ciljne skupine: kulturna, športna društva, kmetije, ponudniki domače obrti,
osnovne šole, društva kmečkih žena območja Vrhnike in pobratenega grškega mesta
Iolkos.
4. Projekt sestoji iz ene faze in se bo zaključil septembra 2009.
5. Projekt je v delno profiten, del aktivnosti v višini 20% je profitnih (možnost
nakupa kmetijskih in obrtnih izdelkov).
- Boljša prepoznavnost prireditve na širšem območju (Slovenija)
- Boljša prepoznavnost turistične ponudbe Vrhnike
- Krepitev sodelovanja s pobratenim grškim mestom Iolkos
- Možnost predstavitve društev, kmetij in domače obrti
- Povezovanje različnih sektorjev, območja in izvajalcev oz. nastopajočih
društev in posameznikov
- Povečana razpoznavnosti in obiska Vrhnike
- Okrepljeno sodelovanje s pobratenim grškim mestom Iolkos
- Boljše poznavanje delovanja predstavljenih društev
- Boljše poznavanje ponudbe kmetij in domače obrti

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«
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Indikatorji za spremljanje
uspešnosti projekta

Indikator
Število nastopajočih

izhodiščno stanje
10

ciljna vrednost
300

Število obiskovalcev

2.000

5.000

5

20

Število objav v medijih

Lokacija projekta
Profitnost projekta
(obkrožite in vpišite)

Območje občine Vrhnika
profiten (v deležu 20%)

neprofiten (v deležu 80%)

Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah

Faza 1

Skupaj

Skupna vrednost (€)

44.064,00 €

44.064,00 €

Upravičeni stroški (€)

36.720,00 €

36.720,00 €

Tip projekta / faze
projekta z %
sofinanciranja

40,00%
Promocija proizvodov in storitev

LEADER sredstva
v%
v€

40,00%
14.688,00 €

40,00%
14.688,00 €

Zasebna sredstva
v%
v€

66,67
29.376,00 €

66,67
29.376,00 €

%
0€

0%
0€

0%

0%

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

junij-september 2009

Dinamika vlaganja
zahtevkov

30. september 2009

Kontaktna oseba

Maja Kogovšek

Projektni vodja

Maja Kogovšek

Nadzor nad projektom

Nadzorni odbor Občine Vrhnika, UO LAS Barje z zaledjem

Kontaktne informacije o projektu

01 755 54 24, maja.kogovsek@vrhnika.si

Pooblaščena oseba:
prof. dr Andrej Udovč
»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«
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REPUBLIKA SLOVENIJA

PROJEKT ŠT.: 6
Ime projekta

Spletni portal Občine Vrhnika

Nosilec

Občina Vrhnika

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

Cilj projekta

-

Pričakovani rezultati

Indikatorji za spremljanje
uspešnosti projekta

Profitnost projekta
(obkrožite in vpišite)

111
112
113
121
122
123

3

2
125
132
133
142
211
212

214
311
312
322
323
X

se ne more izvajati

1. Projekt je opredeljen v prioritetni nalogi št. 4: Izboljšanje komunikacije znotraj
območja in navzven in prispeva k ciljema določenima v LRS:
- kvalitetno izboljšati in okrepiti socialni kapital območja,
- ohranjati in okrepiti krajinsko in socialno identiteto območja,
2. Glavne aktivnosti:
- vsebinska in organizacijska priprava spletnega portala,
- zbiranje gradiva,
- vnašanje gradiva,
- administriranje spletne strani.
3. Ciljne skupine: lokalno prebivalstvo, ostali uporabniki interneta, posamezniki,
družine, mladi, turisti, izletniki.
4. Projekt sestoji iz ene faze in se bo zaključil septembra 2009.
5. Projekt je v celotni neprofiten, aktivnosti projekta se ne bodo tržile, na portalu ne
bodo predstavljeni ponudniki izdelkov oz. storitev.
- Pripraviti bolj pregledno spletno stran
- Boljše informiranje, motiviranje in povezovanje lokalnega prebivalstva,
- Boljša dostopnost do informacij uporabnikom izven območja občine
Vrhnika.

Vsebina projekta

Lokacija projekta

1

Urejena in pregledna spletna stran,
Tekoče informiranje o novostih in dogodkih,
Povečanje števila obiska spletne strani,

Indikator
Povečanje števila obiska spletne stani
(obisk/dan)

izhodiščno stanje
20

ciljna vrednost
100

Izdelan posodobljen spletni portal

0

1

Sprotno informiranje – objava novic (število
novic/dan)

1

6

Območje občine Vrhnika in Slovenije.
profiten (v deležu ___%)

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

Faza 1

Skupaj

Skupna vrednost (€)

5.000,00 €

5.000,00 €

Upravičeni stroški (€)

4.166,67 €

4.166,67 €

Tip projekta / faze
projekta z %
sofinanciranja

100,00%

100,00%

Drugi neprofitni projekti

Drugi neprofitni projekti

LEADER sredstva
v%
v€

100,00%
4166,67 €

100,00%
4166,67 €

Zasebna sredstva
v%
v€

16,67%
833,33 €

16,67%
833,33 €

Druga sredstva
v %
v€

0%
0€

0%
0€

Prispevek v naravi (%)

0%

0%

Obdobje izvajanja
projekta

junij-september 2009

Dinamika vlaganja
zahtevkov

30. september 2009

Kontaktna oseba

Maja Kogovšek

Projektni vodja

Maja Kogovšek

Nadzor nad projektom

Nadzorni odbor Občine Vrhnika, UO LAS Barje z zaledjem

Kontaktne informacije o
projektu

01 755 54 24, maja.kogovsek@vrhnika.si

Pooblaščena oseba:
prof. dr Andrej Udovč
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PROJEKT ŠT.: 7
Ime projekta

Ureditev večnamenskega prostora v podružnični osnovni šoli Bevke

Nosilec

Občina Vrhnika

Partnerji

Osnovna šola Log-Dragomer, podružnična šola Bevke

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

3

2
125
132
133
142
211
212

214
311
312
322
323

X

se ne more izvajati

1. Projekt je opredeljen v prioritetni nalogi št. 6: Obogatitev in krepitev socialne
kohezije in vključevanje različnih marginalnih skupin v izvedbo projektov in prispeva
k ciljem LRS:
- izboljšati kakovost življenja prebivalstva
- zagotoviti čimbolj enakomeren razvoj celotnega območja
- kvalitetno izboljšati in okrepiti socialni kapital območja
- ustvarjanje enakih možnosti za različne družbene skupine
2. Glavne aktivnosti (notranja ureditev večnamenskega prostora)
- notranja gradbena dela,
- sliko-pleskarska dela,
- obnova talnih oblog.
Prostor bo služil za druženje šolarjev podružnične šole in krajanov Bevk.
3. Ciljne skupine so učenci podružnične šole Bevke in krajani Bevk.
4. Projekt sestoji iz ene faze in se bo zaključil septembra 2009.
5. Projekt je v celotni neprofiten, aktivnosti projekta se ne bodo tržile, za obnovljen
objekt se ne bo obračunavalo uporabnine.
- Ureditev večnamenskega prostora v podružnični šoli,
- Ohranjanje podružničnih šol na podeželju,
- Izboljšanje prostorskih pogojev v podružnični šoli.
- Urejen, dostopen večnamenski prostor
- Urejen pomožni prostor za športne dejavnosti,
- Urejen pomožni prostor za kulturne dejavnosti,
- Urejen pomožni prostor za izvajanje vzgojno izobraževalnega programa
- Kvalitetnejši pogoji za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa.

Vsebina projekta

Cilj projekta

Pričakovani rezultati

Indikatorji za spremljanje
uspešnosti projekta

Indikator
Urejen večnamenski prostor

izhodiščno stanje
0

ciljna vrednost
1

Prireditve v Bevkah (št./leto)

0

4
20%

Boljša izkoriščenost prsotorov

Lokacija projekta
Profitnost projekta
(obkrožite in vpišite)

POŠ Log Dragomer, Bevke 13, Log pri Brezovici
profiten (v deležu ___%)

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

Faza 1

Skupaj

Skupna vrednost (€)

15.125,00 €

15.125,00 €

Upravičeni stroški (€)

12.604,17 €

12.604,17 €

Tip projekta / faze projekta z %
sofinanciranja

50%
Ukrepi 322

50%
Ukrepi 322

LEADER sredstva
v%
v€

50,00%
6.302,08 €

50,00%
6.302,08 €

Zasebna sredstva
v%
v€

58,33%
8.822,92€

58,33%
8.822,92 €

Druga sredstva
v %
v€

0%
0€

0%
0€

Prispevek v naravi (%)

0%

0%

Obdobje izvajanja projekta

junij-september 2009

Dinamika vlaganja zahtevkov

30. september 2009

Maja Kogovšek

Kontaktna oseba

Maja Kogovšek

Projektni vodja
Nadzor nad projektom

Nadzorni odbor Občine Vrhnika, UO LAS Barje z zaledjem

Kontaktne informacije o
projektu

01 755 54 24, maja.kogovsek@vrhnika.si

Pooblaščena oseba:
prof. dr Andrej Udovč
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PROJEKT ŠT.: 8
Ime projekta

Obnova kotlovnice v Osnovni šoli Ivana Cankarja Vrhnika

Nosilec

Občina Vrhnika

Partnerji

Osnovna šola Ivana Cankarja, Knjižnica Ivana Cankarja

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

3

2
125
132
133
142
211
212

214
311
312
322
323
se ne more izvajati

1. Projekt je opredeljen v prioritetni nalogi št. 3: Razvoj novih okolju prijaznih
produktov, tehnologij in postopkov in prispeva k ciljema LRS:
- ohraniti oziroma izboljšati kvaliteto naravnega okolja,
- izboljšati kakovost življenja prebivalstva.
2. Glavne aktivnosti projekta so povezane z obnovo obstoječe kotlovnice, ki poleg
OŠ Ivana Cankarja ogreva prostore in sanitarno vodo tudi v Knjižnici Ivana Cankarja
in večnamenski telovadnici. Aktivnosti so zajete v eni fazi in vključujejo:
- Gradbena in zaključna dela povezana z vgradnjo nizko temperaturnih kotlov
(ogrevanje z ekološko sprejemljivejšim plinom),
- Gradbena in zaključna dela povezana z vgradnjo toplotne črpalke zrak/voda
za ogrevanje sanitarne vode.
3. Ciljne skupine: šolski otroci, obiskovalci knjižnice in uporabniki športne dvorane,
učitelji, starši šoloobveznih otrok.
4. Projekt sestoji iz ene faze in se zaključi septembra 2009.
5. Projekt je v delno profiten (največ 15%). Aktivnosti v večnamenski telovadnici se
deloma obračunavajo.
- Doseganje ciljev, ki jih je občina Vrhnika opredelila v Lokalnem
energetskem načrtu
- Ogrevanje z ekološko sprejemljivejšimi energenti,
- Ogrevanje z nizko-temperaturnimi kotli,
- Zmanjšanje onesnaženosti okolja.
- Zmanjšanje specifične rabe energije za ogrevanje javnih objektov,
- Znižanje stroškov ogrevanja javnih objektov,
- Znižanje stroškov ogrevanja sanitarne vode v javnih objektih.

Vsebina projekta

Cilj projekta

Pričakovani rezultati

Indikatorji za spremljanje
uspešnosti projekta

Indikator
Zmanjšanje specifične rabe energije (kWh/m2)
Znižanje stroškov ogrevanja prostorov

izhodiščno stanje
200

ciljna vrednost
80

0

20%
20%

Znižanje stroškov ogrevanja sanitarne vode

Lokacija projekta
Profitnost projekta
(obkrožite in vpišite)

X

OŠ Ivana Cankarja Vrhnika, Lošca 1, Vrhnika
profiten (v deležu 15%)

neprofiten (v deležu 85%)
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Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah

Faza 1

Skupaj

Skupna vrednost (€)

148.934,40 €

148.934,40 €

Upravičeni stroški (€)

124.112,00 €

124.112,00 €

Tip projekta / faze projekta z %
sofinanciranja

50,00%
Druge profitne naložbe

LEADER sredstva
v%
v€

50,00%
62.056,00 €

50,00%
62.056,00 €

Zasebna sredstva
v%
v€

58,33 %
86.878,40 €

58,33 %
86.878,40 €

Druga sredstva
v %
v€

0%
0€

0%
0€

Prispevek v naravi (%)

0%

0%

Obdobje izvajanja projekta

junij-september 2009

Dinamika vlaganja zahtevkov

30. september 2009

Kontaktna oseba

Maja Kogovšek

Projektni vodja

Maja Kogovšek

Nadzor nad projektom

Nadzorni odbor Občine Vrhnika, UO LAS Barje z zaledjem

Kontaktne informacije o
projektu

01 755 54 24, maja.kogovsek@vrhnika.si

Pooblaščena oseba:
prof. dr Andrej Udovč
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PROJEKT ŠT.: 9
Ime projekta

Zunanja ureditev vrtca Brezje

Nosilec

Občina Dobrova-Polhov Gradec

Partnerji

Osnovna šola Dobrova, Vrtec Brezje

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

3

2
125
132
133
142
211
212

214
311
312
322
323
se ne more izvajati

1. Projekt je opredeljen v prioritetni nalogi št. 6: Obogatitev in krepitev socialne kohezije in
vključevanje različnih marginalnih skupin v izvedbo projektov in prispeva k ciljem LRS:
- izboljšati kakovost življenja prebivalstva,
- zagotoviti čimbolj enakomeren razvoj celotnega območja,
- kvalitetno izboljšati in okrepiti socialni kapital območja,
- ustvarjanje enakih možnosti za različne družbene skupine.
2. Glavne aktivnosti so razdeljene v dve fazi, ki se razlikujeta višini sofinanciranja
Prva faza:
- Gradbena dela povezana z obnovo dotrajane fasade,
- Gradbena dela povezana z zamenjavo dotrajanih oken.
Druga faza:
- Zamenjava starih neustreznih igral z novimi, ki ustrezajo normativom.
3. Ciljne skupine: predšolski otroci.
4. Projekt sestoji iz dveh faz. Obe fazi se zaključita septembra 2009.
5. Projekt je v celotni neprofiten, aktivnosti projekta se ne bodo zaračunavale.

Vsebina projekta

-

Cilj projekta

Pričakovani rezultati

-

Indikatorji za spremljanje
uspešnosti projekta

Obnova fasade in zamenjava dotrajanih oken,
Ureditev otroškega igrišča na Brezju,
Ohranjanje podružničnih šol in vrtec na podeželju.
Urejeno otroško igrišče v Brezju,
Urejena zunanjost objekta,
Varno standardom primerno otroško igrišče,
Z zamenjavo oken in obnovo fasade bo zagotovljen boljši energetski
izkoristek objekta,
Boljši pogoji za vzgojno izobraževalno delo.

Indikator
Ureditev objekta
Postavitev novih igral

izhodiščno stanje
0

ciljna vrednost
1

0

5
20%

Izboljšanje energetskega izkoristka objekta
Ureditev zunanjega igrišča

Lokacija projekta
Profitnost projekta
(obkrožite in vpišite)

X

1

1

Vrtec Brezje, Brezje 18, Dobrova, k.o. Dobrova, parcelna št.: 320/2
profiten (v deležu ___%)

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

Faza 1

Faza 2

Skupaj

Skupna vrednost
(€)

37.281,79€

10.000,00 €

47.281,79 €

Upravičeni stroški
(€)

31.068,16€

8.333,33 €

39.401,49 €

Tip projekta / faze
projekta z %
sofinanciranja

50,00%
Neprofitne naložbe

30,00%
Naložbe v infrastrukturo
in prostor

LEADER sredstva
v%
v€

50,00%
15.534,08 €

30,00%
2.500,00 €

45,77 %
18.030,08 €

Zasebna sredstva
v%
v€

58,33%
21.747,71 €

75,00%
7.500,00 €

61,86 %
29.247,71 €

Druga sredstva
v %
v€

0%
0€

0%
0€

0%
0€

Prispevek v naravi
(%)

0%

0%

0%

Obdobje izvajanja
projekta

junij-september 2009

junij-september 2009

Dinamika vlaganja
zahtevkov

30. september 2009

30. september 2009

Kontaktna oseba

Sandra Bizjan

Projektni vodja

Sandra Bizjan

Nadzor nad projektom

Nadzorni odbor Občine Dobrova-Polhov Gradec, UO LAS Barje z zaledjem

Kontaktne informacije o
projektu

01 3601 800, sandra.bizjan@dobrova-polhovgradec.si

Pooblaščena oseba:
prof. dr Andrej Udovč
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PROJEKT ŠT.: 10
Ime projekta

Dobrote Blagajeve dežele

Nosilec

Občina Dobrova-Polhov Gradec

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

Vsebina projekta

Cilj projekta

Pričakovani rezultati

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
1. Projekt je opredeljen v prioritetni nalogi LRS št.: 2.2: oblikovanje skupne
prepoznavne označbe za izdelke, ki izvirajo iz območja in je skladen s cilji
opredeljenimi v LRS:
- izboljšati gospodarski položaj prebivalstva
- izboljšati kakovost življenja prebivalstva
- zagotoviti čimbolj enakomeren razvoj celotnega območja
- kvalitetno izboljšati in okrepiti socialni kapital območja
- ohranjati in okrepiti krajinsko in socialno identiteto območja
2. Glavne aktivnosti projekt bodo potekale v eni fazi:
- priprava dokumentacije za zaščito znaka in besedila,
- vložitev predloga za zaščito znaka in besedila na Uradu za intelektualno
lastnino.
- priprava kriterijev za uporabo zaščitenega znaka,
- priprava in tisk papirnatih vrečk, z namenom promoviranja označbe.
Projekt je nadaljevanje občinskega projekta pospeševanja trženja kmetijskih
pridelkov, ki je zainteresiranim kmetijam omogočil prodajo viškov pridelkov (enkrat
tedensko, na Viču v Ljubljani). Izvajanje projekta se je začelo v letu 2005, zaradi
vedno večjega interesa posameznih kmetij, se je pokazala potreba po skupni
označbi, ki bo zagotavljala, da so pridelki in izdelki izdelani na tradicionalen način.
3. Ciljne skupine kmetije iz območja občine in posredno kupci pridelkov ali izdelkov,
ki jih prodajajo kmetije na domu in na tržnih dnevih, na Viču v Ljubljani, izletniki
(družine in posamezniki), ki na kmetiji kupujejo izdelke in pridelke.
4. Projekt se bo izvajal v eni fazi in bo zaključen junija 2010
5. Projekt je namenjen izboljšanju prepoznavnosti kvalitetnih pridelkov in izdelkov
(pridelanih oz. izdelanih na tradicionalen način), kmetij z območja občine. Projekt je v
celoti profiten saj je namenjen boljšemu trženju in promociji pridelkov in izdelkov na
območju občine.
- Oblikovanje kriterijev za uporabo označbe
- Oblikovanje enotne blagovne znamke za izdelke in pridelke kmetij
- Povečanje razpoznavnosti
- Izdelani kriteriji, ki omogočajo uporabo označbe
- Z enotno blagovno znamko se povečana prepoznavnost območja in
posameznih kmetij, ki tržijo pridelke in izdelke pridelane oz. izdelane na
tradicionalen način
- Izboljšana kakovost pridelkov in izdelkov, ki se tržijo pod enotno označbo
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Indikator
Število kmetij vključenih v projekt

Indikatorji za spremljanje
uspešnosti projekta

Lokacija projekta
Profitnost projekta
(obkrožite in vpišite)

izhodiščno stanje
8

ciljna vrednost
30

3

10

0
0
0

1
1
20%

Št. kmetij z registrirano dopolnilno dejavnostjo
Izdelan načrt promocije in informiranja
Izdelana merila za uporabo označbe
Povečanje prodaje na tržnih dnevih in na domu

Občina Dobrova-Polhov Gradec
profiten (v deležu 100 %)

neprofiten (v deležu 0 %)

Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah

Faza 1

Skupaj

Skupna vrednost (€)

2.569,14 €

2.569,14 €

Upravičeni stroški (€)

2.140,95 €

2.140,95 €

Tip projekta / faze projekta z %
sofinanciranja

40,00%
Podpora trženju proizvodov

LEADER sredstva
v%
v€

40,00%
856,38 €

40,00%
856,38 €

Zasebna sredstva
v%
v€

66,67%
1.712,76 €

66,67%
1.712,76 €

Druga sredstva
v %
v€

0%
0€

0%
0€

Prispevek v naravi (%)

0%

0%

Obdobje izvajanja projekta

junij 2009–junij 2010
30. junij 2010

Dinamika vlaganja zahtevkov

Kontaktna oseba

Helena Čuk

Projektni vodja

Helena Čuk

Nadzor nad projektom

Nadzorni odbor Občine Dobrova-Polhov Gradec UO LAS Barje z zaledjem

Kontaktne informacije o
projektu

01 3601 800, 041 353 364, helena.cuk@dobrova-polhovgradec.si,
www.dobrova-polhovgradec.si
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IZJAVA O VELJAVNOSTI IZBORA PROJEKTOV
Izjavljamo da:
•

so projekti, predlagani v letnem izvedbenem načrtu LAS »Barje z zaledjem« za leto 2009:
-

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

-

izbrani in potrjeni s strani organa odločanja LAS na 2. redni seji Upravnega odbora
Las Barje z zaledjem, dne 11.6.2009;

-

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:
Prof.dr.Andrej Udovč
podpis_____________________
Predstavnik organa odločanja:
Prof.dr.Matija Kovačič
podpis_____________________

Predstavnik organa nadzora:
podpis_____________________

Kraj, datum 13.6.2009
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IZJAVA O VELJAVNOSTI IZBORA PROJEKTOV
Izjavljamo da:
•

so projekti, predlagani v letnem izvedbenem načrtu LAS »Barje z zaledjem« za leto 2009:
-

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

-

izbrani in potrjeni s strani organa odločanja LAS na 2. redni seji Upravnega odbora
Las Barje z zaledjem, dne 11.6.2009;

-

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:
Prof.dr.Andrej Udovč
podpis_____________________
Predstavnik organa odločanja:
Prof.dr.Matija Kovačič
podpis_____________________

Predstavnik organa nadzora:
Marjan Kržič
podpis_____________________

Kraj, datum 13.6.2009
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