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LETNI IZVEDBENI NAČRT LOKALNE
AKCIJSKE SKUPINE

JABOLKO
ZA KORIŠČENJE SREDSTEV OPREDELJENIH V
OBVESTILU O VIŠINI DODELJENIH FINANČNIH
SREDSTEV ZA LETO 2009
1. razjasnitev

V Selnici ob Dravi, dne 26. oktobra 2009

Odgovorna oseba
Predsednica LAS JABOLKO
Mojca ROJ

Žig upravljavca

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

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 LAS JABOLKO
Številka odločbe o potrditvi statusa LAS: št. 33151 - 2/2009/4 z dne 17. 4. 2009
Številka Obvestila o višini dodeljenih pravic porabe finančnih sredstev lokalni akcijski
skupini za leto 2009 : št. 33151 - 2/2009/6 z dne 18. 5. 2009
Število predvidenih izvedbenih projektov: 3
Število predvidenih projektov sodelovanja: 0
Skupna vrednost izvedbenih projektov 68.400,00 €, od tega:
 predvidenih sredstev LEADER 52.500,00 €,
 zasebnih in drugih sredstev 15.900,00 €.
Seznam izvedbenih projektov:
1. PROJEKT VZPOSTAVITVE IDENTITETE IN PREPOZNAVNOSTI TURISTIČNE
DESTINACIJE OBČINE SELNICA OB DRAVI (TURISTIČNA DESTINACIJA
SELNICA OB DRAVI)
2. PROJEKT VZPOSTAVITVE ENERGETSKO UČINKOVITE OBČINE SELNICA OB
DRAVI S PROGRAMOM ZA POVEČANJE UČINKOVITE RABE ENERGIJE
(ZELENA OBČINA)
3. PREDSTAVLJANJE AKTIVNOSTI OSNOVNOŠOLCEV ŠIRŠI JAVNOSTI IN
VZPOSTAVLJANJE POVEZOVANJE MED OŠ SELNICA OB DRAVI IN
DELUJOČIMI DRUŠTVI V KRAJU (Z ROKO V ROKI – USTVARJAJMO SKUPAJ)
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PROJEKT ŠT.: 1

Ime projekta

Projekt vzpostavitve identitete in prepoznavnosti turistične
destinacije Občine Selnica ob Dravi (Turistična destinacija
Selnica ob Dravi)

Nosilec

Občina Selnica ob Dravi
Slovenski trg 4
2352 Selnica ob Dravi

Partnerji

Turistično društvo Selnica ob Dravi
Slovenski trg 4
2352 Selnica ob Dravi

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
X

se ne more izvajati

Projekt prispeva k uresničevanju 3. cilja LRS – Izboljšati
kakovost življenja in bivanja v skladu z načeli trajnostnega
razvoja ter razvoj skupne identitete prostora, saj zagotavlja
temeljna izhodišča za razvoj turizma, prepoznavnost turistične
destinacije in oblikovanje turističnih produktov.

Vsebina projekta

V preteklih letih Občina Selnica ob Dravi področju turizma ni
namenjala pozornosti. Redke prireditve, ki bi jih lahko uvrstili
med turistične, so v večini volontersko organizirali člani in
članice Turističnega društva Selnica ob Dravi. Občina nima
svojega predstavitvenega materiala niti obeleženih turističnih
točk. V občini je mnogo kulturno-zgodovinskih točk in zaščitenih
naravnih vrednot, ki so zanimiv in pomemben temelj razvoja
turizma v občini. Temu sledijo tudi pobude krajanov in občinskih
svetnikov iz vseh delov občine, ki v razvoju turizma vidijo tudi
eno od priložnosti za razvoj podeželskega območja.
Glavne aktivnosti projekta:
V sodelovanju s strokovnjaki bomo pripravili študijo turistične
destinacije Občine Selnica ob Dravi s celotno podobo in
pripadajočimi grafičnimi rešitvami ter zasnovami promocijskih
tiskovin do priprave za produkcijo. Zasnove promocijskih
tiskovin bodo predstavljale kulturne, zgodovinske in naravne
znamenitosti občine, ne bodo pa predstavljale oz. promovirale
zasebnega sektorja (kmečki turizmi, podjetja, izdelki ipd.).
Aktivnosti priprave študije so sledeče:
1. Preučitev dosegljive dokumentacije o zgodovinskih,
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kulturnih in naravnih znamenitostih občine
2. Izvedba delavnic in terenskih razgovorov
3. Oblikovanje celostne podobe, grafičnih rešitev in
osnutkov promocijskih materialov
4. Testna serija odtisov grafičnih rešitev in promocijskih
materialov
Na izvedenih treh delavnicah v občini bomo z občani in društvi z
moderatorskim
pristopom
definirali
ključne
kulturne,
zgodovinske in naravne značilnosti, opredelili druge posebnosti
v zgodovinskem izročilu (in spominu) razvoja kraja, ki bi lahko
služile za promocijo občine. Na delavnici pa se bo obravnaval
tudi osnutek študije, celostne podobe in promocijskih tiskovin. V
fazi priprave študije se bo izvedlo tudi terensko
delo/raziskovanje v obliki razgovorov, anket ipd., katero bodo
opravljali člani turističnega društva, kar vse predstavlja
prispevek v naravi.
Z izdelano študijo in celostno podobo turistične destinacije
želimo preveriti pogoje za razvoj lokalne skupnosti na tem
področju in jih na osnovi rezultatov usmeriti v nadaljnje
aktivnosti, prispevala pa bo tudi k smotrnejši izrabi obstoječih
kulturnozgodovinskih in naravnih znamenitosti ter novih
turističnih potencialov. Izdelana študija in celostna podoba naše
občine z zasnovo promocijskih tiskovin bo služila za namene
promoviranja občine in njenih turistično prepoznavnih
značilnosti ter privabljanja obiskovalcev, turistov, pohodnikov …
S projektom bomo dosegli večjo prepoznavnost v slovenskem in
evropskem prostoru in tako na območje pripeljali čim več
obiskovalcev.
Ciljne skupine projekta so turisti ter potencialni obiskovalci iz
širše okolice in tudi tujine (bližina Avstrije).
Projekt je v tej fazi izključno neprofiten, saj ne bo vključeval
nobenega turističnega ponudnika (zasebnega sektorja – kmečki
turizmi, podjetniki, obrtniki ipd.), temveč bo s promocijskim
materialom Občino Selnico ob Dravi uvrstil na turistični
zemljevid Slovenije kot eno izmed možnih turističnih destinacij.
Cilj projekta

Vzpostaviti prepoznavno turistično destinacijo Selnica ob Dravi

Pričakovani rezultati

Pričakovani rezultati projekta so:
- Izboljšanje prepoznavnosti območja Občine Selnica ob Dravi
- Ustvarjeni pogoji za nadaljnji razvoj turizma
- Vključeni občani v iskanje najboljših idej (pristop od spodaj
navzgor)
- Izdelana študija
- Izdelan promocijski material
- Informiranost potencialnih obiskovalcev
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Indikator

izhodiščno
stanje
0

ciljna
vrednost
1

Število osnutkov izdelanih
promocijskih materialov za
predstavitev občine in njenih
kulturnozgodovinskih in
naravnih značilnosti

0

7

Število vključenih
posameznikov v aktivnosti in
delavnice

0

50

Testna serija odtisov

0

7

Število izvedenih delavnic

0

3

Število izvedenih anket

0

2

Število študij s prepoznavnimi
celostnimi podobami in
grafičnimi rešitvami

Indikatorji za spremljanje
uspešnosti projekta

Lokacija projekta

Profitnost projekta
(obkrožite in vpišite)

Občina Selnica ob Dravi; promocijski material pa se bo
uporabljal tudi v TIC Maribor in predstavitvah občine v okviru
STO.

profiten (v deležu ___%)

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

Skupaj
Skupna vrednost (€)

26.760,00

Upravičeni stroški (€)

22.300,00

Tip projekta / faze projekta z % sofinanciranja

Drugi neprofitni
projekti
100 %

LEADER sredstva
v%
v€

100 %
22.300,00

Zasebna sredstva
v%
v€

16,67%
2.460,00

Druga sredstva
v %
v€

7,47 %
2.000,00
9,19 %

Prispevek v naravi (%)

December 2009 –
avgust 2010

Obdobje izvajanja projekta
Dinamika vlaganja zahtevkov

30. september 2010

Kontaktna oseba

Mag. Karin Jurše, Občina Selnica ob Dravi

Projektni vodja

Mag. Karin Jurše, Občina Selnica ob Dravi
e-mail: karin.jurse@selnica.si
Telefon: 02 673 02 08 (02)

Nadzor nad projektom

UO LAS JABOLKO

Kontaktne informacije o
projektu

Mag. Karin Jurše, Občina Selnica ob Dravi
Kontakti partnerjev:
Ivanka Frešer, 051 632 310 e-mail: td.selnica@triera.net
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PROJEKT ŠT.: 2

Ime projekta

Projekt vzpostavitve energetsko učinkovite Občine Selnica ob
Dravi s programom za povečanje učinkovite rabe energije
(Zelena občina)

Nosilec

Občina Selnica ob Dravi
Slovenski trg 4
2352 Selnica ob Dravi

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
X

se ne more izvajati

Projekt prispeva k uresničevanju 3. cilja LRS – Izboljšati
kakovost življenja in bivanja v skladu z načeli trajnostnega
razvoja ter razvoj skupne identitete prostora, saj zagotavlja
temeljna dokumenta, ki bosta osnova za delovanje občine v
smeri zmanjšanja emisij CO2 in s tem doseganja kriterijev ter
ciljev lizbonske strategije.

Vsebina projekta

Lokalne in regionalne oblasti skupaj z nacionalnimi vladami
delijo odgovornost za boj proti globalnemu segrevanju. Zavezo
EU, da zmanjša emisije, je mogoče uresničiti samo, če jo
podprejo lokalni akterji. Veliko ukrepov na področju
energetskega povpraševanja in obnovljivih virov energije,
potrebnih za premagovanje posledic podnebnih sprememb, se
lahko izvede samo na lokalnem nivoju. Zato morajo lokalne
oblasti postati vodilni udeleženci pri izvajanju trajnostne
energetske politike, ki poleg uresničevanja okoljskih ciljev daje
možnost ustvarjanja stabilnih lokalnih delovnih mest, povečuje
kakovost življenja državljanov in obravnava družbena vprašanja
ključnega pomena. Raba obnovljivih virov energije je ključnega
pomena za razvoj podeželja in ohranjanja kmetijstva. Vizija
občine in LAS JABOLKO je energetsko samozadostna občina, ki
ne samo zmanjšuje vplive in odvisnost od drugih, temveč tudi
povečuje URE (učinkovita raba energije) in vključevanje OVE
(obnovljivi viri energije). Zato bo trajnost projekta zagotovljena s
prenosom dobrih praks tudi na lokalno prebivalstvo
(gospodinjstva) in podjetja, možen pa je prenos tudi v druga
okolja (druge občine).
Glavne aktivnosti projekta:
V okviru projekta bosta tako izvedeni dve aktivnosti, in sicer:
1. Priprava študije gospodarnega in trajnostnega upravljanja z
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okoljem in energijo v Občini Selnica ob Dravi, katere namen
je pridobiti strokovne podlage in smernice za celovit razvoj
dejavnosti v smeri energetske in okoljsko gospodarno
naravnane občine.
Aktivnosti v okviru priprave študije bodo sledeče:
• Pregled dokumentov, ki jih občina že ima na področju
trajnostnega razvoja, varovanja okolja in rabe energije;
• Priprava in analiza podatkov o okolju in energiji v občinistatistični
podatki,
občinski
podatki,
pošiljanje
vprašalnikov, anketiranje ljudi po posameznih sektorjih:
občani, javni sektor, podjetja;
• Izračun emisij ogljikovega dioksida po različnih virih –
kmetijstvo, industrija, javni sektor;
• Glede na pridobljene podatke bo pripravljena analiza
možnosti izrabe obnovljivih virov na področju občine –
možnost uporabe sončne energije in bioplina in ocena
možnosti varčevanja z energijo v javnem sektorju in pri
občanih;
• Priprava smernic za trajnostno in zeleno energetsko
varčno občina in predstavitev le-teh na delovnih telesih
občinskega sveta, vaških skupnostih, v lokalnih medijih
(Moj TV, Selniške novice) in spletni strani občine;
• Priprava navodil in akcijskega načrta za implementacijo
ukrepov za varčevanje z energijo in rabo obnovljivih virov
energije za posamezne uporabnike: za gospodinjstva, za
javno upravo, za podjetja, za javne ustanove;
• Priprava seznama indikatorjev za spremljanje izvajanja
ukrepov;
• Priprava zloženke za občane;
• Javna predstavitev za občane;
• Izvedba informacijskih dni za občane v prostorih občine –
dan odprtih vrat, kjer bodo strokovnjaki svetovali
posameznikom v zvezi z aktivnostmi varovanja okolja in
varčne rabe energije;
• Javna predstavitev rezultatov študije za šolarje in učitelje
ter priprava informativnega gradiva za učitelje.
2. Implementacija energetskega knjigovodstva v občinski
zgradbi Občine Selnica ob Dravi (šoli in vrtcu) kot zgled za
občane in predstavnike podjetij (kar ne spremljaš, tudi
izboljšati ne moreš), katere namen je informacijsko podprto
spremljanje rabe in stroškov energije kot osnova za
energetsko učinkovite in okoljsko neoporečne ukrepe
občine.
Aktivnosti
povezane
z
implementacijo
energetskega
knjigovodstva:
•
Instalacija kratkega računalniškega programa za spremljanje
rabe energije, pripravo analiz rabe in planiranje bodoče rabe
energije in analiziranje okolju prijaznih ukrepe, spremljanje
količin proizvedenega ogljikovega dioksida;
•
Priprava kratkih navodil za uporabnike programa v občinski
stavbi, v šoli in vrtcu;
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•
•
•

•

Vpeljava odgovornih oseb v sistem vnašanja podatkov in
analiziranja le-teh;
Priprava informativnega gradiva za učitelje, kako lahko
energetsko knjigovodstvo vključijo v izobraževanje otrok;
Priprava informativnega gradiva za podjetja in kmetijska
gospodarstva o vodenju evidenc o rabi energije in emisijah
CO2;
Predstavitev vodenja evidenc o rabi energije na spletnem
portalu občine.

Pri vpeljevanju zaposlenih v energetsko knjigovodstvo gre za
pripravo in razdelitev navodil za uvajanje načrta energetskega
knjigovodstva in reševanje problemov pri praktični uporabi
programa. Za ta del aktivnosti ni predvideno usposabljanje ali
izobraževanje v klasičnem smislu.
Po potrebi se bodo opravljalo tudi terensko delo v obliki
delavnic, anket ipd., kar predstavlja prispevek v naravi.
Ciljne skupine projekta so občani in podjetja v občini, kakor tudi
druge občine, ki bi želele spoznati primer dobre prakse na
področju uresničevanja lizbonskih in gothenburški ciljev ter
usmeritev.
Projekt je v celoti neprofiten, saj direktnega finančnega učinka
preko izvajanja aktivnosti ne bo. Projekt bo zajemal izdelavo
študije energetske učinkovitosti in implementacijo energetskega
knjigovodstva v javnem sektorju, ki sta neprofitnega značaja.
Cilj projekta

Vzpostaviti energetsko učinkovito in okolju prijazno občino

Pričakovani rezultati

Pričakovani rezultati projekta so:
- Izboljšanje upravljanja z okoljem in energijo v občini
- Seznanitev z ukrepi za izboljšanje okoljskega in
energetskega stanja v občine
- Načrt izvajanja aktivnosti za izboljšanje stanja okolja in
varčevanja z energijo
- Informiranje o okoljsko energetskih ukrepih in spremljanju
rabe energije za občane, učitelje, šolarje podjetja
- Implementacija energetskega knjigovodstva v javnih
zgradbah
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Indikator

izhodiščno
stanje
1

ciljna
vrednost
3

0

2

število oseb, usposobljenih za
uporabo energetskega
knjigovodstva

0

5

število informacijskih in
izobraževalnih gradiv

0

5

število predstavitev študije in
aktivnosti spremljanja rabe
energije

0

4

število udeležencev na
informacijskih dnevih in
predstavitvah

0

100

število okoljskih in energetskih
študij
število uvedenih energetskih
knjigovodstev

Indikatorji za spremljanje
uspešnosti projekta

Lokacija projekta

Profitnost projekta
(obkrožite in vpišite)

Občinska zgradba Občine Selnica ob Dravi, šolska poslopja in
vrtec Osnovne šole Selnica ob Dravi.

profiten (v deležu ___%)

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

Skupaj
Skupna vrednost (€)

27.840,00

Upravičeni stroški (€)

23.200,00

Tip projekta / faze projekta z % sofinanciranja

Drugi neprofitni
projekti
100 %

LEADER sredstva
v%
v€

100 %
23.200,00

Zasebna sredstva
v%
v€

16,67 %
2.640,00

Druga sredstva
v %
v€

7,18 %
2.000,00
9,48 %

Prispevek v naravi (%)
Obdobje izvajanja projekta

December 2009 –
januar 2010

Dinamika vlaganja zahtevkov

15. februar 2010

Kontaktna oseba

Mag. Karin Jurše, Občina Selnica ob Dravi
e-mail: karin.jurse@selnica.si
telefon: 02 673 02 08 (02)

Projektni vodja

Mag. Karin Jurše, Občina Selnica ob Dravi

Nadzor nad projektom

UO LAS JABOLKO

Kontaktne informacije o
projektu

Mag. Karin Jurše, Občina Selnica ob Dravi

12

PROJEKT ŠT.: 3

Ime projekta

Predstavljanje aktivnosti osnovnošolcev širši javnosti in
vzpostavljanje povezovanje med OŠ Selnica ob Dravi in
delujočimi društvi v kraju (Z roko v roki – ustvarjajmo skupaj)

Nosilec

Osnovna šola Selnica ob Dravi
Mariborska cesta 30
2352 Selnica ob Dravi
Občina Selnica ob Dravi
Slovenski trg 4
2352 Selnica ob Dravi

Partnerji

Kulturno izobraževalno društvo Janez Urbas
Sp. Slemen 94 a
2352 Selnica ob Dravi

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 Z roko v roki – ustvarjajmo skupaj ima za temeljni cilj
izboljšati in bogatiti kulturno, družbeno, socialno in športno
življenje na območju LAS JABOLKO. S tem doprinaša k
doseganju 4. cilja LRS – Izboljšati razvoj kompetenc,
povezovanje, sodelovanje in informiranje.

Vsebina projekta

Osnova šola Selnica ob Dravi je poleg tega, da je splošno
izobraževalna in vzgojna institucija v občini, tudi edina javna
institucija, ki ima sedež na območju LAS JABOLKO. Čeprav se
učenci v okviru svojih šolskih in izvenšolskih aktivnosti
udejstvujejo na več področjih, je opazno dvoje:
1. premajhna prisotnost oz. predstavitev dela šole širši javnosti
v kraju,
2. premajhna povezanost med učenci in društvi, ki v kraju
(so)oblikujejo kulturno, družbeno in športno življenje.
Po končani osnovni šoli se namreč učenci lahko šolajo samo
izven svojega kraja, kasneje pa jih je zelo težko vključiti v
društva (pomladitev). Z organizacijo srečanj med učenci in
predstavniki društev želimo že v osnovni šoli povezati mlade v
aktivnosti in organizirano preživljanje prostega časa. Prav tako
pa želimo širši javnosti (ne le staršem) prikazati, kaj počno
mladi, njihovo ustvarjalnost in razmišljanja. Že v preteklem letu
so naši osnovnošolci aktivno sodelovali pri oblikovanju

13

promocijske mape za študijo trajnostnega razvoja, prav tako pa
jim je občina ponudila, da v občinski zgradbi razstavljajo svoje
izdelke. V letu šolskem letu 2008/2009 so na pobudo LAS
JABOLKO in občine tudi tekmovali za najboljši predlog
turistično - pohodnih poti po občini.
Glavne aktivnosti projekta/faze:
Projekt predvideva dve fazi:
• Prva faza, kjer se bodo nabavila galerijska stekla in
stojnice.
•

Druga faza, kjer se bodo nabavile majice ter bodo nastali
stroški s predstavitvami in z izvedbo skupne gledališke
predstave.

V prvi fazi projektu se bo najprej nabavilo 9 stojnic, ki bodo
namenjene posameznim razredom za njihove predstavitve. Prav
tako se bodo nabavila galerijska stekla, saj bo občina omogočila
vzpostavitev razstavnega prostora v občinski zgradbi, kjer so do
sedaj otroci lahko razstavljali samo svoje izdelke in ne slik ter
fotografij.
V drugi fazi se bo izvajalo dvoje aktivnosti
- Javne predstavitve dela in ustvarjalnosti naših šolarjev na
šolskih sejmih,
- Izvedba skupne predstave z izbranim kulturno-umetniškim
društvom.
Predstavitvene aktivnosti na šolskih sejmih se bodo izvajale ob
kulturnem dnevu, dnevu zemlje, ob občinskem prazniku in
koncu šolskega leta. Na stojnicah se bodo predstavljale
neprofitne vsebine kot rezultat ustvarjalnosti naših otrok in se
ne bodo tržili proizvodi ali storitve kmetij, obrtnikov,
podjetnikov. Prav tako se bodo na predstavitvenem sejmu
predstavila društva, ki želijo v svoje vrste vključiti mlade člane. V
okviru tega nameravamo za otroke iz vrtca (ki je v sklopu OŠ
Selnica ob Dravi) in osnovnošolce nabaviti tudi skupne majice.
V drugi fazi se bo organizirala tudi skupna aktivnost – predstava,
kjer bodo osnovnošolci skupaj z izbranim kulturnim društvom
sodelovali pri pripravi, izvedbi in treh ponovitvah predstave.
Izbrana tema predstav se nanaša na okoljsko problematiko, saj v
okviru LAS poteka program, ki smo ga poimenovali: Misli
MODRO, deluj ZELENO. V okviru tega nameravamo za otroke iz
vrtca (ki je v sklopu OŠ Selnica ob Dravi) in osnovnošolce
nabaviti tudi skupne majice. Projektu bo v primeru dobrega
odziva javnosti in društev sledilo nadaljevanje, in sicer v smeri
okoljskega ozaveščanja preko mladih, njihovih staršev in
sokrajanov. Tako je možno dosegati trajnost projekta in tudi
prenašati izkušnje na druge šole v drugih občinah.
Ciljne skupine projekta so otroci, učenci in prebivalci občine ter
društva v občini, posredno pa tudi širša javnost (izven občine) v
okviru informiranosti preko javnih medijev.
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Projekt je v celoti neprofiten, saj ne prinaša tržnih učinkov. Gre
za delovanje in predstavljanje učencev šole v povezavi s
skupnimi aktivnostmi društev.

Cilj projekta

- Prepoznavna šola, ki je povezana z okoljem,
- večje zanimanje šolskih otrok za delovanje v društvih.

Pričakovani rezultati

V okviru projekta bomo dosegli naslednje rezultate:
- nabavljene stojnice, galerijska stekla in majice,
- izvedba predstave,
- povečanje števila predstavitev šolskih aktivnosti širši javnosti,
- povečanje sodelovanja med učenci in društvi v občini.
Indikator

izhodiščno
stanje
0

ciljna
vrednost
4

Število skupnih aktivnosti med
društvi in učenci

0

1

Število nabavljenih majic

0

500

Število nabavljenih galerijskih
stekel

0

50

Število nabavljenih stojnic

0

9

Število izvedenih predstav s
ponovitvami

0

3

Predstavitvene aktivnosti/sejmi

Indikatorji za spremljanje
uspešnosti projekta

Lokacija projekta

Profitnost projekta
(obkrožite in vpišite)

Osnovna šola Selnica ob Dravi, (enota ) Gradišče na Kozjaku,
(enota) Sv. Duh na Ostrem vrhu, Slemen

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 (€)

10.800,00

3.000,00

13.800,00

Upravičeni stroški (€)

9.000,00

2.500,00

11.500,00

Neprofitne
naložbe
50 %

Drugi
neprofitni
projekti
100 %

LEADER sredstva
v%
v€

50 %
4.500,00

100 %
2.500,00

60,87 %
7.000,00

Zasebna sredstva
v%
v€

58,33 %
6.300,00

16,67 %
500,00

49,27 %
6.800,00

0

0

0

December
2009 – januar
2010

Januar 2010 –
junij 2010

December
2009 – junij
2010

31. januar
2010

31. avgust
2010

Tip projekta / faze projekta z %
sofinanciranja

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

Dinamika vlaganja zahtevkov

Kontaktna oseba

Manja Kokalj, OŠ Selnica ob Dravi
02 674 08 30

Projektni vodja

Manja Kokalj, OŠ Selnica ob Dravi

Nadzor nad projektom

Mag. Karin Jurše, Občina Selnica ob Dravi

Kontaktne informacije o
projektu

Kontakti partnerjev:
Občina Selnica ob Dravi, 02 673 02 02, info@selnica.si
Janez Urbas, 051 322 371, alinac.urbas@gmail.com
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IZJAVA O VELJAVNOSTI IZBORA PROJEKTOV
Izjavljamo da:
•

so projekti, predlagani v letnem izvedbenem načrtu LAS JABOLKO za leto 2009:
-

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

-

izbrani in potrjeni s strani organa odločanja LAS – upravni odbor LAS
JABOLKO na 3. seji, 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: Mojca ROJ, predsednica LAS JABOLKO
podpis_____________________
Predstavnik organa odločanja: Mojca ROJ, predsednica Upravnega odbora
podpis:____________________
Predstavnik organa nadzora: Stanislava BREZNIK, predsednica Nadzornega odbora:
podpis_____________________

Selnica ob Dravi, 26. oktobra 2009
žig
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