POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH
V skladu z odločbo o pravici do sredstev št. 33152-73/2017 /14 z dne 16.02.2018 za operacijo:RAZVOJ TURISTIČNE
IN NARAVOSLOVNE PONUDBE V OBČINI SREDIŠČE OB DRAVI – akronim RTNP, ki se je izvajal od 01.03.2018
do 01.03.2019
UPRAVIČENCI V PROJEKTU RTNP
Vodilni partner:

Občina Središče ob Dravi

Naslov:

Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi

Projektni partner 1

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

Naslov:

Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana

Projektni partner 2

JERUZALEM SAT – OLJARNA IN MEŠALNICA SREDIŠČE OB DRAVI,
trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o.

Naslov:

Ljutomerska cesta 4, 2277 Središče ob Dravi

Projektni partner 3

Konjeniško društvo Središče ob Dravi

Naslov:

Grabe 22, 2277 Središče ob Dravi

Čas poročanja 01.03.2018 do 01.03.2019
Operacija je prispevala k uresničitvi cilja SLR LAS UE Ormož 2.1.1 Izboljšanje pogojev za hitrejši razvoj
gospodarstva, kmetijstva in ostali dejavnosti ter dvig kakovosti življenja (Podpora razvoju infrastrukture in
programov za izboljšanje kvalitete življenja)

Kratek povzetek opisa posameznih DS:
Aktivnosti DS 1 Koordinacija in delo na projektu: se nanaša na stroške koordinacije in dela zaposlenih partnerjev na
projektu. Z zaposlenimi na projektu so bile sklenjene ustrezne pogodbe oz. aneksi k obstoječim pogodbam o delu. Vsa
dokazila so zapisana v poročilih partnerjev za DS 1. Poročilom so priložena ustrezna dokazila.
Stroške na tem delovnem sklopu uveljavljajo VP, P1 in P2.
1 faza od 01.03.2018 do 30.08.2018 skupni stroški dela za vse partnerje so znašali 12.351,06 €, upravičeni stroški za
zahtevek znašajo 10.498,39 €
- Občina Središče ob Dravi skupni stroški dela 3.486,78 €, upravičeni znesek 2.963,76 €
- DOPPS skupni stroški dela 8.069,33 €, upravičeni znesek 6.858,93 €
- Jeruzalem SAT Oljarna in mešalnica Središče ob Dravi, skupni stroški dela 794,95 € upravičeni znesek 675,70
€

2 faza od 01.09.2018 do 01.03.2019 skupni stroški dela znašajo za vse partnerje so znašali 14.584,18 €, upravičeni
stroški za zahtevek znašajo 12.396,56 €
- Občina Središče ob Dravi skupni stroški dela 3.506,93 €, upravičeni znesek 2.980,90 €
- DOPPS skupni stroški dela in potni stroški 8.402,15€, upravičeni znesek 7.141,83 €
- Jeruzalem SAT Oljarna in mešalnica Središče ob Dravi, skupni stroški dela 2.675,10, upravičeni znesek
2.273,83 €
Aktivnost: DS 2 Oprema prostora - INFO točka – pohištvo - nosilec stroška: Občina Središče ob Dravi info točka
se nanaša na stroške nabave pisarniške opreme prostora. Nabavljena oprema se nahaja na sedežu partnerja Občina
Središče ob Dravi.
Skupni stroški znašajo 2.810,12 €, upravičeni stroški za zahtevek znašajo 1.915,99 €
Aktivnost: DS 2: Računalniška oprema Nabava računalniške opreme za informacijsko točko ( prenosnik, projektor,
tiskalnik ) se nahajajo v občinski stavbi.
Skupni stroški znašajo 1.885,00 €, upravičeni stroški za zahtevek znašajo 987,85 €
Aktivnost: DS 3: Izdelava grafične podobe projekta, spletna stran, logotip in brošura – nosilec stroška: Občina
Središče ob Dravi
Skupni stroški znašajo 6.088,81 €, upravičeni stroški za zahtevek znašajo 4.242,20 €
Aktivnost: DS 4: Izdelava in postavitev informacijskih tabel - nosilec stroška – VP, Občina Središče ob Dravi
nabavilo in postavilo se je 9 informacijskih tabel v naselju Grabe, od tega sta dve tabli v brajici
Skupni stroški znašajo 3.872,34 €, upravičeni stroški za zahtevek znašajo 1.807,67 €
Aktivnost: DS 5: Nakup nove kočije – nosilec stroška Konjeniško društvo Središče ob Dravi
Konjeniško društvo je nabavilo kočijo in izvedlo prevoze s kočijo na dan praznika buč. Zahtevka pa ni vložilo
Aktivnost: DS 6: Izvedba predavanja in svetovanja ponudnikom- nosilec stroška Občina Središče ob Dravi –
izvedlo se je anketiranje in razgovori s ponudnika z območja občine Središče ob Dravi izvedli in pripravili sta se dve
delavnici in svetovanje
Skupni stroški znašajo 3.660,00 €, upravičeni stroški za zahtevek znašajo 2.550,00 €
Aktivnost DS 7: Informiranje in obveščanje. Izvedli obveščanje javnosti. Javnost je bila o projektu obveščena preko
tiskanih medijev in preko lokalnega radia. Prav tako je projekt promoviran še preko facebook strani
Aktivnost DS 8 najem šotora je bila prav tako izvedena, saj so zaposleni pri partnerju Jeruzalem Sat sami izvedli
postavljanje in pospravljanje šotora.
Aktivnost: DS 9: nabava promo majic – nosilec stroška P2 Jeruzalem SAT Oljarna in mešalnica Središče ob Dravi –
nabavilo se je 290 majic različnih velikosti
Skupni stroški znašajo 1.804,38 €, upravičeni stroški za zahtevek znašajo 1.222,47 €
Operacija RTNP je izboljšala pogoje za hitrejši razvoj gospodarstva, kmetijstva in ostalih dejavnosti ter dvig
kakovosti življenja.
Spletne strani partnerjev s predstavitvijo operacije, virov financiranja, ciljev in aktivnosti z povezljivimi linki so
http://www.sredisce-ob-dravi.si/ in https://www.centernarave-sredisce.si/.
http://ptice.si/o-nas/o-drustvu/
www.oljarna-sredisce.si
SKUPNI FINANČNI PODATKI ZA OPERACIJO
postavka
Načrtovana vrednost

Odobrena vrednost

Realizirana
vrednost

Vrednost operacije z DDV
Upravičeni stroški
Sofinanciranje

54.477,00 €
50.279,12 €
42.737,23 €

38.834,84 €
38.834,84 €
38.737,23 €

49.068,89 €
45.077,58 €
35.621,14 €

KAZALNIKI OPERACIJE
Kazalnik in enota

Stanje ob
začetku
operacije/enot
o

Predvideno stanje ob
zaključku operacije

Dejansko stanje ob
zaključku operacije

Faza 1:

Število interpretacijskih tabel z
dvema povzetkoma v brajlici.
Število infrastrukturnih projektov
in programov hitrejši razvoj
gospodarstva, kmetijstva in
ostali dejavnosti ter dvig
kakovosti življenja
Število novih partnerstev
medgeneracijskega vključevanja
ranljivih skupin in učenja
Število operacij za izboljšanje ali
ohranjanje stanja narave in
okolja

Število brošur z zemljevidom

Število novih produktov:
sonaravni turizem v turistični
ponudbi
Internetna stran
Število obiskovalcev na INFO
točke
Elaborat za vodenje
organiziranih skupin
Nakup kočije

0

9

9 tabel postavljene v naselju
Grabe

0

1

1

0

1

1, partnerstvo vzpostavljeno

0

1

1 operacije uspešno
zaključena

0

1
1
(3000 kom SLO-ANG in
(3000 kom SLO-ANG in 3000
3000 kom SLO-NEM)kom SLO-NEM)- distribuirane
distribuirane v večja
v večja turistična naselja
turistična naselja

0

1

1

0

1

1 da

0

300

300

0

1

1 izveden

3

Kočija je bila kupljena, ni
vloženega zahtevka

Kočija je bila kupljena, ni
vloženega zahtevka

Faza 2:
Število strokovno svetovanj in
delavnic
Število izvedenih programov
usposabljanj in izobraževanj za
podjetnike, kmete in mlade, za
predinkubacijo in inkubacijo
Število udeležencev na
strokovnih delavnicah

2 - izvedene
5.1.2019
26.01.2019

0

2

0

1

1 izvedena
31.01.2019

0

30

30 ( skupno število
udeležencev 73 )

Število izvedenih partnerstev
Število ogledov varovane narave

0
0

Objava rezultatov operacije v
medijih

0

1
100

3

1
100
3, časopis sredica,
http://www.sredisce-obdravi.si/?p=4439
štajerski tednik,
https://www.tednik.si/iskanje?
searchword=informacijska%2
0točka%20v%20občinski%20
stavbi&ordering=newest&sear
chphrase=all
radio Prlek
http://www.radioprlek.net/sl/n
ovica/lokalne-novice-sreda06.02.2019-582

Številka: 024-1/2018
Središče ob Dravi 28.02.2019
Pripravila; Jelka Zidarič Trstenjak

Jurij BORKO, župan

