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PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA  

REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA POMURSKE REGIJE 
 

 

Naziv projekta: REGIONALNI  INOVACIJSKI  CENTER  
Trajanje projekta: 1. Februar 2012 -  31. December 2014  

Vrsta projekta: Intra – regijski projektni predlog  

Nosilec projekta (upravičenec): Regionalna razvojna agencija Mura 

Sodelujoči partnerji v projektu: Občina Kobilje 

Prioriteta RRP (št. in naziv): RAZVOJNA PRIORITETA 1 

GOSPODARSKI RAZVOJ IN RAZVOJ TURIZMA 

Ukrep RRP (št. in naziv): Ukrep 7.1.5.1 Promocija podjetništva in razvoj podpornega okolja 

Navezava projekta na ustrezni 
OP  

OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 

 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP: Regionalni razvojni programi 

 

Namen, cilji, rezultati in ciljne skupine 
 
Namen operacije: 
� ekonomska infrastruktura 

� izobraževalna infrastruktura  

 
Splošni cilji projekta:  
� Izboljšanje podjetniške aktivnosti v pomurski regiji  

 
Specifični cilji projekta:  
� Zagotovitev podjetniške infrastrukture   

� Oblikovanje podpornega programa za pomoč pri razvoju novih produktov višje dodane vrednosti  

  

Pričakovani merljivi rezultati projekta: 
� Obnova obstoječega objekta v Kobilju v velikosti 815 m2 

� Položitev optičnega kabla med krajema Kobilje - Dobrovnik  

� Nabava pohištvene, IKT, raziskovalno-razvojne in izobraževalno demonstracijske opreme  

� Vzpostavitev laboratorijskih prostorov za živilsko industrijo 

� Vzpostavitev izobraževalno-demonstracijskega centra za živilsko industrijo 

� Vzpostavitev tržno-promocijskega centra za živilsko industrijo  

� Priprava in izvedba usposabljanj na področju živilske industrije in podjetništva 

� Nabor vsaj 40 poslovnih idej 

� Oblikovanje vsaj 15 delovnih skupin za razvoj produktov višje dodane vrednosti  

� Razvoj vsaj 15 novih produktov z višjo dodano vrednostjo 

� Vzpostavitev vsaj 10 podjetij 

 

Ciljna skupina:  
� občanke in občani Kobilja 

� občanke in občani ostalih pomurskih občin 

� ostali državljani Republike Slovenije in tujci 
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Vsebinska področja in integrirani značaj projekta 
 

DP1: GRADBENA DELA  
Obnova objekta, ureditev okolice in vzpostavitev optičnega omrežja 
 

Opis: V sklopu delovnega paketa se bo izvedla obnova obstoječega industrijskega objekta s 

kotlovnico v središču kraja Kobilje v velikosti 815 m2 bruto tlorisne površine z namenom zagotovitve 

infrastrukturnih pogojev za vzpodbujanje podjetništva in delovanje raziskovalno razvojnih inštitucij. 

Izvedla se bo rušitev starega občinskega objekta zraven industrijske zgradbe, ki se bo obnavljala in na 

tem mestu uredilo parkirišče z ureditvijo zelenice. Lastnik zemljišča in obeh objektov je Občina 

Kobilje. Glede na to, da so razvodi optičnega omrežja po občini že izvedeni, se bo izvedla priključitev 

optičnega kabla med krajema Dobrovnik in Kobilje s čim bo občanom omogočeno koriščenje optike in 

s tem zagotovljena dodatna infrastruktura za razvoj podjetništva. S pomočjo zunanjega izvajalca se 

bo za DP1 pripravilo vso potrebno projektno dokumentacijo, poiskalo zunanjega izvajalca gradbenih 

del in neodvisni nadzor nad izvedbo del ter upoštevalo Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah. 

Ob primopredaji oz. tehničnem prevzemu objekta in pridobljenim uporabnim dovoljenjem ostane 

lastnik objekta občina Kobilje, ki pa preda v uporabo infrastrukturo novo ustanovljenemu javnemu 

zavodu za izvajanje inkubatorskih storitev za podjetja. Javni zavod bo vzpostavil pogodbeno 

sodelovanje z izbranim subjektom inovativnega okolja (Zakon o podpornem okolju za podjetništvo) za 

izvajanje podpore novoustanovljenim podjetjem lociranim v obnovljeni zgradbi v Kobilju.  

 

Aktivnosti: Izvajalec 

1.1: Priprava in objava razpisa za pripravo projektne dokumentacije  RRA Mura 

1.2: Izbor izvajalca za pripravo projektne dokumentacije s popisom del RRA Mura 

1.3: Priprava projektne dokumentacije  zunanji izvajalec 

1.4: Priprava in objava razpisa za izvedbo gradbenih del RRA Mura 

1.5: Izbor zunanjega izvajalca za izvedbo gradbenih del RRA Mura 

1.6: Izvedba gradbenih del  zunanji izvajalec 

1.7: Priprava in objava razpisa za nadzor gradbenih del       RRA Mura 

1.8: Izbor zunanjega izvajalca za nadzor gradbenih del       RRA Mura 

1.9: Izvedba nadzora gradbenih del       zunanji izvajalec 

 

Outputi: 
� obnovljen objekt v velikosti 815 m2 v Kobilju 

� ureditev okolice objekta (parkirišče in zelene površine) 

� vzpostavljena povezava optičnega omrežja med krajema Kobilje - Dobrovnik 

� pridobljeno uporabno dovoljenje obnovljene zgradbe 

� podpisana pogodba o upravljanju objekta    

 

Predvideni stroški: 456.200,29 EUR + DDV 
� priprava projektne dokumentacije in nadzor: 19.000 EUR  

� gradbena dela (rušitev starega objekta, obnova ind.objekta, ureditev okolice): 437.200,29 EUR 

 
DP2: NABAVA OPREME  
Pohištvena, IKT, raziskovalno-razvojna in izobraževalno-demonstracijska oprema 
 

Opis: Za potrebe funkcionalnosti objekta in njegovega namena je predvidena nabava IKT opreme, 

pohištvene opreme glede na funkcionalnost prostorov in raziskovalno razvojne opreme. S pomočjo 

zunanjega izvajalca se bo pripravilo popis opreme in preko ZJN izvedlo naročilo 4. različnih sklopov: 

� 1.sklop: IKT strojna in programska oprema  
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o server z vsemi potrebnimi dodatki, ruter, stacionarni oz. prenosni računalniki za pisarne, 

LCD monitorji, tiskalniki in telefoni, programska oprema, ipd.  

� 2.sklop: Pohištvena oprema  

o mize, stoli, omare, regali, ipd  

� 3.sklop: Raziskovalno razvojna oprema  

o za določanje vodotopne suhe snovi, vsebnosti sladkorjev, vsebnosti soli, vsebnosti 

skupnih kislin, vsebnosti alkohola, gostoto, vsebnosti prostega in skupnega žvepla, proste 

maščobne kisline, peroksidno število olj in umiljenost olj.  

� 4. sklop: Izobraževalno-demonstracijska oprema    

o za proizvodnjo raznih vrst sadnih in drugih tipov sokov 

o za proizvodnjo raznih vrst vrst džemov, marmelad, sadnih prelivov in koncentratov za 

jogurt in sladoled 

o za proizvodnjo raznih vrst kandiranih in sušenih izdelkov 

o za proizvodnjo domačih in z zelišči aromatiziranih kisov 

o za proizvodnjo domačega žganja in sadnih likerjev 

 

Aktivnosti: Izvajalec 

2.1: Izbor zunanjega izvajalca za pripravo specifikacije opreme  RRA Mura 

2.2: Priprava in objava razpisa za posamezni sklop  RRA Mura 

2.3: Izbor ponudnika za posamezni sklop  RRA Mura 

2.4: Dobava opreme zunanji izvajalec 

 

Outputi: 
� Dobavljeni, inštalirani in montirani vsi štirje sklopi opreme  

 

Predvideni stroški: 270.000 EUR + DDV 
� Priprava specifikacije opreme: 5.000 EUR 

� IKT oprema: 15.000 EUR  

� Pohištvena oprema: 30.000 EUR 

� Raziskovalno razvojna oprema: 70.000 EUR 

� Izobraževalno-demonstracijska: 150.000 EUR 

 

DP3: VZPOSTAVITEV IZOBRAŽEVALNO-DEMONSTRACIJSKEGA CENTRA  
 

Opis: Namen delovnega paketa je priprava in izvedba izobraževalnega programa v kombinaciji z 

vzpostavljenimi prostori DP1 in nabavljeno opremo DP2. Aktivnosti bodo vezane na strokovno 

teoretično in praktično usposabljanje dveh tematskih sklopov: 

 

� Tematski sklop 1: Teoretično in praktično usposabljanje za kvalifikacijo predelovalca v 

prehrambene turistično-kmetijske izdelke višje dodane vrednosti (sestavljen iz 6 vsebinskih 

modulov) 

� Tematski sklop 2: Postani podjetnik (sestavljen iz 4 vsebinskih modulov) 

 

Opredelitev tematskega sklopa 1 

 
Modul 1: Splošne vsebine usposabljanja  
Udeleženec: 

� Se seznani s temelji proizvodnje/izdelave/predelave turistično-kmetijskih izdelkov z višjo dodano 

vrednostjo; 

� Osvoji osnovne principe izdelave zdrave, varne in kvalitetne hrane; 

o Pozna razliko med konvencionalno, integrirano in ekološko proizvodnjo; 

o Se seznani z načeli HACCP in varnostjo živil; 
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o Poglobljeno spozna biološke in fizikalne dejavnike tveganja (bakterije, glive, virusi, njihovi 

toksini, paraziti, primesi in nečistoče); 

o Spozna kemijske dejavnike tveganja (posledice uporabe živil z ostanki sredstev za varstvo 

rastlin, težkih kovin, gnojil, veterinarskih zdravil);  

� Spozna tehnično-tehnološke zahteve in se seznani z veljavno slovensko in EU zakonodajo za 

izdelavo turistično-kmetijskih izdelkov z višjo dodano vrednostjo; 

� Se poglobljeno seznani s sodobnimi tehnološkimi postopki, ki omogočajo proizvodnjo zdrave 

hrane; 

 

Modul 2: Tehnologija proizvodnje raznih vrst sadnih in drugih tipov sokov  
� Sortiment – predelovalec/ka spozna najbolj kakovostne surovine (vrsto, sorto) za predelavo v 

sokove  

� Pregled in kontrola vhodnih surovin, organoleptični in zdravstveni pregled surovin (primerna 

zrelost, značilen vonj in okus, odsotnost primesi in mehanskih delčkov; pregled pri pečkastem 

sadju (jabolka, hruške, kutine, češnje, breskve, marelice, višnje, slive, muškatne buče), pregled pri 

jagodičevju (plantažne jagode, gozdne jagode, črni in rdeči ribez, maline, borovnice, belo in rdeče 

grozdje); Predelovalec/ka se pri pregledu nauči doslednega nadzora (zlasti pri jagodičevju) in 

spozna, da je vhodna kontrola kvalitete surovin ključnega pomena za varen in kvaliteten izdelek; 

� Spoznavanje tehnike pranja (v ta namen spoznajo stroje in tehnike pranja); 

� Spoznavanje tehnike mletja, stiskanja in pasiranja sadja; spoznajo principe delovanja stiskalnice v 

zaprti drenažni izvedbi; 

� Spoznavanje postopka depektinizacije (vkolikor se izdelujejo bistri sokovi); 

� Spoznavanje tehnike odstranjevanja grobih delcev iz soka (centrifugiranje) in s tem olajšano delo 

pri filtraciji soka; 

� Spoznavanje aktivacije in priprave filtra za filtracijo soka in nadziranja stopnje motnosti; 

� Spoznavanje sodobnih postopkov pasterizacije soka z namenom uničevanja škodljivih 

mikroorganizmov (za sokove najbolj nevarnih kvasovk in plesni); 

� Spoznavanje postopkov priprave sokov za polnitev, skladiščenje in distribucijo; 

� Priprava linije za polnitev - v celoti spozna mikrobiološko stopenjsko kontrolo od vhodnih surovin 

do skladiščenja napolnjenih izdelkov (čiščenje, dezinfekcija); 

� Spoznavanje vodenja tehnološko tehnične dokumentacije; 

� Spoznavanje samostojnega organiziranja in vodenja vseh dosedaj navedenih tehnoloških 

postopkov; 

 

Modul 3: Tehnologija proizvodnje raznih vrst džemov, marmelad, sadnih prelivov in koncentratov 
za jogurt in sladoled 
� Spoznavanje postopka izdelave raznih vrst marmelad, džemov, sadnih in drugih prelivov; 

� Spoznavanje strokovnega pregleda surovin za te izdelke; 

� Spoznavanje določanja stopnje sladkorja v surovini in končnem izdelku z refraktometrom; 

� Spoznavanje strojev za fino in grobo pasiranje surovin za izdelavo marmelad, džemov in prelivov; 

� Spoznavanje principa delovanja vakuumskega pilotskega kotla s podtlakom in nižjo temperaturo 

predelave (s tem se bistveno ohrani kakovost survin, saj se po tem sodobnem postopku ohranijo 

skoraj vse koristne snovi v izdelku; z običajnimi postopki pasterizacije se v povprečju uniči  85% 

vitaminov); 

� Spoznavanje in usposabljanje za praktično delo z različnimi vrstami naravnih dodatkov za džeme 

in marmelade;  

� Spoznavanje in usposabljanje za delo z različnimi vrstami pektinov; 

� Spoznavanje izdelovanja manjkaloričnih džemov in marmelad; 

� Spoznavanje izdelave koncentrata za izdelavo sladoleda in sadni preliv; 

� Spoznavanje postopka polnjenja navedenih izdelkov in način skladiščenja ter distribucije; 

� Spoznavanje doslednega vodenja tehnološko tehnične dokumentacije; 
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Modul 4: Tehnologija proizvodnje raznih vrst kandiranih in sušenih izdelkov 
� Spoznavanje kakovosti surovin za pridobivanje kandiranih in sušenih izdelkov; 

� Spoznavanje postopka priprave surovin za kandiranje in sušenje;  

� Spoznavanje naprave za kandiranje in sušenje (duplikator, sušilnica); 

� Spoznavanje režimov sušenja in vse tehnološke parametre po zaključeni proizvodnji teh izdelkov;  

� Spoznavanje pomena doslednega pakiranja teh izdelkov; 

� Spoznavanje vseh pogojev in razmer pri ohranjevanju in skladiščenju teh izdelkov do distribucije 

oz. prodaje; 

� Spoznavanje doslednega vodenja tehnološko tehnične dokumentacije; 

 

Modul 5: Tehnologija proizvodnje domačih in z zelišči aromatiziranih kisov 
� Spoznavanje kvalitete vhodnih surovin za proizvodnjo kisa (pri sadju ugotavljajo stopnjo 

sladkorja, kislin, aromatičnost in zdravstveno stanje sadja); 

� Spoznavanje načinov pranja sadja in drugih surovin; 

� Spoznavanje tehnik mletja; 

� Spoznavanje priprave mlina za mletje v določeno strukturo drozge s ciljem pospeševanja 

alkoholne fermentacije (fino mlete imajo večjo aktivno površino); 

� Spoznavanje načinov priprave posod za fermentacijo zmlete drozge in drugih surovin; 

� Spoznavanje sledenja postopka alkoholne fermentacije in ugotavljanja kdaj bo zaključeno vrenje 

drozg; Po končani alkoholni fermentaciji spoznajo, da je potrebno nadaljevati s postopkom 

kisanja odvrete drozge; 

� Spoznavanje postopka pridobivanja domačih kisov s klasičnim načinom; 

� Spoznavanje sodobnih načinov pridobivanja kisa s pomočjo acetatorja; 

� Spoznavanje priprave raznih vrst kisov za prodajo (domači, aromatizirani z zelišči, kisi za 

vlaganje); 

� Spoznavanje postopka pasterizacije in filtracije kisa; 

� Spoznavanje vodenja tehnološko tehnične dokumentacije; 

� Spoznavanje pogojev skladiščenja ter distribucije kisov; 

� Spoznavanje analiziranja kakovost kisa s kemijsko metodo in s senzorično oceno. 

 

Modul 6: Tehnologija proizvodnje domačega žganja in sadnih likerjev 
� Spoznavanje kvalitete vhodnih surovin (vrste in sorte),  

� Spoznavanje organoleptičnega preverjanja zdravstvenega stanja sadja in drugih surovin; 

� Spoznavanje ugotavljanja stopnje sladkorja s pomočjo navadnega in digitalnega refraktometra; 

� Spoznavanje mlina za mletje in drobljenje sadja ter drugih surovin;  

� Spoznavanje ugotavljanja pH vrednosti v zmleti drozgi z digitalnim pH metrom, ki ima možnost 

korekcije glede na temperaturo meritve; 

� Spoznavanje razklopov drozg pred začetkom fermentacije (znajo uravnati pH vrednost na pH 3); 

� Spoznavanje postopkov priprave vrelnih nastavkov za hitrejši zagon alkoholne fermentacije; 

� Spoznavanje nevarnosti razmnoževanja šibkovrelnih kvasovk (preprečevanje njihovega delovanja 

v samem okolju ali kontaminacije zdrave drozge, ki je namenjena za vrenje); 

� Spoznavanje pravilne priprave fermentacijskih posod za vrenje oz. mora obvladati vse higiensko-

tehnično-tehnološke zahteve; 

� Spoznavanje normativov polnitve drozg v posode, optimalno temperaturo vretja in celotni 

postopek spremljanja alkoholne fermentacije; 

� Spoznavanje ugotovitve časa zaključka alkoholne fermentacije; 

� Spoznavanje vseh tehnoloških postopkov od mletja surovin do zaključene fermentacije; 

� Spoznavanje vseh morebitnih napak, ki bi se lahko dogajale v času fermentacije (prepoznavanje 

plesnivosti, ciknjenosti,…); 

� Spoznavanje kemijskih analiz ugotavljanja alkohola v odvreti drozgi; 

� Spoznavanje ugotavljanja skupnih in hlapnih kislin; 

� Spoznavanje ugotavljanja stopnje odvrelosti drozge; 
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� Spoznavanje predpriprave destilacijskih priprav (temeljito čiščenje, parjenje, pranje destilacijskih 

naprav); 

� Spoznavanje samostojnega vodenja destilacije po klasični metodi (surovo žganje, prežig) in 

sodobnejši metodi z uporabo mini kolonske destilacije (protitočna - enkratna destilacija); 

� Spoznavanje pridobivanja surovega žganja iz odvrete drozge, pri drugi destilaciji se nauči 

pravilnega prestrezanja prve frakcije, druge frakcije in tretje frakcije destiliranega žganja; 

� Spoznavanje vodenja tehnološko tehnične dokumentacije; 

� Spoznavanje ocenjevanja kvalitete žganj med potekom destilacije; 

� Spoznavanje načina zorenja domačih destilatov oz. žganj; 

� Spoznavanje postopka redčenja žganj na pitno užitno jakost; 

� Spoznavanje ugotavljanja kvalitete gotovih žganj na osnovi kemijske analize (po piknometrični 

uradni metodi) in na osnovi senzorične ocene (barva, vonj in okus); 

 

Opredelitev tematskega sklopa 2 

 
Modul 1: Osnove podjetništva in priprava poslovnega načrta 
� Cilj: Udeležence se seznani s temeljnimi pogoji in postopki za začetek poslovanja, spozna 

podporne institucije ter vire in načine pridobivanja nadaljnjih informacij in nasvetov pri 

poslovodenju. 

� Ciljne skupine: Program je namenjen potencialnim podjetnikom ki želijo ustanoviti podjetje in že 

imajo podjetniško zamisel 

� Vsebina: Osebna analiza, Testiranje ideje na tržišču, Pravno-organizacijske oblike podjetij, 

Predpisi in formalnosti, Operativni vidiki ustanavljanja podjetja, Financiranje novega podjetja, 

Poslovne informacijske baze, namen poslovnega načrta, vsebina poslovnega načrta in postopek 

priprave. 

 

Modul 2: Pogodbeno pravo 
� Cilj: Usposobiti osebo za pripravo pogodb 

� Ciljne skupine: Program je namenjen bodočim podjetnikom. 

� Vsebina: pravno-organizacijske oblike (poudarek na s.p. in d.o.o.), finančna razmerja v družbah 

(povečanje osnovnega kapitala, obdavčitve, poslovne knjige), oblike prodajnih pogodb, razlaga 

posameznih členov, priprava pogodb, vrste zavarovanj, izvršba 

 
Modul 2: Analiza trga in načrt trženja 
� Cilj: Usposobiti osebo za učinkovito poslovanje podjetja. 

� Ciljne skupine: Program je namenjen bodočim podjetnikom. 

� Vsebina: Raziskava trga, Karakteristike izdelka/storitve, Oblikovanje izdelka/storitve, Odnos 

kvaliteta-cena, Konkurenčna prednost, SWOT analiza, cilji trženja, vrste strategij, izdelek, cena, 

promocija, prostor 
 

Modul 2: Ekonomika poslovanja 
� Cilj: Usposobiti osebo za učinkovito poslovanje podjetja. 

� Ciljne skupine: Program je namenjen bodočim podjetnikom 

� Vsebina: Odločitve o investiranju, Odločitve o gospodarjenju z denarjem, Odločitve o 

gospodarjenju s terjatvami, Odločitve o gospodarjenju z zalogami, Odločitve o razporejanju 

doseženih finančnih izidov, Osnovni kazalniki, Kalkulacije, razlaga bilanc. 

 
Učne metode teoretičnega in praktičnega usposabljanja: 

� Predavanja (razlaga, razgovor) – predavatelj podaja teoretične osnove posameznih modulov 

uvajanja, izmenjuje z udeleženci informacije o vsebini, spodbuja k razmišljanju in usmerja k 

iskanju rešitev 
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� Demonstracija (pokazati, ponazarjati) – prikazovanje tistega, kar je mogoče perceptivno doživeti; 

z njeno pomočjo se dojemajo elementi stvarnosti in dejstvev, učitelj prikazuje, udeleženci 

opazujejo 

� Skupinsko delo  - udeleženci rešujejo konkretno zastavljeni problem z uporabo znanj in 

postopkov pridobljenih na predavanjih; znanje se ob diskusiji »širi«, ob pisnih povzetkih pa 

»skrči« na bistveno. Posameznik je v majhni skupini bolj učinkovit, nauči se izražati svoje mnenje 

in se obenem uči odgovornosti do skupine in njenih nalog. 

� Vaje – individualno preverjanje razumevanja v procesu teoretičnega usposabljanja, ki je 

povezano z obvladovanjem posameznih tematskih sklopov 

� Izdelava mini seminarskih nalog – udeleženec rešuje konkretno zastavljeni problem z uporabo 

znanj in postopkov, pridobljenih pri predavanjih, demonstracijah, skupinskem delu, vajah in s 

samostojnim individualnim študijem 

� Individualno delo s posameznim udeležencem (razgovor) – izvajalec usposabljanja izmenjuje s 

posameznim udeležencem informacije o izbranih tematskih sklopih, katerega želi udeleženec 

poglobljeno usvojiti, spodbuja ga k razmišljanju in usmerja k iskanju rešitev. 

� Strokovna ekskurzija v predelovalno podjetje in obisk strokovnega sejma – udeleženci 

usposabljanja se seznanijo z opremo in tehnološkimi postopki, ki jih ni mogoče spoznati v centru 

za usposabljanje za pridelavo, predelavo, izdelavo turistično-kmetijskih izdelkov z dodano 

vrednostjo, seznanijo se z predelavo večjih – industrijskih količin, seznanijo se z turistično-

kmetijskimi izdelki z višjo dodano vrednostjo, ki so že v prodaji in prepoznavajo svoje tržne niše 

za svoje ideje in izdelke. 

 

Učne oblike: frontalna, skupinska, individualna 

Didaktična priprava: Uvodna Motivacija, Obravnava teme, Osvajanje, Urjenje, Preverjanje 

 

Aktivnosti: Izvajalec 

3.1: Priprava izobraževalnega materiala za tematski sklop 1  

(vseh 6 modulov) 

zunanji izvajalec 

3.2: Priprava izobraževalnega materiala za tematski sklop 2 

(vse 4 module) 

zunanji izvajalec 

3.3: Izvedba tematskega sklopa 1 (vseh 6 modulov) zunanji izvajalec 

3.4: Izvedba tematskega sklopa 2 (vseh 4 modulov) zunanji izvajalec 

3.5. Izvedba strokovne ekskurzije zunanji izvajalec 

 

Outputi: 
� vzpostavljen poslovni model delovanja izobraževalno-demonstracijskega centra 

� pripravljen učbenik za usposabljanje  

� oblikovanje e-učbenika in ponatis učbenika v seriji 1000 izvodov  

� izvedba več sklopov izobraževanj v obdobju 18 mesecev  

� vsaj 150 udeležencev na vseh delavnicah 

 
Strošek izvedbe vseh outputov DP3: 130.000 EUR + DDV  
 

DP4: NABOR PODJETNIŠKIH IDEJ in RAZVOJ NOVIH PRODUKTOV V POVEZAVI 
Z ŽIVILSKO INDUSTRIJO 
 

Opis: Na podlagi promocijskih aktivnosti in individualnih sestankov se bo opravil nabor poslovnih idej. 

V skladu s pripravljenimi kriteriji se bo ideje selekcioniralo in izbralo vsaj 15 najbolj perspektivnih 

projektov za katere se bo oblikovalo delovne skupine v okviru katerih se bodo izvajale aktivnosti 

razvoja novih produktov in tehnologij v povezavi z živilsko industrijo. Gre za aplikativno delo, kjer se 

bo zainteresiranemu posamezniku ali skupini pomagalo pri razvoju novega produkta ali tehnologije s 
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strani internega osebja partnerjev oz upravičencev in s strani zunanjih strokovnjakov, ki se jih bo 

izbralo v skladu z ZJN. V okviru tega delovnega sklopa bo vsak nosilec poslovne ideje dobil strokovno 

pomoč pri razvoju ideje do faze pripravljenega produkta za trženje. V ta namen se bo za financiranje 

zunanjih strokovnjakov (testiranja, raziskave, laboratorijske meritve, certificiranje, patentiranje, 

design izdelka, ipd) oblikovala »RR shema« v višini 150.000 EUR, kjer se bo izbranim (vsaj) 15 

projektom financiralo stroške zunanjih izvajalcev razvoja produkta ali tehnologije in ki jo bo vodil in 

izvajala RRA Mura v skladu s pravili, ki jih pripravi zunanji izvajalec. Nosilci poslovnih idej vseh 

izbranih 15 projektov bodo pripravili poslovne načrte in vsaj 5 jih bo ustanovilo novo podjetje.  

     

Aktivnosti: Izvajalec 

4.1: Priprava poslovnega modela izbora projektov zunanji izvajalec 

4.2: Nabor poslovnih idej  zunanji izvajalec 

4.3: Ocenjevanje in izbor projektov  zunanji izvajalec 

4.4: Oblikovanje 10 delovnih skupin  zunanji izvajalec 

4.5: Priprava pravil delovanja »RR sheme« v podporo projektom in 

izvedba programa sheme 

zunanji izvajalec 

4.6: Izvajanje raziskovalno-razvojnih aktivnosti na izbranih projektih zunanji izvajalec 

4.7: Pomoč pri ustanovitvi in zagonu novih podjetij    zunanji izvajalec 

 

Outputi: 
� oblikovan poslovni model s postopkom in kriteriji izbora projektov 

� identificiranih vsaj 30 poslovnih idej 

� oblikovana shema za podporo razvoja novih produktov v višini 150.000 EUR 

� izbor vsaj 15 projektov, ki se jih bo podprlo v okviru DP 5 

� oblikovanih vsaj 15 delovnih razvojnih skupin 

� razvoj vsaj 15 novih produktov 

� prijava vsaj 5 patentov, licenc ali blagovnih znamk  

� ustanovitev vsaj 5 novih podjetij     

� vsaj 5 novih delovnih mest na koncu projekta 

 

RR shema v podporo 15 izbranim pilotnim projektom: 150.000 EUR  
Strošek storitev zunanjega izvajalca: 90.000 EUR  
 

DP5: VZPOSTAVITEV TRŽNO-PROMOCIJSKEGA CENTRA ŽIVILSKIH PRODUKTOV 
 
Opis: Ključni problem ne doseganja višje dodane vrednosti živilskih produktov predstavlja neznanje 

pozicioniranja izdelkov na trgu. K temu največkrat vpliva neatraktivna embalaža in način promocije. 

Osnovna ideja delovnega paketa sloni na tem, da se bo: 

� vzpostavila mreža oblikovalcev in dobaviteljev embalaže za potrebe živilske industrije, 

� vzpostavil spletni portal preko katerega se bo ponujalo živilske produkte in potrebno embalažo, 

� vzpostavil prostor za promocijo živilskih produktov in njihovo degustacijo.  

 

Aktivnosti: Izvajalec 

5.1: Priprava poslovnega modela delovanja tržno-promocijskega 

centra  

zunanji izvajalec 

5.2: Vzpostavitev mreže oblikovalcev in dobaviteljev embalaže zunanji izvajalec 

5.3: Izdelava spletnega portala zunanji izvajalec 

5.4: Ureditev prostora za promocijo in degustacijo zunanji izvajalec 

 

Outputi: 
� pripravljen poslovni model 
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� vključitev ponudnikov različnih tipov embalaž in oblikovalcev v poslovni model  

� pripravljen spletni portal 

� urejen prostor za promocijo in degustacijo  

 
Strošek izvedbe vseh outputov DP5: 35.000 EUR 

 
DP6: PROMOCIJA IN DISEMINACIJA  
 

Opis: Za potrebe doseganja načrtovanih rezultatov bo potrebno v začetni fazi veliko pozornost 

nameniti promocijskim aktivnostim s katerimi se bo predstavilo javnosti projekt in animiralo ter 

motiviralo udeležence za vključitev v projektne aktivnosti. Skladno z doseženimi rezultati po 

posameznih delovnih paketih in aktivnostih pa se bo izvajalo diseminacijo rezultatov projekta. V 

okviru delovnega paketa se načrtujejo naslednje aktivnosti: 

 

Aktivnosti: Izvajalec 

6.1: Priprava promocijskega načrta  zunanji izvajalec  

6.2: Oblikovanje promocijskih sporočil za ciljne skupine RRA Mura  

6.3: Izdelava promocijskega materiala RRA Mura 

6.4: Izvedba promocijskih aktivnosti (dogodki, objave, sestanki, ...)   Občina Kobilje 

6.8: Diseminacija rezultatov projekta (dogodki, objave, sestanki, ...)   RRA Mura, Občina Kobilje 

 

Outputi: 
� 1 promocijski načrt 

� video predstavitev, 1000 kom letakov, 500 map, 1000 pisalnih blokov, 1000 pisal, 5 roll-up stojal, 

5 stojal za promocijske materiale, 10 promocijskih plakatov 

� izvedba vsaj 10 promocijskih dogodkov, vsaj 30 objav v medijih (časopisi, televizija, radio), 1 

tiskovna konferenca, vsaj 50 individualnih sestankov s potencialnimi uporabniki 

� izvedba vsaj 10 diseminacijskih dogodkov, vsaj 30 objav v medijih (časopisi, televizija, radio), 1 

tiskovna konferenca, vsaj 20 individualnih sestankov  

 
Strošek izvedbe vseh outputov DP6: 18.000 EUR 
 

DP7: VODENJE IN KOORDINACIJA PROJEKTA 
 
Opis: Delovni sklop zajema naslednje aktivnosti: 

Aktivnosti: Izvajalec 

7.1: Vodenje in koordinacija projekta ter nadzor nad kvaliteto 

rezultatov projekta  

RRA Mura 

7.2: Vmesni sestanki delovne skupine  RRA Mura, Občina Kobilje 

7.3: Finančni management projekta RRA Mura, Občina Kobilje 

7.4: Poročanje RRA Mura, Občina Kobilje 

7.5: Komunikacija s SVLR in administracija projekta RRA Mura, Občina Kobilje 

7.6: Izdelava CBA analize RRA Mura, Občina Kobilje 

7.7: Vzpostavitev javnega zavoda  Občina Kobilje 

 
Strošek izvedbe vseh outputov DP6: 48.370 EUR (4% vrednosti projekta) 

 
DP1 in DP2 sta infrastrukturna medtem ko so DP3 – DP6 vsebinski in se nanašajo na vzpostavljeno 

infrastrukturo. V okviru projekta se bo v skladu z ZJN poiskalo zunanje izvajalce, ki bodo izvedli 

planirane aktivnosti v DP3, DP4 in DP5. Pri izboru izvajalca se bo upoštevalo, da bodo 
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novoustanovljena podjetja, ki bodo locirana v obnovljeni infrastrukturi iz DP1, upravičena do pomoči 

s strani subjektov inovativnega okolja v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo. 

 
Lokacija projekta: 
 

Občina(-e): Naselje(-a): Geografska lokacija 
projekta:  Občina Kobilje 

MO Murska Sobota, Ljutomer, Odranci 

Kobilje 

MO Murska Sobota, Ljutomer, Odranci 

 

 

Povzetek finančnega načrta 

Aktivnosti projekta za UPR 

Ocenjeni neto 

stroški (v EUR)

ESRR (85%) LV (15%) DDV Ocenjeni bruto 

stroški (v EUR)

1.     Gradbena dela 456.200,29 € 387.770,25 € 68.430,04 € 91.240,06 € 547.440,35 €

2.     Nabava opreme 270.000,00 € 229.500,00 € 40.500,00 € 54.000,00 € 324.000,00 €

3.     Izobraževalno – demonstracijski center 130.000,00 € 110.500,00 € 19.500,00 € 26.000,00 € 156.000,00 €

4.     a) Nabor idej in razvoj novih produktov  90.000,00 € 76.500,00 € 13.500,00 € 18.000,00 € 108.000,00 €

              b) RR shema za pomoč 15 pilotnim projektom 150.000,00 € 127.500,00 € 22.500,00 € 30.000,00 € 180.000,00 €

5.     Tržno – promocijski center 35.000,00 € 29.750,00 € 5.250,00 € 7.000,00 € 42.000,00 €

6.     Promocija in diseminacija  18.000,00 € 15.300,00 € 2.700,00 € 3.600,00 € 21.600,00 €

7.     Vodenje in koordinacija 48.370,00 € 41.114,50 € 7.255,50 € 48.370,00 €

SKUPAJ stroški: 1.197.570,29 € 1.017.934,75 € 179.635,54 € 229.840,06 € 1.427.410,35 €  

 

SKUPAJ

po virih (eur)

sredstva EU (ESRR) 504.207,25 513.727,50 1.017.934,75 85,00

Občina Kobilje (15% lastni vir) 88.977,75 90.657,79 179.635,54 15,00

SKUPAJ po letih 593.185,00 604.385,29 1.197.570,29 100,00%

Viri sredstev - neto leto 2013 leto 2014 %
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Učinek 

Izberite vse ustrezne kazalnike za vašo operacijo in vpišite začetno in 
načrtovano vrednost. 

Začetna vrednost 
(stanje pred 

izvedbo operacije, 
na dan oddaje 

vloge oz. vpišite 
datum) 

Načrtovana 
vrednost OB 
ZAKLJUČKU 

operacije 

1. POSLOVNE CONE - Površina novo opremljenih komunalnih zemljišč 
namenjenih gospodarskemu razvoju (v ha)   

2. POSLOVNE CONE - Površina prenovljenih in saniranih degradiranih 
območij, namenjenih gospodarskemu razvoju (v ha)   

3. POSLOVNE CONE - Površina poslovne cone (faze), ki je predmet 
opremljanja (v ha)   

4. POSLOVNE CONE - Skupna površina poslovne cone po zaključku 
opremljanja (različen, če gre za širitev cone, v nasprotnem primeru 
enak kazalniku 3) (v ha) 

  

5. SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA – Število projektov iz naslova 
spodbujanja podjetništva in ustvarjanja novih delovnih mest 0 1 

6. REGIJSKI INKUBATORJI - Nove uporabne površine poslovnih prostorov 
za namen regijskih podjetniških inkubatorjev (v m2)   

7. DRUGI CENTRI REGIONALNEGA POMENA - Nove uporabne površine 
poslovnih prostorov za namen drugih razvojnih centrov regionalnega 
pomena (v m2) 

0 815 m2 

8. VIŠJEŠOLSKA IZOBRAŽEVALNA SREDIŠČA - Nove uporabne 
površine za potrebe višješolskih regijskih izobraževalnih središč (v m2)   

9. VIŠJEŠOLSKA IZOBRAŽEVALNA SREDIŠČA – Nakup opreme za 
potrebe višješolskih regijskih izobraževalnih središč   

10. VIŠJEŠOLSKA IZOBRAŽEVALNA SREDIŠČA – Število izvedenih 
ukrepov povezovanja med izobraževalnimi programi višješolskih 
regijskih izobraževalnih središč z gospodarstvom 

  

 Drugo    

Rezultat 

Vpišite začetno in načrtovano vrednost. 

Začetna vrednost 
(stanje pred 

izvedbo operacije, 
na dan oddaje 

vloge oz. vpišite 
datum) 

Načrtovana 
vrednost 2 leti PO 

ZAKLJUČKU 
operacije 

Število ustvarjenih bruto delovnih mest kot posledica izvedene operacije 0 5 

Število programov izobraževanj višješolskih regijskih izobraževalnih 
središč   

Število vpisanih študentov višješolskih regijskih izobraževalnih središč   

Drugo    

 
 
 
 


