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1 Značilnosti območja LAS 

 

1.1. Splošne geografske značilnosti 

 

1.1.1. Opis območja 

 

 

Območje vzpostavitve Lokalne akcijske skupine, kjer poteka projekt Po poteh dediščine 

Dolenjske in Bele krajine obsega 14 občin (Črnomelj, Dolenjske Toplice, Metlika, Mirna Peč, 

Mestna občina Novo mesto, Mokronog-Trebelno, Semič, Straţa, Šentjernej, Šentrupert, 

Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje in Ţuţemberk) in leţi v Jugovzhodni Sloveniji (ena 

izmed 12 statističnih regij v Sloveniji na ravni NUTS-3). Iz geografskega vidika je območje 

razdeljeno na dva dela, Dolenjska in Bela krajina a kljub temu zaokroţeno v eno celoto in 

povezano.   

 

Območje LAS (vključno z naseljem Novo mesto) meri 1689,6 km2, ima 108.847 ter sodi s 

8,3% površine in s 5,4% prebivalstva Slovenije med območja z manjšo stopnjo poselitve (64 

prebivalcev na kvadratni kilometer, Slovenija v povprečju 99 prebivalcev), ki je najredkejša v 

občini Semič, kjer ţivi 26 prebivalcev na kvadratni kilometer. Določena območja (Suha 

krajina, Bela krajina, Gorjanci) imajo zelo neugodno starostno strukturo prebivalstva, več kot 

polovica površine projektnega območja pa ima status demografsko ogroţenega območja. 

 

Gospodarstvo projektnega območja ima tipično industrijski značaj, saj po številu zaposlenih 

in ustvarjenem prometu in dobičku prevladujejo velika podjetja. Največ podjetij deluje na 

področju predelovalne dejavnosti, tej panogi pa sledijo trgovina, popravila motornih vozil in 

izdelkov široke potrošnje. Na projektnem območju je med pomembnejšimi področji še 

gradbeništvo. Med najpomembnejše značilnosti podjetniškega sektorja sodita izvozna 

usmerjenost, saj podjetja ustvarijo 62,7% prihodkov na tujem trgu, in nadpovprečna 

zaposlenost v primarnem in sekundarnem sektorju (industrija, kmetijstvo), pod slovenskim 

povprečjem pa je zaposlenost v terciarnem in kvartarnem sektorju, kamor spadajo poslovne 

storitve, izobraţevanje, trgovina, turizem itn. Glede teritorialne zastopanosti podjetniškega 

sektorja torej izhaja, da so gospodarske aktivnosti močno koncentrirane v gospodarskih 

druţbah občine Novo mesto, ki ustvarjajo skoraj tri četrtine vseh prihodkov na projektnem 

območju in kjer so tudi najuspešnejša podjetja. 

 

Občine in naselja, ki so zajete v LAS Dolenjska in Bela krajina so navedene v Prilogi: 1. 
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1.1.2. Strukturne danosti območja 

 

Pomembnejša značilnost Dolenjske in Bele krajine (območje LAS) je krajinska raznolikost. 

Le ta je pogojena z naravnimi danostmi (reliefna razgibanost, številni vodotoki, preteţno 

kraški svet,…), pa tudi z večjim deleţem ohranjenih oblik tradicionalnega kmetovanja. V 

velik meri krajinska raznolikost omogoča visok nivo ohranjanja biotske raznovrstnosti na tem 

območju.  

Na ohranjanje raznolikosti krajine in s tem raznovrstnosti, negativno vplivajo posledice 

neurejene prostorske politike in urbanizma, sprememb v načinu kmetovanja (iz tradicionalnih 

oblik v intenzivne oblike kmetovanja) ter preusmerjanja iz kmetijstva v druge panoge (npr. 

turizem). Neposredni vpliv (degradacija krajine, sekanje biokoridorjev) predstavljajo veliki 

posegi v prostor (avtocestni kriţ) s svojim neposrednim in s potencialnim vplivom na prostor, 

zaradi večje dostopnosti do teh območij. Prav tako pa značilno krajinsko raznolikost ogroţa 

opuščanje kmetijske rabe in tako povečevanje deleţa zaraščanja oz. gozdnatosti (kraške 

košenice in pašniki) ter tudi intenzifikacija kmetijske proizvodnje.  

 

1.1.3. Biotska raznovrstnost in Natura 2000 

 

Krajinska raznolikost in večji del ohranjenih ekstenzivnih oblik kmetovanja (gozdarstva) v 

preteklosti, je omogočilo izredno visok nivo ohranjenosti biotske raznovrstnosti. 

Na velikem delu območja LAS so območja, ki so uvrščena v mreţo območij Nature 2000. 

Posamezni deli območij Nature 2000 so na območju občin Trebnje, Metlika, Črnomelj, Novo 

mesto, Semič, Škocjan in Šentjernej. Najobseţnejši območja so  Krakovski gozd-

Šentjernejsko polje, Kočevsko–Kolpa in Gorjanci.  Posamezna območja so uvrščena v mreţo 

območij Nature 2000 na osnovi dveh direktiv, »habitatne« in »ptičje«, z namenom ohranjanja 

ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov v posameznih (gozdovi, kmetijska krajina, vode,…) 

in specifičnih ţivljenjskih prostorih (suhi travniki, visokodebelna sadna drevesa, lugi, 

podzemne jame,…).  Območja Natura 2000 s predvidenimi »načrti upravljanja« predvidevajo 

ohranjanje biotske raznovrstnosti in ohranjanje izgleda krajine. Sami ukrepi Natura 2000 

dolgoročno zagotavljajo zanimiv prostor in dobro podlago za izvajanje turizma, ki sloni na 

naravni in kulturni dediščini. Z vidika izvajanja kmetijske in ostalih dejavnosti (predvsem 

večji posegi v prostor !) pa lahko Natura 2000 pomeni tudi omejitev. Zato se mora regija 

zavzemati za to, da se te omejitve tudi priznajo in ovrednotijo. 
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Slika 1: Območja natura 2000 v Sloveniji  

 

 

1.1.4. Naravna dediščina  

 

Ohranjanje narave je (neločljivo) povezano z obstojem in razvojem drugih dejavnosti v 

prostoru. Ključno vlogo pri tem imata predvsem gozdarstvo z zagotavljanjem večnamenske 

rabe gozdov ter ekstenzivno kmetijstvo, saj ohranjata značilno podobo kulturne krajine in z 

njo povezane biotsko raznovrstnost.  

 

Območje LAS opredeljuje visoka stopnja naravne ohranjenosti prostora, katerega osnovne 

poteze zarisujejo gozdnati grebeni Gorjancev, Ajdovske planote in Krškega hribovja, rečne 

doline Krke, Mirne, Kolpe in Lahinje. Zanje je značilna velika biotska raznovrstnost ter 

prisotnost redkih in ogroţenih rastlinskih in ţivalskih vrst. Navedeni ekosistemi so v večji 

meri naravovarstveno opredeljeni kot naravne vrednote, ekološko pomembna območja in 

območja Natura 2000.  

 

Med naravnimi vrednotami na območju prevladujejo kraške jame in brezna ter hidrološka 

dediščina kraških izvirov in vodotokov. Posebnost je bogastvo gozdne dediščine s številnimi 

pragozdnimi ostanki, gozdnimi rezervati ter drevesnimi velikani.  

 

Velik del naravnih vrednot ima spomeniško, rezervatno, znanstveno-raziskovalno ali 

biotopsko namembnost. Tako se na tako uvrščenih območjih ohranja obstoječe stanje ter tiste 

rabe, ki ohranjajo značilnosti varovane substance. Številna območja imajo zaradi izjemnih 
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naravovarstvenih vsebin tudi izobraţevalni pomen, v okviru katerega je moţno izvesti 

predstavitev za obisk javnosti. Nekatere med njimi so ţe urejene, oziroma opremljene z 

informativnimi tablami, tiskanim gradivom ter vključene v različne pohodne poti. To so 

predvsem tiste, ki so ţe vključene v ponudbo Po poteh dediščine, skupno pa jih je okrog 40. 

 

Kot širša zavarovana območja sta v regiji ţe zavarovana Krajinski park Kolpa (1998) in 

Krajinski park Lahinja (1988). V strategiji parkovnega varstva je na območju predvideno 

zavarovanje  krajinskega parka Gorjancev in Krakovskega gozda, katerega zahodni del sega v 

obravnavano območje. 

 

Temeljno poslanstvo parkov je poleg varstva narave trajnostni razvoj, ki lahko v povezavi s 

specifičnimi oblikami turizma, za navedena območja predstavlja pomemben razvojni izziv. 

Oba zavarovana belokranjska parka tako zasluţita večjo mero pozornosti pri vzpostavljanju 

upravljanja. Podoben, sicer oţji interes, se pojavlja tudi za območje Gorjancev, kjer je 

predviden krajinski park. 

 

1.1.5. Kulturna dediščina  

 

Kulturna dediščina so stvari in vrednote, ki so pomembne kot viri in pomniki človeške 

zgodovine, razvoja in ustvarjalnosti, in katerih ohranitev je zaradi njihovega kulturnega, 

zgodovinskega, umetniškega, znanstvenega, vzgojnega, druţbenega in simbolnega pomena v 

javnem interesu..  

 

Kulturna dediščina se praviloma pojavlja tudi v varovanih območjih narave, kot so krajinski 

in regijski parki ponekod pa pomembnejša območja kulturne dediščine celo sovpadajo z 

naravovarstveno opredeljenimi področji (npr. Globodol, Otočec, Gorjanci). Gre namreč za 

bolj ali manj obseţna območja, kjer se zdruţujejo izjemna naravna zgradba, naravna 

ohranjenost in ustvarjene vrednote (kulturna krajina, izjemne poselitvene strukture, 

arheološka območja). Praviloma imajo ta območja tudi velike asociativne oz. simbolne 

vrednosti, vendar pa le-te zaradi neustrezne promocije niso dovolj izraţene v zavesti 

domačinov oz. se celo izgubljajo.  

 

Za obravnavano območje LAS je značilna zelo bogata arheološka dediščina, ki je še v veliki 

meri neraziskana, kar so pokazala tudi nedavna pomembna arheološka odkritja ob izgradnji 

dolenjskega kraka avtoceste. Zaradi strateškega pomena obvladovanja takšnega prostora je v 

dobi srednjega veka in tudi kasneje v tem prostoru nastalo večje število grajskih stavb, ki so 

v velikem število v ruševinah ali celo popolnoma izbrisani s površja zemlje kot posledica 

njihovega gospodarskega propada ali kot posledica specifičnih razmer na Dolenjskem med 

drugo svetovno vojno. Prav grajske stavbe predstavljajo eno izmed pomembnejših in 

atraktivnejših zvrsti stavbne dediščine na območju LAS. Najbolj so ohranjene grajske stavbe 

v katerih so bile javne ustanove kot so šole, muzeji, hotel, uradi in podobno (Metlika, Otočec, 
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Grm itd.), največ pa jih najdemo v dolini Krke (Ţuţemberk, Stara Soteska, Soteska, Luknja, 

Kamen, Mostek, Grm, Graben, Hmeljnik, Stari grad, Otočec, Struga, Mehovo, Gracarjev turn, 

Vrhovo in Preţek), dolini Kolpe (Vinica, Pobreţje) in dolini Mirne (Mirna, Škrljevo, 

Mokronog), najdemo pa jih tudi drugje (Trebnje, Lanšpreţ, Klevevţ, Laknice, Šumberk, 

Gradac, Črnomelj, itd.). Trenutno so razvojno najbolj izpostavljene grajske stavbne 

Ţuţemberk, Soteska s Hudičevim turnom, Otočec in Struga. Ostale stavbe predstavljajo še 

neizkoriščen potencial, tudi kot prenočitvene kapacitete. Ruševine je moţno vključiti v sklop 

turističnih poti ali turistične ponudbe naselij.  

 

Vrtnoarhitekturna dediščina (vrtovi parki, drevoredi) se v glavnem pojavlja v navezavi z 

grajskimi stavbami oz. dvorci in je bila še bolj podvrţena propadanju kot stavbe. Drevoredi se 

pojavljajo tudi kot kakovostne dopolnitve mestne strukture (npr. kostanjevi drevoredi v 

Novem mestu - Kettejev drevored) ali kot obeleţitev dostopa do pomembnejših zgradb. 

Vrtnoarhitekturna dediščina je pomembna v sklopu kakovostne prezentacije grajskih stavb, 

kakovostnih parkovnih zasnov in pomembnejših dreves (v sodelovanju z naravovarstveniki), 

neizkoriščen pa je tudi njihov potencial v smislu prezentacije rastlin kot npr. arboretumi ali 

prostori za vrtnarske razstave (hortikultura).  

 

Najštevilčnejši tip dediščine v območju regije in v drţavi nasploh je stavbna profana 

dediščina. V preteţno podeţelski regiji v tej zvrsti dediščine prevladujejo domačije, 

gospodarska poslopja in stare kmečke hiše. Kljub trenutni številčnosti pa predstavlja stavbna 

dediščina na podeţelju poleg ruševin (gradov in cerkva in naselij) tudi najbolj ogroţen 

segment kulturne dediščine, katere propad v petletnem obdobju (2000 – 2005) v nekaterih 

občinah dosega tudi do 10%, (kar lahko v naslednjih 30 letih pripelje do tudi dokončnega 

izginotja). Med profano stavbno dediščino so manj ogroţene trške in mestne stavbe, v 

katerih se poleg stanovanjske namembnosti pojavljajo tudi storitvene dejavnosti. Te so 

običajno laţje prilagajajo spremenjenim druţbenim razmeram. V razvojnem smislu je 

zaţeleno sovpadanje kulturnih vsebin (muzeji, knjiţnice, razstavišča in druge institucije) z 

zagotavljanjem funkcije in ohranjanjem tovrstne stavbne dediščine.  

 

Stanje stavbne sakralne dediščine, predvsem cerkva, je večini primerov dobro, večjo 

pozornost pa je treba nameniti kontroliranim in načrtnim strokovnim obnovam. To velja tudi 

za cerkveno opremo in predvsem za njihovo ambientalno okolje. Znamenja in kapelice, ki 

ob sakralnem pomenu opozarjajo tudi na določene dogodke, smeri in poti, so značilen 

element slovenske krajine. V razvojnem smislu je sakralna dediščina lahko pomemben 

element turistične ponudbe mest in naselij.   

 

Za območje LAS so specifična območja opuščenih kočevarskih vasi (so le še na območju 

občine Kočevje). Pojavljajo se v območjih štirih občin - Črnomelj 4, Dolenjske Toplice 3, 

Semič 28 in Ţuţemberk 1. Prostor teh občin zajema del ozemlja, ki so ga do leta 1941 

naseljevali kočevski Nemci - Kočevarji. Med drugo svetovno vojno je bila večina, takrat ţe 

nenaseljenih vasi poţgana. Nekatera so bila po vojni delno obnovljena, v njih pa so ţiveli 
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gozdni delavci. Velik del stavbne dediščine (naselja, cerkve, kapele) v Kočevskem rogu je 

danes v razvalinah, ki jih vedno bolj prerašča gozd. Naselja v dolini, predvsem ob t.i. 

partizanski magistralki, pa so spremenila ne le svojo etnično sestavo, ampak tudi velik del 

značilnega stavbnega fonda. V razvojnem smislu je smiselna prenova in prezentacija zgolj 

tistih naselij, v katerih se je ţivljenje vsaj delno ohranilo, to je predvsem v dolinah (npr. 

Dolina Starih ţag).  

 

Razmeroma veliko je tudi enot memorialne dediščine, ki se navezuje predvsem na dogodke 

med 2. svetovno vojno ter nekatere posameznike in je v večini primerov dobro vzdrţevana in 

ni ogroţena.  

 

Ena najbolj ogroţenih zvrsti dediščine je t.i. dediščinska kulturna krajina, ki je eden 

najpomembnejših nosilcev narodne identitete. Najbolj ogroţena so vinogradniška območja, ki 

so z neprimerno urbanizacijo spremenjena do te mere, da jih ne moremo več obravnavati kot 

kakovost v prostoru. Kmetijsko-poljedelsko krajino ogroţa opuščanje rabe in zaraščanje.  

 

1.2. Stanje infrastrukture 

 

1.2.1. Analiza prostora 

 

Območje Dolenjske in Bele krajine, območje kjer se vzpostavlja LAS, je s prostorskega 

vidika izredno raznoliko. V regiji z izjemo Novega mesta in večjih urbanih središč (Trebnje, 

Črnomelj, Metlika) prevladujejo podeţelska naselja in raznolika tradicionalna kulturna 

krajina. 
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Preglednica 1: Informativni prikaz opremljenosti občinskih središč na območju    
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1 
Dolenjske 

Toplice 
                     

2 Mirna Peč                      

3 Novo mesto                      

4 Šentjernej                      

5 Škocjan                      

6 Trebnje                      

7 Ţuţemberk                      

10 Črnomelj                      

11 Semič                      

12 Metlika                      

Vir: RZPR za JVS, 2003 

 

Na obravnavanem območju je na podeţelju opazen znaten porast oskrbnih in storitvenih 

dejavnosti, obrti in proizvodnje ter turizma, kar se odraţa tudi v morfoloških značilnostih, saj 

večina naselij na podeţelju izgublja avtohtono podobo in regionalno identiteto. Na nekaterih 

demografsko ogroţenih območjih narašča število sekundarnih bivališč in pritiskov razvoja 

turizma brez ustrezne infrastrukture (predvsem Bela krajina ter vinogradniška območja v 

regiji).  

 

Za obravnavano območje je značilna razpršena poselitev, ki je nad slovenskim povprečjem; 

še posebej izstopajo občina Trebnje ter vinogradniška območja. Posledica so pomanjkanje 

stavbnih zemljišč na obrobju vasi, izgubljanje strukturnih in morfoloških značilnosti naselbin 

in kakovostne arhitekture in programsko-funkcionalna nedorečena struktura naselij. 

 

Komunalno urejenih stavbnih zemljišč je v vseh občinah premalo glede na potrebe, kar je 

povezano tudi z lastništvom zemljišč, saj posamezne občine lahko poskrbijo za komunalno 

opremljanje ţe obstoječih stavbnih zemljišč; opremljanje v prihodnosti opredeljenih stavbnih 

zemljišč bo naloga bodočih investitorjev. 

 

Dodatno prostorsko problematiko, pa tudi oviro za nadaljnji razvoj gospodarstva in turizma 

na tem območju, predstavljajo mejni prehodi, ki imajo kot vstopne točke v drţavo povsem 

neustrezno podobo. Na območju vzpostavitve LAS se nahajata dva mejna prehoda za 

mednarodni cestni in blagovni promet (Metlika in Vinica). Preko mejnega prehoda Vinica 
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poteka samo potniški promet do ureditve ustreznega platoja za tovorna vozila. Mejni prehod 

za mednarodni ţelezniški promet je Metlika.  

 

1.2.2. Analiza infrastrukture na podeželju 

 

Za območje Dolenjske in Bele krajine je značilna velika gostota cestnega omreţja, ki pa je v 

velikem delu v slabem stanju in premalo funkcionalno. Vse bolj pereči so problemi zaradi 

neustreznih elementov in slabega gradbeno-tehničnega stanja cestnih povezav z drugimi 

regijami (Ljubljana, Štajerska, Notranjska), pa tudi zaradi zastarelega in pomanjkljivega 

ţelezniškega omreţja. Slabe prometne povezave ne omogočajo zadovoljivega povezovanja 

tudi znotraj območja vzpostavitve LAS. Javni potniški promet je zapostavljen in neučinkovit 

in kaţe na izrazit trend upadanja. Obstoječe regionalne kolesarske povezave niso urejene, 

čeprav so posamezne občine zainteresirane za vzpostavitev vsaj osnovnega omreţja. 

 

Komunalna in energetska infrastruktura v na območju vzpostavitve LAS ne dosega 

standardov opremljenosti in ne sledi potrebam gospodarskega razvoja. V preteţnem delu 

regije je vodooskrba nezadostna (zlasti del Suhe krajine in Bele krajine). Deleţ prebivalstva 

priključenega na vodovod ne presega 90%, kar je znatno pod drţavnim povprečjem, ki znaša 

98%. Poleg pomanjkanja sistemov oskrbe z vodo je eden večjih problemov tudi kvaliteta 

cevovodov, pri čemer je zaskrbljujoče predvsem dejstvo, da gre za zastarele in tehnično 

neustrezne materiale, ki tvorijo glavno hrbtenico vseh večjih vodovodnih sistemov v regiji.  

 

Zaradi razpršene pozidave je za območje vzpostavitev LAS značilno pomanjkanje ustreznih 

sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, kar je pomemben dejavnik pri 

zmanjševanju okoljskih vrednosti v regiji. Na ravni regije dosega deleţ prebivalcev, ki ni 

priključen na te sistem, okoli 75%. Medtem, ko je v dolenjskih občinah na te sisteme 

priključena večja večina prebivalcev, so slabše opremljene vse tri belokranjske občine, kjer 

razen mest  in nekaterih večjih naselij kanalizacijskih omreţij in čistilnih naprav sploh ni. 

 

Na območju Dolenjske in Bele krajine je večina energetske oskrbe vezana na centralna 

naselja, ki tvorijo mreţo napajalnih točk. Glede na geografski poloţaj regije je večina linijskih 

energetskih vodov in naprav končnega značaja, kar pomeni, da obstaja problematika 

dvostranskega napajanja oz. oskrbe iz dveh neodvisnih virov/smeri za vsa območja v regiji.  

 

Telekomunikacijsko omreţje je na območju vzpostavitve LAS le deloma razvito. Vzroke je 

potrebno iskati v naravnih značilnostih terena, v izredno razpršeni gradnji in obmejnosti 

območja. Svoje pove tudi podatek, da le 25 odstotkov prebivalcev na podeţelju uporablja 

internet.  
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Količina odpadkov, tudi na podeţelju, vsako leto narašča. Pričakovati je, da se bo 

stabilizirala med 250 in 300 kg/leto/prebivalca. V organiziran odvoz odpadkov so vključena 

skoraj vsa gospodinjstva na območju Dolenjske. V okviru projekta CEROD, ki je v 

zaključevanju bo rešena problematika deponije odpadkov z območja Upravne enote Novo 

mesto, Bele krajine in Posavja.  

1.3. Gospodarski položaj 

1.3.1. Gospodarstvo in podjetništvo  

Območje Dolenjske in Bele krajine ima, z gospodarskega vidika, pomembno vlogo na ravni 

celotne drţave. Gospodarstvo je dobro razvito, a v večini so gospodarske dejavnosti 

skoncentrirane na območje Novega mesta. Konec leta 2006 je na območju LAS poslovalo 

1.448 gospodarskih druţb, od tega 1094 gospodarskih druţb na Dolenjskem (75,55% vseh 

druţb) in 24,45% druţb v Beli krajini. Med občinami izstopa Mestna občina Novo mesto, kjer 

je bilo 46,2% vseh druţb na območju LAS. Podatki o gospodarskih druţbah so v Tabeli 1.   

 

Preglednica 1: Razvrstitev druţb v letu 2006  

  Gospodarske druţbe Zaposleni Čisti prihodki Sredstva 31.12.2004 

Od prodaje 

Občina, 

območje 

  število deleţ  število deleţ     znesek 

v 

deleţ  znesek v deleţ  

mio SIT  mio SIT 

Dolenjske 

Toplice 30 2,07% 139 0,55% 1.839 0,21% 1.704 0,22% 

Mirna Peč 15 1,04% 72 0,29% 872 0,10% 491 0,06% 

Mokronog-

Trebelno 19 1,31% 337 1,34% 7.885 0,90% 5.592 0,73% 

Novo 

mesto 669 46,20% 13.999 55,74% 634.079 72,14% 550.251 71,52% 

Straţa 37 2,56% 905 3,60% 12.628 1,44% 14.773 1,92% 

Šentjernej 70 4,83% 964 3,84% 17.982 2,05% 15.531 2,02% 

Šentrupert 24 1,66% 228 0,91% 7.075 0,80% 7.423 0,96% 

Škocjan 19 1,31% 140 0,56% 5.125 0,58% 4.140 0,54% 

Šmarješke 

Toplice 19 1,31% 229 0,91% 4187 0,48% 4255 0,55% 

Trebnje 160 11,05% 2485 9,89% 78.336 8,91% 65.068 8,46% 

Ţuţemberk 32 2,21% 435 1,73% 5.583 0,64% 5.388 0,70% 

Črnomelj 214 14,78% 2380 9,48% 62.533 7,11% 49.113 6,38% 

Metlika 100 6,91% 1743 6,94% 28.678 3,26% 35.660 4,64% 

Semič 40 2,76% 1058 4,21% 12.104 1,38% 9.973 1,30% 

Območje 

LAS 1.448 100,00% 25.114 100,00% 878.906 100,00% 769.362 100,00% 

Dolenjska 1.094 75,55% 19.933 79,37% 775.591 88,25% 674.616 87,69% 

Bela 

krajina 354 24,45% 5.181 20,63% 103.315 11,75% 94.746 12,31% 

Vir: AJPES, 2007(Podatki so v SIT, ker se nanašajo na leto 2006 pred uveljavitvijo EUR) 
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Po podatkih AJPES (2004) so druţbe na območju LAS zaposlovale 25.114 oseb, od tega kar 

55,74% druţbe s sedeţem v Mestni občini Novo mesto. Druţbe na območju LAS so skupaj 

ustvarile 2.646 mio € prihodkov. Po tem kazalcu druţbe s sedeţem v MO Novo mesto še bolj 

izstopajo, saj ustvarijo kar 72,14% vseh prihodkov od prodaje na obravnavanem območju. 

Prihodki druţb na tujem trgu so znašali 2.359 mio € mio oz. 64,36% vseh prihodkov. Največ 

prihodkov na tujem trgu so imele druţbe s sedeţem v MO Novo mesto (72,14% vseh 

prihodkov), saj ti prihodki predstavljajo kar 79,53% vseh regijskih prihodkov na tujem trgu.  

 

Na območju LAS sta najpomembnejši industrija kemičnih izdelkov in industrija vozil. V teh 

panogah sta tudi najuspešnejši podjetji na območju, Krka in Revoz, ki sta podjetji 

nacionalnega pomena, močno zvišujeta kazalnike gospodarske uspešnosti območja (izvoz, 

izdatki za RR dejavnosti) in zaposlujeta največje število ljudi. Poleg teh dveh podjetij, ki 

delujeta v Novem mestu so pomembnejše gospodarske druţbe še Danfoss Compressors 

(proizvodnja in prodaja kompresorjev; Črnomelj), Trimo (montaţni objekti; Trebnje), Akripol 

(umetno steklo; Trebnje), TPV (posebna vozila; Novo mesto), Adria Mobil (počitniška vozila; 

Novo mesto), Labod (oblačila; Novo mesto), Novoles (lesni izdelki; Straţa), Ursa (izolacijski 

materiali; Novo mesto), Podgorje (lesni izdelki; Šentjernej), Iskra kondenzatorji 

(kondenzatorji in turizem; Semič), Beti (oblačila; Metlika), Komet (oblačila; Metlika), Kolpa 

(kopalniška oprema; Metlika), Keko Varicon (Ţuţemberk). Gospodarstvo v regiji je še vedno 

precej delovno intenzivno (tekstil, predelava lesa, kovinsko predelovalna industrija,…).  

 

Največ poslovnih subjektov, ki so v letu 2003 delovala na projektnem območju se ukvarja z 

dejavnostjo Druge javne in osebne storitve (22,18% poslovnih subjektov), tej sledijo 

predelovalne dejavnosti (16,12% poslovnih subjektov), trgovina in popravila motornih vozil 

(15,89%), gradbeništvo (10,82%) ter nepremičnine, najem, poslovne storitve (10,68%). 

Poslovni subjekti na območju LAS zaposlujejo večino delovno aktivnega prebivalstva. Konec 

leta 2003 je bilo na obravnavanem območju 6.295 poslovnih subjektov, od tega največ, 

41,98% v Mestni občini Novo mesto (2643 poslovnih subjektov). Poslovni subjekti po 

dejavnosti na območju LAS in primerjava s celotno Slovenijo je v Preglednici  2. 
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Preglednica 2: Poslovni subjekti po dejavnosti, 31. 12. 2003 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Statistični letopis 2004 

 

 

Poleg druţb je na projektnem območju delovalo tudi 2.974 samostojnih podjetnikov. Pri več 

kot polovici majhnih podjetnikov opravljajo dejavnost podjetniki sami, druga polovica pa 

zaposluje manjše število delavcev. Le 2 % samostojnih podjetnikov zaposluje 10 ali več 

delavcev. Podjetniki so v letu 2006 ustvarili 4.170 mio € čistih prihodkov od prodaje. Največ 
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Skupaj 912 162 553 84 2643 197 334 128 1083 199 6295 140237 

Kmetijstvo, lov, 

gozdarstvo 26 3 12 1 40 13 12 7 22 7 143 2031 

Ribištvo 1   1   2 1         5 247 

Rudarstvo 2       2   1    2   5 140 

Predelovalne 

dejavnosti 172 29 103 15 327 55 77 22 179 36 1015 19367 

Oskrba z 

elektriko, 

plinom, vodo 1   1   2 1 1   1 1 8 350 

Gradbeništvo 92 32 75 11 259 15 34 16 124 23 681 13721 

Trgovina; 

popravila 

motornih vozil 139 23 75 8 459 21 47 17 182 29 1000 25748 

Gostinstvo 57 11 44 6 155 14 22 10 58 17 394 8332 

Promet, 

skladiščenje, 

zveze 65 10 43 9 145 6 27 19 132 20 476 9516 

Finančno 

posredništvo 2   1   24   1   5   33 1292 

Nepremičnine, 

najem, poslovne 

storitve 78 11 32 4 409 11 24 2 93 8 672 20974 

Javna uprava 

obramba, 

socialno 

zavarovanje 47 5 37 5 61 11 14 8 49 12 249 3099 

Izobraţevanje 17 2 3 1 46 2 1 1 14 2 89 1950 

Zdravstvo, 

socialno varstvo 24 2 13   60 2 5 2 18 1 127 3172 

Dr. javne, 

skupne in 

osebne stor. 189 34 113 24 652 45 68 24 204 43 1396 30293 
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podjetnikov ima sedeţ v Novem mestu, po podatkih o zaposlenih in čistih prihodkov od 

prodaje pa je podjetništvo dobro razvito tudi v občini Trebnje, saj je tam delovalo 14,38% 

vseh podjetnikov na projektnem območju, ki so imeli 18,89 vseh zaposlenih pri podjetnikih in 

ustvarili 26,01% celotnih prihodkov od prodaje pri podjetnikih na projektnem območju. 

Podatki so predstavljeni v Preglednici  3.  

 

Preglednica 3: Razvrstitev podjetnikov v letu 2006 

  Podjetniki Zaposleni Čisti prihodki Sredstva 31.12.2004 

od prodaje 

Občina, 

območje 

  število deleţ  število deleţ     znesek 

v 

deleţ  znesek v deleţ  

mio SIT  mio SIT 

Dolenjske 

Toplice 84 2,82% 88 2,36% 1.846 2,35% 1.618 2,41% 

Mirna Peč 41 1,38% 40 1,07% 876 1,11% 740 1,10% 

Mokronog-

Trebelno 79 2,66% 123 3,30% 3.306 4,20% 1.939 2,89% 

Novo 

mesto 974 32,75% 1.320 35,38% 23.687 30,10% 20.187 30,09% 

Straţa 115 3,87% 129 3,46% 2.481 3,15% 2.284 3,40% 

Šentjernej 179 6,02% 169 4,53% 3.817 4,85% 3.220 4,80% 

Šentrupert 70 2,35% 158 4,23% 2.662 3,38% 3.291 4,90% 

Škocjan 83 2,79% 126 3,38% 2.184 2,78% 2.534 3,78% 

Šmarješke 

Toplice 74 2,49% 109 2,92% 2078 2,64% 1450 2,16% 

Trebnje 441 14,83% 708 18,98% 20.470 26,01% 16.594 24,73% 

Ţuţemberk 103 3,46% 67 1,80% 1.713 2,18% 1.290 1,92% 

Črnomelj 380 12,78% 342 9,17% 7.515 9,55% 6.349 9,46% 

Metlika 267 8,98% 290 7,77% 4.847 6,16% 4.599 6,85% 

Semič 84 2,82% 62 1,66% 1.214 1,54% 1.003 1,49% 

Območje 

LAS 2.974 100,00% 3.731 100,00% 78.696 100,00% 67.098 100,00% 

Dolenjska 2.243 75,42% 3.037 81,40% 65.120 82,75% 55.147 82,19% 

Bela 

krajina 731 24,58% 694 18,60% 13.576 17,25% 11.951 17,81% 

Vir: AJPES, 2007 

 

Predstavljeni podatki kaţejo nekaj trendov v podjetniškem sektorju regije. Prvič, jedro 

gospodarske aktivnost območja je skoncentrirano v Mestni občini Novo mesto, predstavljajo 

pa ga velika podjetja, ki so izvozno naravnana (farmacevtski proizvodi in avtomobilska 

industrija1). Bistvena teţava takšne strukture gospodarstva je v tem, da primanjkuje manjših 

dinamičnih podjetij, ki bi dodatno razpršila gospodarsko dejavnost območja. Prednosti 

                                                 
1
 V primeru, da je gospodarska aktivnost regije preteţno naslonjena na manjše število podjetij, se lahko največji 

problem pojavi v primeru, ko vstopijo posamezne panoge v recesijo, ki bistveno bolj prizadane regijo, kot v 

primeru, da bi bila njena gospodarska struktura diverzificirana oz. prerazporejena bolj enakomerno po različnih 

gospodarskih sektorjih. 
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območja se tako nanašajo predvsem na nekaj močnih gospodarskih druţb, ki so s svojo 

dejavnostjo močno vpete v medregionalne povezave in imajo izjemno močno izvozno 

komponento ter na dejstvo, da podjetja na obravnavanem območju dosegajo nadpovprečne 

ekonomske kazalce poslovanja (zasluga nekaj večjih podjetij). Izrazita pomanjkljivost pa je v 

preveliki naslonjenosti na velika podjetja oziroma premajhni veljavi malih in srednjih 

podjetij. Prav velika uveljavljenost velikih podjetij lahko pomeni tudi razvojno moţnost, da se 

v regiji, ob ustrezno opremljenih gospodarskih conah ustanovijo oz. priselijo nova mala in 

srednja podjetja, ki bi z velikimi podjetji sodelovala. 

 

 

1.3.2. Institucije za razvoj podjetništva 

 

Za podporo podjetjem in podjetništvu delujejo v regiji Gospodarska zbornica Dolenjske in 

Bele krajine, Območne enote Obrtne zbornice Slovenije v Novem mestu, Trebnjem, 

Črnomlju, in Metliki, Razvojni center Novo mesto in Razvojno informacijski center Bele 

krajine. Podatki o številu zaposlenih v navedenih institucijah so v Preglednici 4.  

 

Največjo vlogo pri razvoju regije ima Razvojni center Novo mesto d.o.o., saj vodi 

podjetniške programe v regiji, poleg tega opravlja tudi naloge regionalne razvojne agencije. 

Med pomembnejšimi programi, ki jih izvaja z namenom razvoja podjetništva, so Garancijska 

shema, Mikrokrediti, Program vavčerskega svetovanja, spodbujanje povezovanja med 

podjetniki,  Regijska štipendijska shema za Dolenjsko ter izobraţevanje in informiranje 

podjetnikov.  

 

Preglednica 4: Institucije za podporo podjetjem in podjetništvu v regiji  

 
Institucija Št. zaposlenih 

Razvojni center Novo mesto d.o.o. 10 

RIC Bela krajina 2 + 2 javna dela 

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine 4 

Območna obrtna zbornica Novo mesto 3 

Območna obrtna zbornica Črnomelj 2 

Območna obrtna zbornica Metlika 1 

Območna obrtna zbornica Trebnje 1 

Vir: Institucije za podporo podjetništvu v regiji  
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1.4. Kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti 

 

1.4.1. Kmetijska zemljišča in kmetijska raba 

 

Območje vzpostavljanja LAS zavzema 267.500 ha, od tega imajo kmetije v uporabi 102.924 

ha vseh zemljišč, oz. 39.968 ha vseh kmetijskih zemljišč. Na območju LAS je skoraj 70% 

kmetijskih površin uvrščenih v območja z omejenimi dejavniki (kategorija druga OMD in 

območja s posebnimi omejitvami) za kmetijsko pridelavo. Prav tako je za območje značilno, 

da se ţe na 50-60% kmetijskih površin izvajajo sonaravne oblike kmetovanja (med temi na 3-

5% kmetijskih površin ekološko kmetovanje). Osnovni omejitveni dejavnik vzpostavitvi 

Evropi konkurenčnega kmetijstva na način konvencionalnega oz. intenzivnega kmetovanja,  

je posestna in lastniška razdrobljenost kmetijskih površin. 

 

V strukturi kmetijske rabe prevladujejo travniki in pašniki, sledijo njive in vrtovi in sicer 

predstavljajo 95% vseh kmetijskih površin v uporabi (kar predstavlja tudi slovensko 

povprečje). Z naravnimi danostmi pogojena (deleţ travinja) je na območju LAS prevladujoča 

kmetijska panoga ţivinoreja (85% kmetij redi domače ţivali). Na kmetijah je najbolj 

zastopana mešana rastlinsko-ţivinorejsko-pašna prireja. Sama površina trajnih nasadov je 

relativno majhna, vendar pa izredno pomembna zlasti v vinogradništvu, saj omogoča 

obdelavo »marginalnih« površin, ki so manj primerne za drugo kmetijsko pridelavo.  

Vinogradništvo na območju LAS je pomembna gospodarska, predvsem pa ljubiteljska 

dejavnost Travniški sadovnjaki sicer zavzemajo precej površine (763 ha), a so v večini 

primerov v primarni funkciji rabe travinja. Sadje visokodebelnih sadnih dreves je vse 

prevečkrat sekundarnega pomena.  

Neizkoriščene moţnosti z vidika zagotavljanja paritetnega dohodka na kmetijah obstajajo 

zlasti v sadjarstvu (intenzivnih nasadov samo 90 ha) in na področju zelenjadarstva (v okviru 

razpoloţljivih vodnih virov za namakanje !). 

 

Prav tako pa med posameznimi območji na samem območju LAS obstajajo precejšnje razlike 

glede naravnih pogojev, s tem pa tudi aktivnosti kmetijske pridelave. Tako je zlasti za 

območje delov občin Trebnje, Novo mesto, Šentjernej in Mirna peč značilna intenzivna 

govedorejska prireja (predvsem mlečna prireja), na območju občine Šentjernej pomemben 

deleţ v intenzivnem kmetovanju predstavlja zelenjadarstvo. Prav tako pa po ekstenzivnosti 

kmetijske pridelave (lahko bi rekli celo »nadpovprečnemu« obsegu opuščanja kmetovanja) 

izstopajo deli občin Ţuţemberk, Črnomelj, Semič, Metlika. 
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Preglednica 5: Raba kmetijskih zemljišč v uporabi na območju RPP 

  

 Vsa kmetijska 

zemljišča v 

uporabi 

Ha 

Njive in vrtovi 

 

 

ha 

Sadovnjaki* 

 

 

ha 

Vinogradi 

 

 

ha 

Travniki 

in pašniki 

ha 

Črnomelj 6.784 3.176 175 162 3.270 

Metlika 2.875 1.106 92 225 1.452 

Novo mesto 7.486 2.682 190 323 4.290 

Semič 1.956 600 32 80 1.244 

Šentjernej 3.297 1643 69 154 1.433 

Škocjan 2.075 807 42 80 1.147 

Trebnje 9.849 3214 129 216 6.290 

Dolenjske Toplice 783 272 20 27 464 

Mirna Peč 1.486 644 29 55 757 

Ţuţemberk 3377 582 75 68 2652 

SKUPAJ/DELEŢ 39.968 14.726 

 (36,8%) 

853 1.163 20.347 

(50,1%) 

* Zajeti tako »kmečki sadovnjaki«, kot »intenzivni sadovnjaki«. Glavnino na območju predstavljajo kmečki sadovnjaki (na 

območju LAS je okvirno 90 ha intenzivnih nasadov sadja), katerih primarna raba je travinje. 

Vir: Popis kmetijskih gospodarstev, Slovenija 2000 (Statistični urad Republike Slovenije 

 

 

Na območju Dolenjske in Bele krajine je evidentiranih 8.340 druţinskih kmetij. V povprečju 

tako posamezna kmetija obdeluje 4,8 ha kmetijskih zemljišč. Preko 1.000 druţinskih kmetij je 

v občinah Črnomelj, Novo mesto in Trebnje.  
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Preglednica 6: Število druţinskih kmetij po tipu kmetovanja 

 
    Število kmetij po tipu kmetovanja in po občinah 

poljedelstvo vrtnarstvo 
trajni 

nasadi 

pašna 

ţivina 

prašiči in 

perutnina 

mešana 

rastlinska 

pridelava 

mešana 

ţivinoreja 

rastlinska 

pridelava 

in 

ţivinoreja 

skupaj 

Črnomelj 11 3 107 94 3 290 420 361 1.289 

Metlika 4 1 249 17 3 223 84 118 699 

Novo 

mesto 

21 11 235 216 20 437 557 363 

1.860 

Semič 0 0 100 15 0 145 62 64 386 

Šentjernej 15 3 100 39 9 225 212 113 716 

Škocjan 6 0 35 52 6 88 173 66 426 

Trebnje 18 16 88 640 11 232 558 264 1.827 

Dolenjske 

Toplice 

3 1 13 32 5 60 72 55 

241 

Mirna Peč 5 1 21 114 4 30 81 41 297 

Ţuţemberk 14 5 10 157 2 52 235 124 599 

SKUPAJ 

območje 

LAS (%) 

97 

 (1,2%) 

41  

(0,5%) 

958 

(11,5%) 

1.376 

(16,5%) 

63  

(0,8%) 

1.782 

(21,4%) 

2.454 

(29,4%) 

1.569 

(18,8%) 8.340 

Vir: Popis kmetijskih gospodarstev, Slovenija 2000 (Statistični urad Republike Slovenije 

 

Druţinske kmetije, ki se ukvarjajo z ţivinorejo, redijo 41.750 GVŢ, od tega 44.605 ţivali 

govedi oz. 12.570 ţivali krav molznic in 20.138 GVŢ prašičev. V letu 2001 je znašal odkup 

mleka pribliţno 35 mio litrov. V večini kmetijskih panog, zlasti pa pri prireji mleka je 

značilno, da se število rejcev zmanjšuje, povečuje pa se obseg pridelave mleka na kmetijo. 

Drugi opazni trend je ekstenzifikacija kmetijske pridelave (učinek plačil SKP) ali celo 

opuščanje kmetovanja. Poleg proizvodnje mleka je na območju razvita tudi prireja mesa 

govedi in reja drobnice. Reja preţvekovalcev, predvsem pa reja drobnice, ima odločujoč 

pomen pri preprečevanju zaraščanja kmetijskih zemljišč. Da je prireja mesa pomembna 

dejavnost, dokazujejo tudi predelovalni oz. klavni obrati, ki so v Metliki, Črnomlju in 

Škocjanu. 

 

V rastlinski proizvodnji sta prevladujoči poljščini koruza in krompir, sledita pa jima pšenica 

in ječmen. Po nekaterih ocenah kar 70% njivskih površin sluţi za potrebe pridelave krme za 

domače ţivali.   Vse več kmetij se odloča tudi za ekološko kmetovanje. Za takšno kmetovanje 

se odločajo predvsem manjše in srednje velike druţinske kmetije (preteţno pod 10 ha). 

 

Velikostna sestava kmetij je zelo neugodna in ne zagotavlja ekonomske moči kmetij, saj je v 

velikostni strukturi kmetij do 5 ha uvrščenih kar 62,1% vseh kmetij, v velikostni strukturi nad 

10 ha pa je uvrščenih  8,9% vseh kmetij. Povprečna velikost kmetije znaša 4,8 ha (Slovenija 

5,28 ha, EU 15 pa 18 ha).  
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Preglednica 7: Velikostni razredi kmetij na območju LAS 

  

Občina Število kmetij po razpoloţljivi obdelovalni površini v ha 

Do 2 ha Od 2 do 5 ha Od 5 do 10 ha Nad 10 ha 

Črnomelj 315 438 402 134 

Metlika 220 286 149 44 

Novo mesto 634 703 416 107 

Semič 99 114 140 33 

Šentjernej 203 263 196 54 

Škocjan 96 172 128 31 

Trebnje 417 615 571 225 

Dolenjske Toplice 100 0 0 0 

Mirna Peč 84 88 94 32 

Ţuţemberk 119 179 230 73 

SKUPAJ območje 

LAS/odstotek 

2.287 (27,9%) 2.858  (34,8%) 2.326 (28,4%) 733 (8,9%) 

Vir: Popis kmetijskih gospodarstev, Slovenija 2000 (SURS) 

 

Glede na posestno strukturo so naše kmetije preteţno nekonkurenčne. Pomen teh majhnih 

kmetij je predvsem v ostalih funkcijah, ki jih opravlja kmetijstvo in v usmeritvi v dopolnilne 

in dodatne dejavnosti. V prihodnje je pričakovati nadaljnje strukturne spremembe v kmetijski 

pridelavi – večanje obsega pridelave na posameznih, maloštevilnih kmetijah  (ki pa v danih 

razmerah ni nujno vedno povezano z intenzivnostjo kmetijske pridelave !). Po nekaterih 

ocenah bo takih kmetij tja do 20%.  Ob trenutnih trendih plačil SKP in višanja cen hrane na 

trgu, bo za večino kmetij kmetijstvo ostalo še naprej dodatna ali dopolnilna dejavnost (bolje 

način ţivljenja na podeţelju). Pomemben vidik k ohranjanju števila, predvsem pa izboljšave 

kvalitete delovnih mest na kmetijah, bo v prihodnosti predstavljal razvoj dopolnilnih in 

dodatnih dejavnosti na kmetijah. Razvoj dopolnilnih dejavnosti bo vplival tudi na 

pridobivanje novih delovnih mest na podeţelju. Ta obseg pa bo odvisen predvsem od 

vključevanja kmetijstva in podeţelja v širšo turistično ponudbo LAS območja.  Pomemben 

dejavnik pri razvoju dopolnilnih dejavnosti bo imel tudi obseg vključevanja kmetijske 

pridelave v sheme kakovosti. Poleg integrirane in ekološke pridelave so na območju LAS ţe 

certificirani ali so v postopku naslednji kmetijskih pridelki oz. vina: Cviček PTP, Belokranjec, 

Metliška črnina, belokranjska pogača, belokranjska povitica, prosta povitica, kastelska 

rakija,…). 

 

Ekonomska velikost posameznega kmetijskega gospodarstva je tesno povezana z obsegom in 

vrsto kmetijske pridelave, zato sta raven in sestava razredov ekonomske velikosti na 

druţinskih kmetijah bistveno drugačni kot v kmetijskih podjetjih. Povprečna ekonomska 

velikost na kmetijah v Sloveniji je 4 ESU, v kmetijskih gospodarstvih pa 457 ESU (ESU – 

ekonomska velikost kmetijskega gospodarstva je evropska enota za merjenje ekonomske 

velikosti). ESU- ekonomsko velikost kmetijskega gospodarstva dobimo, da seštejemo 

zmnoţke SGM (Standard Gross Margin – standardizirana pokritja) za posamezne pridelke. 
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(Standardizirano pokritje je razlika med predvidenimi prihodki in specifičnimi spremenljivimi 

stroški pridelave na hektar ali na glavo ţivine.) Po določilih Eurostata znaša 1ESU 1.200 EUR 

(za leto 2001). 

 

Preglednica 8: Število kmetij po ekonomski velikosti kmetij v JV Sloveniji  

 Do 2 ESU 2 do 4 ESU 4 do 8 ESU 8 do 16 ESU Nad 16 ESU 

Črnomelj 737 355 150 35 12 

Metlika 279 204 139 54 23 

Novo mesto 1046 472 249 68 26 

Semič 155 126 78 22 5 

Šentjernej 258 226 167 49 16 

Škocjan 166 134 89 32 6 

Trebnje 772 514 359 152 31 

Dolenjske Toplice 178 45 14 2 2 

Mirna Peč 137 73 53 27 8 

Ţuţemberk 345 189 57 9 1 

SKUPAJ območje 

LAS/odstotek 

4.073  

(48,9%) 

2.334  

(28,0%) 

1.355 

(16,2%) 

450  

(5,4%) 

130  

(1,6%) 

Vir: Popis kmetijskih gospodarstev, Slovenija 2000 (Statistični urad Republike Slovenije 

 

Kar 48,9 % kmetij dosega ekonomsko velikost pod 2 ESU (v Sloveniji 47,1%). Podobno velja 

za vse statistične regije. Tudi med nekaterimi drţavami EU so podobne razmere (npr. Italija, 

Portugalska, Grčija). Ekonomsko velikost več kot 16 ESU pa dosega le 1,6% (v Sloveniji 3,3, 

Nizozemska: kar 60% kmetij dosega ESU 40 in več), kar pomeni, da je izredno malo kmetij 

lahko konkurenčnih in primerljivih z evropskimi kmetijami in evropskim kmetijstvom. 

Ekonomska velikost je lahko relativno dober pokazatelj vitalnosti posameznega kmetijskega 

gospodarstva glede njegove sposobnosti vlaganj v kmetijsko pridelavo oz. prirejo. Večina 

kmetij je preteţno samooskrbnih, kar pomeni, da ne proizvajajo večjih trţnih viškov. Obstoj 

teh kmetij je pomemben zaradi ohranjanja poseljenosti, vzdrţevanja krajine in preprečevanja 

zaraščanja kmetijskih zemljišč. To so tudi preteţno mešane kmetije, ki jim kmetijstvo ne 

pomeni primarni vir prihodkov. Tovrstno kmetijstvo kot dodatna ali dopolnilna dejavnost v 

gospodinjstvih na podeţelju zagotavlja oz. ohranja tradicionalni način ţivljenja na podeţelju. 

Z vidika politike razvoja podeţelja so take kmetije zelo pomembne (pridelava zdrave 

(ekološke) hrane, preprečevanje zaraščanja, kmetovanje v teţjih pogojih za kmetijsko 

pridelavo). 

 

1.4.2. Dopolnilne dejavnosti 

 

Kmetije na območju Dolenjske in Bele krajine so preteţno majhne, mešane kmetije, s 

preteţno ekstenzivno usmerjeno proizvodnjo. Način pridelovanja je zato okoljsko sprejemljiv, 

izdelki pa ekološko sprejemljivi oz. pridelani na naravi prijazen način. Kmetije na območju 

LAS se ukvarjajo tudi z dopolnilnimi dejavnostmi. Osnovni namen dopolnilne dejavnosti na 

kmetiji je zagotavljanje boljše izrabe delovnih moči  ter z optimalnim izkoriščanjem vseh 
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proizvodnih zmogljivosti in naravnih danosti na kmetiji zagotavljanje dopolnilnega dohodka, 

ki ga osnovna kmetijska dejavnost  na kmetiji praviloma ne omogoča. Osnovna omejitvena 

dejavnika za razvoju dopolnilnih dejavnostih sta:  materialno - tehnični pogoji in razpoloţljiv 

človeški potencial, ki pa je tudi v povezavi s potrebno oz. ustrezno izobrazbo in 

usposobljenostjo za opravljanje posamezne vrste dopolnilne dejavnosti. Raznovrstnost 

kmetijskih panog (od ţivinoreje do pridelave sadja) omogoča razvoj različnih dopolnilnih 

dejavnosti povezanih s predelavo kmetijskih pridelkov na kmetiji. Poleg omenjenih 

dopolnilnih dejavnosti pa se na kmetijah ukvarjajo še s turizmom, gojenjem zelišč, 

gobarjenje, čebelarstvom, drevesničarstvom,…  

 

Preglednica 9: Število registriranih dopolnilnih dejavnosti na območju LAS (leto 2006) 
 

 

Vrsta dopolnilne dejavnosti Štev. registriranih 

Predelava, obdelava, dodelava, zamrzovanje in pakiranje kmetijskih 

pridelkov in gozdnih sortimentov 

30 

Prodaja predpisano označenih pridelkov in izdelkov okoliških kmetij na 

kmetiji 

0 

Nabiranje, predelava in prodaja gozdnih sadeţev in zelišč 1 

Turizem na kmetiji 58 

Dejavnost povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji (npr. krovstvo s 

slamo, peka v kmečki peči …) 

11 

Pridobivanje in prodaja energije iz biomase 0 

Pridobivanje in prodaja energije iz vodnih, vetrnih in drugih virov 3 

Storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo (npr. posek 

lesa, pluţenje snega, spravilo lesa iz gozda itd.) 

82 

Storitve delovne sile s kmetij, ki so povezane z znanji iz kmetijstva in 

gozdarstva 

2 

Drugo izobraţevanje na kmetijah, povezano z dejavnostjo na kmetijah 4 

Vrtnarstvo, čebelarstvo, perutninarstvo, ribogojstvo, gobarstvo, 

zeliščarstvo, sodelovanje v predelavi in dodelavi semena in sadik, 

drevesničarstvo, trsničarstvo, reja divjadi 

41  

 

Zbiranje in kompostiranje odpadnih organskih snovi 0 

SKUPAJ 234 

 

Po podatkih upravnih enot se na območju kmetije ukvarjajo s 37 različnimi dopolnilnimi 

dejavnostmi. Najpogosteje registrirana dopolnilna dejavnost je povezana s storitvami s 

kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo (delo s traktorjem in traktorskimi priključki, pluţenje 

snega in vzdrţevanje cest), sledita pa različne oblike turizma na kmetiji (izletniška kmetija, 

kmetija z nastanitvijo in vinotoči) in dopolnilne dejavnosti povezane z dodatno pridelavo na 

kmetiji  (perutninarstvo, vrtnarstvo, drevesničarstvo, …).  Po število registriranih dopolnilnih 

dejavnosti  prednjačijo občine Novo mesto, Trebnje in Črnomelj. najmanj dopolnilnih 

dejavnosti pa je registriranih v občinah Škocjan in Dolenjske toplice.  

 

Dodatne moţnosti za razvoj dopolnilnih dejavnosti na območju LAS-a so še na področjih 

turizma na kmetijah v povezavi z naravno, kulturno, etnološko in tehnično dediščino, 

ekološkim kmetovanjem, gozdarstvom, lovstvom in ribolovom, razvijanju predelovalnih 

obratov za predelavo mleka, mesa, sadja…, čebelarstva in na področju obnovljivih virov 

energije (lesni sekanci, bioplin …). Obseg razvoja dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na 
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kmetijah bo odvisen predvsem od vključevanja kmetijstva in podeţelja v širšo turistično 

ponudbo LAS območja.  Pomemben dejavnik pri razvoju dopolnilnih dejavnosti bo imel tudi 

obseg vključevanja kmetijske pridelave v sheme kakovosti. 

 

1.4.3. Delavci v kmetijstvu in izobrazbena raven 

 

Delavci v kmetijstvu, izraţeni v ekvivalentih polnovrednih delovnih močeh (PDM) po 

podatkih popisa kmetijstva v letu 2000 predstavljajo 11.116 PDM (Slovenija 107.809). 

Kmetijska podjetja so v strukturi delavcev v kmetijstvu zastopana s 4,1% (Slovenija 3,7%). 

Prevladujejo zaposleni na druţinskih kmetijah (95,9%). Povprečna delovna sila na kmetiji 

obsega 1,1 PDM. V povprečju pride na eno polnovredno delovno moč v kmetijstvu 0, 9 

druţinske kmetije, ali 4,5 ha (Slovenija 4,5 ha), oziroma 2,7 ESU (Slovenija 3,7 ESU). 

 

Kmetijstvo predstavlja edino in glavno dejavnost 3.577 gospodarjem druţinskih kmetij in 

obsega 2.547 PDM. Povprečna delovna sila na teh kmetijah obsega 1,1 PDM. Kot stranska in 

občasna dejavnost pa predstavlja kmetijstvo 5.625 gospodarjem druţinskih kmetij, kar 

predstavlja 2017 PDM. Povprečna delovna sila na teh kmetijah obsega 0,4 PDM. Največ 

kmetij, ki se ukvarjajo s kmetijstvom kot edino in glavno dejavnostjo je v občinah Trebnje in 

Novo mesto. Na LAS območju ocenjujemo, da je nekaj več kot 200 čistih kmečkih 

gospodinjstev (edini vir dohodka članom v starosti od 15-65 let), ki ţivijo na kmetiji 

predstavlja kmetijska dejavnost). 

 

Preglednica 10: Druţinske kmetije po KZU ekonomskem obsegu in delovni sili  

Vir: Popis kmetijskih gospodarstev, Slovenija 2000 (Statistični urad Republike Slovenije 

 

 

Izobrazbena raven ljudi, ki ţivijo na kmetijah je pomembna tudi zaradi zahtevnih in hitro se 

spreminjajočih tehnoloških postopkov v osnovni kmetijski pridelavi. Pomembna  je tudi 

zaradi teţnje po dopolnjevanju  osnovne kmetijske dejavnosti  z različnimi dopolnilnimi 

 Kmetijska zemljišča v 

uporabi (KZU) ha 

Ekonomska velikost 

ESU 

Delovna sila v kmetijstvu 

PDM 

Kmetijska 

gospodarstva 

Druţinske 

kmetije 

kmetijska 

gospodarstva 

Druţinske 

kmetije 

Kmetijska 

gospodarstva 

Druţinske 

kmetije 

Črnomelj 6784 6784 3460 3343 1446 1438 

Metlika 2900 2875 2985 2805 787 775 

Novo mesto 7663 7486 5566 5066 2111 2028 

Semič 1956 1956 1289 1289 415 415 

Šentjernej 3296 3296 2831 2831 757 757 

Škocjan 2075 2075 1505 1505 571 571 

Trebnje 10012 9845 6930 6876 2244 2240 

Dol.  Toplice 783 783 425 425 245 245 

Mirna Peč 1486 1486 1096 1096 374 374 

Ţuţemberk 3377 3377 1254 1254 668 668 



Lokalna razvojna strategija Dolenjske in Bele krajine 

Lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina 25 

dejavnostmi, kot moţnostjo za ohranjanje in izboljšanje kvalitete delovnih mest na kmetijskih 

gospodarstvih in na podeţelju. Pomembni nosilci izobraţevanja s področja kmetijstva in 

razvoja podeţelja so Kmetijska šola GRM in KGZS - Kmetijsko gozdarski zavod Novo 

mesto. Veliko znanja lahko pridobijo nosilci različnih dejavnosti na podeţelju tudi v okviru 

projektov podeţelja Po poteh dediščine in pri vzpostavljanju lokalnih akcijskih skupin (LAS).  

  

Kmetijska šola Grm izvaja izobraţevanje na poklicni, srednji in višješolski stopnji. Za 

nadaljevanje izobraţevanja na področju biotehnologije pa v okviru šole deluje tudi 

(bio)tehniška gimnazija. Kmetijsko gozdarska zbornica in Kmetijska šola Grm pa izvajata 

tudi praktično izobraţevanja za pridobitev certifikatov,  tečaje, demonstracije oz. predstavitve,  

razvijata raziskovalno delo in poskusništvo. 

 

Slika 2: Dosežena izobrazba gospodarjev kmetij v JV Sloveniji 

osnovna šola

(44,2 % )

brez ali 

nedokončana 

OŠ (18.6%)

poklicna 

izobrazaba

(23,7 %)

srednja ali višja 

izobrazba

(13,5%)

 
Vir: Popis kmetijskih gospodarstev, Slovenija 2000 (Statistični urad Republike Slovenije 

 

Iz grafikona 3 je razvidno, da ima 62,8 % gospodarjev kmetij končano osnovnošolsko 

izobrazbo ali pa še te ne. Ustrezno kmetijsko poklicno izobrazbo pa ima samo 1,9% 

gospodarjev, ustrezno kmetijsko srednjo, višjo, visoko strokovno, univerzitetno ali 

podiplomsko izobrazbo pa ima le 1,8% gospodarjev. Praktična znanja pridobivajo gospodarji 

predvsem s tečaji iz kmetijstva. Tako se usposablja 6,1% gospodarjev. Kar 86,1 % 

gospodarjev kmetij pa opravlja kmetijsko dejavnost samo na podlagi praktičnih izkušnjah.  

 

Nizka izobrazbena raven gospodarjev je razumljiva zaradi njihove starostne strukture. Kar 

58,9 % gospodarjev kmetij starejših od 55 let in njihovo delo predstavlja kar 59 % 

razpoloţljive delovne sile na kmetijah. 

 

Širitev področja dela, nove tehnologije in spoznanja zahtevajo ustrezna nova znanja tudi  

drugih področij. Ustrezna izobrazbena raven je potrebna tudi zaradi poudarjenega podjetništva 

na podeţelju. 
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Preglednica 11:  Gospodarji na druţinskih kmetijah po starostnih skupinah  

   na območju Dolenjske in Bele krajine   

 Gospodarji na kmetijah po starostnih skupinah  

pod 35 let 35 – 44 let 45 – 54 let 55 – 64 let nad 64 let 

Število 

gospodarjev 
427 (4,5 %) 1419 (14,9 %) 2072 (21,7 %) 2231 (23,4 %) 3381 (35,5 %) 

Deleţ PDM 4,5 % 14,9 % 21,7 % 23,4 % 35,5 % 

Vir: Popis kmetijskih gospodarstev, Slovenija 2000 (Statistični urad Republike Slovenije 

 

Iz tabele 18 je razvidno, da skoraj 60% razpoloţljive delovne sile na kmetijah predstavljajo 

ljudje, ki so starejši od 55 let. Prav zaradi tega je ključnega pomena ne samo ohranjanje 

obstoječih delovnih mest na kmetijah (primarna kmetijska pridelava (in) dopolnilne 

dejavnosti), temveč tudi izboljševanje kvalitete delovnih mest. Poleg bolje plačanih delovnih 

mest, sem sodi tudi večja atraktivnost delovnih mest, ki pa jih lahko ponudijo raznovrstne 

dopolnilne dejavnosti in intenzivnejša vpetost kmetijske dejavnosti, kot ključnega oblikovalca 

podeţelskega prostora. 

 

1.4.4. Tržna in stanovska organiziranost 

 

Na območju vzpostavitve LAS se kmetje trţno poslovno povezujejo v KZ Krka z.o.o., KZ 

Trebnje z.o.o. in KZ Metlika z.o.o. Začetki trţnega organiziranja se odvijajo tudi na kmetijski 

šoli Grm v okviru podeţelskega razvojnega jedra, kjer se pridelovalci z območja LAS 

zdruţujejo tudi v okviru »Grmčanov«.. Kmetijske zadruge za svoje člane opravljajo odkup 

ţivali, mleka, grozdja ter delno odkup sadja in lesa. Poleg tega se ukvarjajo tudi s trgovsko 

dejavnostjo, pa tudi s predelavo  grozdja (KZ Metlika), klanjem ţivine in predelavo mesa (KZ 

Metlika, KZ Krka), oglarstvom (KZ Trebnje), proizvodnjo lesenih izdelkov.  

 

Po nekateri ocenah je trţno organizirane le 50% dejanske trţne primarne kmetijske pridelave 

(izjema je mleko, kjer je na ta način trţno organizirane 100% prireje). Trţenje lastnih 

blagovnih znamk je na območju LAS dokaj skromno. Kmetje prodajajo svoje proizvode pod 

lastnim imenom ali imenom in oznakami kmetij, predvsem neorganizirano in po lastnih trţnih 

poteh, praviloma brez prepoznavnosti posameznikov ali kmetij. Na področju vinarstva se 

uveljavljajo skupinske blagovne znamke (npr cviček, ki se trţi v okviru konzorcija za cviček 

in ima geografsko poreklo, KZ Metlika ţeli zaščiti Belokranjca in metliško črnino). Na 

področju pridelave sadja in zelenjave je KZ Krka uveljavila blagovno znamko Dobrote s 

slovenskih kmetij (integrirana pridelava) in  se registrirala kot organizacija proizvajalcev za 

področje sadja in zelenjave.  

Prav tako na območju LAS (razen Cvička PTP in integrirane pridelave) ni odmevnejšega 

kmetijskega pridelka oz. ţivila certificiranega v okviru sheme kakovosti hrane za katerega bi 
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obstajala trţna organiziranost.  Na območju LAS so certificirani ali so v postopku naslednji 

kmetijski pridelki oz ţivila oz. vina : Cviček PTP, Belokranjec, Metliška črnina, belokranjska 

pogača, belokranjska povitica, prosta povitica, kastelska rakija,…). Ekološka pridelava, ki si 

počasi in vztrajno utira pot, ţal še vedno ne zagotavlja rednih in zadostnih količin trţnih 

viškov. 

 

Stanovska organizacija kmetov je poleg Sindikata kmetov tudi Kmetijsko gozdarska zbornica 

Slovenije (KGZS). Zakon o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 41/99) 

določa 13 območnih enot, med njimi enoto Novo mesto, ki pokriva območje Dolenjske in 

Bele krajine in ima sedeţ v Novem mestu.  

 

Na območju LAS je izredno dobro razvito in organizirano interesno zdruţevanje in delovanje 

v okviru društev.  Kmetje in kmečke ţene se interesno zdruţujejo v različna društva. Večina 

društev je aktivnih predvsem pri izobraţevanju svojih članov, promocijski dejavnosti društva, 

ohranjanju kulturne dediščine in raznih izročil, z nastopanjem na raznih prireditvah in pri 

zastopanju  interesov posameznih kmetijskih panog. Tudi ta segment dejavnosti je potreben 

nadalje aktivno in intenzivneje vključevati v promocijo LAS območja. 

 

 

1.5. Gozdarstvo  

 

Gozd pokriva velik del Slovenije in regije. V Sloveniji se razprostira na več kot 1.160.000 ha.  

Gozd je naravni vir, ki ne prinaša le ekonomske koristi. Daje tudi vire, ki jih je teţko 

vrednotiti. Vrednost teh je najmanj desetkrat večja od splošnih ekonomskih koristi. Gozdarska 

stroka si z raziskavami prizadeva priti do načinov s katerimi bi lahko tudi vpliv splošnih 

koristi gozda oprijemljiveje-ekonomsko izrazili. 

  

Pestre rastne razmere se odraţajo v izjemno pestri zgradbi in izjemni potencialni ali dejanski 

biotski raznolikosti. Velika pestrost rastišč in raznolikost ţivljenjskih zdruţb na njih sta 

pogojevala nastanek velikega števila raznovrstnih ekosistemov in ţivljenjski prostor številnih 

rastlinskih in ţivalskih vrst (stabilna navzočnost treh velikih zveri - medveda, volka in risa). 

Pestrost naravne sestave drevesnih vrst in strukturiranosti gozdnih sestojev je razmeroma 

dobro ohranjena, kljub temu da dejanska drevesna sestava precej odstopa od potencialne 

vegetacije. 

 

Gospodarjenje z gozdovi je usmerjeno v proizvodnjo lesa visoke kakovosti, katere dohodek je 

pomembna podlaga za ohranjanje in razvoj kmetij in podeţelskih območij preko zagotavljanja 

ekoloških in socialnih funkcij. Gospodarjenje je tesno povezano z moţnostmi za razvoj 

turizma in rekreacije, ki s povečanim dohodkom neposredno ali posredno prispevata tudi k 

razvoju podeţelja. Za gospodarjenje so najpomembnejše drevesne vrste smreka, jelka, bukev 

in hrast.  
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Gozd predstavlja velik obstoječi in razvojni potencial. V povezavi z gozdarstvom se je razvilo 

podjetništvo, katerega posamezni nosilci opravljajo kot samostojno ali dopolnilno dejavnost. 

Na območju LAS deluje nekaj večjih pravnih oseb, Gozdno gospodarstvo Novo mesto, ki 

obvladujejo večje gozdne površine (na podlagi podeljene koncesije Sklada kmetijskih 

zemljišč in gozdov Republike Slovenije in nekaterih lokalnih skupnosti). Ima dobro 

organizirane kooperantske in proizvodne verige: od poseka lesa, spravila, transporta, razreza, 

sušenja, do prodaje in izvoza. Navadno nase veţejo vsaj določen krog kooperantov. Največje 

proizvodno podjetje vezano na les je Novoles. Na območju LAS pa deluje tudi večje število 

malih podjetnikov (1-10 zaposlenih), ki opravljajo dejavnost povezano z lesom: 

 posek in spravilo lesa 

 transport 

 razrez lesa (razrez hlodovine in izdelava drobnih elementov: deske, trami..) 

 sušenje lesa 

 obdelava lesa: izdelava lesenih izdelkov domače in umetne obrti, izdelava polizdelkov 

za lesno industrijo (noge za pohištvo, ročaji, drugi elementi) in izdelava izdelkov 

stavbnega pohištva (okna, vrata, parket..), palete in pohištvo (izdelava večjih serij 

lesenih izdelkov ali manjše serije in izdelava po naročilu).  

 prodaja hlodovine, razrezanega lesa in izdelkov 

 mizarstvo. 

 

Vsi manjši podjetniki in nekaj večjih ţe uporablja lesno energijo - energija iz biomase za 

ogrevanje in ostale toplotne potrebe. Nekaj mest ima tudi zgrajene del infrastrukture za 

ogrevanje delov mest na bio maso:  v Novolesu se oskrbujejo z energijo iz lesnih odpadkov 

(elektrika, komprimiran zrak, ogrevanje). Področje izkoriščanja energije bio mase je še 

premalo razvito. Obstaja pa tudi nekaj individualnih uporabnikov nove tehnologije uporabe 

obnovljivih virov energije. 

Z gozdom je tudi povezana dejavnost nabiranja gozdnih sadeţev in zelišč, ki omogočajo 

prebivalcem na deţeli dodaten zasluţek. Najbolj razširjeno je nabiranje gob in zdravilnih 

gozdnih in travniških rastlin (lipa, bezeg, glog, šipek, rman in druge). Na terenu je 

organiziranih tudi nekaj odkupnih mest za gozdne sadeţe in zelišča. Domačini za lastne 

potrebe nabirajo tudi celo vrsto drugih rastlin: maline, jagode, lešnike, kostanj, orehe, 

borovnice ipd. 

 

Poseben segment v ekonomiki gozdov predstavlja še lovstvo (posebna oblika turizma – lovski 

turizem na velike zveri (medved) in divjačine (jelen). Lovci so dobro organizirani v več 

društev, v sodelovanju z OE Zavoda za gozdove obvladujejo lov v gozdovih in skrbijo za 

ravnovesje ţivalskih vrst. Del lovstva se ţe trţi (odstrel ţivali), skoraj nikjer pa ni del celovite 

turistične ponudbe, ki bi omogočala tudi ostale dejavnosti povezane z ţivalmi (foto lov, 

opazovanje, raziskovanje gozda ipd.). Na območju LAS je veliko lovskih koč, ki bi se jih dalo 

urediti za potrebe pravega in foto-lova. 
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1.5.1. Lesna biomasa  

 

Les, kot vir energije postaja zaradi izrednega tehničnega napredka pri razvoju kurilnih naprav 

ter zaradi nestabilnih cen fosilnih goriv, ponovno vedno bolj zanimiv za široko uporabo. Les 

sodi med obnovljive vire energije (OVE). Lesna biomasa je postala sinonim za sodobno in 

učinkovito rabo lesa v energetske namene in sem uvrščamo: 

 - les iz gozdov, ki je primeren za energetsko rabo 

 - les iz površin, ki niso gozd (površine v zaraščanju, kmetijske površine, urbane površine, 

itd.)  

 - lesne ostanke primarne in sekundarne industrije  

 - odsluţen ne onesnaţen les. 

  

Gozd je najpomembnejši, a pogosto premalo izkoriščen vir lesne biomase. Glavne vzroki so: 

 - cenovna dostopnost lesnih ostankov,  

 - tehnologija in stroški pridobivanja lesne biomase iz gozdov,  

 - socialno-ekonomske razmere med lastniki gozdov,  

 - nerazumevanja in nepoznavanja sodobnih tehnologij pridobivanja in rabe lesne biomase.  

 

 

1.6. Domača obrt 

 

Domače in umetnostne obrti predstavljajo danes v vseh evropskih in tudi izven evropskih 

drţav pomemben segment identitete in razpoznavnosti posameznih drţav in narodov. Pri tem 

gre tudi za ohranjanje dejavnosti, izboljšanje kvalitete ţivljenja na podeţelju in ohranjanje 

podobe področja, kjer te dejavnosti potekajo. Razvita gospodarstva z ustreznimi stimulacijami 

in finančnimi olajšavami poskrbijo, da se domača obrt razvija v donosno gospodarsko 

panogo. 

 

Zaradi pomanjkanja spodbud na podeţelju spretnosti domače in umetnostne obrti na področju 

Dolenjske in Bele krajine ostanejo neizkoriščene. Za  iskalce zaposlitve, kmečke ţene, pred-

zaposlene, podjetne mlade kmete lahko prav domača obrt predstavlja priloţnost, ki na 

podeţelju lahko rešuje ekonomsko vprašanje in s tem zvišuje kakovost ţivljenja, istočasno pa 

ohranja eno najbolj ţlahtnih sestavin krajevne pestrosti in različnosti. 

 

Slovenija je ena redkih drţav,v kateri še ţivijo obrti,  ki so nastale v preteklosti. Mnoge so se 

ohranile; nekatere tako,da so zgolj nadaljevale večstoletno izročilo, druge z ustvarjanjem 

novega (tudi s pomočjo novih tehnoloških rešitev) so nadgradile obstoječe in s tem dale 

uporabno  vrednost izdelkom tudi v sedanjosti. 
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Seznam dejavnosti, ki sodijo v okvire domače oziroma umetnostne obrti in so še delujoče: 

 

1. Lončarstvo (le ročno, na kolovratu ali drugih ročnih tehnikah, tradicionalno in sodobno). 

2. Oblikovanje keramike (sodobno unikatno keramično oblikovanje v celi paleti tehnik, od 

raku do porcelana; izdelki najrazličnejših dekorativnih namenov, od nakita do vaz, posod 

itd). 

3. Pletarstvo (najrazličnejše vrste šibja, ki raste na Slovenskem; nadalje pletenje iz 

koruznega ličja, oblancev/butarice in drug okras iz oblanja/ in drugih za pletarstvo 

primernih gradiv, vendar le tistih, ki so produkt domačih naravnih okolij). 

4. Tkalstvo (tradicionalno in sodobno, na ročnih lesenih vodoravnih ali navpičnih statvah, 

tudi tkanje unikatnih tkanih izdelkov s sodobnimi orodji). 

5. Izdelovanje krpank (vendar samo unikatni primerki, torej umetniške krpanke). 

6. Ročno pletenje (v poštev pridejo samo unikatni primeri, torej avtorsko unikatno pletenje 

in posamezni primeri tovrstnih domačih obrti, ki se nadaljujejo iz preteklosti, npr. ročno 

domače pletenje volnenih nogavic). 

7. Izdelovanje kvačkanih vezenin (prtiči, razni modni unikatni dodatki). 

8. Domača suhorobarska galanterija in nadaljevanje stare suhorobarske dediščine.  

9. Medičarstvo (izdelovanje unikatnih dekorativnih figuralnih medenjakov, lecta, malih in 

draţgoških kruhkov). 

10. Svečarstvo (nadaljevanje starega klasičnega svečarstva, uporaba naravnih gradiv). 

11. Sodobno unikatno oblikovanje (design) iz usnja in usnjenih delov (naravno in umetno 

usnje, razne kombinacije, vendar le unikati). 

12. Sedlarstvo (ročno izdelovanje konjskih sedel in komatov z okrasnim jermenjem). 

13. Coklarstvo (izdelovanje replik lesenih cokel, ki jih hranijo naši muzeji in zbirke). 

14. Umetnostno kovaštvo (unikatno kovani, tradicionalno in sodobno oblikovani kovaški 

izdelki; tudi replike dediščine in kovaštvo za potrebe obnavljanja spomenikov naše 

dediščine). 

15. Domače tesarstvo (izdelovanje lesenih preš za grozdje-tradicionalnih, ne sodobnih, 

kozolcev, tesarski detajli za potrebe ohranjanja spomenikov kulturne dediščine ali t.i. 

tesarsko restavratorstvo, izdelovanje tesarskih replik). 

16. Domače mizarstvo (izdelovanje mizarskih replik dediščine, mizarsko restavratorstvo, 

izdelovanje raznih domačih mizarskih izdelkov). 

17. Rezbarstvo (izključno le ročno rezbarstvo, brez uporabe mehaničnih strojnih orodij, 

rezbarstvo kot del restavratorstva in izdelovanje rezbarskih replik). 

18. Izdelovanje intarzij (lesne, slamnate, kovinske kamnite intarzije, vendar izključno  

unikatne ali za potrebe ohranjanja dediščine – restavratorstvo). 

19. Sodarstvo (domače ročno sodarstvo, kot ena najstarejših panog domačih obrti na 

Slovenskem). 

20. Kolarstvo (izdelovanje lesenih koles za vozove, delov vozov in vozov v celoti – kmečkih 

in kočij). 

21. Izdelovanje klekljanih čipk (ime klekljane čipke pove, da gre lahko le za unikatne ročno 

izdelane izdelke). 
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22. Izdelovanje vezenin (razne veziljske tehnologije, npr. kriţni vbod, rišelje itd.). 

23. Piparstvo (ponovitve zgodovinskega spomina – značilne pipe z Gorjuš in drugih okolij). 

24. Slamnikarstvo (kot sestavina tradicionalnega pletarstva; izdelki iz slamnatih kit, ponovitve 

dediščine in sodobno oblikovanje na tem področju; cekarji, klobuki in drugi izdelki.). 

25. Unikatno poslikavanje tkanin (svilene rute, šali, drugi unikatni deli obleke, kravate, robčki 

ipd; komisija ima za to področje izredno stroge kriterije. upošteva zlasti likovno  

oblikovalski oz. splošni estetski vidik.). 

26. Unikatno šiviljstvo in krojaštvo za posebne namene (npr. unikatne kreacije, izdelovanje 

celot ali le delov narodnih noš). 

27. Izdelovanje umetnega cvetja (naravna gradiva, papir, vosek, torej ohranjanje 

tradicionalnih načinov). 

28. Kotlarstvo (ročna izdelava bakrenih kotlov za sirjenje in druge posebne namene). 

29. Apneničarstvo (ţganje apna v klasičnih domačih, gozdnih apnenicah, največkrat tudi za 

potrebe varovanja spomenikov kulturne dediščine in zahtevne prenove). 

30. Unikatno kamnoseštvo (replike dediščine in unikatno sodobno kamnoseško oblikovanje).  

31. Vrvarstvo (domače izdelovanje lanenih in konopnenih vrvi). 

32. Izdelovanje bičev (pleteni biči iz lesenih viter in podobni). 

33. Izdelovanje maskot (komisija ima zelo stroge kriterije in upošteva vrhunsko estetsko 

oblikovalsko raven izdelkov). 

34. Izdelovanje dekorativnih in okrasnih predmetov, sestavljenih iz več različnih gradiv, pri 

katerih so lahko tudi elementi iz zlata, raznih kamnov in drugih kovin (ročno oblikovani 

unikatni avtorski oz. umetniški izdelki sodobnega oblikovanja z navedbo števila izdelkov 

v skupini). 

35. Replike avtorskih izdelkov naših umetnikov, oblikovalcev, arhitektov po enakih 

tehnologijah kot originali ali kot njihove interpretacije v drugih, sodobnih, cenovno 

sprejemljivih gradivih (npr. točno določene in številčno omejene serije replik mojstra 

Plečnika s certifikati ustrezne strokovne ustanove). 

36. Sodobno oblikovani, pogosto tudi sestavljeni, izdelki iz različnih gradiv. 

37. Replike izdelkov naše dediščine, pogosto tudi sestavljene v zaključene skupine, kjer je 

npr. v eni embalaţi več različnih ali oblikovno in še kako drugače sorodnih izdelkov. 

38. Unikatni steklarski avtorski izdelki, kot replike dediščine ali kot izdelki konkretnih 

oblikovalcev (izdelava ročna, s pihanjem). 

39. Umetniško brušeni steklarski izdelki (vrhunska likovna in estetska raven izdelkov). 

40. Oglarstvo (domače izdelovanje oglja v oglarskih kopah v gozdovih, kot ohranjanje te 

domače obrti). 

41. Ročno poslikavanje najrazličnejših predmetov; npr. replike skrinj, panjskih končnic, slik 

na steklu in drugih izdelkov naše dediščine; v to skupino se uvrščajo tudi vrhunski 

primerki unikatnih sodobnih poslikav predmetov (lesenih, steklenih, kovinskih); komisija 

uporablja v tej skupini zelo stroga in selektivna merila.  

42. Sodobno interpretirani izdelki naše dediščine kot preoblikovanje (re-design) le teh ali 

sodobni unikatni izdelki, ki imajo korenine v dediščini. 

43. Dekorativno oblikovanje iz testa in drugih novih gradiv (fimo mase ipd.). 
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44. Ročno izdelane igrače in lutke s posebnim poudarkom na dediščini (replike) in 

kakovostnem sodobnem oblikovanju; komisija sodeluje s komisijo za naziv Dobra igrača. 

45. Unikatno umetniško livarstvo; zlasti izdelovanje replik bronastih in drugih kovinskih 

predmetov, ki jih hranijo naši muzeji ter razne sodobne umetniške interpretacije s 

pomočjo ulivanja (nakit, sodobni dekorativni predmeti itd.) 

46. Ostali unikatni izdelki, ki nastajajo ali kot interpretacije dediščine ali pod vplivom 

spoznavanja novih, tudi tujih ustvarjalnih pristopov in tehnologij v našem kulturnem oz. 

drţavnem prostoru. 

 

Pogoji za domačo obrt v Sloveniji so slabi, kar se kaţe z  vsakoletnim upadanjem števila 

samostojnih podjetnikov, ki se ukvarjajo z domačo in umetnostno obrtjo. Leta 2002 je bilo v 

Sloveniji registriranih 569 samostojnih podjetnikov posameznikov na področju domače in 

umetnostne obrti, leta 2003 501, leta 2004 472, septembra 2005 440, danes pa le še 412. Na 

območju LAS (Dolenjska in Bela  krajine) je na področju domače obrti še v slabšem stanju. 

Število evidentiranih izdelovalcev domače in umetnostne obrti, ki so pridobili pozitivno 

mnenje komisije za domačo obrt pri OZS, je zelo majhno. Od 1925 izdelovalcev v Sloveniji 

jih je na obravnavanem območju le 54 (manj kot 3%). Od tega se jih z domačo obrtjo kot  

samostojni podjetniki na ukvarja le 13. Nekateri izdelovalci imajo svojo dejavnost registrirano 

kot osebno dopolnilno delo, večina pa se z domačo obrtjo ukvarja kot s prostočasno 

dejavnostjo in izdelke prodajajo na črno. Zaradi nestimulativne politike do domače obrti, se 

rokodelci vse manj odločajo za samozaposlitev, veliko ljudi pa celo opušča to dejavnost. S 

tem  na območju izgubljamo ne le delovna mesta in ekonomsko neodvisnost ljudi, ampak tudi 

pestrost in prepoznavnost deţele. Znanje veščin domače obrti je med ljudmi še ţivo in skrajni 

čas je da ohranimo, kar se še ohraniti da.  

 

Demografska slika  dolenjsko-belokranjskega rokodelstva je slaba. Mojstri domače obrti so v 

večji meri ostareli, problem pa predstavlja tudi dejstvo, da večina izdelovalcev nima 

naslednika, ki bi bil pripravljen nadaljevati rokodelsko obrt. Delavnice so zastarele s slabimi 

pripravami in pripomočki. Po drugi strani je prav v skoraj vsaki dolenjski in belokranjski vasi 

človek, ki obvlada kakšno posebno obrt in je tudi pripravljen svoje znanje širiti naprej. V 

regiji imamo tudi nekaj mlajših rokodelcev, z novimi idejami in velikim ustvarjalnim 

zanosom, ki se enakovredno kosajo z rokodelci iz ostalih regij. Vzpodbude in pomoči pa so 

potrebni oboji, saj brez njih Dolenjska in Bela krajina ne bi bili to kar sta.  
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Tabela 19: Število evidentiranih izdelovalcev DUO na področju Dolenjske in Bele 

krajine ki imajo pridobljeno pozitivno mnenje komisije za domačo obrt OZS: 

 
Kraj število 

Dragatuš, Črnomelj, Adlešiči 14 

Novo mesto 16 

Dolenjske Toplice 3 

Ţuţemberk 3 

Trebnje, Mirna, Dobrnič, Mokronog 10 

Šentjernej 2 

Škocjan 1 

Metlika 3 

Suhor 1 

Mirna peč  1 

Skupaj 54 

 

 

1.7. Turizem – podatki o tic, agencije 

 

Na območju LAS je močno uveljavljen zdraviliški turizem, vse bolj pa se razvijata tudi 

obrečni (Kolpa, Krka) in zimski (Smučarsko rekreacijski center BELA (včasih Gače oziroma 

Rog Črmošnjice). Delno so razvite tudi druge oblike turizma, vendar so med seboj še premalo 

povezane (zdraviliški in smučarski turizem se premalo povezujeta, primanjkuje ustrezno 

opremljenih tematskih – kolesarskih, vinskih, jahalnih, panoramskih – poti, ki bi omogočale 

popotovanje po celotni regiji).  

 

Območje LAS ima razmeroma velik potencial za razvoj turizma in prostočasnih dejavnosti 

zaradi:  

- visoke stopnje naravne ohranjenosti in za razvoj flore in faune ugodnih razmer, kar se 

odraţa skozi veliko rastlinsko, ţivalsko in nasploh ekološko in prostorsko pestrost, 

- arheološke, sakralne, etnološke, arhitekturne in ostale dediščine, ki kot povezan in 

celosten turistični proizvod lahko zadovolji vsakega še tako zahtevnega obiskovalca, 

- ohranjene, ponekod pa tudi ţe zaraščajoče se  kulturne krajine, ki na drţavnem in 

evropskem nivoju predstavlja edinstven primer,  

- geografske lege, ki je zanimiva za tranzit in kot ciljna turistična točka 

- podjetniške iniciative, znanja in ţelje lokalnega prebivalstva po vključevanju in izvajanju 

skupnih in individualnih razvojnih vizij na obravnavanem projektnem območju.      

 

Število turističnih kapacitet je pod drţavnim povprečjem. V strukturi turističnih kapacitet 

drţave je deleţ sob na območju LAS le 4,1%, leţišč pa 5,9%, pri čemer je skoraj polovica 

kapacitet, zaradi razvitega zdraviliškega turizma, lociranega v treh občinah: Dolenjske 
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Toplice, MO Novo mesto in Šmarješke Toplice. To izhodišče postavlja velik izziv za 

prihodnji razvoj nočitvenih kapacitet predvsem na kmetijah, v kampih (avtodomi), šotoriščih 

ali apartmajskih kapacitetah. 

 

Največji ponudnik namestitvenih kapacitet ter ciljnemu trţišču namenjenih turističnih 

proizvodov je podjetje Terme Krka, d.o.o, ki ima 1.028 namestitvenih kapacitet, ki se 

nahajajo na različnih lokacijah, v sklopu Zdravilišč Šmarješke Toplice, Zdravilišča Dolenjske 

Toplice, Hotelov Otočec in Hotela Krka v Novem mestu. Tudi sam nivo kapacitet je precej 

raznolik, od hotelov s 5 zvezdicami (Hotel Grad Otočec), do hotelov s 4 in 3-zvezdicam ter 

malega dela bungalovov in motelov, ki imajo 2-zvezdici.  

 

Preglednica 12: Nočitvene kapacitet v regiji po posameznih tipih nočitvenih kapacitet. 

 

 

 

 

Gostje Term Krka, d.o.o. so 47% domači gostje, 53% pa so tujci. V zdraviliščih prednjačijo 

domači gostje v poslovnih hotelih pa do tri četrtine predstavljajo tujci. Glede na nočitve v 

omenjenem podjetju 44% predstavljajo Slovenci, Evropejci in drţavljani nekdanje Sovjetske 

Zveze 55%, razliko 1% pa gostje iz oddaljenih drţav.  

 

LETO  2004     

PRENOČITVENE 

KAPACITETE JV 

SLOVENIJE               

OBČINA SKUPAJ HOTELI MOTELI PENSIONI GOSTIŠČA APP KAMPI SOBE DOMOVI TUR.KMETIJE 

DRUGI 

OBJEKTI 

                        

ČRNOMELJ 332 0 0 0 21 0 0 7 0 49 255 

DOLENJSKE 

TOPLICE 555 267 0 0 33 12 50 22 158 0 13 

IVANČNA 

GORICA 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 

METLIKA 324 0 0 0 45 0 200 31 0 0 48 

NOVO 

MESTO 1021 552 65 0 18 57 120 92 53 22 42 

SEMIČ 56 0 0 0 0 0 0 3 47 6 0 

ŠKOCJAN 0 0 0 0 0   0   0 0 0 

TREBNJE 65 0 0 0 57 0 0 8 0 0 0 

ŢUŢEMBERK 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 

KOČEVJE 172 67 0 0 0 0 0 11 94 0 0 

RIBNICA 24 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 

KOSTEL 47 0 0 0 0 0 40 7 0 0 0 

OSILNICA 67 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 

MIRNA PEČ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ŠENTJERNEJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SKUPAJ 2683 886 65 0 241 69 410 181 376 97 358 
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Povprečna dolţina bivanja je 6,5 dni, predvsem na račun daljšega bivanja zdraviliških gostov 

med 5,9 do 7,9 dni,  poslovni gostje ostajajo krajši čas, aktualne so tudi različne vikend 

variante oz. podaljšani vikend paketi, in tranzitni gostje, pri katerih je dolţina bivanja 

pribliţno 1,8 do 2,1 dni.   

 

Po empiričnih ugotovitvah in evidencah sicer največji deleţ turistov/obiskovalcev pripada 

šolskim skupinam, upokojencem in raznim interesnim društvom. Pri tujcih je zaznan trend 

ciljne skupine, ki je običajno starejša od  40 let oziroma naprej.  

 

Iz podatkov za JV Slovenijo sicer vidimo, da je trend turističnega obiska med letoma 2003 in 

2004 v negativnem odnosu, kar pomeni da regija na tem področju zaostaja za Slovenijo 

oziroma nacionalnimi kazalci.  

 

Preglednica 13: Podatki o prenočitvah v JV Sloveniji za leto 2003  

 

LETO  2003     PRENOČITVE   ŠT.TURISTOV 

OBČINA ŠT.LEŢIŠČ DOMAČI TUJCI SKUPAJ DOMAČI TUJI SKUPAJ 

                

ČRNOMELJ 332 6.215 2.979 9.194 3.098 1.117 4.215 

DOLENJSKE TOPLICE 555 81.856 13.923 95.779 11.399 3.856 15.255 

METLIKA 324 3.528 1.350 4.878 1.792 815 2.607 

NOVO MESTO 1.021 96.030 68.816 164.846 17.813 25.590 43.403 

SEMIČ 56 156 102 258 92 19 111 

ŠKOCJAN 0 335 145 480 26 113 139 

TREBNJE 65 221 2.097 2.318 100 1.126 1.226 

ŢUŢEMBERK 10 67 299 366 34 88 122 

MIRNA PEČ 0 0 0 0 0 0 0 

ŠENTJERNEJ 0 0 0 0 0 0 0 

SKUPAJ 2.363 188.408 89.711 278.119 34.354 32.724 67.078 

 

Preglednica 14:  Podatki o prenočitvah v JV Sloveniji za leto 2004  

LETO  2004     PRENOČITVE   ŠT.TURISTOV 

OBČINA ŠT.LEŢIŠČ DOMAČI TUJCI SKUPAJ DOMAČI TUJI SKUPAJ 

                

ČRNOMELJ 332 4.557 3.777 8.334 1.790 1.247 3.037 

DOLENJSKE TOPLICE 555 73.907 15.305 89.212 10.597 4.506 15.103 

METLIKA 324 3.547 1.669 5.216 1.631 914 2.545 

NOVO MESTO 1.021 88.483 63.696 152.179 16.422 25.741 42.163 

SEMIČ 56 94 2 96 61 2 63 

ŠKOCJAN 0 13 14 27 13 14 27 

TREBNJE 65 317 1.310 1.627 124 1.155 1.279 

ŢUŢEMBERK 10 0 221 221 0 69 69 

MIRNA PEČ 0 0 0 0 0 0 0 

ŠENTJERNEJ 0 0 0 0 0 0 0 

SKUPAJ 2.363 170.918 85.994 256.912 30.638 33.648 64.286 
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1.7.1. Zdraviliški turizem na Dolenjskem 

 

Eno večjih podjetij zdraviliškega turizma v Sloveniji je podjetje Terme Krka d.o.o. s sedeţem 

v Novem mestu. Vključuje tudi zdravilišči v Dolenjskih in Šmarjeških Toplicah, ki se 

ponašata z bogato zdraviliško oz. turistično tradicijo. Ponudbo razvijajo v manjših, a udobnih 

in prijetnih hotelskih okoljih, kjer se trudijo goste obravnavati na individualnem nivoju. S 

kakovostnimi hotelsko-gostinskimi, zdravstvenimi, wellness in športno-rekreativnimi 

storitvami jim pomagajo pri ohranjanju, krepitvi in vračanju zdravja ter tako omogočajo 

njihovo zadovoljstvo. 

 

V Termah Krka je v letu 2005 potekala intenzivna naloţbena dejavnost. V sprostitvenem 

centru Balnea v Dolenjskih Toplicah so povečali zmogljivosti in ponudbo. V Šmarjeških 

Toplicah pa zgradili hotel Vitarium**** z 72 sobami, center za medicinski wellness 

Spa&Clinique in razširili kompleks termalnih bazenov, savn in kopeli Vitarium Aqua. 

Ključna naloţba v letu 2008 bo namenjena Dolenjskim Toplicam - zgradili bodo prizidek 

hotela Kristal in povezovalni hodnik med hotelom in Wellness centrom Balnea.  

 

V Termah Krka namenjajo vedno več časa, pozornosti in znanja razvoju novih wellness 

programov, ki bogatijo njihovo zdravstveno ponudbo in omogočajo gostom telesno in 

duševno sprostitev. V Dolenjskih in Šmarjeških Toplicah so ţe leta 2005 naredili korak naprej 

in gostom omogočili, da se z vsakdanjimi teţavami in ţivljenjskimi situacijami soočajo bolj 

sproščeni, napolnjeni z ţivljenjsko energijo in z več znanja.  

 

Dokončanje golf igrišča na Strugi, bo pritegnilo na omenjeno področje zahtevne goste, 

katerim bo potrebno poleg vrhunske kulinarike in športa ter zabave ponuditi tudi kakovostne 

programe in oglede bliţnje ter nekoliko bolj oddaljene okolice. Kulturna dediščina in 

zgodovinske zanimivosti, obrti pa tudi neokrnjena narava bodo zanimivi, potrebni pa jih bo 

predstaviti na pravi način. Ogromno potenciala je tudi v razvoju lovskega in ribiškega 

turizma, ki naj bi imela mednarodno jedro. Morebitne spremembe v zakonodaji glede iger na 

srečo bi tudi utegnile oţiviti omenjeni del igralniškega turizma.  

 

Omeniti velja tudi prizadevanja za razvoj te zvrsti turizma, predvsem v Beli krajini (Metlika, 

Črnomelj), kjer se intenzivno iščejo razvojni potenciali (topla voda) za razvoj zdraviliškega 

turizma. 

 

1.7.2. Turizem na kmetijah in ekoloških kmetijah  

 

Na območju LAS se po podatkih iz kataloga Zdruţenja nahaja 22 turističnih kmetij vseh ţe 

prej omenjenih tipov (kar je manj kot 8% vseh članov zdruţenja) in kaţe na neizkoriščene 

potenciale, ki jih ima območje na področju razvoja turizma na podeţelju in predvsem 

aktiviranja turističnih kmetij v tem delu Slovenije. Obiskovalci na turističnih kmetijah so 
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praviloma domači gostje, ki jih je cca 60%, med tujimi pa so na prvem mestu gostje iz 

Nemčije (13%), Italije (12%) in Hrvaške (8%) ter Avstrije in Nizozemske (7%). Za območje 

LAS velja, da je to razmerje še nekoliko višje v korist domačega gosta (cca 80%), medtem ko 

si ostali deleţ tujega trga razdelijo gostje iz istih drţav, le v nekoliko manjšem razmerju. 

 

Ţal stanje na področju ekoloških kmetij s turistično dejavnostjo v na območju LAS-a še ni 

najbolje razvito, oziroma zaostaja za stanjem na ostalih delih drţave. Tudi tu lahko 

ugotovimo, da je še veliko izzivov in razvojnih moţnosti za posameznike-podjetnike na 

podeţelju, da se vključijo tudi s svojo ponudbo.  

 

1.7.3. Prireditve in aktivne počitnice 

 

Potencial za razvoj turizma predstavljajo številne sprostitvene, športne in tematske 

zanimivosti s ponudbo aktivnega oddiha v regiji, predvsem pa kulturni dogodki in prireditve, 

ki bi zagotovili več dnevnih obiskovalcev oziroma dopolnjevali turistično ponudbo v regiji.  

Sicer se tovrstne aktivnosti vedno bolj vključujejo v ponudbo obiskovalcem tega območja. V 

veliki meri so za to zasluţna številna turistična društva. Obstaja tudi natančnejši pregled vseh 

vrst prireditev, ki jih je okoli 120. Podobno je tudi s pohodi in športnimi prireditvami, ki jih je 

evidentiranih okoli 85., njihov pregled pa je na voljo na spletni strani: www.slovenia-

heritage.net.  

 

Omeniti velja tudi formiranje ponudbe v okviru Turistične cone Po Kolpi in Gorjancih (sicer 

ne uradno proglašene), ki naj bi omogočala razvoj turizma ter v povezavi z njim tudi nova 

delovna mesta lokalnemu prebivalstvu ob slovensko-hrvaški meji, tudi in predvsem glede na 

novo dejstvo nastajajočega in »tršega« reţima t.i. Schengenske meje. Na reki Kolpi lahko 

izpostavimo tudi kar nekaj urejenih kampov, skupaj 11 (glej spletno stran www.slovenia-

heritage.net) ter predvsem moţnosti za nadaljevanje ţe začetih aktivnosti izvajanja vodnih in 

adrenalinskih vodnih športov ter rekreativnih dejavnosti povezanih s skupnimi in čezmejnimi 

pohodniškimi, kolesarskimi, plovnimi in prireditvenimi vsebinami. 

 

 

1.7.4. Organiziranost turizma 

 

Glede organiziranosti turizma je stanje razmeroma slabo in predstavlja izziv za celotno 

območje LAS. Potrebno bo predvsem povezati in zdruţiti marketinško - trţenjske aktivnosti 

vseh ključnih nosilcev turističnega razvoja s ciljem učinkovitejšega nastopanja tako na 

domačem kot tujih trţiščih in tako poskrbeti za t.i. destinacijski marketing. 

 

http://www.slovenia-heritage.net/
http://www.slovenia-heritage.net/
http://www.slovenija-heritage.net/
http://www.slovenija-heritage.net/
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V obliki partnerstva javnega, zasebnega in nevladnega sektorja od leta 1996 deluje 

Koordinacijski odbor projekta Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine v katerem je 

zdruţenih 27 partnerjev. Na Dolenjskem in Beli krajini obstaja 28 turističnih društev, ki 

delujejo v Zvezi TD Dolenjske in Bele krajine. Na območju LAS deluje 6 TIC-ev in 10 

turističnih agencij, na seznamu usposobljenih lokalnih turističnih vodnikov jih je 112 v Beli 

krajini in 97 na Dolenjskem, 76 posameznikov pa ima licenco vodenja za celotno območje 

projekta Po poteh dediščine Dolenjska in Bele krajine. 

 

 

1.7.5. Dediščina kot razvojna možnost turizma  

 

Na Dolenjskem in v Beli krajini ţe od leta 1996 poteka pilotni projekt EU »Po poteh 

dediščine Dolenjske in Bele krajine«, katerega osnovni cilj je revitalizacija podeţelskega 

prostora na načelih trajnostnega razvoja. S tem projektom ţe tečejo aktivnosti oblikovanja 

produkta, ki temelji na potencialih naravne in kulturne dediščine, z ţe začetimi marketinškimi 

aktivnostmi, oblikovanim ter delujočim partnerstvom javnega, privatnega in nevladnega 

sektorja. Osnovni cilj je vzpostavitev pogojev za nova delovna mesta in zajemanje dodane 

vrednosti oziroma gospodarska diverzifikacija prostora. Poleg 22 urejenih lokacij (6 lokacij je 

potrebno še urediti v prihodnje) so v okviru projekta izdelani tudi določeni tematski paketi, 

vezani na vino, kulinariko in dediščino tega področja ter krajša (vikend) potovanja. Projekt še 

ni zaključen in se še razvija. Poleg pozitivnih ekonomskih učinkov na prebivalstvo je 

pomembna tudi popularizacija dediščine in njeno vračanje v zavest občanov. V končni fazi bo 

potrebno zagotoviti ustrezno označitev in dostopnost vseh točk projekta, ustrezno urediti 

upravljanje in prezentacijo (odpiralni čas, vstopnine, spremljajoči program itd.) ter poskrbeti, 

da se bo del sredstev vračal v obnovo in vzdrţevanje kulturnih spomenikov, na katerih sloni 

celoten projekt. Smiselno je razmišljati tudi o registraciji celostne ponudbe v okviru blagovne 

znamke »Po poteh dediščine«. 

 

Razvojne moţnosti posameznih območjih, tako Dolenjske kot Bele krajine, so zelo različne. 

Pomembno je, da temeljijo na prepoznavnih elementih dediščine in kulturnega izročila 

posameznega okolja. Ključne značilnosti za posamezne geografske enote so za območje LAS 

tako: 

- Za Dolenjsko velja, da so te značilnosti zdravilišča s tradicijo zdravljenja, bogata 

kulturna dediščina, deţela cvička, »mehka«, zelena pokrajina ob Krki,  vinske 

turistične ceste, »dolina gradov« Otočec, Ţuţemberk, Soteska, samostani in cerkve 

Pleterje, Kapitelj, sv. Rupert in Novo mesto s cvičkarijo.  

- Belo krajino prav gotovo prepoznamo kot skrivnostno, nedotaknjeno pokrajino, polno 

naravnih in kulturnih »biserov«, kjer je ohranjenost ljudskega izročila (pisanice, 

ljudska glasba in plesi) izjemna, tu sta še vinogradništvo in seveda Kolpa ter med 

prireditvami Vinska vigred, Semiška ohcet, Jurjevanje iz njimi povezana folklora.  
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1.8.  Demografske in sociološke značilnosti 

  

1.8.1. Prebivalstvo 

 

V vseh občinah na območju vzpostavitve LAS je po podatkih 31. 12. 2006 ţivelo 108.8472 

prebivalcev, od tega 54.044 moških in 54.803 ţensk, kar ob velikosti območja 1.686,9 km2 

pomeni 64,4 prebivalca/km2. Največja občina je Mestna občina Novo mesto, ki ima 35.395 

prebivalcev, najmanjša pa občina Šentrupert, ki ima 2.283 prebivalcev. Največji kraj na 

območju vzpostavitve LAS je Novo mesto, ki ima 22.415 prebivalcev3. Število prebivalcev 

se je v na območju LAS v obdobju od 1996 do 2006 povečalo za 2.9794.  

 

Preglednica 15: Gibanje števila prebivalstva v občinah na območju LAS 

  

  31.12.1996 31.12.1997 31.12.1998 31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 

                        

Črnomelj 14925 14922 14867 14960 14953 14888 14829 14761 14708 14770 14765 

Dolenjske 

Toplice 
      3296 3316 3341 3364 3366 3402 3421 3422 

Metlika 8061 8125 8165 8226 8244 8319 8323 8372 8410 8455 8462 

Mirna Peč       2690 2729 2745 2747 2756 2773 2782 2790 

Mokronog-
Trebelno                     2873 

Novo 

mesto 51404 51608 51450 41106 41107 41131 41290 41412 41434 41633 35395 

Semič 3830 3848 3857 3842 3838 3830 3823 3826 3821 3855 3876 

Straţa                     3661 

Šentjernej 6525 6542 6558 6596 6596 6628 6655 6681 6718 6725 6745 

Šentrupert                     2283 

Škocjan 2979 2979 2959 3030 3044 3052 3058 3114 3125 3179 3188 

Šmarješke 

Toplice                     2832 

Trebnje 18144 18104 18057 18253 18331 18463 18584 18703 18827 18966 13970 

Ţuţemberk       4667 4681 4662 4587 4591 4559 4574 4585 

                        

območje 

LAS 105868 106128 105913 106666 106839 107059 107260 107582 107777 108360 108847 

Vir:  Statistični letopisi 1997 do 2007 in podatki novoustanovljenih občin 

 

 

                                                 
2
 Vir: Statistični letopis Republike Slovenije 2007 

3
 Vir:  Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002, www.stat.si  

4
 Vir:  Statistični letopisi 1997 do 2007, www.stat.si 

http://www.stat.si/
http://www.stat.si/
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V Jugovzhodni Sloveniji je bilo po podatkih Popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 

2002 64.453 aktivnih prebivalcev. Podatki v tabeli 1 prikazujejo aktivno prebivalstvo po 

zaposlitvenem statusu.  

 

Večino aktivnega prebivalstva (79,41%) na območju LAS je v letu 2002 predstavljalo 

zaposlene osebe. Največji odstotek teh je v občini Dolenjske Toplice 83,31%, najmanj pa v 

Škocjanu 69,43% vseh aktivnih prebivalcev. Odstotek zaposlenih na območju LAS je večji, 

kot na ravni Slovenije (77,8%). Samozaposlenih oseb je na obravnavanem območju 9,19%, 

kar je več, kot na ravni celotne Slovenije, kjer je bilo samozaposlenih 8,46% vseh aktivnih 

prebivalcev. Največji deleţ samozaposlenih je v občini Škocjan 15,36% vseh aktivnih 

prebivalcev, najmanjši pa v občini Semič 5,93%. Brezposelnost je bila na območju LAS 

11,40%, kar je manj, kot na ravni Slovenije (13,78%). Najvišja je bila v občini Škocjan 

14,93%, najniţja pa v občini Mirna Peč 8,55%.  

 

Preglednica 16: Aktivno prebivalstvo po zaposlitvenem statusu 

 

Občina Skupaj 

Delovno aktivno prebivalstvo 

Brezposelne 

osebe skupaj 

zaposlene 

osebe          

samozaposlene osebe 

skupaj 

samostojni 

podjetniki, osebe, 

ki opravljajo 

poklicno 

dejavnost kmetovalci 

                

SLOVENIJA 949078 818304 738055 80249 56111 24138 130774 

                

Črnomelj 6927 5971 5416 555 386 169 956 

Dolenjske 

Toplice 1582 1422 1318 104 80 24 160 

Metlika 3752 3359 2981 378 270 108 393 

Mirna Peč 1251 1144 986 158 56 102 107 

Novo mesto 19579 17461 16143 1318 1069 249 2118 

Semič 1805 1579 1472 107 66 41 226 

Šentjernej 3113 2675 2281 394 195 199 438 

Škocjan 1433 1219 995 224 95 129 214 

Trebnje 8501 7664 6536 1128 569 559 837 

Ţuţemberk 2036 1786 1560 226 114 112 250 

Projektno 

območje 49979 44280 39688 4592 2900 1692 5699 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj, 2002, www.stat.si  

 

Velik del delovno aktivnih prebivalcev v Beli krajini, kar 52,15%, predstavljajo dnevni 

migranti. V tabeli 2 so predstavljeni dnevni migranti glede na subregijo prebivališča in dela.    

 

 

http://www.stat.si/
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Preglednica 17: Dnevni migranti po subregiji prebivališča in dela   

 
Subregija prebivališča Subregija dela       

  skupaj dolenjska Bela krajina Ljubljana  ostale občine 

Dolenjska 19528 15997 226 1716 1589 

Bela krajina 6511 921 5322 140 128 

Projektno območje 26039 16918 5548 1856 1717 

% vseh migrantov   64,97% 21,31% 7,13% 6,59% 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj, 2002, www.stat.si in 

lasten izračun 

 

Iz podatkov o delovno aktivnem prebivalstvu in podatkov o dnevnih migrantih vidimo, da je 

47,9% delovno aktivnih oseb zaposlenih v kraju bivanja, ostalih 52,1% pa predstavljajo 

dnevni migranti. Med te so prištete osebe, ki imajo delo v projektnem območju, kjer imajo 

tudi stalno bivališče, a ne v istem naselju ter osebe, ki so zaposlene izven subregije stalnega 

prebivališča. Večina dnevnih migrantov (64,97%) je zaposlena v okviru regije, v eni izmed 

občin na Dolenjskem. Večina tistih, ki nimajo zaposlitve v okviru območja LAS dnevno 

migrira v Ljubljano (7,13%), z izgradnjo avtoceste bo povezava z glavnim mestom boljša in 

tako še boljše migracijske moţnosti. Migranti, ki so zaposleni v eni izmed ostalih slovenskih 

občin predstavljajo 6,59% vseh migrantov.    

 

Pomemben vidik pri razvoju gospodarstva in gospodarskih dejavnosti je tudi izobraţenost 

delovne sile, saj izobraţenost in pridobljena znanja zaposlenih vplivajo na gospodarski in 

socialni razvoj in delo podjetij. Za izobraţenost prebivalcev je pomemben dostop do ponudbe 

izobraţevalnih programov. Na območju LAS delujejo osnovne in srednje šole, nekaj višjih in 

ena visoka šola, trenutno pa je en visokošolski program ţe akreditiran več pa jih je v procesu 

akreditacije. Na osnovi teh programov bo tudi v Novem mestu zraslo univerzitetno središče.   

 

Podatki pridobljeni s Popisom prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj iz leta 2002 kaţejo, da 

je prebivalstvo območja vzpostavitve LAS Slovenije starejše od 15 let manj izobraţeno, kot to 

velja za prebivalstvo celotne Slovenije. Tako je med prebivalci, starimi nad 15 let, 27,8% z 

dokončano osnovno šolo, 50,24% jih je imelo dokončano srednješolsko, zgolj 10,28% pa 

višjo ali visokošolsko izobrazbo. Podatki o izobrazbi so v tabeli 3. 

 

Največja razlika med območjem vzpostavitve LAS in podatki za Slovenijo je pri skupini z 

nepopolno osnovno izobrazbo. Zastopanost teh je na območju LAS (11,68%) višja, kot na 

ravni Slovenije (6,95%). Podobno je pri razredu dokončane osnovne izobrazbe, kjer je 

odstotek na območju LAS (27,79%) višji od tistega na ravni drţave (26,08%). Dve občine 

imata manjši odstotek prebivalcev z osnovnošolsko izobrazbo (Novo mesto 25,31% in 

Metlika 25,91%), kot drţava, ostale pa imajo ta odstotek višji. Obratna slika je pri 

http://www.stat.si/
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izobrazbenih stopnjah višjih od srednje. Le v eni občini Metlika (54,10%), je deleţ 

prebivalcev s srednjo izobrazbo višji od zastopanosti v Sloveniji (54,05%). V ostalih občinah 

ter na ravni območja LAS (50,24%) je zastopanost srednje stopnje izobrazbe niţja, kot na 

ravni Slovenije. Zastopanost prebivalcev z višjo in visoko stopnjo izobrazbe je na območju 

LAS niţje (4,34% oz. 5,95%) kot je to na ravni Slovenije (5,05% oz. 7,87%). Izjema je 

občina Novo mesto, kjer je prebivalcev z višjo in visoko stopnjo izobrazbe več (5,47% oz. 

8,98%) kot na ravni drţave. Podatki o izobrazbeni strukturi na ravni Mestne občine Novo 

mesto, območja LAS in celotne Slovenije so predstavljeni v Sliki 1.  

 

Preglednica 18: Prebivalstvo, staro 15 let ali več, po izobrazbi v občinah regije, regiji in 

Sloveniji 

 
    Izobrazba 

  Skupaj 

nepopolna 

osnovna osnovna srednja višja visoka 

Črnomelj 12.272 1.638 3.578 6.031 520 505 

Dolenjske 

Toplice 2.735 297 780 1.405 123 130 

Metlika 6.749 790 1.749 3.651 273 286 

Mirna Peč 2.175 243 702 1.095 70 65 

Novo mesto 33.960 2.886 8.596 17.569 1.858 3.051 

Semič 3.086 459 1.000 1.442 88 97 

Šentjernej 5.323 774 1.634 2.561 163 191 

Škocjan 2.470 460 856 1.063 45 46 

Trebnje 15.020 2.082 4.184 7.457 561 736 

Ţuţemberk 3.657 587 1.226 1.659 91 94 

Projektno 

območje  87.447 10.216 24.305 43.933 3.792 5.201 

Slovenija 1.663.869 115.556 433.910 899.341 84.044 131.018 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj, 2002 
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Slika 4: Prebivalstvo, staro 15 let ali več, po izobrazbi v Mestni občini Novo mesto, na 

območju vzpostavitve LAS in Sloveniji 
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 Vir: Tabela 4 in lasten izračun, 2005 

 

Poleg neugodne izobrazbene strukture je pomemben tudi podatek, da povečevanju števila 

mladega prebivalstva ne sledi povečevanje vključenosti števila mladega prebivalstva v 

starostni skupini 20 - 24 let v dodiplomski študij. Deleţ študentov v tekoči generaciji se je v 

obdobju 1991 - 1999 sicer neprestano povečeval5, a še vedno ostaja pod slovenskim 

povprečjem. Še slabše rezultate dosega regija pri kazalcu vključenosti študentov v 

podiplomski študij, kjer dosega zgolj 76% slovenskega povprečja (Pečar, 2002). Ti podatki 

nam kaţejo, da se v nadaljnje izobraţevanje v Jugovzhodni Sloveniji vpiše manjši odstotek 

dijakov, kot na ravni drţave, kar neposredno vpliva na zaostajanje prebivalcev na 

izobrazbenem nivoju. To ima posreden vpliv tudi na razvoj gospodarstva, saj so prav visoko 

izobraţeni tisti, ki največ prispevajo k raziskavam in razvoju ter z inovacijami ustvarjajo nova 

delovna mesta in visoko dodano vrednost.   

 

  

Posledica dejstva, da procesu povečevanja števila mladega prebivalstva ne sledi tudi proces 

dvigovanja izobrazbenega nivoja regije je, da območje LAS na dolgi rok ne bo zmoglo 

ustvariti kritične količine visoko izobraţenega kadra, ki bi s svojo podjetniško aktivnostjo 

omogočil hitrejšo stopnjo rasti in dohitevanje bolj območij v Sloveniji. Zaostajanje za 

drţavnim povprečjem je opazno tudi pri povprečni bruto plači na zaposleno osebo v podjetjih, 

druţbah in organizacijah, ki je v letu 2006 je znašala 1.171,52 EUR (povprečna bruto plača na 

zaposlenega v druţbah je po podatkih AJPES-a je v letu 2006 znašala 1.249,56 EUR). Vzrok 

za to je tudi v tem, da je velik del delovnih mest je v delovnointenzivnih panogah in 

                                                 
5
 Podatek je na ravni statistične regije JV Slovenija in zajema širše območje, kot območje vzpostavitve LAS. 
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predelovalni industriji, slabše razvita sta terciarni in kvartalni sektor, kjer se je veliko 

delovnih mest preselilo v Ljubljano. Povprečne plače po občinah so predstavljene v Tabeli 4. 

 

Preglednica 19: Povprečne mesečne bruto in neto plače na zaposleno osebo po občinah, 

2006 

 

  Povprečne mesečne plače (EUR) 

Delovno aktivno 

prebivalstvo 

  bruto neto   

    

Črnomelj 1.015,03 680,57 5.129 

Dolenjske Toplice 1.063,15 705,02 735 

Metlika 905,37 606,44 3.420 

Mirna Peč 1.112,22 731,95 350 

Novo mesto 1.308,71 830,20 23.500 

Semič 911,86 622,77 1.438 

Šentjernej 1.034,48 679,67 1.732 

Škocjan 1.102,10 716,87 593 

Trebnje 1.086,04 712,84 6.979 

Ţuţemberk 998,75 665,11 940 

    

Območje LAS 1.171,52 757,47 44.813 

SLOVENIJA 1.212,80 773,42 824.839 
Vir: Statistični letopis 2007 in lasten izračun 

 

Povprečna bruto plača na ravni območja LAS je znašala 96,6% bruto plače na ravni Slovenije. 

Razlika se je od leta 2004 zmanjšala, tedaj je povprečna plača na območju vzpostavitve LAS 

znašala 94,75% bruto plače v Sloveniji. Povprečna bruto plača je bila višja od drţavnega 

povprečja le v Mestni občini Novo mesto, kjer je drţavno povprečje presegala za 7,9%. 

Najniţja povprečna bruto plača je bila v občini Metlika, kjer je znašala 77,28% povprečne 

bruto plače na območju vzpostavitve LAS oz. 74,65% povprečne bruto plače v drţavi. 

 

1.8.2. Izobraževalne institucije 

 

Kazalci razvitosti človeških virov na območju LAS kaţejo, da regija beleţi trende 

pospešenega naraščanja razvoja človeških virov v generacijah prebivalcev do 30 let z 

naraščajočim številom deleţa ljudi vključenih v različne oblike izobraţevanja. Pospešeni 

trendi so v regiji neenakomerno razporejeni, saj so odraz neenakomerne ekonomske 

razvitosti, kjer regionalno središče Novo mesto odstopa po kazalcih in organiziranosti od 

lokalnih središč, kot so Črnomelj, Metlika in Trebnje predvsem pa odstopajo znotraj celotne 

regije majhne novo nastale občine, kjer beleţijo posamezna okolja izjemno neugodne 

demografske trende. Gravitacijski tokovi so značilni za dosedanjo vpetost občin v statistične 

regije. Prebivalci iz občin Bele krajine in Dolenjske gravitirajo na regijsko središče Novo 
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mesto območje pa beleţi t.i. proces “bega moţganov”, saj diplomanti ne vidijo svoje 

perspektive v lokalnih okoljih ali pa o razvojnih trendih in potencialih niso dovolj seznanjeni.  

 

V skladu z gravitacijskimi tokovi prebivalcev se je razvijal tudi izobraţevalni sistem. 

Izobraţevalne institucije na srednješolskem nivoju ima primerno infrastrukturo za izvajanje 

svoje dejavnosti v Novem mestu in Črnomlju. V Metliki se ob zmanjšanju interesa za vpis v 

programe niţjega strokovnega izobraţevanja pojavlja problem manjše zainteresiranosti za 

obstoječe programe, hkrati pa obstajajo ţelje po novih programih (Črnomelj, Metlika in 

Trebnje). 

 

V mestni občini Novo mesto nastaja visokošolsko središče, saj delujeta dve visoki strokovni 

šoli. Programska usmerjenost razvoja visokega strokovnega šolstva je izvajanje 

interdisciplinarnih in predvsem politehničnih usmeritev. Dolgoročnejši cilj je oblikovanje 

univerzitetnega središča v Novem mestu, ki se bo postopoma razvil iz obstoječih 

visokošolskih programov.  

 

Vpis v višje šole s področja ekonomije, strojništva, gradbeništva, lesarstva, elektrotehnike in 

kmetijstva zagotavlja diplomantom zaposlitev. Vse bolj pa se izpostavlja problem prehodnosti 

iz višješolskega v visokošolski študij, za kar izraţajo interes številni diplomanti.  

 

Razvoj visokega šolstva v regiji je temeljna naloga Visokošolskega središča Novo mesto. V 

okviru Visokošolskega središča trenutno deluje en visokošolski zavod Visoka šola za 

upravljanje in poslovanje. Za razvoj visokega šolstva je vitalnega pomena ustanavljanje novih 

visokošolskih zavodov z novimi dodiplomskimi in podiplomskimi programi ter ustanovitev in 

razvojno-raziskovalna središča.   

 

V okviru Visokošolskega središča bodo razviti in speljani postopki akreditacije za naslednje 

dodiplomske študijske programe: 

 tehnologije in sistemi (visoki strokovni, traja 3 leta), 

 komunala (visoki strokovni, traja 3 leta), 

 pravo (visoki strokovni, traja 3 leta), 

 management v turizmu  (visoki strokovni, traja 3 leta), 

 informatika v upravljanju in poslovanju (visoki strokovni, traja 3 leta), 

 management lokalnih skupnosti (visoki strokovni, traja 3 leta), 

 predšolska vzgoja (visoki strokovni, traja 3 leta), 

 razredni pouk (univerzitetni, traja 4 leta). 

 

Poleg dodiplomskega študija namerava Visokošolsko središče Novo mesto razvijati še 

programe  magistrskega študija in doktorskega študija.  
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1.8.3. Kulturna dejavnost 

 

Kulturno udejstvovanje na območju vzpostavitve LAS se izvaja preko vrste kulturnih ustanov, 

kulturnih domov, muzejev, knjiţnic, galerij, glasbenih šol in ostalih kulturnih ustanov do 

ljubiteljskega kulturnega dogajanja predvsem preko kulturnih društev. V Novem mestu 

kulturno dogajanje bogati tudi obseţna produkcija v okviru zasebnih zavodov Lokalpatriot, 

Zaloţba Goga in Društvo novomeških študentov. V MO Novo mesto deluje od leta 2007 tudi 

profesionalno gledališče (Anton Podbevšek Teater). Na območju vzpostavitve LAS delujeta 

dva pokrajinska muzeja: Dolenjski muzej Novo mesto in Belokranjski muzej Metlika. Drţava 

namerava na podlagi Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2004-2007 vlagati v 

infrastrukturo knjiţnic v 11 mestih v drţavi, med njimi tudi v Črnomlju, Novem mestu 

(dokončana je investicija v nove prostore, izvesti pa je potrebno še adaptacijo obstoječih 

objektov Knjiţnice Mirana Jarca), na območju vzpostavitev LAS pa sta knjiţnici še v Metliki 

in Trebnjem.  

 

Preglednica 20: Število registriranih društev za izvajanje kulturnih dejavnosti na 

območju občin na območju vzpostavitve LAS 

 

Občina 2001 2003 2004 2005 

Črnomelj 13 21 27 27 

Dol. Toplice n.p. 5 5 5 

Metlika 13 26 24 25 

Mirna Peč 1 2 4 4 

MO NM 34 39 42 44 

Semič 2 3 3 3 

Šentjernej 7 6 7 9 

Škocjan 1 2 3 5 

Trebnje 20 24 21 24 

Ţuţemberk 3 3 4 5 

Skupaj JV SLO 94 131 140 151 

Vir: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD), Novo mesto 

 

Po podatkih JSKD se je v obdobju od leta 2001 do 2005 v občinah na območju vzpostavitve 

LAS povečalo število društev, ki delujejo na področju ljubiteljske kulture (skupaj iz 94 na 

151), v letu 2003 pa je bilo na območju teh občin izvedenih 811 prireditev na področju 

ljubiteljske kulturne dejavnosti.  
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1.9. Opis dosedanjih aktivnosti na območju LAS 

 

1.9.1. Programi CRPOV in programi VTC 

 
Razvojni programi podeţelja so se v preteklem  obdobju 1993 do 2003 izvajali v okviru 

programov celostnega razvoja podeţelja in obnove vasi (CRPOV) in v okviru vinskih 

turističnih cest (VTC), in sicer: 

 

Preglednica 21: Pregled CRPOV in ostalih razvojnih dokumentov lokalnih skupnosti  

  Povezanih z razvojem podeţelja in VTC 

 

 

Zap. 

št. 

Občina CRPOV in ostali razvojni dokumenti lokalnih skupnosti povezanih z 

razvojem podeţelja, VTC 

   

1. Občina Škocjan  Program celostnega razvoja Občine Škocjan, 2002.  

  Študija celostni razvoj podeţelja in obnova vasi, 1997. 

 

2. Občina Trebnje  Sela Šumberk, Kneţja vas, Šentrupert in Čateţ. 

 Razvoja kmetijstva v občini Trebnje za obdobje od 2001 do 2006. 

 

3. Občina 

Ţuţemberk 
 Razvojni projekt CRPOV za Ţuţemberk z okolico,  1995. 

  Dolnje-Dolenjska vinska turistična cesta območje Občine Ţuţemberk.  

 

4. Občina Osilnica  CRPOV za celotno območje občine Osilnice, 1998. 

 Razvoj turizma in turistične infrastrukture, 1999. 

 Razvoj občine Osilnica na mejni reki med obema drţavama, 1999. 

 Deţela Petra Klepca, 1999. 

 

5. Občina Loški 

Potok 
 Projekt celostnega razvoja podeţelja in obnove vasi v krajevnih skupnostih 

Loški potok in Draga, 2000. 

 

6. Občina Črnomelj  Krajinski park Lahinja,  1994. 

 Prostorski del načrta celostnega razvoja podeţelja in obnove vasi za naselje 

Veliki Nerajec,  december 1994. 

 Projekt CRPOV Griblje,  1995. 

 Projekt CRPOV za Sinji vrh,  1997. 

 Projekt CRPOV na območju dela KS Talčji vrh za območja Rodine, Naklo, 

Mavrlen, Roţič Vrh in Straţnji vrh, Črnomelj, 1998. 

 Projekt Kolektivna znamka Bela krajina. Poročilo I. Uvajanje kolektivne 

znamke,  1995 in poročilo II. Kolektivna znamka, 1998. 

 Strategija razvoja kmetijstva in razvoja podeţelja v občini Črnomelj za 

obdobje 2004-2009, 2004. 

 Idejni projekt vinske turistične ceste Slovenije - Vinske ceste Slovenije - 

Belokranjska vinska turistična cesta , zvezek 6. 

 

7. Občina Semič  Razvojni projekt CRPOV za območje k.o. Štrekljevec, 1997. 

 Razvojni projekt CRPOV za območje Črmošnjice – Blatnik, 1999. 

 Razvojni projekt CRPOV za območje Roţni Dol., 1999. 

 Revitalizacija zahodnega dela Občine Semič – Kočevarsko,  1998. 

 Revit.  katalog Bela krajina - projekt občin Črnomelj in Semič, 1995. 

 

8.  Občina Metlika  Projekti CRPOV so se izvajali v vaseh Krasinec in Drašiči 
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 Belokranjska vinsko-turistična cesta sega tudi na območje Občine Metlika. 

 

9. Občina Ribnica  Celostni razvoj – KS Sveti Gregor, 1993. 

 Celostni razvoj podeţelja in obnova vasi – Travna Gora,  1997. 

 

10. Občina Mirna Peč  Trţenje zidanic – sobodajalstvo 

 Zdruţevanje kmetov v obnovo, novogradnjo in opremo objektov za namen 

skupne predelave in prodaje 

 Hmeljčarski hram 

 Program razvoja kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti v KS Mirna Peč, 1998. 

 Program razvoja turistične ponudbe na mirnopeškem območju Dolnje 

Dolenjske vinske turistične ceste št.7, 1999. 

 Predlog za razširitev vinske turistične ceste VTC-7 na območju občine Mirna 

Peč, 2000.  

 Predlog za razširitev Dolnje Dolenjske vinske turistične ceste VTC-7 na 

območju občine Mirna Peč,  2001. 

 Uresničevanje programa razvoja turistične ponudbe na mirnopeškem kraku 

Dolnje Dolenjske vinske turistične ceste VTC 7-6, 2001 

11. Občina Sodraţica  CRPOV TRAVNA GORA v katerega spadajo naselja v  občini: Lipovšica, 

Nova Štifta in Ravni Dol. 

 

12. Občina Šentjernej  CRPOV Pleterje 

Vir: podatki lokalnih skupnosti 

 

 

Skupne značilnosti programov: 

 Razvojni programi podeţelja so izdelani skoraj v vseh občinah v regiji. 

 Razvojni programi so vzpodbudili podjetniški potencial po posameznih občinah in ga 

usmerili v trţno razmišljanje. 

 Izmed lokalnih projektov je mogoče oblikovati izbor projektov regionalnega značaja s 

čezmejnim učinkom, ki bi jih lahko v prihodnosti izvajali.  

 Večina zastavljenih razvojnih programov je realiziranih le delno. Realizacija je nekoliko 

boljša na področju  infrastrukturnih projektov, realizacije  »mehkih« razvojnih projektov 

skoraj ni.  

 Pomanjkanje strokovno usposobljenih nosilcev projektov. Večinoma so nosilci projektov 

lokalne skupnosti, zato uspevajo le tisti projekti za realizacijo katerih je zainteresirana 

občinska uprava, ti pa so večinoma povezani z izgradnjo infrastrukture.  

 Vzroke za slabo realizacijo je potrebno iskati tudi v pomanjkanju finančnih virov – v 

omejenih sredstvih občinskih proračunov, v premajhnem  odzivu na razpisana sredstva za 

izvedbo investicij na nacionalnem nivoju  (MKGP) in EU (Sapard), v odsotnosti javno-

zasebnega partnerstva.   
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1.9.2. Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine (Od Idrijce do Kolpe) 

 

Projekt Po poteh kulturne dediščine Dolenjske in Bele krajine se je začel izvajati januarja 

1996. Izvedba projekta je bila  sofinancirana s strani Evropske skupnosti - EUROPEAN 

COMMISSION DG-XXIII in preko t.i. »in-kind« udeleţbe partnerjev v regiji Dolenjske in 

Bele krajine (vloţki partnerjev v obliki strokovnih opravil, prostorov, komunikacijskih 

storitev ipd.). 

 

Oblikovanje prepoznavnega regijskega turističnega proizvoda je eden ključnih rezultatov dela 

na aktivnostih v projektu. Trend razvoja turizma gre namreč v smeri kulturnega turizma, 

individualnega pristopa in odkrivanja novih destinacij. Vse te trende so oblikovalci regijskega 

turističnega proizvoda »Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine« upoštevali in na 

podlagi tega spoznanja in pozitivnih izkušenj se je metodološki pristop tega projekta razširil 

tudi na sosednja območja v Sloveniji in v druge evropske drţave. Sestavni del projekta je tudi 

izdelava promocijskega materiala v šestih jezikovnih mutacijah, internet strani ponudbe, 

promocijski CD, vzpostavitev informacijske mreţe v sistemu Slovenske turistične 

organizacije in izdelava koncepta enotnega označevanja vseh lokacij v ponudbi regijskega 

turističnega proizvoda, kakor tudi skupnega marketinga in trţenja ter razvoja človeških virov. 

 

Pristop, kakršen je uporabljen v primeru projekta Po poteh dediščine Dolenjske in Bele 

krajine, je primer partnerskega sodelovanja javnega, zasebnega in nevladnega sektorja. To je 

model, v katerem sodelujejo tako male gospodarske enote s svojo ponudbo in kjer sodelujejo 

tudi drţavne institucije, tako na nacionalni, regionalni kot tudi lokalni ravni.  

 

Na kočevskem področju  v podobni vsebini poteka projekt Po poteh dediščine od Idrijce do 

Kolpe. 

 

1.10. Projekti iz pobude skupnosti Interreg III A 

1.10.1. Podpora MSP 

 

Projekt Podpora MSP je namenjen pripravi študije za vzpostavitev podjetniškega inkubatorja 

v JV Sloveniji, ugotovitvi interesa v okolju in razvoju podpornih storitev za MSP. Projekt 

podpora MSP je sofinanciran s pomočjo Evropske Unije, preko Sosedskega programa 

Slovenija – Madţarska – Hrvaška 2004-2006. Pri projektu sodelujejo Razvojni center Novo 

mesto d.o.o. (vodja projekta), Mestna občina Novo mesto, Občina Črnomelj, Občina Kočevje 

in Občina Metlika (partnerji pri projektu) ter hrvaški partner Općina Kamanje 

 

Projekt poteka v regiji JV Slovenija od oktobra 2005. Trenutno zaključujemo prvi del projekta 

– priprava študije za vzpostavitev podjetniškega inkubatorja, v kateri smo prikazali delovanje 

inkubatorjev in tehnoloških parkov, njihov vpliv na regionalni razvoj ter pripravili in izvedli 

anketo med 140 podjetji v regiji. S študijo smo ugotovili, da bi bil za našo regijo najbolj 
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primeren mreţni podjetniški inkubator. Deloval bo tako, da bodo objekti, namenjeni za 

inkubacijo (razvoj) novih podjetij v vseh treh subregijah (Dolenjska, Bela krajina, Kočevsko 

Ribniška subregija), strokovna skupina, ki bo vodila inkubator in skrbela za osnovno 

strokovno svetovanje podjetjem bo ena, svoje delo pa bo opravljala v vseh enotah inkubatorja. 

Poleg analize in priprave sistema dela inkubatorja smo pregledali tudi potencialne lokacije za 

izgradnjo mreţnega inkubatorja, naredili SWOT analizo lokacij in izbrali najboljše lokacije v 

vseh treh subregijah, ocenili stroške in pripravili okviren terminski načrt za izgradnjo enot 

inkubatorja. Ugotovili smo, da so najbolj primerne lokacije za postavitev enot mreţnega 

inkubatorja cona Podbreznik v MO Novo mesto, cona PSC pri Pildu v občini Metlika, Cona 

TRIS Kaniţarica v občini Črnomelj in cona LIK v Kočevju. Najbolj pripravljena je cona 

Podbreznik v MO Novo mesto, kjer podjetje Imos ţe ima gradbeno dovoljenje za izgradnjo 

objeta, ki bi bil primeren za opravljanje dejavnosti inkubacije podjetij. Za preostale lokacije 

bo potrebno najprej pripraviti vso projektno dokumentacijo. Pripravili smo nove podporne 

storitve za mala in srednja podjetja, ki jih bo ponujal Mreţni inkubator podjetjem v 

inkubatorju in tudi podjetjem, ki bodo te storitve potrebovala, se pa v inkubator ne bodo 

vključila. Poleg teh, novih storitev, bo inkubator opravljal tudi nekatere storitve, ki jih 

trenutno izvaja Razvojni center Novo mesto d.o.o. 

 

 

2 SWOT ANALIZA RAZVOJNIH MOŽNOSTI OBMOČJA 

 
 

2.1. Gospodarstvo in podjetništvo 

 

Prednosti  Slabosti 

 Obstoječe uspešne velike druţbe 

 Obstoječe gospodarske druţbe iščejo ukrepe za 

prestrukturiranje obstoječega proizvodnega 

programa in  moţnosti za posodobitev slednjega. 

 Podjetja z lastnim razvojnim program so sprejele 

ukrepe za povečanje deleţa ustvarjenih prihodkov 

z nadaljnjim razvojem blagovnih znamk. 

 Moţnosti razvoja malega podjetništva z vidika 

razvoja dopolnilnih dejavnosti v redno dejavnost 

(zlasti na področju kmetijstva in turizma). 

 Rast prebivalstva je večja kot na ravni Slovenije 

 Dobre zaposlitvene moţnosti, a niso enakomerno 

razporejene v regiji 

 Dober odziv  na ponudbo višjih šol v Novem 

mestu 

 

 Premalo razvito podporno okolje za razvoj 

podjetništva. 

 Nerazvita podjetniška infrastruktura in počasen 

razvoj novih obrtnih con  

 V Beli krajini preteţno tekstilna industrija, ki  

teţko konkurira cenenim izdelkov iz vzhodnih 

svetovnih trgov. 

 Nezadosten sistem izobraţevalnih institucij 

 Premalo razvite razvojno raziskovalne dejavnosti 

 Nizka stopnja podjetniškega duha in 

podpovprečno število malih podjetij in obrti 

 Nizka stopnja izobrazbene ravni in nizka stopnja 

mobilnosti ljudi 

 Premalo informativnih dejavnosti za potrebe 

poklicnega usmerjanja 

 Premalo  izobraţevalnih programov za gosp. 

panoge, ki se hitro razvijajo (npr. gradben., 

elektrotenika, lesarstvo, komunalno gospodarstvo, 

gostinstvo in turizem, sonar. kmetijstvo) 

 »Beg moţganov«   



Lokalna razvojna strategija Dolenjske in Bele krajine 

Lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina 51 

Priloţnosti Nevarnosti 

 Ugodna geografska lega in bliţina meje kot 

razvojni potencial (Izgradnja avtoceste Ljubljana – 

Zagreb, Izgradnja tretje razvojne osi Holmec – 

Celje – Novo mesto – Hrvaška) 

 Prestrukturiranje gospodarstva in podjetništva z 

vidika posodobitve tehnološke opreme proizvodnje 

 Uvajanje novih programov primernih za razvoj 

Bele krajine (čisto okolje) 

 Povečanje prihodkov druţb s prodajo izdelkov 

lastnih blagovnih znamk. 

 Oprema obrtnih con za razvoj malih in srednje 

velikih podjetij.  

 Razvoj podpornega okolja za pospeševanje 

podjetništva. 

 Z ustreznim izobraţevalnim programom preprečiti 

»beg moţganov«. 

 Intelektualno in materialno premoţenje v velikih 

sistemih 

 Razvoj vseh storitvenih dejavnosti 

 Razvoj malega podjetništva 

 Čezmejno sodelovanje z Republiko Hrvaško 

 Moţnosti za prenos znanj iz velikih sistemov  

 Trda meja s sosednjo drţavo Hrvaško je lahko 

velika ovira za nadaljnji razvoj gospodarstva  

 V primeru, da gospodarske druţbe (predvsem 

tekstilne dejavnosti) ne bodo uspele razviti novih 

programov ima to lahko za posledico odpuščanje 

preseţne delovne sile. 

 Nadaljnje zaostajanje v razvoju zaradi zastarele 

tehnološke opreme. 

 Nadaljnji odliv izobraţenega kadra iz subregije, 

zaradi pomanjkanja zahtevnejših delovnih mest. 

 Nadaljnje zmanjševanje enot malega gospodarstva.  

 Premalo razvito podporno okolje za razvoj 

podjetništva ima lahko za posledico slabo 

koriščenje finančnih spodbud razpisanih iz 

drţavnih in EU sredstev. 

 Prevelika odvisnost od velikih sistemov 

 Nezadostno razvita podporna infrastruktura  

 Neinovativno okolje in nepovezano institucij oz. 

sluţb za raziskave in razvoj 

 Moţen izstop tujega kapitala  

 Odvisnost razvoja regije in lokalnih okolij od 

velikih podjetij  

 

 Glavne prednosti  

Na projektnem območju delujejo uspešna velika podjetja, ki nudijo moţnosti za sodelovanje z 

manjšimi podjetji v regiji na področjih. Prav ta podjetja skupaj z večjimi turističnimi 

ponudniki (zdraviliški turizem) vplivajo na veliko prepoznavnost LAS območja in nudijo 

priloţnost za razvoj malega gospodarstva predvsem preko moţnosti opravljanja storitev za ta 

podjetja.   

 

 Glavne slabosti  

Glede na to, da v regiji obstajajo zaposlitvene moţnosti v velikih podjetij se manj 

posameznikov odloča za samostojno podjetniško pot, gospodarstvo in razvoj pa je vezano na 

velika podjetja. Struktura gospodarstva kaţe, da je potrebno bolj promovirati podjetništvo ter 

razviti podporno strukturo za razvoj podjetništva in pripraviti ustrezno opremljene lokacije za 

razvoj malega gospodarstva.   

 

 Glavne priloţnosti  

Nadaljnje vključevanje malega gospodarstva v širšo ponudbo območja in sodelovanje pri 

promociji malih podjetij ter njihovega povezovanja (z ostalimi malimi podjetji, velikimi 

podjetji ter raziskovalnimi institucijami). Dodatno priloţnost pa predstavlja tudi razvoj 

podpornega okolja tako preko zagotavljanja širšega spektra podpornih in strokovnih storitev, 

kot tudi urejenih lokacij za razvoj malega gospodarstva.  

 

 Glavne nevarnosti  

Razvojno nevarnost za podjetništvo predstavlja predvsem nestimulativna politika drţave, ter 

slaba organiziranost lokalnih skupnosti za razvoj podjetništva (pomanjkanje ustreznih 
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lokacij za podjetništvo) in ostalih razvojnih spodbud (posojila, nepovratna sredstva,…). 

Nevarnost za gospodarstvo na območju LAS predstavlja tudi nezmoţnost oz. neuspešno 

prestrukturiranje tekstilnih podjetij.  

 

 

2.2. Razvoj podeželja 

 

 

 

Prednosti  Slabosti 
 ugodne naravne danosti (raznolika, privlačna in 

dokaj neonesnaţena podeţelska območja, ki 

nudijo različne moţnosti razvoja) 

 ohranjena kulturna krajina ter naravne vrednote  in 

tradicionalni načini kmetovanja 

 povečanje povpraševanja po doma pridelani hrani 

ter ponudbi dopolnilnih dejavnostih na kmetijah 

 usklajenost zakonodaje s pravnim redom EU 

 uveljavljenost nekaterih blagovnih znamk in 

posemeznih kmetijskih pridelkov, ki so vključeni 

v sheme kakovosti 

 obstoječe pravne osebe, ki lahko ponudijo oblike 

trdnejše trţne organiziranosti za kmetijske 

pridelke in izdelke 

 tradicionalnost ţivljenja na podeţelju, ki je 

povezana tudi s kmetovanjem 

 naraščanje interesa za ţivljenje na podeţelju 

 vzpostavljenost potrebnih institucij (regionalne 

razvojne agencije, Kmetijsko-gozdarskih zavodov,  

kmetijska šola Grm, Zavod za gozdove 

Slovenije…) 

 kmetovanje kot dopolnilna ali dodatna dejavnost 

na podeţelju kot prevladujoči način kmetijske 

pridelave: razmeroma vztrajna in gospodarsko 

smiselna skupina, ki ima pomembno vlogo za 

nadaljnjo uporabo kmetijskih površin (še posebno 

v pomembnih obrobnih območjih) 

 Ţe obstoječi način vključevenja kmetijsta, s 

kmetijstvom povezanih dejavnosti in društvene 

dejavnosti v širšo ponudbo območja 

 Dokaj dobro razvita osnovna (fizična) 

infrastruktura – KAJ TO POMENI. 

 dobra stanovska organiziranost prebivalcev 

podeţelja 

  aktivno vključevanja kmetijstva v programe 

namenjene ohranjanju tradicionalne kulturne 

krajine, varstva okolja in prostorskega urejanja 

 glede na EU v povprečju nizek nivo intenzivnosti 

(manjši hektarski pridelki, povprečna obteţba 0,9 

GVŢ/ha) in zato manjši vnosi gnojil, sredstev za 

varstvo rastlin,… 

 ugodni pogoji za različne vrste kmetijskih panog, 

 način kmetijske pridelave omogoča vkljševanje 

širokega spektra kmetijskih pridelkov v sheme 

kakovosti 

 velik del podeţelskih območij leţi na območjih z 

omejenimi moţnostmi za kmetijsko dejavnost 

 sistemske slabosti: majhne posesti, 

razparceliranost, slaba trţna organiziranost 

kmetijstva (predvsem pomanjkanje vertikalnih 

kapitalnih povezav: pridelava-predelava-trţenje) 

 opuščanje kmetijske proizvodnje, kar vpliva na 

zmanjševanje števila prebivalcev na podeţelju ter 

poslabšanje izgleda kulturne krajine  

 pomanjkanje lastne razvojne iniciative na 

kmetijah 

 neugodna starostna in izobrazbena struktura 

gospodarjev kmetij 

  finančna  šibkost kmetij (kmetije brez razvojnih 

perspektiv) 

 nekonkurenčna kmetijska proizvodnja  

 ozka panoţna usmerjenost »trţno usmerjenih 

kmetij« v govedorejo, predvsem v prirejo mleka 

 povečevanje razlik v gospodarski razvitosti med 

občinami   

 pomanjkljiva poklicna in poslovodna 

usposobljenost kmetov 

 finančna  šibkost kmetij (kmetije brez razvojnih 

perspektiv) 

 zmanjševanje realnega dohodka v gospodinjstvih, 

ki se ukvarjajo s kmetijstvom 

 slaba horizontalna in vertikalna povezanost na 

strani ponudbe in povpraševanja 

 prostorske omejitve pri širitvi kmetij (lokacija 

kmetij, velikost posesti) 

 premajhen obseg sodelovanja institucij, ki so 

ključne pri razvoju kmetijstva in podeţelja na 

območju 

 siromašenje okolja, ki ga povzročajo posegi v 

prostor, vključujoč z posameznimi primeri 

intenzivnih oblik kmetovanja 

 pomanjkanje usklajenega delovanja pri 

regionalnem razvoju, 
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Priloţnosti Nevarnosti 
 obstoječe pravne in fizične osebe omogočajo večji 

obseg trţne organiziranosti tako kmetijskih 

pridelkov kot ostalih produktov podeţelja  

 povečanje obsega pridelave in predelave 

kmetijskih pridelkov in ţivil vključenih v sheme 

kakovosti 

 razvoj raznovrstnih dopolnilnih in dodatnih 

dejavnosti v gospodinjstvih (kmetijah) na 

podeţelju 

 vse večji interes potrošnika po nakupu hrane višje 

kakovosti in »z znanim poreklom« 

 interes vse širšega segmenta ljudi za ţivljenje na 

podeţelju, ki je povezan z interesom po 

ohranjnosti urejenega podeţelskega prostora 

 prepoznavnost regije (močni gospodarski subjekti, 

mednarodni projekti, shengen) 

 širok spekter moţnosti koriščenja finančnih 

sredstev zaradi vloge in funkcije, ki je priznana 

kmetijstvu 

 »infrastruktura« obstoječih projektnih aktivnosti 

omogoča intenzivnejše vključevanje (trţenje) 

dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na podeţelju 

 razvit turizem višje kakovosti (Krka zdravilišča), 

ki potrebuje oz. narekuje kvalitetno ponudbo 

podeţelja 

 velik deleţ zavarovanih območij narave (ekološko 

pomembna območja, NATURA 2000, krajinski 

parki,…) omogoča razvoj mehkega in 

izobraţevalnega turizma  

 obnovljivi viri energije; območje je izredno 

bogato z lesno maso, na območjih z prevladujočo 

govedorejsko proizvodnjo tudi izraba bioplina. 

 dosedanje gospodarjenje z gozdovi,  

 moţnost večjega izkoriščanja gozdov 

 nadalje povezovanje različnih segmentov ponudbe 

podeţelja 

 Kiptalna šibkost obstoječih gospodinjstev, zlasti 

na področju kmetijsta za vlaganja 

 nadaljevanje opuščanja kmetijske pridelave – 

nadaljne ovečanje obsega zaraščanja 

 medsebojna nezdrava konkurenca 

 neusklajen nastop na trgu 

 neusklajeno delovanje na področju regionalnega 

razvoja 

 prevlada konkurenčnih razvojnih odločitev in 

ciljev 

 rastoča svetovna konkurenčnost je nevarnost za 

razvoj gospodarskih dejavnosti na podeţelju, ki 

temeljijo na rabi naravnih virov in nizko 

usposobljeni delovni sili  

 Pretirana mnoţičnost (omejena absorbcijska 

zmogljivost podeţelskih območij za turizem); 

komercializacija in očitni negativni učinki (izguba 

kulturne identitete). 

 Spremembe na trgu delovne sile (upad 

zaposlenosti v kmetijstvu). 

 Neugodne razmere za vlaganja (draga posojila), 

nizka vračila na kapital, predvsem vloţen v 

kmetijstvo. 

 Konflikt med kmetom in nekmetom na podeţelju 

 relativna bliţina bolje plačanih delovnih mest v 

Novem mestu, tudi Ljubljani, kot jih nudijo 

zaposlitvene moţnosti na podeţelju 

 

 

 Glavne prednosti  

Projektno območje predstavlja razgibana in zanimiva krajina, z visokim nivojem ohranjenosti 

naravnega okolja na posameznih območijh. Uveljavlja se sonaravni način gospodarjenja in 

kmetovanja na podeţelju ter ekološki način pridelave hrane, po kateri je vse večje 

povpraševanje. Prepoznavnost LAS območja (močni gospodarski subjekti, zdraviliški turizem 

visoke kakovosti) in v preteklosti oblikovani projekti vezani na podeţelje, nudijo moţnost 

nadaljnega vključevanja kmetijstva ter dopolnilnih in dodatnih dejavnosti v gospodinjstvih na 

podeţelju, v ponudbo LAS območja. Institucije, ki delujejo v regiji so usposobljene na 

področju izobraţevanja, svetovanja in priprave razvojnih programov. 

 

 Glavne slabosti  

Glede na to, da obstoječa kmetijska pridelava zaradi naravnih danosti in sistemskih vzrokov 

za večino kmetij ne omogoča konkurenčnosti, se na obstoječih kmetijah dohodek zniţuje, 

hkrati pa obstaja nadaljnja nevarnost opuščanja kmetovanja. Zaradi tega se srečujemo na eni 

strani z slabo ekonomsko in finančno močjo kmetij, na drugi pa obstajajo relativno ugodne 
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moţnosti za zaposlovanje v večjih centrih (Novo mesto, tudi Ljubljana). Na podeţelju je 

neugodna starostna in izobrazbena struktura.V gospodinjstvih na podeţelju (kmetijah)  tudi 

zaradi tega ne prihaja do preboja inovativnih individualnih idej, hkrati pa posamezni segmenti 

tako individualne kot pravne osebe nimajo večjih izkušenj partnerskega sodelovanja. 

 

 Glavne priloţnosti  

Nadaljnje vključevanje kmetijstva in njegovih spremljajočih dejavnosti ter dopolnilnih in 

dodatnih dejavnosti na kmetijah (gospodinjstvih na podeţelju) v širšo ponudbo območja. 

Visok nivo ohranjenosti naravnega in kulturnega okolja omogoča  razvoj specifičnih oblik 

turizma (»mehki turizem«, izobraţevalni ,…).  Zaradi vse večje zainteresiranosti potrošnika 

po nakupu hrane in produktov podeţelja z »znanim poreklom«, predstavlja sam način 

predelave moţnost povečanje obsega pridelave, predelave in prodaje hrane in ţivilskih 

izdelkov vključenih v sheme kakovost. Naravne danosti omogočajo pridelavo kmetijskih 

večine pridelkov  (od sadja , zelenjave do ţivinorejskih proizvodov), kar bi ob dobri trţni 

organiziranosti lahko omogočilo lokalno samooskrbo s trgom. 

 

 Glavne nevarnosti  

Razvojna nevarnost predstavlja predvsem (ne)ustrezna politika kmetijstva in razvoja 

podeţelja drţave. Ob nestimulativni politiki, neusklajenem delovanju institucij, 

neorganiziranosti, lahko pričakujemo opuščanje kmetijske dejavnosti, ki pa je ključna pri 

oblikovenju podeţelja v najširšem kontekstu (prostor, okolje – naravno in bivalno,…). 

Nevarnost za »ohranjanje in razvoj podeţelja« v sonaravnem smislu predstavljajo bolje 

plačana delovna mesta v centrih, ki so relativno blizu. 

 

2.3. Domača obrt 

 

Prednosti  Slabosti 

 Obstoječe uspešne velike druţbe iščejo poslovna 

darila 

 Velika  baza potencialnih porabnikov tipičnih daril 

regije 

 Visok standard kupcev v regiji, v primerjavi z 

ostalimi regijami 

 Velika baza  rokodelskih znanj  

 Raznolika rokodelska znanja v regiji 

 Razvoj domačih obrti z vidika razvoja  

prostočasnih dejavnosti in dopolnilnih dejavnosti  

v redno dejavnost 

 Močna zastopanost regije  z zdraviliškim 

turizmom, s katerim je moţno sodelovanje 

 Odpiranje novih turističnih ponudb-delavnice 

odprtih vrat  

 V povezavi z naprednimi  čebelarji in drugimi 

vejami kmetijstva (npr. ekološki) moţnosti  

razvijanja skupnih produktov.. 

 Rast prebivalstva je večja kot na ravni Slovenije 

 Premalo razvito podporno okolje za razvoj 

podjetništva in v tem okviru domačih obrti. 

 Slaba demografska struktura izdelovalcev domače 

obrti 

  Slab prenos zakladnice znanj na mlajše  

potencijalne izdelovalce 

 Slab dostop do informacij specifičnih za rokodelce 

 Nepovezanost rokodelcev  

 Nizka funkcionalna izobrazba rokodelcev  

 Slaba samopodoba rokodelcev. 

 Nezadosten sistem izobraţevalnih institucij 

 Slaba izobrazba s področja rokodelstva šolske 

mladine- ni rokodelskih kroţkov v osnovnih šolah 

 Nizka stopnja podjetniškega duha in 

podpovprečno število malih podjetij in obrti, ki bi 

bile zgled 

 Nizka stopnja trţne organiziranosti in nizka 

stopnja mobilnosti ljudi 

 Necelovita dodelanost izdelkov 
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 Večanje izobrazbene ravni  v podjetniški smeri –

večanje smelosti pri odpiranju novih delovnih mest 

tudi na področju domačih obrti-samozaposlitve  

 

 

 Slaba promocija  izdelovalcev in izdelkov 

 Nizek nivo blagovnih znamk 

 

Priloţnosti Nevarnosti 

 Ugodna geografska lega in bliţina meje kot 

razvojni potencial (Izgradnja avtoceste Ljubljana – 

Zagreb, Izgradnja tretje razvojne osi Holmec – 

Celje – Novo mesto – Hrvaška) 

 Neokrnjena narava, ohranjena naravna in kulturna 

dediščina, ter še ţive domače obrti, privlačne za 

nove priseljence rokodelcev 

 Predzaposleni,kmečke gospodinje,podjetni mladi 

kmetje z domačo obrtjo kot dopolnilno dejavnostjo 

zboljšajo ekonomski poloţaj. 

 Povečanje prihodkov druţb s prodajo izdelkov 

lastnih blagovnih znamk. 

 Odpiranje delavnic odprtih vrat v povezavi z 

razvojem turizma.  

 Raziti centre rokodelstva po večjih središčih. 

 Povezave rokodelcev s kmeti z namenom skupnega 

trţenja. 

 Intelektualno in materialno premoţenje v velikih 

sistemih 

 Razvoj vseh storitvenih dejavnosti 

 Razvoj malega podjetništva 

 Čezmejno sodelovanje z Republiko Hrvaško 

 Moţnosti za prenos znanj iz velikih sistemov  

 Trda meja s sosednjo drţavo Hrvaško je lahko 

velika ovira za širitev trga . 

 Nadaljnje zaostajanje v razvoju zaradi zastarele 

tehnološke opreme rokodelskih delavnic. 

 Ukinjanje dejavnosti zaradi pomanjkanja 

zainteresiranosti mladih za nadaljevanje tradicije 

 Zaradi slabega prenosa znanj nekatere rokodelske 

veščine lahko izumrejo 

 Nadaljnja neinformiranost in nepovezanost  lahko 

vodi v stagnacijo dejavnosti. 

 Nadaljnje zapiranje rokodelskih delavnic zaradi 

nestimulativne davčne politike 

 Premalo razvito podporno okolje za razvoj 

podjetništva ima lahko za posledico slabo 

koriščenje finančnih spodbud razpisanih iz 

drţavnih in EU sredstev. 

 Trţna neorganiziranost lahko pripelje do zapiranja 

rokodelskih delavnic 

 Nezadostno razvita podporna infrastruktura  

 Pre-zasičenost trţišča z uvoţenimi cenenimi 

rokodelskih izdelki. 

 Odvisnost razvoja regije in lokalnih okolij od 

velikih podjetij  

 Z odpuščanjem delavcev (tekstilna branţa) in 

niţanjem standarda se lahko zmanjša kupna moč 

prebivalstva v regiji. 

 

 Glavne prednosti 

Projektno področje je zelo  bogato in raznovrstno, kar se tiče ohranjenosti starih običajev in 

veščin izdelave izdelkov domače obrti. Področje je tudi bogato s posebnostmi v izdelavi, ki so 

značilne le za naše področje (pisanica, drsanke, vezenje..), kar dokazuje razvoj nekaterih 

blagovnih znamk . Za trţenje izdelkov domače obrti ima področje regije prednost v veliki 

bazi potencialnih  domačih potrošnikov  v širši javnosti, kakor tudi v velikem številu podjetji 

s potrebami po poslovnih darilih. Področje ima institucije za izobraţevanje potencialnih 

proizvajalcev in trţenje izdelkov domače obrti 

 

 Glavne slabosti 

Področje domače obrti JV Slovenije ima slabo demografsko strukturo. Rokodelci so starejši 

ljudje  brez naslednikov, ki bi domačo obrt nadaljevali, tako da je slab prenos znanja na 

mlajše.  Izdelovalci domače obrti v regiji so nepovezani in s tem teţje prihajajo do informacij, 

se teţje promovirajo in trţijo. Slabost rokodelcev v regiji je tudi slaba funkcionalna izobrazba 

in s tem v zvezi ne dovolj velika dodelanost izdelkov, da bi jih lahko uvrstili v višji cenovni 

razred in bolje trţili.  
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 Glavne priloţnosti  

Področje regije ima izredno bogato naravno in kulturno dediščino in še ţivo domačo obrt. 

Velika pestrost domače obrti nudi ljudem v regiji veliko moţnosti za razvoj dopolnilnih 

dejavnosti. V povezavi s turizmom je priloţnost za obstoječe rokodelce da svojo dejavnost 

razširijo z odpiranjem vrat svojih delavnic turistom. Bliţina meje s Hrvaško pa daje moţnost 

čezmejnega sodelovanja. 

 

 Glavne nevarnosti 

Nestimulativna davčna politika  lahko pripelje do nadaljnjega zapiranja rokodelskih delavnic. 

Zapiranje rokodelskih delavnic zaradi slabe tehnološke opremljenosti in s tem v zvezi 

nekonkurenčnosti z industrijsko proizvodnjo. Zaradi nepovezanosti in trţne neorganiziranosti 

lahko pride do nadaljnje stagnacije domače obrti.  

 

2.4. Turizem in dediščina 

 

Prednosti  Slabosti 

- ugodna prometna lega, ob meji, dostopna z vseh 

strani 

- bliţina mednarodnih letališč, prestolnice, razvitih 

turističnih destinacij - term 

- zadovoljiva cestna infrastruktura 

- dobre cestne povezave med naselji v regiji 

- bogata kulturno-zgodovinska dediščina s krepkim 

turističnim potencialom 

- ugodne naravne danosti s velikim turističnim 

potencialom, čisto in neokrnjeno okolje 

- visoka stopnja naravne ohranjenosti predvsem na 

območju Gorjancev 

-ohranjena tradicionalna kulturna krajina in velika 

krajinska pestrost 

-velik deleţ naravnih vrednot in območij Natura 2000  

-pestrost zvrsti naravnih vrednot: botanična, zoološka, 

geomorfološka, hidrološka dendrološka, 

paleontološka, gozdna in ekosistemska  

-prisotnost številnih ogroţenih in evropsko 

pomembnih vrst ( zakrasela območja – podzemske 

ţivali)  

-zavarovana in za zavarovanje predlagana parkovna 

območja 

-številne prvine prepoznavnosti regije in njenih delov 

( kraški pojavi, tradicionalne kulturna krajina, obvodni 

ekosistemi Kolpe in Krke s pritoki)   

- aktivno delovanje in pozitivno sodelovanje v okviru 

javnega in zasebnega sektorja in civilne druţbe 

- aktivno delovanje občinskih uprav, izobraţevalnih 

institucij in podpornih institucij 

- neizkoriščenost ţelezniškega omreţja zaradi slabih 

povezav in časa prevoza 

- slabe povezave z javnim potniškim prometom 

(ukinitev prog) 

- preobremenjenost cest s tovornim prometom skozi 

(posebej) mestna jedra 

- ni urejenih kolesarskih stez v zadostni meri 

- nezadostna izkoriščenost kulturno-zgodovinske 

dediščine za turistične namene 

- neizkoriščenost naravnih danosti za turistične namene 

-zaraščanje kmetijskih površin na območjih 

depopulacije in opuščanje kmetovanja 

-velika ranljivost kraškega sveta za onesnaţenja na 

preteţnem delu regije 

-premajhna ozaveščenost javnosti o pomenu in vlogi 

ohranjanja narave 

-varstvo narave vse prepogosto videno kot omejevalec 

- zaviralec razvojnih moţnosti  

-upravljavska raven zavarovanih območij (parka 

Lahinja, Kolpa) ni ustrezna 

-premajhen deleţ prezentiranih naravnih vrednot in 

neizkoriščene moţnosti vključitve ND v naravoslovni 

turizem, pohodništvo 

- ni krovne institucije, ki bi usmerjala in vodila razvoj 

turizma v regiji 

- premajhna povezanost turističnih ponudnikov 

- pomanjkljivo svetovanje podjetnikom 

- stihijsko dogajanje – odsotnost vizije in konkretnih 

ciljev razvoja 

- pomanjkljivo vodenje statistike 
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- povezovanje z organizacijami na regionalnem nivoju 

za razvoj skupnih tur. produktov 

- zadovoljiva gostinska ponudba 

- vzpostavljene in urejene športno-rekreativne in 

tematske poti 

- ugodna lokacija TIC-ov 

- vzpostavljena večina orodij trţnega komuniciranja 

(promocijski material, internet) 

- relativno ugodna starostna struktura prebivalstva, 

dovolj izobraţenega in usposobljenega kadra  

 

- premalo kvalitetnih informacijskih točk 

- pasivnost in nepovezanost turističnih ponudnikov pri 

informiranju gostov, posredovanju informacij o lastni 

ponudbi 

- pomanjkanje turističnih programov kljub potencialom 

- premalo in neprimerni večnamenski objekti za 

turizem 

- pomanjkanje javnih sanitarij 

- pomanjkanje parkirnih prostorov 

- upad vpisa v gostinske šole 

- veliko črnih odlagališč 

- neurejenost potencialnih zaščitenih območij, ni vizije 

- neurejene razmere na področju prostorskega urejanja 

(nedorečena vloga in podoba mestnih jeder, razpršena 

pozidava,…) 

 

 

Priloţnosti  Nevarnosti 

- ureditev prometa predvsem v mestnih jedrih in 

moţnost laţjega dostopa z osebnim avtomobilom 

- nadaljevanje gradnje avtoceste in tretje razvojne osi 

- glede na danosti vzpostavitev in razvoj novih 

tematskih poti 

- razpoloţljivi razvojni finančni viri za obnovo 

kulturno-zgodovinske dediščine 

- moţnosti za razvoj lokalne kulinarike 

-visok deleţ ohranjene narave kot potencial za razvoj 

turizma in za kakovost ţivljenja 

-prisotnost območij varstva narave, primernih za 

prezentacijo in obisk javnosti, razvoj naravoslovnega 

turizma in rekreacije v naravnem okolju  

-naravno ohranjena območja (parki) kot potenciali za 

razvoj turizma  

- energijski potencial prostora omogoča razvoj 

zdravilnega turizma 

-moţnosti za razvoj turizma v povezavi s kmetijstvom 

na območjih tradicionalnih kulturnih krajin  

-lega ob meji z R Hrvaško - moţnost za mednarodno 

povezovanje na področju varstva narave in  urejanja 

obkolpskega prostora in Gorjancev 

-izvajanje SKOP na področju kmetijstva v 

sodelovanju s sektorjem za varstvo narave   

- ustanovitev krovne institucije za destinacijski 

management 

- aktivno povezovanje turističnih ponudnikov, 

podpornih institucij 

- sodelovanje s sosednjimi razvitimi turističnimi 

destinacijami 

- izkazan interes turističnega gospodarstva k 

povezovanju in sodelovanju 

- predviden AC krak poslabša dostopnost do zaledja in 

nekaterih turističnih atrakcij (v primeru nezadostne 

informacije o ponudbi regije) 

- onesnaţevanje, preobremenjenost naravne in 

kulturno-zgodovinske dediščine 

-prevelika stopnja zaščite preširokih območij (parkov)  

-nekontrolirano zaraščanje kmetijskih zemljišč in 

večanje deleţa gozdnih površin na območjih kulturnih 

krajin  

-intenziviranje kmetijske pridelave na območjih z 

naravovarstvenimi vrednostmi  

-nekontroliran, prevelik obisk in neustrezne oblike 

turizma in rekreacije na območjih varstva narave oz. 

občutljivih območji (habitati ogroţenih vrst ipd.) ali 

kot vir okoljskih preobremenitev na območjih Kolpe, 

Krke, Gorjancev 

-onesnaţevanje okolja na območjih z velikimi 

dediščinskimi vrednostmi in potenciali za turizem 

-morebitne prevelike omejitve razvojnih pobud zaradi 

varstva narave in kulturne dediščine   

-nezadostno usklajevanje med sektorji  (kmetijstvo, 

varstvo narave in kulturne dediščine, turizem) 

- pasivnost turističnih ponudnikov 

- lokalna politika zavira razvoj turizma 

- nesodelovanje javnega, privatnega sektorja in civilne 

druţbe 

- Nevlaganje oz. preskromno investiranje v turistično 

infrastrukturo 

- pasivnost in čakanje zgolj na zunanje razvojne in 

investicijske vire – odsotnost inovativnosti in 

podjetnosti  

- onesnaţevanje narave z neupoštevanjem trajnostnih 
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- s sprejetjem strateškega dokumenta moţnost 

aktivnega lobiranja na nacionalnem nivoju 

- razvoj druţinskih oz. manjših nastanitvenih objektov 

-  razvoj kakovostnega in trajnostnega turizma (novi 

produkti, individualni pristop ), inovativni pristopi 

lokalnih skupnosti k spodbujanju inovativnih 

turističnih iniciativ 

- razpoloţljivi razvojni finančni viri za razvoj 

turistične ponudbe 

- moţnosti za razvoj storitvenih dejavnosti osnovne in 

dodatne turistične ponudbe 

- trend rasti podeţelskega, kulturnega, vikend turizma 

- razvoj poslovnega turizma  

- oţivitev starih mestnih (trških) jeder 

- moţnost potencialnih investitorjev iz domačega 

okolja  

-razvoj podjetništva na podeţelju 

-moţnost potencialnih investitorjev iz domačega 

okolja (d.o.o. in skupne investicije, javno-zasebna 

partnerstva) 

-razvoj vaških centrov in posameznih objektov ter 

turističnih vasi 

-oţivitev in nove vsebine za ohranjanje kulturne 

dediščine 

-animacija prebivalcev, izobraţevanje za ohranjanje 

znanj in tradicionalnih spretnosti ter delovanje v 

turizmu 

-animacija in izobraţevanje za razvoj eko-turizma 

-razvoj programov za zimsko sezono, kot izhodišče 

aktivnega turizma (kot podaljšanje sezone 

načel 

- pomanjkanje in neusposobljenost kadrov, bivalnih 

površin za kadre 

- pomanjkanje druţbene infrastrukture (vrtci, šole, 

knjiţnice, športne površine) 

- nejasnost, nedorečenost obstoječe zakonodaje 

- zaraščanje pokrajine zaradi opuščanja kmetijske 

dejavnosti  

- prevelika odvisnost oziroma navezanost na industrijo 

 

 

 Glavne prednosti 

Ključne prednosti območja LAS za razvoj turizma so bogata kulturno-zgodovinska dediščina s 

krepkim turističnim potencialom, ugodne naravne danosti, čisto in neokrnjeno okolje, 

ohranjena tradicionalna kulturna krajina in velika krajinska pestrost,  aktivno delovanje in 

pozitivno sodelovanje v okviru javnega in zasebnega sektorja in civilne druţbe ter 

vzpostavljena večina orodij trţnega komuniciranja (promocijski material, internet). 

 

 Glavne slabosti 

Ključne slabosti so  slabe povezave z javnim potniškim prometom,  neizkoriščenost naravnih 

danosti za turistične namene,  pomanjkljivo vodenje statistike,  pasivnost in nepovezanost 

turističnih ponudnikov pri informiranju gostov ter posredovanju informacij o lastni ponudbi 

ter pomanjkanje turističnih programov kljub potencialom. 

 

 Glavne priloţnosti 

Razvojne priložnosti so glede na danosti vzpostavitev in razvoj novih tematskih poti, 

razpoloţljivi razvojni finančni viri za obnovo kulturno-zgodovinske dediščine,  moţnosti za 
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razvoj lokalne kulinarike in lokalnih proizvodov v tej povezavi, prisotnost območij varstva 

narave, primernih za prezentacijo in obisk javnosti, razvoj naravoslovnega turizma in 

rekreacije v naravnem okolju, lega ob meji z R Hrvaško - moţnost za mednarodno 

povezovanje na področju varstva narave in  urejanja obkolpskega prostora in Gorjancev, 

ustanovitev krovne institucije za destinacijski management, razvoj druţinskih oz. manjših 

nastanitvenih objektov, razvoj kakovostnega in trajnostnega turizma (novi produkti, 

individualni pristop ), inovativni pristopi lokalnih skupnosti k spodbujanju inovativnih 

turističnih iniciativ ter oţivitev starih mestnih (trških) jeder. 

 

 Glavne nevarnosti 

Ključne nevarnosti so  onesnaţevanje, preobremenjenost naravne in kulturno-zgodovinske 

dediščine, nekontroliran, prevelik obisk in neustrezne oblike turizma in rekreacije na 

območjih varstva narave oz. občutljivih območji (habitati ogroţenih vrst ipd.) ali kot vir 

okoljskih preobremenitev na območjih Kolpe, Krke, Gorjancev, nezadostno usklajevanje med 

sektorji  (kmetijstvo, varstvo narave in kulturne dediščine, turizem), pasivnost turističnih 

ponudnikov in nesodelovanje javnega, privatnega sektorja in civilne druţbe, pasivnost in 

čakanje zgolj na zunanje razvojne in investicijske vire – odsotnost inovativnosti in podjetnosti 

ter nejasnost oziroma nedorečenost obstoječe zakonodaje. 

 

 

3 PRIORITETNE NALOGE 
 

 

OPOMBA: Projekti po posameznih prioritetah in ukrepih se nahajajo v Prilogi 2 

 

Vsi navedeni projekti v tem delu so bili ali evidentirani na delavnicah, ali so bili 

posredovani ustno in pisno, torej naknadno izdelovalcem naloge. Izvedbeni del je odprt 

dokument, kar pomeni, da je možno v katerem koli trenutku programskega obdobja 2007 – 

2013 predlagati nov projekt, v okviru usklajenih prioritet in ukrepov. Seveda pod pogojem, 

da je to interes partnerjev (ja) javnega, zasebnega in nevladnega sektorja, ki zagotavljajo 

tudi ustrezno finančno konstrukcijo 

 

3.1. PRIORITETA 1: Podjetništvo 

 

UKREP  1: Vseţivljensko učenje in pridobitev funkcionalnih znanj za osebni razvoj 

prebivalstva ter razvoj človeških virov 

 

Za razvoj in konkurenčnost gospodarstva posameznega območja so zelo pomembne inovacije, 

osnova za te pa je znanje. Prav to predstavlja eno izmed pomanjkljivosti območja LAS, saj je 

izobrazbena struktura zaposlenih tu slaba, prav tako pa je na obravnavanem območju nizka 
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stopnja funkcionalne pismenosti. Za zvišanje funkcionalne pismenosti in funkcionalnih znanj 

je potrebno oblikovati pogoje za vse vrste izobraţevanja in pismenosti in programe, ki jih 

posamezne ciljne skupine za svoje delo potrebujejo. Pri pripravi programov bo potrebno 

upoštevati potrebe in ţelje posameznih ranljivih skupin (starejši odrasli, mladina, brezposelni 

– starejši, mlajši, dolgoročno brezposelni, invalidi, Romi). V okviru priprave programov in 

institucionalnih moţnosti za izvajanje vseţivljenskega in funkcionalnega izobraţevanja bo 

pozornost namenjena posredovanju takih znanj, ki bodo praktično uporabna in bodo pozitivno 

vplivala na osebni razvoj posameznikov in povečevanje osebne blaginje ter tako prispevala k 

razvoju človeških virov na ravni območja LAS.  

 

UKREP 2: Vzpostavitev institucionalnega okolja in infrastrukture ter razvoj programov 

za podporo podjetništvu 

 

Obseg in uspeh podjetništva je močno povezan z lokalnimi dejavniki. To lahko opazimo na 

dva načina, saj je podjetništvo močno pod vplivom lokalnih okoliščin, obenem pa se 

podjetništvo najbolje spodbuja z lokalnimi iniciativami. V skladu s tem je potrebno na lokalni 

ravni zagotoviti pogoje za razvoj podjetništva. Vsako posamezno območje mora razvijati 

svojo privlačnost za podjetja (in kapital) predvsem z ustvarjanjem privlačnega okolja, tako po 

fizični plati (infrastruktura, lokacije industrijskih in drugih con) kot z vidika človeškega 

dejavnika. Urejen prostor za razvoj podjetništva, nizka cena zemljišč in dostopnost le-tega 

lahko predstavljajo dodatna spodbuda za razvoj in dvig konkurenčnosti gospodarstva. Poleg 

zagotovitve osnovne komunalne infrastrukture pa je potrebno zagotoviti tudi poslovne in 

ostale spremljevalne storitve. Z razvojem institucionalnega okolja za podporo podjetništvu se 

bo zagotavljala potrebna infrastruktura za delovanje podjetij. Ta vključuje različne oblike 

podpore, od informacijsko svetovalnih točk, do urejenih lokacij v obliki poslovno-

industrijsko-obrtnih con. Poleg razvoja podpore gospodarstvu v obliki institucij in 

infrastrukture, pa je za hitrejši razvoj podjetništva in novih podjetji potrebno tudi 

zagotavljanje podpornih storitev za nova, ter tudi obstoječa podjetja.  

 

UKREP 3: Tradicija in domača obrt   

 

Prioritetno območje je preteţno podeţelsko območje. Zaradi  svoje bogate naravne in kulturne 

krajine in bogatega zgodovinskega  spomina v še ţivečih domačih obrteh nudi prostoru 

dodatne moţnosti zaposlitve in s tem zboljšanje ekonomskega poloţaja ljudi ter ohranjanje 

poseljenosti. Z ohranjanjem domače obrti ohranimo tudi prepoznavnost regije po tipičnih 

izdelkih in opravilih. 

 

 

Glavni cilj projekta je ohranitev domačih obrti in sicer obstoječim rokodelcem pomagati k 

večjemu razvoju, potencialnim novim rokodelcem pa z ustanovitvijo podpornega okolja 

ustvariti pogoje in jih opogumiti za zagon dejavnosti.  
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Glavna naloga pa je povezati rokodelce in jih organizirati, ker le skupaj se bodo lahko 

uspešno informirali, promovirali in trţili ter ohranili dejavnost domače obrti ţivo. Ohranjanje 

domače obrti nima le ekonomskega pomena za regijo; velik pomen ima za ohranjanje 

prepoznavnosti regije in drţave v vedo bolj poenotenem svetu. 

 

3.2. PRIORITETA 2: Sonaravno kmetovanje ter dopolnilne in 
dodatne dejavnosti na kmetijah 

 

Projektno območje je preteţno podeţelsko območje. Bogata naravna in kulturna krajina nudi 

vse pogoje za doseganje dodatnih kvalitet tega prostora, tako za potrebe kmetijstva, 

gozdarstva, turizma, rekreacije, gospodarstva in okolja. Zato bomo na podeţelju ohranjali 

poseljenost z ohranjanjem kmetijstva in gozdarstva, širjenjem dopolnilnih dejavnosti na 

kmetijah, podjetništva in uporabi naravi sprejemljivih tehnologij. 

 

Cilji programa  

Na projektnem območju ostaja kmetijstvo poglavitna dejavnost na podeţelju tudi v obdobju 

od 2007 do 2013. Njegova vloga se ne bo odraţala samo v njegovi proizvodni funkciji, ampak 

priznavanju njegove večfunkcionalnosti. To pomeni, da kmetijstvu priznavamo vlogo 

gospodarskega dejavnika, poleg tega pa je kmetijstvo tudi panoga, ki skrbi za prostor na 

način, da ne izgublja svoje značilnosti. Zato je potrebno ustvariti pogoje za ohranjanje 

obdelanosti zemljišč, povečevanja velikosti kmetij za tiste kmetije, ki bodo gradile na svoji 

konkurenčnosti. Pogoji za razvoj dopolnilnih dejavnosti in podjetništva bodo temeljili 

predvsem na izkoriščanju domačih zmogljivosti (predelava lesa, zelišča, lovstvo …). Razvoj 

turizma na podeţelju bo slonel na  naravni, kulturni, etnološki in tehnični dediščini, 

ekološkem kmetovanju, gozdarstvu, lovstvu in ribolovu. Vzporedno je potrebno graditi tudi 

na izboljšanju izobrazbene strukture ljudi na podeţelju predvsem s pripravo ustreznih 

izobraţevalnih programov.   

 

Zato je poglavitni cilj na področju razvoja kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti krepitev 

večnamenske vloge kmetijstva z dopolnilnimi dejavnostmi in gozdarstva. Razvoj območja 

bo slonel na načelih trajnostnega gospodarjenja z obnovljivimi naravnimi viri, ohranjanju 

kulturne krajine, varovanju okolja in biotske raznovrstnosti in storitvenih dejavnosti.  Z ukrepi 

ţelimo prispevati k ekonomski in socialni krepitvi podeţelja v regiji in uveljaviti nove 

pristope k povečanju zaposlenosti na podeţelju.  

 

 

Razvoj kmetijstva z dopolnilnimi dejavnostmi bo na projektnem območju v obdobju 2007-

2013 slonel na naslednjih ukrepih: 

UKREP 1:  Razvoj dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah 

UKREP 2: Povečanje obsega pridelave in trţne organiziranosti ter certifikacije 

kmetijskih  
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  pridelkov in ţivil v okviru shem kakovosti 

UKREP 3: Vseţivljenjsko izobraţevanje s poudarkom na raznovrstnih funkcionalnih  

  izobraţevalnih programih  

UKREP 4: Povečan obseg neposredne prodaje kmetijskih pridelkov in ţivil 

UKREP 5: Lokalna oskrba trga s hrano 

UKREP 6: Razvoj dopolnilnih dejavnosti v povezi s socialnimi storitvami (varstvo 

otrok, varstvo starostnikov,…)  

 

 

3.3. PRIORITETA 3: Turizem in infrastruktura 

 

Vizija programa – turizem in dediščina 

 

Vizija razvoja turizma opredeljuje usmeritve razvoja turizma projektnega območja in 

vključuje izzive in spremembe, ki jih prinaša globalizacija, spremenjeni demografski trendi in 

tehnološki razvoj. Temelji na prepoznavnosti, konkurenčnosti ponudbe, urejenosti okolja, 

naravni in kulturni dediščini in razvoju okolju prijaznega trajnostnega turizma.  

 

Razvijala se bo turistična ponudba, ki bo razpoznavna po individualnem pristopu do gosta, ki 

ţeli občudovati, spoznavati, aktivno in pasivno uţivati neokrnjeno naravo, ki išče sprostitev, 

uţitke v sproščujočih termalnih vodah, doţivetja v domačem in gostoljubnem okolju, ki se rad 

vrača v preteklost, spoznava zgodovino, naravno in kulturno dediščino, okuša vina  ter 

tradicionalno kulinariko. 

 

Cilji prioritete – turizem in  infrastruktura:  

 

Cilji prioritete so naslednji: 

 boljše povezovanje turizma z varstvom narave ter s kmetijstvom in gozdarstvom 

(sinergija!)  

 oblikovanje produktov naravoslovnega in kulturnega turizma 

 oblikovanje produktov s parkovnimi vsebinami 

 povečevanje in izkoriščanje potencialov za razvoj ustreznih oblik turizma (zdraviliški, 

wellness, poslovni, rekreativni, zimski, prireditveni, gozdni itd.) 

 zagotavljanje razvojnih moţnosti in kakovosti bivanja na območjih varstva narave 

(izkoriščati primerjalne prednosti)  

 ohranjanje kakovosti območij varstva narave (ohranjanje ugodnega stanja vrst in 

ekosistemov, preprečevanje razvrednotenj, sanacija razvrednotenj)  

 usposobljenost človeškega potenciala za razvoj turizma 

 profesionalna organiziranost in marketing v obliki partnerstva javnega, zasebnega in 

nevladnega sektorja. 
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Kazalniki vpliva prioritete so naslednji: 

 

 dvig BDPja iz turistične dejavnosti, 

 podaljšanje povprečne dobe bivanja obiskovalcev 

 povečanje števila nočitev 

 povečanje števila turističnih nastanitvenih objektov, sob in leţišč. 

  

Ukrepi in cilji prioritete – turizem in  infrastruktura 

 

UKREP 1: Izboljšanje dostopnosti do objektov in območij naravne in kulturne 

dediščine, dvig kakovosti turistične infrastrukture in stanja objektov   kulturne 

dediščine 

 

Potrebno je postaviti, izboljšati in poenotiti pomanjkljivo turistično in drugo obvestilno 

signalizacijo ob glavnih prometnicah, izboljšati pretočnost informacij o turistični ponudbi 

znotraj regije in na nacionalni ter predvsem mednarodni ravni. Urediti elemente 

prostorske ureditve, kot so opremljenost s javnimi sanitarijami, koši za smeti,  označbami 

in signalizacijo. V turistične programe je potrebno povečano vključevati javni potniški 

promet (npr. ţeleznice) in okolju prijazne oblike transporta (kolesarjenje, pohodništvo, 

jahanje…). Izkoristiti potenciale bliţnjih razvitih turističnih destinacij čez mejo in 

relativno dobre prometne dostopnosti mednarodnih letališč, prestolnice in drugih večjih 

mest doma in čez mejo za prepoznavno in privlačno izletniško in predvsem stacionarno 

turistično destinacijo.   

 

Cilji ukrepa so naslednji: 

 Postaviti enotno in izboljšati obstoječo turistično signalizacijo in infrastrukturno 

nasploh ter jo prilagoditi evropskim standardom in potrebam uporabnikov iz 

domačega in tujih turističnih trgov 

 

Kazalniki rezultatov ukrepa so naslednji: 

 Število postavljenih signalizacijskih tabel, 

 

 

 

UKREP 2: Povečanje raznovrstnosti in kakovosti turistične ponudbe in storitev 

 

Na področju obstoječe turistične ponudbe je potrebno uredit:  

 

- Obogatiti in diverzificirati, specializirati in dvigniti kakovost ponudbe v gostinsko-

nastanitvenih objektih. Urediti in vplivati na spremembo toge zakonodaje 

predvsem za vzpostavitev gostinsko-nastanitvenih objektov z majhno 

zmogljivostjo (npr. turistične kmetije z nastanitvami, privatne sobe in apartmaji z 

do 10 leţišč,…), in izkoristiti moţnosti vključevanja obstoječih objektov za 



Lokalna razvojna strategija Dolenjske in Bele krajine 

Lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina 64 

turistične namene (zidanice, počitniške hiše, gozdarske koče, lovske koče). Na 

področju financiranja nameniti več razpoloţljivih javnih sredstev za sofinanciranje 

razvojnih investicij povezanih z razvojem turističnih produktov (ugodni krediti oz. 

subvencionirane obrestne mere, nepovratna sredstva iz različnih donacijskih 

shem), poenostaviti postopke za pridobivanje razvojnih sredstev. Za turistične 

namene bolje izkoristiti naravne, kulturno-zgodovinske, etnološke 

znamenitosti/atrakcije. Urediti razmerja glede skrbništva, vzdrţevanja oz. 

upravljanja in vire financiranja.  

- Obogatiti obstoječo turistično ponudbo (športna, prireditve, sejmi in drugi 

dogodki, podeţelski turizem, poslovni turizem,…), ki je preskromna glede na 

potenciale.  

- Prezentacija ključnih območji narave v regiji (Krka, Kolpa, Temenica, Gorjanci, 

Krakovski gozd: razdelava strategije prezentacije in finančnih virov za realizacijo. 

Potencialni nosilci: Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije, lokalne 

skupnosti in turistična društva.  

- Narediti analizo danosti in študijo izvedljivosti: pešpoti, kolesarske poti, poti za izlete 

s konji, trţenja gozdnih koč, učnih poti, lov, foto lov, opazovanje divjih ţivali  in 

ostalih moţnosti, katere omogočajo gozdovi. 

- Sodelovanje s sektorji kmetijstva in gozdarstva na območjih, kjer cilji varstva narave 

omejujejo obstoječo rabo kmetijskih in gozdnih površin  

- Oblikovati celovito turistično ponudbo, z izgradnjo turističnih kapacitet (rekreacijskih, 

nočitvenih, prehrambenih, oskrbovalnih….) in vzpostaviti povezavo na obstoječe 

stanje  posameznega okolja (kulturna, zgodovinska, naravna dediščina…). Zdravilni 

turizem za območje Kolpe – nadaljevati s projektom Svet Kolpe.  

 

Cilji ukrepa so naslednji: 

 vključiti v turistično ponudbo stacionarnega značaja, kot najvišje oblike dodane 

vrednosti, obstoječe objekte za turistične namene (zidanice, počitniške hiše, lovske 

koče, itd.) ter razviti raziskovalno inovacijske centre kot »centre znanja« za področja: 

gozd, voda, ţivali, rastline, ekološko kmetijstvo itd. 

 Prezentirati ključna območja narave v regiji in izboljšati ter intenzivirati sodelovanje s 

sektorji kmetijstva in gozdarstva na območjih, kjer cilji varstva narave omejujejo 

obstoječo rabo kmetijskih in gozdnih površin 

 Pripraviti ponudbo novih turističnih produktov in programov povezanih z vsebino 

naravne in kulturne dediščine, povezanih s potenciali razvoja programov v 

gozdnem okolju in vključiti lokalno stacionarno ponudbo  

 Spodbujati in podpirati v okviru vseh razpoloţljivih moţnosti izgradnjo turističnih 

kapacitet (rekreacijskih, nočitvenih, prehrambenih, oskrbovalnih….) za dvig in 

razširitev kvalitete in pestrosti turistične ponudbe v regiji  

 

Kazalniki rezultatov ukrepa so naslednji: 

 Povečano število nočitev na podlagi nove turističen ponudbe (zidanice…), 
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 Število storitev in ponudnikov, ki se trţijo preko interneta in posledično povečano 

število obiskovalcev zaradi večje prepoznavnosti oziroma novega produkta 

(informacijski sistem). 

 Število novih turističnih produktov in programov 

 

 

 

UKREP 3:  Celovit in učinkovit marketing turistične destinacije 

 

Zagotoviti je potreben kontinuiran proces razvoja turističnih produktov in programov 

povezanih z gozdom in razviti ustrezno promocijsko podporo in vzpostaviti trţne kanale. 

 

Cilji ukrepa so naslednji: 

 Izboljšati pretočnost informacij ponudnik-turist, ponudnik-centralni informacijski 

sistem, povečati uporabo sodobnih orodij trţnega komuniciranja (internet), 

predvsem na področju rezervacij in prodaje.  

 Zagotoviti sistematično vodenje statistike za potrebe priprave učinkovitejših 

marketinških strategij, tako za domače kot za tuje turistično trţišče 

 

Kazalniki rezultatov ukrepa so naslednji: 

 Povečano število novih nočitev.  

 Povečano število domačih in tujih gostov 

 Daljše bivanje gostov v regiji 

 

UKREP 4:  Izboljšanje organiziranosti in sodelovanja javnega, zasebnega in 

nevladnega sektorja pri razvoju turistične destinacije 

 

Povezati in izboljšati sodelovanje turističnih ponudnikov med seboj in  z javnimi sluţbami 

ter civilno druţbo. Formalizirati t.i. javno-zasebna partnerstva kot temelj za usklajeno in 

koordinirano sodelovanje pri razvoju podeţelskega turizma v JV Sloveniji. Povezati 

obstoječe akterje in ponudnike posameznih produktov. 

 

 Zagotoviti/Ustanoviti/mreţno povezati in pravno-formalizirati krovno institucijo-

partnerstvo za trţenje turistične ponudbe v regiji JV Sloveniji 

 Zagotoviti večjo vključenost akterjev turističnega razvoja v razvojna partnerstva, 

še posebej akterjev zasebnega sektorja 

 

Kazalniki rezultatov ukrepa so: 

 

 Število nočitev in deleţ v JV Sloveniji (domači - D, tuji - T) 

 Struktura turistov po izvoru (domači, tuji) 

 Povprečna doba bivanja turistov (zdravilišča - Z, ostali - O) 

 Število novih internetnih priključkov  
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UKREP 5:  Razvoj človeških virov za uresničitev ciljev turistične destinacije  

 

Zagotoviti strokovno, kvalitetno in privlačno ter predvsem sistemsko izobraţevanje 

mladih za povečano zanimanje in interes za gostinski poklic, oziroma za opravljanje 

turistične dejavnosti nasploh.  Omogočiti certifikatno izobraţevanje za tradicionalne 

poklice na podeţelju, npr. suhorobarja. 

 

Cilj 1 – Permanentno izvajati strokovno, kvalitetno in turističnim trendom prilagojeno 

sistemsko izobraţevanje vseh starostnih skupin za povečano zanimanje ter delovanje na 

področju turistične dejavnosti v regiji vključno z domačo obrtjo. 

 

Kazalniki rezultatov ukrepa so naslednji: 

 Dvig izobrazbene ravni v turizmu 

 

 

4  RAZVOJNA VIZIJA 
 

4.1. Izbrana tema in cilji 

 
Vizija razvoja  območja LAS temelji na trajnostnem razvoju, razvoju moţnosti za 

ohranjanje oz. pridobivanje novih kvalitetnejših delovnih mest na podeţelju s 

poudarkom na varovanju okolja in skladnem prostorskem urejanju. To pomeni ustvariti 

razmere za kakovostno ţivljenje na območju LAS ter zagotavljati prostorske moţnosti za 

uresničevanje gospodarskih ciljev in ciljev na področju razvoja človeških virov ter druţbene 

blaginje, ob tem pa ohraniti prvine, ki prispevajo k prepoznavnosti območja LAS.   

 

Osnovni cilj načrtovanega razvoja v programskem obdobju je  ustvarjati zdravo okolje z 

vzpostavitvijo ravnoteţja med naravnim okoljem, gospodarskim razvojem in izrabo prostora 

na drugi strani.  Prioritete razvoja območja so usklajene z nacionalnimi (strategije) in 

mednarodnimi (konvencije) dokumenti, hkrati pa poudarjajo posebnosti in primerjalne 

prednosti tega podeţelskega območja.  

 

Strateški cilji, ki jih ţelimo z realizacijo Lokalne razvojne strategije v obdobju 2007 – 2013 

doseči, so naslednji: 

 Ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih ter izboljšava obstoječih delovnih mest. 

 Povečanje vključevanja prebivalcev LAS v vseţivljenjske oblike izobraţevanja. 

 Razvoj in popestritev turistične ponudbe in infrastrukture.  
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 Izboljšanje kvalitete ţivljenja na podeţelju. 

 Ohranjanje okolja s poudarkom na ohranjanju naravne in kulturne dediščine.  

 

Vizija razvoja območja je usklajena z naslednjimi razvojnimi in strateškimi dokumenti: 

 Strategija razvoja Slovenije (SRS) 2007 – 2013 

 Drţavni razvojni program (DRP) 2007 - 2013  

 Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov (OP RR) 2007 – 2013 

 Nacionalni strateški referenčni okvir 

 Operativni program upravljanja območij NATURA 2000 

 Program razvoja podeţelja RS (PRP) 2007-2013 

 Regionalni razvojni program JV Slovenije (RRP) 2007 – 2013 

 Razvoj podjetništva na podeţelju JV Slovenije 

 Razvojni programi občin članic LAS Dolenjska in Bela krajina 

 

Naloga akterjev, ki sodelujejo v partnerstvu LAS-a je izboljšati ţivljenjski standard 

podeţelskega prebivalstva, ne da bi pri tem korenito spremenili ali "uničili" lokalno kulturo 

ali obstoječi način ţivljenja in to predvsem na nekaterih naslednjih področjih: 

 

EKONOMSKA OŽIVITEV -  Strategija je izdelana kot razvojna moţnost za ekonomsko 

oţivitev podeţelja. Predvsem ţeli vzpostaviti pogoje za razvoj novih in manj razvitih področij 

znotraj celotnega projektnega območja, tako da bi bili omogočeni parametri za uravnoteţen in 

enakomernejši razvoj na celotnem projektnem območju LAS-a.  Npr. na področju razvoja 

trajnostnega turizma je ţelja povečati število obiskovalcev, podaljšati čas njihovega bivanja 

(omogočanje razvoja stacionarnega turizma) in povečanje raznolikost zanimivosti in storitev 

(širjenje, podaljšanje, pestrost). 

 

PRISPEVEK K SKLADNEMU REGIONALNEMU RAZVOJU -  Na temelju izdelane strategije 

in predvsem z njeno realizacijo v programskem obdobju 2007 – 2013 bo dan prispevek k 

celostnem razvoju podeţelja projektnega območja in s tem tudi k skladnem regionalnem 

razvoju celotne regije Dolenjske in Bele krajine. Seveda bodo aktivnosti LEADER le ena od 

razvojnih pobud in moţnosti, pomembno je, da bodo tako strokovni koordinatorji aktivnosti 

LEADER kot tudi vsi partnerji  LAS-a sposobni povezati še  druge razvojne pobude 

(INTERREG, regionalne spodbude, strukturni skladi itd.) preko katerih se bodo lahko 

realizirali posamezni projekti. 

 

PRENOSLJIVOST - Ocenjujemo, da  koncept oziroma razvojno Strategijo LAS Dolenjske in 

Bele krajine lahko prenesemo v druga območja, kjer imajo za cilj trajnostni razvoj območja z 
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elementi naravne in kulturne dediščine, kjer ţelijo izkoristiti prednosti in povezave 

sonaravnega kmetijstva in turizma in obenem ohraniti svojo dediščino, kjer je še dovolj 

kritične mase tistih, ki se ţelijo ukvarjati z domačo obrtjo in dopolnilnimi dejavnostmi, kjer 

ţelijo izkoristiti vse potenciale obmejnega območja, kjer ţelijo spodbujati podjetništvo in 

inovativnost na podeţelju in predvsem tam, kjer prisegajo na partnersko sodelovanje in 

dolgoročni razvoj. 

 

TRAJNOSTNI RAZVOJ -  Razvojna strategija se v svoji zasnovi osredotoča na naravno in 

kulturno bogastvo podeţelja. Pri tem tvegamo, da bi bile nekatere od najobčutljivejših 

razvojnih potencialov območja izpostavljene prevelikemu »razvojnemu pritisku«. Zato bomo 

vsak projektni predlog »preverili« preko t.i. metode presoje sprejemljivosti okolja, ki  bo 

vključevala fizično in druţbeno presojo. 

 

 

4.2. Prioritetne naloge, razdeljene po cilju, h kateremu prispevajo 

 

Na območju LAS bomo posebno pozornost namenili  trem prioritetam opredeljenih v 

Preglednici 22. V preglednici  so opredeljeni najpomembnejši strateški cilji, katere ţelimo 

doseči z razvojem delom na posameznih zastavljenih prioritetah. 
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Preglednica 22: PRIORITETNE NALOGE NA OBMOČJU LAS DOLENJSKE IN BELE KRAJINE IN SKLADNOST Z OSMI PRP 2007-

2013 (EKSRP) 

PRIORITETE STRATEŠKI CILJI OS - 

ESRP 

PRIORITETA 1:  PODJETNIŠTVO  
Osnovni cilj je vzpodbuditi podjetniški način razmišljanja tako v osnovni kmetijski dejavnosti, kot v nekmetijskih 

proizvodnih in storitvenih dejavnostih  in tako odpreti nova oz. vsaj ohraniti obstoječa delovna mesta na podeţelju. 

S tem namenom je na večini kmetij potrebno povečanje obsega kmetijske pridelave oz. intenzifikacije in 

specializacija ter tehnološka posodobitev kmetijskih gospodarstev in infrastrukture v ţivilski predelovalni verigi.  

Za nekmetijske podjetniške dejavnosti (tako storitvene kot proizvodne) je značilno, da temeljijo na zastareli 

tehnologiji, zato ne morejo konkurirati sodobno opremljenimi podjetniškim enotam. Podjetnike je potrebno 

spodbujati k stalnemu posodabljanju proizvodnega in storitvenega  programa, saj je to osnovni pogoj za ustvarjanje 

višje dodane vrednosti, novih delovnih mest, pa tudi za ekološko neoporečno opravljanje dejavnosti.  

Tradicija in domača obrt predstavlja veliko razvojno priloţnost za to območje. Posebno področje predstavljajo 

lončarstvo, belokranjske pisanice, medarstvo… Znanje iz starejših se premalo prenaša na mlade.  

Pomemben faktor pri razvoju vseh dejavnosti je izobraţevanje v vseh starostnih obdobjih. Izobrazbena struktura 

prebivalstva še vedno ni na zadovoljivi ravni, čeprav je na območju zadostno število kvalitetnih poklicnih in 

srednješolskih programov, pomembno mesto pa predstavljajo tudi višješolski programi. 

 

 

 OHRANJANJE IN USTVARJANJE 

NOVIH DELOVNIH MEST TER 

IZBOLJŠAVA KVALITETE 

OBSTOJEČIH DELOVNIH MEST  

 POVEČANJE VKLJUČEVANJA 

PREBIVALCEV NA OBMOČJU LAS V 

VSEŢIVLJENJSKE OBLIKE 

IZOBRAŢEVANJA 

 IZBOLJAŠANJE KVALITETE 

ŢIVLJENJA NA PODEŢELJU 

OS 3 

 IN OS 1* 

 

PRIORITETA 2: SONARAVNO KMETOVANJE TER DOPOLNILNE IN DODATNE 

DEJAVNOSTI NA KMETIJAH 
Obstoječi obseg sonaravnih oblik kmetovanja in načrtovano povečevanje tega dela (INTEGRIRANA, 

EKOLOŠKA PRIDELAVA, ) bo omogočilo večji obseg pridelave hrane in ţivil vključenih v sheme kakovosti 

hrane. Poleg integrirane in ekološke pridelave bo načrten razvoj usmerjen v certificiranje oz. trţno organiziranje 

kmetijskih pridelkov in ţivil vključenih v sheme kakovosti, ki so specifične za območje LAS: Cviček, Belokranjec 

in Metliška črnina – vsi  P.T.P, tradicionalni izdelki kot so belokranjska pogača, belokranjska povitica in prosta 

povitica, jagenjček  na raţnju, sokovi sadja (avtohtone sorte) visokodebelnih sadnih dreves,… Načrten razvoj 

dopolnilnih in dodatnih dejavnosti v širšo turistično ponudbo kraja in večji deleţ trţne organiziranosti ter 

razpoloţljivih prodajnih mest bo omogočil večji prihodek na kmetijah in tako kvalitetnejša delovna mesta. 

Spcifično pozornost bomo namenili razvoju dopolnilnih dejavnosti v povezavi s socialnimi storitvami (varstvo 

starostnikov, varstvo otrok,…). 

Vseţivljensko izobraţevanje (nizka izobrazbena struktura gospodarjev kmetij, predvsem funkcionalno, je 

pomemben segment dejavnosti v okviru te prioritete. 

 

 

 OHRANJANJE IN USTVARJANJE 

NOVIH DELOVNIH MEST TER 

IZBOLJŠAVA KVALITETE 

OBSTOJEČIH DELOVNIH MEST  

 POVEČANJE VKLJUČEVANJA 

PREBIVALCEV NA OBMOČJU LAS V 

VSEŢIVLJENJSKE OBLIKE 

IZOBRAŢEVANJA 

 RAZVOJ IN POPESTRITEV 

TURISTIČNE PONUDBE IN 

INFRASTRUKTURE 

 IZBOLJŠANJE KVALITETE ŢIVLJENJA 

NA PODEŢELJU 

OS 1,  

OS 2, 

 IN  OS 3 
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 OHRANJANJE OKOLJA S 

POUDARKOM  NA OHRANJANJU 

NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE 

PRIORITETA 3: TURIZEM IN INFRASTRUKTURA 
Območje Dolenjske in Bele krajine ima velik potencial za razvoj turizma in prostočasnih dejavnosti. Zelo močno je 

razvit zdraviliški turizem, ki odpira moţnosti za razvoj turizma na celotnem območju . S tem je mišljen turizem na 

kmetijah, nova zakonodaja pa odpira dodatno moţnost razvoja zidaniškega turizma. Ponudba kulinarike, vin, medu 

in izdelkov iz suhega sadja  povečuje pestrost turistične ponudbe. Območje NATURE s pestrostjo flore in favne 

predstavlja odlične podlage za t.i. »Mehki in izobraţevalni turizem.  K pestrosti ponudbe celotnega območja pa 

svoje dodajo  društva. Aktivna so društva kmečkih ţena, vinogradnikov, sadjarjev, čebelarjev…. 

Za nadaljnji razvoj turizma je nujno izboljšati dostopnost in dvigniti raven turistične infrastrukture – obvestilno 

signalizacijo ob glavnih prometnicah, izboljšati pretočnost informacij o turistični ponudbi znotraj regije in na 

nacionalni ter predvsem na mednarodni ravni.  

 

 RAZVOJ IN POPESTRITEV 

TURISTIČNE PONUDBE 

 OHRANJANJE IN USTVARJANJE 

NOVIH DELOVNIH MEST TER 

IZBOLJŠAVA KVALITETE 

OBSTOJEČIH DELOVNIH MEST  

 POVEČANJE VKLJUČEVANJA 

PREBIVALCEV NA OBMOČJU LAS V 

VSEŢIVLJENJSKE OBLIKE 

IZOBRAŢEVANJA 

 OHRANJANJE OKOLJA S 

POUDARKOM  NA OHRANJANJU 

NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE 
 

OS 3 
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4.3. Ciljne  skupine za posamezne prioritete  

 
Ciljne skupine so praktično vsi segmenti lokalnega prebivalstva, še posebej mladi in ţenske 

ter tiste interesne skupine, ki s svoji aktivnim delom ţe sedaj prispevajo k razvoju tega 

prostora. Tako so vaške skupnosti in lokalne skupnosti, različna interesna društva vseh 

starostnih in spolnih struktur, marginalne skupine (Romi) in vsi ostali predstavniki javnega in 

zasebnega interesa.  

Posebna pozornost izvedbenih projektov bo namenjena tudi tistim ciljnim skupinam, ki imajo 

manj moţnosti za razvoj:  

 prebivalci, ki so bolj oddaljeni od urbanih sedišč in zaposlitvenih moţnosti,  

 obstoječa kmetijska gospodarstva, ki v prihodnosti ne bodo uspela zagotavljati primernega 

dohodka s primarno kmetijsko dejavnostjo, 

 kmetije s ciljem izboljšanja kvalitete delovnih mest, 

 pridelovalci in predelovalci vključeni v pridelavo izdelkov v sheme kakovosti, 

 ponudniki turističnih storitev in dejavnosti,  

 vsi prebivalci LAS s poudarkom na: mladih po 20 letu starosti, ki niso vključeni v 

formalne oblike izobraţevanj, ţenskah, kmetih, potencialnih podjetnikih… 

 registrirane institucije za izobraţevanje, 

 ponudniki socialnih storitev, 

 socialno ogroţeni: otroci, osebe s posebnimi potrebami, starostniki, 

 prebivalci na območju NATURE 2000, 

 lastniki zemljišč in objektov. 

 lokalne in krajevne skupnosti. 

 

 

Kako posamezne ciljne skupine prispevajo k uresničevanju posameznih prioritet je razvidno iz 

spodnje Preglednice 23. Ciljen skupine so kombinirane s strateškimi in specifičnimi cilji, ki 

jih želimo doseči. Preglednica je dopolnjena z indikatorji. 

Opredeljene indikatorje na LAS območju   načrtujemo doseči z zasledovanjem naslednjih 

strateških in specifičnih ciljev razvoja območja.  

 

Prioriteta 1:   PODJETNIŠTVO 

Prioriteta 2:  SONARAVNO KMETOVANJE TER DOPOLNILNE IN 

DODATNE DEJAVNOSTI NA KMETIJAH 

Prioriteta 3:              TURIZEM IN INFRASTRUKTURA 
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STRATEŠKI CILJI SPECIFIČNI CILJI CILJNE SKUPINE INDIKATORJI 

Ohranjanje in ustvarjanje 

novih delovnih mest ter 

izboljšava kvalitete 

obstoječih delovnih mest 

 

PRIORITETI 1 IN 2 

- povečevanje razvoj podjetništva - podjetniki - štev. novo registriranih 

podjetij (s.p, d.d,  

- štev. novoustvarenih 

delovnih mest 

- povečanje  štev. kmetij z dopolnilnimi in 

dodatnimi dejavnostim   

- obstoječa kmetijska gospodarstva, ki v prihodnosti ne bodo 

uspela zagotavljati  primernega dohodka s primarno 

kmetijsko dejavnostjo, 

- kmetije s ciljem izboljšanje kvalitete delovnih mest, 

- štev. registriranih 

dopolnilnih in dodatnih 

dejavnosti na kmetijah 

- raznovrstnost vključevanja v 

tovrstne dejavnosti 

 

- povečevanje obsega in raznovrstnosti 

dodatnih dejavnosti v gospodinjstvih na 

podeţelju 

- prebivalci, ki so bolj oddaljeni od urbanih središč in 

zaposlitvenih moţnosti, 

- ponudniki turističnih storitev in dejavnosti, 

- štev. registriranih 

- štev. usmerjenih v turistično 

ponudbo 

- povečevanje obsega pridelave, predelave 

trţenja kmetijskih, gozdarski in ţivilskih 

izdelkov vključenih v sheme kakovosti  

 

 

-  pridelovalci in predelovalci vključeni v pridelavo izdelkov 

v sheme kakovosti 

- število kmetijskih pridelkov 

oz ţivil vključenih v sheme 

kakovosti hrane 

 

- povečanje obsega in oblik neposredne 

prodaje pridelkov in izdelkov 

- pridelovalci in predelovalci vključeni v pridelavo izdelkov 

v sheme kakovosti 

- štev. gospodarstev, ki 

neposredno trţijo 

-  štev. mest neposredne 

prodaje 
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Povečevanje vključevanja 

prebivalcev na območju 

LAS v vseţivljenske 

oblike izobraţevanja 

 

PRIORITETE 1,2 IN 3 

- povečanje ponudbe raznovrstnih oblik 

funkcionalnih izobraţevanj 

- zagotoviti ustrezno infrastrukturo za 

funkcionalno izobraţevanje 

- povečevanje raznovrstnosti in števila 

izobraţevanj za pridobitev nacionalnih 

poklicnih kvalifikacij 

 

- vsi prebivalci LAS s poudarkom na: mladih po 20 letu 

starosti, ki niso vključeni v formalne oblike izobraţevanj, 

ţenskah, kmetih, potencialnih podjetnikih… 

- registrirane institucija za izobraţevanje 

- štev. pripravljenih 

programov funkcionalnih 

oblik izobraţevanja in  štev. 

izvedenih izobraţevanj za 

pridobitev NPK 

- štev. izvedenih programov 

funkcionalnih oblik 

izobraţevanja 

- štev. opremljenih prostorov 

za izvedbo funkcionalnih 

oblik izobraţevanja 

- štev. udeleţencev 

- štev. pridobljenih NPK   

- povečevanje deleţa uporabnikov 

računalniških programov in internet storitev 

- vsi prebivalci LAS s poudarkom na: mladih po 20 letu 

starosti, ki niso vključeni v formalne oblike izobraţevanj, 

ţenskah, kmetih, potencialnih podjetnikih 

- štev. udeleţencev 

računalniškega usposabljanja  

Razvoj in popestritev 

turistične ponudbe in 

infrastrukture 

 

PRIORITETE 3 , 2 IN 1 

- intenzivnješe in kvalitetnejše vključevanje 

ponudbe podeţelja v turistično ponudbo na 

območju  LAS 

 

- ponudniki turističnih storitev in dejavnosti 

 

- štev. ponudnikov, ki so 

aktivno vključeni v turistično 

ponudbo območja 

- raznovrstnost ponudbe 

- štev. nočitev 

- deleţ povečanja 

nastanitvenih in nočitvenih 

kapacitet 

- štev. dopolnilnih in dodatnih 

dejavnosti, ki so neposredno 

vključene v turistično 

ponudbo 

 

- razvoj trţno promocijskih aktivnosti - ponudniki turističnih storitev - št. novih programov 
Izboljšanje kvalitete 

ţivljenja na podeţelju 

 
PRIORITETI 1 IN 2 

- izboljšanje ponudbe in kvalitete socialnih 

storitev 

 

 

- ponudniki socialnih storitev 

- socialno ogroţeni: otroci, osebe s posebnimi potrebami, 

starostniki 

 

- prebivalci območja LAS 

 - število mest neposredne 

prodaje za kmetijske pridelke 

in ţivila 
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- povečevanje obsega lokalne oskrbe s hrano  

Ohranjanje okolja s 

poudarkom na ohranjanju 

naravne in kulturne  

dediščine 

 
PRIORITETI 3 IN 2 

- zagotavljanje ugodnega stanja vrst in 

habitatnih tipov na območjih NATURE 2000 

- tu dopisat še za kulturno dediščino 

- prebivalci na območjih NATURE 2000 

- lastniki zemljišč in objektov 

- lokalne in krajevne skupnosti  

- obstoječi monitoring 

pristojnih sluţb 

- razvoj »mehkih« oblik turizma na območjih 

NATURE 2000 
-  prebivalci na območjih NATURE 2000 - razvoj novih programov 
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5  Pričakovani rezultati  

 
Preglednica 24: Načrtovani indikatorji na območju LAS Dolenjska in Bele krajine 

 

 

Indikator Izhodiščno stanje – leto 

2006 

Načrtovano 

leto 2013 

Število nanovo registriranih podjetij 

- število nosilcev ţensk 

- število nosilcev mladih pod 40 let 

 0  

0 

0              

75 

25 

50 

 

Število novih delovnih mest (prebivalcev vključenih v LAS) 

  

100 

 

Število registriranih dopolnilnih in dodatnih dejavnosti 

- število registriranih na kmetijah 

- število registriranih v ostalih gospodinjstvih na podeţelju 

- število dopolnilnih in dodatnih dejavnosti, ki so neposredno 

vključene v turistično ponudbo 

 

234 

 

280 

 

Število kmetijskih pridelkov vključenih v sheme kakovosti 

3 5 

 

Število oblikovanih mest neposredne prodaje za kmetijske pridelke, 

ţivila in izdelke domače obrti 

- kmetijske pridelke in ţivila 

      -izdelke domače obrti 

 

 

0 

 

 

3 

 

 

Število izvedenih izobraţevanj 

 

0 

 

50 

 

Število udeleţencev izobraţevanj v okviru dejavnosti LAS 

- od tega ţensk 

- mladih do 30 let 

 

0 

 

500 

40% 

10% 

 

Število programov: 

-funkcionalnih izobraţevanj 

 

 

0 

 

5 

 

Število opremljenih prostorov za namene funkcionalnega 

izobraţevanja 

 

0 

 

2 

   

 

Indikatorji LAS 

 

Število članov LAS 

 

47 

 

55 

 

Število animacijskih dejavnosti  

in štev. udeleţencev 

 

0 

0 

 

10 

100 

 

Število objavljenih prispevkov o LAS v javnih medijih 

 

0 

 

30 

 

Število izvedenih projektov 

 

0 

 

40 
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Število sodelujočih partnerjev v projektih 0 80 

 

Število podjetij in zdruţenj (društev), ki sodelujejo v projektih 

 

0 

 

40 

 

Število projektov financiranih iz drugih virov  

 

0 

 

15 

 

Število novih prireditev 

 

0 

 

5 

 

Število delujočih informacijskih točk 

 

2 

 

6 

Število postavljenih signalizacijskih tabel 0, izvedbeni načrt 

RRP, 2006 

150 

Število nočitev in deleţ v JV Sloveniji (domači - D, tuji - T) D – 175.150  

T – 89.180 

Zavod za stat. RS, 2004 

D – 200.000 

T – 100.000 

 

Število novih turističnih programov 0, izvedbeni načrt 

RRP, 2006 

50 

Število nočitev in deleţ v JV Sloveniji (domači - D, tuji - T) D – 175.150  

T – 89.180 

Zavod za stat. RS, 2004 

D – 200.000 

T – 100.000 

 

Struktura turistov po izvoru (domači, tuji) D – 47% 

T – 53 % 

izvedbeni načrt RRP, 

2004 

D – 45 % 

T – 55 % 

 

Povprečna doba bivanja turistov (zdravilišča - Z, ostali - 

O) 

Z – 6,5 

O – 2,1 

izvedbeni načrt RRP, 

2004 

Z – 7 

O – 3 

 

Število nočitev in deleţ v JV Sloveniji (domači - D, tuji - T) D – 175.150  

T – 89.180 

Zavod za stat. RS, 2004 

D – 200.000 

T – 100.000 

 

Struktura turistov po izvoru (domači, tuji) D – 47% 

T – 53 % 

izvedbeni načrt RRP, 

2004 

D – 45 % 

T – 55 % 

 

Povprečna doba bivanja turistov (zdravilišča - Z, ostali - 

O) 

Z – 6,5 

O – 2,1 

izvedbeni načrt RRP, 

2004 

Z – 7 

O – 3 

 

Število novih internetnih priključkov 0, izvedbeni načrt 

RRP, 2006 

15.000 

 

Število izobraţenih kadrov v procesu formalnega in 

neformalnega izobraţevanja 

 

0 150 
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 Pričakovane rezultate bomo dosegli po naslednjih principih 

 

V okviru razvojne Strategije za LAS Dolenjsko in Belo krajino pričakujemo projekte s 

konkretnimi rezultati in učinki, take, ki jih bo moţno meriti in ki bodo izpolnjevali največ 

elementov od spodaj navedenih  kriterijev: 

 

- Projekti bodo skladni z razvojnimi pobudami na lokalni, nacionalni in EU ravni, kar pomeni da 

bodo projekti strateško vključeni v širše razvojne pobude 

- projekti bodo v skladu z lokalnimi  razvojnimi  strategijami posameznih sodelujočih partnerjev, 

tako javnega, zasebnega in nevladnega sektorja, kar pomeni da bodo komplementarni z njimi 

- projektni predlogi bodo težili v inovativnosti, to pomeni, da se bodo ideje črpale iz tradicije in 

lokalnih razvojnih potencialov, ki bodo usmerjeni v iskanje priložnosti za zajemanje dodane 

vrednosti, ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta, izboljšanje kvalitete lokalnega okolja itd. 

Ocena, ali projekt za lokalno skupnost predstavlja nekaj inovativnega bo podana s strani organa 

odločanja v LAS-u 

- predstavljena finančna konstrukcija projekta in viri financiranja bodo zagotovljeni na način 

partnerske participacije v večini možnih primerov. Če se bo pokazalo da je projekt posameznika 

tudi pomemben za širše okolje, se lahko realizirajo tudi taki projekti. Tako bo vzpostavljeno večje 

sodelovanje in zaupanje med javnim in zasebnim sektorjem, kar je eden od zelo pomembnih 

rezultatov delovanja LAS-a 

- izbrani projekti bodo morali prispevati svoj delež k razvoju celotnega območja LAS, kar bo 

prispevalo pomemben doprinos tudi k enakomernemu razvoju celotnega območja le-tega, saj bo 

poudarek na tistih podeželskih območjih, ki rabijo dodaten impulz in zagon za svoj razvoj 

- največja možna mera pozornosti bo namenjena participativnemu načrtovanju in izvajanju 

posameznih projektov. Pri tem bo zelo pomembna ocena o stopnji sodelovanja, vključenosti in 

podpore lokalne skupnosti pri pripravi in izvedbi projekta in njegova koristnost za prebivalce na 

območju, ki bo podana s strani organa odločanja 

- Projekti bodo morali zagotavljati trajnost, kar pomeni da bo zelo pomembno na kakšen način 

bodo zagotavljane  možnosti nadaljnjega izvajanja projekta, tudi po času, ko ni več pomoči javnih 

sredstev 

- Pomembno bo tudi, da bodo projekti takih vsebin s  katerimi bo možno  prenesti tako ideje in 

izkušnje na ostala območja, vključujoč povezovanje in izvajanje skupnih projektov, tako med LAS-i 

v Sloveniji kot tudi v celotnem prostoru EU, kjer imajo LAS-i možnost za tovrstno sodelovanje in 

izmenjavo skupnih projektov 

- projekti bodo morali upravičiti tako ekonomsko in družbeno upravičenost, zato bo podana ocena 

potrebe po izvajanju projekta, opredelitev rabe lokalnih virov v skladu z načeli trajnostnega 

razvoja in vključevanje projektov zasebnega značaja, kar bo naloga organa odločanja v LAS-u 

- projektni predlogi, ki bodo podani s strani posameznih partnerjev projekta bodo ocenjeni tudi z 

vidika sposobnosti in referenc za izvajanje tega projekta. Na ta način želimo doseči usposobljenost 

za upravljanje projektov, tudi v kasnejših fazah izvajanja in v sklopu drugih razpoložljivih 

finančnih okvirih in programih 
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- pomemben bo tudi doprinos projekta za enakopravno vključenost posameznikov in družbenih 

skupin v lokalnem okolju – enake možnosti - za kar bo podana tudi ocena kako projekt zagotavlja s 

strani organa odločanja 

- eden od pomembnih dejavnikov bo tudi presoja vplivov na okolje, kjer bo podana ocena v kolikšni 

meri projekt prispeva k ohranjanju okolja oziroma ali negativno vpliva na okolje 

 

 

 

6  STRATEGIJA ZA IZVEDBO 

 

6.1.  Opis priprave strategije po pristopu »od spodaj navzgor« 

 
 OPIS PRIPRAVE STRATEGIJE: 

 

Za pripravo Strategije so bila izvedene delavnice na terenu, ki so bile po vsebini in namenu 

razdeljene na naslednje sklope: 

 

Prvi del (glej PRILOGA, Seznam izvedenih delavnic, delavnice od zap.št.1 – zap.št. 10): 

 

Vsebinsko so bile posamezne delavnice razdeljene na dva dela. V prvem delu je bil izveden 

animacijsko, motivacijski in informativni del, v katerem so bili udeleţenci seznanjeni z 

osnovnimi principi in načinom delovanje LEADER. Drugi del je bil namenjen vsebinskim 

dopolnitvam in konkretnim aktivnostim za njihovo pripravo in sprejem. Tako so strokovni 

nosilci po posameznih področjih (kmetijstvo z dopolnilnimi dejavnostmi, domača obrt, 

podjetništvo in infrastruktura) pripravili strokovna izhodišča, jih prediskutirali s skupino in se 

dogovorili za njihovo dopolnitev ter nadgradnjo do naslednje delavnice. 

 

Drugi del (glej PRILOGA, Seznam izvedenih delavnic, delavnice od zap.št. 20 – zap.št. 29)  

 

Delavnica so bile izvedene za pridobitev potrebnih podatkov in informacij za pripravo 

izvedbenega dela Strategije. Na delavnicah so udeleţenci, razdeljeni v skupine po posameznih 

prioritetah - skupaj z nosilcem prioritete v strokovni ekipi, ki je strategijo pripravljala -

razpravljali o vsebinskih elementih ter konkretnih projektnih idejah za implementacijo. 

 

Tretji del (glej PRILOGA, Seznam izvedenih delavnic, delavnice od zap.št. 11 – zap.št. 19 in 

št. 32, 33, 34, 36, 38 in 39) 

 

Delavnice za t.i. »burjenje moţganov«, na katerih so se na eni strani predstavili primeri 

»dobrih praks« doma in v tujini ter kjer so udeleţenci v diskusiji s predavateljem in med seboj 
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lahko prediskutirali vsa odprta vprašanja, ki so jih zanimala v zvezi s tematiko ali pa za svojo 

lastno prakso in potrebo. 

 

Četrti del (glej PRILOGA, Seznam izvedenih delavnic, delavnice zap.št. 30, 31, 35 in 37) 

 

Ta sklop delavnic je bil (poleg rednih sej Koordinacijskega odbora projekta Po poteh 

dediščine Dolenjske in Bele krajine, na katerih se je obravnavala tematika priprave Strategije 

LEADER) namenjen oblikovanju konsenza in dogovorov v zvezi s pravno formo LAS-a, kot 

tudi oblikovanju konsenza o prioritetah in usklajevanju projektnih predlogov v sklopu 

posamezne prioritete. Na teh delavnicah je sodelovala predvsem strokovna in politična 

javnost, vključno z vsemi ţupani sodelujočih občin v projektnem območju LAS-a. 

 

Še nekaj zaključkov: 

 

 Izvedenih je bilo 39 delavnic, ki se jih je udeleţilo cca 600 udeleţencev. Ti so aktivno 

sodelovali s konkretnimi projektnimi predlogi, animacijo v svoji lokalni skupnosti in bili 

aktivni član vseh dogajanj 

 Delavnice so bile dobro obiskane, ljudje se zanimajo za svoj prihodnji razvoj in moţnost 

vključevanja v razvojne projekte, s katerimi bi uresničevali tudi svoje osebne načrte 

 Včasih je še vedno prisotno preveč ozko, lokalno razmišljanje. Kljub temu smo prepričani, 

da so tisti skupni projekti, ki so predlagani v  razvojni strategiji kvalitetni in tudi po vsebini 

taki, da bodo zdruţevali kar največje število posameznikov oziroma institucij, ki delujejo v 

projektnem območju LAS 

 Podani so bili kvalitetni primeri dobrih praks in izkušnje iz tujine, iz uspešnih drţav, ki so 

črpale sredstva LEADER in ţe začeli s povezovanjem in navezovanjem stikov med 

udeleţenci, tako na delavnicah in med seboj, kot tudi s partnerji v tujini 

 Ob določanju pravne forme LAS smo izhajali iz zatečenega stanja in delujočega partnerstva 

Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine, kar nam je mnogo olajšalo posamezne 

odločitve in pripomoglo h konsenzu partnerjev. Verjetno 100% konsenza ni mogoče doseči 

niti pričakovati, smo pa prepričani, da je predlagana pravna oblika volja večine sodelujočih 

partnerjev v procesu priprav pravne forme in izhodišč za delovanje LAS-a 

 Ţeleli bi se zahvaliti vsem sodelujočim na delavnicah, vsem lokalnim koordinatorjem in 

neimenovanim sodelavcem, medijem, kakor tudi  vsem na MKGP – Sektorju za strukturno 

politiko in razvoj podeţelja za vso pomoč tekom priprave dokumenta in izvajanja aktivnosti 
 

 

PRILOGA:  SEZNAM IZVEDENIH DELAVNIC V POSTOPKU DELAVNIC: 

 

Zap. št. 

delavnice 

Datum Kraj Opis aktivnosti 

1 25.10.2005 Trebnje ANIMACIJA, MOTIVACIJA, 

INFORMIRANJE TER 

VSEBINSKE DOPOLNITVE 

STRATEGIJE 
2 25.10.2005 Mirna Peč ANIMACIJA, MOTIVACIJA, 

INFORMIRANJE TER 
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VSEBINSKE DOPOLNITVE 

STRATEGIJE 
3 26.10.2005 Dolenjske 

Toplice 

ANIMACIJA, MOTIVACIJA, 

INFORMIRANJE TER 

VSEBINSKE DOPOLNITVE 

STRATEGIJE 
4 26.10.2005 Ţuţemberk ANIMACIJA, MOTIVACIJA, 

INFORMIRANJE TER 

VSEBINSKE DOPOLNITVE 

STRATEGIJE 

5 27.10.2005 Metlika ANIMACIJA, MOTIVACIJA, 

INFORMIRANJE TER 

VSEBINSKE DOPOLNITVE 

STRATEGIJE 

6 27.10.2005 Semič ANIMACIJA, MOTIVACIJA, 

INFORMIRANJE TER 

VSEBINSKE DOPOLNITVE 

STRATEGIJE 

7 27.10.2005 Črnomelj ANIMACIJA, MOTIVACIJA, 

INFORMIRANJE TER 

VSEBINSKE DOPOLNITVE 

STRATEGIJE 

8 2.11.2005 Novo 

mesto 

ANIMACIJA, MOTIVACIJA, 

INFORMIRANJE TER 

VSEBINSKE DOPOLNITVE 

STRATEGIJE 

9 3.11.2005 Šentjernej ANIMACIJA, MOTIVACIJA, 

INFORMIRANJE TER 

VSEBINSKE DOPOLNITVE 

STRATEGIJE 

10 4.11.2005 Škocjan ANIMACIJA, MOTIVACIJA, 

INFORMIRANJE TER 

VSEBINSKE DOPOLNITVE 

STRATEGIJE 

11 3.11.2005 Novo 

mesto 

IZKUŠNJE PROGRAMA 

LEADER NA AVSTRIJSKEM 

ŠTAJERSKEM V 

PROGRAMSKEM OBDOBJU 200 

- 2006 

12 3.11.2005 Novo 

mesto 

PRAKTIČNI PRIMERI IN 

REZULTATI PROGRAMA 

LEADER V OBDOBJU 2000 – 

2006 NA  J ŠTAJERSKEM V 

REGIJI VULKANOLAND 

13 2.12.2005 Novo 

mesto 

PRISTOP IN IZKUŠNJE 

PROGRAMA LEADER V 

PROGRAMSKEM OBDOBJU 

2007 - 2013 

14 2.12.2005 Novo 

mesto 

PREDSTAVITEV PRIMEROV 

DOBRIH PRAKS IZ OBMOČJA 

LAS V VELIKI BRITANIJI IN EU 

15 22.12.2005 Trebnje DISKUSIJA O PROJEKTNIH 

PREDLOGIH ZA DOMAČO 

OBRT 

16 18.1.2006 Novo 

mesto 

IZZIVI PODJETNIŠTVA IN 

KREPITEV ČLOVEŠKEGA 

POTENCIALA NA PODEŢELJU 

17 26.1 2006 Novo 

mesto 

TRAJNOSTNI RAZVOJ 

PODEŢELJA 
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18 9.2.2006 Novo 

mesto 

TRŢENJE IZDELKOV ŢIVE 

DEDIŠČINE DOLENJSKE IN 

BELE KRAJINE –teoretični del 

19 9.2.2006 Novo 

mesto 

TRŢENJE IZDELKOV ŢIVE 

DEDIŠČINE DOLENJSKE IN 

BELE KRAJINE – praktični del 

20 2.2.2006 Trebnje 2.KROG DELAVNIC  - 

PROJEKTNI NABOR - TREBNJE 

21 3.2.2006 Mirna Peč 2.KROG DELAVNIC  - 

PROJEKTNI NABOR – MIRNA 

PEČ 

22 6.2.2006 Dolenjske 

Toplice 

2.KROG DELAVNIC  - 

PROJEKTNI NABOR – 

DOLENJSKE TOPLICE 

23 7.2.2006 Škocjan 2.KROG DELAVNIC  - 

PROJEKTNI NABOR - ŠKOCJAN 

24 9.2.2006 Ţuţemberk 2.KROG DELAVNIC  - 

PROJEKTNI NABOR - 

ŢUŢEMBERK 

25 13.2.2006 Novo 

mesto 

2.KROG DELAVNIC  - 

PROJEKTNI NABOR – NOVO 

MESTO 

26 14.2.2006 Šentjernej 2.KROG DELAVNIC  - 

PROJEKTNI NABOR - 

ŠENTJERNEJ 

27 15.2.2006 Metlika 2.KROG DELAVNIC  - 

PROJEKTNI NABOR - 

METLIKA 

28 16.2.2006 Semič 2.KROG DELAVNIC  - 

PROJEKTNI NABOR - SEMIČ 

29 17.2.2006 Črnomelj 2.KROG DELAVNIC  - 

PROJEKTNI NABOR - 

ČRNOMELJ 

30 8.3.2006 Dragatuš DELAVNICA S STROKOVNO 

JAVNOSTJO IN INSTITUCIJAMI 

31 15.3.2006 Novo 

mesto 

DELAVNICA Z ŢUPANI – 

PRAVNA FORMA LAS 

32 6.4.2006 Avstrija DELAVNICA – PRIMER DOBRE 

PRAKSE V TUJINI - AVSTRIJA 1 

33 6.4.2006 Avstrija DELAVNICA – PRIMER DOBRE 

PRAKSE V TUJINI - AVSTRIJA 2 

34 7.4.2006 Avstrija DELAVNICA – PRIMER DOBRE 

PRAKSE V TUJINI – AVSTRIJA  

3 

35 13.4.2006 Loški 

Potok 

DELAVNICA – SEJA SVETA – 

PRAVNA FORMA LAS 

36 5.5.2006 Novo 

mesto 

RAZVOJ IN TRŢENJE 

PRODUKTOV V MALIH 

PROIZVODNIH ENOTAH 

37 24.5.2006 Novo 

mesto 

DELAVNICA – DOLOČITEV IN 

USKLADITEV PRIORITET RPP 

38 30.5.2006 Novo 

mesto 

PRIMER DOBRIH PRAKS IZ 

TUJINE – FINSKA – teoretični del 

39 30.5.2006 Novo 

mesto 

PRIMER DOBRIH PRAKS IZ 

TUJINE – FINSKA – praktični del 
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6.2.  Terminski načrt (ocena) za doseganje ciljev, predvidenih v 
strategiji 

 

 
Strategija je pripravljena po načelih participativnega načrtovanja, kar pomeni, da so vsebinski 

del dokumenta so-oblikovali predvsem udeleţenci, ki so sodelovali na različnih delavnicah v 

procesu nastajanja dokumenta. Dokument ima postavljene prioritete skladno z usmeritvami 

razvoja podeţelja na projektnem območju in predstavlja nadgradnjo kakor tudi nadaljevanje 

dosedanjega dela Koordinacijskega odbora projekta Po poteh dediščine Dolenjske in Bele 

krajine vse do leta 2013. Tako se je do sedaj (v zadnjih 10 letih) velik poudarek dajal razvoju 

podeţelja preko razvoja trajnostnega turizma, ki je temeljil na potencialih naravne in kulturne 

dediščine in seveda ţivljenju in običajih tukajšnjih prebivalcev. S tem dokumentom pa se 

nadgrajuje in razširja področje delovanja na interdisciplinarni in celostni razvoj, vse skupaj 

torej do leta 2013. 

 

Seveda pa se bo partnerstvo LAS aktivno in vsako leto sproti usklajevalo okrog akcijskega 

načrta izvedbe projektov, kar pomeni, da bodo usklajevane prioritete okoli izvedbe 

posameznih projektov. To bo v odvisnosti od pomembnosti projekta za območje, kot tudi od 

finančnih moţnosti posameznih prijaviteljev projekta ter seveda ostalih kriterijev, ki jih po 

LAS postavil kot izhodišče za izbor posameznih projektov. 

 

Predvsem pričakujemo, da bodo v prvi fazi izvedeni skupni projekti, torej tisti, kjer bo 

izkazan skupni interes več partnerjev za realizacijo le-tega.  Prioritete, v smislu kaj bo 

realizirano prej oziroma kasneje pri tem niti niso tako pomembne, vaţno je, da je projekt 

znotraj posamezne prioritete in da doprinaša pomemben razvojni prispevek na projektnem 

območju. Prav tako pričakujemo, da se bo v realizacijo projektov aktivno vključil tudi zasebni 

sektor, pri čemer bodo ti projekti tudi dobili prednost pri realizaciji, seveda, če bo zagotovljen 

lastni deleţ za realizacijo. Predvsem pa bodo spodbujani tisti projekti, ki bodo na projektnem 

območju »dodajali vrednost« ţe obstoječim ali pa novim, inovativnim idejam oziroma 

aktivnostim ter ustvarjali pogoje za nova delovna mesta. Tako so v strategiji ţe predlagani 

projekti za obdobje 2007 – 2009, ki so usklajeni s konsenzom s partnerji, udeleţenci na 

delavnicah in ti bodo v prvi fazi tisti, ki naj bi šli v realizacijo. Če se bo pojavil dober 

projektni predlog, ki bo imel zagotovljeno finančno konstrukcijo in predvsem lastni deleţ pa 

bo seveda tudi tak lahko kandidiral na sredstva LEADER, tako da ni nič tako dokončnega, da 

tega ne bi to lahko spremenili oziroma dopolnili… 
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V začetnem obdobju LAS se bodo izvajale mehke vsebine projektov, saj se pristop LEADER na območju Dolenjske in Bele krajine izvaja prvič. 

S tem je mišljeno obdobje 2007 – 2009. Pripravljene bodo strokovne podlage, ki jih bo moţno v prihodnosti nadgraditi z investicijskimi projekti 

oz. projekti višje vrednosti.  
 

Preglednica 25: Terminski načrt aktivnosti za doseganje ciljev 

 

 

STRATEŠKO OPREDELJENI CILJI  

 

OPIS REDOSLEDA POSAMEZNIH 

AKTIVNOSTI 

 

TERMINSKI PLAN 2007 - 2013 

 

Ohranjanja in ustvarjanje novih delovnih mest ter 

izboljšava kvalitete obstoječih delovnih mest 

 

 

 Vseţivljenjsko učenje in pridobitev 

funkcionalnih znaj za osebni razvoj 

prebivalstva ter razvoj človeških virov, 

 vzpostavitev institucionalnega okolja in 

infrastrukture ter razvoj programov za 

podporo podjetništva, 

 razvoj in oţivitev domače tradicionalne obrti 

za ohranjanje kulturne dediščine območja, 

 razvoj trţenja v povezavi s trţenjem in 

oblikovanjem blagovnih znamk 

 razvoj kmetijstva z dopolnilnimi dejavnostmi, 

 projekti povezani z ekološkim kmetovanjem. 

 

Aktivnosti se bodo izvajale tekoče v obdobju   

2008 - 2013 

 

Povečanje vključevanja prebivalcev na območju 

LAS v vseţivljenjske oblike izobraţevanja 

 

 

 Vseţivljenjsko učenje in pridobitev 

funkcionalnih znaj za osebni razvoj 

prebivalstva ter razvoj človeških virov, 

 

 

Aktivnosti se bodo izvajale tekoče v obdobju   

2008 - 2013 

 

Razvoj in popestritev in povečanje obsega 

turistične ponudbe in infrastrukture 

 

 vseţivljenjsko učenje in pridobitev 

funkcionalnih znaj za osebni razvoj 

prebivalstva ter razvoj človeških virov, 

 povečanje raznovrstnosti in kakovosti 

turistične ponudbe in storitev, 

 celovit in učinkovit marketing turistične 

 

Aktivnosti se bodo izvajale tekoče v obdobju   

2008 - 2013 
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destinacije, 

 izboljšanje organiziranosti in sodelovanja 

javnega, zasebnega in nevladnega sektorja  pri 

razvoju turistične destinacije. 

 razvoj človeških virov za uresničitev ciljev 

turistične destinacije. 

 

Izboljšanje kvalitete ţivljenja na podeţelju 

 

 

 vseţivljenjsko učenje in pridobitev 

funkcionalnih znaj za osebni razvoj 

prebivalstva ter razvoj človeških virov, 

 

 

 

Ohranjanje okolja s poudarkom na ohranjanju 

naravne in kulturne dediščine 

 

 vseţivljenjsko učenje in pridobitev 

funkcionalnih znaj za osebni razvoj 

prebivalstva ter razvoj človeških virov, 

 projekti v povezavi z naravno in kulturno 

dediščino, 

 povečanje dostopnosti do objektov in območij 

naravne in kulturne dediščine, dvig kakovosti 

turistične infrastrukture in stanja objektov 

kulturne dediščine. 

 

 

Aktivnosti se bodo izvajale tekoče v obdobju   

2008 - 2013 
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6.3. Razmejitev inovativnih in obstoječih aktivnosti 

 
Kot ţe rečeno je bilo dosedanje delo partnerstva  v naslovu KO Po poteh dediščine, ki je v 

bistvu embrio LAS-a, bolj koncentrirano na razvoj turizma, ekonomsko diversifikacijo 

povezano s to dejavnostjo, razvoj dopolnilnih dejavnosti in ustvarjanju. To seveda pomeni, da 

nikakor ne bomo zavračali projektov s področja turizma, nasprotno, tudi ti bodo lahko 

uspešno prispevali k nadaljnjem razvoju te pomembne panoge za projektno območje. Seveda 

pa bodo morali biti inovativni in predvsem v luči in skladni z dosedanjimi usmeritvami in 

načeli trajnostnega turizma. 

 

Po drugi strani pa pričakujemo nov zagon in inovativne projektne predloge na vseh ostalih 

področjih, ki jih pokrivajo prioritete in usmeritve iz Strategije. 

 

Inovativnost po ukrepih je razvidna iz spodnje preglednice. Pri tem je dan poudarek na 

prioritetne skupine s katerimi so mišljene mladi, ţenske, starostniki in ostale ranljive skupine 

na podeţelju. 
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Preglednica 25: Inovativnost po ukrepih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIORITETE 
 

UKREPI/AKTIVNOSTI INOVATIVNO/OBSTOJEČE MOGOČE 

SODELOVANJE 

PRIRITETNIH SKUPIN 

PODJETNIŠTVO Vseţivljenjsko učenje in pridobitev 

funkcionalnih znanj za osebni razvoj 

prebivalstva ter razvoj človeških virov 

 

 priprava novih programov za območje  Nature 2000, 

 tradicionalna znanja – kulinarika na nov način, 

 večja poudarek bo dan prioritetnim skupinam, 

sprotno prilagajanje programov funkcionalnega 

izobraţevanja glede na potrebe ciljnih skupin 

Aktivnost v veliki meri 

vključuje mlade in ţenske. 

Vzpostavitev institucionalnega okolja in 

infrastrukture ter razvoj programov za 

podporo podjetništva 

 

 e-točke: inoformativna središča bliţja uporabnikom,  

 vzpostavitev novih blagovnih znamk, 

 povezovanje podjetnikov in ponudnikov turističnih 

kapacitet, 

 oblikovanje baz podatkov v lokalnem okolju, 

 oblikovanje in trţenje programov, ki jih izvajajo 

prioritetne skupine, 

 oblikovanje novih finančnih spodbud za podjetnike, 

 skupno trţenje izdelkov 

 

Program omogoča 

vključevanje prioritetnih 

skupin kot izvajalce 

programov, na drugi strani pa 

tudi kot koristnike rezultatov 

razvitih programov. 

Razvoj in oţivitev domače tradicionalne obrti 

za ohranjanje kulturne dediščine območja 
 delavnice odprtih vrat s prikazom tradicionalnega načina 

izdelave, 

 prenos znanja iz »starih na mlade«, 

ureditev skupnih prodajnih mest izdelovalcev DUO 

(spletnih in klasičnih). 

Program omogoča ohranitev 

domače obrti in druţenje 

starejših in mladih. 
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SONARAVNO 

KMETIJSTVO IN 

DOPOLNILNE IN 

DODATNE 

DEJAVNOSTI NA 

KMETIJAH 

Razvoj dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na 

kmetijah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Načrtovanje razvoja dopolnilnih in dodatnih dejavnosti 

v okviru turistične ponudbe 

 Načrtovanje dopolnilnih in dodatnih dejavnosti v smeri 

razvoja storitvenih dejavnosti na podeţelju 

(komunalne in infrsatrukturne storitve), in storitev z 

namenom ohranjanja ugodnega stanja na območjih 

Nature 2000 

 

Člani KMG, ki ne 

dosegajo paritetnega 

dohodka s primerno 

kmetijsko 

dejavnostjo. 

Povečanje obsega pridelave in trţne 

organiziranosti ter certifikacija   kmetijskih 

pridelkov in ţivil v okviru shem kakovosti. 

 Za ţe certificirane izdelke: Cviček P.T.P,  Belokranjec 

P.T..P., Metliška črnina P.T.P, kastelska rakija 

 Certifikacija in povečanje obsega pridelave: 

belokranjska pogača, belokranjska povitica, prosta 

povitica, jagenjček na raţnju 

Ta segment zajema 

inovativnost pri 

načinu trţenja hrane 

in ţivil, zato je izziv 

za mlade. 

Tradicionalna znanja 

peke – ţenske na 

podeţelju. 

Vseţivljenjsko izobraţevanje, s poudarkom na 

raznovrstnih funkcionalnih izobraţevalnih 

programih 

 Prilagojene potrebam razvijajočih se dejavnostih 

(tehnologije predelave, storitve, ekonomska znanja, 

računalniški tečaji…), 

 

Prebivalci z niţjo 

izobrazbo in tisti z 

neustrezno izobrazbo. 

Povečan obseg neposredne prodaje kmetijskih 

pridelkov in ţivil 
 Oblikovanje specifičnih prodajnih mest (urabani centri, 

lokalne (turistične) prireditve,…) 

Pridelovalci hrane, ki 

so dislocirani od 

večjih mestnih 

središč. 

Lokalna oskrba trga s hrano.  Vključevanje hrane  (višje kakovosti) pridelane na 

območju LAS v obroke kuhinj javnih institucij in 

ponudbo gostinstva. 

Ta segment zajema 

inovativnost pri 

načinu trţenja hrane 

in ţivil, zato je izziv 

za mlade. 
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Razvoj dopolnilnih dejavnosti v povezavi s 

socialnimi storitvami (varstvo otrok, varstvo 

starostnikov,…) 

 Inovativen pristop pri vzpostavljanju cilja izboljšanje 

kvalitete ţivljenja na podeţelju – moţnost dnevnega 

bivanja otrok in starostnikov na kmetijah. 

- populacija ostarelih 

- ţenske, ki bodo 

potencialne nosilke 

tovrstnih dejavnosti 

- otroci 

TURIZEM IN 

INFRASTRUKTURA 

 

Izboljšanje dostopnosti do objektov in območij 

naravne in kulturne dediščine, dvig kakovosti 

turistične infrastrukture in stanja objektov 

kulturne dediščine 

 

 

 

 dostopnost na svetovnem spletu 

 dostopnost (npr. tematskih poti) na IT orodjih 

(dlančniki, mobitel itd.) 

 nove vsebine v objektih kulturne dediščine (npr. 

nočitvene kapacitete, animacijski programi IT vsebin, 

video-avdio programi itd.) 

 

Sodoben način 

trţenja, ki bo 

pritegnil predvsem 

mlade. 

 

Povečanje raznovrstnosti in kakovosti  turistične 

ponudbe in storitev 

 

 vzpostavitev novih blagovnih znamk in novih 

turističnih produktov 

 povezovanje turističnih podjetnikov in ponudnikov 

turističnih kapacitet - grozdenje, 

 oblikovanje in trţenje programov, ki jih izvajajo 

prioritetne skupine, 

 skupno trţenje izdelkov 

 delavnice odprtih vrat s prikazom tradicionalnega 

načina izdelave, oziroma postopkov nastajanja 

produkta (npr. spominki) 

 prenos znanja iz »starih na mlade«, še posebej v 

kategoriji ţive dediščine 

 

 
V program bo moţno 

vključiti vse 

prioritetne skupne. 

 

Celovit in učinkovit marketing turistične 

destinacije 

 

 Poudarek na trţenju na spletu 

 Direktni rezervacijski sistem na spletu 

 

Program bo 

namenjen mladim. 
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 Video-avdio trţenje 

 

Izboljšanje organiziranosti in sodelovanja 

javnega, zasebne in nevladnega sektorja pri 

razvoju turistične destinacije 

 

 Nove oblike javno-zasebnega partnerstva ter 

vključevanje civilne iniciative v procesu nastajanja 

posameznih produktov 

 Večja vloga zasebnega sektorja pri trţenju in 

investiranju v turistične produkte 

 
V program bo moţno 

vključiti vse 

prioritetne skupne. 

 

Razvoj človeških ciljev za uresničitev ciljev 

turistične destinanicje 

 Inovativni načini izobraţevanja in usposabljanja, s 

poudarkom na praktičnih znanjih, spoznavanju 

primerov dobrih praks, e-učenju, interaktivni 

komunikaciji ponudnikov itd. 

V program bo moţno 

vključiti vse 

prioritetne skupne. 
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6.4.  Ocena prenosljivosti strategije na druga območja 

 
Ocenjujemo, da  koncept oziroma razvojno Strategijo LAS Dolenjske in Bele krajine lahko 

prenesemo v druge regije oziroma območja, kjer imajo dovolj kvalitetno ponudbo naravne in 

kulturne dediščine, kjer ţelijo izkoristiti prednosti turizma in obenem ohraniti svojo 

dediščino, kjer je še dovolj kritične mase tistih, ki se ţelijo ukvarjati z domačo obrtjo in 

dopolnilnimi dejavnostmi, kjer ţelijo izkoristiti vse potenciale obmejnega območja, kjer ţelijo 

spodbujati podjetništvo in inovativnost na podeţelju in predvsem tam, kjer prisegajo na 

partnersko sodelovanje in dolgoročni razvoj. To še posebno velja za nekatera podobna 

območja v Sloveniji, kot tudi za območja v Evropi, kjer je bil razvoj uveljavljenih 

naselbinskih vzorcev in gospodarstva podoben kot v Sloveniji in centralni oziroma vzhodni 

Evropi nasploh. 
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Preglednica 26: Opis in utemeljitev,katere aktivnosti, metode, pristopi, postopki, vizija, ipd., iz lokalne strategije bi lahko bili prenosljivi 

na druga območja 

 

UKREPI/AKTIVNOSTI 

 

OPIS MOŢNOSTI NAČINA PRENOSA 
 

Vseţivljenjsko učenje in pridobitev 

funkcionalnih znanj za osebni razvoj 

prebivalstva ter razvoj človeških 

virov 

 

 

 

 študijski obiski, demonstracijske delavnice, izobraţevalni vikendi, izmenjava organiziranih otroških 

skupin, dopolnilni študijski  programi,  e-konference, publikacije, prezentacije, promocijski filmi,  

 prenos programov funkcionalnega izobraţevanja, 

 prenos sistema poučevanja. 

Vzpostavitev institucionalnega 

okolja in infrastrukture ter razvoj 

programov za podporo podjetništva 

 

 predstavitve sistema delovanja, 

 prenos dobrih praks, 

 študijski obiski 

 

Razvoj kmetijstva z dopolnilnimi 

dejavnostmi  

 vključevanje produktov dopolnilne dejavnosti v turistično ponudbo, pripravljen promocijski material 

(katalogi, predstavitve),  

 organizirani ogledi programov in rezultatov programov, ki se bodo izvajali na območju NATURE 2000 

 

Razvoj in oţivitev domače 

tradicionalne obrti za ohranjanje 

kulturne dediščine območja 

 

 študijski obiski, demonstracijske delavnice, izobraţevalni vikendi, izmenjava organiziranih otroških 

skupin, dopolnilni študijski  programi,  e-konference, publikacije, prezentacije, promocijski filmi,  

  

 

Razvoj trţenja v povezavi s trţenjem 

in oblikovanjem blagovnih znamk 

 

 študijski obiski, organizirane delavnice na temo certificiranja, izmenjava lokalnih prireditev, gostovanja v 

okviru drugih LAS 

 

Projekti povezani z ekološkim 

kmetovanjem 

 

 razvoj programov, prenos rezultatov v obliki pisnih materialov, preko spleta… 

 

Projekti v povezavi z naravno in 

kulturno dediščino 

 

 študijski obiski, demonstracijske delavnice, izobraţevalni vikendi, izmenjava organiziranih otroških 

skupin, specializirani študijski  programi strokovne javnosti,  e-konference, publikacije, prezentacije, 

promocijski filmi itd. 

  

Izboljšanje dostopnosti do objektov  študijski obiski, demonstracijske delavnice, izobraţevalni vikendi, izmenjava organiziranih otroških 
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in območij naravne in kulturne 

dediščine, dvig kakovosti turistične 

infrastrukture in stanja objektov 

kulturne dediščine 

skupin, specializirani študijski  programi strokovne javnosti,  e-konference, publikacije, prezentacije, 

promocijski filmi itd. 

 

 

Povečanje raznovrstnosti in 

kakovosti turistične ponudbe in 

storitev 

 

 študijski obiski, demonstracijske delavnice, izobraţevalni vikendi, izmenjava organiziranih otroških 

skupin, specializirani študijski  programi strokovne javnosti,  e-konference, publikacije, prezentacije, 

promocijski filmi itd. 

 

 

Celovit in učinkovit marketing 

turistične destinacije  

 

 študijski obiski novinarjev, študijski obiski toru operaterjev, demonstracijske delavnice, e-konference, 

publikacije, internet, prezentacije, promocijski filmi itd. 

 

Izboljšanje organiziranosti in 

sodelovanja javnega, zasebne in 

nevladnega sektorja pri razvoju 

turistične destinacije 

 

 modeli dobrih praks iz domačega okolja in tujine, študija primerov delovanja javno-zasebnega 

partnerstva v različnih okoljih, prezentacije, interaktivne delavnice itd. 

 

Razvoj človeških ciljev za 

uresničitev ciljev turistične 

destinancije 

 

 modeli formalnega in neformalnega izobraţevanja, e-učenje, izmenjava izkušenj na projektnem nivoju, 

internet itd. 

 

METODE (delavnice, članki, 

konference…) 

 

Velik del aktivnosti LAS bodo predstavljale delavnice, konference, ki se bodo izvajale z namenom promocije 

pristopa LEADER na tem območju. Glede na to, da se bodo delavnice izvajala na podeţelju – na kraju samem, bo 

izdelan model, ki bo prilagojen za široko ciljno skupino. Populacija kateri je pristop LEADER namenjen je tako 

izobrazbeno kot starostno izredno pestra, zato ji je potrebno prilagoditi vsebino. Model bo sestavljen iz teoretično 

strokovnih podlag, kot praktičnih primerov. Izdelan bo tudi program za pripravo projektov, saj teh znanj v okolju 

ni dovolj. Izkušnje bodo primerne za prenos v sosednja okolja. 

 

PRISTOPI (odprti pristop, 

individualno delo, skupinsko, 

neposredni kontakt, tele-konference 

 

Pri pripravi projektov bo pomemben partnerski pristop. Prednost bodo imeli projekti v katerem bo sodelovalo 

večje število partnerje. Timsko delo je še vedno premalo prisotno v razvojnih projektov. S tem namenom bodo 

organizirane delavnice, ki bodo prebivalce na nekem območju spodbujale k sodelovanju.  

 

VIZIJE (dvig kvalitete ţivljenja) 

 

Dvig kvalitete ţivljenja, s ciljem ohraniti podeţelje poseljeno je skupna vizija vseh slovenskih LAS-ov, ki jo je 

potrebno udejaniti.  
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6.5. Ocena trajnosti strategije 

 

 

Na temeljih medsebojnega zaupanja in predvsem na zdruţevanja sredstev za izvajanje 

projekta Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine, pričakujemo, da bo tudi za izvajanje 

razvojne Strategije LAS doseţen konsenz in predvsem njeno trajno izvajanje. Zagotovilo za 

to so predvsem partnerji in ključni akterji razvoja podeţelja na Dolenjskem in v Beli krajini, 

ki so vključeni v LAS. Pričakujemo predvsem nov »veter« in sveţino s tem, ko so se v LAS 

vključili tudi novi partnerji, institucije civilne druţbe mladih, ţensk in tudi partnerji 

zasebnega sektorja, ki lahko pomembno prispevajo k izvedbi te strategije. Prav gotovo bo ob 

primernem in transparentnem koordiniranju LAS-a s strani strokovno-administrativnega 

teama zagotovljena tudi trajnost izvedbe strategije, tako kot je postavljeno v njenih ciljih in 

prioritetah. 

 

6.6.  Opis možnih razpoložljivih finančnih virov za izvajanje 
strategije 

 

V razvojni strategiji LAS Dolenjska in Bela krajina je zajeto veliko število projektov. 

Planirana sredstva LAS ne bodo zadoščala za realizacijo vseh projektnih idej. Sredstva LAS 

Dolenjska in Bele krajine bodo v prvi vrsti namenjena za sofinanciranje t.i. mehkih vsebin 

projektov in ne infrastrukturnih. Za financiranje izgradnje infrastrukture so namenjeni drugi 

viri, s tem so mišljena predvsem sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj. Za 

financiranje podjetniških investicij so poleg  sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, 

na razpolago  še sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeţelja.  

 

Trajnost izvajanja strategije se bo zagotavljala iz naslednjih virov: 

 

Iz zasebnih sredstev, ki jih predstavljajo lastna sredstva nosilcev aktivnosti. Profitne 

investicije bodo morale izkazovati  ekonomsko upravičenost iz katere bo razvidno, da bo 

moţna nadaljnja izvedba in ohranjanja rezultatov projekta tudi po zaključku projektnega 

obdobja. Kar pomeni, da bo  investicija v prihodnosti  ustvarjala  prihodke, ki bodo 

zagotavljali obstoj oz. nadgradnjo rezultatov doseţenih z investicijo. 

 

Iz sredstev javnega sektorja -  s tem so mišljena sredstva lokalnih skupnosti. Lokalne 

skupnosti bodo sodelovale predvsem v neprofitnih projektih s širšim razvojnim učinkom. S 

pomočjo sredstev LEADER bo v prvi fazi projekta   zgrajen  sistem, ki se bo v nadaljevanju 

izvajal  s pomočjo sredstev lokalnih skupnosti in donatorjev. 

 

Iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) t.i. sredstva za razvoj regij. 

Sredstva ESRR so pomembna pri sofinanciranju razvojnih projektov na območju NATURE 
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2000. Namenjena so  za sofinanciranje večjih projektov. Vrednost investicije  mora  presegati 

150.000 EUR. Regija je ţe kandidirala na razpisana sredstva s projektom za razvoj 

podjetništva na varovanih območjih. Projekt ji je bil odobren. 

 

Veli del območja LAS Dolenjska in Bela krajina meji s sosednjo Hrvaško. Kot tako je 

območje upravičeno do črpanje sredstev iz programa CILJ 3 - Čezmejno teritorialno 

sodelovanje. V preteklosti ima to območje ţe izkušnje z uspešno izvedenimi projekti iz 

spodbude skupnosti INTERREG IIIA. Glede na to, da je prebivalstvo z obeh strani meje  

gospodarsko, kulturno in zgodovinsko povezano, je veliko tudi skupnih vsebin primernih za 

prijavo na razpisana sredstva. 

 

Projekti izdelani v okviru pristopa LEADER – 4. os Programa razvoja podeţelja, bodo v 

veliki meri predstavljali strokovne podlage za črpanje sredstev iz preostalih  osi,  s tem sta 

mišljeni predvsem os 1 in os 3. Programa razvoja podeţelja, ki se financira iz sredstev 

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeţelja. 

 

Pri izvajanju izobraţevalnih programov oz. če se bo na terenu pokazala potreba po pripravi 

zahtevnejših izobraţevalnih vsebin (npr. eden izmed projektov je tudi ekološka akademija), 

bodo s pomočjo sredstev programa Leader pripravljene strokovne podlage za nadaljnjo 

pripravo projektov, ki bodo kandidirali na razpisana sredstva Evropskega socialnega sklada. 

  

 

6.7.  Opis spremljanja in ocenjevanja izvedbe strategije, kriteriji in 
kazalniki 

 

 

Namen samovrednotenja izvajanja strategije je podati sistematično in čimbolj objektivno 

oceno izvajanja sprejete strategije, ţe med samim izvajanjem strategije. To nam bo 

omogočilo, da bomo ugotovili pomen posameznih predlaganih ukrepov v strategiji, njihovo 

učinkovitost in doseganje zastavljenih ciljev. Samovrednotenje bo moralo podati informacije, 

ki bodo verodostojne in uporabne, saj bodo te organu upravljanja LAS v pomoč pri 

nadaljnjem delu.  

 

Samovrednotenje izvajanja strategije bo sestavljeno iz dveh delov. Na eni strani bomo 

ocenjevali posamezne projekte in njihove doseţene rezultate, na drugi strani pa aktivnosti, ki 

jih bo izvajal LAS in njihove učinke. Projekte in njihove doseţene rezultate bomo ocenjevali 

dvakrat. Prvič na osnovi prijave projektov (ex-ante) in drugič po zaključku projektov (ex-

post). Rezultate obeh ocenjevanj projektov bomo primerjali, da bomo ţe na projektni ravni 

ugotovili doseganje zastavljenih rezultatov. Prav tako bo potekalo vrednotenje aktivnosti 

LAS. Samovrednotenje bomo izvajali periodično, predvidoma ob koncu vsakega 

koledarskega leta. Tako bomo na osnovi prijavljenih projektov in predhodnega vrednotenja 
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aktivnosti LAS dobili podatke o izvajanju strategije, ki jih bomo ob koncu leta primerjali z 

dejansko doseţenimi rezultati. Tako bomo ugotovili odstopanja izvedbe od plana pri projektih 

in letnih aktivnostih LAS in laţje ocenili rezultate prihodnjih aktivnosti.  

 

Z analizo dejansko doseţenih rezultatov in vrednotenjem le-teh bomo redno dobivali 

informacije o doseganju posameznih ciljev na ravni celotnega območja LAS. S primerjavo 

doseţenih rezultatov z načrtovanimi vrednostmi kazalnikov oz. indikatorjev za celotno 

strategijo na LAS območju Dolenjske in Bele krajine bomo ugotovili, v kolikšni meri so 

podprti projekti dosegli cilje strategije. Na osnovi teh informacij bomo lahko oblikovali 

prihodnje aktivnosti LAS in se bolj usmerili na področja, kjer bo doseganje ciljev strategije 

slabše oz. bo prijavljenih projektov manj. 
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7  USKLAJENOST Z OSTALIMI PROGRAMI IN 
POLITIKAMI 

 

Usklajenost s Strategijo  razvoja  Slovenije (SRS) 2007 - 2013 

 

Strategija razvoja Slovenije je krovna nacionalna razvojna strategija, ki izhaja iz načel 

trajnostnega razvoja in integracij razvojnih politik. Področne, sektorske in regijske strategije 

razvoja, nacionalni programi in drugi razvojni dokumenti morajo biti v svojih vsebinskih 

opredelitvah skladni s splošnimi strateškimi dokumenti, ki so namenjeni doseganju istih ali 

podobnih ciljev.  

 

 

Usklajenost z Drţavnim razvojnim programom (DRP) 2007 – 2013 

 

Drţavni razvojni program predstavlja izvedbeni dokument Strategije razvoja Slovenije, ki se 

osredotoča na investicijsko razvojno prioriteto za uspešne realizacije SRS. DRP je predviden 

kot način za »prevedbo« strateških usmeritev v konkretne in s proračunskimi moţnostmi 

skladne programe in projekte.  

 

Lokalna razvojna strategija Dolenjske in Bele krajine je usklajena z naslednjimi prioritetami:  

 

 

Prioriteta LRS 

Dolenjska in Bela 

krajina 

 

 

Skladnost z DRP 2007 – 2013 

 

Podjetništvo 
 Prioriteta 1: Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast 

 Prioriteta 2: Učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba 

znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta 

 Prioriteta 5: Povezovanje ukrepov za dosego trajnostnega razvoja 

 

Sonaravno 

kmetijstvo in 

dopolnilne dodatne 

dejavnosti na 

kmetijah 

 

 

 Prioriteta 1: Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast 

 Prioriteta 5: Povezovanje ukrepov za dosego trajnostnega razvoja 

 

Turizem in 

infrastruktura  
 

 

 Prioriteta 1: Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast 
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Program razvoja podeţelja Republike Slovenije za obdobje  (PRP)2007 – 2013   

 

Program razvoja podeţelja opredeljuje prednostne naloge na področju politike razvoja 

podeţelja. Prednostne naloge so bile zasnovane v skladu s prednostnimi nalogami Skupnosti 

na področju razvoja podeţelja. Nacionalne prednostne naloge in aktivnosti so izbrane na način  

in v obliki, da omogočajo ustvarjanje sinergij z drugimi javnofinančnimi inštrumenti na 

področju kmetijske politike, zlasti na področju ekonomske in socialne kohezije ter okolja. 

 

 

Prioritete LAS Dolenjska in Bela krajina so skladne z naslednjimi osmi : 

 

 

Prioriteta LRS 

Dolenjska in Bela 

krajina 

 

 

Skladnost s PRP 2007 – 2013 

 

Podjetništvo 
 OS3:  Kakovost ţivljenja na podeţelju in diverzifikacija podeţelskega 

prebivalstva 

 OS1:  Izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega in gozdarskega 

sektorja  

 

Sonaravno 

kmetijstvo in 

dopolnilne dodatne 

dejavnosti na 

kmetijah 

 

 OS1:  Izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega in gozdarskega 

sektorja 

 OS2: Izboljšanje okolja in podeţelja 

 OS3:  Kakovost ţivljenja na podeţelju in diverzifikacija podeţelskega 

prebivalstva 

 

 

Turizem in 

infrastruktura  
 

 

 OS3:  Kakovost ţivljenja na podeţelju in diverzifikacija podeţelskega 

prebivalstva 

 

 

 

Regionalni razvojni program  JV Slovenije (RRP) 2007 – 2013.  

 

Regionalni razvojni program regije Jugovzhodna Slovenije 2007 – 2013 (RRP)  je temeljni 

programski dokument na regionalni ravni za novo programsko obdobje in novo finančno 

perspektivo. Na osnovi analize stanja, razvojnih moţnosti in priloţnosti regije opredeljuje 

razvojno vizijo regije in razvojne prioritete programov: gospodarstva, človeških virov in 

druţbene blaginje, okolja prostora in infrastrukture, razvoja podeţelja ter turizma in 

dediščine.  

 

Lokalna razvojna strategija Bele krajine in Dolenjske je skladna z Regionalnim razvojnim 

programov JVS v 4. Prioriteti – Ukrep 3: Ekonomska diverzifikacija in izboljšanje 

kakovosti na podeţelju. 
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Program upravljanja območij NATURA 2000 

 

Velik del območja Dolenjske in Bele krajine leţi v območju Nature 2000. Območje Nature 

2000 predstavlja določen razvojni potencial, ki pa je še premalo izkoriščen. Z ustreznimi 

razvojnimi projekti je mogoč kakovosten razvoj, kar potrjujejo številni primeri dobrih praks iz 

EU.  

 

Pri pripravi Lokalne razvojne strategije so upoštevani: 

 

Ukrep 2:   Ukrepi prilagojene rabe naravnih dobrin 

Ukrep 3:  Ukrepi prilagojeni kmetijske prakse 

  

 

Strategija  razvoja  Slovenije (SRS) 2007 - 2013 

 

Strategija razvoja Slovenije je krovna nacionalna razvojna strategija, ki izhaja iz načel 

trajnostnega razvoja in integracij razvojnih politik. Področne, sektorske in regijske strategije 

razvoja, nacionalni programi in drugi razvojni dokumenti morajo biti v svojih vsebinskih 

opredelitvah skladni s splošnimi strateškimi dokumenti, ki so namenjeni doseganju istih ali 

podobnih ciljev.  

 

 

Drţavni razvojni program (DRP) 2007 – 2013 

 

Drţavni razvojni program predstavlja izvedbeni dokument Strategije razvoja Slovenije, ki se 

osredotoča na investicijsko razvojno prioriteto za uspešne realizacije SRS. DRP je predviden 

kot način za »prevedbo« strateških usmeritev v konkretne in s proračunskimi moţnostmi 

skladne programe in projekte.  

 

Lokalna razvojna strategija Dolenjske in Bele krajine je usklajena z naslednjimi prioritetami:  

 

 

Prioriteta LRS 

Dolenjska in Bela 

krajina 

 

 

Skladnost z DRP 2007 – 2013 

 

Podjetništvo 

 Prioriteta 1: Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast 

 Prioriteta 2: Učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba 

znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta 

 Prioriteta 5: Povezovanje ukrepov za dosego trajnostnega razvoja 

 

Sonaravno 

kmetijstvo in 

 

 Prioriteta 1: Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast 
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dopolnilne dodatne 

dejavnosti na 

kmetijah 

 

 Prioriteta 5: Povezovanje ukrepov za dosego trajnostnega razvoja 

 

Turizem in 

infrastruktura  

 

 

 Prioriteta 1: Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast 

 

 

Program razvoja podeţelja Republike Slovenije za obdobje  (PRP)2007 – 2013   

 

Program razvoja podeţelja opredeljuje prednostne naloge na področju politike razvoja 

podeţelja. Prednostne naloge so bile zasnovane v skladu s prednostnimi nalogami Skupnosti 

na področju razvoja podeţelja. Nacionalne prednostne naloge in aktivnosti so izbrane na način  

in v obliki, da omogočajo ustvarjanje sinergij z drugimi javnofinančnimi inštrumenti na 

področju kmetijske politike, zlasti na področju ekonomske in socialne kohezije ter okolja. 

 

Prioritete LAS Dolenjska in Bela krajina so skladne z naslednjimi osmi : 

 

 

Prioriteta LRS 

Dolenjska in Bela 

krajina 

 

 

Skladnost s PRP 2007 – 2013 

 

Podjetništvo 
 OS3:  Kakovost ţivljenja na podeţelju in diverzifikacija podeţelskega 

prebivalstva 

 OS1:  Izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega in gozdarskega 

sektorja  

 

Sonaravno 

kmetijstvo in 

dopolnilne dodatne 

dejavnosti na 

kmetijah 

 

 OS1:  Izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega in gozdarskega 

sektorja 

 OS2: Izboljšanje okolja in podeţelja 

 OS3:  Kakovost ţivljenja na podeţelju in diverzifikacija podeţelskega 

prebivalstva 

 

 

Turizem in 

infrastruktura  
 

 

 OS3:  Kakovost ţivljenja na podeţelju in diverzifikacija podeţelskega 

prebivalstva 

 

 

 

Program upravljanja območij NATURA 2000 

 

Velik del območja Dolenjske in Bele krajine leţi v območju Nature 2000. Območje Nature 

2000 predstavlja določen razvojni potencial, ki pa je še premalo izkoriščen. Z ustreznimi 

razvojnimi projekti je mogoč kakovosten razvoj, kar potrjujejo številni primeri dobrih praks iz 

EU.  
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Pri pripravi Lokalne razvojne strategije so upoštevani: 

 

Ukrep 2:   Ukrepi prilagojene rabe naravnih dobrin 

Ukrep 3:  Ukrepi prilagojeni kmetijske prakse 

  

Regionalni razvojni program  JV Slovenije (RRP) 2007 – 2013  

 

Regionalni razvojni program regije Jugovzhodna Slovenije 2007 – 2013 (RRP)  je temeljni 

programski dokument na regionalni ravni za novo programsko obdobje in novo finančno 

perspektivo. Na osnovi analize stanja, razvojnih moţnosti in priloţnosti regije opredeljuje 

razvojno vizijo regije in razvojne prioritete programov: gospodarstva, človeških virov in 

druţbene blaginje, okolja prostora in infrastrukture, razvoja podeţelja ter turizma in 

dediščine.  

 

Lokalna razvojna strategija Bele krajine in Dolenjske je skladna z Regionalnim razvojnim 

programov JVS v 4. Prioriteti – Ukrep 3: Ekonomska diverzifikacija in izboljšanje 

kakovosti na podeţelju. 

 

Razvoj podjetništva na podeţelju JV Slovenije (PHARE 2003) 

 

S projektom Razvoj podjetništva na podeţelju JV Slovenije je Razvojni center Novo mesto  

kandidiral na razpisana sredstva Programa Phare  2003 Ekonomska in socialna kohezija, s 

ciljem priprave strateškega dokumenta  za razvoj podjetništva na podeţelju, s katerim bi bila 

regija v naslednji finančni perspektivi 2007 – 2013 pripravljena na črpanje razvojnih sredstev.  

 

Rezultat projekta: izdelan strateški dokument razvoja podjetništva na podeţelju z 

opredeljenim trajnostnim nosilcem razvoja in vzpostaviti čezmejno partnerstvo, ki bo v 

prihodnosti sposobno pripravljati in voditi evropske projekte. 

 

Razvoj podjetništva na varovanih območjih JVS (ESRR v izvedbi) 

 

Z operacijo Razvoj podjetništva na varovanih območjih JVS je Razvojni center Novo mesto 

kandidiral na razpisana sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.  Cilj operacije je 

izdelava študije in izvedbenih načrtov za spodbujanje podjetništva v smeri razvoja 

zidaniškega turizma, čebelarstva in trţenja ostalih produktov z območja varovanih območij 

(sadja, zelenjave…). V okviru operacije bodo izvedene delavnice, radijske in TV kontaktne 

oddaje, oblikovane spletne strani in izdelan promocijski material. Pri izvedbi operacije bodo 

aktivno sodelovale lokalne skupnosti, predvsem v prenosa rezultatov naloge v svoje okolje.   
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Priloga 1: Naselja 
 

Občine in naselja na območju vzpostavitve LAS  

 
Občina     
ČRNOMELJ     

     

Naselje Naselje Naselje Naselje Naselje 

Adlešiči Dolenji Radenci Kaniţarica Petrova vas Šipek 

Balkovci Dolenji Suhor pri Vinici Kneţina Pobreţje Špeharji 

Bedenj Dolnja Paka Kot ob Kolpi Podklanec Talčji Vrh 

Belčji Vrh Draga pri Sinjem Vrhu Kot pri Damlju Podlog Tanča Gora 

Bistrica Dragatuš Kovača vas Prelesje Tribuče 

Blatnik pri Črnomlju Dragoši Kovačji Grad Preloka Tušev Dol 

Bojanci Dragovanja vas Kvasica Pribinci Učakovci 

Brdarci Drenovec Lokve Purga Velika Lahinja 

Breg pri Sinjem Vrhu Dreţnik Mala Lahinja Pusti Gradec Velika sela 

Breznik Fučkovci Mala sela Rim Veliki Nerajec 

Butoraj Golek Mali Nerajec Rodine Vinica 

Cerkvišče Golek pri Vinici Marindol Roţanec Vojna vas 

Črešnjevec pri Dragatušu Gorenja Podgora Mavrlen Roţič Vrh Vranoviči 

Črnomelj Gorenjci pri Adlešičih Mihelja vas Ručetna vas Vrhovci 

Čudno selo Gorenji Radenci Miklarji Sečje selo Vukovci 

Dalnje Njive Gorica Miliči Sela pri Dragatušu Zagozdac 

Damelj Gornja Paka Močile Sela pri Otovcu Zajčji Vrh 

Dečina Gornji Suhor pri Vinici Naklo Selce pri Špeharjih Zapudje 

Desinec Griblje Nova Lipa Sinji Vrh Zastava 

Deskova vas Grič pri Dobličah Obrh pri Dragatušu Sodevci Zilje 

Dobliče Hrast pri Vinici Ogulin Srednji Radenci Zorenci 

Doblička Gora Hrib Otovec Stara Lipa Ţuniči 

Dolenja Podgora Jankoviči Paunoviči Stari trg ob Kolpi   

Dolenja vas pri Črnomlju Jelševnik Pavičiči Straţnji Vrh   

Dolenjci Jerneja vas Perudina Svibnik   

 

Občina     
DOLENJSKE TOPLICE     

     

Naselje Naselje Naselje Naselje Naselje 

Bušinec Dolenjske Toplice Kočevske Poljane Obrh Soteska 

Cerovec Drenje Loška vas Podhosta Stare Ţage 

Dobindol Gabrje pri Soteski Mali Rigelj Podstenice Suhor pri Dol. Toplicah 

Dolenje Gradišče Gorenje Gradišče Meniška vas Podturn pri Dol. Toplicah Veliki Rigelj 

Dolenje Polje Gorenje Polje Nova Gora Sela pri Dol. Toplicah Verdun pri Uršnih selih 

Dolenje Sušice Gorenje Sušice Občice Selišče   

 

Občina     
METLIKA     

     

Naselje Naselje Naselje Naselje Naselje 

Bereča vas Dolnje Dobravice Hrast pri Jugorju Metlika Rosalnice 

Boginja vas Dolnji Suhor pri Metliki Jugorje pri Metliki Mlake Sela pri Jugorju 

Bojanja vas Drage Kamenica Okljuka Slamna vas 

Boldraţ Dragomlja vas Kapljišče Otok Svrţaki 

Boršt Drašiči Klošter Podzemelj Škemljevec 

Boţakovo Geršiči Krasinec Prilozje Škrilje 

Boţič Vrh Gornja Lokvica Krašnji Vrh Primostek Trnovec 

Brezovica pri Metliki Gornje Dobravice Krivoglavice Radoši Vidošiči 

Bušinja vas Gornji Suhor pri Metliki Kriţevska vas Radovica Zemelj 
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Čurile Grabrovec Krmačina Radoviči Ţelebej 

Dole Gradac Mačkovec pri Suhorju Rakovec Ţelezniki 

Dolnja Lokvica Grm pri Podzemlju Malo Lešče Ravnace   

 

Občina     
MIRNA PEČ     

     

Naselje Naselje Naselje Naselje Naselje 

Biška vas Golobinjek Hrastje pri Mirni Peči Mali Vrh Šentjurij na Dolenjskem 

Čemše Gorenji Globodol Jablan Mirna Peč Veliki Kal 

Dolenja vas pri Mirni 
Peči Gorenji Podboršt Jelše Orkljevec Vrhovo pri Mirni Peči 

Dolenji Globodol Goriška vas Jordankal Poljane pri Mirni Peči Vrhpeč 

Dolenji Podboršt Grč Vrh Malenska vas Selo pri Zagorici   

Globočdol Hmeljčič Mali Kal Srednji Globodol   

 

Občina     
MOKRONOG-TREBELNO    

     

Naselje Naselje Naselje Naselje Naselje 

Beli Grič Čilpah Hrastovica Most Slepšek 

Bitnja vas Čuţnja vas Jagodnik Ornuška vas Srednje Laknice 

Bogneča vas Dolenje Laknice Jelševec Ostroţnik Sv. Vrh 

Brezje pri Trebelnem Dolenje Zabukovje Kriţni Vrh Podturn Štatenberk 

Brezovica pri Trebelnem Drečji Vrh Log Pugled pri Mokronogu Trebelno 

Bruna vas 

Gorenja vas pri 

Mokronogu Maline Puščava Velika Strmica 

Cerovec pri Trebelnem Gorenje Laknice 

Martinja vas pri 

Mokronogu Radna vas Vrh pri Trebelnem 

Cikava Gorenje Zabukovje Mirna vas Ribjek   

Češnjice pri Trebelnem Gorenji Mokronog Mokronog Roje pri Trebelnem   

 

Občina     
NOVO MESTO     

     

Naselje Naselje Naselje Naselje Naselje 

Birčna vas Gorenje Kamence Koti Podgrad Travni Dol 

Boričevo Gorenje Kamenje Kriţe Potov Vrh Trška Gora 

Brezje Gorenje Karteljevo Kuzarjev Kal Prečna Uršna sela 

Brezovica pri Stopičah Gorenje Kronovo Laze Pristava Velike Brusnice 

Češča vas Gorenje Lakovnice Leskovec Rajnovšče Veliki Cerovec 

Črešnjice Gorenje Mraševo Lešnica Rakovnik pri Birčni vasi Veliki Orehek 

Črmošnjice pri Stopičah Gorenji Suhadol Lutrško selo Rateţ Veliki Podljuben 

Daljni Vrh Gornja Teţka Voda Mala Cikava Sela pri Rateţu Veliki Slatnik 

Dobovo Gumberk Male Brusnice Sela pri Štravberku Verdun 

Dolenja vas Herinja vas Mali Cerovec Sela pri Zajčjem Vrhu Vinja vas 

Dolenje Grčevje Hrib pri Orehku Mali Orehek Sevno Vrh pri Ljubnu 

Dolenje Kamenje Hrušica Mali Podljuben Smolenja vas Vrh pri Pahi 

Dolenje Karteljevo Hudo Mali Slatnik Srebrniče Vrhe 

Dolenje Lakovnice Iglenik Mihovec Srednje Grčevje Zagrad pri Otočcu 

Dolenji Suhadol Jama Otočec Stopiče Zajčji Vrh pri Stopičah 

Dolnja Teţka Voda Jelše pri Otočcu Paha Stranska vas Ţdinja vas 

Dolţ Jugorje Pangrč Grm Suhor Ţihovo selo 

Gabrje Jurna vas Petane Šentjošt   

Golušnik Konec Petelinjek 
Škrjanče pri Novem 
mestu   

Gorenje Grčevje Koroška vas Plemberk Štravberk   

 

Občina     
SEMIČ     

     

Naselje Naselje Naselje Naselje Naselje 
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Blatnik pri Črmošnjicah Gornje Laze Mašelj Praprot Srednja vas 

Brezje pri Roţnem Dolu Gradnik Moverna vas Preloge Starihov Vrh 

Brezje pri Vinjem Vrhu Hrib pri Cerovcu Nestoplja vas Pribišje Stranska vas pri Semiču 

Brezova Reber Hrib pri Roţnem Dolu Omota Pugled Štrekljevec 

Brezovica pri 

Črmošnjicah Kal Oskoršnica Roţni Dol Trebnji Vrh 

Brstovec Komarna vas Osojnik Sela pri Vrčicah Vinji Vrh pri Semiču 

Cerovec pri Črešnjevcu Krupa Planina Semič Vrčice 

Črešnjevec pri Semiču Krvavčji Vrh Podreber Sodji Vrh   

Črmošnjice Lipovec Potoki Sovinek   

Gaber pri Črmošnjicah Maline pri Štrekljevcu Praproče Sredgora   

 

Občina     
STRAŢA     

     

Naselje Naselje Naselje Naselje Naselje 

Dolnje Mraševo Jurka vas Podgora Prapreče pri Straţi Straţa 

Drganja sela Loke Potok Rumanja vas Vavta vas 

    Zalog 

 

Občina     
ŠENTJERNEJ     

     

Naselje Naselje Naselje Naselje Naselje 

Apnenik Dolenji Maharovec Hrastje Polhovica Tolsti Vrh 

Breška vas Drama Hrvaški Brod Prapreče pri Šentjerneju Veliki Ban 

Brezje pri Šentjerneju Drča Imenje Pristava pri Šentjerneju Volčkova vas 

Cerov Log Gorenja Brezovica Javorovica Pristavica Vratno 

Čadraţe Gorenja Gomila Ledeča vas Rakovnik Vrbovce 

Čisti Breg Gorenja Stara vas Loka Razdrto Vrh pri Šentjerneju 

Dobravica 

Gorenje Gradišče pri 

Šentj. Mali Ban Roje Zameško 

Dolenja Brezovica Gorenje Mokro Polje Mihovica Sela pri Šentjerneju Zapuţe 

Dolenja Stara vas Gorenje Vrhpolje Mihovo Šentjakob Ţerjavin 

Dolenje Gradišče pri 

Šentj. Gorenji Maharovec Mršeča vas Šentjernej Ţvabovo 

Dolenje Mokro Polje Groblje pri Prekopi Orehovica Šmalčja vas   

Dolenje Vrhpolje Gruča Ostrog Šmarje   

 

Občina     
ŠENTRUPERT     

     

Naselje Naselje Naselje Naselje Naselje 

Bistrica Hom Okrog Roţenberk Trstenik 

Brinje Hrastno Prelesje Slovenska vas Vesela Gora 

Dolenje Jesenice Kamnje Rakovnik pri Šentrupertu Straţa Vrh 

Draga pri Šentrupertu Kostanjevica Ravne nad Šentrupertom Šentrupert Zabukovje 

Gorenje Jesenice Mali Cirnik pri Šentjanţu Ravnik Škrljevo Zaloka 

 

Občina     
ŠKOCJAN     

     

Naselje Naselje Naselje Naselje Naselje 

Bučka Gabrnik Hudenje Osrečje Tomaţja vas 

Čučja Mlaka Gorenje Dole Jarčji Vrh Ruhna vas Velike Poljane 

Dobrava pri Škocjanu Gorenje Radulje Jelendol Segonje Zaboršt 

Dobruška vas Goriška Gora Jerman Vrh Stara Bučka Zagrad 

Dolenje Dole Goriška vas pri Škocjanu Klenovik Stopno Zalog pri Škocjanu 

Dolenje Radulje Gornja Stara vas Mačkovec pri Škocjanu Stranje pri Škocjanu Zavinek 

Dolnja Stara vas Grmovlje Male Poljane Škocjan Zloganje 

Dule Hrastulje Močvirje Štrit   
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Občina     
ŠMARJEŠKE TOPLICE     

     

Naselje Naselje Naselje Naselje Naselje 

Bela Cerkev Draga Hrib Sela Vinica pri Šmarjeti 

Brezovica Druţinska vas Koglo Sela pri Zburah Vinji Vrh 

Čelevec Gorenja vas pri Šmarjeti Mala Strmica Strelac Zbure 

Dol pri Šmarjeti Gradenje Orešje Šmarješke Toplice Ţaloviče 

Dolenje Kronovo Grič pri Klevevţu Radovlja Šmarjeta   

 

Občina     
TREBNJE     

     

Naselje Naselje Naselje Naselje Naselje 

Arčelca Glinek Krušni Vrh Preska pri Dobrniču Škrjanče 

Artmanja vas Goljek Kukenberk Primštal Šmaver 

Babna Gora Gombišče Lipnik Pristavica pri Vel. Gabru Štefan pri Trebnjem 

Belšinja vas Gomila Lisec Račje selo Trbinc 

Benečija Gorenja Dobrava Log pri Ţuţemberku Ravne Trebanjski Vrh 

Bič Gorenja Nemška vas Lokve pri Dobrniču Razbore - del Trebnje 

Blato Gorenja vas Lukovek Rdeči Kal Trnje 

Breza Gorenja vas pri Čateţu Luţa Repče Vavpča vas pri Dobrniču 

Brezovica pri Mirni Gorenja vas pri Mirni Mačji Dol Replje Velika Loka 

Cesta 

Gorenje Kamenje pri 

Dobrniču Mačkovec Reva Velika Ševnica 

Cirnik Gorenje Medvedje selo Mala Loka Rihpovec Velike Dole 

Čateţ Gorenje Ponikve Mala Ševnica Rodine pri Trebnjem Veliki Gaber 

Češnjevek Gorenje selce 

Male Dole pri Stehanji 

vasi Roje pri Čateţu Veliki Videm 

Debenec Gorenji Podboršt pri V. Loki Mali Gaber Roţenpelj Volčja Jama 

Dečja vas Gorenji Podšumberk Mali Videm Roţni Vrh Volčje Njive 

Dobrava Gorenji Vrh pri Dobrniču Martinja vas Sajenice Vrbovec 

Dobravica pri Vel. Gabru Gornje Prapreče Medvedjek Sejenice Vrhovo pri Šentlovrencu 

Dobrnič Gradišče pri Trebnjem Meglenik Sela pri Šumberku Vrhtrebnje 

Dol pri Trebnjem Grič pri Trebnjem Migolica Selo pri Mirni Vrtače 

Dolenja Dobrava Grm Migolska Gora Selska Gora Zabrdje 

Dolenja Nemška vas Grmada Mirna Stan Zagorica 

Dolenja vas pri Čateţu Hudeje Mrzla Luţa Stara Gora Zagorica pri Čateţu 

Dolenje Kamenje pri 
Dobrniču Iglenik pri Veliki Loki Muhabran Stehanja vas Zagorica pri Dobrniču 

Dolenje Medvedje selo Jezero Občine Stranje pri Dobrniču 

Zagorica pri Velikem 

Gabru 

Dolenje Ponikve Kamni Potok Odrga 
Stranje pri Velikem 
Gabru Zavrh 

Dolenje Selce Kneţja vas Orlaka Studenec Zidani Most 

Dolenji Podboršt pri Treb. Korenitka Pekel Svetinja Ţabjek 

Dolenji Podšumberk Korita Pluska Šahovec Ţelezno 

Dolenji Vrh Kriška Reber Podlisec Šentlovrenc Ţubina 

Dolga Njiva pri Šentlovren. Kriţ Potok Ševnica   

Dolnje Prapreče Krtina Praprotnica Škovec   

 

Občina     
ŢUŢEMBERK     

     

Naselje Naselje Naselje Naselje Naselje 

Boršt pri Dvoru Gornji Kriţ Mali Lipovec Sadinja vas pri Dvoru Vrh pri Hinjah 

Brezova Reber pri Dvoru Gradenc Malo Lipje Sela pri Ajdovcu Vrh pri Kriţu 

Budganja vas Hinje Pleš Sela pri Hinjah Vrhovo pri Ţuţemberku 

Dešeča vas Hrib pri Hinjah Plešivica Srednji Lipovec Zafara 

Dolnji Ajdovec Jama pri Dvoru Podgozd Stavča vas Zalisec 

Dolnji Kot Klečet Podlipa Šmihel pri Ţuţemberku Ţuţemberk 

Dolnji Kriţ Klopce Poljane pri Ţuţemberku Trebča vas Ţvirče 
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Drašča vas Lašče Prapreče Veliki Lipovec   

Dvor Lazina Prevole Veliko Lipje   

Gornji Ajdovec Lopata Ratje Vinkov Vrh   

Gornji Kot Mačkovec pri Dvoru Reber Visejec   



Lokalna razvojna strategija Dolenjske in Bele krajine 

 106 

Priloga 2: Projekti za izvedbo 

 

 

Prioriteta 1: Podjetništvo 

 

 
Ukrep 1: Vseţivljenjsko učenje in pridobitev funkcionalnih znanj za osebni razvoj  

                 ter razvoj človeških virov 

 

 

Skupni projekti: 

 

NAZIV 

PROJETA 

KRATKA VSEBINA 

PROJEKTA 

NOSILEC / 

INVESTIT

OR 

 

(če moţno) 

PARTNERJI 

 

 

(če moţno) 

OBMOČJE 

IZVAJANJA 

OBDOBJE 

TRAJANJ

A 

Razvoj 

človeških 

virov na 

področju 

podjetništv

a 

 

 

 

Izobraţevanje podjetnikov 

(elektronsko poslovanje, 

prenos in predstavitev dobrih 

praks iz EU, ureditev delavnic 

za ogled proizvodnje, v 

informativni in turistični 

namen prezentacije  

 Semič, 

Ţuţemberk 

PC novo mesto, 

RIC Bela krajina 

Trebnje 

  

 

Območje LAS 2007 - 2013 

Izobraţeva

nje vseh 

generacij 

 

izobraţevanje lokalnega 

prebivalstva za računalniško 

opismenjevanje tako starejših 

kot mladih Potreba po 

računalniškem opismenjevanju 

na celotnem območju LAS, 

kvalitetnem izobraţevanju 

vseh generacij posebno 

srednje in starejše 

 

javni sektor, 

zasebniki 

vse občine in 

zainteresirani 

posamezniki 

Dolenjska, 

Bela krajina 

2007 - 2013 

Izobraţeva

nje za 

potrebe 

delovanja 

na področju 

turizma ** 

 

 

Izobraţevanje za izboljšanje 

jezikovnih znanj, način 

komuniciranja z gostom, 

skratka za turistične potrebe. 

Potreba po izobraţevanju 

(trţenje, skupni marketing,  

ekološka pridelava, 

komunikacija z gostom) na 

področju turizma in 

povezovanju med ponudniki 

 

javni sektor, 

zasebniki 

vse občine in 

zainteresirani 

posamezniki 

Dolenjska, 

Bela krajina 

2007 - 2013 

društveno 

kulturni 

dom 1 

 

 

za izobraţevanja, e-točka, 

razstave, delavnice, tečaji, 

prireditve, strokovna 

literatura, 

Javni sektor zasebni Semič 

Trebnje 

2009-2013 

Vzpostavite

v 

svetovanja 

Vzpostavitev izobraţevanja za 

pripravo produktov in 

ponudbe na področju priprave, 

javni sektor vse občine in 

zainteresirani 

posamezniki 

Dolenjska, 

Bela krajina 

2007 - 2013 
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 razvoja in trţenja ponudbe 

(vino, ţganje, ponudba 

spominkov…) 

Povečanje 

izobrazbene 

ravni 

rokodelcev 

Neformalno izobraţevanje 

rokodelcev s področja 

oblikovanja, trţenja 

komuniciranja.. 

Javni sektor Šole, Muzeji, 

Zavod za 

zaposlovanje, 

KGZ, 

posamezniki 

Celotna regija 2007-2009 

1 Predmet projekta  je ohranjanje tradicionalnosti ţivljenja na podeţelju, strokovno izobraţevanje članov za 

izpolnjevanje pogojev za pridobitev sredstev namenjenih kmetijstvu ter podeţelju iz drţavnih in evropskih 

skladov oz. društva. Sredstva bodo namenjena za izvedbo programov strokovnega dela, za izvedbo predavanj in 

izobraţevalnih tečajev, za, nabavo strokovne literature, in za plačilo honorarjev predavateljem do višine 100 % 

realiziranih stroškov. 

 

Projekti oţjega lokalnega značaja  

 

NAZIV 

PROJETA 

KRATKA VSEBINA 

PROJEKTA 

NOSILEC / 

INVESTIT

OR 

 

(če moţno) 

PARTNERJI 

 

 

(če moţno) 

OBMOČJE 

IZVAJANJA 

OBDOBJE 

TRAJANJ

A 

Izobraţeva

nje 

Podeţelska ţene D. Toplice: 

pridobivanje mlajših članic – 

izobraţevanja o zdravi 

prehrani, ekološki pridelavi, 

pridobivanje certifikatov za 

TK in vinotoče, postavitev 

stojnice oziroma prodajnih 

mest za izdelke domače obrti, 

izdaja brošure receptov starih 

babic, izobraţevanje za 

urejanje okolice hiše in 

okenskega cvetja 

 

Javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

Občina 

Dolenjske 

toplice in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

Občina 

Dolenjske 

toplice 

2007 - 2013 

Zavod za 

ohranjanje 

in razvoj 

podeţelja 

Vzpostavitev zavoda za  

ohranjanje in razvoj podeţelja 

– ekološka akademija 

(moţnost uporabe zapuščene 

hiše) – vsebovala bi 

center/alternativa CŠOD-jem, 

kot moţnost bivanja v naravi 

za šolsko mladino, vendar tudi 

za odrasle; izgradnja hiše 

»eko-hiša« oziroma hotela, 

narejena iz materialov, ki so v 

naravi, moţnosti vrta, lastne 

pridelave. 

Javni sektor, 

zasebniki, 

društvo,  

 Občina Škocjan 

in zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

Občina 

Škocjan 

2007 - 2013 

Zelena 

učilnica 

Vzpostavitev zelene učilnice 

na Štritu, ob Štritovskem 

jezeru, ki jo je potrebno 

turistično prebuditi in vključiti 

v turistično ponudbo občine. 

Turistično 

društvo 

Bučka 

Občina Škocjan 

in zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

Občina 

Škocjan 

2007 - 2013 
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Ukrep 2: Vzpostavitev institucionalnega okolja in infrastrukture ter razvoj programov  

                 za podporo podjetništvu 

 

 

Skupni projekti: 

 

NAZIV 

PROJETA 

KRATKA VSEBINA 

PROJEKTA 

NOSILEC / 

INVESTIT

OR 

 

(če moţno) 

PARTNERJI 

 

 

(če moţno) 

OBMOČJE 

IZVAJANJA 

OBDOBJE 

TRAJANJ

A 

Mreţa 

informacijs

ko-

svetovalnih 

točke 

Vzpostavitev Informacijsko-

svetovalnih točk z namenom 

informiranja in svetovanja 

podjetnikom in potencialnim 

podjetnikom (splošno o 

podjetništvu, oblikovanje 

poslovnih idej, finančno in 

ekonomsko svetovanje, 

moţnosti pridobivanja 

pomoči, subvencijskih 

sredstvih ter ugodnih kreditih, 

povezovanje podjetnikov), 

razvoj in izvajanje programov 

za podporo podjetnikom 

(nepovratna sredstva in ugodni 

krediti za mlade podjetnike, 

oblikovanje sklada rizičnega 

kapitala za mlade, sklad za 

podporo malim in srednjim 

podjetjem, ki se ukvarjajo s 

sezonskimi dejavnostmi– 

subvencije za čas, ko sezone 

ni) 

 Škocjan, Semič, 

Ţuţemberk, 

Črnomelj, 

Metlika in Mirna 

Peč, PC novo 

mesto, RIC Bela 

krajina, Trebnje 

 

 

 

Območje LAS 2007 - 2013 

Ureditev 

prostorov 

za podporo 

in razvoj 

podjetništv

a 

Vzpostavitev prostorov za 

razvoj podjetništva (povezava 

z mreţnim inkubatorjem ter 

ureditev več manjših lokacij v 

posameznih lokalnih okoljih, 

posamezne lokacije se lahko 

specializirajo po področjih)  

 Mirna Peč, 

Škocjan, Novo 

mesto, Črnomelj, 

Podjetniški 

center Novo 

mesto, RIC Bela 

krajina, Trebnje 

 

 

Območje LAS 2007 - 2013 

Izgradnja 

infrastruktu

re za razvoj 

podjetništv

a 

V okolju je slabo razvita 

osnovna infrastruktura, 

potrebna je njena izgradnja 

(komunalna infrastruktura, 

cestna infrastruktura, 

izboljšanje internetnih 

povezav ter izgradnja 

širokopasovnih povezav, 

izgradnja obrtno-poslovnih 

con in ostalih prostorsko 

zaključenih enot za 

podjetništvo ter  nudenje teh 

zemljišč po primerni ceni) 

 Metlika, Semič , 

Črnomelj, 

Ţuţemberk in 

Škocjan 

 

Območje LAS 2007 - 2013 

Izgradnja 

malih 

Uporaba in obnova obstoječih 

mlinov na Kolpi v namen 

 Posamezniki, 

organizacije, 

območje, kjer 

stojijo oz. so 

2007 - 2013 
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hidroelektra

rn na Kolpi 

malih hidroelektrarn 

(proizvodnja elektrike, 

izobraţevanje in turizem; 

potrebno informiranje in 

promocija, ter ogled dobrih 

praks) 

pravne osebe oz. 

občine , ki so 

lastniki mlinov - 

Črnomelj 

stali mlini 

(Kolpa, 

Temenica,…) 

Organizacij

a in trţenje 

socialnih 

programov 

Organizacija socialnih 

programov na nivoju celotne 

regije (varstvo in skrb za 

starejše in otroke, pomoč pri 

gospodinjskih, hišnih in 

kmečkih opravilih), 

namenjeno za začasno 

zaposlovanje brezposelnih 

oseb – organizacija v obliki 

servisnega centra, 

»študentskega servisa« za 

starejše, mlajše in brezposelne 

ali v obliki registriranega 

servisa oziroma dopolnilnih 

dejavnosti) 

 Črnomelj, Mirna 

Peč in Škocjan 

 

Območje LAS, 

posamezna 

podobmočja 

2007 - 2013 

Informacijs

ko 

svetovalna 

točka 

 

 

 

 

Pomoč, svetovanje, 

informiranje, oziroma 

vzpostavitev info-točke za 

pomoč in svetovanje 

potencialnim zainteresiranim 

za opravljanje dejavnosti 

turizma na podeţelju 

Javni sektor Vse občine in 

zainteresirani 

posamezniki 

Dolenjska, 

Bela krajina 

2007 - 2013 

Informacijs

ke pisarne 

in trţenje 

 

 

 

 

Vzpostavitev podeţelskih 

info-pisarn za informiranje o 

lokalnem okolju, moţnosti 

najema vodnika, povezovanje 

lokalnih akterjev, informiranje 

lokalnega prebivalstva itd. ter 

trţenje destinacije DBK in 

njene turistične ponudbe v 

tujini 

Javni sektor, 

zasebniki 

Vse občine in 

zainteresirani 

posamezniki 

Dolenjska, 

Bela krajina 

2007 - 2013 

Promocija 

podjetništv

a kot 

ţivljenjske 

poti 

Promocija podjetništva in 

podjetniških moţnosti (med 

prebivalci v občini, posebej pa 

med mladimi – ţe v osnovnih 

šolah), informiranje okolja k 

večjemu sprejemanju 

podjetnikov, razvoj 

podjetniške ţilice med 

prebivalci območja LAS 

posebna pozornost mora biti 

namenjena mladim, ki jih je 

potrebno ţe v osnovni šoli, pa 

tudi v srednji šoli seznanjati s 

podjetništvom. S pomočjo 

izdelave poslovnega načrta in 

z realizacijo svoje zamisli se 

učenci seznanjajo z vsemi 

prednostmi pa tudi 

nevarnostmi podjetništva. 

 

 Škocjan, 

Metlika, 

Dolenjske 

Toplice in 

Ţuţemberk, PC 

novo mesto, RIC 

Bela krajina, 

Trebnje 

 

Območje LAS 2007 - 2013 

Promocija 

podjetništv

Priprava in izvedba 

promocijskih aktivnosti in 

 Semič in 

Ţuţemberk 

Območje LAS 2007 - 2013 
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a in 

podjetnikov 

v regiji 

predstavitev potreb podjetij 

(sejmi na regijskem nivoju, 

predstavitev potreb podjetij za 

dobavitelje in odjemalce, 

formiranje borze ponudbe in 

povpraševanja podjetij  na 

internetu, iskanje informacij in 

poslovnih priloţnosti za 

podjetnike)  

 

Vzpostavite

v grozdov 

na 

podeţelju 

Oblikovanje skupne ponudbe 

na podeţelju, kjer bi šlo za 

filozofijo povezave kmetijstva, 

turizma, dopolnilnih 

dejavnosti z blagovno znamko 

(povezava pridelovalcev, 

predelovalcev, trţenja, 

domače obrti in turistične 

ponudbe; povezovanje 

komplementarnih ponudnikov; 

povezovanje gospodarstva, 

podjetnikov in šolstva, 

vzpostavitev lokalnih grozdov 

 Mirna Peč, 

Dolenjske 

Toplice, Novo 

mesto, Črnomelj, 

Metlika, 

Ţuţemberk, 

Šentjernej in 

Semič, PC novo 

mesto, RIC Bela 

krajina, Trebnje 

Območje LAS, 

posamezna 

podobmočja  

2007 - 2013 

Povezovanj

e lokalnih 

ponudnikov 

in 

porabnikov 

Priprava baze o ponudbi in 

potrebi po surovinah na 

lokalni ravni, spodbujanje 

dejavnosti za uporabo lokalnih 

surovin in njihovo trţenje 

(kmetijski pridelki, kamen, 

les, ţage, biomasa, 

kompostiranje in zbiranje 

organskih odpadkov, 

biosečnja, bioplin, čebelarstvo, 

sadjarstvo, domača obrt) 

 Mirna Peč, 

Dolenjske 

Toplice, Semič 

in Škocjan 

 

Območje LAS, 

posamezna 

funkcionalno 

zaokroţena 

podobmočja 

2007 - 2013 

Vzpostavite

v blagovne 

znamke 

Oblikovanje blagovne 

znamke, izbor proizvodov in 

trţenje pod blagovno znamko 

(krovna in individualna z 

namenom skupnega trţenja in 

nastopanja na trgu ter 

promocije proizvodov storitev 

in celotnega področja) 

 Mirna Peč in 

Novo mesto 

Območje LAS, 

posamezna 

podobmočja 

2007 - 2013 

Organizacij

a in trţenje 

programov, 

ki jih 

izvajajo 

invalidi 

Organizacija programov, ki jih 

opravljajo invalidi, povezava 

invalidskih organizacij za 

trţenje teh programov, 

ureditev prostorov za laţje in 

uspešnejše delovanje, 

izvajanje programov 

izobraţevanja in posredovanja 

dela za invalide 

 Črnomelj, 

invalidske 

organizacije 

 

Območje LAS, 

posamezna 

podobmočja 

2007 - 2013 

Programi za 

spodbujanje 

novih 

investicij 

Investicijske spodbude za 

nove investicije v obmejnem 

območju ter za privabljanje 

investitorjev iz domačega in 

tujega okolja, informiranje, 

davčne spodbude,… 

 Škocjan in 

Metlika 

Območje LAS 

2007 - 2013 

Vzpostavite

v 

svetovanja 

 

Vzpostavitev izobraţevanja za 

pripravo produktov in 

ponudbe na področju priprave, 

razvoja in trţenja ponudbe 

Javni sektor Vse občine in 

zainteresirani 

posamezniki 

Dolenjska, 

Bela krajina 

2007 - 2013 
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(vino, ţganje, ponudba 

spominkov…) 

Povezovanj

e 

ponudnikov 

v skupno 

ponudbo 

regije 

 

 

 

Povezava med ponudniki z 

namenom zadostiti večjemu 

povpraševanju, kot ga zmore 

posamezen ponudnik 

primanjkuje namestitvenih 

kapacitet (do 1 avtobusa), npr. 

zidanice, vikendi. Potrebna je 

»vzpostavitev« podatkovne 

baze, slikovnega gradiva, 

portala, prevodi za 

vzpostavitev informacijskega 

sistema ponudbe 

Javni sektor, 

zasebniki 

Vse občine in 

zainteresirani 

posamezniki 

Dolenjska, 

Bela krajina 

2007 - 2013 

Sklad za 

izobraţevan

je 

managerjev 

(MSP) 

Iz sklada se bodo dodeljevale 

štipendije kot finančne 

spodbude za pridobivanje 

novih znanj s področja razvoja 

sodobnih tehnologij 

PC Novo 

mesto, 

Območna 

obrtna 

zbornica 

Novo mesto 

RIC 

Črnomelj, 

občine 

Javni sektor, 

zainteresirani 

posamezniki 

Celotno 

območje LAS 

2007-2013 

Sklad 

zagonskega 

– 

semenskega 

kapitala  

Sklad bo namenjen 

podjetnikom – začetnikom. 

Zagotavljal  jim bo zagonska 

sredstva za začetek dejavnosti. 

PC Novo 

mesto, 

Območna 

obrtna 

zbornica 

Novo mesto, 

RC Kočevje 

Ribnica, 

RIC 

Črnomelj 

Javni sektor, 

zainteresirani 

posamezniki 

Celotno 

območje LAS 

2007-2013 

Oblikovanj

e 

podjetniški

h grozdov 

Oblikovanje skupne ponudbe 

na podeţelju (povezovanje 

podjetnikov, kmetijstva, 

turizma in šolstva) 

Kmetijska 

šola Grm, 

PC Novo 

mesto, RIC 

Črnomelj 

 

Javni sektor, 

zainteresirani 

posamezniki 

Celotno 

območje LAS 

2007-2013 

Finančne 

spodbude 

za regijske 

inovacije na 

področju 

razvoja 

podjetništv

a - sklad 

Spodbuditi inovacije v 

podjetništvu s ciljem stalnih 

izboljšav. Iz sklada se bodo 

vsako leto podeljevale nagrade 

za najboljše inovacije. 

 

PC Novo 

mesto, 

Območna 

obrtna 

zbornica 

Novo mesto,  

RIC 

Črnomelj 

Javni sektor  Celotno 

območje LAS 

2007-2013 

Formiranje 

razvojnih 

jeder za 

razvoj 

podeţelja v 

okviru 

obstoječih 

razvojnih 

institucij 

Razvojno jedro bo sposobno 

pripravljati in voditi projekte 

za kandidiranje na razpisana 

sredstva LEADER za razvoj 

podeţelja v kombinacijami z 

drugimi viri na regionalnem 

nivoju 

Gospodarsk

a zbornica 

OE Novo 

mesto/ PC 

Novo mesto, 

RIC 

Črnomelj 

Javni sektor, 

zainteresirani 

posamezniki 

Celotno 

območje LAS 

2007-2013 

Ustanovitev  

podeţelske

ga 

inkubatorja 

Izobraţevalni razvojni center 

bo razvijal nove programe 

povezane z razvojem 

kmetijstva (novi ekološko 

Kmetijska 

šola Grm 

Javni sektor, 

zainteresirani 

posamezniki 

Celotno 

območje LAS 

2007-2013 
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– 

Izobraţeval

ni razvojni 

center 

(IRC) 

varnejši načini pridelave hrane 

in gojenja ţivali) 

Program 

»ţenske za 

ţenske«  

Program namenjen za 

zaposlovanje brezposelnih 

ţensk, ki so pripravljene 

poiskati zaposlitev na 

področju gospodinjske pomoči 

zaposlenim ţenskam, varstva 

otrok na domu in skrbi za 

starostnike.  Moţno ustanoviti 

tudi »ţenski inkubator«, ki bo 

deloval v smislu socialnih 

podjetij 

PC Novo 

mesto, RIC 

Črnomelj 

Javni sektor, 

zainteresirani 

posamezniki 

Celotno 

območje LAS 

2007-2013 

 

 

 

Projekti oţjega lokalnega značaja  

 

NAZIV 

PROJETA 

KRATKA VSEBINA 

PROJEKTA 

NOSILEC / 

INVESTIT

OR 

 

(če moţno) 

PARTNERJI 

 

 

(če moţno) 

OBMOČJE 

IZVAJANJA 

OBDOBJE 

TRAJANJ

A 

Mirnopeški 

panj 

 

 

 

Mirnopeški panj (zdruţene 

storitvene dejavnosti 

posameznih izdelovalcev 

domače in proizvajalcev, 

skupna infrastruktura – prostor 

za trţenje, izdelki s kmetije..) 

 

Javni sektor, 

zasebniki 

Občina Mirna 

peč in 

zainteresirani 

posamezniki 

Občina Mirna 

peč 

2007 - 2013 

Ureditev 

centra za 

trţenje 

 

 

 

poslovni prostor za skupno 

trţenje  (298 kmetij, skupno 

trţenje in sodelovanje, obnova 

objekta ali domačije za 

potrebe prostora kmetov in 

izvajalcev registriranih za 

predelavo kmečke hrane v 

končne proizvode), poslovni 

prostori za trţenje, moţnost za 

izvedbo delavnic, 

izobraţevanja, učnih 

aktivnosti participativnega 

značaja 

Javni sektor, 

zasebniki, 

društva 

Občina Mirna 

peč in ostale 

zainteresirane 

občine, 

posamezniki, 

društvo 

Občina Mirna 

peč in ostale 

zainteresirane 

občine 

2007 - 2013 

Ureditev 

prostorov 

za 

delovanje 

 

društvo kmečkih ţena 

Črnomelj – ţelijo urediti svoj 

prostor za lastno dejavnost, 

pričakujejo večjo finančno 

podporo tudi s strani občine 

Javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

Občina Črnomelj 

in zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

Občina 

Črnomelj 

2007 - 2013 

Info točka 

Kandija 

 

Postavitev informacijske točke 

v Kandiji, oziroma na 

vpadnicah v mesto (moţnosti 

so ob bencinskih črpalkah…) 

Javni sektor, 

zasebniki, 

društvo,  

Mestna občina 

Novo mesto in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

Mestna občina 

Novo mesto 

2007 - 2013 

Informacijs

ka pisarna 

Informacijska pisarna na 

Dvoru v zasebni hiši Dvor 7 z 

Javni sektor, 

zasebniki, 

Občina 

Ţuţemberk in 

Občina 

Ţuţemberk 

2007 - 2013 
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Dvor 

 

moţnostjo prodajnega prostora 

 

društvo,  zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

Informacijs

ki sistem 

Ţuţemberk 

Ureditev sistema informacij,  

začenši z oţjim okoljem 

(Prapreče, Šmihel) ter 

parkiranja v Ţuţemberku 

Javni sektor, 

zasebniki, 

društvo,  

Občina 

Ţuţemberk in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

Občina 

Ţuţemberk 

2007 - 2013 

Razvoj 

programov 

za 

privabljanje 

delovne sile 

Razviti je potrebno programe 

za privabljanje delovne sile na 

vseh nivojih izobrazbe (OŠ, 

poklicna šola, SŠ, VŠ), 

predvsem tehničnih profilov 

(štipendijska politika – 

sredstva za štipendije s strani 

drţave, da je podjetnik 

minimalno obremenjen s 

štipendijo) 

 Semič 

 

Območje LAS 2007 - 2013 

 

Individualni projekti 

 

NAZIV 

PROJETA 

KRATKA VSEBINA 

PROJEKTA 

NOSILEC / 

INVESTIT

OR 

 

(če moţno) 

PARTNERJI 

 

 

(če moţno) 

OBMOČJE 

IZVAJANJA 

OBDOBJE 

TRAJANJ

A 

Nabava 

strojne 

opreme 

Nabava strojne opreme za 

obdelavo kamna 

IKA-UM, 

Zagrad 

 Občina 

Škocjan 

2007 - 2013 

Delo z 

otroki in  

mladino 

Priprava celostnih programov 

za obisk mladine in odraslih 

Malči 

Klemen 

 Občina 

Ţuţemberk 

2007 - 2013 

Gospodarsk

i grozd 

podeţelja 

Povezovanje ponudbe in 

vključevanje apartmajev 

Matjaţ 

Zagorc 

 Občina 

Šentjernej 

2007 - 2013 

 

 

Ukrep 3: Tradicija in domača obrt 

 

 

NAZIV 

PROJETA 

KRATKA VSEBINA 

PROJEKTA 

NOSILEC / 

INVESTITOR 

 

(če moţno) 

PARTNERJI 

 

 

(če moţno) 

OBMOČJE 

IZVAJANJA 

OBDOBJ

E 

TRAJAN

JA 

Skupna 

promocija 

izdelovalcev 

domače obrti 

Dolenjske in 

Bele krajine 

 

 

 

Priprava in izdaja skupnega 

promocijskega materiala za 

promocijo rokodelcev-natis 

zloţenke in promocijskega 

plakata (občinskih ter 

zdruţitev promocijskih 

materialov regije v skupni 

ediciji) ter prevodi v tuje 

jezike 

Javni in 

zasebni 

Območne 

obrtne 

zbornice Dol. 

in  Bele 

k.,Turistične 

organizacije 

društva in 

posamezniki 

 

Celotna regija 

Dolenjske in Bele 

krajine. 

2007 - 

2013 

Baza 

izdelovalcev 

DUO 

Analiza področja,identifikacija 

potencialov, ter vzpostavitev 

baze podatkov izdelovalcev 

domače obrti za potrebe 

Javni in 

zasebni 

Turistične 

organizacije 

društva, 

Območne 

 Celotna regija 2007-

2009 
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mentorstva. Narediti skupni 

register izdelovalcev v pisni in 

spletni obliki 

obrtne 

zbornice. 

Razvojni 

centri, 

posamezniki. 

Povečanje 

izobrazbene 

ravni 

rokodelcev 

Neformalno izobraţevanje 

rokodelcev s področja 

oblikovanja, trţenja 

komuniciranja.. 

Javni Šole, Muzeji, 

Zavod za 

zaposlovanje, 

KGZ, 

posamezniki 

Celotna regija 2007 - 

2013 

Skupne trţne 

aktivnosti 

 

 

 

Poiskati prostore za skupno 

trţenje po občinah, v 

zdraviliščih, skupni nastopi na 

sejmih 

Javni in 

zasebni 

Turistične 

organizacije, 

društva,občine

, posamezniki 

Cela regija 2007 - 

2013 

Ustanovitev 

Centra za 

domačo obrt  

 

Ustanovitev centra za domačo 

obrt z info točko ki bi 

vseboval razstavno galerijo, 

prodajni prostor, delavnico za 

prikaz izdelave in učenja, 

strokovno knjiţnico  

Javni in 

zasebni 

Obrtna 

zbornica, 

turistična 

društva 

podjetniki 

rokodelci 

Celotna regija 2007 - 

2013 

Koledar 

prireditev 

 

 

 

 

Izdelava koledarja prireditev 

in sejmov, organizacija 

skupnih nastopov ter 

postavitev stalnih stojnic na 

turističnih točkah 

Javni Turistična 

društva, 

Aktivi 

kmečkih ţena, 

posamezniki 

Celotna regija 2007 - 

2013 

Blagovne 

znamke 

 

 

 

 

Izdelava lokalnih (Mirnopeški 

panj, Belokranjska bala, 

Belokranjska pisanica, 

Trebanjska košarica..) in 

skupne blagovne znamke 

regije. Skupne promocijske in 

trţne aktivnosti 

Javni in 

zasebni 

Društva, 

Podjetniški 

centri,Zavod 

za naravno in 

kulturno 

dediščino, 

Turistične 

organizacije  

Celotna regija 2007-

2009 

Spominkar-

stvo 

 

Narediti razpise po občinah za 

turistični spominek. Promocija 

spominkov in njihovo trţenje 

Javni Občine Tic-i Posamezne občine 2007 - 

2013 

Spletna 

prodajalna 

DUO 

Dolenjske in 

Bele krajine 

Predstavitev rokodelcev . 

Razstava izdelkov in njihovo 

trţenje na spletu 

Javni in 

zasebni 

Podjetniški 

centri, Obrtna 

zbornica , 

rokodelci,Dru

štvo DUO 

Celotna regija 2007-

2009 

Prodajna 

galerija DUO 

 

 

Otvoritev prodajne galerije za 

promocijo in prodajo izdelkov 

domače obrti Dolenjske in 

Bele krajine z ţivim prikazom 

izdelave  

Javni in 

zasebni 

Društvo 

DUO,posamez

ni 

rokodelci,turis

tične 

agencije,turisti

čna društva 

Celotna regija 2007-

2009 

Globodolska 

šola 

 

Revitalizacija stare šole,kjer bi 

potekal center šolskih in 

obšolskih dejavnosti 

Javni in 

zasebni 

Osnovna šola 

Mirna peč, 

Občina 

Občina Mirna peč 2007 - 

2013 

Po poteh 

Mirnopeških 

kapelic 

 

Pešpot po občini Mirna peč, s 

spoznavanjem starih kapelic in 

z njimi zgodovine kraja 

Javni Občina 

Osnovna šola 

Turistično 

društvo 

Občina  Mirna peč 2007 - 

2013 

Center 

podeţelja 

Dolenjske in 

Ustanovitev centra, kjer bi se 

povezala domača obrt z aktivi 

kmečkih ţena, čebelarji in 

Javni in 

zasebni 

Društva, 

Aktiv 

kmečkih ţena, 

Celotna regija 2007 - 

2013 
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Bele krajine vinarji Dolenjske in Bele 

krajine, z namenom skupne 

promocije, trţenja in 

izobraţevanja 

čebelarji, 

vinarji,  

Občine, 

zasebniki  

Ţbularija 

 

 

 

Promocija belokranjske čebule 

preko organizacije prireditve 

Ţbularija s posebnimi jedmi, 

prodajo čebuljih vencev.. 

Aktivi kmečkih 

ţena Bele 

krajine 

Turistična 

društva 

rokodelci 

Bela krajina 2007-

2009 

Center za 

razvoj 

podeţelja 

Trebnje 

 

 

Oţiviti  hišo v Občine 11, kjer 

bi ustanovili center za razvoj 

podeţelja, kjer bi se povezali 

kmetje in rokodelci v 

razstavno prodajnem prostoru, 

kjer bi potekale tudi delavnice 

pletarstva.. 

Občina Društva, 

Aktivi 

kmečkih ţena, 

rokodelci, 

kmetje 

Občina Trebnje 2007-

2009 

Obuditev 

industrijske 

konoplje 

Poiskati moţnosti za ponovno 

sajenje konoplje ,razvoj 

izdelkov in trţenje 

Javni in 

zasebni 

Ekološke 

kmetije,rokod

elci, 

oblikovalci 

Bela krajina 2007 - 

2013 

Razstavno 

prodajno 

mesto 

Postavitev stalnega razstavno 

prodajnega mesta na gradu in 

v zdraviliščih 

Javni in 

zasebni 

Tic-i, 

zasebniki 

Ţuţemberk,Otočec, 

Šmarješke Topl., 

Dolenjske Topl. 

2007-

2009 

Obuditev 

starih hiš na 

vaseh 

Obnova in revitalizacija 

opuščenih hiš,z namenom 

druţenja in ohranjanja 

običajev 

Javni in 

zasebni 

Občine, 

Društva 

kmečkih 

ţena,rokodelci 

Celotno področje 2007 - 

2013 

Po poteh 

domačih obrti 

Povezava delavnic odprtih vrat 

z namenom skupnega 

promoviranja in trţenja 

Javni in 

zasebni 

Turistične 

agencije in 

zasebniki 

Celotno področje 2007-

2009 

Povezava z 

rokodelci 

drugih regij 

Povezava z rokodelci z drugih 

regij in drţav, z namenom 

medsebojnega promoviranja, 

trţenja, izmenjave izkušenj 

 

 

Javni in 

zasebni 

Občine, 

Društva in 

zasebniki 

Celotno področje 2007-

2009 

Prikaz 

domače obrti  

Organizacija delavnic,kjer bi 

mojstri domače obrti prikazali 

postopke izdelave in učili 

zainteresirane posameznike 

izdelovati izdelke domače 

obrti(pletenje košar,peharjev..) 

Javni in 

zasebni 

Turistično 

društvo in 

zainteresirani 

posamezniki 

Občina Škocjan 2007 - 

2013 

Izobraţevanje 

domače obrti 

na šolah 

Poiskati stare mojstre 

rokodelce in jih kot mentorje 

usposobiti za vodenje kroţkov 

rokodelstva  na osnovnih, 

srednjih  šolah  in vrtcih 

Javni in 

zasebni 

Šole in 

zasebniki 

Celotno področje 2007 - 

2013 

Delavnica 

odprtih vrat 

Obnovitev in preureditev 

prostorov za prikaz izdelave in 

sprejem turistov 

Privatna 

iniciativa 

 Občina: Šentjernej, 

Novo mesto,Dol. 

Toplice,Trebnje,Se

mič, Ţuţemberk  

2007 - 

2013 

Obnova 

prostorov za 

dejavnost 

domače obrti 

Obnova prostorov za izvajanje 

lončarske dejavnosti. 

Privatna 

iniciativa 

 Občina Šentjernej 2007 - 

2013 

Center za 

domačo obrt 

in keramiko 

Postavitev promocijskega 

centra  

Privatna 

iniciativa 

 Občina  Dolenjske 

Topl. 

2007-

2009 
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PRIORITETA 2:  Sonaravno kmetovanje ter dopolnilne in dodatne  

             dejavnosti na kmetijah 

 
 

Ukrep 1: Projekti v povezavi  s trţenjem in oblikovanjem blagovnih znamk 

 

NAZIV 

PROJETA 

KRATKA VSEBINA 

PROJEKTA 

NOSILEC / 

INVESTIT

OR 

 

(če moţno) 

PARTNERJI 

 

 

(če moţno) 

OBMOČJE 

IZVAJANJA 

OBDOBJE 

TRAJANJ

A 

Delovanje 

lokalne 

trţnice 

ustanovitev trţnic za trţenje 

lokalnih proizvodov 

javni zasebni Novo mesto, 

dol. Toplice, 

Črnomelj, 

Trebnje 

2007-2010 

Zaščita 

blaga 

geografskeg

a porekla 

Oblikovanje blagovnih znamk, 

vzpostavitev odkupne mreţe 

Zasebni + 

javni 

zasebni   

Zaščita 

kulinaričnih 

jedi 

tradicija Semiške ohceti 

(tradicija potice in ostalih 

kulinaričnih dobrot znamka 

OHCETNI …) 

 

Zasebni, 

javni 

zasebni Bela krajina 2007-2013 

Zaščita 

geografskeg

a porekla 

 

Zaščita geografskega porekla 

jedi: jagenjček,  odojek, 

kozliček, in potica 

 

Javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

Občina Metlika, 

Semič, Črnomelj 

in zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

Občina 

Metlika, 

Semič, 

črnomelj 

2007 - 2013 

Izraba 

naravnih 

danosti za 

razvoj 

podjetništva 

Izraba naravnih danosti v 

okolju (les in lesna biomasa) 

in obstoječih objektov za 

razvoj podjetništva (obnova 

objektov za namene 

izobraţevanja, rehabilitacije, 

turizma, vključitev starih, 

praznih hiš in zidanic v 

ponudbo stacionarnih 

turističnih kapacitet) 

 Črnomelj, 

Mirna Peč, 

Dolenjske 

Toplice, lastniki 

objektov 

Območje LAS, 

posamezna 

območja ob 

Kolpi, 

območja 

zapuščenih 

vasi 

2007 - 2013 

Deţela 

cvička 

Metliška 

črnina, 

Belokranjec 

 

 

 

Priloţnost za oblikovanje 

ponudbe na področju vinske 

dejavnosti, kot prvo vinorodno 

območje -  »deţela Cvička« 

najbliţje prestolnici Ljubljani 

– predstaviti KOŠARICO 

VINA REGIJE, v sklopu tega 

urediti VINOTEKO V NM 

Javni sektor, 

zasebniki 

Vse občine in 

zainteresirani 

posamezniki 

Dolenjska, 

Bela krajina 

2007 - 2013 

 

 

RAZVOJNI PROJEKTI 

 

NAZIV 

PROJETA 

KRATKA VSEBINA 

PROJEKTA 

NOSILEC / 

INVESTIT

OR 

 

(če moţno) 

PARTNERJI 

 

 

(če moţno) 

OBMOČJE 

IZVAJANJA 

OBDOBJE 

TRAJANJA 

Predelava Mleka in mesa zasebni javni Projektno 2007-2013 
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izdelkov  območje 

Kmetija 

Puhek 

ureditev poljskih poti, 

potrebno nabaviti stroje za 

čiščenje kanalov in ureditev 

pridelave v Lahinjskem parku 

zasebni Zasebni + javni Območje 

lahinje 

2007-2013 

Čebelarski 

center 

Podstenice 

polnilnica predelava, vzreje 

matic in v povezavi z ostalimi 

trţenje in promocija 

(zdravilišče naj svoje goste 

vozi na oglede na svoje 

območje), (razvoj panoge: 

Mirna peč) 

 

zasebni javni Podstenice 2007-2013 

Čebelarstvo razvito na območju Semiča, 

skupni projekt regije – za 

vsakega čebelarja nad 40 

panjev pomoč za obnovo 

čebelnjakov, polnilnic (cca 15-

20 čebelarjev ) 

Zasebni + 

javni 

javni Občina Semič, 

projektno 

območje 

2007-2013 

Aktivnosti 

čebelarjev 

Petra Pavla 

Glavarja 

Dolenjske in 

Bele krajine  

posodobiti in uredili 

čebelarstva po načelih in 

potrebah EU in HACCAP 

sistema, ter pripraviti skupna 

promocijska gradiva, 

ČEBELARSKI UČITELJ 

Regijska 

zveza 

čebelarjev 

Petra Pavla 

Glavarja 

Vse 

zainteresirane 

občine in 

zainteresirani 

posamezniki 

Dolenjska, 

Bela krajina 

2007 - 2013 

Projekt 

čebelarsko 

društvo 

Straţa – D. 

Toplice 

potreba po ureditvi 

infrastrukture za izobraţevanje 

čebelarjev (tudi za uvajanje 

ekološkega čebelarstva), za 

ureditev muzeja, za trţenje, za 

razvoj turizma (apartmaji) in 

infrastrukture tematskih poti v 

smislu ponudbe koles, opreme 

za izlete in piknike ipd. 

javni Zasebni + javni Območje č. d. 

Dol. Toplice, 

Straţa 

2007-20013 

Ureditev 

prostora za 

ocenjevanje 

medu 

v Semiču se ocenjevanje ţe 

kar nekaj časa odvija, potreba 

za še bolj prepoznavno 

prireditev z ureditvijo 

primernega prostora in 

ustrezne infrastrukture 

(internet povezava za obdelavo 

podatkov in predstavitev), 

promocija izdelkov in same 

prireditve 

 

Javni 

zasebni 

zasebni Semič 2010-2013 

Dopolnilne 

dejavnosti na 

kmetiji 

 

Razvoj dopolnilnih dejavnosti, 

pridelovanja in predelovanja 

na kmetijah v občini 

Javni sektor, 

zasebniki, 

društvo,  

Občina 

Šentjernej in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

Občina 

Šentjernej 

2007 - 2013 

Gozdarski 

turizem 

odpiranje gozdov za turistične 

namene v lovskih kočah, 

kolesarjenje, pohodništvo 

oziroma vseh oblik aktivnega 

oddiha, lovski turizem 

urejanje in širitev objektov za 

turizem na kmetiji s 

poudarkom ponudb vin 

zasebni Zasebni + javni Projektno 

območje 

2007-2013 

Specializacij

a turističnih 

specializacija po različnih 

ciljnih skupinah (kolesarstvo, 

zasebni javni Projektno 

območje 

2007-2013 
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kmetij konjeništvo, bio, zdravo 

ţivljenje, prijazno otrokom 

(brez staršev), za druţine z 

majhnimi otroki (fitnes, jakuzi, 

izboljšanje ponudbe) 

Alternativni 

viri energije 

bioplin, kar nekaj kmetij 

večjih od 50 GVŢ, ki se lahko 

zdruţijo in naredijo skupno 

laguno in začnejo z izdelavo 

bioplina in ekološko 

sprejemljivejših produktov ter 

energije. Povrnitev investicije 

v 8 letih brez subvencije. 

Nosilci, finančna konstrukcija 

in terminski plan so definirani, 

problem in ovira je visoka 

investicija. Bioplin je v 

povezavi z biomaso lahko del 

končnega produkta in kot 

izkoriščanje energije v 

rastlinjakih 

zasebni javni Mirna peč, 

Trebnje in 

ostala 

zainteresirana 

območja na 

projektnem 

območju  

2007-2013 

Lesna masa 

in daljinsko 

ogrevanje 

Izkoriščanje alternativnih 

virov energije, storitve, 

preusmeritev na lesno biomaso 

in ostale alternativne vire 

energije 

zasebni Javni + zasebni Občina 

Trebnje oz. 

projektno 

območje 

2007-2013 

Pospeševanj

e rabe lesne 

biomase 

 

Ustvariti pogoje za 

učinkovitejšo rabo lesa. 

Predvideni stroški: 50.000.000 

SIT 

 

 Občina Trebnje, 

Gospodarski 

sektor 

Društvo 

lastnikov gozdov 

Mirnske doline, 

Zavod za 

gozdove 

Slovenije, 

Krajevne 

skupnosti 

Občina 

Trebnje 

2007 - 2013 

Predelava 

lesa na domu 

dodatna dejavnost na kmetiji zasebni Zasebni + javni Občina 

Trebnje 

2007-2013 

Sedeţ 

zadruge 

kmetov v 

mirni peči 

Delovanje kmetov oz. 

izvajalcev registriranih v 

različnih dopolnilnih 

dejavnostih. V objektu, 

zgrajenem po tehničnih in 

sanitarnih predpisih, bi 

potekala predelava kmečke 

hrane v končne proizvode 

Javni sektor, 

zasebniki 

Občina Mirna 

Peč in 

zainteresirani 

posamezniki 

Občina Mirna 

Peč 

2007 - 2013 

Kmetija 

Raztresen 

odpravljanje zaraščanja 

površin dodatna dejavnost na 

kmetiji, nabava mehanizacije 

za ruvanje korenin, obnovljivi 

viri energije, od naprave 

sekancev, do peči za kurjavo, 

obogatitev ponudbe za 

predelavo kozjega sira 

zasebni Zasebni + javni Bela krajina 2007-2013 

Predelava 

zdravilnih 

zelišč 

Bprojektno območje je bogato 

z zdravilnimi zelišči od 

pridelave do trţenja 

zasebni javni Projektno 

območje 

2007-2013 
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Ukrep 2: Projekti v povezavi z ekološkim kmetovanjem 

 

NAZIV 

PROJETA 

KRATKA VSEBINA 

PROJEKTA 

NOSILEC / 

INVESTIT

OR 

 

(če moţno) 

PARTNERJI 

 

 

(če moţno) 

OBMOČJE 

IZVAJANJA 

OBDOBJE 

TRAJANJ

A 

Ekološko 

sadjarstvo 

(vas Koglo – 

ekološka 

vas) 

Razvoj kmetij v povezovanju 

preko infrastrukture, 

dopolnjuje to s promocijo in 

trţenjem, prodaje na domu, 

razvoja proizvodov, vključitev 

v VTC 

Zasebni 

sektor 

Zasebni + javni 

sektor 

Vas Koglo 20010-2013 

Travniški 

sadovnjaki 

Zasaditev  novih površin, 

izdelkov je potrebno ponuditi 

na trg, v ustrezni embalaţi z 

ustrezno blagovno znamko (s 

primernim trţenjem preko 

interneta, direktno itd. oţivitev 

in ohranjanje starih sadnih sort 

Kočevarjev, predelava sadja, 

sušenje sadja 

Društvo 

Kočevarjev; 

Občice in 

Podstenice 

Zasebni + javni 

sektor 

Bela krajina, 

Podstenice, 

Občice 

2007-2013 

Turistični 

produkt 

Ţeţelj 

 

Turistični produkt za ciljno 

skupino gozdarjev, na Ţeţlju 

so enkratna rastišča hrasta – 

produkt ponudbe 

belokranjskih gozdov za 

gozdarje 

Javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

Občina Metlika, 

Semič, Črnomelj 

in zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

Občina 

Metlika, 

Semič, 

Črnomelj 

2007 - 2013 

Sonaravna 

pridelava, 

eko 

proizvodi 

Pridelava na naravi prijazen 

način 

Zasebni + 

javni sektor 

Zasebni + javni 

sektor 

Mirna peč, 

Trebnje 

2007-2013 

Oţivitev 

pridelave 

krompirja 

ekološka pridelava krompirja, 

organizacija ponudbe in 

trţenja, prireditve, ocenjevanje 

in promocija (na trţnicah, v 

Ţuţemberku, Novem mestu, 

itd.), ideja krompir ponuditi na 

sto + en način 

Zasebni 

sektor 

Javni sektor Ţuţemberk 2007-2013 

eko-kmetija, 

turistična 

kmetija 

gojenje avtohtonih ţivali, 

ohranjanje tradicionalnih 

kmečkih del (od semenarjenja 

dalje), moţnosti delovanja kot 

muzej na prostem, z 

izobraţevanjem, razvojem 

dopolnilnih dejavnosti 

Zasebni 

sektor 

Javni sektor Ţuţemberk, 

Trebnje 

2007-2010 

 

 

Ukrep 3: Projekti v povezavi z naravno in kulturno dediščino 

 

NAZIV 

PROJETA 

KRATKA VSEBINA 

PROJEKTA 

NOSILEC / 

INVESTIT

OR 

 

(če moţno) 

PARTNERJI 

 

 

(če moţno) 

OBMOČJE 

IZVAJANJA 

OBDOBJE 

TRAJANJA 

Revitalizacija Območje Roga je bilo  Javni sektor Dolenjske 2009-2013 
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Tehničnega 

potenciala v 

območju Roga 

napredno na področju 

gozdarstva, tehnika 

močno razvita in jo je še 

moţno spoznati in se 

prezentirati kot 

tradicionalni prikaz 

nekdanjih aktivnosti (kot 

turistični produkt v 

povezavi za zdraviliščem 

Zasebni sektor toplice 

Ureditev mlina 

in jeza na 

Kolpi,  

Oţivitev (edini z glineno 

podlago na Kolpi), mini 

elektrarna – projekt 

obnovljivih virov energije 

    

Muzej na 

prostem v 

Velikem 

Nerajcu 

Postavitev muzeja z 

ohranjanjem dediščine 

(orodja, stroji …) 

    

Revitalizacija 

steljnikov, 

predstavitev za 

turistične 

namene 

Stelniki so značilni za 

Belo krajino, zato jih je 

potrebno vključiti tudi v 

turistično ponudbo 

    

Ureditev 

zunanjega 

izgleda kmetije 

oziroma 

ureditev vasi z 

vaško 

arhitekturo 

Ohranjanje tradicionalne 

arhitekture objektov na 

podeţelju, ki so značilni 

za območje 

    

Ureditev 

avtobusnih 

postajališč 

skladno z vaško 

arhitekturo in 

igrišč 

Ureditev podeţelskih 

naselij (in infrastrukture) 

skladno z arhiterkturo 

posameznega naselja, 

zagotavljanje visoke 

kvalitete bivanja 

    

Ureditev vasi 

Črešnjevec 

Ureditev trga, kovačije, 

mizarske delavnice, prva 

partizanska bolnišnica, 

TK, mladinski turizem 

  Vas 

Črešnjevec 

 

Ureditev ţage 

in mlina na 

Štritu 

zapuščen mlin in ţaga, 

potrebna ureditev, 

moţnost odprtja 

tehničnega muzeja in 

izdelava izdelkov iz lesa, 

kot turistična zanimivost 

zasebni Javni zasebni Naselje Štrit 

občina Bučka 

2008-2013 

Ureditev mlina 

v Zavinku in 

Jermanova ţaga 

in mlin 

Jerman, rojak študiral 

pravo na Dunaju) – 

Kaplerjev mlin – potrebna 

vzpostavitev delovanja 

mlina in obnova jezu 

(Škocjan – območje 

mlinov in ţag) 

zasebni Javni zasebni Občina 

Škocjan 

2007-2013 

Obnova stare 

domačije na 

stari Bučki 26 

lesena stara hiša in 

domačija (moţnost 

naprave Eko-hiše, 

ureditev hiše v Zagraškem 

logu (zapravljivček in 

sani, ponudba hrane in 

pijače) 

 

zasebni zasebni Bučka 2010-2013 
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»kulinikarika domače koline, oziroma 

vse povezano s tem 

običajem 

javni zasebni Ţuţemberk 2007-2013 

Kulinarika na 

Dolenjskem in 

v Beli krajini 

 

** 

Oblikovanje kulinaričnega 

produkta za projektno 

območje 

(Narediti selekcijo 

ponudnikov, ki ponujajo 

tovrstno hrano in jih 

ustrezno promovirati) 

Javni sektor, 

zasebniki 

Vse občine in 

zainteresirani 

posamezniki 

Dolenjska, 

Bela krajina 

2007 - 2013 

 

 

INDIVIDUALNI PROJEKTI 

 

NAZIV 

PROJETA 

KRATKA VSEBINA 

PROJEKTA 

NOSILEC / 

INVESTIT

OR 

 

(če moţno) 

PARTNERJI 

 

 

(če moţno) 

OBMOČJE 

IZVAJANJA 

OBDOBJE 

TRAJANJ

A 

Gojenje 

konoplje 

tehnološki proces za 

predelavo, ki pa jo drţava 

ne tretira kot industrijska 

rastlina 

zasebni zasebni Bela krajina 2007-2013 

Ureditve 

pogojev za 

trţenje  rib, 

ribolova, 

športnega 

ribolova 

gre za tudi ureditev ČN (po 

moţnosti rastlinske ČN) 

Zasebni 

 

 Grčevje, Novo 

mesto 

209-2013 

Ekološka 

kmetija Čemas 

vzreja damjakov, 

škotskega goveda in 

prašičev, trţenje ekoloških 

izdelkov, ponudba na 

domu, stacionarni  turizem, 

naprava ekstenzivnega 

sadovnjaka  

zasebni   2007-2013 

Namakanje v 

sadjarstvu 

 zasebni  Projektno 

območje 

2007-2013 

Predelava 

suhomesnatih 

izdelkov  

za pripravo, sušenje, 

zorenje in dajanje uslug 

zasebni zasebni Bela krajina 2007-2013 

Ţganjekuha 

Štemberger 

postavili tradicionalno 

ţganjekuho ter laboratorij 

za analizo ţganja in 

likerjev 

Vinogradniš

tvo 

Štemberger 

d.o.o. 

Občina 

Šentjernej in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

Občina 

Šentjernej 

2007 - 2013 

Energetika in 

trţenje 

Uvajanje tradicionalnih 

virov energije in trţenja 

domačih izdelkov 

Slavko 

Košak 

 Občina 

Šentjernej 

2007 - 2013 

Ureditev 

prostorov 

Ureditev prostorov za 

klanje prašičev, predelavo 

mesa in turističnih sob 

Marta in 

Ţan Krhin 

 Občina 

Šentjernej 

2007 - 2013 

Ureditev parka 

zdravilnih 

rastlin Plavica 

pridobitev ustrezne 

potrebne dokumentacije, 

izgradnja in ureditev parka 

in pridobitev statusa 

regionalnega instituta za 

zdravilne rastlline 

Kmetija 

Plavica, 

društvo za 

zdravilne 

rastline 

Dolenjske 

Zasebni, 

Nevladni 

(društvo( 

Občina 

Dolenjske 

Toplice 

2007-2009 



Lokalna razvojna strategija Dolenjske in Bele krajine 

 122 

Preusmeritev 

Zeliščarske 

kmetije Plavica 

v kmetijo z 

zeliščarsko 

dejavnostjo 

Izdelava potrebne 

projektne dokumentacije 

za izgradnjo predavalnice,, 

prostorov za izvajanje 

terapeutske in 

rehabilitacijskle 

dejavnosti, izgradnja 

namestitvenih kapacitet 

Zeliščarska 

kmetija 

Plavica 

Zasebni  Občina  

Dolenjske 

Toplice 

 

 

 

 

PRIORITETA 3: Turizem in infrastruktura 

 
  SKUPNI PROJEKTI  

 

NAZIV 

PROJETA 

KRATKA VSEBINA 

PROJEKTA 

NOSILEC / 

INVESTITOR 

 

(če moţno) 

PARTNERJI 

 

 

(če moţno) 

OBMOČJE 

IZVAJANJA 

OBDOBJ

E 

TRAJAN

JA 

Tematske poti 

** 

 

projekt tematskih poti, njihovo 

trasiranje, markiranje in 

vzpostavitev, enotna označitev 

Javni sektor, 

zasebniki 

Vse občine in 

zainteresirani 

posamezniki 

Dolenjska, Bela 

krajina 

2007 -

2013 

Jahalne poti 

in pripadajoči 

centri 

** 

konjerejstvo,  trekking jahanje, 

trasiranje poti po trasi, ki ne 

obremenjuje lastništva, 

potreba po zadovoljivi 

infrastrukturi in potrebni 

opremi, potreba po povezani 

ponudbi na področju turizma, 

npr. za konjenike 

Javni sektor, 

zasebniki 

Vse občine in 

zainteresirani 

posamezniki, 

jahalni klubi, 

društva 

Dolenjska, Bela 

krajina 

2007 - 

2013 

Revitalizacija 

objektov 

kulturne 

dediščine 

 

revitalizacija in vključevanje 

objektov kulturne dediščine za 

potrebe turistične dejavnosti 

(tudi in predvsem razvoja 

stacionarnih kapacitet) 

Javni sektor, 

zasebniki 

Vse občine in 

zainteresirani 

posamezniki 

Dolenjska, Bela 

krajina 

2007 - 

2013 

Vključevanje 

zidanic v 

turistično 

ponudbo 

** 

ureditev zidanic za turistično 

ponudbo (definiranje, kaj je 

turistična zidanica, opredelitev 

pogojev – trenutna  ovira je 

zakonodaja, zidanica naj se 

trţi kot pomoţni objekt neke 

kmetije), urejanje te pereče 

tematike za Belo krajino in 

Dolenjsko skupaj, skupno 

trţenje, splet, katalogi, sistema 

bookinga 

Javni sektor, 

zasebniki 

Vse občine in 

zainteresirani 

posamezniki 

Dolenjska, Bela 

krajina 

2007 - 

2013 

Skansni 

 

 

Muzeji na prostem - skansni, 

kot predstavitev tradicije 

ţivljenja na tem območju 

Javni sektor, 

zasebniki 

vse občine in 

zainteresirani 

posamezniki 

Dolenjska, Bela 

krajina 

2007 - 

2013 

Celostna 

podoba 

 

izdelava celostne podobe 

regije oziroma (subregij) kot 

celote 

Javni sektor, 

zasebniki 

vse občine in 

zainteresirani 

posamezniki 

Dolenjska, Bela 

krajina 

2007 - 

2013 

Produkt 

sakralne 

dediščine 

Priprava turističnih 

produktov/produkta za celo 

dolenjsko in belo krajino za 

obisk sakralne dediščine 

javni sektor, 

zasebniki 

vse občine in 

zainteresirani 

posamezniki 

Dolenjska, Bela 

krajina 

2007 - 

2013 

Produkt 

arheološke 

Predstavitev elementov za 

podatke ter obdelava vseh 

javni sektor, 

zasebniki 

vse občine in 

zainteresirani 

Dolenjska, Bela 

krajina 

2007 - 

2013 
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dediščine podatkov za prezentacijo 

arheološke dediščine kot 

turističnega proizvoda za celo 

dolenjsko in belo krajino 

posamezniki 

Po poteh 

dediščine 

Dolenjske in 

Bele krajine 

** 

dokončanje  označevanja vseh 

lokacij projekta in ponatis 

vseh gradiv z izdelavo 

razglednic 

javni sektor vse občine in 

zainteresirani 

posamezniki 

Dolenjska, Bela 

krajina 

2007 - 

2013 

Produkt 

tradicionalnih 

sejmov 

Oblikovanje produkta na  

področju tradicionalnih 

sejmov in dogodkov 

povezanih z njimi 

javni sektor, 

zasebniki 

vse občine in 

zainteresirani 

posamezniki 

Dolenjska, Bela 

krajina 

2007 - 

2013 

Produkt 

mlinov in ţag 

Ureditev mlinov in ţag za 

turistične namene, namene 

etnološke dediščine, 

nastanitvene kapacitete – izziv 

za mline v dolini Krke in 

Kolpe, da bi vzpodbudili 

domačine, da se aktivira vsaj 

en mlin 

javni sektor, 

zasebniki 

vse občine in 

zainteresirani 

posamezniki 

Dolenjska, Bela 

krajina 

2007 - 

2013 

Ureditve in 

promocija 

kalov 

Ureditev  »kalov«, ki niso več 

vzdrţevani, potrebni so 

obnove in njihova prezentacija 

v turistične namene 

javni sektor, 

zasebniki 

vse občine in 

zainteresirani 

posamezniki 

Dolenjska, Bela 

krajina 

2007 - 

2013 

Katalog 

kolesarjenja 

in tematskih 

poti 

izdelava kataloga kolesarjenja 

in tematskih poti za ciljno 

trţišče 

javni sektor, 

zasebniki 

vse občine in 

zainteresirani 

posamezniki 

Dolenjska, Bela 

krajina 

2007 - 

2013 

Adrenalinsko 

kolesarjenje 

adrenalinska kolesarska steza 

na Gačah/Beli 

javni sektor, 

zasebniki 

vse občine in 

zainteresirani 

posamezniki 

Dolenjska, Bela 

krajina 

2007 - 

2013 

Lovski 

domovi 

ureditev lovskih domov za 

turistične namene 

stacionarnega značaja 

javni sektor, 

zasebniki 

vse občine in 

zainteresirani 

posamezniki 

Dolenjska, Bela 

krajina 

2007 - 

2013 

Dostop do 

interneta 

** 

 

 

zagotovitev potrebne opreme 

in tehničnih pogojev za 

vzpostavitev širokopasovnih 

povezav za potrebe interneta 

na podeţelju (cca 25% 

pokritost) 

javni sektor, 

zasebniki 

vse občine in 

zainteresirani 

posamezniki 

Dolenjska, Bela 

krajina 

2007 - 

2013 

Urejanje 

kolesarskih 

poti 

urejanje kolesarskih poti izven 

koridorja glavnih cestnih 

povezav, njihovo urejanje in 

označevanje 

javni sektor, 

zasebniki 

vse občine in 

zainteresirani 

posamezniki 

Dolenjska, Bela 

krajina 

2007 - 

2013 

Urejanje 

mestnih jeder 

ureditev mestnih jeder s 

turistično pisarno oziroma 

vsebino, ki bi pritegnila 

turistični obisk 

javni sektor, 

zasebniki 

vse občine in 

zainteresirani 

posamezniki 

Dolenjska, Bela 

krajina 

2007 - 

2013 

Povezovanje 

ponudbe 

zdravilišč in 

širše regije 

povezovanje zdraviliškega 

turizma s ponudbo prostora 

regije 

Krka 

zdravilišča 

d.o.o., 

zainteresirani 

zasebniki 

vse občine  Dolenjska, Bela 

krajina 

2007 - 

2013 

Projekt 

kampov in 

avtokampov 

** 

avtokampi – avtodomi, 

šotorišča, priprava in ureditev 

ter promocija  

 

javni sektor, 

zasebniki 

vse občine in 

zainteresirani 

posamezniki 

Dolenjska, Bela 

krajina 

2007 - 

2013 

Celostno 

označevanje 

označevanje turističnih poti in 

objektov v sklopu celostnega 

javni sektor, 

zasebniki 

vse občine in 

zainteresirani 

Dolenjska, Bela 

krajina 

2007 - 

2013 
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turističnih 

vsebin 

 

 

 

sistema označevanja (zahtevni 

pogoji za postavitve fizičnih 

znakov, poenostavitve 

postopkov in poenotenja 

sistema oznak na nivoju 

regije) 

posamezniki 

Urejanje 

objektov na 

podeţelju 

izkoriščanje obstoječih hiš na 

podeţelju v gospodarske 

namene turističnega značaja – 

na primerih dobre prakse iz 

(Irske, Avstrije in drugod) 

javni sektor, 

zasebniki 

vse občine in 

zainteresirani 

posamezniki 

Dolenjska, Bela 

krajina 

2007 - 

2013 

Izkoriščanje 

(ob) vodnih 

poti 

 

 

ureditev bregov, vstopnih točk 

in izkoriščanje vodnih 

kapacitet Krke in Kolpe, 

čiščenje, prehodi, ureditev 

pešpoti ob Krki in Kolpi 

javni sektor, 

zasebniki 

vse 

zainteresirane 

občine in 

zainteresirani 

posamezniki 

Dolenjska, Bela 

krajina 

2007 - 

2013 

Tekaške poti ureditev tekaških prog za tek 

na smučeh 

javni sektor, 

zasebniki 

vse 

zainteresirane 

občine in 

zainteresirani 

posamezniki 

Dolenjska, Bela 

krajina 

2007 - 

2013 

Označevanje 

naravne in 

kulturne 

dediščine 

 

 

 

ureditev označevanja kulturnih 

spomenikov in območij 

naravne dediščine, postavitev 

informacijskih tabel v celostni 

podobi projekta po poteh 

dediščine in informacijskih 

tabel/informacijskih portalov v 

vseh lokalnih središčih 

javni sektor, 

zasebniki 

vse 

zainteresirane 

občine in 

zainteresirani 

posamezniki 

Dolenjska, Bela 

krajina 

2007 - 

2013 

Turistična 

promocija 

promocija turističnih 

prireditev in festivalov, 

grajskih prireditev 

javni sektor, 

zasebniki 

vse 

zainteresirane 

občine in 

zainteresirani 

posamezniki 

Dolenjska, Bela 

krajina 

2007 - 

2013 

Turistični 

vodnik 

Dolenjske in 

Bele krajine 

pripraviti turistični vodnik 

dolenjsko-belokranjske regije 

v knjiţni izdaji 

Zaloţba Goga vse 

zainteresirane 

občine in 

zainteresirani 

posamezniki 

Dolenjska, Bela 

krajina 

2007 - 

2013 

Hmeljčarski 

hram 

** 

 

Projekt Hmeljčarski hram kot 

center dejavnosti 

vinogradništva, z 

vključevanjem malih 

pridelovalcev v mreţo 

ponudbe širšega območja 

javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

vinogradnikov 

občina mirna 

peč in ostale 

zainteresirane 

občine, 

posamezniki, 

društvo 

Občina Mirna Peč 

in ostale 

zainteresirane 

občine 

2007 - 

2013 

Etnološki 

park Zagraški 

log 

celostna ureditev območja Turistično 

društvo Zagrad 

Agrarna 

skupnost 

Zagrad, 

Občina 

Škocjan, 

Andrejčič 

Stane, ki je 

doma v dolini, 

lastniki šestih 

zidanic, 

Kocjan Franci 

in Silva; vhod 

v park hiša št. 

4, Ika-um 

kamnoseštvo 

občina škocjan, 

zavod za varstvo 

kulturne dediščine 

2007 - 

2013 
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s.p., Zagrad 

OPOMBA: Z ZVEDICAMA (**) OZNAČENI PROJEKTI SO BILI OPREDELJENI KOT PRIORITETA 

 

 

 PROJEKTI OŽJEGA LOKALNEGA ZNAČAJA 

 

NAZIV 

PROJETA 

KRATKA VSEBINA 

PROJEKTA 

NOSILEC / 

INVESTITOR 

 

(če moţno) 

PARTNERJI 

 

 

(če moţno) 

OBMOČJE 

IZVAJANJA 

OBDOBJ

E 

TRAJAN

JA 

Šentrupertska 

dolina 

 

 

 

Projekt Šentrupertska dolina, 

projekt povezuje 15 

partnerjev, obnova 

Škrljevskega gradu, investicija 

4-5 Mio EUR (obnova gradu 

je magnet - zgodba, program 

zaradi katerega se pride v 

prostor, v prostoru pa naj bi 

obstajala ponudba aktivnosti 

in prenočišč ostalih partnerjev, 

ki sodelujejo pri projektu) 

Javni sektor, 

zasebniki 

Občina 

Trebnje in 

zainteresirani 

posamezniki 

Občina Trebnje 

(Šentrupert) 

2007 - 

2013 

Gozdna učna 

zgodovinska 

turistična pot 

okrog 

mirnskega 

gradu 

Pot bi se uredila v sklopu 

celostne ureditve Mirnskega 

gradu in njegove okolice. 

Sluţila bi predvsem kot 

dodatek k turistični ponudbi 

tega potencialno zelo 

perspektivnega turističnega 

področja. Predvideni stroški: 

5.000.000 SIT (trasiranje, vsa 

potrebna infrastruktura – 

ureditev poti, table, klopi, 

razni učni objekti, koši za 

smeti, zloţenke, vodnik) 

 

 Osnovna šola 

Mirna 

Krajevna 

skupnost 

Mirna 

Zavod za 

gozdove 

Slovenije, 

Krajevna 

enota 

Mokronog 

Zavod RS za 

varstvo 

narave, enota 

Novo mesto 

Društvo 

lastnikov 

gozdov 

Mirnske 

doline 

Društvo speča 

lepotica 

Občina 

Trebnje 

Občina Trebnje 2007 - 

2009 

Ureditev 

gozdnega 

kompleksa 

bukovje po 

izgradnji nove 

avtoceste 

 

V okviru celostne ureditve 

doline reke Temenice ustrezno 

urediti tudi preostanek 

gozdnega kompleksa Bukovje, 

da bo le-ta kljub velikemu 

posegu deloval kot sestavni 

del dolenjske krajine ter da bo 

imel funkcijo mestnega gozda 

mesta Trebnje. Predvideni 

stroški: 20.000.000 SIT  

 

 

 lastniki 

gozdov v 

predelu 

Bukovje, 

Krajevna 

skupnost , 

Zavod za 

gozdove 

Slovenije, 

Zavod RS za 

varstvo 

narave, enota 

Novo mesto 

Občina 

Občina Trebnje 2010 - 

2013 
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Trebnje. 

Obnova stare 

ţage v 

Radulji 

Obnova stare ţage v gozdnem 

kompleksu Radulja še iz časa 

hmeljniških grofov. 

Predvideni stroški: 50.000.000 

SIT 

 

lastnik Marko 

Repše 

Društvo 

lastnikov 

gozdov 

Mirnske 

doline, 

Zavod za 

gozdove 

Slovenije, 

Krajevna 

skupnost. 

 

Občina Trebnje 2007 - 

2013 

Ureditev 

Šentrupert – 

Vesela gora 

Šentrupert-Vesela gora z 

vsebino trţne zasnova 

kmečkega muzeja z ustrezno 

ponudbo turizma in ostalih 

ukrepov razvoja podeţelja 

(zidanice…).  Ocenjena 

vrednost izvedbe pa je 

načrtovana na 20 mio SIT in 

več. Udeleţenci pri realizaciji 

projekta so:, …) 

 

 KS 

Šentrupert, 

občina 

Trebnje, 

turistično 

društvo, 

vinogradniško 

društvo, 

kmetije 

(Frelih, Brcar 

Občina Trebnje 

(Šentrupert) 

2007-

2013 

Projekt KS 

Kneţja vas 

Kneţja vas z vsebino 

vzpostavitev kmečke domačije 

(ohranitev stavbne dediščine). 

Ukrepi so vezani na oţivitev 

turistične točke s ponudbo 

turizma, stavbne in kulturne 

dediščine. 

 

  KS Kneţja 

vas, aktiv 

kmečkih ţena, 

TD Jurij 

Kozjak,, 

občina 

Trebnje in 

lokalni 

ponudniki 

Občina Trebnje  2007-

2013 

Projekt KS 

Čateţ 

Potrebno urediti prostor 

»razhodnje« za potrebe 

prireditev. Urediti turistično 

točko na Zaplazu. 

 

KS Čateţ Občina 

Trebnje in 

zainteresirani 

posamezniki 

Občina Trebnje  2007 - 

2013 

Projekt KS 

Šumberk 

Urediti pohodno pot. Dodatno 

bo potrebno izvedeti interes 

kmetij 

 

KS Sela 

Šumberk 

Občina 

Trebnje in 

zainteresirani 

posamezniki 

Občina Trebnje  2007 - 

2013 

Lov, ribolov 

 

 

razvoj lova in ribolova v Mirni 

Peči ter zagotovitev skupnih 

produktov in njihovega trţenja 

Javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

Občina Mirna 

Peč in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

Občina Mirna Peč 2007 - 

2013 

Čiščenje 

Temenice 

 

 

 

ribiška druţina Novo mesto 

predlaga čiščenje reke 

Temenice, vlaganje rib, 

izraţena ţelja z njihove strani  

po sodelovanju z ostalimi 

ponudniki v občini Mirna Peč 

in širše 

Javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

Občina Mirna 

Peč in ostale 

zainteresirane 

občine, 

posamezniki, 

društvo 

Občina Mirna Peč 

in ostale 

zainteresirane 

občine 

2007 - 

2013 

Muzej v 

Mirni Peči 

 

 

 

muzej, predstaviti zgodovino 

Mirne Peči 

Javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

Občina Mirna 

Peč in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

Občina Mirna Peč 2007 - 

2013 

Ureditev 

Temenice in 

Sonaravna ureditev reke 

Temenice, na območju vseh 

Javni sektor, 

zasebniki, 

Občina 

Trebnje in 

Občina Trebnje in 

ostale 

2007 - 

2013 
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vzporednih 

vsebin 

 

 

 

občin, kjer teče, rekreativno 

izobraţevalnih vsebin, z 

vključevanjem mlina 

Zakrajšek (etnološka 

dediščina) in predstavitev za 

turistično ponudbo (občina 

Trebnje) 

društvo ostale 

zainteresirane 

občine in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

zainteresirane 

občine 

Ureditev 

pohodnih poti 

ob Temenici 

Ureditev pohodnih poti ob 

Temenici za uporabo v učne in 

rekreativne namene (ponori, 

mlini,…) 

Javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

Občina 

Trebnje in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

Občina Trebnje 2007 - 

2013 

Infrastruktura 

 

VTC - povezava Tribuč in 

Butoraja – ureditev 

makadamske ceste, studenca 

iz 1880, ki sta oba potrebna 

ureditev, ureditev starih 

zapuščenih kalov (Tribuče) 

Javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

Občina 

Črnomelj in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

Občina Črnomelj 2007 - 

2013 

Ureditev  

Pusti Gradac 

 

 

 

Pusti Gradac – krajinski park 

Lahinja, parkirišče je 

premajhno, potrebna širitev 

parkirišča, vzpostavitev 

čebelarske učne poti v Pustem 

Gradcu, zgraditev objekta s 

sanitarijami in prodajo lastnih 

izdelkov 

Javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

Občina 

Črnomelj in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

Občina  Črnomelj 2007 - 

2013 

Ureditev 

Damelj 

 

 

 

TD Damelj, z ZVKD zastavili 

projekt ureditev šotorišča in 

parkirišča v Damlju, vzorčni 

problem razreševanja, ureditev 

manjšega gostinskega objekta, 

sanitarij, greznic, vstopnih 

mest v reko, nabava igral 

Javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

Občina 

Črnomelj in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

Občina Črnomelj 2007 - 

2013 

Ureditev 

Kamp Kolpa 

 

 

 

Kamp Kolpa,  ureditev 

prireditvenega prostora, slično 

kot prejšnji predlog, internetna 

povezava, ureditev dostopa za 

invalide, privezi, TIC ob Kolpi 

–ureditev informacijskega 

centra ob koncu spusta 

 Zasebniki Občina 

Črnomelj in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

Občina Črnomelj 2007 - 

2013 

Ureditev 

Radenci 

 

 

 

Ureditev vstopno-izstopnih 

mest za čolnarje, ureditev 

kampa, za čolnarje, kolesarje, 

ureditev avtokampa v 

Radencih (ureditve parkirišča, 

prireditvenega prostora) 

Javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

Občina 

Črnomelj in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

Občina Črnomelj 2007 - 

2013 

Ureditev 

Adlešiči 

 

 

 

Adlešiči – šotorišče, neurejena 

pot do kopališča, uradno pot 

ne obstaja (ni vrisana v karte). 

PUP je predvidel apartmajsko 

naselje, ki bi bil lahko v 

funkciji tudi v ostalih sezonah. 

Potrebna ureditev poti od 

Radencev do Damlja in 

navezava na ţe obstoječo pot  

Javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

Občina 

Črnomelj in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

Občina Črnomelj 2007 - 

2013 

Ureditev 

kopališč v 

občini 

Metlika 

Ureditev kopališč v Metliki, 

Primostku, Podzemlju, 

Krasincu in Kriţevska vas in 

ureditev prostora v 

avtokampih za avtodome 

javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

občina 

Metlika in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

Občina Metlika 2007 - 

2013 
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Ureditev VTC 

 

 

 

povezovanje  občin v Beli 

krajini za ureditev potrebne 

infrastrukturo na VTC – 

ureditev Vinske ceste od 

Krvavčji vrh - Lokvice do 

Grabrovca ter Gradnik – 

Dragomlja vas 

javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

občina 

Metlika, 

Semič, 

Črnomelj in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

občina Metlika, 

Semič, Črnomelj 

2007 - 

2013 

Urejanje 

tematskih poti 

 

 

 

Urejanje vseh vrst tematskih 

poti, navezava na pot iz 

Semiča preko Vinjega vrha, 

izvira in izliva Krupe (pot 

Lebica), ki se nadaljuje po 

leve bregu Lahinje do izliva v 

Kolpo in po Kolpi do 

Boţakovega (kolesarska steza) 

javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

občina 

Metlika, 

Semič, 

Črnomelj in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

občina Metlika, 

Semič, Črnomelj 

2007 - 

2013 

Krajinski park 

Kolpa 

 

 

 

Krajinski park Kolpa – 

premalo označitev posameznih 

lokacij znotraj KP Kolpa – 

večja naklada vseh teh 

elementov za predstavitev 

parka, ureditve sanitarij ob 

reki na šotoriščih in ob 

rekreacijskih objektih 

javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

občina 

Metlika, 

Semič, 

Črnomelj in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

občina Metlika, 

Semič, Črnomelj 

2007 - 

2013 

TIC Adlešiči 

 

Ureditev TIC-a v Adlešičih, 

prodaja dovolilnic za ribolov  

in ostalih artiklov in izdelkov 

javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

občina 

Črnomelj in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

občina Črnomelj 2007 - 

2013 

Ureditev hiš v 

Velikem 

Nerajcu 

 

Zaščita starih hiš v Velikem 

Nerajcu (7 objektov, lastniki 

so se pripravljeni vključiti..) in 

njihova ureditev za turistične 

namene 

javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

občina 

Črnomelj in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

občina Črnomelj 2007 - 

2013 

Kolesarska 

pot Črnomelj 

– Dragatuš - 

Vinica 

 

 

 

Kolesarska pot od Črnomlja 

do Dragatuša in naprej po 

Ţupančičevi poti vse do 

Vinice – urediti označbe za 

kolesarske poti in obnoviti 

označbe za Ţupančičevo pot – 

trase naj potekajo izven poti, 

kjer poteka motorni promet 

javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

občina 

Črnomelj in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

občina Črnomelj 2007 - 

2013 

Ureditev Stari 

Trg 

 

Stari trg – urejanje apartmajev, 

potrebna ureditve kolesarskih 

(tudi za gorsko kolesarjenje) 

in pešpoti, trasiranje, 

markiranje, označitev cerkva 

(ureditev sakralne dediščine). 

Funkcioniranje Starega trga 

kot »hotela« - povezana 

ponudba večih ponudnikov. 

Pridobiti projektno 

dokumentacijo ter vzpostaviti 

povezavo z društvi, ki lahko 

ponudijo svoje produkte 

javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

občina 

Črnomelj in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

občina Črnomelj 2007 - 

2013 

Ekološke 

čistilne 

naprave na 

Kolpi 

Ekološke čistilne naprave – 

moţnost za investitorje na 

Kolpi in drugje (individualne 

in skupna naprava) 

javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

občina 

Črnomelj in 

Metlika, 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

občina Črnomelj in 

Metlika 

2007 - 

2013 
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Ureditev 

Hrast pri 

Vinici 

 

 

 

Zgraditev cestne infrastrukture 

na Hrastu pri Vinici, ureditev 

virov pitne vode, ureditev 

jezera, Hrastovska cerkev 

(najstarejši zvon v SLO) – 

potrebna ureditev. 

Razmišljanje o ureditvi 

gostinskega lokala s 

prenočišči, kot individualni 

projekt 

javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

občina 

Črnomelj in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

občina Črnomelj 2007 - 

2013 

Celostna 

ureditev 

Dragatuš 

 

 

 

Izdelava projektov gozdne 

ceste Šipek -  Črešnjevec, ki je 

kolesarska in sprehajalna pot 

in z moţnostjo navezave na 

širši sistem kolesarskih poti, 

celostna ureditev vasi 

Dragatuš z ureditvijo 

Podturnščice – potreben 

projekt, ki je ţe zasnovan v 

povezavi s FAGG (Prosen); 

vzpostavitev »skansna« – 

zaščita starih hiš v vaseh, kjer 

so še prisotne, objekti v vaseh 

Brdeci, Šepek, Mala Lahinja – 

priprava projektne naloge za 

ureditev teh hiš 

javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

občina 

Črnomelj in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

občina Črnomelj 2007 - 

2013 

Ureditev 

Dragatuš 

 

 

 

Društvo kmečkih ţena -   na 

pohodni poti Dragatuš – 

ureditev gradu Turn, mlina in 

ţage na poti. Ureditev 

parkirišča na Obrhu. Na poti 

sta dva izvira, ki ju je potrebno 

nadkriti, urediti kopo in 

apnenico. Radi bi uredili 

prostor za pastirske igre, pri 

izviru Kotel. Postavitev 

kaţipota od Dragatuša na 

Kotel. Ureditev stare kmečke 

hiše za muzej s starim orodjem 

javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

občina 

Črnomelj in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

občina Črnomelj 2007 - 

2013 

Ureditev 

Dragatuš 

 

 

 

Ureditev stare kovačnice v 

Dragatušu – dodatna ponudba, 

ureditev izvira Dobreč; 

Festival tamburašev v 

Dragatušu – organizacija ţe 

letos, tradicionalni in 

mednarodni značaj 

javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

občina 

Črnomelj in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

občina Črnomelj 2007 - 

2013 

Ureditev 

terme 

Dragatuš 

 

Ureditev term Dragatuš – 

dokumentacija, raziskava, 

naprava apartmajskega naselja 

javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

občina 

Črnomelj in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

občina Črnomelj 2007 - 

2013 

Ureditev 

VTC 

 

 

 

Tajčji vrh – VTC ni označena 

in potrebna ureditve, ureditev 

vodnih izvirov, označitev 

sakralne dediščine sv. Jakob, 

Nikolaj in  Marija Hilfe, 

ureditev skupnega prostora, 

območje v NATURA 2000, 

potrebe po parkiriščih in 

označitvah. Ţelja po izvedbi 

javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

občina 

Črnomelj in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

občina Črnomelj 2007 - 

2013 
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zloţenke, ureditev 

internetnega priključka. 

Nabava 

postelj 

 

 

 

Dijaški dom Črnomelj – prvi 

hostel v BK, kapaciteta za 60 

leţišč, ki so stalno polni. 

Potrebno je zagotoviti dodatna 

leţišča (postelje – potrebno je 

še 110 postelj). Gre za 

standardna leţišča. Manjkajo 

tudi usmerjevalne table s 

cestne komunikacije (dajejo 

kolesa v najem) 

javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

občina 

Črnomelj in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

občina Črnomelj 2007 - 

2013 

Ureditev Zilje 

 

 

 

TD Kolpa Zilje, delovanje v 

krajinskem parku Kolpa, 

prizadevajo si za ureditev 

slapov v delu od Vinice do 

Adlešičev, prizadevajo se za 

urejeno reko in jo tudi čistijo, 

ob  reki vodi sejemska pot z 

dvema krakoma, cca 25 km, ki 

ju je potrebno urediti, tako kot 

kolesarsko in jahalno pot od 

Zilj do Adlešičev, urediti jo 

kot večnamensko pot 

javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

občina 

Črnomelj in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

občina Črnomelj 2007 - 

2013 

Ureditev 

dokumentacij

e 

Ureditev kopališč ob Kolpi – 

projektna dokumentacija 

 

javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

občina 

Črnomelj in 

Metlika, 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

občina Črnomelj in 

Metlika 

2007 - 

2013 

Ureditev 

Dolenje 

Sušice 

 

 

 

Agrarna skupnost Dolenje 

Sušice (telekomunikacije, 

izobraţevanje, kanalizacija, 

vaški dom, oskrba starejših), 

uredila se bi lahko vas kot 

celota v smislu turistične 

ponudbe, predvsem pa je 

potrebno zadevo zlobirati – 

povezava vasi s podobno 

razvojno filozofijo v skupnimi 

projekt 

javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

občina 

Dolenjske 

Toplice in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

občina Dolenjske 

Toplice 

2007 - 

2013 

Ureditev 

Črmošnjice 

 

 

 

Turistična ureditev 

Črmošnjice doline od 

Črmošnjic do Soteske 

(turistična ureditve, 

arhitektonski izgled, 

izobraţevanje – internetno 

opismenjevanje, marketing, 

poslovanje, jeziki, ureditev 

počivališč, odlagališč smeti, 

ohranjanje dediščine 

Kočevarjev) 

Nosilci: 

društvo za 

zdravilne 

rastline DBK, 

Društvo 

Kočevarjev 

Staroselcev, 

Društvo 

vinogradnikov 

D. Toplice. TD 

D. Toplice, 

kmetija 

Plavica, K2M 

občina 

Dolenjske 

Toplice in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

občina Dolenjske 

Toplice 

2007 - 

2013 

Ureditev Rigl 

 

 

 

Oţivitev turističnih kmetij in 

zidanic odprtega tipa na Riglu 

(pobuda za odprte zidanice 

starega tipa in njihov namen 

za turizem), privatna ponudba 

hrane in pijače Matkovič 

javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

občina 

Dolenjske 

Toplice in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

občina Dolenjske 

Toplice 

2007 - 

2013 
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Projekt 

konjeniške 

dejavnosti v 

Dolenjskih 

Toplicah 

 

 

 

TD D. Toplice -  sekcija 

konjarjev, v povezavi z občino 

in Zdravilišče D. Toplice – 

oţivitev promocije konj in 

dejavnost v naravi, voţnjo s 

kočijo, promocija kraja, 

ureditev in označitev 

konjeniških poti, predstavitve 

na internetu v povezavi s 

konjeniškimi društvi na 

Dolenjskem in v Beli krajini, 

povezave z konjeniškimi 

šolami, izdelava maneţe na  

območju D. Toplic 

javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

občina 

Dolenjske 

Toplice in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

občina Dolenjske 

Toplice 

2007 - 

2013 

Projekt VTC 

 

 

 

Projekt oţivitve Vinske 

turistične ceste – Podgorjanska 

VTC in ostalih tematskih poti 

na območju občine D. Toplice 

javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

občina 

Dolenjske 

Toplice in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

občina Dolenjske 

Toplice 

2007 - 

2013 

Varovanje 

dediščine 

 

 

 

Varovanje in zaščita naravne 

dediščine v obliki varovane 

dediščine in kulturna dediščina 

(Roţek, Soteska, Hudičev 

turn, Cvinger, Baza 20, 

Jazbina – vinska klet, Sv. 

Peter – tromeja D. Toplice, 

Ţuţemberk in Kočevje) 

javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

občina 

Dolenjske 

Toplice in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

občina Dolenjske 

Toplice 

2007 - 

2013 

Obnova ţage Šprajcerjeva ţaga 

(Schpreizer), sedaj 

Svašnikova, je zgodovinska 

tehnološka zanimivost, 

potrebna obnove 

Društvo 

Kočevarjev 

občina 

Dolenjske 

Toplice in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

občina Dolenjske 

Toplice 

2007 – 

2013 

Ureditev Bela 

cerkev 

 

 

 

Bela cerkev – vas z razvojnim 

potenciali, muzejem, 

ureditvijo skupnih prostorov, 

e-točka, povezava lokalnega 

območja, mladinski center, 

centrom za trţenje, navezavo 

na VTC, trţenje s kmetij, 

skupna trgovina, trţenje 

lokalnih proizvodov 

javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

Mestna občina 

Novo mesto in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

Mestna občina 

Novo mesto, 

(Občina Šmarješke 

Toplice) 

2007 - 

2013 

Gozdna učna 

pot Šmarješke 

Toplice 

 

 

 

 

Gozdna učna pot Šmarješke 

Toplice – Otočec, opremiti 

prostor, predstaviti floro in 

favno, jo interpretirati. Iskati 

povezave s KRKO Zdravilišči 

za skupno nastopanje in 

realizacijo ter zadovoljevanje 

gostov iz Zdravilišč v 

lokalnem okolju 

javni sektor, 

zasebniki, 

društvo, Krka 

Zdravilišča 

Mestna občina 

Novo mesto in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

Mestna občina 

Novo mesto 

(Občina Šmarješke 

Toplice) 

2007 - 

2013 

Ureditev 

potoka 

Toplica 

 

 

 

Potok Toplica – Krka (v 

območju Nature 2000), v 

potoku je rak, školjka, 

piţmovka, vodomec. Poleg 

tega so tukaj še ptice različnih 

vrst – ptice selivke in 

zanimive za opazovanje. 

Ureditev vodotoka v naravnem 

javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

Mestna občina 

Novo mesto in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

Mestna občina 

Novo mesto, 

(Občina Šmarješke 

Toplice) 

2007 - 

2013 
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smislu in ohranjanje ţivalskih 

vrst, ureditev sprehajalne poti. 

Partnerji so ţe animirani in 

podpirajo projekt. 

Ureditev 

Vinji vrh 

 

 

 

Vinji vrh – arheološko 

najdišče, reţim varovanja je 

potrebno urejati z Zavodom za 

varstvo dediščine, ki pa je 

togo glede moţnosti urejanja, 

zato je območje nerazvito. 

Projekt: predstavitev 

arheološke lokacije Vinji Vrh 

in prezentacija za turistične 

namene, v povezavi z 

vinogradniškim potencialom. 

Povezati se z partnerji v 

smislu priprave projekta in 

njegovega sofinanciranja (gre 

tudi za vzpostavitev t.i. trde – 

komunalne infrastrukture). 

Tudi tukaj so bili partnerji ţe 

animirani in podpirajo projekt 

javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

Mestna občina 

Novo mesto in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

Mestna občina 

Novo mesto 

2007 - 

2013 

Ureditev 

otoka Trţič 

 

 

 

Ob gradnji AC Lešnica – 

Kronovo, otok Trţič - velik 15 

ha, išče se deponija za naravne 

neoporečne materiale, ki bi se 

lahko namenil za »dvig otoka 

– (cca 1 – 1,5 m)«, ki bi ga na 

ta način ne poplavljalo -  tako 

kot ga dosedaj 

javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

Mestna občina 

Novo mesto in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

Mestna občina 

Novo mesto 

2007 - 

2013 

Projekt 

Stopiče – 

Trdinov hram 

 

 

 

Projekt Stopiče: – podeţelski 

center za šport in prosti čas 

(tematske poti, ki odpirajo 

podeţelje). Projekt je 

elaboriran v smeri 

evidentiranja partnerjev, ki bi 

pri projektu sodelovali. 

Evidentiranih 19 partnerjev, ki 

zastopajo interese cca 4.000 

ljudi. Projekt je del aktivnosti, 

ki se je v preteklosti nanašal 

na idejo o regijskem parku 

Gorjanci. 

javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

Mestna občina 

Novo mesto in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

Mestna občina 

Novo mesto 

2007 - 

2013 

V deţeli 

Trdinovih 

Bajk in 

povesti o 

Gorjancih 

Pripraviti projekt V deţeli 

Trdinovih Bajk in povesti o 

Gorjancih z uresničitvijo nekaj 

praktičnih zamisli o turističnih 

izdelkih (zloţenka, spominki, 

razstava) v pripravi pa je tudi 

vodnik in informacijske table 

javni sektor, 

zasebniki, 

društvo,  

Mestna občina 

Novo mesto in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

Mestna občina 

Novo mesto 

2007 - 

2013 

Projekt 

Planinski dom 

Gospodična 

Temeljito obnoviti planinske 

poti, obnoviti teraso (mize in 

klopi) ob domu, urediti sobe in 

sanitarije na podstrešju 

prizidka. Poleg tega pa je 

nujno zgraditi biološko 

čistilno napravo. 

Planinsko 

društvo Novo 

mesto 

Mestna občina 

Novo mesto in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

Mestna občina 

Novo mesto 

2007 - 

2013 

Projekt Gače Razvoj aktivnosti celo 

sezonskega turizma na 

območju Gač (hotel, gostinski 

javni sektor, 

zasebniki, 

društvo,  

Občina Semič 

in 

zainteresirani 

Občina Semič 2007 - 

2013 
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objekt, športni objekti), 

Komarna vas (ureditev vasi 

kot turistične vasi z 

apartmajskimi nastanitvenimi 

kapacitetami – trenutno so to 

ruševine stare Kočevarske vasi 

– razvoj mora paziti na 

tradicionalno arhitekturo 

lokalnega okolja) z moţnostjo 

trţenje 

posamezniki, 

društvo 

Ureditev 

Črmošnjiške 

doline 

 

Ureditev/razvoj Črmošnjiške 

doline – apartmajsko-

turistično naselje (podjetniški 

pristop) 

javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

Občina Semič 

in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

Občina Semič 2007 - 

2013 

Ureditev jame 

Malikovec 

 

Ureditev koncertne dvorane v 

jami Malikovec blizu Lipovca 

(občina Semič) za kulturne 

prireditve 

javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

Občina Semič 

in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

Občina Semič 2007 - 

2013 

Nadkritje 

taborskega 

dvorišča 

Nadkritje taborskega dvorišča 

za letne prireditve v Semiču 

javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

Občina Semič 

in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

Občina Semič 2007 - 

2013 

Ureditev 

youth hostla 

 

Ureditev obstoječega Hotela 

Smuk ali za »youth hostel« ali 

za športnike, ki pridejo v BK 

javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

Občina Semič 

in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

Občina Semič 2007 - 

2013 

Ureditev 

zbirnega 

centra Blatnik 

 

Ureditev zbirnega centra za 

konjerejce DBK na Blatniku 

(zavetišče za konje, 

gospodarsko-izobraţevalni 

objekt, za turistične namene v 

prihodnje 

javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

Občina Semič 

in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

Občina Semič 2007 - 

2013 

Ureditev 

večnamenska

ge centra 

 

Ureditev  večnamenskega 

lovskega doma na Smuku za 

turistične namene 

(novogradnja, ni dostopa 

oziroma makadamska cesta) 

javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

Občina Semič 

in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

Občina Semič 2007 - 

2013 

Muzejska hiša 

Semič 

 

 

 

Povezovanje turističnih 

ponudnikov in ponudnikov 

domače obrti, skupni prostori 

za trţenje v muzejski hiši v 

Semiču (vino, domača obrt…) 

javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

Občina Semič 

in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

Občina Semič 2007 - 

2013 

Golf igrišče 

Semič 

 

Ureditev golf igrišča v 

Semiču, med Semičem in 

Stransko vasjo 

javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

Občina Semič 

in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

Občina Semič 2007 - 

2013 

Ureditev 

bajerja Roţni 

dol 

ureditev Bajerja pred Roţnim 

Dolom v občini Semič 

javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

Občina Semič 

in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

Občina Semič 2007 - 

2013 

Ureditev 

vodne učne 

poti 

 

Učna pot po dolini mlinov 

(nagrajen projekt s strani 

Heliosa), zelena učilnica na 

Štritu, Pot, ki povezuje mline 

javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

Občina 

Škocjan in 

zainteresirani 

posamezniki, 

Občina Škocjan 2007 - 

2013 
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in ţage na območju Bučke 

(vodnjaki studenci, izviri, 

flora, favna, Biološka pot 

(učencem šolam za izpeljavo 

naravoslovnih dni) 

društvo 

Ureditev 

zgodovinske 

poti 

 

Zgodovinska pot (II. svetovna 

vojna – delitev ozemlja med 

Italijo - Nemčija) 

javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

Občina 

Škocjan in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

Občina Škocjan 2007 - 

2013 

Ureditev 

gradu 

Ţuţemberk 

 

Vsebina gradu Ţuţemberk – 

ureditev sedeţa občine, muzej, 

gostinstvo, kulturno turistični 

center zgornje doline reke 

Krke, poročna dvorana, 

knjiţnica, vinoteka, TIC 

javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

Občina 

Ţuţemberk in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

Občina Ţuţemberk 2007 - 

2013 

Tematske poti 

po dolini 

Krke 

 

Označevanje tematskih poti po 

dolini Krke – pohodne poti, 

kolesarstvo – kolesarska 

transferzala, muzej ţelezarstva 

na Dvoru – pohodne poti na 

temo ţelezarske dediščine, po 

poteh slikarja Mencingerja 

javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

Občina 

Ţuţemberk in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

Občina Ţuţemberk 2007 - 

2013 

Ureditev 

muzeja na 

Dvoru 

Muzej ţelezarstva in lovstva 

na Dvoru, muzej ţagarstva – 

Javornikova ţaga (?) 

javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

Občina 

Ţuţemberk in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

Občina Ţuţemberk 2007 - 

2013 

Evidence 

Suhe krajine 

 

 

Ureditev evidence in 

predstavitev pomembnih ljudi 

in domačinov iz Suhe krajine 

– bibliografski leksikon, ki so 

ustvarjali in delali na tem 

območju 

javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

Občina 

Ţuţemberk in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

Občina Ţuţemberk 2007 - 

2013 

Ureditev 

cerkve sv. 

Erazma 

 

cerkev sv. Erazma v Soteski – 

prezentacija in označitev za 

turistične vsebine 

javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

Občina 

Ţuţemberk in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

Občina Ţuţemberk 2007 - 

2013 

Oţivitev 

Podgorjanske 

VTC 

 

Izgradnja kolektivne 

infrastrukture 

javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

Občina 

Šentjernej in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

Občina Šentjernej 2007 - 

2013 

Sejem 

Šentjernej 

 

 

Izgradnja infrastrukture za 

sejem v Šentjerneju 

javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

Občina 

Šentjernej in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

Občina Šentjernej 2007 - 

2013 

Konjske dirke 

Šenjernej 

 

 

Izgradnja infrastrukture za 

razširitev ponudbe 

javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

Občina 

Šentjernej in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

Občina Šentjernej 2007 - 

2013 

Smučarski tek 

 

 

Ureditev prog za smučarske 

teke v občini 

javni sektor, 

zasebniki, 

društvo 

Občina 

Šentjernej in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

Občina Šentjernej 2007 - 

2013 

Ureditev  javni sektor, Občina Občina Šentjernej 2007 - 
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gradu Preţek 

 

Celostna ureditev gradu za 

potrebe turistične dejavnosti 

zasebniki, 

društvo 
Šentjernej in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

2013 

Ponudba na 

Podgorjanski 

VTC 

Ureditev športno 

rekreacijskega kompleksa 

Vrbje v Vrhpolju, obnova 

mlina in kovačnice, pohodnih 

poti in infrastrukture v vasi 

Turistično 

društvo 

Vrhpolje 

Občina 

Šentjernej in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

Občina Šentjernej 2007 - 

2013 

 

 

 INDIVIDUALNI PROJEKTI  

 

NAZIV 

PROJETA 

KRATKA VSEBINA 

PROJEKTA 

NOSILEC / 

INVESTITOR 

 

(če moţno) 

PARTNERJI 

 

 

(če moţno) 

OBMOČJE 

IZVAJANJA 

OBDOBJ

E 

TRAJAN

JA 

Premestitev 

hleva v 

Adlešičih 

 

 

 

premestitev hleva in skednja 

na kmetijo v Adlešičih, nabava 

konj za jeţo, otroško igrišče, 

dokončanje sob, ureditev štirih 

apartmajev, ureditev pešpoti 

ob Kolpi, nabava manjših 

rekreativnih predmetov, 

ureditev vaškega parkirišča v 

Adlešičih 

  Občina Črnomelj 2007 - 

2013 

Ureditev 

prostorov za 

kongresni 

turizem 

 

 

 

 ureditev prostorov za 

kongresni turizem, v povezavi 

z ostalo turistično ponudbo, 

oddelek za starejše občane, 

povečanje prenočitvenih 

zmogljivosti -  od 34 do 50 

leţišč.  

Podjetje VINIS  Občina Črnomelj 2007 - 

2013 

Ureditev 

centra Rodine 

 

 

 

 

Rodine nad Črnomljem – BK 

naj bi postala poznana po skrbi 

za naravno in kulturno 

dediščino in po ohranjanju 

obnovljivih virov. Ustanovitev 

centra za ekološko osveščanje, 

na poti na Mirno goro – 

izobraţevanje o ekološkem 

načinu ţivljenja. Vzorčni 

primer za izboljšanje načina 

ţivljenja in ohranjanje narave.  

Vesta Vanell 

 

 Občina Črnomelj 2007 - 

2013 

Konjeniški 

center Marn 

 

 

 

Trasiranje konjeniških poti, 

promocija, vzrejni centri, 

maneţe, gostinska ponudba.  

Konjeništvo 

Marko Marn 

Občina 

Trebnje in 

zainteresirani 

posamezniki 

Občina Trebnje  2007 - 

2013 

Dopolnilna 

dejavnost 

kmetije 

Dolenje 

sušice 

Vzpostavitev konjeniškega 

centra v povezavi s 

treakingom  in vzporednim 

pensionom za konje. Poleg 

konjeništva bodo objekti 

pripravljeni tudi za sprejem 

rekreativnih gostov 

(pohodništvo, kolesarstvo) 

Dušan Granda  Občina Dolenjske 

Toplice 

2007 - 

2013 

Hotel Dolenje 

sušice 

S predvideno investicijo hotela 

s 60 leţišči v katerega bo 

Gostišče 

Kolesar 

Občina 

Dolenjske 

Občina Dolenjske 

Toplice 

2007 - 

2013 
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vključena celovita ponudba 

regije (domača proizvodnja, 

trgovina), naravo okolje in 

kulturna dediščina, ki bo 

povezana v turistične 

programe.  

Toplice in 

zainteresirani 

posamezniki, 

društvo 

Oţivljanje 

Kaplerjevega 

mlina - 

domačije 

Ohraniti celostno podobo 

Kaplerjeve domačije in  

obnovitev  hišnega mlina. 

Joţe Kapler  Občina Škocjan 2007 - 

2013 

Kamping 

Kolpa 

Celotna ureditev kampa Kadunc Dare 

 

 Občina Črnomelj 2007 - 

2013 

Turizem na 

kmetiji 

Turizem – kmečki turizem, 

avtobusni prevozi in turistično 

vodenje, zeliščarska kmetija, 

konjereja. Potrebno je 

evidentirati potencialne 

kandidate za razvoj  

Gril Andreja, 

Gril Joţe, 

Samida Ernest, 

Samida Albin, 

Majes Joţe 

 Občina Dolenjske 

Toplice 

2007 - 

2013 

Ureditev 

objekta na 

Dvoru 

Revitalizacija stavbe Dvor 23 

in sosednjih objektov z 

obnovo vodnjaka 

Stanislav 

Mirtič 

 Občina Ţuţemberk 2007 - 

2013 

Projekt Hosta Ureditev in izgradnja novih 

hlevov, jahalne dvorane in 

apartmajev za goste 

Andrej Hosta  Občina Šentjernej 2007 - 

2013 
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