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Novo mesto, februar 2009 

 

 

I. VODENJE LAS DOLENJSKA IN BELA KRAJINA 
 
 
1. IZVAJANJE NALOG ZA LAS DOLENJSKA IN BELA KRAJINA 

 
1.1 Sklici organov LAS 
 

A. SKUPŠČINA LAS Dolenjska in Bela krajina (v nadaljevanju LAS DBK) 
Skupščina LAS DBK je bila v obdobju oktober 2008  – februar 2009 sklicana enkart, in sicer: 
Prva skupščina LAS DBK (6.10.2008).  Sklicana je bila z namenom potrditve Letnega izvedbenega 
načrta (LIN 2008). Pred predstavitvijo LIN so bila članom skupščine predstavljena Navodila za izdelavo 
letnih izvedbenih načrtov, ki jih je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.  
 
B) ORGAN ODLOČANJA 
Organ odločanja je bil v tem obdobju sklican tirkrat: 
Prvi seja Organa odločanja LAS DBK je bila sklicana 6.10.2008 z namenom dogovora o aktivnostih, ki so 
potrebne za izvajanje nalog LAS DBK  (ureditev razmerja LAS DBK – organ upravljanja, aktivnosti, ki jih 
je moral organ upravljanja izvesti v tem obdobju). 
Druga seja Organa odločanja je bila sklicana 20.11.2008 z namenom seznanjanja članov organa 
odločanja o izvedenih aktivnosti na pripravi in izvajanju LIN 2008. Organ upravljanja na seji dobil tudi 
konkretne zadolžitve, ki jih je  moral  izvesti do konca leta 2008. 
Korespondenčna seja Organa odločanja je bila sklicana z namenom imenovanja članov ocenjevalne 
komisije za izvedbo LIN 2009. 
 
C) NADZORNI ODBOR 
Nadzorni odbor je bil sklican 6.10.2008 z namenom potrditev Letnega izvedbenega načrta 2008. 
 
D) STROKOVNI ORGAN  
Strokovni organ je bil sklican 11.12.2008. Od 12 članov strokovnega organa se je sestanka udeležilo  5 
predstavnikov. Udeležencem so bila predstavljena navodila za pripravo projektov 2009 in sam potek 
priprave Letnega izvedbenega načrta 2009.  
 
D) ORGAN UPRAVLJANJA 
Je v tem obdobju izvajal vse aktivnosti povezane z upravljanjem LAS Dolenjska in Bela krajine. V skladu 
s Pogodbo o ustanovitve in delovanju Lokalne akcijske skupine Dolenjske in Bele krajine, ki so jo 
podpisali partnerji lokalne akcijske skupine, je izvajal vse potrebne aktivnosti za delovanje LAS: 
skliceval skupščino, organe skupščine, izvedel postopke potrebne za izdelavo LIN, informiral javnost, 
skrbel za  finančno poslovanje LAS (priprava pogodb in zahtevkov) za financiranje delovanja LAS, 
usklajeval aktivnosti med partnerji LAS, nudil vso potrebno strokovno pomoč prijaviteljem projektov, 
sodeloval s sosednjimi LAS (LAS Posavje, LAS Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe), z LAS znotraj EU 
(Finska)…  
 
1.2 Tehnično -  administrativna opravila 

 
Organ upravljanja je v tem obdobju izdelal Navodila prijaviteljem iz območja Dolenjske in Bele krajine 
za izdelavo in izvajanje projektov sofinanciranih iz sredstev LAS Dolenjska in Bela krajina. Navodila 
vsebujejo vsebinske in finančne napotke, poznavanje katerih je nujno potrebno za izdelavo EU 
projektov.  
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Zaradi težav, ki so jih imeli prijavitelji ob pripravi prvih projektov,  je bil izdelan nov obrazec za prijavo 
projektov. V skladu s smernicami Ožje projektne skupine za izvedbo programa Leader na območju 
Dolenjske in Bele krajine, sta bila izdelana dva obrazca - Idejni predlog projekta za LAS Dolenjska in 
Bela krajina – prijava na I. fazo in Idejni predlog projekta za LAS Dolenjska in Bela krajina – prijava na 
II. fazo. Obrazec  za prijavo I. faze je poenostavljen do te mere,  da v njem ni podrobnih finančnih 
tabel, le rekapitulacije. Za nadaljnjo  prijavo projektov, in prehod v drugo fazo je potrebno izpolniti 
obrazec Idejni predlog II. faza. Obrazec se razlikuje od prvega v podrobni razdelavi stroškovnika 
projekta. 
 
Za prijavitelje projektov, ki so se uvrstili v LIN 2008 je Organ upravljanja  pripravil Pogodbo o 
sofinanciranju.  Pogodba je bila dana v pregled prijaviteljem po prejemu Odločbe MKGP o potrditvi 
LIN 2008. Podpis pogodbe s prijavitelji sledi v mesecu marcu 2009. 
 
Organ upravljanja je v skladu s Pogodbo št. 2311-08-000231 za sofinanciranje delovanja lokalne 
akcijske skupine in izvajanja lokalne razvojne  strategije po načelih pristopa Leader v obdobju 2007 – 
2013 izdelal trimesečno poročilo, ki je bilo v roku (do 30.11.2008) oddano na MKGP. 
 
 
1.3 Finančno vodenje LAS 

 
RC Novo mesto je kot organ upravljanja LAS pripravil pogodbo z občinami za sofinanciranje vodenja, 
animacijo in upravljanje LAS Dolenjska in Bela krajina. Občina bodo v letu 2008 za izvedbo LIN 2008 
zagotovila sredstva v  višini 180.988 EUR. Ključ za delitev sredstev je  površina posamezne občine, 
število prebivalcev in stopnja razvitosti občine. K podpisu pogodbe so pristopile vse občine. Na osnovi 
izstavljenih zahtevkov se sredstva občin zbirajo na transakcijskem računu LAS Dolenjska in Bela 
krajina.  
 
 
2. ANIMACIJA IN PROMOCIJA 
 
2.1 Organizacija delovnih srečanj 
 
 Za čimvečjo desiminacijo programa LEADER v okolju so bili v ob obdobju poročanja (od 1.8.2008 do 
28.11.2008) organizirana naslednja delovna srečanja: 

 LIN 2008 – za črpanje sredstev LEADER, dne 02.10.2008, delovno srečanje za predstavnike lokalnih 
skupnosti. 

 Delovno srečanje s prijavitelji projektov odobrenih iz sredstev LAS Dolenjska in Bela krajina – LIN 
2008, dne 05.11.2008, delovno srečanje s prijavitelji projektov. 

 Delovno srečanje na temo tehnične izvedbe projektov zajetih v LIN 2008 – 11.11.2008 vabljeni 
predstavniki TIC, zavodov, lokalnih skupnosti, turističnih agencij, ki se ukvarjajo s trženjem. 

 Izvajanje programa Leader na območju Dolenjske in Bele krajine in prednost, ki ga izvajanje 
programa prinaša posamezni občini (konkretno občina Škocjan), sestanek z županom in vodstvom 
občine Škocjan, 21.11.2008. 

 Predstavitev Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina, dne 26.11.2008, predstavitev na 
Svetu razvojne regije Dolenjska in Bela krajina, ciljna skupina župani.  

 Delovno srečanje 11.12.2008 za pripravo Letnega izvedbenega načrta 2009, vabljeni predstavniki 
lokalnih skupnosti iz območja Dolenjske in bele krajine, TIC, zavodov in turističnih agencij. 

 Delavnica za izdelavo obrazca II. Faza priprave projektov Letni izvedbeni načrt 2009 za izvedbo 
lokalne razvojne strategije LAS Dolenjska in Bela krajina za leto 2009, ciljna skupina prijavitelji, ki 
so se s svojim projektom uvrstili v drugo fazo priprave. 

 
 



Obrazec PRP-09-L2                                       4                 

 
2.2 Organizacija delavnic 

 
Organizirane delavnice za informiranje širše javnosti: 

 Predstavite projektov odobrenih iz sredstev LAS Dolenjska in Bela krajina LIN 2008 in Navodil za 
izvajanje projektov, 26.11.2008, v Beli krajini, ciljna skupina vsi zainteresirani. 

 Dvodnevno delavnico 2. In 3. Decembra 2008, ki je bila namenjena Pripravo projektov za izvajanje 
lokalne razvojne strategije LAS Dolenjska in Bela krajina, ciljna skupina vsi zainteresirani. 

 Predstavitev programa Leader na delavnici organizirani v okviru projekta usposabljanja za 
življenjsko uspešnost – izzivi podeželja, dne 15.01.2009, v Šmarjeti. 

 
 
2.3 Medijska promocija programa 

 
Širše informiranje javnosti: 

 TV oddaja na Vašem kanalu predstavljena vsebina programa Leader dne 7.12.2008, ob 20.00 uri. V 
oddaji so sodelovali dr. Marko Koščak, mag. Mojca Špec Potočar in Jožica Povše. 

 Radijska oddaja na Radiu Krka, dne 10.12.2008, ob 10.30 uri. V oddaji sta sodelovali mag. Mojca 
Špec Potočar in Jožica Povše. 

 Pisanje in objava člankov o izvajanju programa Leader na območju Dolenjske in Bele krajine 
objava v lokalnih časopisih. 
 

 
2.4 Oblikovanje spletnih strani                                     
 
Oblikovanje spletne strani  
V okviru spletne strani organa upravljanja Razvojnega centra Novo mesto www.rc-nm.si, je bilo 
oblikovano spletno podokno LAS Dolenjska in Bela krajina. V podoknu je objavljena Lokalna razvojna 
strategija Dolenjska in Bela krajina, organizacijska struktura LAS Dolenjska in Bela krajina, gradivo 
skupščin LAS Dolenjska in Bela krajina, navodila, najave pomembnih dogodkov (sklicane skupščine 
LAS, delavnice…). 
Na spletni strani je bil objavljen javni poziv in obrazci za prijavo projektov. 
 
 
3. USPOSABLJANJE  

 
Člani Organa odločanja so se udeležili dveh srečanj: 

- udeležba na delavnici v Lukovici   21. oktober 2008 
- udeležba na delavnici v Lukovici   20. Januarja 2009. 

 
 
4. MATERIALNI STROŠKI IN STROŠKI TELEFONA 

 
4.1 Nakupljen je bil material potreben za izvajanje aktivnosti LAS: delovni sestanki, sklici organov, 

predstavitve…. 
4.2 Telefonski stroški: potrebni za izvajanje programa. 
4.3 Fotokopiranje: za izvajanje delavnic. 
4.4 Nakup promocijskega materiala 
 
 
 
 

http://www.rc-nm.si/
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II. IZVAJANJE LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE 
 
1. Izvajanje LIN 2008 
 
Letni izvedbeni načrt 2008 je bil oddan na MKGP v roku, in sicer 07.10.2008. Ministrstvo je poslalo 
Poziv na dopolnitev/uskladitev letnega izvedbenega načrta 04.12.2008. Dopolnitve so prejeli vsi 
projekti zajeti v LIN 2008. Organ upravljanja je o zahtevanih dopolnitvah takoj obvestil nosilce 
projektov. Pri pregledu dopolnitev z nosilci je bilo ugotovljeno, da  te niso bistveno posegale v vsebino 
in finančno konstrukcijo projektov, ampak so se nanašale na nerazumevanje vsebin projektov s strani 
MKGP. Organ upravljanja je  v sodelovanju z nosilci projektov pripravil pojasnilo k LIN 2008. Pojasnilo 
je bilo po elektronski pošti poslano na MKGP 10.12.2008. Ministrstvo je obrazložitev upoštevalo, zato 
je bil LIN 2008 z manjšimi popravki ponovno poslan v pregled na MKGP dne,  17.12.2008. 
 
Dne 03.02.2009 je LAS Dolenjska in Bela krajina prejel Odločbo o potrditvi letnega načrta za izvedbo 
projektov za leto 2008. 
S tem je LAS Dolenjska in Bela krajina postala upravičena do koriščenja do 251.725€ iz naslova 
ukrepov LEADER za projekte zajete v LIN 2008, in sicer: 
 
 
Projekt: LIN 2008-1/2008 
 
 
 

Naziv projekta: POSPEŠEVANJE INVESTICIJ V OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE NA      PODEŽELJU  2008,2009 

Nosilec projekta:  DRUŠTVO ZA RAZVOJ IN  OŽIVITEV TREBNJEGA 

Upravičeni stroški:   32.550,00€ 

Vir financiranja: LEADER LAS DBK LASTNA SRED. 

 17.225,00€ 9.383,00€ 5.942,00€ 

 
Projekt: LIN 2008-2/2008 
 

Naziv projekta: OD KMETA, KMETICE DO PODJETNIKA, PODJETNICE 

Nosilec projekta:  KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVO MESTO 

Upravičeni stroški: 52.473,00€ 

Vir financiranja: LEADER LAS DBK LASTNA SRED. 

 23.862,00€ 15.908,00€ 12.703,00€ 

 

Projekt: LIN 2008-3/2008 
 

Naziv projekta:  OBNOVA TRADICIONALNE STAVBNE DEDIŠČINE NA PODEŽELJU Z MOŽNOSTJO RAZVOJA 
STACIONARNEGA TURIZMA 

Nosilec projekta: RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO d.o.o. 

Upravičeni stroški:  54.700,00€ 

Vir financiranja: LEADER LAS DBK LASTNA SRED. 
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 40.583,00  14.117,00€ 

 
 

Projekt: LIN 2008-4/2008 
 

Naziv projekta:  KONZORCIJ PONUDNIKOV ZIDANIŠKEGA TURIZMA 

Nosilec projekta: OBČINA MIRNA PEČ 

Upravičeni stroški: 48.400,00€ 

Vir financiranja: LEADER LAS DBK LASTNA SRED. 

 16.005,00€ 24.328,00€ 8.067,00€ 

 

Projekt: LIN 2008-5/2008 
 

Naziv projekta:  PROMOCIJSKI KOTIČEK DOLENJSKE IN BELE KRAJINE 

Nosilec projekta:  GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA 

Upravičeni stroški:  84.500,00€ 

Vir financiranja: LEADER LAS DBK LASTNA SRED. 

 26.192,00€ 25.350,00€ 32.958,00€ 

 

Projekt: LIN 2008-6/2008 
 

Naziv projekta:  OHRANJANJE ETNOLOŠKE RAZNOLIKOSTI PODEŽELJA  
                           Tema: ženske in podeželje 

Nosilec projekta: GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA 

Upravičeni stroški:  84.459,00€ 

Vir financiranja: LEADER LAS. DBK LASTNA SRED. 

 47.148,00€ 22.432,00€ 14.879,00€ 

 

Projekt: LIN 2008-7/2008 
 

Naziv projekta:  VZPOSTAVITEV PILOTNEGA PROJEKTA TESTIRANJA NA OBMOČJU BELE KRAJINE 

Nosilec projekta: ČEBELARSKA ZVEZA BELE KRAJINE 

Upravičeni stroški:  91.090,00€ 

Vir financiranja: LEADER LAS DBK LASTNA SRED. 

 48.846,00€ 18.146,00€ 24.098,00€ 
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Projekt: LIN 2008-8/2008 
 

Naziv projekta: POVEZOVANJE IN USPOSABLJANJE ROKODELCEV 

Nosilec projekta:  KRAJINSKI PARK KOLPA 

Upravičeni stroški: 40.468,00€ 

Vir financiranja: LEADER LAS DBK LASTNA SRED. 

 31.864,00€ 2.976,00€ 5.628,00€ 

 

O odobrenih sredstvih so bili vsi nosilci obveščeni s sklepom dne 05.02.2009.  
Nosilcem projektov je bil poslan v vpogled osnutek pogodbe. Organ upravljanja LAS Dolenjska in Bela 
krajina bo pristopil k podpisu pogodb v začetku meseca marca. Nosilci projektov lahko projekte že 
izvajajo od 01.08.2008 naprej. 
 
 
2. Priprava LIN 2009 
 
MKGP je dne 04.12.2008 LAS Dolenjska in Bela krajina obvestilo o višini dodeljenih pravic porabe 
finančnih sredstev lokalni  akcijski skupini za leto 2009. Lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela 
krajina je leta 2009 upravičena do porabe finančnih sredstev v višini 358.641,00€, in sicer: 

- Za izvajanje aktivnosti vodenja, usposabljanja in animacije 88.487,00€, 
- Za izvajanje projektov 270.154,00€. 

 
Sredstva LAS lahko koristi po pravilu n + 2. 
 
V letnem planskem pismu, ki je bilo konec leta 2008 poslano vsem občinam članicam LAS, je Razvojni 
center Novo mesto kot Organ upravljanja obvestil občine o višini sredstev, ki jih naj občine rezervirajo 
v proračunu 2009 za izvajanje lokalne razvojne strategije. Predvidoma se bo iz sredstev občin zbralo 
260.293€ sredstev. 
 
LAS Dolenjska in Bela krajina je dne 20.11.2008 v Dolenjskem listu in na spletnih straneh objavil javni 
poziv za prijavo projektov. Isti dan so bila na spletnih straneh Razvojnega centra Novo mesto 
objavljena Navodila in obrazec za prijavo projektov I. faza. V skladu s predlogom ožje projektne 
skupine je LAS Dolenjska in Bela krajina za prijavo projektov 2009 izvedel dvofazni postopek. V I. fazi 
so bili zbrani idejni predlogi projektov, brez podrobnejše finančne analize. Do 22.12.2008, ko je bil rok 
za oddajo idejnih predlogov projektov I. faza, je LAS Dolenjska in Bela krajina prejela 15 vlog. Pri 
tehničnem pregledu projektov, ki ga je opravil organ upravljanja,  je bilo ugotovljeno, da so pri vseh 
projektih potrebne dopolnitve oz. pojasnila. Nosilcem projektov je bil poslan poziv za dopolnitev 
24.12.2008. Rok za oddajo   dopolnitev je bil  07.01.2009. Vsi pozvani prijavitelji so dopolnitve 
projektov oddali v roku.  
 
Takoj po prejetih dopolnitvah in kompletiranju vlog je ocenjevalna komisija pristopila k oceni 
projektov. Vsi projektni predlogi so presegli prag 50 pik, razen projekta, ki ni ustrezal formalnim 
pogojem razpisa. K pripravi idejnega predloga II. Faza so se uvrstili projekti z višjim številom pik. V 
drugo fazo se je uvrstilo 9 projektov. K pripravi idejnega predloga II. Faza so bili pozvani z dopisom dne 
20.01.2009. Rok za oddajo idejnega predloga II. Faza je bil01.02.2009. Vsi pozvani prijavitelji so idejni 
predlog projekta II. Faza oddali v roku. 
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UČINKI AKTIVNOSTI: 
 

 

I. VODENJE LAS DOLENJSKA IN BELA KRAJINA 

Trajanje izvedbe:  oktober 2008 – februar 2009 

Uspeh:   

o Skupščina LAS Dolenjska in Bela krajina – sklicana 1x 

o Organ odločanja LAS Dolenjska in Bela krajina  - sklican 2x 

o Nadzorni odbor – sklican 1x 

o Organ upravljanja – podpisana pogodba o izvajanju nalog organa upravljanja 

o Izdelano prvo poročilo o delu LAS DBK in v roku oddano na MKGP 

Učinek:  imenovani člani organov Skupščine LAS Dolenjska in Bela krajina 

              Potrjen LIN 2008 

              Izvedene vse nalog povezane z opravljanjem nalog organa upravljanja 

 

II. IZVAJANJE LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE 

Trajanje izvedbe: oktober 2008  – februar 2009 

Uspeh:       

o Izdelan in potrjen LIN 2008  

o S strani MKGP potrjenih 8 projektov  

o Izdelan Navodila za izvajanje projektov financiranih iz sredstev LAS Dolenjska  

o in Bele krajina 

o Izdelana obrazca Idejni predlog projekta za LAS Dolenjska in Bela krajina  -  

Prijava na I. fazo izbora in Idejni predlog projekta za LAS Dolenjska in Bela krajina 
– II. Faza izbora  

o   Izdelan LIN 2009 (za izvedbo v leti 2009 do 2010 predlaganih 9 novih projektov. 

Učinek:     potrjenih 8 projektov LIN 2008 

                 Predlaganih 9 novih projektov LIN 2009 

 

III. ANIMACIJA IN PROMOCIJA 

Trajanje izvedbe: avgust – november 2008 

Uspeh:   

              objava člankov v lokalnih glasilih obveščanja                                      3 
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              obvestila na lokalnih radijskih postajah in TV)                                     2     

              Sestanki s predstavniki lokalnih skupnosti in prijavitelji                       4 

              Seznanjanje širše zainteresirane javnosti  

              (delavnice)                                                                                                   3 

              Srečanje s Turistično informacijskimi centri                                          2 

              Sestanek s prijavitelji projektov                                                                2 

Učinek:   neposredno seznanjanje javnosti 300 oseb 

 

IV. USPOSABLJANJE 

Trajanje izvedbe: oktober in februar 10 

Uspeh:     udeležba na delavnicah MKGP                                                     2 

Učinek:      predstavljene smernice MKGP za izvajanje pristopa LEADER v Sloveniji        

                    

V. MATERIALNI STROŠKI 

Trajanje izvedbe: avgust - september    

Uspeh:     Nakupljen material za delovanje LAS Dolenjska in Bela krajina (gradivo za  

                 skupščino, delovne sestanke…) 

Učinek:      izvedene aktivnosti realizirane seje skupščine, organov skupščine, delovni  

                  sestanki,  

 

Kratek opis učinkov aktivnosti, npr. trajanje izvedbe, uspeh in učinek. Obrazložitev v primeru nedoseganja planiranega 
stanja. 
 

(Če prostor v okencu ne zadostuje, je potrebno dodati opis v prilogi). 

 

 

 
REZULTATI / INDIKATORJI  

 

 
 

Planirani cilji Dejansko stanje ob oddaji 
Zahtevka 

Sklicana Skupščina LAS DBK 1 1 

Sklican Organ odločanja LAS DBK 2 2 

Sklica Nadzorni odbor LAS DBK 1 1 

Izdelan LIN 2 2 

Projekti za razvoj podeželja 16 -20 17 

Število promocijskih aktivnosti 3 3 

Delovna srečanja za predstavitev LAS DBK 9 9 
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FINANČNO POROČILO (oddano na MKGP 28.11.2008) 
 
Dne 28.11.2008 je bilo v skladu s Pogodbo št. 2311 – 08 – 00231 za sofinanciranje delovanja lokalne 
akcijske skupine in izvajanja lokalne razvojne strategije po načelih pristopa LEADER v obdobju 2007 – 
2013 dan I. zahtevek na MKGP za opravljene naloge vodenja LAS, in sicer za stroške v višini 
32.794,84€ 
  
 
1) Viri financiranja: 
 

 EUR % 

Lastna udeležba: 16.978,92  51,84% 

drugi viri financiranja (kateri) 
 

  

Javna sredstva 15.770,92 48,16°% 

Skupaj 32.794,84 100 

 
 
2. Stroški delovanja: 
 

 
Razdelitev vrednosti po 
posameznih namenih 

Po obračunu   

Skupaj (z DDV) Od tega priznani 
stroški 

Zaprošeni znesek 

EUR EUR EUR 

Stroški storitev nastali z 
delovanjem LAS 

30.719,74 30.183,12 15.091,56 

 
Materialni stroški 

 2.030,10   1.227,07      679,36 

    

Skupaj 32.749,84 31.410,19 15.770,92 

 
 
Zahtevek se nahaja v fazi potrditve na MKGP.  
 
 
 
 


