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1 UVOD  
 

Z izvajanjem programa Leader na območju Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina (LAS DBK), 

smo začeli leta 2008. Prvi letni izvedbeni načrt (LIN), je bil izdelan in potrjen na Skupščini LAS DBK 

oktobra 2008, drugi LIN za leto 2009 februarja 2009 ter tretji LIN za leto 2010 v mesecu oktobru. 

 

       Prednost programa Leader je v njegovi širini. Do sofinanciranja iz programa Leader so upravičeni projekti 

različnih vsebin, katerih skupna točka je, razvoj podeželja in izboljšanje življenja na podeželju različnih 

ciljnih skupin. V začetku izvajanja programa Leader, se ni omejilo le na eno ciljno skupino in posamezni 

sektor. Zaradi širitve programa Leader širšemu krogu upravičencev, so sredstva Leader na voljo čim 

širšemu krogu le - teh. Prednost pri sofinanciranju iz sredstev Leader imajo projekti, ki med drugim sledijo 

osnovnim načelom izvajanja program Leader, predvsem partnersko zastavljeni projekti, z vključevanjem 

predstavnikov različnih sektorjev. Glede na to, da v izvedbo programa Leader, zaradi njegove 

zapletenosti in povratnega sistema financiranja, niso vključene ciljne skupine (društva, aktivi kmečkih 

žena, mladina, različna društva…), katerim so sredstva prednostno namenjena, se te ciljne skupine 

vključujejo posredno ter s tem sodelujejo v izvedbi programa Leader. Vsebina projektov Leader je v tem 

obdobju pestra. Letni izvedbeni načrti obsegajo projekte različnih tematskih področij od ohranjanja 

etnologije; stavbne dediščine; izrabe obnovljivih virov energije; spodbujanja podjetništva; urejanja 

kulturne krajine; novih turističnih produktov; čebelarstva; ohranjanja rokodelske obrti; kulinarike…. 

 

Skupščina LAS Dolenjske in Bele krajine je v tem obdobju potrdila 28 projektov, v skupni višini 1,800 mil. 

EUR. Projekti so v višini 48% upravičenih stroškov sofinancirani iz sredstev Leader. 

 

Kot posamezno začetno izvajanje programov EU, je tudi izvajanje programa Leader povezano z velikimi 

težavami. Program LEADER ima v Evropi že tradicijo, medtem ko se v Sloveniji izvaja prvič zato je 

potrebno pripraviti temelje izvajanja tako na nacionalnem, kot na nivoju lokalnih akcijskih skupin. 

Sistem, je prvotno zelo ohlapno zastavljen zato postaja vse bolj »trd in birokratski». Največja težava je v 

nedorečenih pravilih izvajanja slednjega, ki jih ministrstvo spreminja in prilagaja dnevni politiki. Posledica 

nerednega sodelovanja med nacionalnim in lokalnim nivojem se med drugim kaže v nepoznavanju 

dejanskih potreb okolja. Obdobje med danim in plačanim zahtevkom, je predolgo, saj lahko traja do 

osem in več mesecev, kar še dodatno otežuje izvedbo programa v okolju.  

 

Razvojni center Novo mesto se v vlogi Organa upravljanja LAS Dolenjska in Bela krajina trudi 

prijaviteljem projektov ponuditi učinkovito strokovno pomoč pri prijavi ter kasnejši izvedbi projektov. 

Prednost le-tega je pri izvajanju programa Leader, saj je prijaviteljem oz. nosilcem projektov nudena 

neposredno pomoč pri samem izvajalcu programa, Razvojnemu centru Novo mesto. Tudi v nadaljevanju 

je uspešnost izvedbe programa Leader na območju LAS Dolenjska in Bela krajina v veliki meri odvisna od 

sodelovanja nosilcev projektov z Organom upravljanja.  

 

Kljub vsem težavam so rezultati enoletnega izvajanja programa na območju Lokalne akcijske skupine 

Dolenjska in Bela krajina zadovoljujoči. V upanju, da se čim prej prebolijo otroške bolezni, postavijo 

ustrezne strukture in se prične intenzivno izvajanje projektov.  
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2 POROČILO O IZVEDENIH NALOGAH ORGANA UPRAVLJANJA 

LAS DBK RAZVOJNEGA CENTRA NOVO MESTO (za obdobje 

poročanja MKGP dec. 2008/nov. 2009) 
 

2.1 Poročilo za obdobje december 2008 – marec 2009 

 

2.1.1 Vodenje LAS DOLENJSKA IN BELA KRAJINA: 

 

 Sklici organov LAS: 

 

A. SKUPŠČINA LAS Dolenjska in Bela krajina (v nadaljevanju LAS DBK) 
 
Skupščina LAS DBK je bila v obdobju dec.08 – mar. 09, sklicana enkrat, v sredo, 25.02.2009. Skupščina 

je na svoji seji obravnavala in sprejela: 

- poročilo o izvedenih aktivnostih za obdobje oktober 2008 – februar 2009, 
- finančni načrt izvedbe programa Leader in razvojne strategije LAS Dolenjska in Bela krajina za 

leto 2009, 
- predlog Letnega izvedbenega načrta LIN 2009 – predstavitev s strani nosilcev projektov 

vključenih v LIN 2009. Nosilci so s power point prezentacijo predstavili svoj projekt (vsebino, 
cilje, aktivnosti, rezultate, finančno konstrukcijo), 

- razno (vstop novih članov v Skupščino LAS DBK – obravnava vlog: Turističnega društva Jurij 
Kozjak in Turističnega društva Vigred Metlika. 

 
B. ORGAN ODLOČANJA 

 
Organ odločanja se je v obdobju dec. 08 – marec. 09, sestal 1x + ena korespondenčna seja, in sicer: 

Korespondenčna seja Organa odločanja je bila sklicana (3.seja Organa odločanja) 13.01.2009 z 

namenom imenovanja članov ocenjevalne komisije za izvedbo LIN 2009. Organ odločanja je na 

podlagi predloženih referenc imenoval v komisijo za oceno LIN 2009 dva člana.  

Četrta seja Organa odločanja LAS DBK,  je bila sklicana 24.02.2009, s ciljem, da predlaga Skupščina 

LAS DBK v sprejem: poročilo o izvedenih aktivnostih v obdobju nov. 08 –dec. 09; Poročilo o izvedenih  

aktivnostih v obdobju okt. 08 – feb. 09; Predlog Letnega izvedbenega načrta LIN 2009. 

 

C. NADZORNI ODBOR 

 

Nadzorni odbor se je v obdobju nov. 08 – dec. 09 sestal 1x, (25.02.2009), in sicer je potrdil: poročilo o 

izvedenih aktivnostih v obdobju okt. 08- feb. 09; potrdil sklepe Skupščine LAS DBK z dne 25.02.2009. 
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D. ORGAN UPRAVLJANJA 

 

Je v tem obdobju izvajal vse aktivnosti povezane z upravljanjem LAS Dolenjska in Bela krajine v skladu 

s Pogodbo o ustanovitvi in delovanju Lokalne akcijske skupine, in sicer: 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)…  

 

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.  

 

Zaradi težav, ki so jih imeli prijavitelji ob pripravi prvih projektov, je bil izdelan nov prijavni obrazec. 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 razdelitvi stroškovnika 

projekta. 

 

Idejni predlog projekta II.faza je predstavljal strokovne podlage za izdelavo Letnega izvedbenega 

načrta (LIN 2009), ki ga je izdelal Organ upravljanja LAS DBK, v sodelovanju z nosilci projektov. 

 

Po prejemu Odločbe o potrditvi LIN 2008 je Organ upravljanja za vse prijavitelje pripravil sklepe o 

višini odobrenih sredstev iz programa Leader in LAS DBK. Za prijavitelje projektov, ki so se uvrstili v 

LIN 2008 je Organ upravljanja pripravil Pogodbo o sofinanciranju. Organiziran je bil javni podpis 

pogodb, na katerem so prijavitelji pred predstavniki medijev in zainteresirane javnosti, predstavili 

vsebino projektov (23.03.2009).   

 

Na zahtevo nosilcev projektov je pripravil tudi Pogodbo za sodelovanje partnerjev v projektu. 

Partnerska pogodba je bila poslana vsem nosilcem projektov vključenih v LIN 2009. 

 

Finančno vodenje LAS: 
 
V mesecu decembru 2008 je Organ upravljanja LAS DBK pripravil nov razdelilnik sredstev za 

sofinanciranje izvajanja programa Leader v letu 2009 na območju Dolenjske in Bele krajine. 

Razdelilnik je bil vključen v plansko pismo, ki je bilo poslano vsem občinam članicam LAS DBK. Na 

osnovi planskega pisma je Organ upravljanja pripravil Izjavo o zagotavljanju in planiranju programskih 

sredstev za izvajanja lokalne strategije in aktivnosti LAS DBK. Izjavo o zagotavljanju sredstev z 

navedeno višino zneska so podpisale vse občine članice LAS DBK. 
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V tem času so svojo obveznost Po pogodbi o izvajanju lokalne razvojne strategije in aktivnosti LAS 

DBK za leto 2008 nakazale skoraj vse občine. Seveda, pa plačila s strani lokalnih skupnosti partneric 

LAS DBK, niso pritekla brez težav, saj je bilo veliko truda in časa vloženega za koordinacijo z občinami.  

 

2.1.2 Promocijske aktivnosti LAS DBK 

   

Organizacija delovnih srečanj 
 

Za čim večjo desiminacijo programa LEADER v okolju so bili v ob obdobju poročanja (od 1.12.2008 – 

31.03.09 ) organizirana naslednja delovna srečanja: 

 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. 

 Delovni sestanek s strokovnim organom, imenovanim s sklepom Skupščine LAS DBK (11.12.2009), 
pregled nalog strokovnega organa. 

 Delavnica za izdelavo obrazca II. Faza priprave projektov Letni izvedbeni načrt 2009 (26.01.2009) 
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. 

 Delovno srečanje s predstavniki občine Straža o priložnosti, ki jih ponuja program Leader na 
območju občine Straža (21.11.2009) 

 Delovno srečanje s prijavitelji projektov LIN 2008 (04.03.2009), dogovor o predstavitvi projektov, 
dogovor o izvedbi novinarske konference. 

 

Organizacija delavnic 

 

Organizirane delavnice za informiranje širše javnosti: 

 Predstavitve 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, za Pripravo projektov LIN 2009 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. 

 

 

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. 

 Izjava dana za lokalno TV postajo VAŠ KANAL (potrditev LIN 2009 – 23.03.2009 –Jožica Povše, 
mag. Mojca Špec Potočar). 

 Obveščanje članov Skupščine LAS DBK o sklicu Skupščine LAS DBK (Radio Krka, Radio Odeon, v 
času od 20 - 23.03.2009) 
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 Organizirana novinarska konferenca za predstavitev projektov LIN 2008 (organizirana dne 
23.03.2009, dana izjava SLO 1 (RTV+radio), lokalna TV postaja VAŠ KANAL,  Delo, Dolenjski  list, 
Žurnal in drugi lokalni časopisi).  

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

 

 

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. 

 

 

2.2 Poročilo za obdobje april – avgust 2009 

 

2.2.1 Vodenje LAS DOLENJSKA IN BELA KRAJINA 

 

Sklici organov LAS 
  

A) ORGAN ODLOČANJA 
 

Organ odločanja se je v obdobju april. 09 – jul. 09, sestal 1x + ena korespondenčna seja, in sicer: 

Peta seja Organa odločanja LAS Dolenjska in Bela krajina je bila sklicana, 19.05.2009, z naslednjim 

dnevnim redom: pregled zapisnika, informacija o izvedenih aktivnostih (izvajanje LIN 2008, LIN 2009), 

pregled in potrditev Razpisne dokumentacije za pripravo projektnega predloga za sofinanciranje iz 

sredstev LAS DBK 2010), razno. Organ odločanja je z dopolnitvami potrdil pripravljene predloge. 

Korespondenčna seja Organa odločanja LAS Dolenjska in Bela krajina je bila sklicana 22.05.2009 z 

namenom potrditve dopolnjenega LIN 2010. 

 

B) STROKOVNI ORGAN  
 
Strokovni organ je bil sklican 13.05.2009, z naslednjim dnevnim redom: poročilo o izvedenih 

aktivnostih v okviru program Leader LAS DBK, pregled predloga razpisne dokumentacije  2010 

(postopki, terminski plan, kriteriji, višina sofinanciranja projektov…), dogovor o naslednjih 

aktivnostih. 

 

C) ORGAN UPRAVLJANJA  
 
Je v tem obdobju izvajal vse aktivnosti povezane z upravljanjem LAS Dolenjska in Bela krajina v skladu 

http://www.rc-nm.si/
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s pogodbo o ustanovitvi in delovanju Lokalne akcijske skupine, in sicer: skliceval seje organov LAS 

DBK, izvedel vse potrebne postopke za dopolnitev LIN 2009, usklajeval in pripravljal aktivnosti in 

poročila za izvajanje LIN 2008, pripravil razpisno dokumentacijo in navodila za izdelavo LIN 2010, 

objavil razpis za LIN 2010, izvedel animacijske delavnice, sodeloval z ostalimi LAS v Sloveniji (LAS 

Gorenjska košarica in z LAS Od Kolpe do Idrijce), pripravljal finančna poročila in zahtevke, izvajal 

izobraževanja… 

 

Tehnično administrativna opravila 
 

Organ upravljanja LAS DBK je v tem obdobju pričel z aktivnostmi za pripravo 3. Javnega poziva 

Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina. Navodila prijaviteljem iz območja Dolenjske in Bele 

krajine je bilo potrebno dopolniti z vsebinskimi dopolnitvami MKGP, enako pa tudi podatke o 

financiranju projektov.  

 

Dopolniti in popraviti je bilo potrebno tudi prijavne obrazce, in sicer glede na zahteve MKGP. Tudi za 

izvedbo razpisa 2010 je Organ odločanja sprejel odločitev, da mora ta potekati v dveh fazah, in sicer v 

prvi fazi bodo prijavitelji oddali prijavni obrazec – I. faza, ki bo vključeval tekstualni opis projekta, v 

nadaljevanju pa še prijavni obrazec II. Faza, ki bo vključeval razdelitev projekta pri stroškovnem 

učinku. Po pregledu projekta s strani Organa  upravljanja bodo prijavitelji prejeli dopolnitve in 

pristopili k izdelavi projekta II. Faza. Rok za oddajo II. Faze projektov bo potekel 24.08.2009, po tem 

roku bodo projekti dani v ocenjevanje ocenjevalni komisiji. 

 

Finančno vodenje LAS 
 

Na podlagi podpisanih izjav o zagotavljanju sredstev za izvajanje aktivnosti LAS DKB, ki so jo podpisale 

vse občine članice LAS je Organ upravljanja LAS DBK pripravil Pogodbo  o sofinanciranju vodenja in 

izvajanja projektov LAS Dolenjska in Bela krajina za leto 2009.  

V tem času so svojo obveznost po Pogodbi o izvajanju lokalne razvojne strategije LAS DBK 2008 

zagotovile vse občine članice LAS DBK. Seveda pa plačila s strani lokalnih skupnosti partneric LAS DBK, 

niso pritekala brez težav in je bilo potrebno veliko truda in časa za koordinacijo z občinami. 

 

2.2.2 Animacija in promocija 

 
Organizacija delovnih srečanj 
 

Za čim večjo desiminacijo programa Leader v okolju so bila v obdobju poročanja (od 01.04.2009 do 

31.07.2009) organizirana naslednja delovna srečanja: 

 Delovno srečanje, dne 08.04.2009, na temo poročanje za izvedbo LIN 2008, sestanek je bil 
namenjen prijaviteljem iz območja Bele krajine, 

 Delovno srečanje, dne 07.05.2009, na temo priprave vmesnega poročila za izstavitev 
zahtevka, poročilo o izvedenih aktivnostih v okviru projekta LIN 2008, katerih prijavitelji so iz 
območja Bele krajine, 

 Predstavite LAS DBK - Aktivnosti za pripravo in izvedbo LIN 2010, na Skupščini Sveta regije v 
Kulturno kongresnem centru Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 8, Dolenjske Toplice, dne 
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20.05.2009, na svetu regije so bili prisotni vsi župani oz. njihovi predstavniki občin partneric 
LAS DBK. 

 Delovno srečanje, z dne 22.05.2009, v Dolenjskih Toplicah, občinska uprava za pripravo 
projektov 2010. 

 Delovno srečanje, dne 25.05.2009, s predstavniki Centra za podjetništvo in turizem, s ciljem 
priprave skupnih projektov. 

 Delovno srečanje 25.05.2009, s predstavniki občin članic LAS DBK, s ciljem izdelave letnega 
izvedbenega načrta 2010. 

 

 

Organizacija delavnic 

 

Organizacija delavnic za informiranje širše javnosti: 

 Predstavitev programa Leader na območju LAS DBK, dne 10.04.2009, na delavnici 
10.04.2009, v sklopu delavnic JAPTI, Finančne spodbude za mikro, mala in srednje velika 
podjetja (MSP) v letu 2009, 

 Predstavitev programa Leader na območju LAS DBK, dne 11.06.2009, udeleženkam Programa 
Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja, Aktiv kmečkih žena Šentjernej, vodja 
programa RIC Novo mesto, 

 Organizacija in izvedba delavnice za prijavo projektov 2010, dne 17.06.2009, Center 
biotehnike in turizma, Sevno 13, Novo mesto. 

 Organizacija in izvedba delavnice za prijavo projektov 2010, dne 18.06.2009, Gostilna 
Štajdohar za prijavitelje iz območja Bela krajina.  

 

Medijska promocija programa 

 

Širše informiranje javnosti 

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

 Priprava gradiv za občinske svete (povzetki projektov). 

 Priprava informacij za objavo na spletnih straneh občin. 
 

Oblikovanje spletnih strani 

 

Oblikovanje spletnih strani 

V okviru spletnih strani organa upravljanja Razvojnega centra Novo mesto www.rc-nm.si, 

v podoknu LAS DBK so bile objavljene vse pomembne informacije o LAS DBK, na spletnih straneh je 

bila objavljena tudi vsa dokumentacija za pripravo predloga projekta za LIN 2010 in navodila. 

 

2.2.3 Usposabljanje  

 
Zaposleni pri Organu odločanja LAS DBK so se udeležili delovnih srečanj: 

- Udeležba na delavnici za izdelavo Letnega izvedbenega načrta v Lenartu dne … 
- Udeležba na delavnici za izdelavo zahtevka v Šentjurju pri Celju 06.07.2009 

 

http://www.rc-nm.si/
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2.2.4 Navezava novih stikov za pripravo skupnih projektov 

 
Obisk dveh LAG na Finskem s ciljem navezave stikov in sodelovanja pri pripravi skupnih projektov v 

obdobju od 01.06.2009 – 05.06.2009. Podrobno poročilo se nahaja v prilogi poročila. 

 

2.3  Poročilo za obdobje september – november 2009 

 

2.3.1  Vodenje LAS DOLENJSKA IN BELA KRAJINA 

 

Sklici organov LAS 

 
A) SKUPŠČINA LAS DBK  

 
Skupščina LAS DBK je bila v tem obdobju sklicana enkrat, in sicer 28.09.2009, z naslednjim dnevnim 

redom: pregled zapisnika 2. Skupščine LAS Dolenjska in Bela krajina; potrditev Letnega izvedbenega 

načrta 2009 (Lin 2009) na osnovi odločbe MKGP z dne 17.08.2009; Pregled in potrditev Letnega 

izvedbenega načrta 2010 (LIN 2010); Razno. 

Skupščina je ponovno potrdila letni izvedbeni načrt 2009. Ponovna potrditev je bila potrebna zaradi 

spremembe finančne konstrukcije treh projektov, saj je MKGP znižalo sofinanciranje projektov iz 

sredstev Leader, zato je bilo potrebno za izvedbo projektov s prijavitelji poiskati novo rešitev. Razlika 

se je v višini 10% od vrednosti upravičenih stroškov krila iz sredstev LAS DBK, 10% pa so zagotovili 

prijavitelji sami. Skupščina se je strinjala s predlogom in odobrila dodatno financiranje iz sredstev LAS 

DBK. 

Skupščina LAS DBK je na seji obravnavala 11 projektov. Predloge projektov so predstavili nosilci 

projektov. Vseh 11 projektov, vključenih v LIN 2010, je skupščina potrdila.  

 

B) ORGAN ODLOČANJA LAS DBK  
 
Organ odločanja LAS DBK je bil sklican pred skupščino LAS DBK, in sicer 25.09.2009. Sklican je bil s 

ciljem, da pripravi predloge za potrditev na Skupščini LAS DBK. Organ odločanja je bil seznanjen s 

težavami, ki so nastale zaradi spremembe finančnih konstrukcij treh projektov, ki so bili vključeni v 

LIN 2009. Organ odločanja se je strinjal z rešitvijo, ki jo je Organ upravljanja LAS DBK pripravil skupaj s 

prijavitelji. Pripravil je predlog za potrditev na Skupščini LAS DBK. 

Organ odločanja je v nadaljevanju pregledal projekte vključene v LIN 2010 in pripravil predlog za 

obravnavano na Skupščini LAS DBK.  

 

C) NADZORNI ODBOR 
 
Nadzorni odbor LAS DBK je bil sklican takoj po Skupščini LAS DBK. Pregledal je sprejete sklepe in 

naložil Organu upravljanja LAS DBK, da Letni izvedbeni načrt 2010 pošlje v dopolnitev na MKGP. 
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D) ORGAN UPRAVLJANJA 
 

Organ upravljanja je v tem obdobju izvajal vse aktivnosti povezane z upravljanjem LAS Dolenjska in 

Bela krajina v skladu s pogodbo o ustanovitvi in delovanju Lokalne akcijske skupine: skliceval seje 

organov LAS DBK, s prijavitelji pripravljal zahtevke za črpanje sredstev LIN 2008, pripravil pogodbe in  

sklepe za projekte, ki se bodo sofinancirali iz sredstev LIN 2009, izdelal LIN 2010, izvajal animacijske 

delavnice, informativne sestanke z nosilci projektov, seznanjal širšo javnost o izvajanju aktivnosti LAS 

DBK, sodeloval s sosednjimi LAS… 

 

 

2.3.2 Tehnično administrativna opravila 

 

S ciljem večje desiminacije programa Leader okolju je Organ upravljanja v tem obdobju izdelal 

promocijski material, in sicer zloženki: 

- Lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina – Izziv za razvoj podeželja Dolenjske in Bele 
krajine za obdobje 2007 – 2013 

- Lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina – izvajanje programa Leader na območju 
LAS Dolenjska in Bela krajina 

Izdelana je bila tudi promocijska mapa in promocijski bloki. Namenjena bo za seznanjenje širše 

javnosti in se bo delila na delavnicah, občinskih svetih, različnih sejemskih prireditvah, z njo pa bomo 

opremili tudi info točke za podeželje.  

 

2.3.3 Finančno vodenje LAS DBK  

 

Na osnovi pripravljenih in podpisanih pogodb s strani občin partneric LAS DBK za sofinanciranje 

izvajanja lokalne razvojne strategije za leto 2009, je Organ upravljanja LAS DBK pripravil zahtevke. 

Svojo obveznost po pogodbi so poravnale skoraj vse občine članice LAS DBK. Za dve občini (od 14), ki 

v proračunu za izvajanje aktivnosti LAS DBK nista predvideli  predlagane vsote iz planskega pisma, je 

organ upravljanja pripravil sporazum za prenos obveznosti v letu 2010. 

Glede na to, da je večina občin partneric LAS DBK že pristopila k pripravi proračuna za leto 2010, je bil 

izdelan razdelilnik financiranja iz proračunov občin članic LAS DBK. Ta je bil že poslan občinam v 

potrditev.  

Seveda pa plačila s strani lokalnih skupnosti partneric LAS DBK, niso pritekale brez težav in je bilo 

potrebno veliko truda in časa za koordinacijo. 

 

2.3.4 Animacija in promocija  

 

Organizacija delovnih srečanj 
 

Za čim večjo desiminacijo programa Leader v okolju so bila v obdobju poročanja (od 01.08.2009 do 

30.11.2009) organizirana naslednja delovna srečanja: 

 Delovno srečanje, dne 27.08.2009, za nosilce projektov vključenih v LIN 2009, tema 
delovnega srečanja: pregled terminskega plana izvedbe projektov; pregled osnutka pogodbe; 
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pregled potrebnih obrazcev in prilog, ki jih je potrebno priložiti k zahtevku; dogovor o 
nadaljnjih aktivnostih za uspešno izvedbo LIN 2009. 

 Delovno srečanje, dne 13.10.2009, za nosilce projektov vključenih v LIN 2009: poročilo o 
izvedenih aktivnostih v okviru projekta, podpis oz. prevzem pogodb, razno. 

 Sodelovanje na delovnem sestanku partnerjev za izvedbo projekta »Revitalizacija 
belokranjskih steljnikov«, dne 27.10.2009, cilj sodelovanje sestanka: pojasnila glede vodenja 
administrativnih in tehničnih zahtev vodenja projektov sofinanciranih iz sredstev Leader.  

 Izvedba delavnice –zeleni programi – mreža ekosocilanih kmetij, dne 26.11.2009, organizator 
LAS Dolenjska in Bela krajina, s ciljem: pripraviti projekte za posebno ciljno skupino, ki je bila 
v dosedanjih projektih zapostavljena. 

 Sodelovanje na sejah občinskih svetov za informiranje občinskih svetnikov o izvajanju 
programa Leader na območju LAS DBK: 

Šentjernej (30.09.2009), Dolenjske Toplice (01.10.2009), Straža (01.10.2009), Šmarješke Toplice 

(20.10.2009), Mirna Peč (24.11.2009). 

 

 

2.3.5   Organizacija dogodkov in sodelovanje na prireditvah 

 

Organizacija delavnic za informiranje širše javnosti: 

 Sodelovanje na zaključni konferenci projekta »Konzorcij ponudnikov zidaniškega turizma 
Dolenjske in Bele krajine«, dne 15.09.2009, organizator Občina Mirna Peč, s ciljem: pozdravni 
nagovor udeležencem s poudarkom na izvajanju programa Leader in aktivnostih LASDBK. 

 Sodelovanje na strokovnem posvetu »V presečišču - naravovarstvo«, dne 15.10.2009, ki je 
potekal v okviru Dnevov odprtih vrat šolskega centra Grm Novo mesto – center biotehnike in 
turizma, s ciljem:  sodelovanje v razpravi - projekti LAS DBK in zaposlitvene priložnosti na 
podeželju. 

 Sodelovanje na otvoritvi membranske čistilne naprave, postavljene v sklopu projekta 
»Obnova planinskega doma pri Gospodični«, dne 29.10.2009, nosilec projekta Planinsko 
društvo Novo mesto in partner JP Komunala, s ciljem: udeležbe na otvoritvi kot predstavnik 
Organa upravljanja LAS DBK. 

 Sodelovanje na posvetu »Posvet aktualnosti v ekološkem kmetovanju«, dne 18.11.2009, 
organizator posveta Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele krajine, s 
ciljem: sodelovanja v razpravi – program Leader s poudarkom na projektih trženja. 

 Sodelovanja na sejemski prireditvi Sejem turizma in podeželja v sklopu projekta »Ohranjanje 
etnološke raznolikosti podeželja«  LIN 2009, nosilec projekta zavod Grm Novo mesto, Center 
biotehnike in turizma, ki je potekal, dne 29.11.2009 in  30.11.2009, s ciljem: pozdravni 
nagovor udeležencev s strani LAS DBK. 

- udeležba na sejemski otvoritvi (29.11.2009), pozdravni govor in predstavitev LAS DBK,  
- udeležba na srečanju z župani Dolenjske in Bele krajine, direktorjem Kmetijsko gozdarske 

zbornice Slovenije in predstavniki MKGP,  na temo izvajanja programa Leader v naprej 
(30.11.2009). 
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2.3.6  Medijska promocija programa 

 

Širše informiranje javnosti 

 

 Kontaktna oddaja na lokalni TV – Vaš kanal, dne 16.11.2009 (Tema: prvo leto izvajanja 
programa Leader na območju LAS DBK s filmskim prikazom izvedenih projektov LIN 
2008), udeleženki v razpravi: mag. Mojca Špec Potočar in Jožica Povše. 

 Organizirana novinarska konferenca, dne 20.11.2009, predstavitev projektov, ki se 
izvajajo v okviru LIN 2009 (projekte so predstavili nosilci sami), dane izjave: TV SLO 1, 
RADIO SLO 1, VAŠ KANAL, RADIO 1, DOL. LIST, ŽURNAL, lokalni radijske postaje in lokalni 
časopisi). 

 

 

2.3.7  Oblikovanje promocijskega materiala 

 

 Izdelava in tisk promocijskega materiala LAS DBK: zloženki (1. Zloženka predstavitev LAS 
DBK, 2. Izvajanje programa Leader na območju LAS DBK), predstavitvena mapa in 
promocijski bloki. 
 

PREGLED VSEH IZVEDENIH AKTIVNOSTI: 

Aktivnosti 

 

Št. izvedenih aktivnosti 

Št. sklicev skupščine LAS DBK 3 

Št. sklicev Organa odločanja LAS DBK 6 

Št. sklice Nadzornega odbora LAS DBK 3 

Št. pregledanih projektni predlogov 40 

Št. vključenih projektov v LIN 28 

Št. izvedenih delavnic  7 

Št.delovnih srečanj 21 

Št. danih zahtevkov za izvedbo projektov na MKGP 15 

Št. danih vlog za predlogov za prestavitev roka za 

projektne predloge poročanje 

5 

Št. kontaktnih radijskih in TV oddaj 7 

Št. izdelanih promocijskih materialov 3 

Študijski obisk Leader  - Finska 1 
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3 IZVAJANJE LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE DOLENJSKA IN 

BELA KRAJINA 
 

3.1 Letni izvedbeni načrt 2008 

 

Letni izvedbeni načrt 2008 je potrdila Skupščina LAS Dolenjska in Bela krajina 06.10.2008. V letni 

izvedbeni načrt je bilo vključenih 8 projektov. MKGP je z odločbo št. 33151-12/2008/16, z dne 

02.02.2009, potrdilo izvedbo projektov. Takoj po potrditvi je organ upravljanja LAS DBK pripravil vse 

potrebno za začetek izvedbe projektov.  

 

Skupna vrednost izvedbenih projektov:                488.640,00€ 

Predvideno sofinanciranje iz sredstev Leader:        251.725,00€ 

Predvideno sofinanciranje iz sredstev LAS DBK:  236.915,00€ 

Lastna sredstva: 

 

Stanje projektov na dan 31.12.2008: 

 

NAZIV PROJEKTA: Stanje na dan 31.12.2009 

Pospeševanje investicij v obnovljive vire energije 

na podeželju 2008,2009  

Projekt je zaključen 

Od kmeta, kmetice do podjetnika, podjetnice Projekt je zaključen 

Obnova tradicionalne stavbne dediščine na 

podeželju z možnostjo razvoja stacionarnega 

turizma  

Projekt se izvaja. 

Konzorcij ponudnikov zidaniškega turizma 

Dolenjske in Bele krajine 

Projekt je zaključen 

Promocijski kotiček Dolenjske in Bele krajine Projekt je zaključen 

Ohranjanje etnološke raznolikosti podeželja Projekt je zaključen 

Pilotni projekt testiranja čistosti avtohtone 

pasme kranjske sivke 

Projekt se izvaja. 

Povezovanje in usposabljanje rokodelcev ter 

razvoj centrov rokodelcev. 

Projekt se izvaja. 
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Projekt št. LIN2008/1 
      Naziv projekta: POSPEŠEVANJE INVESTICIJ V OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE NA PODEŽELJU 2008, 2009 

Nosilecprojekta: DROT - Društvo za razvoj in oživitev Trebnjega 
    

 

ZAP.ŠT.  CELOTNI UPRAVIČENI   

      
PLANIRANA 
VIŠINA 
ZAHTEVKA     

                               
IZSTAVLJENA 
VIŠINA 
ZAHTEVKA       

  STROŠKI STROŠKI DATUM SKUPAJ LEADER LAS DBK DATUM SKUPAJ LEADER LAS DBK 

                      

ZAHTEVEK 1 17.542,00   15.04.2009 14.340,00 9.283,00 5.057,00 30.04.2009 14.374,01 8.624,41 5.749,60 

ZAHTEVEK 2 15.008,00   15.06.2009 12.268,00 7.942,00 4.326,00 18.06.2009 14.015,50 8.409,29 5.606,21 

SKUPAJ       26.608,00 17.225,00 9.383,00   28.389,51 17.033,70 11.355,81 

 

Opomba: 

        Pri ponovnem finančnem pregledu projekta »Pospeševanje investicij v obnovljive vire energije 2008, 2009« je bilo ugotovljeno, da je društvo iz sredstev Lokalne 

akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina« neupravičeno pridobilo sredstva v višini 1.972,81€, kar ni v skladu s 5. členom Pogodbe o sofinanciranju št. LIN 2008-

POG1/08. Skupščina LAS Dolenjska in Bela krajina vam je za izvedbo projekta odobrila sredstva v višini 9.383,00€. Iz vaših zahtevkov je razvidno, da ste pri uveljavljanju 

stroškov v prvem zahtevku presegli odobrena sredstva v višini 692,60€, pri uveljavljanju drugega zahtevka pa 1.280,21€, s tem je vaše društvo neupravičeno pridobilo 

sredstva v skupni višini 1.972,81€. 

 

         Nepravilno so bila izkoriščena tudi sredstva Leader, in sicer so neupravičeno pridobljena sredstva v višini 467,29€, ki jih je društvo uveljavljalo v drugem zahtevku. 

Sredstva so bila nakazana na transakcijski račun društva. Glede na to , da v znesek preveč izplačanih sredstev presega 3% upravičenih stroškov zahtevka, bo ministrstvo 

po vsej verjetnosti uveljavljajo kazen po 31. Členu Uredbe 1975/2006/ES.. 

 



16 

 

 

UČINKI PROJEKTA: 

 

Učinki so konkretni interesi udeležencev delavnic za investicije po teh ukrepih in prenos podobnih 
vsebin v druge projekte drugih LAS in znotraj LAS : 

 Približno 25 udeležencev je oddalo vlogo na razpisana sredstva 2009, 30 vlog pa je v pripravi 
za prijavo na razpisana sredstva 2010 , in sicer za ukrepa 311 in 312. 
 

  Skupna ocenjena vrednost investicij je 5,650.000 EUR, od tega cca 2,600.000 EUR za sončne 
elektrarne (42 interesentov), 2,300.000 EUR za bioplinske naprave, (ocenjena vrednost 
investicije v Mirni peči je 2,000.000 EUR), za male hidroelektrarne 500.000 EUR (6 
interesentov), itd. 
 

 V Mirni Peči se je pospešilo izvajanje projekta bioplinarne v industrijski coni. Kot dogovor 
udeležencev delavnice »Bioplin za elektriko in toploto« je bil organiziran sestanek z 
zainteresiranimi dobavitelji vhodnih materialov (gnojevke in energetskih rastlin). 30 članov 
Govedorejskega društva Mirna peč se je odločilo sodelovati v projektu bioplinske naprave v 
industrijski coni. Podpisano je bilo pismo o nameri z možnim investitorjem v bioplinarno. 

 Udeleženci delavnic »Iz mlina v hidroelektrarno« so se strinjali z ustanovitvijo Društva 
graditeljev malih hidroelektrarn Dolenjske in Bele Krajine in se sestali kot iniciativni odbor za 
ustanovitev društva. 

 predavanja in predstavitve za pet programov funkcionalnih izobraževanj  

 Za LIN 2010 LAS DBK se pripravlja projekt »Revitalizacija mlinov in zelena energija« 

REZULTATI/INDIKATORJI: 

 
Planirani cilji v letnem 
izvedbenem načrtu 

Dejansko stanje ob 
oddaji zahtevka 

Število udeležencev izobraževanj v okviru 

dejavnosti LAS   

105 285  

                                             od tega žensk do 15% 21% 

                                            mladih do 30 let do 15% 39% 

Število programov funkcionalnih izobraževanj 5 5 

Število izvedenih delavnic 21 23 

Število udeležencev 105 285 (458- nekateri na 

več delavnicah) 

Število objavljenih prispevkov o projektu v 

javnih medijih   

18 18 

Število sodelujočih partnerjev v projektu                               3 1 

Število podjetij in združenj (društev), ki 

sodelujejo v projektu 

12 12 

Število animacijskih dejavnosti – tiskovne 

konference 

2 2 

Št. udeležencev na tiskovni konferenci 10 28 

Število animacijskih delav. – oddaje na TV NM                  5 5 

Št. gledalcev 50.000 50.000 
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Projekt št.  LIN2008/2 
  

  

Naziv projekta:  
OD KMETA KMETICE DO PODJETNIKA, 
PODJETNICE   

Nosilecprojekta:  Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto   
 

 

ZAP.ŠT.  CELOTNI UPRAVIČENI   

      
PLANIRANA 
VIŠINA 
ZAHTEVKA     

                               
IZSTAVLJENA 
VIŠINA 
ZAHTEVKA       

  STROŠKI STROŠKI DATUM SKUPAJ LEADER LAS DBK DATUM SKUPAJ LEADER LAS DBK 

                      

ZAHTEVEK 1 21.514,00   30.04.2009   11.291,00 7.528,00 30.05.2009 18.530,59 11.118,00 7.412,59 

ZAHTEVEK 2 30.959,00   30.09.2009   12.580,00 8.380,00   11.006,02 6.603,61 4.402,41 

SKUPAJ               29.536,61 17.721,61 11.815,00 

 
Opomba: 

Pri realizaciji projekta je nastalo odstopanje pri izstavitvi: 

-  prvega zahtevka med planirano in realizirano višino, in sicer 173,11 iz sredstev Leader in 155,14€ iz sredstev LAS DBK, 

- Pri izstavitvi drugega zahtevka je bila razlika med planirano in realizirano višino, 6.139,50€ iz sredstev Leader in 4.093,00 iz sredstev LAS DBK, ker je nosilec projekta pravočasno 

obvestil Organ upravljanja LAS DBK o manjši porabi od predvidene, je bil v skladu z Odločbo MKGP možen prenos sredstev na drug projekt v okviru LIN 2008.   
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UČINKI PROJEKTA: 

 

Projekt se je izvajal v obdobju oktober 2008 – september 2009 in je bil razdeljen v dve fazi. Prva 

faza je zajemala informativno-izobraževanje na lokacijah vseh občin na območju LAS in sicer z 

naslednjimi vsebinami: Vrste pridobitnih (dopolnilnih ) dejavnosti na podeželju (predstavi se 

dopolnilne dejavnosti po vrstah in osebno dopolnilno delo po vrsti storitev ), Statusna oblika 

priglasitve (pogoji, razlike, prednosti za 3-4  statusne oblike priglasitve), Odločitev, investicija, 

izvedba (analiza dejavnikov pri odločitvi, investicija, izvedba, zaključek in prevzem objekta, če je 

dejavnost v objektu), Postopek pridobitve obratovalnega dovoljenja (informacije postopkovnega 

značaja, kdaj na kateri urad, obrazložitev pogojev za obratovanje), Označitev dejavnosti (kako 

dejavnost pravilno označimo glede na izbrano statusno obliko), Priglasitev dejavnosti (kakšne so 

zakonske obveznosti po priglasitvah na davčnem uradu, Ajpes in registru dopolnilnih dejavnosti) , 

načini obdavčitve - razlike med posameznimi pravnimi oblikami (Zakon o dohodnini)  in osnovna 

pravila pri vodenju poslovnih knjig, DDV, predstavitev osnovnih pogojev za prijavo na razpise za 

koriščenje investicijskih sredstev PRP in Podjetniški sklad, podrobnejša predstavitev razpisov – 

dodajanje vrednosti, diverzifikacija in mikropodjetja, druge možnosti koriščenje javnih sredstev: 

občinski razpisi, sklad Ribnica, drugi projekti razčlenjeni po namenih: povezovanje, trženje, 

izobraževanje. Druga faza je zajemala  vsebine podrobnejših tehnično tehnoloških navodil za 

izbrane dopolnilne dejavnosti (predelava mleka, mesa, peka kruha in peciva, turizem na kmetiji). 

Vsaka izmed delavnic je zajemala 2 dnevno predstavitev – prvi del teoretični s poudarkom na 

tehnološko-tehničnih zahtevah registracije posameznih vrst dopolnilnih dejavnosti in 

predstavitvijo zahtev kontrole s strani inšpekcijskih služb, izdelani so bili osnovni idejni načrti za 

ureditev objektov za posamezne vrste dejavnost, v drugem delu pa je sledil praktični prikaz in 

senzorično ocenjevanje izdelkov, ki jih posamezne vrste dejavnosti ponujajo na lokalnem trgu. Pri 

tem je specifična delavnica za turizem na kmetiji, kjer je bil poudarek namenjen ponudbi in 

pripravi tradicionalnih jedi in pripravi načrtnega povezovanja turizma na kmetiji v turistično 

ponudbo kraja. 

 

 

 

REZULTATI / INDIKATORJI  

 
Planirani cilji v letnem 
izvedbenem načrtu 

Dejansko stanje ob 
oddaji  zadnjega 
zahtevka 

Št. izobraževanj 20 22 

Št. udeležencev (skupaj) 300 448 

Št. mladih do 40 let 20 104 

Št. žensk 40 96 
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Projekt št.  LIN2008/3 
         Naziv projekta: OBNOVA TRADICIONALNE STAVBNE DEDIŠČINE NA PODEŽELJU Z MOŽNOSTJO RAZVOJA STACIONARNEGA TURIZMA 

Nosilec 
projekta: Razvojni center Novo mesto 

       
 

          

  

         

ZAP.ŠT.  CELOTNI UPRAVIČENI   

      
PLANIRANA 
VIŠINA 
ZAHTEVKA     

                               
IZSTAVLJENA 
VIŠINA 
ZAHTEVKA       

  STROŠKI STROŠKI DATUM SKUPAJ LEADER LAS DBK DATUM SKUPAJ LEADER LAS DBK 

                      

ZAHTEVEK 1 53.075,00   31.3.2010*   40.583,00 0,00         

dodatna sred.         5.967,39           

SKUPAJ         46.550,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

           

Opomba: Na projekt so bila dodatno prenesena sredstva Leader v višini 6.139,00€, in sicer iz projekta »Od kmeta, kmetice do podjetnika, podjetnice«. 

 

Obrazložitev: PROJEKT JE ŠE V IZVAJANJU 

Izvedene aktivnosti: 

- Vzpostavljena referenčna projektna skupina v katero so vključen izvajalec dr. Marko Koščak, predstavniki Zavoda za varstvo kulturne dediščine OE 

Novo mesto in Razvojnega centra Novo mesto. 

- Evidentiranih 5 objektov primernih za revitalizacijo: 

1. Dvorec Vrhovo, 

2. Škofova domačija  - Črešnjevec pri Semiču 

3. Klepčeva mlinarska hiša – Pusti Gradac 

4. Dularjev mlin - Straža 

5. Fortunov mlin v Krasincu 

- Izdelava konservatorskih smernic in elaboratov za preveritev možnosti za razvoj novih storitev (na konkretnih objektih) 
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V okviru projekta bo dodatno izdelana zloženka v kateri bodo dane usmeritve bodočim investitorjem.  

 

Projekt št.  LIN2008/4 
   

Naziv projekta: 
KONZORCIJ PONUDNIKOV ZIDANIŠKEGA 
TURIZMA 

Nosilecprojekta: Občina Mirna Peč 
   

 

 

ZAP.ŠT.  CELOTNI UPRAVIČENI   

      
PLANIRANA 
VIŠINA 
ZAHTEVKA     

                               
IZSTAVLJENA 
VIŠINA 
ZAHTEVKA       

  STROŠKI STROŠKI DATUM SKUPAJ LEADER LAS DBK DATUM SKUPAJ LEADER LAS DBK 

                      

ZAHTEVEK 1 43.160,00   30.09.2009 40.333,00 16.005,00 24.328,00 30.09.2009 40.333,00 24.328,00 16.005,00 
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UČINKI PROJEKTA: 

 

V okviru projekta je registrirano društvo »Konzorcij ponudnikov turizma v zidanicah Dolenjske in Bele 

krajine«, v katerem je trenutno včlanjenih blizu  90 bodočih ponudnikov turizma v zidanicah (v obliki 

apartmajev, vinotočev, degustacij). Skozi projekt se razvija nov turistični produkt, ki pomaga k oživitvi 

mrtvega kapitala velikega števila zidanic v vinogradniških območjih po Dolenjski in Beli krajini ter med 

ljudmi širi novo zavest in občutek promocije in trženja lastnih kapacitet. Ker so na drugi strani 

vzporedno zaznana povpraševanja turistov in lastnikov večjih turističnih agencij po nočitvenih 

kapacitetah v miru in v naravnem okolju, je nastal stimulativni učinek na lastnike zidanic, ki se šele 

odločajo za vstop v konzorcij.  

Način izvajanja projekta in rezultati projekta so ponovljivi tudi na območjih drugih delujočih LAS po 

Sloveniji (že potekajo vzporedni projekti v LAS Posavje in LAS Obsotelje in Kozjansko) in EU, kot 

primer uspešno pripravljenega projekta. Iz tega projekta se bodo kasneje lahko razvili tudi drugi 

proizvodi, ki sicer že obstajajo, a so prepuščeni razvoju lastne iznajdljivosti posameznikov, kot na 

primer enogastronomija, produkt porok na gastronomiji, produkt doživljajev na reki Krki in Kolpi, 

turistični vodniki, alternativne oblike turizma in drugo, kar bo povezano v integralne turistične 

proizvode in kakovostne zgodbe ter plasirano na trg.  

 

Rezultati projekta :  

- Ustvarjena je kritična masa ponudnikov turizma v zidanicah 

- Bodoči ponudniki (člani konzorcija) so izobraženi (delavnice, priročnik) 

- Z vključitvijo sedanjih zavedenih objektov se bo povečalo število nočitev v deležu 

domačih in tujih gostov v obdobju 5 let 

- Pridobljeni so novi produkti ( izdelani poslovni načrti za naložbe) za nadaljnje prijave na 

različne razpise.  

Kratek opis učinkov projekta, npr. trajanje izvedbe, uspeh in učinek, nastanek novih delovnih mest. 

Obrazložitev v primeru nedoseganja planiranega stanja. 

 

REZULTATI/INDIKATORJI: 

 
Planirani cilji v letnem 
izvedbenem načrtu 

Dejansko stanje ob 
oddaji zahtevka 

Število novih ponudnikov turizma v zidanicah 30 83 

Število projektov financiranih iz drugih virov 5 5 

Število organiziranih izobraževanj 5 6 

- Od tega žensk, do  (24 žensk od 
planiranega cilja) 

40 % 80 % od planiranega 

cilja 30 novih 

ponudnikov 

- Mladih do 30 let ( od planiranih 30 
novih ponudnikov so 3 ponudniki 
mladi do 30 let) 

10 % 10 % 

Število novih projektov za prijavo  5 5 
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Projekt št.  LIN2008/5 
    

Naziv projekta: 
PROMOCIJSKI KOTIČEK DOLENJSKE IN BELE 
KRAJINE 

 Nosilec 
projekta: Grm Novo mesto - Center biotehnike in turizma 

  

 

ZAP.ŠT.  CELOTNI UPRAVIČENI   

      
PLANIRANA 
VIŠINA 
ZAHTEVKA     

                               
IZSTAVLJENA 
VIŠINA 
ZAHTEVKA       

  STROŠKI STROŠKI DATUM SKUPAJ LEADER LAS DBK DATUM SKUPAJ LEADER LAS DBK 

                      

ZAHTEVEK 1 81.500,00   30.09.2009 51.542,00 26.192,00 25.350,00 30.09.2009 51.542,00 26.192,00 25.350,00 
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UČINKI PROJEKTA: 

 

Projekt se je izvajal od začetka septembra 2008. Nosilec projekta je v tem času uspešno usposobil 

partnerje za samostojno trženje in promocijo proizvodov in storitev, ter s tem možnost zagotavljanja 

dodatnih virov dohodkov v sklopu svojega gospodarstva. Sodelujoče so bili animirani k  uvajanju 

novih kmetijskih proizvodov, med katerimi je nekaj takšnih, ki so se v zelo kratkem času uspešno 

tržili. Posamezni pridelovalci so pristopili k ustanavljanju skupin proizvajalcev na področju 

proizvodnje posebnih kmetijskih pridelkov. V času promocije se je veliko naredilo tudi na zboljšanju 

kakovosti proizvodov, saj so bile pri tem upoštevane še želje in zahteve kupcev. Sami izdelki pa ne bi 

bili tako uspešno trženj, če ne bi bili tudi ustrezno promovirani z različnimi plakati, oglaševanjem in 

tudi s prirejanjem prireditev, kar je pritegnilo kupce. Namen projekta je bil seznaniti kupce z novimi 

domačimi proizvodi. Za te je bil podrobno predstavljen tudi način pridelave, ki  ima za kupce velik 

pomen, saj se na osnovi tega pogosto odločijo za nakup. V tem delu je projekt prav gotovo uspel. 

Končni dosežek pa je bil dosežen s stabilizacijo dohodkov udeležencev v projektu. S pomočjo 

promocije so bili sodelujoči usposobljeni, da začnejo razmišljati o novih delovnih mestih. Novo 

delovno mesto ali dopolnilna dejavnost sta nadgradnja dejavnosti udeležencev usposabljanja, ki pa 

so se v večini že ukvarjali s pridelavo in zaradi pomanjkanja znanja svojih izdelkov niso tržili. V okviru 

projekta je bilo izvedenih več prireditev, poseben interes je bil izkazan za izdelovanje butaric in 

barvanje velikonočnih pisanic. V okviru projekta so se izvajala tudi izobraževanja o pridelavi in trženju 

balkonskega cvetja. Zaradi letnega časa je bila udeležba uspešna, hkrati pa se je za to vrsto dejavnosti 

pokazalo veliko zanimanje. 

V okviru izvedbe projekta ni šlo za nastanek novih delovnih mest, temveč za usposobitev partnerjev 

za uspešno trženje in promocijo njihovih pridelkov in izdelkov in tako možnost doseganje višje 

dodane vrednosti.  

 

INDIKATORJI/REZULATI  PROJEKTA: 

 
Planirani cilji v letnem 

izvedbenem načrtu 

Dejansko stanje ob 

oddaji zahtevka 

REZULTATI   

Število ponudnikov izdelkov, ki jih bomo 

naučili komunikacije s potrošnikom 

30 46 

Postavitev prodajno razstavnega prostora v 

hipermarketu Mercator v Ljubljani 

1 1 

Pripraviti promocijske aktivnosti za promocijo 

Dolenjske in Bele krajine ter ostalih partnerjev 

v projektu 

20 21 

INDIKATORJI   

Število izobraževanj 5 7 

Število podjetij in združenj (društev), ki 

sodelujejo 

20 23 

Število novih prireditev 2 2 

Število izobraževalnih kadrov v procesu 

formalnega in neformalnega izobraževanja 

20 29 
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Projekt št.  LIN2008/6 

    Naziv projekta: OHRANJANJE ETNOLOŠKE RAZNOLIKOSTI PODEŽELJA 
Nosilec 
projekta: Grm Novo mesto - Center biotehnike in turizma 

  

 

ZAP.ŠT.  CELOTNI UPRAVIČENI   

      
PLANIRANA 
VIŠINA 
ZAHTEVKA     

                               
IZSTAVLJENA 
VIŠINA 
ZAHTEVKA       

  STROŠKI STROŠKI DATUM SKUPAJ LEADER LAS DBK DATUM SKUPAJ LEADER LAS DBK 

                      

ZAHTEVEK 1 81.657,00   30.11.2009   47.148,00 22.432,00 30.09.2009 69.579,00 47.147,00 22.432,00 
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UČINKI PROJEKTA: 

 

      Z izvedbo projekta »Ohranjanje etnološke raznolikosti Dolenjske in Bele Krajine, (v nadaljevanju 

Etno) je nosilec projekta pričel meseca decembra. Osnovne naloge so bile zasnovane na osnovi 

testiranja možnosti, iskanja partnerjev, spodbujanja posameznikov in sprejemljivih prireditev v 

prostoru z namenom ohranjanja etnološke raznolikosti in za ponovno vključitev teh etnoloških 

posebnosti v vsakdanje življenje. Delo je bilo zasnovano tako, da je bilo v izvedbo projekta 

vključenih čim več sodelavcev, porabljene pa so bile tudi izkušnje pridobljene z izvedbo preteklih 

projektov. Končni načrt dela je bil zasnovan na osnovi delovnih sestankov z aktivi kmečkih žena, 

Društvom za gospodarski in kulturni razvoj podeželja ter ohranjanje krajine, naravne in kulturne 

dediščine, z Društvom Grmčani in s Konzorcijem cvička. V izvedbo projekta je bilo vključenih 

najmanj 150 udeležencev, težišče dela je bilo postavljeno v okolje Grm Novo mesto, testirane so 

bile ugotovitve projekta »Promocijski kotiček Dolenjske in Bele krajine z Etno vsebinami«, 

izvedena je bila ekskurzija z vsaj 30-timi udeleženci in obisk primerljivih prireditev pri sosedih 

Italijanih, Avstrijcih, Madžarih in Hrvatih. V domačem okolju pa so bile vključene prireditve, ki jih 

organizirajo posamezna društva (glej priloga Zaključna dispozicija).  

       

Za vsebinsko obdelavo je nosilec projekta izkoristil tematske delavnice in ustvarjalne delavnice, 

za izvedbo je izdelal terminski načrt. Uresničevanje terminskega načrta je razvidno iz priloženih 

zapisnikov iz delavnic. V sklopu projekta je bila poleg delavnice izvedena zaključna prireditev, 5 

radijskih oddaj in 5 TV oddaj (30 minut). Konkreten rezultat projekta je tudi uvedba ene 

gospodinje v dopolnilne dejavnosti na kmetiji, izdelan katalog posameznih predstavitev. 

 

 

REZULTATI / INDIKATORJI  

 
Planirani cilji v letnem 

izvedbenem načrtu 

Dejansko stanje ob 

oddaji zahtevka 

INDIKATORJI   

1. nova sejemska prireditev 1 1 

2. izvedena izobraževanja 12 12 

3. animacijske dejavnosti  10 10 

4  število žensk  150  Več kot 150 

5. mladi do 30 let 50 Več kot 50 

6. število udeležencev 150 1.260 

7. število objavljenih prispevkov 5 13 

7. število radijskih oddaj 5 5 

8. bilten  1 1 

9. novinarska konferenca  2 2 
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Projekt št.  LIN2008/6 
     Naziv projekta: PILOTNI PROJEKT TESIRANJA ČISTOSTI AVTOHTONE PASME KRANJSKE SIVKE 

Nosilecprojekta: Čebelarska zveza Bele krajine - zveza društev  
   

ZAP.ŠT.  CELOTNI UPRAVIČENI   

      
PLANIRANA 
VIŠINA 
ZAHTEVKA     

                               
IZSTAVLJENA 
VIŠINA 
ZAHTEVKA       

  STROŠKI STROŠKI DATUM SKUPAJ LEADER LAS DBK DATUM SKUPAJ LEADER LAS DBK 

                      

ZAHTEVEK 1* 38.530,00   30.05.2009 33.192,00 16.646,00 16.546,00 29.05.2009   13.597,50 13.497,50 

ZAHTEVEK 2 25.200,00   05.10.2009 16.000,00 14.800,00 1.200,00 05.10.2009   16.348,50 2.748,50 

ZAHTEVEK 3 27.360,00   05.10.2010 17.800,00 17.400,00 400,00         

SKUPAJ       66.992,00 48.846,00 18.146,00         

           *dana vloga na MKGP za znižanje uveljavljanja zahtevka, zaradi zakonskih predpisov povezanih z nakupom materiala potrebnega za izvedbo projekta 

 prošnja ugodene z odločbo MKGP, št. 33151-12/2008/28, z dne 18.05.2009 
       

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

Aktivnost 1: Izvajanje izobraževanj 

 

Doseženi so naslednji rezultati projekta:  

 

Izvedenih je bilo 5 neformalnih  izobraževanj potrebnih za samo izvajanje projekta. Posameznega 

izobraževanje se je udeležilo 24 do 26 čebelarjev. Za izvedbo predavanj je bila sklenjena avtorska  

pogodba z za to usposobljenim čebelarjem Stanislavom Plutom. Izvedena pa so bila še dodatna tri 

animacijska predavanja.  

 

Z udeležbo na delavnicah so čebelarji pridobili potrebna znanja za sodelovanja v projektu oziroma za 

označevanje in testiranje lastnosti matic in čebeljih družin ter za vzdrževanje pasemske čistosti 

kranjske čebele. V okviru izobraževanja so bila čebelarjem predstavljene prednosti, ki jih nudi 

označevanje matic, naučili pa so se tudi tehnike označevanja. Pri izobraževanju v zvezi z dodajanjem 

matic so bile čebelarjem predstavljeni možni načini dodajanja matic, na praktičnih primerih pa jim je 

bilo prikazano tudi kako se dodajajo matice v čebelje družine z namenom zagotoviti čim boljši 

sprejem matic, ki jih bodo čebelarji prejeli v testiranje.  

 

Usposobljenost čebelarjev za testiranje in vzdrževanje pasemske čistosti kranjske čebele je 

pomembna tudi po preteku predvidenega obdobja izvajanja projekta; 

 

 

Aktivnost 2: Nakup opreme 

in  

Aktivnost 3: Nakup materiala 

 

Doseženi so naslednji rezultati projekta:  

Nabavljena oprema in material nujen za izvajanje testne postaje; 

 

 

       Nakup opreme in nakup materiala sta bila združena v eno nabavo, saj se med seboj dopolnjujeta.  

       V okviru projekta je bilo potrebno zagotoviti ustrezno opremo za izvajanje testiranj (posode za prenos 

in tehtanje sadja, okvirje za satnice, opremo za oplojevanje matic, elektronske tehtnice, testne mrež, 

kletke za zaščito plemenilčkov, material za označevanje matic, zaščitna oprema ipd.). Za testiranje se 

uporabljajo panji s čebeljimi družinami posameznih čebelarjev, kar pomeni za čebelarje dodatno 

obremenitev in oviro, saj čebelar družine, ki jih bo vključil v testiranje ne more prevažati na druga 

pasišča. Zato so bili ti stroški predvideni kot opravičljiv strošek in s tem kot lastna udeležba v projektu 

v naravi, kar je jasno opredeljeno v avtorski pogodbi sklenjeni z posameznim izbranim izvajalcem 

testiranja. Za izvajanje projekta je bila potrebna tudi nabava mikroskopa s kamero in potrošni 

material ter kaseta Jenter za vrejo matic in ustrezni drobni material. 
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INDIKATORJI I. FAZE PROJEKTA: 

 

 Planirani cilji v letnem 

izvedbenem načrtu 

Dejansko stanje ob 

oddaji zahtevka 

Nabavljena oprema in material: 

Mikroskop s kamero   

Oprema za oplojevanje matic 

1 

 

1 

 

Izvedena neformalna izobraževanja  Najmanj 6 8 

Število udeležencev izobraževanj Najmanj 140  

Usposobljeni čebelarji za testiranje in 

vzdrževanje pasemske čistosti  

Najmanj 15 16 

 

Aktivnost 1: Izvajanje izobraževanj – izvedba strokovne ekskurzije  

 

Z ekskurzijo so si udeleženci projekta, ki jih je bilo 30, pridobili ustrezno znanje na primeru izvajanja 

dobre prakse in vzpostavili stik za potrebno izmenjavo izkušenj in znanj.  

Učinki ekskurzije na udeležence so večplastni in sicer: 

- poglobil se je socialni stik med udeleženci projekta in partnerji v projektu,  
- spoznali so se novi pristopi in tehnološke rešitve pri vzreji matic,  
- vzpostavili so se stiki z najbolj priznanimi strokovnjaki s področja vzreje Kranjske sivke na 

svetu, 
- pridobile so se izkušnje in znanje tujih strokovnjakov pri vzreji matic, 
- dobilo se je dokaj točno pozicioniranje dosedanjega dela na projektu in vzreje matic v 

Sloveniji na splošno. 
 

Z predstavitvijo dosedanjih aktivnosti v izvajanju projekta, pomen in praktičnim prikazom umetne 

osemenitve čebeljih matic, ki se jo je udeležilo 15 čebelarjev pa so bile na območju Bele krajine 

umetno osemenjene prve matice. Prav tako so bili spoznani novi pristopi in tehnološke rešitve pri 

vzreji matic. 

 

Aktivnost 4: Izvajanje testiranja 2009 

 

V sklopu navedene aktivnosti so bili doseženi naslednji učinki: 

Preverile so se lastnosti matic s katerimi so razpolagali posamezni čebelarji in med njimi so se izbrale 

tiste najboljše. Naredile so se zamenjave slabih matic z novimi rodovniškimi maticami. Ostali posredni 

učinki pa vplivajo na: 

 ohranitev pasemske čistosti kranjske čebele (morfološke lastnosti) 

 zboljšanje mirnosti čebel 

 zmanjšanje rojivost čebel 

 povečanje živalnosti čebeljih družin 

 povečanje odpornosti čebel na bolezni 

 okrepiti proizvodne lastnosti čebel (pridelek medu) idr. 
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Aktivnost 6: Izvajanje strokovnega spremljanja in obdelave podatkov 2009 

 

       V izdelanem poročilu o izvajanju testiranja za leto 2009 so zbrani podatki, pridobljeni v okviru 

testiranja. Narejena je tudi prva faza analize rezultatov.  

        Izvedena naloga predstavlja dobro izhodišče za nadaljevanje izvajanja spremljanja lastnosti vzrejenih 

čebeljih matic in izboljševanja pogojev vzreje in doseganje še boljših vzrejnih rezultatov. 

       Plemenske živali, ki se odberejo v vzrejališčih s pomočjo direktnega testiranja za doseganje rejskih 

ciljev, so namenjene za nadaljnjo vzrejo in razmnoževanje. 

        Najpomembnejši cilji direktnega testiranja čebeljih družin je odbira potencialnih matičarjev v 

vzrejališcu gospodarskih matic oz. matičarjev in trotarjev v vzrejališčih rodovniških matic. Podatki, 

pridobljeni v okviru testiranja, bodo torej služili pri odbiri maticarjev in trotarjev v odobrenih 

vzrejališcih. 

Nadalje bodo vzrejene plemenske živali namenjene vzreji gospodarskih matic in za repopulacijo v 

območjih s slabšo kvaliteto živali, predvsem kjer prihaja do križanja z drugimi pasmami čebel. 

 

INDIKATORJI II. FAZE PROJEKTA: 

 

 

 

 Planirani cilji v letnem 

izvedbenem načrtu 

Dejansko stanje ob 

oddaji zahtevka 

Izvedena neformalna izobraževanja – izvedba 

strokovne ekskurzije 

 

1 1 

Število udeležencev izobraževanj – strokovne 

ekskurzije 

 

najmanj 20 30 

Usposobljeni čebelarji za testiranje in 

vzdrževanje pasemske čistosti  

Najmanj 15 16 

Nabavljene rodovniških matic  za leto 2009  

100 

 

              100 

Izdelana naloga – rezultati raziskav in 

testiranja v letu 2009 

1 1 
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Projekt št.  LIN2008/8 
   Naziv projekta: POVEZOVANJA IN USPOSABLJANJE ROKODELCEV 

Nosilec 
projekta: Krajinski park Kolpa 

   

ZAP.ŠT.  CELOTNI UPRAVIČENI   

      
PLANIRANA 
VIŠINA 
ZAHTEVKA     

                               
IZSTAVLJENA 
VIŠINA 
ZAHTEVKA       

  STROŠKI STROŠKI DATUM SKUPAJ LEADER LAS DBK DATUM SKUPAJ LEADER LAS DBK 

                      

ZAHTEVEK 1 34.840,00   20.07.2010*               

           *odločba MKGP št. 33151-12/2008/35, z dne 04.11.2009 
        

PROJEKT JE V TEKU: 

Projekt »Vzpostavitev rokodelskih centrov« je po indikatorjih za spremljanje uspešnosti učinkovit.  

        Krajinski park Kolpa si je v prijavi zadal indikator, da bo izvedel 10 neformalnih izobraževanj in jih je tudi izvedel. Od marca do junija 2009 so se obiskovalci na delavnicah 

učili pisanja pisanic, polstenja, spletanja izdelkov iz koruznega ličkanja, kuhanja oglja in izdelavo kopicev. Delavnice so bile uspešne in zelo dobro obiskane, kar potrjuje 

podatek, da se je delavnic udeležilo zainteresiranih 320 oseb, ki jih zanima tovrstna dejavnost za svojo dušo ali pa za profitno dejavnost. 

         V sklopu projekta so si zadali cilj, da izvedejo tudi 1 funkcionalno izobraževanje za obstoječe in potencialne nove izdelovalce domače obrti, ki bi si želeli pridobiti certifikat 

Obrtne zbornice Slovenije za domačo obrt. Dr. Janez Bogataj je izvedel 2 izobraževanja, in sicer v Trebnjem in Črnomlju. Načrtovano je bilo izobraževanje tudi v Šmarjeških 

Toplicah, vendar je bilo zaradi bolniške prestavljeno. Naslednji termin izobraževanja v Šmarjeških Toplicah bo tako konec februarja ali v mesecu marcu 2010.  

        V sklopu projekta je 5 rokodelcev, ki imajo v postopku pridobivanja certifikata za 10 izdelkov domače obrti. Kaj bo komisija na Obrtni zbornici Slovenije odločila glede teh 

izdelkov pa bo znano konec februarja 2010, saj komisija zaseda 23.2.2010. Nekateri rokodelci že imajo certifikate, vendar jim je z izobraževanjem uspelo pridobiti še 5 novih 

izobraženih kadrov, ki bi se lahko s tovrstno dejavnostjo ukvarjali pridobitno oz. bi jim dejavnost lahko pomagala pri dodatnem zaslužku denarja za preživetje.  

Skozi delavnice je nastalo veliko fotografij izdelkov domače obrti, tako od samih surovin za izdelavo, do izdelave in nato do končnega izdelka.  

 

         V projektu je bil kot indikator za spremljanje uspešnosti naveden tudi izdelava spletne strani projekta, na kateri bi se spletni uporabniki bolje spoznali z rokodelstvom, 

vendar se ta do danes še ni uredila.  
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3.2 Letni izvedbeni načrt 2009 

 

Letni izvedbeni načrt 2009 je potrdila Skupščina LAS Dolenjska in Bela krajina 06.10.2008. V letni 

izvedbeni načrt je bilo vključenih 8 projektov. Odločbo o potrditvi LIN 2008 je LAS Dolenjska in Bela 

krajina prejela. Po potrditvi je organ upravljanja LAS DBK pripravil vse potrebno za začetek izvedbe 

projektov.  

 

Skupna vrednost izvedbenih projektov:   585.817,00€ 

Predvideno sofinanciranje iz sredstev Leader:  248.346,40€ 

Predvideno sofinanciranje iz sredstev LAS DBK:      141.287,70€ 

Lastna sredstva:     196.182,90€ 

 

Stanje projektov na dan 31.12.2008: 

 

 

NAZIV PROJEKTA: Stanje na dan 31.12.2009 

OBNOVA PLANINSKEGA DOMA PRI GOSPODIČNI Izveden in izstavljen zahtevek za prvo fazo 

05.10.2009 

PRAZNIK DNEVA KOLIN DOLENJSKE IN BELE 

KRAJINE 

Izveden in izstavljen zahtevek za prvo fazo 

05.10.2009 

VZPOSTAVITEV OSKRBNIH TOČK Izvedena in izstavljen zahtevek za prvo fazo 

05.10.2009 

Izveden in izstavljen zahtevek za drugo fazo 

20.01.2010 

DRUŽABNO ŽIVLJENJE NEKDAJ IN DANES Izvedena in izstavljen zahtevek za prvo fazo 

 

SPOMINKI DOLENJSKE IN BELE KRAJINE Prenos zahtevka za prvo fazo 

REVITALIZACIJA BELOKRANJSKIH STELJNIKOV Projekt se izvaja 

MREŽA REGIONALNIH MUZEJEV NA PROSTEM Izveden in izstavljen zahtevek za prvo fazo 

20.01.2010 

TREBANJSKI KOŠ – Podeželski turistični šopek Izveden in izstavljen zahtevek za prvo fazo 

INFO MREŽA ZA PODEŽELJE DBK Izveden in izstavljen zahtevek za prvo fazo 
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Pog. LIN 2009- POG 1/09 
   

Naziv projekta: 

 
OBNOVA PLANINSKEGA DOMA PRI 
GOSPODIČNI 

Nosilec projekta: 
Planinsko društvo Novo 
mesto 

  

ZAP.ŠT.  CELOTNI UPRAVIČENI   

      
PLANIRANA 
VIŠINA 
ZAHTEVKA     

                               
IZSTAVLJENA 
VIŠINA 
ZAHTEVKA       

  STROŠKI STROŠKI DATUM SKUPAJ LEADER LAS DBK DATUM SKUPAJ LEADER LAS DBK 

                      

ZAHTEVEK 1 48.408,00 40.340,00 05.10.2009 40.340,00 16.136,00 14.636,00 05.10.2010 30.772,00 16.136,00 14.636,00 

ZAHTEVEK 2* 14.929,00 12.441,00 05.10.2010 12.441,00 4.976,00 4.976,00         

ZAHTEVEK 3* 3.720,00 3.100,00 05.10.2010 3.100,00 2.480,00 0,00         

ZAHTEVEK 4                     

SKUPAJ       55.881,00 23.592,00 19.612,00         

 

 

* odobren nov termin izvedbe projekta odločba MKGP št. 
33151-12/2008/66, z dne 04.11.2009     
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UČINKI PROJEKTA: 

 

       Na terasi pred Planinskim domom pri Gospodični so bili odstranjeni prvotni betonski tlaki, ponovno 

se je utrdil tampon, položeni so bili robniki in na novo je bila položena betonska podlaga. Med 

betonskimi ploščami so bile položene granitne kocke. Obnovljena terasa je v izmeri 135m2 in dodatno 

64m2 s kulir ploščami. 

 

       Ob terasi je zgrajen oporni zid in na njem je pritrjena lesena ograja v dolžini 25 m. 

       Na teraso so postavljeni, oziroma vgrajeni betonski elementi za 32 klopi in 16 miz. 

       Na betonske podstavke je montiranih 34 lesenih klopi in 20 miz. 

 

 

 

       V očiščeno obstoječo greznico je bila vgrajena ekološka membranska čistilna naprava, izdelana v 

skladu z EN 12566-3 z zmogljivostjo 29 PE, kar pomeni da se očisti 3m3 sanitarnih odpadnih voda na 

dan, oz. do 300 litrov na uro.   

       Ne terasi sta bili zasajeni lipi. 

 
 Urejena terasa omogoča ugodnejšo gostinsko postrežbo, saj so bile klopi in mize dotrajane, za 

postrežbo hrane pa neprimerne. 
 Omogoča več gostov, boljše počutje obiskovalcev doma ob kvalitetnejši postrežbi. 
 Olajšano delo delavcev v strežbi 
 Z vgradnjo ekološke čistilne naprave zagotovljeno večje varovanje okolja in zalog pitne vode. 

 
 

 
Planirani cilji v 
letnem 
izvedbenem načrtu 

Dejansko stanje ob 
oddaji zahtevka 

-povečanje sedežev na terasi 128 128 

-odpadne vode - fekalije, ki odtekajo v okolje so 98 

%očiščene, čiščenje greznice samo enkrat letno  

 

98 % 

 

98 % 

-znižanje stroškov čiščenja greznice  cca 4.000,00 EUR  
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Pog. LIN 2009 - POG 2/09 
  

  

Naziv projekta:  
PRAZNIK DNEVA KOLIN DOLENJSKE IN BELE 
KRAJINE   

Nosilec projekta:  Zavod za turizem Novo mesto   
 

 

ZAP.ŠT.  CELOTNI UPRAVIČENI   

      
PLANIRANA 
VIŠINA 
ZAHTEVKA     

                               
IZSTAVLJENA 
VIŠINA 
ZAHTEVKA       

  STROŠKI STROŠKI DATUM SKUPAJ LEADER LAS DBK DATUM SKUPAJ LEADER LAS DBK 

                      

ZAHTEVEK 1* 32.150,00 28.135,00 20.12.2009 11.254,00 11.254,00 8.440,00 15.12.2009 19.694,00 11.254,00 8.440,00 

ZAHTEVEK 2* 45.564,00 38.874,00 20.03.2010 15.549,60 15.549,60 11.662,00         

ZAHTEVEK 3* 18.440,00 15.450,00 20.05.2010 6.180,00 6.180,00 4.635,00         

SKUPAJ       32.983,60 32.983,60 24.737,00         

 

* odobren nov termin izvedbe projekta odločba MKGP št. 
33151-12/2008/66, z dne 04.11.2009     
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UČINKI PROJEKTA: 

 

V prvi fazi projekta so bili doseženi naslednji učinki: 

- izdelane so raziskovalne ankete, 

- testni bloki, 

- ankete za prašičerejske kmetije, 

- izdelane študije (Umestitev krškopoljskega prašiča kot slovenske posebnosti v prireji, 
Kvaliteta mesa krškopoljskega prašiča, Preverjanje rejskih izhodišč), 

- priprava in izdelava slikovnega gradiva za promocijo, 

- izdelan predlog delovne mape za delavnice in okrogle mize. 

 

REZULTATI / INDIKATORJI  

 

 
Planirani cilji v letnem 

izvedbenem načrtu 

Dejansko stanje ob 

oddaji zahtevka 

Testni bloki 50 50 

ankete 60 60 
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Pog. LIN 2009- POG 3/09 
  

Naziv projekta: 
VZPOSTAVITEV OSKRBNIH 
TOČK 

Nosilec projekta: 
RIC BELA 
KRAJINA 

  

 

ZAP.ŠT.  CELOTNI UPRAVIČENI   

      
PLANIRANA 
VIŠINA 
ZAHTEVKA     

                               
IZSTAVLJENA 
VIŠINA 
ZAHTEVKA       

  STROŠKI STROŠKI DATUM SKUPAJ LEADER LAS DBK DATUM SKUPAJ LEADER LAS DBK 

                      

ZAHTEVEK 1 4.673,00 4.433,00 05.10.2009 4.433,00 1.773,20 1.330,00 05.10.2010 3.103,05 1.773,17 1.329,88 

ZAHTEVEK 2* 13.845,00 13.505,00 30.11.2009 13.505,00 5.402,00 4.051,00         

ZAHTEVEK 3* 20.727,00 18.586,00 05.10.2010 18.586,00 7.434,40 5.576,00         

ZAHTEVEK 4* 13.772,00 12.522,00 05.10.2010 12.522,00 5.008,80 3.756,00         

                      

                      

SKUPAJ 53.017,00 49.046,00   49.046,00 19.618,40 14.713,00 40.456,00 3.103,05 1.773,17 1.329,88 

 

* odobren nov termin izvedbe projekta odločba MKGP št. 
33151-12/2008/66, z dne 04.11.2009     
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UČINKI PROJEKTA: 

 

V 1. fazi izvedbe projekta Vzpostavitev oskrbnih točk so bile izvedene 3 delavnice, namenjene 

konjerejcem, terenskim jezdecem in zainteresiranim ponudnikom storitev ob jahalnih poteh. 

 

Namen delavnic je bil iskanje nabora potreb po storitvah ob jahalnih poteh in morebitnih novih 

ponudnikov oz. obstoječih, ki bodo svojo ponudbo radi izboljšali in prilagodili potrebam konjev in 

jezdecev (kovači, najem konja…). V ta namen je bil oblikovan vprašalnik, ki je bil razdeljen med vse 

prisotne na delavnici. Iz izpolnjenega vprašalnika je bilo ugotovljeno koliko udeležencev je 

zainteresiranih za tovrstne storitve, kaj je pomembno ob poti za konja in jezdeca... 

 

Prva delavnica je bila izvedena 22. junija 2009 na lokaciji Blatnik pri Semiču, druga 29. junija 2009 v 

Restavraciji Prepih, tretja pa 30. junija 2009 v Hotelu Semič. 

  

        Delavnice so bile zelo dobro obiskane. Prisotnih na 1. delavnici je bilo 24, na 2. delavnici 16 in 3. 

delavnici 22 slušateljev. Vsak udeleženec je tudi izpolnil vprašalnik iz katerega bodo upoštevane želje 

in potrebe udeležencev oziroma zainteresiranih.  

 
 

 

Učinki projekta I. faza: 

 

Z izdelavo analize potreb in povpraševanja po storitvah na jahalnih poteh je območje Bele krajine 

pridobilo sedem jahalni poti, ki so prehojene z GPS-om, kar pomeni, da so narejene v elektronski 

obliki in jih lahko kot take uporabljajo turistični ponudniki pri svojih storitvah oz. se predstavijo na 

spletnih straneh, ali v zloženki. Ugotovitve povpraševanja in ponudbe v analizi, bodo osnova za 

pripravo dodatne ponudbe na jahalnih poteh, s tem pa tudi velika pomoč pri ureditvi primera 

oskrbne točke na Blatniku. 

 

REZULTATI / INDIKATORJI  

 

 
Planirani cilji v letnem 

izvedbenem načrtu 

Dejansko stanje ob 

oddaji zahtevka 

Vzpostavitev vzorčne oskrbne točke 1 0 

Promocijski material v nakladi 5.000 izvodov 1 0 
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Pog. LIN 2009- POG 4/09 
   Naziv projekta: DRUŽABNO ŽIVLJENJE NEKDAJ IN DANES 

Nosilec projekta: 
CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO 
TREBNJE 

 

 

ZAP.ŠT.  CELOTNI UPRAVIČENI   

      
PLANIRANA 
VIŠINA 
ZAHTEVKA     

                               
IZSTAVLJENA 
VIŠINA 
ZAHTEVKA       

  STROŠKI STROŠKI DATUM SKUPAJ LEADER LAS DBK DATUM SKUPAJ LEADER LAS DBK 

                      

ZAHTEVEK 1* 7.011,00 6.912,00 05.10.2009 5.529,20 4.147,20 1.382,00 27.11.2009 5.527,36 4.145,54 1.381,82 

ZAHTEVEK 2 24.789,00 23.087,00 20.05.2010 18.470,20 13.852,20 4.618,00         

SKUPAJ 31.800,00 29.999,00   23.999,40 17.999,40 6.000,00         

 

* odobren nov termin izvedbe projekta odločba MKGP št. 
33151-12/2008/66, z dne 04.11.2009     
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UČINKI PROJEKTA: 

 

V prvi fazi se je zbiralo ljudske šege in navade povezane z načini in oblikami družabnega življenja v 

okolju.  

 

Pregledalo se je obstoječe gradivo na področju družabnega življenja v preteklosti v lokalnem okolju. 

Ugotovljeno je, da se družabno življenje kot tako pojavlja v posameznih poglavjih le sporadično, zato 

je bil projekt usmerjen predvsem v raziskavo družabnega življenja v gostilnah ter vaških jedrih. S tem 

bodo pridobljene uporabne informacije za oblikovanje novih vsebin v prostoru. 

Prva faza projekta je trajala od aprila do novembra 2009. V tem času so se izvedle vse načrtovane 

aktivnosti. Izvedeni so bili intervjuji s starejšimi informatorji, zbrane so bile šege in navade povezane 

z načini in oblikami družabnega življenja v neposrednem okolju. V okviru aktivnosti 2 so bili preženi 

indikatorji izvedenih intervjujev, saj je delo na terenu pokazalo, da v okolju obstaja mnogo zanimivih 

in uporabnih informacij o družabnem življenju v preteklosti. Na osnovi tega so bili izvedeni dodatni 

intervjuji in pridobljene dodatne, nadvse uporabne informacije za delo v naslednjih fazah projekta. 

Pri tem se načrtovani stroški izvedbe intervjujev niso prekoračili.  

Med izvajanjem projekta je bilo opravljeno veliko prostovoljnega dela partnerjev (iskanje in animacija 

informatorjev – starejših ljudi, ki jih poznajo člani društev projekta, dogovori za termine izvedbe dela 

na terenu,…). To delo je bilo upoštevano kot prispevek v naravi.  

Preko lokalnega medija in spletne strani je bila o poteku projekta in njegovem namenu obveščena 

širša javnost.   

 
REZULTATI / INDIKATORJI  

 

 Planirani cilji v letnem 

izvedbenem načrtu 

Dejansko stanje ob 

oddaji zahtevka 

Izvedeni intervjuji v digitalnem zapisu in 
fotografiji 

8 11 

Oblikovan zapis družabnega življenja v 
preteklosti v neposredni okolici 

300 izvodov 1 izvod (osnutek) 

Izvedene pilotne delavnice »Družabno življenje 
nekoč« in usposobljeni udeleženci 

5 delavnic (40 
udeležencev) 

0 

Izveden praktični prikaz izbranih oblik 
družabnega življenja v preteklosti v današnjem 
času 

1 (100 udeležencev) 0 

Izvedena promocija 8 članki 
2 TV postaja 
6 objav na spletu 
4 radijske objave 

1 članek objavljen v 
lokalnem mediju 
2 objava na spletu 

Obveščeni o izvajanju projekta 640 ljudi 2000 ljudi 
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Pog. LIN 2009- POG 5/09 
  

  

Naziv projekta: SPOMINKI DOLENJSKE IN BELE KRAJINE 

Nosilec projekta: 
KONVIKT d.o.o.  - TIC Šmarješke 
Toplice 

ZAP.ŠT.  CELOTNI UPRAVIČENI   

      
PLANIRANA 
VIŠINA 
ZAHTEVKA     

                               
IZSTAVLJENA 
VIŠINA 
ZAHTEVKA       

  STROŠKI STROŠKI DATUM SKUPAJ LEADER LAS DBK DATUM SKUPAJ LEADER LAS DBK 

                      

ZAHTEVEK 1* 28.520,00 24.530,00 22.03.2010 17.171,00 9.812,00 7.359,00         

ZAHTEVEK 2* 13.030,00 12.650,00 21.06.2010 8.855,00 5.060,00 3.795,00         

ZAHTEVEK 3 35.844,00 31.800,00 05.10.2010 22.260,00 12.720,00 9.540,00         

SKUPAJ 77.394,00 68.980,00   48.286,00 27.592,00 20.694,00         

 

Pog. LIN 2009- POG 6/09 
   Naziv projekta: REVITALIZACIJA BELOKRANJSKIH STELJNIKOV 

Nosilec projekta: 
OBČINA 
METLIKA 

  

ZAP.ŠT.  CELOTNI UPRAVIČENI   

      
PLANIRANA 
VIŠINA 
ZAHTEVKA     

                               
IZSTAVLJENA 
VIŠINA 
ZAHTEVKA       

  STROŠKI STROŠKI DATUM SKUPAJ LEADER LAS DBK DATUM SKUPAJ LEADER LAS DBK 

                      

ZAHTEVEK 1 54.357,00 45.914,00 31.05.2010 44.648,00 36.579,00 8.069,00         

ZAHTEVEK 2 19.733,00 16.950,00 30.06.2010 14.206,00 10.170,00 4.036,00         

ZAHTEVEK 3 5.309,00 4.513,00 31.08.2010 3.986,00 2.255,00 1.731,00         

ZAHTEVEK 4 14.180,00 12.195,00 05.10.2010 10.965,00 7.317,00 3.648,00         

SKUPAJ 93.579,00 79.572,00   73.805,00 56.321,00 17.484,00         
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Pog. LIN 2009- POG 7/09 
   

Naziv projekta: 
MREŽA REGIONALNIH MUZEJEV NA 
PROSTEM  

Nosilec projekta: SKANSEN Pleterje Simon Udvanc s.p. 
 

 

 

ZAP.ŠT.  CELOTNI UPRAVIČENI   

      
PLANIRANA 
VIŠINA 
ZAHTEVKA     

                               
IZSTAVLJENA 
VIŠINA 
ZAHTEVKA       

  STROŠKI STROŠKI DATUM SKUPAJ LEADER LAS DBK DATUM SKUPAJ LEADER LAS DBK 

                      

ZAHTEVEK 1* 17.236,00 15.502,00 20.01.2010 10.851,00 7.751,00 3.100,00         

ZAHTEVEK 2* 9.987,00 8.366,00 20.06.2010 5.856,00 4.183,00 1.673,00         

ZAHTEVEK 3* 21.147,00 20.448,00 20.01.2011 14.314,50 10.224,50 4.090,00         

  48.370,00 44.316,00   31.021,50 22.158,50 8.863,00         

 

 
*odobren nov termin po odločbi št. 33151-12/2008/77, z dne 13.01.2010 
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UČINKI PROJEKTA: 

 

- Izveden popis nepremične kulturne dediščine iz registra ministrstva za kulturo. 

- Zagotovitev novih delovnih mest (2 novi zaposlitvi). 

- Sklenjeno sodelovanje s projektnimi partnerji, predstavniki občinskih uprav, turističnimi 
društvi ter posamezniki. 

1. Uspešno vzpostavljene partnerske vezi v razmerju do državnih inštitucij (Zavod za varstvo 

kulturne dediščine, Dolenjski muzej, Belokranjski muzej, Krajinski park Kolpa, Krajinski 

park Lahinja), lokalnih oblasti ( iz vsake občinske uprave smo dobili vsaj eno kontaktno 

osebo, povezali smo se z TIC-i) in predvsem do lokalnih gospodarskih partnerjev in 

ponudnikov turističnih storitev (Kompas NM-največji turistični ponudnik, ki deluje na 

področju Dolenjske in Bele krajine). 

2. Uspešno izvedena analiza obstoječega stanja nepremične kulturne dediščine na področju 

Dolenjske in Bele krajine. Povzeta iz registra nepremične kulturne dediščine, ki ga vodi 

Ministrstvo za kulturo. Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da številni objekti, ki so v 

registru, več ne obstajajo oz. so v tako slabem stanju, da jim grozi dokončni propad. 

Pomen projekta Mreža regionalnih muzejev na prostem je ravno v tem, da se v zadnjem 

času propadanja reši še kakšen dodaten spomenik naše dediščine. 

3. Izbrani so bili primerni objekti nepremične kulturne dediščine, ter vključeni v projekt 

Mreža regionalnih muzejev na prostem (18 objektov, vendar bomo v času izvajanja 2. in 

3. faze objekte po želji dodajali) . 

4. S projektom se je začel izboljševati odnos do kulturne dediščine, kar vključuje 

prepoznavanje kulturne dediščine kot posebne dobrine okolja. 

5. S pomočjo projekta so bili zagotovljeni novi viri prihodkov in s tem nova delovna mesta 

(realizirana 1 redna zaposlitev za obdobje 18 mesecev, ter eno zaposlitev za skrajšani 

delovni čas, v nadaljevanju predvidena še 1 dodatna zaposlitev). 

6. V projekt se je začelo vključevati lokalno podeželsko prebivalstvo, nezaposlene ,starejše 

in invalidne osebe (organizirati kulturne prireditve, ki bazirajo na prenosu tradicionalnih 

znanj in veščin). 

Kratek opis učinkov projekta, npr. trajanje izvedbe, uspeh in učinek, nastanek novih delovnih mest. 

Obrazložitev v primeru nedoseganja planiranega stanja. 

 
Planirani cilji v letnem 

izvedbenem načrtu 

Dejansko stanje ob 

oddaji zahtevka 

Število organiziranih delavnic, posvetov in poslovnih 

sestankov projektne skupine 
10 8 

Število novih pogodbenih delovnih mest 1 2 

Število popisanih objektov nepremične kulturne 

dediščine 
14 18 

Pridobljena fotodokumentacija 140 160 

Izdelana promocijska publikacija 20000 20000 

Izdelano informacijsko gradivo – info panoji 14 15 

Izdelana vsebina spletne strani s predstavitvijo 

projekta 

1 1 
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Pog. LIN 2009- POG 8/09 
   

Naziv projekta: 
TREBANJSKI KOŠ - podeželski turistični 
šopek 

Nosilec projekta: 
DROT - Društvo za razvoj in oživitev 
Trebnjega 

 

 

 

 

ZAP.ŠT.  CELOTNI UPRAVIČENI   

      
PLANIRANA 
VIŠINA 
ZAHTEVKA     

                               
IZSTAVLJENA 
VIŠINA 
ZAHTEVKA       

  STROŠKI STROŠKI DATUM SKUPAJ LEADER LAS DBK DATUM SKUPAJ LEADER LAS DBK 

                      

ZAHTEVEK 1* 10.360,00 8.800,00 05.10.2009 6.160,00 3.520,00 2.640,00 20.12.2009 6.147,32 3.512,88 2.634,44 

ZAHTEVEK 2** 20.670,00 17.225,00 20.05.2010 12.057,00 6.890,00 5.167,00         

ZAHTEVEK 3** 6.270,00 5.225,00 05.10.2010 3.658,00 2.090,00 1.568,00         

  37.300,00 31.250,00   21.875,00 12.500,00 9.375,00         
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UČINKI PROJEKTA: 

 

Učinki projekta I. Faza: 

 

Učinek I. faze projekta je, da se je prireditev Kmečka in rokodelska tržnice v Trebnjem uveljavila kot 

del urbanega dogajanja in del turistične ponudbe Trebnjega. Zlasti po objavah v osrednjih dnevnikih 

Delo in Dnevnik je bil opazen občutno višji obisk iz Ljubljane, saj je Trebnje le 30 minut vožnje daleč in 

postaja zanimiva izletniško turistična destinacija. 

 

INDIKATORJI/REZULTATI 

 
Planirani cilji v letnem 

izvedbenem načrtu 

I.faza 

Dejansko stanje ob 

oddaji zahtevka 

I.faza 

Delujoče interesno združenje 1 1 

Celostna grafična podoba  1 1 

Delavnice 2 2 

Večnamenski spletni portal 1 1 
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Pog. LIN 2009- POG 9/09 

    Naziv projekta: INFO MREŽA ZA PODEŽELJE DOLENJSKE IN BELE KRAJINE 

Nosilec projekta: 
Razvojni center Novo mesto 
d.o.o. 

   

ZAP.ŠT.  CELOTNI UPRAVIČENI   

      
PLANIRANA 
VIŠINA 
ZAHTEVKA     

                               
IZSTAVLJENA 
VIŠINA 
ZAHTEVKA       

  STROŠKI STROŠKI DATUM SKUPAJ LEADER LAS DBK DATUM SKUPAJ LEADER LAS DBK 

                      

ZAHTEVEK 1 76.036,00 63.363,00 05.10.2009 50.691,00 31.682,00 19.009,00 05.10.2009 49.677,10 31.048,00 18.629,10 

ZAHTEVEK 2 3.000,00 3.000,00 28.02.2010 1.500,00 1.500,00 0,00         

ZAHTEVEK 3 4.800,00 4.000,00 20.05.2010 3.200,00 2.400,00 800,00         

        55.391,00 35.582,00 19.809,00         
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UČINKI PROJEKTA: 

 

Učinki projekta I. Faza: 

 

Na novo opremljenih 6 info točk + info točka občina Šentrupert: 

K nadaljevanju projekta bo potrebno dodelati še vsebino info točk in jih opremiti z materiali, ki so bili 
izdelani tekom izvajanja programa Leader na območju LAS DBK.  

 

 

REZULTATI / INDIKATORJI  

 

 
Planirani cilji v letnem 

izvedbenem načrtu 

Dejansko stanje ob 

oddaji zahtevka 

 

Izdelana analiza stanja 

1 0 

Opremljene info točke 7 7 

Delavnice izvedene za vodenje info točk 5 0 

Delavnice izveden za širšo javnost 2 0 

Izdelane zloženk 500 0 

Desiminacije programa Leader in ostalih 

ukrepov za razvoj podeželja v okolju 

30% prebivalcev na 

območju LAS DBK 10% 

0 
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3.3  Letni izvedbeni načrt 2010 
 

Letni izvedbeni načrt 2011 je potrdila Skupščina LAS Dolenjska in Bela krajina 25.09.2009. V letni 

izvedbeni načrt je bilo vključenih 11 projektov.  Trenutno se nahaja letni izvedbeni načrt v fazi 

potrditve na MKGP. Upravičeni stroški na projektih tečejo od 01.01.2010 naprej.  

 

Skupna vrednost izvedbenih projektov:   750.107,00€ 

Predvideno sofinanciranje iz sredstev Leader:  341.863,00€ 

Predvideno sofinanciranje iz sredstev LAS DBK:      115.081,00€ 

Lastna sredstva:     293.163,00€ 

 

Stanje projektov na dan 31.12.2008: 

 

 

NAZIV PROJEKTA: Stanje na dan 31.12.2009 

GENSKA BANKA STARE SADNE SORTE V pregledu na MKGP 

ŽIVALI ŠENTJERNEJSKEGA POLJA  V pregledu na MKGP 

OHRANITEV DRAGOCENOSTI SADJARSKE 

KULTURE 

 

V pregledu na MKGP 

ZGODBE IZ SKRINJE V pregledu na MKGP 

INŠTITUT ZA TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE 

PODEŽELJA 

 

V pregledu na MKGP 

KULINARIKA DOLENJSKE IN BELE KRAJINE V pregledu na MKGP 

BRUSNIŠKA HRUSTAVKA V pregledu na MKGP 

Z REVITALIZACIJO MLINOV DO ZELENE ENERGIJE V pregledu na MKGP 

NADALJEVANJE PROJEKTA TURIZEM V 

ZIDANICAH – II. FAZA 

 

V pregledu na MKGP 

LONČENA POSODA V SODOBNI KUHINJI V pregledu na MKGP 

OGLARSTVO V PRETEKLOSTI ZA PRIHODNOST V pregledu na MKGP 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

Naziv projekta/Nosilec Aktivnosti projekta Vrednost projekta Inidkator Utemeljitev regionalnosti 

projekta 

 
GENSKA BANKA STARE 

SADNE SORTE 
 
Nosilec: Društvo Kočevarjev 

staroselcev 
 
Partner: Center biotehnike 

in turizma Novo mesto 

 
- Naložbena vlaganja za 

vzpostavite genske banke. 
- Vzpostavitev genske banke   

starih sadnih sort  
- Dela na nadaljnje normalno 

delovanje genske banke stare 
sadne sorte 

- Drevesnica starih sadnih sort v 
sklopu posestev Grma Novo 
mesto – Center biotehnike in 
turizma – vzporedno testiranje 
in zajemanje podatkov 

- Ureditev društvenega muzeja v 
občinah in predstavitev 
javnosti  

 
Celotna vrednost:     67.304,00€ 
 
Leader:                        24.591,00€  
LAS DBK:                     11.958,00€ 
Lastna sredstva:        30.755,00€ 

 
- Zasajene površine 19. 

500m
2
 

- Zasajenih sadnih dreves 
300 

- Katalog banke podatkov 1 
- Urejene skladiščne 

površine 35m
2
 

- Nakupljena oprema 
(mulčer, freza) 

- Ureditev društvenega 
muzeja 60m

2
 

 
- Izdelana kataloška 

evidenca starih sadnih sort, 
- Evidenca nad razvojem in s 

tem lastnostmi posameznih 
sadnih sort 

- Nabrana večina cepičev 
starih sadnih sort  

- Šolsko mladino ozavestiti 
glede pomena starih 
sadnih sort  

 
ŽIVALI ŠENTJERNEJSKEGA 

POLJA 
 
Nosilec: Občina Šentjernej 
 
Partner: JP Ekološka družba 

Šentjernej d.o.o. 

 
- Izgradnja stavbe in razstavna 

dejavnost. 
- Organizacija razstave živali, 

izbora najlepšega petelina in 
konja, organizacija petelinjih 
dirk ter izvedba selekcijskega  
dela na odbiro novih pasem 
petelinov 

 
Celotna vrednost:     94.000,00€ 
 
Leader:                        32.000,00€                        
LAS DBK:                     16.000,00€ 
Lastna sredstva:        46.000,00€  

 
- Pridobljena razstavna 

površina    351,45m
2
 

- Organizacija razstav živali 
25 (do 2012) 

- Organizacija petelinjade 2   
(do 2010) 

- Selekcija živali (10) 
- Povečano število mladih 

obiskovalcev  

 
Sejmišče bo postalo regijski 
sejemski center za živali in 
kmetijske pridelke. 

 
OHRANITEV 

DRAGOCENOSTI 
SADJARSKE KULTURE 

Nosilec: Občina Semič 
 
Partner: Sadjarsko društvo 

Bela krajina 

 
- Ureditev vzorčnih nasadov za 

učne namene in čiščenje 
zaraslih površin. 

- Usposabljanje ciljnih skupin o 
oživitvi travniških nasadov. 

- Izobraževanje o pomenu sadja 
v zdravi prehrani. 

 
Celotna vrednost:     39.111,00€ 
 
Leader:                        17.319,00€ 
LASDBK:                        6.589,00€ 
Lastna sredstva:         15.203,00€    

 
- Ureditev vzorčnih sadnih 

nasadov:                          2 
- Št. zloženk:                      2 
- Št. učnih listo:    1 

(1000izvod.) 
-  Izdelava splet.strani:         1 
- Št. radijskih oddaj:           1 

 
Eden izmed ciljev projekta je 
osveščanje javnosti o pomenu 
zdrave prehrane. 
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 - Izobraževanje o pomenu 
sadjarske kulture. 

- Promocija projekta 

- Št. člankov:                        4    

 
ZGODBE IZ SKRINJE 
 
Nosilec: Center za 

izobraževanje in 
kulturo Trebnje 

 
Partner:  
- Zveza kulturnih društev 

Trebnje 
- Društvo podeželskih 

žena Trebnje 
 

 
- Raziskovanje življenje ljudi v 

prostoru in priprava smernic za 
aplikacijo dediščine. 

- Izdelava tematskih knjižic.  
- Oblikovanje in izdelava skrinjic. 
- Izvedba delavnic in izdelava 

izdelkov. 
- Zaključna prireditev. 

 
Celotna vrednost:  43.438,00€ 
 
Leader:                       22.764,00€ 
LAS DBK:                      7.588,00€ 
Lastna sredstva:       13.086,00€ 

 
- Raziskovanje življenja ljudi 

v prostoru in priprava 
smernic za aplikacijo 
dediščine                             1 

- Izdelava temat. Knjižic      1 
                                 (9oo izv.) 

- Oblikovanje skrinjic            1 
                                (300 kos.) 

- Zaključna prired.            1 
              

 
Popis kulturne dediščine tega 
območja bo dobra slika 
preteklosti. Izdelane knjižice in 
skrinjice bodo dobra promocije 
celotne regije.   

 
INŠTITUT ZA TRAJNOSTNO 

UPRAVLJANJE 
PODEŽELJA 

(Inštitut za TUP) 
 
Nosilec: Grm Novo mesto  - 

Center biotehnike in 
turizma 

 
- Priprava organizacijskih aktov 

inštituta za razvoj podeželja. 
- Ustanovitev razvojnih jeder 

znotraj inštituta: a) center 
učinkovito rabo energije in 
obnovljive vire; b) center za 
evropske projekte; c) center za 
pospeševanje ekološkega 
kmetovanja; d) center za 
prilagajanje podnebnim 
spremembam; e) center za 
pospeševanje ekološkega 
kmetovanja; f) center za 
prilagajanje podnebnim 
spremembam; g) center za 
pospeševanje ekološkega 
turizma 

 
Celotna vrednost: 87.700,00€ 
 
Leader:                       35.300,00€ 
LAS DBK:                    16.600,00€ 
Lastna sredstva:       36.400,00€      

 
- Dokumentacija za     

organizacijo raziskovalnega  
inštituta za TUP)                 1 

- Program za TUP                  1 
- Sestava strokovne 

skupine1 
- Organizacija centrov za 

TUP                                      5 
- Delavnice za TUP             13 
- Raziskovalne naloge           2 
- Razstava                               1 
- Posvet                                   3  
- NDM v okviru inšt.             1                 

 
Organiziran Inštitut za 
trajnostno upravljanje 
podeželja kot samostojno 
razvojno enoto v okviru zavoda 
Grm Novo mesto  - Center 
biotehnike in turizma oziroma 
Fakultete za trajnostno 
upravljanje podeželja. 
 
Novo mesto bo postalo regijsko 
središče za pripravo in vodenje 
projektov na področju razvoja 
podeželja.  Na območju 
Dolenjske in Bele krajine ni 
močnejšega centra, ki bi se 
ukvarjal z razvojem podeželja in 
pridobivanjem EU sredstev. 

 
KULINARIKA DOLENJSKE IN 

 
- Analiza trga in priprava baze 

 
Celotna vrednost:     88.270,00€ 

 
- Obveščenost DBK o 

 
- K sodelovanju na 
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BELE KRAJINE 
 
Nosilec: Zavod 23 
 Novo mesto 

podatkov. 
- Organizacija in vodenje 

strokovnega posveta na temo 
živil. 

- Organizacija in vodenje 
strokovnega posveta na temo 
receptur. 

- Izoblikovati celostno vizualno 
podobo znamke »Kulinarika 
Dolenjske in Bele krajine« 
postavitev kriterijev za 
pridobitev znamke 

- Organizacija strokovnih 
kuharskih predstavitev vseh 
živil, receptur in jedi  

- Oblikovanje in izdelava 
publikacija  ter predstavitev 
projekta. 

- Promocija znamke »kulinarika 
Dolenjske in Bele krajine« s 
kulinaričnim večerom ter 
izvedba in vodenje aktivnosti. 

 
Leader:                        31.964,00€ 
LAS DBK:                     15.982,00€ 
Lastna sredstva:         40.324,00€ 

organizaciji strokovnih 
posvetov in o kuharskih 
delavnicah     60% pr. DBK 

- Izvedeni strokovni  
posveti                                2 
- izvedene kuharske  
predstavitve                       3 
- Udeleženci vključeni v 

strokovne posvete        100 
- Izbrana značilna  
živila DBK                           20 
- Jedi DBK                             15  
- Recepture jedi DBK          15 
- Celostna vizualna  
podoba DBK                         1 
- Publikacija DBK             1500 
- Spletna stran                       1 
- Obveščenost prebivalstva o 

organizacija kulinaričnega 
večera                                 
60%  

strokovnih posvetih bodo 
vabljeni gostinci iz območja 
Dolenjske in Bele  krajine. 

- Poudarek na tipičnih jedeh 
tega območja in vključitev v 
gostinsko ponudbo. 

- Dvig kakovosti hrane v 
gostinskih lokalih in 
ponudba le te. 

- Večja turistična 
prepoznavnost tega 
prostora. 

- Promocija kulinarične 
ponudbe (kulinarične 
večeri z degustacijo, 
publikacije, spletna stran). 

 
BRUSNIŠKA HRUSTAVKA 
 
Nosilec: Javni zavod za 

turizem Novo mesto 

 
- Izdelava in aplikacija blagovne 

znamke češnje brusniške 
hrustavke in na njej temelječe 
kulinarične in ostale produkte. 

- Ureditev učne tematske poti 
»Po poti brusniške hrustavke« 

- Postavitev razstave o 
arheološki preteklosti območja 
brusniške hrustavke. 

- Ocenjevanje češnjevih jedi in 
izvedba predstavitvene 
prireditve Praznik brusniške 
hrustavke. 

- Promocijske aktivnosti. 

 
Celotna vrednost:  71.315,00€ 
 
Leader:                      27.195,00€ 
LAS DBK:                   12.312,00€ 
Lastna sredstva:       31.808,00€  

 
- Tematska turistična pot: Po 

poti brusniške hrustavke 1 
- Zloženka tematske  
poti                               2000       
- Prireditev ocenjevanje 

češnjevih jedi                     1 
- Predstavitveni film: Po poti 

brusniške hrustavke           1 
- Izvedena delavnica z do 15 

udeleženci                               
1           

 
- Izdelana celostna grafična 

podoba  s priročnikom 
uporabe le te v različne 
namene za blagovno 
znamko brusniška 
hrustavka. 

- Urejena tematska učna pot 
»Po poti brusniške hrustavk 

- Izvedena delavnica. 
- Razstava o arheološki 

preteklosti  območja 
brusniške hrustavke z 
zloženko. 

- Organizacija ocenjevanja 
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češnjevih dobrot. 
- Predstavitveni film. 

 
Z REVIATALIZACIJO 

MLINOV DO ZELENE 
ENERGIJE 

 
Nosilec: Občina Črnomelj 
 
Partner:  
- Občina Metlika 
- Občina Semič 
- Krajinski park 
 

 
- Evidentiranje mlinov primernih 

za revitalizacijo in preureditev 
v malo hidroelektrarno. 

- Izobraževalne aktivnosti 
- Priprava okoljskih vidikov in 

usmeritev za ustrezno 
revitalizacijo  in umestitev 
malih hidroelektrarn. 

- Izdelava projektne 
dokumentacije. 

- Vzpostavitev in delovanje 
referenčne skupine. 

- Nakup predstavitvenih rolojev 

 
Celotna vrednost: 94.000,00€ 
 
Leader:                    62.300,00€ 
LAS DBK:                   6.100,00€ 
Lastna sredstva:   25.600,00€ 

 
- Vzpostavitev referenčne 

skupine                            1 
- Evidenca mlinov po 

posameznih vodotokih  3 
- Izvedba strokovne 

ekskurzije              1 (40 
udelež.) 

- Izdelana potrebna projekt 
dokument.                           8 

- Izvedba strokov.posvet. 40 
- Predstavit. gradivo           80 
- Predstav. Panoji              10 

 
Projekt se bo izvajal kot pilotni 

na območju treh občin. 

 
NADALJEVANJE PROJEKTA 

»TURIZEM V 
ZIDANICAH« - II. FAZA 

 
Nosilec: Občina Mirna Peč 

 
- Organizirana strokovna pomoč 

za ponudnike, ki izpolnjujejo 
pogoje in lahko ponudijo 
zidanico na trg, potrebujejo pa 
strokovno pomoč. 

- Organizacija trženja produkta 
- Organizirana svetovalna 

pomoč za potencialne 
ponudnike, ki so še v fazi 
pridobivanja uporabnega 
dovoljenja za opravljanje 
dejavnosti. 

 
Celotna vrednost:  71.445,00€ 
 
Leader:                      25.245,00€ 
LAS DBK:                   12.622,00€ 
Lastna sredstva:      33.578,00€ 

 
- Št. izobraženih lastnikov 

zidanic                             50 
- Št. ponudnikov vključenih v 

konzorcij (zač. st. 77)    100 
- Oblikovan spletni katalog v 

5 jezikovnih različicah     2 
- Organizacija obiska 

domačih in tujih  
organizatorjev  turistične 
ponudbe in medij. Hiš   60 

- Število pridobljenih 
uporabnih dovoljenj na 
podlagi sofinanciranja 
dokumentacije in uporab. 
dovoljenj                         25             

- Število vključenih 
ponudnikov v mrežo        35   

 
- Aktivnosti bodo usmerjene 

k lastnikom zidanic, ki se 
želijo vključiti v mrežo 
trženje.  Hkrati z mrežo 
ponudnikov bo ustvarjena 
tudi mreža svetovalcev, ki 
bodo  zagotavljali trajnost 
projekta z nudenje 
svetovalne pomoči 
posameznikom tudi po 
zaključku projekta.   

 
LONČENA POSODA V 

 
- Delavnica dokumentiranja in 

 
Celotna vrednost: 30.326,00€ 

 
- Št. udeležencev 

 
Delavnice bodo izvedene na 
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SODOBNI KUHINJI  
 
Nosilec: Andreja Stankovič  

zbiranja tradicionalnih 
keramičnih posod na terenu. 

- Izvedba – etnoloških lončarskih 
delavnic 

- Izvedba lončarskih ustvarjalnic 
za otroke 

- Izvedba etnološko-lončarske –
kulinarične delavnice 

- Izvedba lončarskih delavnic za 
odrasle – nova posoda za staro 
rabo  

- Razstava stara posoda za novo 
rabo 

 

 
Leader:                       17.172,00€ 
LAS DBK:                       5.754,00€ 
Lastna sredstva:           7.400,00€ 

 delavnic                           400 
- Št. obiskovalcev 
razstav                             200 
- Medgenerac. 
prenos znanja         10% več 

celotnem območju LAS 
DBK.  Cilj projekta je 
izobraziti ljudi o pomenu 
kulturne dediščine, 
umestiti tradicionalno 
lončeno posodo v sodobno 
kunjo, medgeneracijski 
prenos izkušenj in znanja; 
zbuditi med mladimi 
zanimanje za lončarstvo; 
omogočiti odraslim 
kvalitetno preživljanje 
prostega časa; lončarstvo je 
lahko poleg hobija tudi 
pridobitna dejavnost. 

 
OGLARSTVO V 

PRETEKLOSTI ZA 
PRIHODNOST 

 
Nosilec: Občina Dolenjske 

Toplice 
 
Partner: DRUŠTVO 

GORJANSKE KOŠENICE 
 

 
- Kuhanje oglja na Gorjancih in 

čiščenje košenic 
- Prireditev za ohranjanje 

tradicije oglarstva 
- Priprava in izdaja strokovne 

publikacije 
- Izvedba strokovnih delavnic in 

izobraževanj 
- Ureditev naravoslovne učne 

poti na Gorjancih 

 
Celotna vrednost:    63.198,00€ 
 
Leader:                        46.014,00€ 
LAS DBK:                       4.175,00€ 
Lastna sredstva:         13.009,00€ 

 
- Očiščene zaraščene 

površine                        0,5ha 
- Organizirani prižigi kope   3 
- Izvedena učna  
pot                               3700m 
- Izvedene izobraževalne 

delavnice o oglarstvu         3  
- Udeleženci 
 izobraževanja                   20 
- Informiranje prebivalcev 

15% 

 
- Organizirano kuhanje oglja 

na Gorjancih v septembru 
2010 

- Organizirana promocija 
kuhanja oglja za 
osnovnošolske in 
srednješolske otroke 

- Ureditev naravoslovne 
učne poti po Gorjancih  

- Organizirati in izvesti 
čiščenje košenic 
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4 FINANČNO IZVAJANJE PROGRAMA LEADER 2008, 2009 
 

4.1 Realizirani prilivi iz sredstev občin 2008, 2009 in odobrena 

sredstva LEADER 2008, 2009 

4.1.1 Sredstva Leader 

 

V preglednici so zajeta nakazana  sredstva občin partneric LAS DBK in sredstva odobrena s strani 

MKGP.  

 

POSTAVKA LIN 2008                   LIN  2009            LIN 2010 

ZA VODENJE IN UPRAVLJANJE 33.433,00€          88.487,00€ 121.014,00€ 

   

ZA IZVAJANJE LRS 251.725,00€      270.154,00€                                327.524,00€ 

   

 

 

4.1.2 Sredstva LAS DBK 

 

V sredstvu sklada LRS DBK so zbrana sredstva namenjena za izvedbo projektov katerih nosilka bo 

Lokalna akcijska skupina in za formiranje obveznih rezerv, ki jih mora imeti LAS za svoje normalno 

delovanje.  

 

V skladu z ustanovitveno pogodbo del sredstev za izvajanje aktivnosti v okviru pristopa Leader 

zagotavljajo občine partnerice LAS DBK. S tem namenom Organ upravljanja LAS DBK konec leta 

pripravi plansko pismo v katero vključi tudi predvidena sredstva za izvajanje lokalne razvojne 

strategije ter za izvajanje aktivnosti vodenja in upravljanja LAS DBK. Na osnovi pogodbe o 

zagotavljanju sredstev za izvedbo aktivnosti LAS DBK so občine partnerice LAS DBK nakazale 

naslednja sredstva. 
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SEZNAM PO OBČINAH  

Občina: LIN 2008 LIN 2009 

ČRNOMELJ 24.027,00 zapadlo ne plač. 

DOLENJSKE TOPLICE 2.823,00 6.320,00 

METLIKA 13.290,00 19.935,00 

MIRNA PEČ 3.347,00 5.020,00 

MOKRONOG TREBELNO 4.113,00 6.170,00 

NVO MESTO 85.000,00 100.000,00 

SEMIČ 6.535,00 9.803,00 

STRAŽA 5.960,00 8.940,00 

ŠENTJERNEJ 15.000,00 15.831,00 

ŠENTRUPERT 3.431,00 5.150,00 

ŠKOCJAN 4.175,00 4.263,00 

ŠMARJEŠKE  TOPLICE 2.727,00 6.104,00 

TREBNJE  6.259,00 27.297,00 

ŽUŽEMBERK 4.301,00 zapadlo ne plač. 

SKUPAJ 180.988,00 214.833,00 

 

4.2 Odlivi sredstev za izvajanje aktivnosti LAS DBK in za izvajanje 

lokalne razvojne strategije LAS DBK 

 

4.2.1 Vodenje in upravljanje LAS DBK 

 

Vse aktivnosti v zvezi z vodenjem in upravljanjem LAS Dolenjske in Bele krajine izvaja Razvojni 

center Novo mesto. Naloge organa upravljanja opravlja na osnovi ustanovitvene pogodbe LAS 

Dolenjska in Bela krajina. Stroške izvajanja aktivnosti obračunava 3-krat letno.  

 

Pregled zahtevkov za vodenje in upravljanje LAS DBK do konca leta 2009 (v EUR): 

ZAP
. 

 Št. VSEBINA LEADER LAS DBK 
       UPRAVIČENI 

STROŠKI 

       PLAČILO 
ZAHTEV
KOV 
LEADER 

ZNESEK 
PLAČILA 

1 Zahtevek št.1 - 30.11.2008 15.770,92 15.639,27 31.410,19 26.3.2009 15.770,92 

2 Zahtevek št.2 - 30.3.2009 14.181,48 14.066,07 28.247,55 23.12.2009 14.181,48 

3 Zahtevek št. 3 - 31.7.2009 18.336,62 17.583,66 35.920,28     

5 Zahtevekšt.4 -  30.11.2009 19.365,73 19.154,00 38.519,73     

5 
Zahtevek št. 5 del za dec 

09 5.034,06 5.021,12 10.055,18     

       

 
Skupaj  72.688,81 71.464,12 144.152,93 

 
29.952,40 
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       Od vseh zahtevkov, ki smo jih posredovali na MKGP za sofinanciranje vodenja in upravljanja LAS v 

skupnem znesku 72.688,81€    sta bila do konca leta 2009 plačan le dva zahtevka v skupnem znesku 

29.952,40EUR oz. 41%od zahtevanega. 

 

4.2.2 Izvajanje lokalne razvojne strategije 

 

ZAP.   2008   2009     

ŠT. POSTAVKA Leader LAS DBK Leader  LAS DBK SKUPAJ 

  SRDSTVA PO LIN 251.725,00 118.523,00 248.346,00 141.287,00 759.881,00 

              

1. DANI ZAHTEVKI DO 31.12.09 154.046,20 111.526,81 67.869,59 47.051,24 380.493,84 

              

2. IZPLAČANO DO 31.12.09 48.353,70 36.668,31 0,00 0,00 85.022,01 

              

3. ODPRTI ZAHTEVKI 31.12.09 105.692,50 74.858,50 67.869,59 47.051,24 295.471,83 

              

4. NEIZSTAVLJENI ZAHTEVKI 97.486,50 8.969,00 179.833,80 93.850,00 380.139,30 

              

5. SKUPAJ (1+4) 251.532,70 120.495,81 247.703,39 140.901,24 760.633,14 

              

6.  RAZLIKA (1-5) 192,30 -1.972,81 642,61 385,76   

 

       Iz zgornje preglednice je razvidno, da je bilo za izvajanje LIN 2008 danih zahtevkov na MKGP v višini 

154.046,20€ oz. 61% predvidenih sredstev Leader za izvajanja LIN 2008. MKGP je nakazalo 

48.353,70€ oz. 31% vseh danih zahtevkov. Neizstavljeni zahtevki v višini 97.486,50€ se nanašajo na 

zahtevke projektov, katerih aktivnosti bodo izvedene v letu 2010 (stavbna dediščina, rokodelski 

centri, čebelarstvo). 

 

Pri izvedbi LIN 2008 so nastala določena odstopanja, in sicer so ostala neporabljena sredstva Leader 

pri projektu »Obnovljivi viri energije«, v višini 193,30€ in na sredstvih LAS DBK v višini 1.972,81€ 

(preplačilo). Obrazložitev se nahaja pri projektu. 

 

Zaradi sorazmerno pozne potrditve LIN 2009 s strani MKGP (v avgustu 2009) so bili na MKGP dani 

zahtevki v skupni višini 67.869,50€ oz. 27,3% vseh odobrenih sredstev Leader za izvedbo LIN 2009. Za 

financiranje iz sredstev LAS pa v višini 47.51,24€. Razlika v znesku 642,61€ pri sredstvih Leader in 

385,76€ pri sredstvih LAS se nanaša na nižjo vrednost izstavljenih zahtevkov od predvidene.  

 

Po stanju na dan 31.12.2009 ima LAS Dolenjska in Bela krajina na MKGP za izvajanje lokalne razvojne 

strategije odprte terjatve v višini 173.562,09€ oz. 43,9% vseh danih zahtevkov. 
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4.3 Stanje sredstev Leader in LAS DBK na dan 31.12.2009 

 

 

POSTAVKA  LIN 2008 LIN 2009 

      

PRILIVI 183.271,22 215.845,70 

Stanje sredstev LAS DBK 180.988,00 214.833,00 

Finančni tranferji (obresti, stroški) 2.283,22 1.012,70 

      

ODLIVI 144.576,40 85.845,89 

Poraba sredstev izvajanje LRS 111.526,81 47.431,36 

Poraba sredstev za delovanje 33.049,59 38.414,53 

      

STANJE SREDSTEV LIN 2008 38.694,82 129.999,81 

      

Neizstavljeni zahtevki 8.969,00 93.850,00 

      

FINANČNI SKLAD LAS DBK 29.725,82 36.149,81 

 

V skladu z zahtevami izvajanja projektov EU in s finančnim poslovanjem EU mora imeti lokalna 

akcijska skupina formiran finančni sklad. V njem zbrana sredstva bodo predstavljala rezervni sklad, za 

kritje morebitnih zahtevkov MKGP za vračilo že izplačanih sredstvih na že izvedenih projektih, zaradi 

ugotovljenih nepravilnosti ob kontroli EU. LAS DBK bo v nadaljevanju ta sredstva moral izterjati od 

nosilcev projektov. Za zagotavljanje varnosti je smiselno, da rezervni sklad znaša 10% sredstev 

izplačanih sredstev Leader po LIN, namenjenih za izvedbo lokalne razvojne strategije, kar znese za LIN 

2008 (25.725,00 €), za leto 2009 (24.836,00€). Razlika sredstev se nameni za oblikovanje podsklada 

za izvedbo projektov katerih bo nosilec LAS (4.000,52€+11.313,81€). 
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5 ZAKLJUČEK 
 

Izvajanju programa Leader ob rob… 

 

 Izvajanje programa Leader ne bi bilo možno brez finančne pomoči občin partneric. Iz sredstev Leader 

so projekti financirani le v višini 50%, kljub temu, da Uredba omogoča financiranje v višini do 100% 

upravičenih stroškov. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je znotraj svojih Navodil za 

izvajanje programa Leader razdelalo stopnje sofinanciranj od 30% naprej. V povprečju so projekti 

financirani v višini 50% iz sredstev Leadra, kar je daleč od 100% , ki jih omogoča uredba.   

 

 Največja težava LAS-a pri pripravi in izvedbi LIN je različno tolmačenje pojma profitnost in 

neprofitnost projekta. Ministrstvu je vsaka še tako nedolžna aktivnost profitna, kot npr. tisk zloženke z 

opisom turistične poti in zanimivosti ob njej. Kljub temu, da sam rezultat aktivnosti – zloženka, ne bo 

ustvarjal neposrednega profita, je za ministrstvo aktivnost profitna in s temu upravičeno do 

sofinanciranja iz sredstev Leader le v višini 40% upravičenih stroškov. Zaradi zelo nerazumljivih 

navodil ministrstva in dnevnega spreminjanja pravil izvajanja programa Leader v Sloveniji, je prišlo do 

trenj med nacionalnim in lokalnim nivojem. Razmere so se zaostrile do te mere, da so zaposleni na 

ministrstvu prenehali dvigovati telefone, odgovori po e-pošti pa so bili zelo splošni in milo rečeno 

»odrezavi«, da si z njimi nismo mogli pomagati ne mi v vlogi organa upravljanja, še manj pa 

prijavitelji. Da je mera še večja, je ministrstvo konec leta striktno pričelo uporabljati 31. Člen Uredbe 

1975/2006/ES, 3% kazni (v primeru, da pri kontroli ugotovljeni neupravičeni stroški presegajo 3% 

upravičenih stroškov, je ministrstvo upravičeno do znižanja na novo izračunanih upravičenih stroškov 

za razliko med obema zneskoma). 

 

Velik problem predstavljajo tudi zamude, tako pri pregledu letnih izvedbenih načrtov, kot pri pregledu 

zahtevkov. Nosilci projekta morajo na sredstva čakati od 6. do 8. mesecev, lahko tudi več. Zamude pri 

izplačilu sredstev nastajajo zaradi odločitve ministrstva, da prvi zahtevek za vsak projekt pregleda na 

terenu, tudi tedaj kadar gre za pregled projekta s t.i. »mehko vsebino« in kontrolor na terenu 

pregleduje fascikel projekta z identično vsebino, ki je bil poslan na MKGP. Vsaka kontrola na terenu 

traja najmanj 5 ur. Pri velikem številu projektov sofinanciranih iz sredstev Leader, ki se trenutno 

izvajajo na območju Slovenije, zadeva postane skoraj neobvladljiva.  

 

Vse to je smiselnost nadaljnjega izvajanja programa Leader na območju Slovenije postavilo pod 

vprašaj. Ker stroka ne najde skupnega jezika, so se zadeve zaostrile do te mere, da mora posredovati 

politika.  

 

Kljub vsem težavam bomo z izvajanjem programa Leader nadaljevali. Naš cilj bo, poenostavljena 

izvedba programa za nosilce, vendar do mere, da bo zadoščeno vsem zahtevam ministrstva in seveda 

da bo okolje od tega dejansko imelo koristi. Na občine pa apeliramo, da za izvajanje programa Leader 

zagotavljajo sredstva še naprej.    

  


