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NAVODILO 

 

Letni izvedbeni načrt (LIN) je dokument, s katerim lokalna akcijska skupina (LAS) opredeli načrtovane 

aktivnosti, ki bodo sofinancirane iz sredstev LEADER v določenem letu. Na MKGP mora biti predložen do 

30. septembra tekočega leta za naslednje leto.  

 

Za LAS, ki so vloge podale na prvi javni razpis (29.2.2008) velja: 

Letni izvedbeni načrt za koriščenje sredstev opredeljenih v obvestilu o višini dodeljenih pravic porabe 

finančnih sredstev za leto 2008 je LAS dolžna predložiti MKGP v potrditev najkasneje v roku dveh mesecev 

od prejema Odločbe o potrditvi statusa LAS. LIN za koriščenje sredstev opredeljenih v obvestilu o višini 

dodeljenih pravic porabe finančnih sredstev za leto 2009 pa najkasneje do konca februarja 2009. 

 

MKGP pregleda usklajenost predlaganih projektov s potrjeno lokalno razvojno strategijo (LRS) in 

usklajenost višine zaprošenih finančnih sredstev s pravicami porabe za ustrezno leto. O potrditvi LIN MKGP 

izda odločbo. 

 

V LIN so natančno opredeljeni vsi izvedbeni projekti, ki jih namerava LAS sofinancirati iz sredstev ukrepov 

LEADER. Navedeni so tudi projekti sodelovanja, tako medregijski kot čezmejni. Poleg opisa projektov mora 

biti izdelana tudi finančna konstrukcija in dinamika podajanja zahtevkov oziroma zaključka projektov za 

vsak posamezen projekt. Predloženi morajo biti tudi drugi relevantni dokumenti. Projekt mora biti ob prijavi 

pripravljen do faze izvedbe.  

 

Za izdelavo LIN se uporabljajo poenoteni obrazci. Priložena mora biti tudi izjava o veljavnosti izbora 

projektov, s katero LAS potrjuje, da so bili projekti, ki so predlagani za izvedbo, izbrani na podlagi in z 

uporabo preglednih postopkov in uporabo ocenjevalnih kriterijev, ter da pri odločanju ni bilo nepravilnosti.  

 

LIN mora biti v vezani obliki, v mapi, s priloženim seznamom prilog . Strani morajo biti oštevilčene. Vsako 

posamezno stran obrazca, s katerim se projekt prijavlja, podpiše pooblaščena oseba LAS (npr. predsednik). 

Naslovna stran mora biti podpisana in žigosana.  
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Lokalna akcijska skupina _DOLENJSKA IN BELA KRAJINA____________ 

 

Številka odločbe o potrditvi statusa LAS:_33151-12/2008/4____ 

Številka Obvestila o višini dodeljenih pravic porabe finančnih sredstev lokalni akcijski skupini za 

leto __2008____ : __33151-12/2008/7________ 

 

 

Število predvidenih izvedbenih projektov____8______________,  

Število predvidenih projektov sodelovanja ___0______________ 

 

 

Skupna vrednost izvedbenih projektov________________€, od tega: 

 predvidenih sredstev LEADER ______________________€,  

 drugih sredstev _____________________ €. 

 

 

Skupna vrednost projektov sodelovanja_____0__________€, od tega: 

 predvidenih sredstev LEADER ______0________________€,  

 drugih sredstev _______0______________ €. 

 

 

Seznam izvedbenih projektov: 

1  POSPEŠEVANJE INVESTICIJ V OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE  NA  
    PODEŢELJU 2008, 2009 

2  OD KMETA, KMETICE DO PODJETNIKA, PODJETNICE 

3 OBNOVA TRADICIONALNA STAVBNE DEDIŠČINE NA PODEŢELJU Z   
   MOŢNOSTJO RAZVOJA STACIONARNEGA TURIZMA 

4 KONZORCIJ PONUDNIKOV ZIDANIŠKEGA TURIZMA DOLENJSKE IN BELE  
   KRAJINE 

5 PROMOCIJSKI KOTIČEK DOLENJSKE  IN BELE KRAJINE 

6 OHRANJANJE ETNOLOŠKE RAZNOLIKOSTI PODEŢELJA 

7 PILOTNI PROJEKT TESTIRANJA ČISTOSTI AVTOHTONE PASME KRANJSKE  
   SIVKE 

8 POVEZOVANJE IN USPOSABLJANJE ROKODELCEV TER RAZVOJ CENTROV  
   ROKODELCEV  

 

 

 

Seznam projektov sodelovanja: 

1  

2  

3 ... 

4 ... 

5 ... 
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PROJEKT ŠT.: _1__ 

 

Ime projekta 

»POSPEŠEVANJE INVESTICIJ V OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE  
NA PODEŢELJU 2008, 2009« 
 

Nosilec 

Društvo za razvoj in oţivitev Trebnjega 
Obrtniška 18 
8210 Trebnje 

Partnerji 

 Turistično društvo Jurij Kozjak, Dolenje Selce 18, 8211 Trebnje 

 Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 
Novo mesto 

 Slovenski E-forum, društvo za ekonomiko energetike in ekologijo, 
Ljubljana 

 Center biotehnike in turizma Grm Novo mesto 

 Elektro Ljubljana d.d. 

 Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine, 

 Obrtne zbornice, Kmetijsko gozdarska zbornica – Kmetijski zavod 
NM, Društva lastnikov gozdov,  

 Zavod za gozdove, Slovenska platforma za fotovoltaiko, 

 Biotehniška fakulteta Ljubljana, Krajinski park Kolpa. 

Projekt prispeva k cilju osi 

(obkrožite) 
1                           2                        3 

Projekt se lahko izvaja tudi 

v drugih ukrepih PRP 

2007 - 2013 (označite z x)  

 

111  

 

125  

 

214  

 

112  132  311 x 

113  133  312 x 

121 x 142  322  

122  211  323  

123  212  se ne more izvajati   

Vsebina projekta 

 
Ozadje projekta: 
Zaradi nepoznavanja tehnologij, priprave projektov in pridobitve potrebnih 
dovoljenj, višine investicij, načina in stroškov vzdrţevanja, moţnosti trţenja 
produkta, zaokroţevanja investicij, se nosilci kmetijskih gospodarstev in 
podjetniki na podeţelju skoraj ne odločajo za uvajanje obnovljivih virov 
energije tako za lastne potrebe kot za prodajo proizvodnih viškov. 
Zato ostaja ena izmed trţnih niš v svetovnem merilu na področju energetike 
neizkoriščena na podeţelju, še posebej na Dolenjskem in v Beli Krajini, če 
primerjamo z Gorenjsko in ZgornjeSavinjsko dolino. 

 
Vsebina projekta: 
Oblikujejo se skupine po 15 udeleţencev:  za izrabo lesne biomase ( 1 skupina ), 
za izrabo bioplina ( 1 skupina), za izrabo sončne energije za pridobivanje 
elektrike (3 skupine), za izrabo sončne energije za ogrevanje vode ( 1 skupina), 
za izrabo vodne energije ( 1 skupina), skupaj 7 skupin. 
 
Za vsako skupino se pripravi po tri srečanja-delavnice: 

1. Tehnološke osnove izrabe določenega vira s praktičnimi primeri; 
zakonodaja in standardi, ponudniki opreme, načini in ponudniki 
financiranja; 

2. Izdelava hitre ocene ekonomske učinkovitosti projekta na podlagi 
domače naloge – lastne zamisli, opredelitev potrebnih korakov za 
izvedbo zamisli, 
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3. Izpolnjevanje razpisne dokumentacije ustreznega ukrepa, izdelava 
finančne konstrukcije, nabor ponudnikov opreme in storitev.  

In po ena strokovna ekskurzija za vsakih 55 udeleţencev z ogledom delujočih 
virov: 
Bioplinarne, fotovoltaične elektrarne, kotlovnice na lesno biomaso za ogrevanje 
več zgradb, za ogrevanje rastlinjaka,  
ogled sistema za ogrevanje vode s sončno energijo  
 
Skupaj torej  21 delavnic ( 7 skupin po 3 delavnice vsaka), in 2 ekskurziji 
Formiranje skupin: 

1. Lesna biomasa: Vse občine v LAS (14 ) 
2. Bioplin: Vse občine v LAS (14 ) 
3. Izraba vodne energije – gradnja male hidroelektrarne: Vse občine v 

LAS (14 ) 
4. Ogrevanje vode s  sončno energijo: 

– Vse občine v LAS (14 ) 
5. Izraba sončne energije za pridobivanje elektrike: 

– Trebnje, Šentrupert, Mokronog-Trebelno, Mirna peč, 
Ţuţemberk, 

– Metlika, Črnomelj, Semič, 

– Novo mesto, Šentjernej, Dolenjske toplice, Straţa, Škocjan, 
Šmarješke toplice. 

 
Predvidene potrebne aktivnosti za izvedbo projekta in njihovo trajanje 
(pričetek in zaključek posamezne aktivnosti): 

I.faza projekta – januar, februar 2009 

Aktivnost 1: Formiranje skupin  
Čas izvajanja:  januar  2009 
Aktivnost 2: Promocija – predstavitev na  tiskovni konferenci, oddaje na TV 
NM, oglasi v DL in v občinskih glasilih, na svetovnem spletu. 
Čas izvajanja:  januar, februar 2009 
Aktivnost 3: Priprava gradiv za delavnice o lesni biomasi, o bioplinu, o izrabi 
vodne energije, o ogrevanju vode s  sončno energijo in izrabi sončne energije za 
pridobivanje elektrike,  
Čas izvajanja:  januar, februar 2009 
Aktivnost 4:   Prva skupina – 3 delavnice (lesna biomasa)    
Čas izvajanja:  februar 2009 
Aktivnost 5:   Druga skupina -  3 delavnice ( bioplin )                           
Čas izvajanja:   februar  2009 
Aktivnost 6:    Tretja skupina – 3 delavnice (Izraba vodne energije – gradnja 
male hidroelektrarne ) 
Čas izvajanja:   februar  2009 
Aktivnost 7:  Priprava programa ekskurzij 
Čas izvajanja:   februar  2009 
Aktivnost 8: Zaključek I.faze, izdelava poročila za I.fazo projekta, vloţitev 
zahtevka za povračilo upravičenih stroškov (okvirno 19.100.-€) 
Čas izvajanja:   zadnji teden v februarju  2009 
 
II.faza projekta – marec-maj  2009  
Aktivnost 1:   četrta skupina-  3 delavnice (Ogrevanje vode s  sončno energijo )                           
Čas izvajanja:   marec 2009 
Aktivnost 2: Priprava osnov in meril za izdelavo analize izvedbe projekta z 
oceno doseganja ciljev 
Čas izvajanja:  marec  2009 
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Aktivnost 3:    peta skupina – 3 x 3 delavnice (Izraba sončne energije za 
pridobivanje elektrike ) 
Čas izvajanja:   marec, april  2009 
Aktivnost 4: Promocija – predstavitve na tiskovni konferenci, oddaje na TV 
NM, članki v DL in v občinskih glasilih, na svetovnem spletu. 
Čas izvajanja:  marec, april,maj  2009 
Aktivnost 5:  Izvedba 2 ekskurzij 
Čas izvajanja:   maj  2009 
Aktivnost 6: oblikovanje razvojnega jedra za vzpodbujanje in razvoj uporabe 
obnovljivih virov energije na podeţelju pri Centru za biotehnologijo in turizem, 
Grm Novo mesto. 
Čas izvajanja:   maj  2009 
Aktivnost 7: Izdelava zaključnega poročila za celoten projekt z analizo izvedbe 
projekta in  z oceno doseganja ciljev. Vloţitev zahtevka za povračilo 
upravičenih stroškov (okvirno 10.850.-€) 
Čas izvajanja:  maj  2009 
 

 

 

 

 

Cilj projekta 

 
Vseh udeleţencev je 105, izdelanih  35  idejnih projektov, 7 oddanih projektov 
na razpise iz osi 1. in 3. 
Glede na univerzalnost vsebin in enostavnost zlasti fotovoltaike  bomo posebej 
poskrbeli za zastopanost ţensk in mladih. 
Celoten projekt  prispeva k izboljševanju okolja, saj povečuje rabo krajevnih 
obnovljivih virov energije in tako zmanjšuje porabo fosilnih goriv, tako da 
zmanjšuje izpuste toplogrednih plinov. 

 

Pričakovani rezultati  

 

– 5 programov funkcionalnih izobraţevanj 

– 7 izobraţevanj 

– 21 delavnic 

– 2 strokovni ekskurziji 

– 105 udeleţencev 

– 35 idejnih projektov za prijavo na ukrepe iz 1. in 3. osi 

– 7 projektov, prijavljenih na razpise iz 1. in 3. osi  

– Ustanovljeno razvojno jedro za vzpodbujanje in razvoj uporabe 
obnovljivih virov energije na podeţelju z osnovno knjiţnico. 

 

 

Lokacija projekta 

 
Dolenjska in Bela krajina 

 

Indikatorji za spremljanje 

uspešnosti projekta 

                                                                                            
                                                                                     Zač.st.      Kon.st 

Število udeleţencev izobraţevanj v okviru dejavnosti LAS  0                105 
- od tega ţensk, do                      0                 15% 
- mladih do 30 let, do                  0                 15% 

Število programov: funkcionalnih izobraţevanj                    0                5 
Število objavljenih prispevkov o projektu v javnih. Medijih  0               18 
Število sodelujočih partnerjev v projektu                              0                3 



 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 
Evropa investira v podeželje 

 
 

 5 

Število podjetij in zdruţenj (društev), ki sodelujejo v projek.    0                  12 
Število izobraţenih kadrov v procesu formaln. In 
neformalnega izobraţevanja                                                     0                  105 
Število animacijskih dejavnosti – tiskovne konference in          0                   2 
število udeleţencev                                                                   0                  10 
Število animacijskih dejavnosti – oddaje na TV NM                 0                   5 

       in število gledalcev                                                                                   50.000 

Tip projekta (obkrožite in 

vpišite) 

 
profiten (v deleţu ___%)         neprofiten (v deleţu 100%)        

 

Celotna vrednost projekta  

 
        29.950 € 

 

Sredstva LEADER (€) 
         17.225 € 

 

Zasebna sredstva (€) 
 
          12.725 € 

Prispevek v naravi (%) 
 
               7% 

Druga sredstva (€) 
 

 

Obdobje izvajanja projekta 
           nov. 2008 do maj. 2009    

 

Dinamika vlaganja 

zahtevkov 

 
ZAHTEVEK  15.03.2009:  9.283 € 
ZAHTEVEK 15.06.2009:   7.942 € 

 

 

Kontaktna oseba 

 Ime in priimek:    Gorazd Marinček 
                               Dolenje Selce 18 
                               8211 DOBRNIČ                 
Telefon, telefaks:      07 34 65 493 
                                041 587 308 
e-naslov: gorazd.marincek@siol.net 

        

 

Projektni vodja 

Ime in priimek:    Gorazd Marinček 
                               Dolenje Selce 18 
                               8211 DOBRNIČ                 
Telefon, telefaks:      07 34 65 493 
                                041 587 308 
e-naslov: gorazd.marincek@siol.net 

 

 

Nadzor nad projektom 

Joţica Povše, Razvojni center Novo mesto d.o.o. 
Ljubljanska cesta, 26 8000 Novo mesto 

 

Kontaktne informacije o 

projektu 

Ime in priimek:    Gorazd Marinček 
                               Dolenje Selce 18 
                               8211 DOBRNIČ                 
Telefon, telefaks:      07 34 65 493 
                                041 587 308 

mailto:gorazd.marincek@siol.net
mailto:gorazd.marincek@siol.net
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e-naslov: gorazd.marincek@siol.net 
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PROJEKT ŠT.: _2__ 

 

 

 

me projekta 
»OD KMETA, KMETICE DO PODJETNIKA, PODJETNICE« 
 

Nosilec 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVO MESTO 
Šmihelska 14, NOVO MESTO 
 

Partnerji 

RC NOVO MESTO, 
KRKA ZDRAVILIŠČA d.o.o. 
INŠPEKCIJSKE SLUŢBE RS – enota Novo mesto 

Projekt prispeva k cilju osi 

(obkrožite) 
1                           2                        3 

Projekt se lahko izvaja tudi 

v drugih ukrepih PRP 

2007 - 2013 (označite z x)  

 

111  

 

125  

 

214  

 

112  132 X 311  

113  133 X 312  

121  142  322 X 

122  211  323 X 

123 X 212  se ne more izvajati   

Vsebina projekta 

 
Ozadje projekta: 
Na območju LAS Dolenjske in Bele krajine struktura večine kmetijskih 
gospodarstev (velikost posesti, naravni pogoji za kmetijsko pridelavo) ne 
omogoča.  
 
Kratek opis projekta: 
Predstavljeni projekt je NEPOFITNEGA ZNAČAJA in na osnovi 
partnerskega sodelovanja pomeni načrtno informiranje in izobraţevanje 
prebivalcev LAS o moţnostih, vrstah in postopkih registracije, v nadaljevanju 
pa tudi o moţnostih vključevanja v neposredno turistično ponudbo, 
dopolnilnih in dodatnih dejavnosti različnih pravnih oblik ( dopolnilna 
dejavnost, osebno dopolnilno delo, s.p., d.o.o.,…) v gospodinjstvih oz. na 
kmetijah na območju LAS. S tem namenom so k sodelovanju povabljeni tudi 
partnerji: inšpekcijske sluţbe, katerih ključna vloga bo predstavitev vseh 
postopkov in pogojev za pridobitev dovoljenj za registracijo dejavnosti ter 
poenotenje postopkov na vseh UE na območju LAS,  Zdravilišča Krka d.o.o., 
katerih ključna vloga bo predstavitev moţnosti in kriterijev pri vključevanju 
tovrstnih dejavnosti v turistično ponudbo LAS območja in RC Novo mesto, 
katerega ključna vloga bo predstavitev vključevanja oz. razvoja tovrstnih 
dejavnosti v smeri podjetništva. K sodelovanju bodo povabljeni zunanji 
izvajalci, katerih osnovna vloga bo natančnejša predstavitev tehnično 
tehnoloških pogojev pri registraciji dopolnilnih oz. dodatnih dejavnosti. Projekt 
bo razdeljen organizacijsko, terminsko in vsebinsko v dve fazi: 
1. faza – aktivnost 1: izvedba informativno-izobraţevalnega dela na lokacijah 
posameznih občin, vsebina pa bo zajemala: Vrste pridobitnih (dopolnilnih ) 
dejavnosti na podeţelju (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, 
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zaključek in prevzem objekta, če je dejavnost v objektu), Postopek pridobitve 
obratovalnega dovoljenja (informacije postopkovnega značaja, kdaj na kateri 
urad, obrazloţitev 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 moţnosti koriščenje javnih sredstev : občinski razpisi, 
sklad Ribnica, drugi projekti razčlenjeni po namenih: povezovanje, trţenje, 
izobraţevanje. 
1. faza – aktivnost 2: izvedba podrobnejših tehnično tehnoloških navodil za 
izbrane dopolnilne dejavnosti (predelava mleka, mesa, peka kruha in peciva, 
turizem na kmetiji). Vsaka izmed delavnic bo 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 sluţb, izdelani bodo osnovni idejni načrti za ureditev 
objektov za posamezne vrste dejavnost, v drugem delu pa bo 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 bo poudarek namenjen ponudbi in pripravi tradicionalnih jedi in pripravi 
načrtnega povezovanja turizmov na kmetiji v turistično ponudbo kraja. 
 
Predvidene potrebne aktivnosti za izvedbo projekta in njihovo trajanje 
(pričetek in zaključek posamezne aktivnosti: 
Aktivnost 1:    INFORMACIJSKO-IZOBRAŢEVALNI DEL – izvedba 12-tih 
delavnic , priročnik »KAKO REGISTRIRAT DOPOLNILNO 
DEJAVNOST«  
Čas izvajanja: februar, marec 2009  
 
Aktivnost 2:     PODROBNEJŠA PREDSTAVITEV NORMATIVOV IN 
TEHNOLOGIJ ZA DEJAVNOSTI (PREDELAVA MLEKA, PREDELAVA 
MESA, PEKA KRUHA, TURIZEM NA KMETIJI)   - minimalno 4 
dvodnevne delavnice: pisni izdelki: tehnološka navodila za navedene dejavnosti, 
praktični prikazi in senzorično ocenjevanje 
Čas izvajanja:   oktober-november 2009 
 

Cilj projekta 

 
 
Izboljšanje ţivljenja na podeţelju s povečanjem števila dopolnilnih in dodatnih 
dejavnosti ter z nastankom novih mikropodjetij. 
 

Pričakovani rezultati  

 
a) zagotavljanje paritetnega dohodka na kmetijah: povečanje števila in 
raznovrstnosti registriranih dopolnilnih in dodatnih dejavnosti v gospodinjstvih 
(kmetijah) na območju LAS – 10 novo registriranih 
b) registracija mikropodjetij – 2 registraciji, 1 x nosilec ţenska, 1x nosilec moški 
b) ohranjanje obstoječih delavnih mest in zagotavljanje novih delovnih mest – 5 
novih delovnih mest 
c) povečanje obsega prijave na razpise PRP 2007-2013, povečanje dodane 
vrednosti  na kmetijah – 10 prijav na razpise PRP – ukrepi 311,312,123 
d) izboljšanje kvalitete ţivljenja na podeţelju: povečan obseg lokalne oskrbe s 
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hrano (tradicionalna pridelave in predelava) na območju LAS – 3 registrirani 
dejavnosti  
e) povečanje nivoja informiranosti in izobraţevanja prebivalcev na podeţelju – 
št. izobraţevanj 20, število udeleţencev 300, število mladih 20, število ţensk 40 
– NEPOSREDNI UČINKI PROJEKTA 

 

Lokacija projekta 

 
Dolenjska in Bela krajina 

 

Indikatorji za spremljanje 

uspešnosti projekta 

 
                                                                                 Zač. Stan.         Konč.stan. 
Z realizacijo projekta: 
Št. novih registriranih dopolnilnih in n dodatnih  
dejavnosti v gospodinjstvih (kmetijah) na območju LAS   0             10 novo 
registriranih 
 
Št. novih registriranih mikropodjetij                                  0             2 registraciji, 
1 x nosilec ţenska, 1x nosilec moški 
 
Št. ohranjenih obstoječih delavnih mest in  
zagotavljanje novih delovnih mest                                     0               5 novih                     
delovnih mest 
 
Št. novih prijav na razpise PRP 2007-2013,  
povečanje dodane vrednosti  na kmetijah                           0            10 prijav na 
razpise PRP – ukrepi 311,312,123 
 
Št novih ponudnikov: povečan obseg lokalne  
oskrbe s hrano (tradicionalna pridelave in predelava)  
na območju LAS –                                                             0            3 registrirani 
dejavnosti                                
 
Št. izobraţevanj:  –                                                             0                 20, 
število udeleţencev:                                                                             300,  
število mladih 20, število ţensk 40 – NEPOSREDNI UČINKI PROJEKTA 

 

Tip projekta (obkrožite in 

vpišite) 

profiten (v deleţu ___%)         neprofiten (v deleţu 100%)        

 

Celotna vrednost projekta  

 
52.473 € 
 

Sredstva LEADER (€) 29.862 € 

Zasebna sredstva (€) 22.611 € 

Prispevek v naravi (%)  19% 

Druga sredstva (€) 0 

Obdobje izvajanja projekta 
februar, marec 2009 
oktober, november 2009 

Dinamika vlaganja 

zahtevkov 
 

Kontaktna oseba 

 
Mag. Zdenka Kramar 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
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KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVO MESTO 
Šmihelska 14, NOVO MESTO 
e-mail: zdenka.kramar@gov.si 
Telefon: 07/373 0574 

Projektni vodja 

Mag. Zdenka Kramar 
e-mail: zdenka.kramar@gov.si 
tel. : 07/373 0574 

Nadzor nad projektom 

Joţica Povše, Razvojni center Novo mesto d.o.o. 
Ljubljanska cesta, 26 8000 Novo mesto 

 

Kontaktne informacije o 

projektu 

Joţica Povše, Razvojni center Novo mesto d.o.o. 
Ljubljanska cesta, 26 8000 Novo mesto 

 

 

mailto:zdenka.kramar@gov.si
mailto:zdenka.kramar@gov.si
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PROJEKT ŠT.: _3__ 

 

Ime projekta 

 
»OBNOVA TRADICIONALNA STAVBNE DEDIŠČINE NA 
PODEŢELJU Z MOŢNOSTJO RAZVOJA STACIONARNEGA 
TURIZMA« 

Nosilec 

 
Razvojni center Novo mesto d.o.o. 
Ljubljanska cesta 26 
8000 Novo mesto 

Partnerji 
Zasebni sektor na območju LAS Dolenjske in Bele krajina – predvidoma 5 
lastnikov objektov 

Projekt prispeva k cilju osi 

(obkrožite) 
1                           2                        3 

Projekt se lahko izvaja tudi 

v drugih ukrepih PRP 

2007 - 2013 (označite z x)  

 

111  

 

125  

 

214  

 

112  132  311  

113  133  312 x 

121  142  322 x 

122  211  323 x 

123  212  se ne more izvajati   

Vsebina projekta 

 
Ozadje projekta: 
Na Dolenjskem in v Beli krajini ţe kar nekaj časa potekajo aktivnosti v sklopu 
ponudbe Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine, katere osnovni cilje je 
revitalizacija podeţelskega prostora ob slovensko-hrvaški meji na temeljih 
trajnostnega turizma. Ena od ključnih nalog tega projekta dosedaj je bilo trţenje 
naravne in kulturne dediščine v okolju Dolenjske in Bele krajine. Seveda pa je 
eden od glavnih izzivov v prihodnje, ureditev stacionarnih kapacitet visoke 
kategorije v podeţelskem okolju, (pri čemer gre predvsem za spoštovanje 
arhitekturnih parametrov tradicionalne vaške arhitekture). 
 
Kratek opis projekta: 
Kratka vsebina projekta je naslednja:  

 Vzpostavitev referenčne skupine,  

 Evidentiranje objektov, ki so primerni za revitalizacijo (5 objektov) 

 Izbor objektov (5 kom) (pregled objektov, pridobivanje dokumentacije, 
izdelava posnetkov obstoječega stanja, fotodokumentacija,  
konservatorske smernice, …), oblikovanje standardov za izbor 
objektov,  

 Izdelava strokovnih podlag za pilotne investicije   
 
Namen: priprava strokovnih podlag za pridobitev gradbenega dovoljenja 
 
Izvajanje: referenčna skupina strokovnjakov sestavljenih v interdisciplinarni 
team za izvedbo, skupaj z izbranimi lastniki objektov . 
 
Predvidene potrebne aktivnosti za izvedbo projekta in njihovo trajanje 
(pričetek in zaključek posamezne aktivnosti) 
Aktivnost 1:    Vzpostavitev referenčne skupine,  
Čas izvajanja:  1 mesec 
 
Aktivnost 2:       Evidentiranje objektov, ki so primerni za revitalizacijo  
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Čas izvajanja:   2 meseca 
 
Aktivnost 3:        Izbor objektov (pregled objektov, pridobivanje 
dokumentacije, izdelava posnetkov obstoječega stanja, fotodokumentacija,  
konservatorske smernice, …), oblikovanje standardov za izbor objektov,  
določitev namembnosti objektov,                        
Čas izvajanja:   6 mesecev 
 
Aktivnost 4:       Izdelava strokovnih podlag za pilotne investicije   
Čas izvajanja:    3 mesece 

 
      

Cilj projekta 

 
Cilji projekta so naslednji: 

 zagotavljanje podpore razvoju turizma z izboljšano ponudbo,  

 boljša izraba kulturnih virov,  

 razvoj novih storitev in produktov,  

 novi viri prihodkov za podeţelsko območje. 

Pričakovani rezultati  

 
Rezultati projekta so naslednji: 

 razvita nova storitev in produkt, 

 povečanja prihodkov podeţelja. 
 

Lokacija projekta 

 
Dolenjska in Bela krajina 

 

Indikatorji za spremljanje 

uspešnosti projekta 

 
                                                                             Zač.st.             Konč.st. 
Z realizacijo projekta bo: 
Št. sodelujočih partnerjev v projektu                        0                    5                      
Št. projektov financiranih iz drugih virov                 0                    1 

 

Tip projekta (obkrožite in 

vpišite) 

 

profiten (v deležu ___%)         neprofiten (v deležu 100%)        

 

Celotna vrednost projekta  

 
54.700 € 

 

Sredstva LEADER (€) 

 
45.583 € 

 

Zasebna sredstva (€) 

 
9.117 € 
 

Prispevek v naravi (%) 
 

 

Druga sredstva (€) 
 

 

Obdobje izvajanja projekta 
Jan. 2009 do september 2009 
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Dinamika vlaganja 

zahtevkov 

 

 

 

 

Kontaktna oseba 

Igor Vizjak 
Razvojni center Novo mesto d.o.o. 
Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto 
e-mail: igor.vizjak@rc-nm.si 
Tel. 07 33 72 980 
 
Dr. Marko Koščak  
Projekt po poteh kulturne dediščine Dolenjska in Bele krajine 
e-mail: marko.koscak@siol.net 

Projektni vodja 

 
Igor Vizjak 
Dr. Marko Koščak 

 

Nadzor nad projektom 

 
Joţica Povše 
Razvojni center Novo mesto d.o.o. 
Ljubljanksa cesta 26, 8000 Novo mesto 

 

Kontaktne informacije o 

projektu 

Igor Vizjak 
Razvojni center Novo mesto d.o.o. 
Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto 
e-mail: igor.vizjak@rc-nm.si 
Tel. 07 33 72 980 
 
Dr. Marko Koščak  
Projekt po poteh kulturne dediščine Dolenjska in Bele krajine 
e-mail: marko.koscak@siol.net 
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PROJEKT ŠT.: _4__ 

 

Ime projekta 

 
»KONZORCIJ PONUDNIKOV ZIDANIŠKEGA TURIZMA 
DOLENJSKE IN BELE KRAJINE« 

Nosilec 

 
Občina Mirna Peč 
Trg 2 
8216 Mirna Peč 

Partnerji 

 Člani konzorcija zidaniškega turizma (30 članov)  

 Lokalne skupnosti na območju Dolenjske in Bele krajine 

 Razvojni center Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo 
mesto 

Projekt prispeva k cilju osi 

(obkrožite) 
1                           2                        3 

Projekt se lahko izvaja tudi 

v drugih ukrepih PRP 

2007 - 2013 (označite z x)  

 

111  

 

125  

 

214  

 

112  132  311  

113  133  312 x 

121  142  322 x 

122  211  323 x 

123  212  se ne more izvajati   

Vsebina projekta 

 
Ozadje projekta: 
V letu 2008 je Razvojni center Novo mesto na območju Dolenjske in Bele 
krajine aktivno izvajal operacijo Razvoj podjetništva na varovanih območjih 
JVS. Operacija je bila delno sofinancirana iz sredstev ESRR. Ena izmed 
prioritet operacije je bila razvoj zidaniškega turizma kot novega turističnega 
produkta na tem območju. Cilj aktivnosti je bil ugotoviti interes za razvoj 
zidaniškega turizma na tem območju. Ankete so pokazale, da interes obstaja. 
Da zidaniški turizem dejansko zaţivi pa bo potrebno izvesti določene 
aktivnosti. Ţe v okviru operacije je bil ustanovljen konzorcij ponudnikov 
zidaniškega turizma in formirana strokovna skupina, ki bo v nadaljevanju 
potencialnim interesentom pomagala pri izpolnjevanju pogojev. Izoblikovan je 
bil tudi izobraţevalni program za čim boljšo ponudbo zidaniškega turizma na 
trgu. 
 
Kratek opis projekta: 
Usposobiti posameznike, da bodo produkt zidniški turizem dejansko ponudili 
trgu. Skozi izvedbo operacije je bilo ugotovljeno, da posamezniki potrebujejo 
strokovno pomoči pri registraciji svoje dejavnosti – o izpolnjevanju pogojev za 
opravljanje dejavnosti zidaniškega turizma. Potrebujejo izobraţevanje za 
izvajanje svoje dejavnosti. Skupni promocijski matarial, oznake, nastope na 
sejemskih prireditvah. 
 
Predvidene potrebne aktivnosti za izvedbo projekta in njihovo trajanje 
(pričetek in zaključek posamezne aktivnosti) 
Aktivnost 1:    Strokovno svetovanje posameznikom  
                        o izpolnjevanju potrebnih pogojev za                      
                        opravljanje dejavnosti zidaniškega turizma,  
                        izdelava usmerjevalnih navodil umestitve  
                        zidaniškega turizma v prostor in moţnosti  
                         trţenja ter zbir zahtevane zakonodaje za  
                         lokalne skupnosti in posameznike, priprava pravilnika in 
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oblikovanje enotnih kriterijev za vključitev posameznih  objektov  skupni 
sistem trţenja.  
Čas izvajanja:  01.11.2008 – 01.06.2009 
 
Aktivnost 2:       Izobraţevanje 
Čas izvajanja:   01.01.2009 – 28.02.2009 
 
Aktivnost 3:     Popis lesenih hramov ali  hisov po terenu    
                          in  Priprava  enotnih kriterijev  in razpisnih   

 pogojev za  moţnosti  sofinanciranja          
                          obnove  teh  objektov. 
Čas izvajanja:   01.04.2009-01.11.2009 
 
Aktivnost 4:       Izdelava promocijskega materiala (vizitke,  
                           zloţenke,…) 
Čas izvajanja:    01.05.2009 – 01.09.2009 
 
Aktivnost 5:       Celostna podoba,  (označevalne table,  
                            Oznake na zidanicah) 
Čas izvajanja:    01.09.2009 – 01.11.2009 
 
Aktivnost 6:        Sodelovanje na sejemskih prireditvah 
                           01.09.2009 – 01.11.2009 
. 
Aktivnost 7:        Trţenje 
                            01.09.2009 – 01.11.2009 
 
 
      

Cilj projekta 

 
Cilj projekta je pripraviti konzorcij zidaniškega turizma, do te stopnje, da se bo 
sposoben trţiti in ustvarjati lastne prihodke.  

Pričakovani rezultati  

 
Rezultati projekta so naslednji: 

 Ustvarjena kritična masa ponudnikov zidaniškega turizma.. 

 Izobraţeni ponudniki zidaniškega turizma  

 Povečano število nočitev v deleţu domačih in tujih gostov v obdobju 5 
let. 

 Pridobiti nove produkte za nadaljnje prijave na različne razpise. 
 

Lokacija projekta 

 
Dolenjska in Bela krajina 

 

Indikatorji za spremljanje 

uspešnosti projekta 

 
                                                                             Zač.st.             Konč.st. 
Z realizacijo projekta bo: 
Št. novih ponudnikov zidaniškega turizma                   0                    30                      
Št. projektov financiranih iz drugih virov                     0                    5 
Št. organiziranih izobraţevanj                                       0                    5 

- od tega ţensk, do                0              40 % 
- mladih do 30 let, do            0              10% 

      - št. vključenih udeleţencev                                      0                100 

Št. novih projektov za prijavo                                        0                   5 
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Tip projekta (obkrožite in 

vpišite) 

 

profiten (v deležu 100%)         neprofiten (v deležu _____)        

 

Celotna vrednost projekta  

 
46.400 € 

 

Sredstva LEADER (€) 

 
15.712 € 

 

Zasebna sredstva (€) 

 
30.688 € 
 

Prispevek v naravi (%) 
 
  17% 

Druga sredstva (€) 
 
  0 

Obdobje izvajanja projekta 
Jan. 2009 do novembra 2009 

 

Dinamika vlaganja 

zahtevkov 

 
30.11.2009 v znesku 15.712 € 
 

 

Kontaktna oseba 

Sonja Klemenc 
Občina Mirna Peč 
Trg 2, 8216 Mirna Peč 
Telefon: 07/393 61 05, GSM: 041 601 483 

Projektni vodja 

 
Sonja Klemenc 
Občina Mirna Peč 
Trg 2, 8216 Mirna Peč 
Telefon: 07/393 61 05, GSM: 041 601 483 

Nadzor nad projektom 

 
Joţica Povše 
Razvojni center Novo mesto d.o.o. 
Ljubljanksa cesta 26, 8000 Novo mesto 

 

Kontaktne informacije o 

projektu 

Sonja Klemenc 
Občina Mirna Peč 
Trg 2, 8216 Mirna Peč 
Telefon: 07/393 61 05, GSM: 041 601 483 
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PROJEKT ŠT.: _5__ 

 

Ime projekta 
 
»PROMOCIJSKI KOTIČEK DOLENJSKE  IN BELE KRAJINE« 

Nosilec 

 
GRM Novo mesto 
Sevno 13 
8000 Novo mesto 

Partnerji 

 Društvo grmčani – društvo za gospodarski in kulturni razvoj podeţelja 
ter ohranjanje krajine, naravne in kulturne dediščine, Sevno 13, 8000 
Novo mesto 

 Občine Dolenjske in Bele krajine 

 Ostala društva iz občin Dolenjske in bele krajine 

 Posamezni ponudniki storitev in izdelkov iz Dolenjske in Bele krajine 

Projekt prispeva k cilju osi 

(obkrožite) 
1                           2                        3 

Projekt se lahko izvaja tudi 

v drugih ukrepih PRP 

2007 - 2013 (označite z x)  

 

111  

 

125  

 

214  

 

112  132 x 311  

113  133 x 312  

121  142 x 322  

122  211  323  

123  212  se ne more izvajati   

Vsebina projekta 

 
Ozadje projekta: 
Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma ţe nekaj let povezuje 
kmetijska gospodarstva Dolenjske in Bele krajine, Posavja in iz drugih delov 
Slovenije v gospodarski grozd na podeţelju. Cilji povezovanja in sodelovanja 
med posameznimi gospodarstvi so povečanje medsebojnih aktivnosti, prijazno 
medsebojno sodelovanje, skupen nastop na slovenskem in tujih trgih, 
promocija podeţelja in lokalno pridelane hrane in druge akupne aktivnosti za 
potrebe organiziranega trţenja izdelkov in pridelkov. Zavedajoč se pomena 
organiziranega trţenja in iskanja novih moţnosti načrtujemo aktivnosti v zvezi s 
promocijo in prodajo v Ljubljani, kjer je kritična masa potencialnih kupcev 
zadostna za pričakovan uspeh. 
 
Kratek opis projekta: 
S projektom ţelimo poiskati in usposobiti partnerje za sodelujoč nastop na 
slovenskem trgu. V procesu nastajanja društva grmčanov je bila ugotovljena 
potreba po dodatnih usposabljanjih za potrebe trţenja in promocije. Z 
razvojem partnerjev se razvija tudi partnerstvo z Poslovnim sistemom Mercator 
d.d., v okviru katerega bomo izvajali svoje aktivnosti preko prodajno razstavnih 
prostorov v njihovih hipermarketih. Preko prodajno razstavnih prostorov 
bomo stalno izobraţevali potrošnika o pomenu zdrave hrane in zdravem načinu 
ţivljenja ter promovirali gospodarstva Dolenjske in Bele krajine, Posavja in 
drugih območij z razvitim partnerstvom.   
V projektu bomo sodelovali z vsemi občinami Dolenjske in Bele krajine. 
Občine bodo n sklopu projekta predstavljale svoje posebnosti, ponudbo in 
pripravile tematske dneve. Pridelovalci in ponudniki kmetijskih izdelkov, 
turističnih in gostinskih kapacitet bodo preko prodajno razstavnega prostora 
promovirale in prodajale svoje izdelke oz. storitve. Mnogi ponudniki bodo 
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zaradi tega projekta pripravili propagandni material in se naučili trţnega 
pristopa do potrošnikov.  
Posamezniki in občine z omenjenega območja bodo ves čas izobraţevali 
potrošnike o varni hrani, pridelani v naši okolici. Prav tako bodo preko delavnic 
in dogodkov pripeljali podeţelski utrip v mesto, s katerim bodo navduševali 
potrošnike in jih trţno animirali. Pričakovan rezultat omenjenih aktivnosti in 
projekta je doseganje konkurenčnih prednosti ponudnikov območja Dolenjske 
in Bele krajine ter s tem povečanje prodaje izdelkov in storitev. 
 
Predvidene potrebne aktivnosti za izvedbo projekta in njihovo trajanje 
(pričetek in zaključek posamezne aktivnosti) 
Aktivnost 1: Pridobivanje partnerjev za skupno sodelovanje      
Čas izvajanja:  1.: od 1.9.2008 do 1.9.2009 
 
Aktivnost 2: Dogovori s PS Mercator d.d. o skupnem sodelovanju in priprava 
razstavno prodajnega prostora v vsaj 1 hipermarketu (Ljubljana) 
Čas izvajanja:  od 1.9.2008. do 1.9.2009 
 
Aktivnost 3: izobraţevanje partnerjev                                 
Čas izvajanja: od 1.9.2008 do 1.9.2009 
 
Aktivnost 4: Izdelava promocijskega materiala        
Čas izvajanja: od 1.10.2008 do 1.9.2009 
 
Aktivnost 5: Promocija in trţenje        
Čas izvajanja: od 1.9.2008 do 1.9.2009 
      

Cilj projekta 

 
Cilj projekta je usposobiti partnerje do te stopnje, da bodo sposobni sami trţiti 
in promovirati lastne proizvode in storitve in ustvarjati dodatne prihodek na 
domačem gospodarstvu. Trajnost projekta bo zagotovljena s stalno povečano 
prodajo izdelkov in storitev na območju Dolenjske in Bele krajine s strani 
kupcev iz Ljubljane in okolice. 

Pričakovani rezultati  

 
Rezultati projekta so naslednji: 

- Pridobiti 30 ponudnikov izdelkov in jih naučiti komunikacije s 
potrošnikom, 

- Postaviti prodajno razstavni prostor v hipermarketu Mercator v 
Ljubljani (Šiška), 

-     Pripraviti 20 promocijskih aktivnosti za promocijo Dolenjske in   Bele 
krajine ter ostalih partnerjev v projektu 

Lokacija projekta 

 
Dolenjska in Bela krajina 

 

Indikatorji za spremljanje 

uspešnosti projekta 

 
                                                                             Zač.st.             Konč.st. 
Z realizacijo projekta bo: 
Št. izvedenih izobraţevanj                                            0                    10                      
Št. podjetij in zdruţenj (društev), ki sodelujejo                     
v projektih:                                                                   0                    20 
Št. novih prireditev:                                                       0                    2 
Št. izobraţevalnih kadrov v procesu formalneg 
in neformalnega izobraţevanja                                      0                    20 

Tip projekta (obkrožite in  
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vpišite) profiten (v deležu 100%)         neprofiten (v deležu _____)        

 

Celotna vrednost projekta  
84.500 € 

 

Sredstva LEADER (€) 

 
29.933 € 

 

Zasebna sredstva (€) 

 
54.567 € 
 

Prispevek v naravi (%) 
 
   

Druga sredstva (€) 
 
   

Obdobje izvajanja projekta 
Jan. 2009 do septembra 2009 

 

Dinamika vlaganja 

zahtevkov 

 
30.09.2009 v znesku 29.933 € 

 

 

 

Kontaktna oseba 

Joţe Podgoršek 
GRM NOVO MESTO – Center biotehnike in turizma 
Sevno 13, 8000 Novo mesto 
e-mail: joze.podgorsek@guest.arnes.si 
tel. 07/3934 731, 031/376 336 

Projektni vodja 

 
Joţe Podgoršek 
GRM NOVO MESTO – Center biotehnike in turizma 
Sevno 13, 8000 Novo mesto 
e-mail: joze.podgorsek@guest.arnes.si 
tel. 07/3934 731, 031/376 336 

Nadzor nad projektom 

 
Joţica Povše 
Razvojni center Novo mesto d.o.o. 
Ljubljanksa cesta 26, 8000 Novo mesto 

 

Kontaktne informacije o 

projektu 

 
Joţe Podgoršek 
GRM NOVO MESTO – Center biotehnike in turizma 
Sevno 13, 8000 Novo mesto 
e-mail: joze.podgorsek@guest.arnes.si 
tel. 07/3934 731, 031/376 336 

mailto:joze.podgorsek@guest.arnes.si
mailto:joze.podgorsek@guest.arnes.si
mailto:joze.podgorsek@guest.arnes.si
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PROJEKT ŠT.: _6__ 

 

Ime projekta 

 
»OHRANJANJE ETNOLOŠKE RAZNOLIKOSTI PODEŢELJA«  
Tema: ţenske in podeţelje 

Nosilec 

 
GRM Novo mesto 
Sevno 13 
8000 Novo mesto 

Partnerji 

 Društvo grmčani – društvo za gospodarski in kulturni razvoj podeţelja 
ter ohranjanje krajine, naravne in kulturne dediščine, Sevno 13, 8000 
Novo mesto 

 Občine Dolenjske in Bele krajine 

 Ostala društva iz občin Dolenjske in bele krajine 

 Posamezni ponudniki storitev in izdelkov iz Dolenjske in Bele krajine 

Projekt prispeva k cilju osi 

(obkrožite) 
1                           2                        3 

Projekt se lahko izvaja tudi 

v drugih ukrepih PRP 

2007 - 2013 (označite z x)  

 

111  

 

125  

 

214  

 

112  132  311  

113  133  312  

121  142  322  

122  211  323 x 

123  212  se ne more izvajati   

Vsebina projekta 

 
Ozadje projekta: 
Kmetijstvo je na podeţelju način ţivljenja. Majhne kmetije v Sloveniji pa so 
sposobne oskrbeti s hrano celotno slovensko prebivalstvo, tudi preko 80 %, 
kljub strukturno izjemno slabim pogojem za kmetovanje. V okviru tega 
podeţelja je ţenska populacija tista, na katerih največkrat sloni delo na kmetiji 
in velikokrat tudi razvoj samih kmetij. Ta način dela zdruţuje ţenske v društva 
podeţelskih ţena. Na območju Dolenjske in Bele krajine deluje veliko takih 
društev. Njihovo dejavnost je potrebno spodbujati, saj  so nosilke in skrbnice 
etnološke raznolikosti tega območja. Ta raznolikost se kaţe v domači obrti in 
izdelkih, pa tudi načinu bivanja in kulinariki. Kmetije se v razvoju obračajo k 
samooskrbi. Včasih so kmetijske zadruge manjše količine trţnih viškov 
odkupile, v zadnjem času pa veliki sistemi ne odkupujejo manjših količin 
kmetijskih pridelkov. Te velike sisteme zanimajo le velike količine, in zato je 
potrebno kmetije oziroma nosilce razvoja na podeţelju spodbuditi za drugačen 
način trţenja teh kmetijskih pridelkov, promocije in prodaje itd. Še posebej je 
potrebno opozoriti pridelovalce na kvaliteto, izvirno domačnost in raznolikost 
te pridelane hrane, saj le taka zagotovo najde kupca. Način prodaje mora biti 
bliţji, zato je treba na podeţelje pripeljati nazaj stare kmečke sejme, vzpodbuditi 
individulano iniciativo za prodajo v mestnih kompleksih in večjih trgovskih 
centrih. Še posebej je treba naučiti pridelovalce priprave pridelkov za trg. Gre 
za moment velike verodostojnosti, ki nastopi med kmetom kot prodajalcem in 
meščanom kot potrošnikom. Kmet na ta način postaja podjetnik, saj se mora 
srečati z elementi priprave za trg, s trţenjem in promocijo.   
 
Kratek opis projekta: 
Sejem ne bo enkraten dogodek, ampak bo v bistvu zaključek celoletnih 
dogodkov, ki bodo potekali na določeno temo. 
Sejemske prireditve, ki jih nameravamo organizirati na tem območju bodo 
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tematske. Vsako leto bodo obravnavale drugo temo. Omogočale bodo prikaz 
rezultatov doseţenih z izvajanjem projektov LEADER. Povezovale bodo 
različne iniciative na podeţelju: mlade, ţenske... s ciljem povezovanja in 
ohranjanja kulturne dediščine. 
Tema prve sejemske prireditve bo ţenska na podeţelju.  
 
Predvidene potrebne aktivnosti za izvedbo projekta in njihovo trajanje 
(pričetek in zaključek posamezne aktivnosti) 

 
1. Aktivnost: Priprava dispozicije za organizacijo sejemske 

prireditve 
Termin izvajanja: od 15. decembra do 15. januarja 2009 
Izdelava organizacijske sheme sejemske prireditve: 

- izdelava dispozicije, 

- obisk društev in delovni sestanek, 

- izdelava zaključnih izhodišč, 

- dispozicija, 

- gantogram del in časovna uskladitev, 

- testiranje moţnosti izvedbe in zagotovitev materialnih pogojev, 

- izdelava detajlnega programa. 
Delovni sestanki z društvi podeţelskih ţena: 
-    18 obiskov. 
 
2. Aktivnost: Ustvarjalne delavnice  
Termin izvajanja: od 15. januarja  do 15. aprila 2009  
Predvidenih 18 delavnic. 

- Organizacijsko metodološki  pristop usposabljanja potencialnih ponudnikov 
za prodajo na sejemski prireditvi (ekonomika prodaje, priprava stojnice). 

- Priprava materiala za delavnice 

-  izdelava animacijskega filma, 

- Izdelava izobraţevalnega programa.  
 
Izdelava izhodišč za sejem 
Izdelava izhodišč za sejem kulinarike in spoznavanje moţnosti trţenja ter 
ugotavljanje razvojnih trendov na področju kulinarike v smislu etnoloških 
posebnosti (priprava tipične dolenjske in belokranjske jedi). 

- Literatura. 

- Poizvedbe in intervjuji. 

- Animacija. 

- Povzetki. 

- Uskladitev z moţnostmi. 
 
Etnološke in kulinarične posebnosti Dolenjske in Bele krajine 
Razvojni trendi na področju kulinarike (priprava tipične dolenjske in tipične 
belokranjske jedi). 

- celodnevna delavnica, 

- demonstracijska učilnica, 

- delo v skupinah, 

- končna razstava in demonstracija slovenskih etnoloških in kulinaričnih 
posebnostih, 

- tekmovanje 18 društev podeţelskih ţena v postavitvi razstave oz. pogrinjka – 
stojnice. 

Predvidenih 12 delavnic  
 
3. Aktivnost: Tematske delavnice 
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Termin izvajanja: od 15. jan. do 15. aprila 2009 
       Okrogle mize na temo 

- Vloga ţenske na podeţelju. 

- Vloga ţenske v politiki.  

 
      Okrogle mize na temo 

 Pomen ohranjanja etnoloških in kulturnih dobrin podeţelja. 

 Ohranjanje ekologije podeţelja.  

 Zdrava prehrana. 

 Zdrava hrana in ekologija podeţelja. 
 
     Predvideni 2 okrogli mizi na območju Dolenjske in 2 okrogli mizi v Beli     
krajini. 

 
4. Aktivnost: Organiziran ogled sejemske prireditve za predstavnike 
aktivov podeţelskih ţena Dolenjske in Bele krajine  
(30 udeleţencev) 

      (predvidoma oktober 2009) 
Ogled tipične sejemske prireditve na temo podeţelja in trţenja produktov              
      Podeţelja. 

Namen strokovne ekskurzije: s pomočjo tuje prakse pridobiti znanje, ki bo 
v nadaljevanju pomoč pri razvoju sejemskih prireditev na tem območju. 
 
5. Aktivnost: Ponudba podeţelskih dobrot v mestu (v enem izmed 
večjih trgovskih centrov) 
Termin izvajanja:  
Od januarja 2009 predvidoma septembra 2009 

       Ciljna skupina – društva podeţelskih ţena. 
Organizacija (stojnica, glasba, narodne noše, promocijski material, embalaţa  
za piškote, oblikovanje peharčka tipične dolenjske in belokranjske 
ponudbe). 
 
6. Aktivnost: Organizacija sejemske prireditve 
Termin izvajanja:  od 23. – 25. oktobra 2009 

      Prostor GRM Novo mesto – površina 3000 m2 
       Sejem bo tematski – predstavitev dela in ponudbe društev podeţelskih   
ţena  
       Predstavljeni bodo tudi prvi rezultati izvajanja pristopa LEADER na tem               
območju. 

Izdelava zloţenk, vabil in drugega promocijskega materiala. 
 
6. Aktivnost: Promocija 
Termin izvajanja: več čas izvajanja projekta 

 5 x 30 min. TV oddaje 

 5 radijskih oddaj 

 Katalogi 

 Novinarske konference  
 

Cilj projekta 

 
Na območju Dolenjske in Bele krajine deluje veliko društev podeţelskih ţena. 
Njihovo dejavnost je potrebno spodbujati, saj so te nosilke in skrbnice 
etnološke raznolikosti tega območja. Cilj projekta je ohraniti tradicijo podeţelja, 
in poskrbeti, da globalizacija ne bo uničila to kar je nastajalo skozi stoletja in se 
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kaţe tako v domači obrti in izdelkih, pa tudi v načinu bivanja in kulinariki. 

Pričakovani rezultati  

 
Rezultati projekta so naslednji: 

1. Število registriranih dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah:  

Sama zasnova sejemske dejavnosti je taka, da bomo znotraj 18 aktivov 
podeţelskih ţena iskali vsaj dve novi organizatorici dopolnilnih dejavnostih na 
njenih kmetijah in vsaj eno za trţenje na dolenjskih oziroma belokranjskih 
sejmih. 
2. Število kmetijskih pridelkov vključenih v sheme kakovosti: 
V procesu priprave za sejem bomo predlagali in oblikovali skupino za pripravo 
ocenjevana kmetijskih pridelkov v okviru rednega letnega sejma na Kmetijski 
šoli Grm. 
3. Število izvedenih izobraţevanj: 
v času priprav na sejem bomo izvedli 18 delavnic in eno celodnevno delavnico 
z 2-dnevno pripravo. 
4. Število udeleţencev izobraţevanj:  

o 150 ţensk  
50 mladih do 30 let (šola) 
5. Število animacijskih dejavnosti  
in štev. udeleţencev: 
10 animacijskih dejavnosti, 150 udeleţencev 
6. Število objavljenih prispevkov: 
5 30 minutnih oddaj in 5 radijskih oddaj, bilten in 2 novinarski konferenci 
7. Število novih prireditev: 
Sejem kulinarike in Kmetijsko turistični sejem 

Lokacija projekta 

 
Dolenjska in Bela krajina 

 

Indikatorji za spremljanje 

uspešnosti projekta 

 
                                                                             Zač.st.             Konč.st. 
Z realizacijo projekta bo: 
Št. novih sejemskih prireditev za podeţelje               0                    1 
Št. izvedenih izobraţevanj                                         0                    19 
Št. udeleţencev izobraţevanj                                      
                                   Št. ţensk                                                     150 
                                    Mladih do 30 let                                          50 
Št. animacijskih dejavnosti in                                                           10 
Št. udeleţencev                                                                              150 
Št. objavljenih prispevkov: 5 x 30 min. oddaj in 5 radijskih oddaj, bilten in 2 
novinarski konferenci                     

Tip projekta (obkrožite in 

vpišite) 

 

profiten (v deležu 100%)         neprofiten (v deležu _100%____)        

 

Celotna vrednost projekta  75.459 € 

Sredstva LEADER (€) 41.105 € 

Zasebna sredstva (€) 34.353 € 

Prispevek v naravi (%) 
 
  12% 

Druga sredstva (€) 
 
   

Obdobje izvajanja projekta 
Od decembra 2008 do oktobra 2009 
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Dinamika vlaganja 

zahtevkov 

 

 

 

 

Kontaktna oseba 

Janez Bratkovič 
GRM NOVO MESTO – Center biotehnike in turizma 
Sevno 13, 8000 Novo mesto 
e-mail: janez.bratkovic@guest.arnes.si 

 

Projektni vodja 

 
Janez Bratkovič 
GRM NOVO MESTO – Center biotehnike in turizma 
Sevno 13, 8000 Novo mesto 
e-mail: janez.bratkovic@guest.arnes.si 

 

Nadzor nad projektom 

 
Joţica Povše 
Razvojni center Novo mesto d.o.o. 
Ljubljanksa cesta 26, 8000 Novo mesto 

 

Kontaktne informacije o 

projektu 

 
Janez Bratkovič 
GRM NOVO MESTO – Center biotehnike in turizma 
Sevno 13, 8000 Novo mesto 
e-mail: janez.bratkovic@guest.arnes.si 
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PROJEKT ŠT.: __7_ 

 

Ime projekta 

 
PILOTNI PROJEKT TESTIRANJA ČISTOSTI AVTOHTONE 
PASME KRANJSKE SIVKE (Apis mellifera carnica)  
Podprojekt 1: Vzpostavitev pilotnega projekta testiranja na območju Bele 
krajine    

Nosilec 

 
Čebelarska zveza Bele krajine – zveza društev 
Naslov: Kolodvorska ul. 34, 8340 Črnomelj 
 

Partnerji 

Občina Črnomelj 
Občina Metlika 
Občina Semič 
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja 

Projekt prispeva k cilju osi 

(obkrožite) 
1                           2                        3 

Projekt se lahko izvaja tudi 

v drugih ukrepih PRP 

2007 - 2013 (označite z x)  

 

111  

 

125  

 

214  

 

112  132  311  

113  133  312  

121  142  322  

122  211  323  

123  212  se ne more izvajati  X 

Vsebina projekta 

 
Čebelarstvo je v Sloveniji tradicionalna kmetijska dejavnost. Slovenija je v 
krogih čebelarstva poznana po vsem svetu po podvrsti ali rasi čebel Apis 
mellifera carnica, ki jo zaradi svetlo sivih dlačic na obročkih zadka ljubkovalno 
imenujemo -  kranjska sivka. Zakon o ţivinoreji opredeljuje kranjsko čebelo kot 
avtohtono pasmo. Pomembnosti naše avtohtone pasme se zaveda tudi drţava, 
zato se je z izjavo št. 42 v pristopni pogodbi k Evropski uniji zavezala, da bo še 
naprej izvajala vse ustrezne ukrepe, potrebne za ohranitev avtohtone kranjske 
čebele na ozemlju Republike Slovenije. Sprejet Program ukrepov na področju 
čebelarstva v Sloveniji v letih 2008-2010 predvideva številne ukrepe v podporo 
čebelarstvu. Neposrednega ukrepa za ohranitev kranjske čebele ne opredeljuje.  
 
Skladno z ugotovitvami projekta študije Razvoj podjetništva na varovanih 
območjih Jugovzhodne Slovenije (Operacijo je delno financirala EU v sklopu 
programa  »Naloţba v vašo prihodnost«), ki ugotavlja problematično stanje na 
področju pasemske ustreznosti kranjske sivke in predlaga rešitev smo oblikovali 
predlog izvedbe pilotnega projekta za področje čebelarjenja. 

 
Projekt sledi tudi  ciljem Lokalne razvojne strategije Dolenjske in Bele krajine in 
sicer ciljem Prioriteta 2: Sonaravno kmetovanje ter dopolnilne in dodatne 
dejavnosti na kmetijah. 

 
Za izvajanje pilotnega projekta smo izbrali območje Bele krajine, kjer   
na Ponikvah v Občini Semič ţe deluje vzrejališče rodovniških matic, ki je 
osnovni pogoj za vzpostavitev vzrejnega območja  oziroma za vzpostavitev 
testne postaje za testiranje čistosti avtohtone pasme čebel. Z delovanjem 
čebelarjev v okviru vzrejnega območja in intenzivnejšo vzrejo plemenskega 
materiala ţelimo izboljšanje stanja čistosti avtohtone pasme čebel z 
vzpostavitvijo  prve testne postaje. 
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S podprojektom bomo pilotno vzpostavili testne postaje in njeno delovanje. V 
prvem obdobju izvajanja projekta v bomo v okviru podprojekta   vzpostavili 
delovanje testne postaje na območju Bele krajine in začeli z izvajanjem 
testiranja, ki se bo nadaljevalo tudi v drugem podprojektu, ko se bo 
nadaljevanje testiranje na območju Bele krajine razširilo tudi na območje širše 
Dolenjske in v odvisnosti od interesa tudi na območje Posavja (predvideno 
območje nove LAS skupine) in na območje Kočevske (območje LAS skupina, 
ki je ţe vzpostavljena).  Po treh letih bo predvidoma vzpostavljeno delovanje 
selekcijskih čebelnjakov v okviru testne postaje.  
 
V okviru podprojekta bomo določili čebelarje, ki bodo prevzeli nalogo 
testiranja matic. Le te bo potrebno ustrezno usposobiti za izvajanje potrebnih 
nalog. Organizirana in izvedena bo tudi strokovno ekskurzija predvidoma na 
Čebelarski inštitut na Češkem, ki se ţe ukvarjajo z tovrstnim testiranjem čistosti 
kranjske sivke. Tako si bomo pridobili ustrezno znanje na primeru izvajanja 
dobre prakse in vzpostavili stik za potrebno izmenjavo izkušenj in znanj. 
Potrebno je tudi zagotoviti ustrezno opremo za izvajanje testiranj (posode za 
prenos in tehtanje satja, okvirje za satnice, opremo za oplojevanje matic, 
elektronske tehtnice, testne mreţ, kletke za zaščito plemenilčkov, material za 
označevanje matic, zaščitna oprema ip.).  Za testiranje se bodo uporabljali panji 
s čebeljimi druţinami posameznih čebelarjev, kar pomeni za čebelarje dodatno 
obremenitev in oviro, saj čebeljih druţina, ki jih bo vključil v testiranje ne more 
prevaţat na druga pasišča. Zato smo te stroške predvideli kot opravičljiv strošek 
in s tem lastno udeleţbo v projektu v naravi.  Za izvajanje podprojekta bo 
potrebna tudi nabava mikroskopa s kamero in potrošni material ter kaseta 
Jenter za vrejo matic in ustrezna drobni material. V okviru projekta bodo kriti 
stroški matic, ki jih bodo čebelarji prevzeli za testiranje. Čebelarji bodo v okviru 
testiranja izvajali naslednje aktivnosti: večkratni pregledi in beleţenje opaţanj v 
panjske liste glede obarvanosti, obsega in kakovosti zaleganj, napadenosti z 
varojo, vaganje količin pridelka na panj, označevanje matic, vodenje dodatne 
evidence. Za izvajanje podprojekta bo potreben  strokovni vodja testne postaje 
in zunanji strokovnjak iz Kmetijskega inštituta Slovenije, ki so edina 
usposobljena ustanova v Sloveniji za izvajanje tovrstnih strokovnih raziskav in 
za izdelavo raziskave morfoloških in etoloških  zančilnosti ekotipa kranjske 
čebele. Sodelovanje Kmetijskega inštituta Slovenije je nujno potrebno iz prej 
navedenih razlogov in zaradi nujnega povezovanja z edino ustanovo v Sloveniji, 
ki vodi rodovniško knjigo za kranjsko sivko. Zunanji strokovnjak bo tudi 
prevzel koordinacijo dela testne postaje in izvajal potrebno vzorčenje. Tekom 
podprojekta  bodo izvedene naslednje aktivnosti: spremljanje in pomoč pri 
odbiri v pogodbenih čebelarstvih, sodelovanje pri pripravi trotarjev, izvajanje 
analiz lastnosti čebel, obdelovanje podatkov, spremljanje in analiziranje lastnosti 
vzrejenih matic,  predstavljanje vzrejnega dela, sodelovanje pri reševanju 
različnih problematik pri nepravilnosti pri vzreji.   
Za potrebe promocije projekta bo izdelana publikacija s predstavitvijo 
rezultatov projekta. Vsebine publikacije bodo za potrebe promocije projekta 
predstavljene tudi na v okviru projekta izdelani spletni strani. Promocija 
projekta se bo izvajala tudi v okviru rokodelskih sejmov preko rednih oddaj 
lokalne televizije. Poskrbeli bomo za promocijo teh dogodkov preko objav 
prispevkov drugih javnih medijev. Širšo javnost bomo preko javnih medijev 
obveščali tu o izvajanju in poteku izobraţevanj in usposabljanj.  
 
Dejavnosti projekta bodo potekale po naslednjih aktivnostih, ki so opredeljene 
glede na čas izvajanja: 
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Aktivnost 1: Izvajanje izobraţevanj 
Od začetka projekta do konec aprila 2009 – izobraţevanja 
Predvidoma najpozneje do septembra 2009 – strokovna ekskurzija 
Aktivnost 2: Nakup opreme  
Od januarja 2009 do konec aprila 2009 
Aktivnost 3: Nakup materiala 
Od januarja 2009 do konec aprila 2009 
Aktivnost 4: Izvajanje testiranja  
Od marca 2009 do konec septembra 2009 
Od marca 2009 do konec septembra 2009  
Aktivnost 5: Izvajanje strokovnega spremljanja in obdelave podatkov 
Od marca 2009 do konec septembra 2009 
Od marca 2010 do konec septembra 2010  
Aktivnost 6: Izdelava raziskovalne naloge   
Aktivnost se bo zaključila po pridobitvi podatkov vseh testiranj in obdelave 
podatkov, torej ob zaključku projekta. 
Aktivnost 7: Promocija projekta 
Promocija projekta se bo sicer izvajala v obdobju celotnega trajanja projekta 
preko objav v javnih medijih, publikacija s predstavitvijo rezultatov projekta pa 
bo izdelana ob zaključku projekta. 
 
Za izvajanje projekta se bo oblikovala projektna skupina v kateri bodo 
sodelovali predstavnik nosilca projekta in predstavniki občin partneric ter 
predstavnik regijske čebelarske zveze.  
 
Nosilec projekta (podprojekta) bo skrbel za pravočasno in strokovno izvajanje, 
sodeloval bo z lastno udeleţbo v projektu, z organiziranjem in izvedbo 
izobraţevanj in promocije. Koordiniral bo pri ostalih aktivnostih projekta.   
Vloga partnerjev - občin: Občine partnerice projekta bodo pomagale pri 
koordinaciji in laţjem izvajanju projekta predvsem zaradi zagotavljanja plačila 
posameznih stroškov opreme, materiala in stroškov storitev. Sproti bodo 
seznanjene o vseh rezultatih projekta, sodelovale bodo pri promociji projekta.    
Vloga partnerja - Regijske čebelarske zveze Petra Pavla Glavarja: Zaradi 
celovitosti izvajanja projekta tudi v nadaljevanju (naslednji LIN) je nujno 
potrebno sodelovanje z Regijsko čebelarsko zvezo Petra Pavla Glavarja, ki bo 
sproti spremljala rezultate projekta in bila seznanjena o vseh aktivnostih zaradi 
nadaljevanja projekta tudi na območju širše Dolenjske.  
 
Projekt je predlagan kot podprojekt oziroma prvi del celovitega projekta, ki se 
bo nadaljeval tudi preko naslednjega Letnega izvedbenega načrta LAS JV 
Slovenije s katerim se bomo še bolj pribliţali doseganju splošnih ciljev projekta 
in dejansko zagotovili  realno ovrednotenje in izmero lastnosti čebel na 
celotnem področju JV Slovenije in doseči celoviti monitoring. Nadaljevanje 
projekta je nujno saj se realna ocena doseţe šele po treh letih izvajanja 
testiranja.  

Cilj projekta 

 
Splošni cilji: 
Ohranjanje avtohtone pasme čebel Zagotoviti zadostno število vzrejenih 
gospodarskih in rodovniških matic kranjske čebele,  
Spremljanje in razvoj ocenjevanja kakovosti vzrejenega plemenskega materiala 
kot pogoj za izvajanje programov izboljševanja tehnologije in ekonomičnosti 
vzreje ter interne kontrole.  
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Specifični cilji:  
Ohranjanje avtohtone pasme čebel na območju izvajanja testne postaje – 
območje Bele krajine;  
Ovrednotiti in izmeriti lastnosti čebel na področju JV Slovenije, v pri fazi na 
območju Bele krajine;  
Na območju testiranja bo z pridobitvijo pasemsko čistih matic trajno izboljšano 
stanje čistosti pasme in zmanjšana moţnost mešanja pasme z izločitvijo druţin 
z neustrezno pasemsko čistostjo; 
Vzpostaviti izvajanje neposrednih testiranj za lokalno vzrejališče matic; 
Usposobiti čebelarje za testiranje in vzdrţevanje pasemske čistosti kranjske 
čebele tudi po preteku predvidenega obdobja trajanja projekta; 
Z nadaljevanjem II. faze projekta v treh letih vzpostaviti sistem monitoringa 
selekcijskega napredka; 
 

Pričakovani rezultati  

 
Nabavljena oprema in material nujen za izvajanje testne postaje; 
Izvedena neformalna izobraţevanja;  
Usposobljeni čebelarji za testiranje in vzdrţevanje pasemske čistosti kranjske 
čebele tudi po preteku predvidenega obdobja izvajanja projekta; 
Izdelana prva faza raziskave morfoloških in etoloških značilnosti ekotipa 
kranjske čebele na območju Bele krajine;  
Pridobitev prvega izbora pasemsko čistih matic; 
Izdelane vsebine za objavo rezultatov projekta na spletnih straneh 
Izdelana publikacija o rezultatih projekta;  
 

Lokacija projekta 
Območje delovanja LAS - Območje Dolenjske in Bele krajine 
Območje izvajanja v podprojektu št.1  – območje Bele krajine  

Indikatorji za spremljanje 

uspešnosti projekta 

Število neformalnega izobraţevanj:  
− začetno stanje v letu 2008: 0; končno stanje v letu 2010: najmanj 6 

Število udeleţencev izobraţevanj: 
− začetno stanje v letu 2008: 0; končno stanje v letu 2010: najmanj140 

Število izobraţenih kadrov v procesu neformalnega izobraţevanja:  
− začetno stanje v letu 2008: 0; končno stanje v letu 2010: najmanj 15 

Izdelana raziskovalna naloga I.faze: 
začetno stanje v letu 2008: 0; končno stanje v letu 2010: 1 

Nabavljena oprema za izvajanje testiranj: 
mikroskop 

− začetno stanje v letu 2008: 0; končno stanje v letu 2010: 1 
oprema za oplojevanje matic 

− začetno stanje v letu 2008: 0; končno stanje v letu 2010: 1 

Tip projekta (obkrožite in 

vpišite) 

 
profiten (v deleţu __0__%)         neprofiten (v deleţu 100 %)        

 

Celotna vrednost projekta  
91.090 € (z DDV) 
 

Sredstva LEADER (€) 
48.846 € 
 

Zasebna sredstva (€) 
 
42.244 € 

Prispevek v naravi (%) 
 

15% 

Druga sredstva (€) 
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Obdobje izvajanja projekta 
 
December 2008 do konca septembra 2010 

Dinamika vlaganja 

zahtevkov 

 
Vlaganje zahtevkov bo v skladu z izvajanjem posameznih aktivnosti: 
Zahtevek 1: 
Aktivnost 1: Izvajanje izobraţevanj (brez strokovne ekskurzije) 
Aktivnost 2: Nakup opreme  
Aktivnost 3: Nakup materiala 
Zahtevek 1: Skupni znesek: 33.192,00 
Čas vlaganja zahtevka: 30. aprila 2009  
Zahtevek bodo vlagale občine partnerice (za stroške nakupa opreme in 
materiala) in nosilec projekta (za stroške izobraţevanja) 
 
Zahtevek 2: 
Aktivnost 4: Izvajanje testiranja za leto 2009 
Aktivnost 1: Izvedba strokovne ekskurzije  
Aktivnost 5: Izvajanje strokovnega spremljanja in obdelave podatkov za l.2009 
Zahtevek 2: Skupni znesek: 18.000,00 
Čas vlaganja zahtevka: 15. oktober 2009 
Zahtevek bodo vlagale občine partnerice.  
 
Zahtevek 3: 
Aktivnost 4: Izvajanje testiranja za leto 2010 
Aktivnost 5: Izvajanje strokovnega spremljanja in obdelave podatkov za l.2010 
Aktivnost 6: Izdelava raziskovalne naloge   
Aktivnost 7: Izvajanje promocije 
Zahtevek 3: Skupni znesek: 15.800,00 
Čas vlaganja zahtevka: 15. oktober 2009 
Zahtevek bodo vlagale občine partnerice (za vse stroške razen stroške 
promocije) in nosilec projekta (za stroške promocije). 
 

Kontaktna oseba 

Stanislav Plut,  Krvavčji vrh 1a, 8330 Semič 
stanislav.plut@gmail.com 
 

Projektni vodja 

 
Vlado Auguštin, Mestni trg 4, 8330 Metlika 
Reference: Vodja projekta » Usposabljanje na področju zatiranje varoje« 
(Nosilec projekta: Čebelarska zveza Slovenije; v okviru uredbe o izvajanju 
programa ukrepov na področju čebelarstva v RS 2005-2007), sodelovanje v 
projektu VALLIS COLAPIS, ki je delno sofinanciran s sredstvi EU v okviru 
medsosedskega programa Slovenija-Hrvaška-Madţarska, Interreg IIIA.  
 

Nadzor nad projektom 

 
Razvojno informacijski center Bela krajina, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj 
Joţica Povše, Razvojni center Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 
Novo mesto 

Kontaktne informacije o 

projektu 

Za nosilca projekta - Čebelarska zveza Bele krajine: 
Stanislav Plut: stanislav.plut@gmail.com 
Za občine partnerice projekta: 
Greta Auguštin: greta.augustin@crnomelj.si 
Za Regijsko zvezo Petra Pavla Glavarja: 
Marko Hrastelj: marko.hrastelj@gmail.com 

mailto:stanislav.plut@gmail.com
mailto:stanislav.plut@gmail.com
mailto:greta.augustin@crnomelj.si
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PROJEKT ŠT.: _8_ 

 

Ime projekta 

 
POVEZOVANJE IN USPOSABLJANJE ROKODELCEV TER 
RAZVOJ CENTROV ROKODELCEV  
Podprojekt št. 1: Določitev osnov razvoja rokodelstva 

Nosilec 
 
Krajinski park Kolpa, Adlešiči 15, 8341 Adlešiči 

Partnerji 

 
Občine partnerice LAS-a JV Slovenije: 
Občina Črnomelj 
Občina Dolenjske toplice 
Občina Metlika 
Občina Mokronog Trebelno 
Občina Mirna Peč 
Občina Novo mesto 
Občina Semič  
Občina Straţa 
Občina Šentjernej 
Občina Šentrupert 
Občina Škocjan 
Občina Šmarješke toplice 
Občina Trebnje 
Občina Ţuţemberk 
 

Projekt prispeva k cilju osi 

(obkrožite) 
1                           2                        3 

Projekt se lahko izvaja tudi 

v drugih ukrepih PRP 

2007 - 2013 (označite z x)  

 

111  

 

125  

 

214  

 

112  132  311 x 

113  133  312 x 

121  142  322  

122  211  323 x 

123  212  se ne more izvajati   

Vsebina projekta 

Domače in umetnostne obrti predstavljajo danes v vseh evropskih in tudi izven 
evropskih drţav pomemben segment identitete in razpoznavnosti. Pri tem gre 
tudi za ohranjanje dejavnosti, izboljšanje kvalitete ţivljenja na podeţelju in 
ohranjanje podobe področja, kjer te dejavnosti potekajo. Razvita gospodarstva 
po drugih evropskih drţavah z ustreznimi stimulacijami in finančnimi 
olajšavami poskrbijo, da se domača obrt razvija v donosno gospodarsko 
panogo. Zaradi pomanjkanj tovrstnih spodbud pri nas spretnosti domače in 
umetnostne obrti na področju Dolenjske in Bele krajine ostajajo neizkoriščene. 
Za iskalce zaposlitve, kmečke ţene, predzaposlene, podjetne mlade kmete lahko 
tudi domača obrt predstavlja priloţnost, ki na podeţelju lahko rešuje 
ekonomsko vprašanje in s tem zvišuje kakovost ţivljenja, istočasno pa ohranja 
eno najbolj ţlahtnih sestavin krajevne pestrosti in različnosti. 
Na Dolenjskem in v Beli krajini še ţivijo obrti, ki so se oblikovale v preteklosti. 
Mnoge so se ohranile; nekatere tako, da so zgolj nadaljevale večslojno izročilo, 
druge z ustvarjanjem novega (tudi s pomočjo novih tehnoloških rešitev) so 
nadgradile obstoječe in s tem dale uporabno vrednost izdelkom tudi v 
sedanjosti. Zaradi nestimulativne politike do domače obrti, se rokodelci vse 
manj odločajo za samozaposlitev, veliko pa jih celo opušča to dejavnost. S tem 
na območju izgubljamo ne le delovna mesta in ekonomsko neodvisnost ljudi, 
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ampak tudi pestrost in prepoznavnost deţele. Znanje veščine domače obrti je 
med ljudmi še ţivo in skrajni čas je, da ohranimo, kar se še ohraniti da.  
 
 
Demografska slika dolenjsko –belokranjskega rokodelstva je slaba. Mojstri 
domače obrti so v večji meri ostareli, problem pa predstavlja tudi dejstvo, da 
večina izdelovalcev nima naslednika, ki bi bil pripravljen nadaljevati rokodelsko 
obrt. Večina delavnic je zastarelih s slabimi pripravami in pripomočki. Pod 
drugi strani je prav v skoraj vsaki dolenjski in belokranjski vsi človek, ki obvlada 
kakšno posebno obrt in je tudi pripravljen svoje znanje širiti naprej. V regiji 
imamo tudi nekaj mlajših rokodelcev, z novimi idejami in velikim ustvarjalnim 
zanosom.  
 
Projekt obsega več sklopov aktivnosti: 
 
Aktivnost 1:  Vzpostavitev skupne baze podatkov, oblikovanje in 
postavitev  spletnih strani  
V sklopu aktivnosti bi evidentirali vse rokodelce in njihove izdelke in s tem 
pripravili bazo podatkov. Baza podatkov bi sluţila  za oblikovanje spletne 
strani, kjer bi bili predstavljeni posamezniki, ki imajo svojo dejavnost statusno 
urejeno. Baza podatkov vseh ostalih rokodelcev pa bi uporabljali v nadaljevanju 
projekta.  
 
Aktivnost 2: Izvajanje rokodelskih delavnic in usposabljanj za pridobitev 
certfikacije   
Zanimanje za rokodelstvo bomo dosegli z izvajanjem rokodelskih delavnic na 
celotnem območju. Za izvedbo teh delavnic bomo izbrali predstavnike iz 
podeţelja, ki so zainteresirani širiti svoje znanje tudi med druge.  
V okviru projekta bodo posamezniki usposobljeni za pridobitev certifikatov z 
namenom bolj profesionalnega opravljanja te dejavnosti v prihodnje, saj 
certifikacija zagotavlja kvaliteto in boljšo promocijo izdelkov. 
 
Aktivnost 3: Izdelava idejne rešitev vzpostavitve treh rokodelskih centrov 
Da bomo dosegli trajnost projekta bomo skupaj s predstavniki nosilne 
organizacije v sodelovanju s predstavniki partnerjev ter v sodelovanju 
zainteresiranih rokodelcev določili tri najbolj ustrezne lokacije za vzpostavitev 
centra rokodelcev po naslednjih območjih: Bela krajina, območje bivše občine 
Trebnje in na območju ene od občin osrednjega dela Dolenjske. Po izboru 
najbolj ustrezne lokacije se bi pripravila idejna rešitev vzpostavitve centra. 
Idejna rešitev bi imela več vsebin: idejni načrt prenove in ureditve objekta, 
določitev vsebin dejavnosti v objektu in potrebne opreme za izvajanje 
posamezne dejavnosti.   
 
Aktivnost 4: Izdelava študije organiziranosti rokodelcev 
Poiskati najbolj ustrezno organizacijsko obliko povezave rokodelcev v povezavi 
s centri rokodelcev oziroma poiskati ustrezno organizacijsko strukturo 
posameznega centra.  Rezultat aktivnosti bo tudi izdelava ustanovnih aktov  
posameznih organizacijskih centrov.   
 
Aktivnost 5: Promocija projekta 
Za potrebe promocije projekta bo izdelana publikacija s predstavitvijo 
rezultatov projekta. Vsebine publikacije bodo za potrebe promocije projekta 
predstavljene tudi na v okviru projekta izdelani spletni strani. Promocija 
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projekta se bo izvajala tudi v okviru rokodelskih sejmov preko rednih oddaj 
lokalne televizije. Poskrbeli bomo za promocijo teh dogodkov preko objav 
prispevkov drugih javnih medijev. Širšo javnost bomo preko javnih medijev 
obveščali tu o izvajanju in poteku izobraţevanj in usposabljanj.  
 
Za izvajanje projekta se bo oblikovala projektna skupina v kateri bodo 
sodelovali predstavniki vseh občin partneric in predstavnik nosilca projekta.  
 
Naloga projektne skupine bo: koordinacija aktivnosti, iskanje skupnih rešitev 
vseh dilem pri izvajanju projekta, usklajevanje aktivnosti in izbire ustreznih 
izvajalcev posameznih aktivnosti.   
 
Projekt je predlagan kot podprojekt oziroma prvi del celovitega projekta, ki se 
bo nadaljeval tudi preko naslednjega Letnega izvedbenega načrta LAS JV 
Slovenije s katerim se bomo še bolj pribliţali doseganju splošnih ciljev projekta 
in dejansko zagotovili podporno okolje za ohranitev in razvoj domače obrti. 
  

Cilj projekta 

Splošni cilj:   
Ohranitev in razvoj domače obrti;  
Ustvariti podporno okolje za razvoj domače obrti;  
Izboljšati kakovost ţivljenja na območju, predvsem na tistem, ki so bolj 
prikrajšani in oddaljeni od večjih centrov s pomočjo pospeševanja razvoja 
domače obrti.   
Z izobraţevanji, usposabljanji  in  z oblikovanjem podpornega okolja oblikovati 
nove trţenjsko zanimive produkte izdelkov domače obrti.  
Povezati rokodelce celotnega območja Dolenjske in Bele krajine za namene 
skupne promocije, trţenja, ohranitve ter razvoja te dejavnosti; 
V čim večji meri zagotoviti vključevanje ţensk s podeţelja v procese 
izobraţevanja in usposabljanja z namenom, da postanejo podjetnice z uporabo 
pridobljenega znanja in sposobnosti;  
Vključevanje invalidnih oseb v proces razvoja domače obrti. 
 
Specifični cilji:  
Analiza in popis trenutnega stanja rokodelske dejavnosti; 
Z delavnicami vzpostaviti tesnejši partnersko sodelovanje med izdelovalci 
samimi; 
Z delavnicami vzpodbuditi za ponovno zanimanje ţe skoraj pozabljenih 
domačih obrti;  
Usposobiti posameznike za pridobitev certifikatov z namenom  bolj 
profesionalnega opravljanja te dejavnosti v prihodnje;  
Preveriti najbolj sprejemljivo pravno organizacijsko obliko zdruţenja 
rokodelcev na celotnem območju Dolenjske in Bele krajine ali po posameznih 
območjih glede na interes po zdruţevanju. 
 

Pričakovani rezultati  

 
Vzpostavljena evidenca rokodelcev in njihovih izdelkov na območju Dolenjske 
in Bele krajine; 
Izdelana foto dokumentacija izdelkov rokodelcev za potrebe oblikovanja 
spletne strani; 
Oblikovana in izdelana spletna stran; 
Izvedeno formalno usposabljanje za potrebe pridobitve certifikacije najmanj 10-
ih  izdelkov domače obrti; 
Izvedena neformalna izobraţevanja v obliki delavnic; 
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Izdelane idejne zasnove ureditve rokodelskega centra;   
Izdelana študija izvedljivosti pravne oblike povezave rokodelcev; 
Izdelana publikacija s predstavitvijo rezultatov projekta; 
 

Lokacija projekta 

 
Območje delovanja LAS JV Slovenije - območje Dolenjske in Bele krajine 
 

Indikatorji za spremljanje 

uspešnosti projekta 

 
Število neformalnega izobraţevanj:  

− začetno stanje v letu 2008: 0; končno stanje v letu 2010: najmanj 15 
Število programov funkcionalnih izobraţevanj: 

− začetno stanje v letu 2008: 0; končno stanje v letu 2010: najmanj 1 
Število izobraţenih kadrov v procesu formalnega izobraţevanja: 

− začetno stanje v letu 2008: 0; končno stanje v letu 2010: 10 
Število izobraţenih kadrov v procesu neformalnega izobraţevanja:  

− začetno stanje v letu 2008: 0; končno stanje v letu 2010: najmanj 150 
Število oblikovanih mest neposredne prodaje za izdelke domače obrti: 

− začetno stanje v letu 2008: 0; končno stanje v letu 2013: 3 
Število izdelanih študij in idejnih rešitev: 

− začetno stanje v letu 2008: 0; končno stanje v letu 2010: 1 študija, 3 
idejne rešitve  

Izdelana spletna stran: 
− začetno stanje v letu 2008: 0; končno stanje v letu 2013: 1 

Pridobljena fotodokumentacija:  
− začetno stanje v letu 2008: 0; končno stanje v letu 2013: najmanj 50 

fotografij  

 

Tip projekta (obkrožite in 

vpišite) 

 

profiten (v deležu  15, 50 %)         neprofiten (v deležu  80,50 %)        

 

Celotna vrednost projekta  42.418 € 

Sredstva LEADER (€) 33.814 € 

Zasebna sredstva (€)  8.604 € 

Prispevek v naravi (%)  

Druga sredstva (€)  

Obdobje izvajanja 

projekta 

 
December 2008 – september 2009 

Dinamika vlaganja 

zahtevkov 

30. september 2009  v znesku 33.814 € 
  

Kontaktna oseba 
Greta Auguštin, Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj  
 

Projektni vodja 

 
Boris Grabrijan, direktor javnega zavoda Krajinski park Kolpa 
Krajinski park Kolpa, Adlešiči 15, 8341 Adlešiči 

Nadzor nad projektom 
 
Razvojno informacijski center Bele krajine 

Kontaktne informacije o 

projektu 

? 
 

  



 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 
Evropa investira v podeželje 
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