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Naslov:      OSEBNA IZKAZNICA LAS DOLENJSKA IN 

       BELA KRAJINA 

 

 

 

 

Nosilec naloge:  za  

LOKALNO AKCIJSKO SKUPINO DOLENJSKA IN 

   BELA KRAJINA 

Razvojni center Novo mesto d.o.o.,  

Ljubljanska cesta 26, 8000 
 

Odgovorna oseba nosilca naloge: mag. Mojca Špec Potočar 

Kontaktna oseba nosilca: Joţica Povše 

 

 

Oţja strokovna skupina za izdelavo 

osebne izkaznice LAS Dolenjska in Bela krajina: 

 

 Dr. Marko Koščak, Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine 

 Mag. Zdenka Kramar, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto 

 Borut Klobučar, Razvojni informacijski center Bela krajina 

 Mag. Miha Pezelj, Razvojni center Novo mesto 

 Joţica Povše, Razvojni center Novo mesto 
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A) OSNOVI PODATKI O LAS 

 

 Ime  LAS:  LAS DOLENJSKA IN BELA KRAJINA 

                  (v nadaljevanju: LAS) 

 Sedeţ LAS  Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto 

 

 

 Številka bančnega računa LAS Dolenjska in Bela krajina: 

SI 56 0297 0025 7193 143 pri NLB d.d. Podruţnica Dolenjska 

in Bela krajina 

 

 

 Podatki o registraciji ORGANA UPRAVLJANJA: 

 

RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO d.o.o. 

Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto 

Odgovorna oseba: mag. Mojca Špec Potočar 

 

Indentifikacijski podatki 

Telefon/telefax/e-pošta:  07 337 29 80 

    07 337 29 81 

    razvojni.center.nm@siol.net 

Matična številka:  1227319 

Davčna številka:  77074963 

Transakcijski račun: IBAN SI56 0315 01000 0476 602 SKB banka d.d. 

Ljubljana 

IBAN SI56 0297 0005 01222 975 Nov Ljubljanska 

banka d.d. Ljubljana 

 

 

 Podatki o ustanovitvi 

 Datum vpisa pri registrskem organu:  19.11.1997 

 Registerski organ:    Okroţno sodišče Novo mesto 

 Zaporedna številka:    10399700 

 Poreklo ustanovitvenega kapitala:  Domači kapital 

 Drţava ustanovitvenega kapitala: 

 Vrsta lastnine:     Mešana lastnina 

 Ustanovitelji:     Občina Mirna Peč 
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       Občina Ţuţemberk 

       Občina Dolenjske Toplice 

       Gospodarska zbornica Slovenije 

       Območna obrtna zbornica Novo mesto 

       Mestna občina Novo mesto 

       Občina Škocjan 

       Občina Šentjernej 

 

 Velikost območja LAS/od tega velikost naseli z več kot 10.000 prebivalcev: 

 

 

 

Občina Površina 

  v km 
2
 

    

Črnomelj 339,7 

Dolenjske Toplice 110,2 

Metlika 108,9 

Mirna Peč 48 

Mokronog - Trebelno 73,4 

Novo mesto 235,7 

Semič 146,7 

Straţa 28,5 

Šentjernej 96,8 

Šentrupert 49 

Škocjan 60,4 

Šmarješke Toplice 34,2 

Trebnje 194,9 

Ţuţemberk 164,3 

Skupaj 1690,7 
Vir: Statistične informacije, 9. januar 2008, Statistični urad R Slovenije 

 

 

Velikost naselja nad 10.000 prebivalcev na območju LAS Dolenjska in Bela: 

 

Naselje Število prebivalcev Površina 

Novo mesto 22.415 30,3 
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 Število prebivalcev  LAS /od tega število prebivalcev v naseljih z več kot 10.000 

prebivalci 

 

 

Občina Prebivalci 

  30. 6. 2007 

    

Črnomelj 14.812 

Dolenjske Toplice 3.429 

Metlika 8.439 

Mirna Peč 2.792 

Mokronog - 

Trebelno 

2.944 

Novo mesto 35.511 

Semič 3.893 

Straţa 3.813 

Šentjernej 6.752 

Šentrupert 2.419 

Škocjan 3.185 

Šmarješke Toplice 3.061 

Trebnje 13.909 

Ţuţemberk 4.599 

Skupaj 109.558 
Statistične informacije, 9. januar 2008, Statistični urad R Slovenije 

 

Število prebivalcev v naselju nad 10.000 prebivalci.  

 

Naselje Število prebivalcev Površina 

Novo mesto 22.415 30,3 

 

 

 Imena naselij v območju in občin katere spadajo: 

 

 

 
Občina     
ČRNOMELJ     

     

Naselje Naselje Naselje Naselje Naselje 

Adlešiči Dolenji Radenci Kaniţarica Petrova vas Šipek 

Balkovci Dolenji Suhor pri Vinici Kneţina Pobreţje Špeharji 

Bedenj Dolnja Paka Kot ob Kolpi Podklanec Talčji Vrh 

Belčji Vrh Draga pri Sinjem Vrhu Kot pri Damlju Podlog Tanča Gora 

Bistrica Dragatuš Kovača vas Prelesje Tribuče 

Blatnik pri Črnomlju Dragoši Kovačji Grad Preloka Tušev Dol 

Bojanci Dragovanja vas Kvasica Pribinci Učakovci 

Brdarci Drenovec Lokve Purga Velika Lahinja 

Breg pri Sinjem Vrhu Dreţnik Mala Lahinja Pusti Gradec Velika sela 

Breznik Fučkovci Mala sela Rim Veliki Nerajec 

Butoraj Golek Mali Nerajec Rodine Vinica 

Cerkvišče Golek pri Vinici Marindol Roţanec Vojna vas 

Črešnjevec pri Dragatušu Gorenja Podgora Mavrlen Roţič Vrh Vranoviči 
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Črnomelj Gorenjci pri Adlešičih Mihelja vas Ručetna vas Vrhovci 

Čudno selo Gorenji Radenci Miklarji Sečje selo Vukovci 

Dalnje Njive Gorica Miliči Sela pri Dragatušu Zagozdac 

Damelj Gornja Paka Močile Sela pri Otovcu Zajčji Vrh 

Dečina Gornji Suhor pri Vinici Naklo Selce pri Špeharjih Zapudje 

Desinec Griblje Nova Lipa Sinji Vrh Zastava 

Deskova vas Grič pri Dobličah Obrh pri Dragatušu Sodevci Zilje 

Dobliče Hrast pri Vinici Ogulin Srednji Radenci Zorenci 

Doblička Gora Hrib Otovec Stara Lipa Ţuniči 

Dolenja Podgora Jankoviči Paunoviči Stari trg ob Kolpi   

Dolenja vas pri Črnomlju Jelševnik Pavičiči Straţnji Vrh   

Dolenjci Jerneja vas Perudina Svibnik   

 

Občina     
DOLENJSKE TOPLICE     

     

Naselje Naselje Naselje Naselje Naselje 

Bušinec Dolenjske Toplice Kočevske Poljane Obrh Soteska 

Cerovec Drenje Loška vas Podhosta Stare Ţage 

Dobindol Gabrje pri Soteski Mali Rigelj Podstenice Suhor pri Dol. Toplicah 

Dolenje Gradišče Gorenje Gradišče Meniška vas Podturn pri Dol. Toplicah Veliki Rigelj 

Dolenje Polje Gorenje Polje Nova Gora Sela pri Dol. Toplicah Verdun pri Uršnih selih 

Dolenje Sušice Gorenje Sušice Občice Selišče   

 

Občina     
METLIKA     

     

Naselje Naselje Naselje Naselje Naselje 

Bereča vas Dolnje Dobravice Hrast pri Jugorju Metlika Rosalnice 

Boginja vas Dolnji Suhor pri Metliki Jugorje pri Metliki Mlake Sela pri Jugorju 

Bojanja vas Drage Kamenica Okljuka Slamna vas 

Boldraţ Dragomlja vas Kapljišče Otok Svrţaki 

Boršt Drašiči Klošter Podzemelj Škemljevec 

Boţakovo Geršiči Krasinec Prilozje Škrilje 

Boţič Vrh Gornja Lokvica Krašnji Vrh Primostek Trnovec 

Brezovica pri Metliki Gornje Dobravice Krivoglavice Radoši Vidošiči 

Bušinja vas Gornji Suhor pri Metliki Kriţevska vas Radovica Zemelj 

Čurile Grabrovec Krmačina Radoviči Ţelebej 

Dole Gradac Mačkovec pri Suhorju Rakovec Ţelezniki 

Dolnja Lokvica Grm pri Podzemlju Malo Lešče Ravnace   

 

Občina     
MIRNA PEČ     

     

Naselje Naselje Naselje Naselje Naselje 

Biška vas Golobinjek Hrastje pri Mirni Peči Mali Vrh Šentjurij na Dolenjskem 

Čemše Gorenji Globodol Jablan Mirna Peč Veliki Kal 

Dolenja vas pri Mirni 

Peči Gorenji Podboršt Jelše Orkljevec Vrhovo pri Mirni Peči 

Dolenji Globodol Goriška vas Jordankal Poljane pri Mirni Peči Vrhpeč 

Dolenji Podboršt Grč Vrh Malenska vas Selo pri Zagorici   

Globočdol Hmeljčič Mali Kal Srednji Globodol   

 

Občina     
MOKRONOG-TREBELNO    

     

Naselje Naselje Naselje Naselje Naselje 

Beli Grič Čilpah Hrastovica Most Slepšek 

Bitnja vas Čuţnja vas Jagodnik Ornuška vas Srednje Laknice 

Bogneča vas Dolenje Laknice Jelševec Ostroţnik Sv. Vrh 

Brezje pri Trebelnem Dolenje Zabukovje Kriţni Vrh Podturn Štatenberk 



 7 

Brezovica pri Trebelnem Drečji Vrh Log Pugled pri Mokronogu Trebelno 

Bruna vas 

Gorenja vas pri 

Mokronogu Maline Puščava Velika Strmica 

Cerovec pri Trebelnem Gorenje Laknice 
Martinja vas pri 
Mokronogu Radna vas Vrh pri Trebelnem 

Cikava Gorenje Zabukovje Mirna vas Ribjek   

Češnjice pri Trebelnem Gorenji Mokronog Mokronog Roje pri Trebelnem   

 

Občina     
NOVO MESTO     

     

Naselje Naselje Naselje Naselje Naselje 

Birčna vas Gorenje Kamence Koti Podgrad Travni Dol 

Boričevo Gorenje Kamenje Kriţe Potov Vrh Trška Gora 

Brezje Gorenje Karteljevo Kuzarjev Kal Prečna Uršna sela 

Brezovica pri Stopičah Gorenje Kronovo Laze Pristava Velike Brusnice 

Češča vas Gorenje Lakovnice Leskovec Rajnovšče Veliki Cerovec 

Črešnjice Gorenje Mraševo Lešnica Rakovnik pri Birčni vasi Veliki Orehek 

Črmošnjice pri Stopičah Gorenji Suhadol Lutrško selo Rateţ Veliki Podljuben 

Daljni Vrh Gornja Teţka Voda Mala Cikava Sela pri Rateţu Veliki Slatnik 

Dobovo Gumberk Male Brusnice Sela pri Štravberku Verdun 

Dolenja vas Herinja vas Mali Cerovec Sela pri Zajčjem Vrhu Vinja vas 

Dolenje Grčevje Hrib pri Orehku Mali Orehek Sevno Vrh pri Ljubnu 

Dolenje Kamenje Hrušica Mali Podljuben Smolenja vas Vrh pri Pahi 

Dolenje Karteljevo Hudo Mali Slatnik Srebrniče Vrhe 

Dolenje Lakovnice Iglenik Mihovec Srednje Grčevje Zagrad pri Otočcu 

Dolenji Suhadol Jama Otočec Stopiče Zajčji Vrh pri Stopičah 

Dolnja Teţka Voda Jelše pri Otočcu Paha Stranska vas Ţdinja vas 

Dolţ Jugorje Pangrč Grm Suhor Ţihovo selo 

Gabrje Jurna vas Petane Šentjošt   

Golušnik Konec Petelinjek 

Škrjanče pri Novem 

mestu   

Gorenje Grčevje Koroška vas Plemberk Štravberk   

 

Občina     
SEMIČ     

     

Naselje Naselje Naselje Naselje Naselje 

Blatnik pri Črmošnjicah Gornje Laze Mašelj Praprot Srednja vas 

Brezje pri Roţnem Dolu Gradnik Moverna vas Preloge Starihov Vrh 

Brezje pri Vinjem Vrhu Hrib pri Cerovcu Nestoplja vas Pribišje Stranska vas pri Semiču 

Brezova Reber Hrib pri Roţnem Dolu Omota Pugled Štrekljevec 

Brezovica pri 
Črmošnjicah Kal Oskoršnica Roţni Dol Trebnji Vrh 

Brstovec Komarna vas Osojnik Sela pri Vrčicah Vinji Vrh pri Semiču 

Cerovec pri Črešnjevcu Krupa Planina Semič Vrčice 

Črešnjevec pri Semiču Krvavčji Vrh Podreber Sodji Vrh   

Črmošnjice Lipovec Potoki Sovinek   

Gaber pri Črmošnjicah Maline pri Štrekljevcu Praproče Sredgora   

 

Občina     
STRAŢA     

     

Naselje Naselje Naselje Naselje Naselje 

Dolnje Mraševo Jurka vas Podgora Prapreče pri Straţi Straţa 

Drganja sela Loke Potok Rumanja vas Vavta vas 

    Zalog 

 

Občina     
ŠENTJERNEJ     

     

Naselje Naselje Naselje Naselje Naselje 
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Apnenik Dolenji Maharovec Hrastje Polhovica Tolsti Vrh 

Breška vas Drama Hrvaški Brod Prapreče pri Šentjerneju Veliki Ban 

Brezje pri Šentjerneju Drča Imenje Pristava pri Šentjerneju Volčkova vas 

Cerov Log Gorenja Brezovica Javorovica Pristavica Vratno 

Čadraţe Gorenja Gomila Ledeča vas Rakovnik Vrbovce 

Čisti Breg Gorenja Stara vas Loka Razdrto Vrh pri Šentjerneju 

Dobravica 

Gorenje Gradišče pri 

Šentj. Mali Ban Roje Zameško 

Dolenja Brezovica Gorenje Mokro Polje Mihovica Sela pri Šentjerneju Zapuţe 

Dolenja Stara vas Gorenje Vrhpolje Mihovo Šentjakob Ţerjavin 

Dolenje Gradišče pri 

Šentj. Gorenji Maharovec Mršeča vas Šentjernej Ţvabovo 

Dolenje Mokro Polje Groblje pri Prekopi Orehovica Šmalčja vas   

Dolenje Vrhpolje Gruča Ostrog Šmarje   

 

Občina     
ŠENTRUPERT     

     

Naselje Naselje Naselje Naselje Naselje 

Bistrica Hom Okrog Roţenberk Trstenik 

Brinje Hrastno Prelesje Slovenska vas Vesela Gora 

Dolenje Jesenice Kamnje Rakovnik pri Šentrupertu Straţa Vrh 

Draga pri Šentrupertu Kostanjevica Ravne nad Šentrupertom Šentrupert Zabukovje 

Gorenje Jesenice Mali Cirnik pri Šentjanţu Ravnik Škrljevo Zaloka 

 

Občina     
ŠKOCJAN     

     

Naselje Naselje Naselje Naselje Naselje 

Bučka Gabrnik Hudenje Osrečje Tomaţja vas 

Čučja Mlaka Gorenje Dole Jarčji Vrh Ruhna vas Velike Poljane 

Dobrava pri Škocjanu Gorenje Radulje Jelendol Segonje Zaboršt 

Dobruška vas Goriška Gora Jerman Vrh Stara Bučka Zagrad 

Dolenje Dole Goriška vas pri Škocjanu Klenovik Stopno Zalog pri Škocjanu 

Dolenje Radulje Gornja Stara vas Mačkovec pri Škocjanu Stranje pri Škocjanu Zavinek 

Dolnja Stara vas Grmovlje Male Poljane Škocjan Zloganje 

Dule Hrastulje Močvirje Štrit   

 

Občina     
ŠMARJEŠKE TOPLICE     

     

Naselje Naselje Naselje Naselje Naselje 

Bela Cerkev Draga Hrib Sela Vinica pri Šmarjeti 

Brezovica Druţinska vas Koglo Sela pri Zburah Vinji Vrh 

Čelevec Gorenja vas pri Šmarjeti Mala Strmica Strelac Zbure 

Dol pri Šmarjeti Gradenje Orešje Šmarješke Toplice Ţaloviče 

Dolenje Kronovo Grič pri Klevevţu Radovlja Šmarjeta   

 

Občina     
TREBNJE     

     

Naselje Naselje Naselje Naselje Naselje 

Arčelca Glinek Krušni Vrh Preska pri Dobrniču Škrjanče 

Artmanja vas Goljek Kukenberk Primštal Šmaver 

Babna Gora Gombišče Lipnik Pristavica pri Vel. Gabru Štefan pri Trebnjem 

Belšinja vas Gomila Lisec Račje selo Trbinc 

Benečija Gorenja Dobrava Log pri Ţuţemberku Ravne Trebanjski Vrh 

Bič Gorenja Nemška vas Lokve pri Dobrniču Razbore - del Trebnje 

Blato Gorenja vas Lukovek Rdeči Kal Trnje 

Breza Gorenja vas pri Čateţu Luţa Repče Vavpča vas pri Dobrniču 

Brezovica pri Mirni Gorenja vas pri Mirni Mačji Dol Replje Velika Loka 
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Cesta 

Gorenje Kamenje pri 

Dobrniču Mačkovec Reva Velika Ševnica 

Cirnik Gorenje Medvedje selo Mala Loka Rihpovec Velike Dole 

Čateţ Gorenje Ponikve Mala Ševnica Rodine pri Trebnjem Veliki Gaber 

Češnjevek Gorenje selce 

Male Dole pri Stehanji 

vasi Roje pri Čateţu Veliki Videm 

Debenec Gorenji Podboršt pri V. Loki Mali Gaber Roţenpelj Volčja Jama 

Dečja vas Gorenji Podšumberk Mali Videm Roţni Vrh Volčje Njive 

Dobrava Gorenji Vrh pri Dobrniču Martinja vas Sajenice Vrbovec 

Dobravica pri Vel. Gabru Gornje Prapreče Medvedjek Sejenice Vrhovo pri Šentlovrencu 

Dobrnič Gradišče pri Trebnjem Meglenik Sela pri Šumberku Vrhtrebnje 

Dol pri Trebnjem Grič pri Trebnjem Migolica Selo pri Mirni Vrtače 

Dolenja Dobrava Grm Migolska Gora Selska Gora Zabrdje 

Dolenja Nemška vas Grmada Mirna Stan Zagorica 

Dolenja vas pri Čateţu Hudeje Mrzla Luţa Stara Gora Zagorica pri Čateţu 

Dolenje Kamenje pri 

Dobrniču Iglenik pri Veliki Loki Muhabran Stehanja vas Zagorica pri Dobrniču 

Dolenje Medvedje selo Jezero Občine Stranje pri Dobrniču 

Zagorica pri Velikem 

Gabru 

Dolenje Ponikve Kamni Potok Odrga 
Stranje pri Velikem 
Gabru Zavrh 

Dolenje Selce Kneţja vas Orlaka Studenec Zidani Most 

Dolenji Podboršt pri Treb. Korenitka Pekel Svetinja Ţabjek 

Dolenji Podšumberk Korita Pluska Šahovec Ţelezno 

Dolenji Vrh Kriška Reber Podlisec Šentlovrenc Ţubina 

Dolga Njiva pri Šentlovren. Kriţ Potok Ševnica   

Dolnje Prapreče Krtina Praprotnica Škovec   

 

Občina     
ŢUŢEMBERK     

     

Naselje Naselje Naselje Naselje Naselje 

Boršt pri Dvoru Gornji Kriţ Mali Lipovec Sadinja vas pri Dvoru Vrh pri Hinjah 

Brezova Reber pri Dvoru Gradenc Malo Lipje Sela pri Ajdovcu Vrh pri Kriţu 

Budganja vas Hinje Pleš Sela pri Hinjah Vrhovo pri Ţuţemberku 

Dešeča vas Hrib pri Hinjah Plešivica Srednji Lipovec Zafara 

Dolnji Ajdovec Jama pri Dvoru Podgozd Stavča vas Zalisec 

Dolnji Kot Klečet Podlipa Šmihel pri Ţuţemberku Ţuţemberk 

Dolnji Kriţ Klopce Poljane pri Ţuţemberku Trebča vas Ţvirče 

Drašča vas Lašče Prapreče Veliki Lipovec   

Dvor Lazina Prevole Veliko Lipje   

Gornji Ajdovec Lopata Ratje Vinkov Vrh   

Gornji Kot Mačkovec pri Dvoru Reber Visejec   

 

 Opredelitev LAS glede na statistične regije (v katerih regijah in v kolikšnem 

obsegu se LAS nahaja: 

 

 

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

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

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

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

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

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

povezano.   

 

Območje LAS meri 1.660,40 km2, ima 87.143 prebivalcev (Vir: Statistični urad, 9. januar 

2008) ter sodi s 8,3% površine in s 5,4% prebivalstva Slovenije med območja z manjšo 

stopnjo poselitve (64 prebivalcev na kvadratni kilometer, Slovenija v povprečju 99 
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prebivalcev), ki je najredkejša v občini Semič, kjer ţivi 26 prebivalcev na kvadratni 

kilometer. Določena območja (Suha krajina, Bela krajina, Gorjanci) imajo zelo neugodno 

starostno strukturo prebivalstva, več kot polovica površine projektnega območja pa ima status 

demografsko ogroţenega območja. 

 

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

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

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

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

gradbeništvo. Med najpomembnejše značilnosti podjetniškega sektorja sodita izvozna 

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

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

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

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

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

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

območju in kjer so tudi najuspešnejša podjetja. 

 

 

B) OPIS NASTANKA LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE 

 

 Opis aktivnosti za vzpostavitev partnerstva  
 

OPIS PRIPRAVE STRATEGIJE: 

 

Za pripravo Strategije so bila izvedene delavnice na terenu, ki so bile po vsebini in namenu 

razdeljene na naslednje sklope: 

 

Prvi del (glej PRILOGA, Seznam izvedenih delavnic, delavnice od zap.št.1 – zap.št. 10): 

 

Vsebinsko so bile posamezne delavnice razdeljene na dva dela. V prvem delu je bil izveden 

animacijsko, motivacijski in informativni del, v katerem so bili udeleţenci seznanjeni z 

osnovnimi principi in načinom delovanje LEADER. Drugi del je bil namenjen vsebinskim 

dopolnitvam in konkretnim aktivnostim za njihovo pripravo in sprejem. Tako so strokovni 

nosilci po posameznih področjih (kmetijstvo z dopolnilnimi dejavnostmi, domača obrt, 

podjetništvo in infrastruktura) pripravili strokovna izhodišča, jih prediskutirali s skupino in se 

dogovorili za njihovo dopolnitev ter nadgradnjo do naslednje delavnice. 

 

Drugi del (glej PRILOGA, Seznam izvedenih delavnic, delavnice od zap.št. 20 – zap.št. 29)  

 

Delavnica so bile izvedene za pridobitev potrebnih podatkov in informacij za pripravo 

izvedbenega dela Strategije. Na delavnicah so udeleţenci, razdeljeni v skupine po posameznih 

prioritetah - skupaj z nosilcem prioritete v strokovni ekipi, ki je strategijo pripravljala -

razpravljali o vsebinskih elementih ter konkretnih projektnih idejah za implementacijo. 

 

Tretji del (glej PRILOGA, Seznam izvedenih delavnic, delavnice od zap.št. 11 – zap.št. 19 in 

št. 32, 33, 34, 36, 38 in 39) 

 

Delavnice za t.i. »burjenje moţganov«, na katerih so se na eni strani predstavili primeri 

»dobrih praks« doma in v tujini ter kjer so udeleţenci v diskusiji s predavateljem in med seboj 
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lahko prediskutirali vsa odprta vprašanja, ki so jih zanimala v zvezi s tematiko ali pa za svojo 

lastno prakso in potrebo. 

 

Četrti del (glej PRILOGA, Seznam izvedenih delavnic, delavnice zap.št. 30, 31, 35 in 37) 

 

Ta sklop delavnic je bil (poleg rednih sej Koordinacijskega odbora projekta Po poteh 

dediščine Dolenjske in Bele krajine, na katerih se je obravnavala tematika priprave Strategije 

LEADER) namenjen oblikovanju konsenza in dogovorov v zvezi s pravno formo LAS-a, kot 

tudi oblikovanju konsenza o prioritetah in usklajevanju projektnih predlogov v sklopu 

posamezne prioritete. Na teh delavnicah je sodelovala predvsem strokovna in politična 

javnost, vključno z vsemi ţupani sodelujočih občin v projektnem območju LAS-a. 

 

Še nekaj zaključkov: 
 

 Izvedenih je bilo 39 delavnic, ki se jih je udeleţilo cca 600 udeleţencev. Ti so aktivno 

sodelovali s konkretnimi projektnimi predlogi, animacijo v svoji lokalni skupnosti in bili 

aktivni član vseh dogajanj 

 Delavnice so bile dobro obiskane, ljudje se zanimajo za svoj prihodnji razvoj in moţnost 

vključevanja v razvojne projekte, s katerimi bi uresničevali tudi svoje osebne načrte 

 Včasih je še vedno prisotno preveč ozko, lokalno razmišljanje. Kljub temu smo prepričani, 

da so tisti skupni projekti, ki so predlagani v  razvojni strategiji kvalitetni in tudi po vsebini 

taki, da bodo zdruţevali kar največje število posameznikov oziroma institucij, ki delujejo v 

projektnem območju LAS 

 Podani so bili kvalitetni primeri dobrih praks in izkušnje iz tujine, iz uspešnih drţav, ki so 

črpale sredstva LEADER in ţe začeli s povezovanjem in navezovanjem stikov med 

udeleţenci, tako na delavnicah in med seboj, kot tudi s partnerji v tujini 

 Ob določanju pravne forme LAS smo izhajali iz zatečenega stanja in delujočega partnerstva 

Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine, kar nam je mnogo olajšalo posamezne 

odločitve in pripomoglo h konsenzu partnerjev. Verjetno 100% konsenza ni mogoče doseči 

niti pričakovati, smo pa prepričani, da je predlagana pravna oblika volja večine sodelujočih 

partnerjev v procesu priprav pravne forme in izhodišč za delovanje LAS-a 

 Ţeleli bi se zahvaliti vsem sodelujočim na delavnicah, vsem lokalnim koordinatorjem in 

neimenovanim sodelavcem, medijem, kakor tudi  vsem na MKGP – Sektorju za strukturno 

politiko in razvoj podeţelja za vso pomoč tekom priprave dokumenta in izvajanja aktivnosti 
 

 

PRILOGA:  SEZNAM IZVEDENIH DELAVNIC V POSTOPKU DELAVNIC: 

 

Zap. št. 

delavnice 

Datum Kraj Opis aktivnosti 

1 25.10.2005 Trebnje ANIMACIJA, MOTIVACIJA, 

INFORMIRANJE TER 

VSEBINSKE DOPOLNITVE 

STRATEGIJE 
2 25.10.2005 Mirna Peč ANIMACIJA, MOTIVACIJA, 

INFORMIRANJE TER 

VSEBINSKE DOPOLNITVE 

STRATEGIJE 
3 26.10.2005 Dolenjske 

Toplice 

ANIMACIJA, MOTIVACIJA, 

INFORMIRANJE TER 

VSEBINSKE DOPOLNITVE 

STRATEGIJE 
4 26.10.2005 Ţuţemberk ANIMACIJA, MOTIVACIJA, 
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INFORMIRANJE TER 

VSEBINSKE DOPOLNITVE 

STRATEGIJE 

5 27.10.2005 Metlika ANIMACIJA, MOTIVACIJA, 

INFORMIRANJE TER 

VSEBINSKE DOPOLNITVE 

STRATEGIJE 

6 27.10.2005 Semič ANIMACIJA, MOTIVACIJA, 

INFORMIRANJE TER 

VSEBINSKE DOPOLNITVE 

STRATEGIJE 

7 27.10.2005 Črnomelj ANIMACIJA, MOTIVACIJA, 

INFORMIRANJE TER 

VSEBINSKE DOPOLNITVE 

STRATEGIJE 

8 2.11.2005 Novo 

mesto 

ANIMACIJA, MOTIVACIJA, 

INFORMIRANJE TER 

VSEBINSKE DOPOLNITVE 

STRATEGIJE 

9 3.11.2005 Šentjernej ANIMACIJA, MOTIVACIJA, 

INFORMIRANJE TER 

VSEBINSKE DOPOLNITVE 

STRATEGIJE 

10 4.11.2005 Škocjan ANIMACIJA, MOTIVACIJA, 

INFORMIRANJE TER 

VSEBINSKE DOPOLNITVE 

STRATEGIJE 

11 3.11.2005 Novo 

mesto 

IZKUŠNJE PROGRAMA 

LEADER NA AVSTRIJSKEM 

ŠTAJERSKEM V 

PROGRAMSKEM OBDOBJU 200 

- 2006 

12 3.11.2005 Novo 

mesto 

PRAKTIČNI PRIMERI IN 

REZULTATI PROGRAMA 

LEADER V OBDOBJU 2000 – 

2006 NA  J ŠTAJERSKEM V 

REGIJI VULKANOLAND 

13 2.12.2005 Novo 

mesto 

PRISTOP IN IZKUŠNJE 

PROGRAMA LEADER V 

PROGRAMSKEM OBDOBJU 

2007 - 2013 

14 2.12.2005 Novo 

mesto 

PREDSTAVITEV PRIMEROV 

DOBRIH PRAKS IZ OBMOČJA 

LAS V VELIKI BRITANIJI IN EU 

15 22.12.2005 Trebnje DISKUSIJA O PROJEKTNIH 

PREDLOGIH ZA DOMAČO 

OBRT 

16 18.1.2006 Novo 

mesto 

IZZIVI PODJETNIŠTVA IN 

KREPITEV ČLOVEŠKEGA 

POTENCIALA NA PODEŢELJU 

17 26.1 2006 Novo 

mesto 

TRAJNOSTNI RAZVOJ 

PODEŢELJA 

18 9.2.2006 Novo 

mesto 

TRŢENJE IZDELKOV ŢIVE 

DEDIŠČINE DOLENJSKE IN 

BELE KRAJINE –teoretični del 

19 9.2.2006 Novo 

mesto 

TRŢENJE IZDELKOV ŢIVE 

DEDIŠČINE DOLENJSKE IN 

BELE KRAJINE – praktični del 

20 2.2.2006 Trebnje 2.KROG DELAVNIC  - 
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PROJEKTNI NABOR - TREBNJE 

21 3.2.2006 Mirna Peč 2.KROG DELAVNIC  - 

PROJEKTNI NABOR – MIRNA 

PEČ 

22 6.2.2006 Dolenjske 

Toplice 

2.KROG DELAVNIC  - 

PROJEKTNI NABOR – 

DOLENJSKE TOPLICE 

23 7.2.2006 Škocjan 2.KROG DELAVNIC  - 

PROJEKTNI NABOR - ŠKOCJAN 

24 9.2.2006 Ţuţemberk 2.KROG DELAVNIC  - 

PROJEKTNI NABOR - 

ŢUŢEMBERK 

25 13.2.2006 Novo 

mesto 

2.KROG DELAVNIC  - 

PROJEKTNI NABOR – NOVO 

MESTO 

26 14.2.2006 Šentjernej 2.KROG DELAVNIC  - 

PROJEKTNI NABOR - 

ŠENTJERNEJ 

27 15.2.2006 Metlika 2.KROG DELAVNIC  - 

PROJEKTNI NABOR - 

METLIKA 

28 16.2.2006 Semič 2.KROG DELAVNIC  - 

PROJEKTNI NABOR - SEMIČ 

29 17.2.2006 Črnomelj 2.KROG DELAVNIC  - 

PROJEKTNI NABOR - 

ČRNOMELJ 

30 8.3.2006 Dragatuš DELAVNICA S STROKOVNO 

JAVNOSTJO IN INSTITUCIJAMI 

31 15.3.2006 Novo 

mesto 

DELAVNICA Z ŢUPANI – 

PRAVNA FORMA LAS 

32 6.4.2006 Avstrija DELAVNICA – PRIMER DOBRE 

PRAKSE V TUJINI - AVSTRIJA 1 

33 6.4.2006 Avstrija DELAVNICA – PRIMER DOBRE 

PRAKSE V TUJINI - AVSTRIJA 2 

34 7.4.2006 Avstrija DELAVNICA – PRIMER DOBRE 

PRAKSE V TUJINI – AVSTRIJA  

3 

35 13.4.2006 Loški 

Potok 

DELAVNICA – SEJA SVETA – 

PRAVNA FORMA LAS 

36 5.5.2006 Novo 

mesto 

RAZVOJ IN TRŢENJE 

PRODUKTOV V MALIH 

PROIZVODNIH ENOTAH 

37 24.5.2006 Novo 

mesto 

DELAVNICA – DOLOČITEV IN 

USKLADITEV PRIORITET RPP 

38 30.5.2006 Novo 

mesto 

PRIMER DOBRIH PRAKS IZ 

TUJINE – FINSKA – teoretični del 

39 30.5.2006 Novo 

mesto 

PRIMER DOBRIH PRAKS IZ 

TUJINE – FINSKA – praktični del 

 

 

 

 

 

Seznam sestankov/delavnic/ dogodkov za konstituiranje LAS Dolenjska in Bela krajina 
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Datum Prisotni Tema sestanka/delavnice/dogodka 
08.03.2007 Strokovna 

skupina za razvoj 

podeţelja na 

območju 

Dolenjske in Bele 

krajine 

Pregled Razvojnega programa podeţelja po poteh dediščine 

Dolenjske in Bele krajine in oblikovanje lokalne akcijske skupine -  

LAS – izhodišče za črpanje sredstev LEDAR. 

Poziv za dopolnitev programa in vključitev novih občin, ki so 

nastale po lokalnih volitvah jeseni 2006. 

Imenovanje širšega strokovnega telesa za izvedbo vseh potrebnih 

aktivnosti za konstituiranje LAS in za pripravo na črpanje sredstev 

iz 4. osi LEADER. 

Imenovanje oţjega strokovnega telesa za pripravo vloge na 

razpisana sredstva LEADER.  

 

15.05.2007 Strokovna 

skupina za razvoj 

podeţelja na 

območju 

Dolenjske in Bele 

krajine 

Razprava o bodoči organiziranosti LAS Dolenjska in Bela krajina z 

vidika konstituiranja potrebnih organov LAS Dolenjska in Bela 

krajina. 

 

 

 

 

10.07.2007 Strokovna 

skupina za razvoj 

podeţelja na 

območju 

Dolenjske in Bele 

krajine 

Obravnava predloga organizacijske sheme LAS Dolenjska in Bela 

krajina.  

Izdelava predloga sestave organov LAS Dolenjska in Bela krajina. 

Izdelava sheme obravnave prejetih vlog. 

Priprava predloga za zagotavljanje sredstev s strani lokalnih 

skupnosti za izvajanje operacij v okviru LAS. 

 

19.07.2007 Svet regije 

(Trebnje) 

Svet regije (ţupani Dolenjske in Bele krajine) so pooblastili 

Razvojni center Novo mesto, da v nadaljevanju vodi vse aktivnosti, 

ki so potrebne za konstituiranje LAS in za pripravo vloge na 

razpisana sredstva MKGP. 

 

04.09.2007 

 

Poziv vsem 

partnerjem  LAS 

Vsem partnerjem LAS je bil poslan dopis za imenovanje dodatnih 

članov LAS in za imenovanje strokovnjakov v strokovni organ.  

Partnerjem LAS je bil poslan obrazec za pripravo idejnih predlogov 

projektov. 

  

14.09.2007 Sestanek oţje 

projektne skupine 

Oţja projektna skupina je pregledala prispele predloge za 

imenovanje dodatnih članov LAS in za imenovanje članov v 

strokovno skupino ekspertov za pomoč in izbor projektov LAS. 

06.12.2007  Delavnica ţenske 

na podeţelju 

(organizator RIC 

Novo mesto) 

Delavnica je bila namenjena kmečkim ţenska na podeţelju, in sicer 

iz območja Trebnjega. Udeleţilo se jo 

je 20 udeleţenk. Na delavnici je Joţica Povše, Razvojni center 

Novo mesto, predstavila osnovna izhodišča iz programa LEADER, 

program razvoja podeţelja in  organizacijsko sestavo LAS. 

Predstavljen je bil tudi akcijski načrt priprave in odobravanja vlog. 

 

21.02.2008 

 

Delavnica 

turističnih 

ponudnikov 

(Hotel Otočec) 

Delavnica je bila namenjena turističnim ponudnikom iz območja 

Dolenjske in Bele krajine. Udeleţilo se jo je preko 100 

udeleţencev. Na delavnici je Joţica Povše, Razvojni center Novo 

mesto, predstavila LAS Dolenjska in Bela krajina kot novo 

razvojno priloţnost na podeţelju. 

 

22.02.2008 Sestanek oţje 

projektne skupine 

Tema sestanka je bila opredelitev ciljev, prioritet in rezultatov 

programa LEADER na območju LAS Dolenjska in Bela krajina. 
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12.03.2008 

 

Delavnica za 

predstavnike 

lokalnih 

skupnosti 

 

Z namenom predstavitve razpisa LEADER in predstavitev ţe 

izvedenih skupnosti je bila za predstavnike lokalnih skupnosti 

članice LAS Dolenjska in Bela krajina organizirana delavnice. 

Vodila jo je Joţica Povše, Razvojni center Novo mesto.  

 

 

 

 

 Seznam vključenih in potencialnih partnerjev razdeljenih po treh skupinah: 
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JAVNI SEKTOR 

 

EKONOMSKI SEKTOR 

 

ZASEBNI SEKTOR 

 

Občina Črnomelj 

Trg svobode 3, Črnomelj 

Ţupan: Andrej Fabjan 

 

KO projekt Po poteh Dolenjs. in Bele krajine 

Novi trg 1, Novo mesto 

Predsednik Janko Goleš 

 

Turistična zveza Dolenj. In Bele krajine 

Novi trg 6, Novo mesto 

Predsednik: Joţe Barbo 

 

Občina Dolenjske Toplice 

Sokolski trg 4, Dol. Toplice 

Ţupan: Franci Vovk 

 

Krka, tovarna zdravil d.d. 

Šmarješke cesta 6, Novo mesto  

Namestnik generalnega direktorja:  

Vinko Manček 

 

Zdruţenje kmetij z dopolnilno dejavnostjo 

Dolenjske, Bele krajine in Posavja 

Šmihelska 14, Novo mesto 

Zastopa: Helena Mrzlikar 

 

Občina Metlika 

Mestni trg 24, Metlika 

Ţupanja: Renata Brunskole 

 

Terme Krka d.o.o.,  

Ljubljanska cesta 26, Novo mesto 

Direktor: Joţe Berus 

 

Društvo kmečkih ţena Trebnje,  

Jezera 5 , Trebnje 

Terezija Ţnidaršič 

 

Občina Mirna Peč 

Trg 2, Mirna Peč 

Ţupan: Zvone Lah 

 

Razvojni center Novo mesto d.o.o. 

Ljubljanska c. 26, Novo mesto 

Direktorica: mag. Mojca Špec Potočar 

 

Društvo podeţelske mladine Trebnje  

(predstavnik za območje Dolenjske) 

Andrej Lenarčič, Bruna vas 4, Mokronog 

 

Mestna občina Novo mesto 

Seidlova c. 1, Novo mesto 

Ţupan: Alojz Muhič 

 

KOMPAS Novo mesto d.o.o. 

Novi trg 10, Novo mesto 

Direktor: Matjaţ Pavlin 

 

Zveza društev vinogradnikov Dolenjske 

Joţe Ţura, Mestne njive 8, Novo mesto 

 

Občina Semič 

Štefanov trg 9, Semič 

Ţupan: Ivan Bukovac 

 

KZ Metlika 

Cesta 15. brigade 2, Metlika 

Direktor: Joţe Cajnar 

 

Društvo govedorejcev Trebnje 

Kukenberger Anton, Gornje Ponikve, 

Trebnje 

 

Občina Šentjernej 

Trubarjeva c. 5, Šentjernej 

Ţupan: Franci Hudoklin 

 

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele.kr 

Novi trg 11, Novo mesto 

Direktor: Franci Bratkovič 

 

Društvo ekoloških kmetov,  

Malenšek Peter, Maline 7, Semič 

  Belokranjska konjenica  
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Občina Škocjan 

Škocjan 67, Škocjan 

Ţupan: Anton Zupet 

Taborska cesta 8, Semič 

Plut Milan 

MOB 041 358 575 

 

 

Občina Trebnje 

Goliev trg 5, Trebnje 

Ţupan: Alojzij Kastelic 

  

Društvo kmečkih ţena Dragatuš 

Kolodvorska 34, Črnomelj 

Predsednica društva: Mira Garantini 

MOB: 041 928 642  

Darja.garantini@siol.net  

 

Občina Ţuţemberk 

Grajski trg 33, Ţuţemberk 

Ţupan: Franci Škufca 

  

Društvo vinogradnikov Črnomelj 

Trg svobode 3, Črnomelj 

Predsednik društva: Damijan Vrtin 

MOB: 040 454 035 

Damijan.vrtin@gov.si  

 

Občina Straţa 

Ulica talcev 9, Straţa 

Ţupan: Alojz Knafelj 

  

Sadjarsko društvo Bele krajine 

Kolodvorska  c. 34, Črnomelj 

Predsednik društva: Stanislav Muhič 

MOB: 041 342 146 

Stanislav.muhic@gov.si  

 

Občina Šmarješke Toplice 

Šmarjeta 66, Šmarješke Toplice 

Ţupanja: mag. Bernardka Krnc 

  

Društvo rejcev drobnice Bele krajine 

Kolodvorska c. 34, Črnomelj 

Predsednika društva: Peter Štefanič 

MOB: 051 330 708 
 

 

Občina Mokronog Trebelno 

Pod gradom 2, Mokronog 

Ţupan: Anton Maver 

  

Čebelarska zveza Bele krajine  

Kolodvorska 34 (pošiljati na: Mestni trg 4 

– Metlika – doma), 8340 Črnomelj 

mailto:Darja.garantini@siol.net
mailto:Damijan.vrtin@gov.si
mailto:Stanislav.muhic@gov.si
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Predsednik zveze: Vlado Auguštin 

MOB: 040 436 516 

Vlado.augustin@amis.net  

 

Občina Šentrupert 

Šentrupert 33, Šentrupert 

Ţupan: Rupert Gole 

  

Društvo Krnica  

Veliki Nerajec 18a, 8343 Dragatuš 

Predsednica društva: Vera Vardjan 

MOB: 031 705 519 

Vera.vardjan@volja.net  

 

Zavod RS za varstvo narave OE NM 

Skalickega ulica 1, Novo mesto 

Direktor: Mira Ivanovič 

 DKŢ Metlika 

Mestni trg 24 

8330 Metlika 

Predsednica; Marija Škof 031853385 

 

 

Zavod RS za varst. kult. Dedišč. OE NM 

Skalickega 1, Novo mesto 

Vodja OE: Danilo Breščak 

 Društvo vinogradnikov Metlika 

(Mestni trg 24)Radoviči 4, 8330 Metlika 

Predsednik; Branko Matkovič 031681168 

 

 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 

Zavod NM, Šmihelska 14, NM 

Direktor: Joţe Simončič 

 DPM Metlika 

Mestni trg 24 

8330 Metlika 

Klepec Joţe 040830543 

Dpm.metlika1@gmail.com  

 

Razvojno informacijski center  Bela 

krajina, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj 

Direktor: Borut Klobučar 

  

Turistično društvo Suha krajina 

Grajski trg 33 

8360 Ţuţemberk 

Predsednik: Vlado Kostevc 

td. suha-krajina@siol.net 

 

Grm – Center biotehnike in turizma 

Sevno 13, 8000 Novo mesto 

  

mailto:Vlado.augustin@amis.net
mailto:Vera.vardjan@volja.net
mailto:Dpm.metlika1@gmail.com
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Direktor: Tone Hrovat 

 

Krajinski park Kolpa 

Adlešiči 15, 8341 Adlešiči 

Direktor: Boris  Grabrijan 

  

Zavod za gozdove 

Gubčeva 15 

8000 Novo mesto 

Direktor: Andrej Pečaver 

  

 

Zavod za turizem Novo mesto 

Glavni trg 7 

Direktor: Ivo Kuljaj 

  

 

*Večina javnih zavodov in društev, ki pokrivajo širše območje ima sedeţ v Novem mestu, ki ni upravičeno za črpanje sredstev 

  iz pristopa LEADER. Njihova prisotnost v LAS je potrebna zaradi širšega druţbenega interesa in poznavanja okolja.  
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 Oblika organiziranosti, sistem delovanja in financiranja LAS in utemeljitev 

 

Oblika organiziranosti LAS:   

 
LAS predstavlja javno zasebno partnerstvo na podeţelskem območju Dolenjske in Bele 

krajine. LAS  je sestavljena po načelu tripartitnosti iz predstavnikov različnih interesnih 

skupin in socio-ekonomskih sektorjev in sicer: 

a) javnega sektorja (npr. občine,  javni zavodi in druge javne institucije), 

b) ekonomskega sektorja (npr. podjetniki, podjetja, kmetje podjetniki in druge 

ekonomske institucije) ter 

c) zasebnega sektorja (npr. zainteresirani posamezniki, kmetje, kmečke ţenske in mladi, 

društva, nevladne organizacije in drugi predstavniki civilne druţbe); 

 
 

LAS ni organizirana kot pravna oseba, nima svoje davčne številke in transakcijskega računa. 

LAS je neprofitna oblika javno zasebnega lokalnega partnerstva za razvoj podeţelja za 

območje Dolenjske in Bele krajine. Delovala bo kot pogodbeno partnerstvo,  na podlagi 

zavezujoče pogodbe med partnerji podpisniki Pogodbe o ustanovitvi in delovanju Lokalne 

akcijske skupine LAS Dolenjska in Bela krajina. 

 

LAS Dolenjska in Bela krajina je za opravljanje vseh nalog povezanih z upravljanjem in 

finančnim vodenjem LAS pooblastil organ upravljanja -  Razvojni center Novo mesto, ki je 

partner LAS.  Razvojni center Novo mesto je v Pogodbi tudi pooblaščen za pripravo in oddajo 

vloge na Javni razpis za izbor in potrditev Lokalnih akcijskih skupin, upravičenih do sredstev 

za izvajanje pristopa Leader.  Razvojni center Novo mesto bo v skladu s  Pogodbe o 

ustanovitvi in delovanju Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina (v nadaljevanju: 

Pogodba) zadolţen za opravljanje  vseh administrativnih, tehničnih in finančnih opravil 

povezanih z delom LAS in črpanjem sredstev  iz programa LEADER v obdobju 2007 – 2013. 

 

Razvojni center Novo mesto d.o.o. je za izvajanje vseh finančnih transakcij odprl transakcijski 

račun.  

 

Pri izvajanju nalog za potrebe LAS bo Razvojni center Novo mesto sodeloval z Razvojno 

informacijskim centrom Bela krajina. Razmerje med Razvojnim centrom Novo mesto d.o.o. 

in Razvojnim informacijskim centrom Bela krajina pri izvajanju nalog povezanih v zvezi z 

upravljanjem LAS na območju Bele krajine, je opredeljeno v medsebojnem dogovoru 

sklenjenim med obema upravljalcema. Dogovor določa naloge, dolţnosti, pravice in v 

obveznosti v partnerski zvezi. 

 

 Organi LAS: 

 Skupščina  

 Organ odločanja  

 Organ upravljanja 

 Nadzorni organ 

 Strokovni organ 
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Sistem delovanja LAS: 

 

LAS Dolenjska in Bela krajina predstavlja javno zasebno partnerstvo na podeţelskem 

območju Dolenjske in Bele krajine.  

 

a) Skupščina LAS 

 

LAS je sestavljen po načelu tripartitnosti, in sicer iz predstavnikov javnega sektorja, 

ekonomskega sektorja in zasebnega sektorja. Vsi člani LAS sestavljajo Skupščino LAS. 

Skupščina LAS se sestaja na rednih in izrednih sejah.  Seje skupščine sklicuje predsednik 

Organa odločanja. Redne seje se sklicujejo najmanj enkrat letno. Izredne seje se sklicujejo na 

podlagi sklepa Organa odločanja in na zahtevo ene tretjine vseh članov. Predsednik je dolţan 

sklicati izredno sejo v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic.  

  

Če predsednik izredne seje ne skliče v predpisanem roku, jo skliče predlagatelj, ki mora 

predloţiti tudi dnevni red z ustreznim gradivom. Skupščina lahko na izredni seji sklepa le o 

zadevi, zaradi katere je bila seja sklicana.  

 

Vabilo na sejo skupščine z dnevnim redom mora biti članom vročeno ali objavljeno v javnem 

tisku najmanj osem dni pred sklicem skupščine. Skupščina je na seji sklepčna, če prisotnih 

več kot polovica članov. 

 

Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje seje odloţi za 30 minut. Po poteku tega časa je 

skupščina sklepčna, ne glede na število navzočih članov, če se ugotovi, da so bili člani 

pravilno vabljeni na sejo skupščine. 

 
Sejo skupščine vodi predsednik Organa odločanja LAS. O delu na seji skupščine se vodi 

zapisnik, ki ga podpišeta zapisnikar in predsednik Organa odločanja LAS ter odgovorna oseba 

Organa upravljanja. Zapisnik obsega podatke o: 

o dnevnem redu, 

o udeleţbi na seji (priloţena mora biti lista prisotnosti), 

o sklepih, ki so bili na seji sprejeti, 

o izidih glasovanja, itd. 

 

Glasujejo lahko le člani LAS. Vsak član ima en glas. Glasovanje je javno, vendar se lahko 

člani odločijo za tajno glasovanje. Za tajno glasovanje mora glasovati več kot polovica 

prisotnih članov. 

 

Sklep skupščine je veljaven, če je zanj glasovala najmanj polovica prisotnih članov z 

upoštevanjem drugega odstavka 11. člena Pogodbe.  

 

O spremembi te pogodbe, morebitnega poslovnik LAS ter o vprašanjih, od katerih je 

neposredno in posredno odvisen obstoj LAS, odloča skupščina z dvotretjinsko večino na seji 

prisotnih članov z upoštevanjem drugega odstavka 11. člena Pogodbe.  
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b) Organ odločanja 
 

Organ odločanja LAS  je izvršilni organ. Sprejema odločitve v zvezi z upravljanjem in 

delovanjem LAS ter izvajanjem Programa razvoja podeţelja za območje Dolenjske in Bele 

krajine. 

  

Šteje sedem članov. Sestavljen je tripartitno, kar pomeni, da so v njem zastopani člani iz vseh 

treh sektorjev. Predstavniki ekonomskega in zasebnega sektorja skupaj predstavljajo vsaj 50% 

vseh glasov. V organu odločanja mora biti zastopanih vsaj 40% ţensk in vsaj eden član mora 

biti mlajši od 24 let. 

 

Organ odločanja je za svoje delo odgovoren skupščini. Organ odločanja mora skupščini 

predloţiti poročila najkasneje 30 dni pred sklicem seje skupščine.  

 

Organ odločanja se sestaja po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno. Sestanke sklicuje 

predsednik Organa odločanja LAS s predhodnim naznanilom Organu upravljanja. Vabilo z 

dnevnim redom in gradivom za sestanek je potrebno članom Organa odločanja dostaviti po 

pošti najkasneje 8 dni pred sestankom. Na sestanke so zaradi pojasnil k določeni točki 

dnevnega reda lahko vabljeni tudi ostali člani, predstavniki Organa upravljanja LAS in 

predstavniki občin. 

 

Organ odločanja je sklepčen, če je na sestanku navzočih vsaj 5 članov, pri čemer mora biti 

zagotovljeno, da je zastopanost javnega sektorja največ 50%. Pri glasovanju ima vsak član  

Organa odločanja en glas. Glasovanje ja javno. Upravni odbor odloča  z večino glasov 

navzočih članov. 

 

O delu na sestanki organa odločanja se vodi zapisnik, ki ga podpišeta zapisnikar in 

predsednik. 

 

d) Organ upravljanja 

 

LAS  za potrebe izvajanje vseh administrativnih, tehničnih in finančnih opravil povezanih z 

delom LAS in črpanjem sredstev iz programa LEADER v obdobju 2007 – 2013 pooblasti 

Organ upravljanja. Organ upravljanja mora biti  kadrovsko in tehnično usposobljen za 

vodenje projektov in projektni management ter za finančno spremljavo projektov. Razpolagati 

mora  s samostojnim transakcijskim računom  odprtim v Republiki Sloveniji  za opravljanje 

vseh finančnih transakcij izključno za potrebe LAS. 

 

Skupščina  pooblasti  Razvojni center Novo mesto d.o.o. za opravljanje vseh administrativnih, 

tehničnih in finančnih opravil povezanih z delom LAS in črpanjem sredstev iz programa 

LEADER v obdobju 2007 – 2013.  Pri izvajanju nalog za potrebe LAS je Razvojni center 

Novo mesto sodeloval z Razvojno informacijskim centrom Bela krajina. Razmerje med 

Razvojnim centrom Novo mesto d.o.o.  in Razvojnim informacijskim centrom Bela krajina pri 

izvajanju  nalog povezanih z upravljanjem LAS na območju Bele krajine, je opredeljeno v 

medsebojnem dogovoru sklenjenim med obema upravljalcema. Dogovor določa naloge, 

dolţnosti, pravice in obveznosti v partnerski zvezi. 
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Naloge Organa upravljanja  LAS opravlja druţba 

 

Razvojni center Novo mesto d.o.o. 

Ljubljanska cesta 26 

8000 Novo mesto, ki 

 

za  območje Bele krajine sodeluje s partnerjem: 

 

Razvojno informacijskim centrom Bela krajina 

Trg svobode 3 

8340 Črnomelj 

 
Organ upravljanja Razvojni center Novo mesto d.o.o., s partnerjem Razvojno informacijskim 

centrom Bela krajina,  izpolnjuje vse pogoje za izvajanje nalog Organa upravljanja, in sicer: 

 

 območje Dolenjske in Bele krajine, ki ga  pokriva je identično območju delovanja Lokalne 

akcijske skupine, 

 ima ustrezno infrastrukturo in ustrezno usposobljen kader, 

 ima ustrezne reference na področju izvajanja razvojnih projektov, 

 predstavlja učinkovito podporno okolje za različne ciljne skupine, 

 upravljanje LAS predstavlja nadgradnjo poslanstva kot razvojne agencije, 

 se lahko kot pravna oseba prijavlja tudi na druge programe Evropske Unije in na ta način 

omogoča LAS-u in območju večjo učinkovitost pri izvajanju Lokalne razvojne strategije. 

 

Kot upravljalec je Razvojni center Novo mesto d.o.o. ustrezno notranje organiziran, kar 

pomeni, da vzpostavi stroškovno enoto  »Upravljanje LAS«, ki ima odprt svoj transakcijski 

račun pri NLB banki d.d.. 

 

Organ upravljanja LAS opravlja naloge povezane s finančnim vodenjem in upravljanjem 

LAS. Upravljalec LAS oz. projektni manager in finančni upravljalec LAS sta dve osebi, vsaka 

pooblaščena za svoje področje dela.  

 

d) Nadzorni odbor 

 

Nadzorni odbor LAS skrbi za pravilno in transparentno delovanje Organa odločanja LAS in 

finančno poslovanje LAS. Člane nadzornega odbora imenuje skupščina. Nadzorni odbor šteje 

3 člane. Člani na 1. seji izmed sebe javno izvolijo predsednika Nadzornega odbora. Člani 

nadzornega odbora  so imenovani za dve leti v  programskem obdobje 2007 – 2013, z 

moţnostjo ponovnega imenovanja. 

 
e) Strokovni organ 

  
Strokovni organ LAS je neodvisni organ sestavljen iz strokovnjakov zbranih na javnem 

pozivu za sodelovanje v strokovnem organu. V strokovni organ bo vključenih 8 članov, po 

potrebi tudi več. Člane strokovnega organa imenuje Organ odločanja. Imenovani so za 

programsko obdobje 2007 – 2013. Pogoj za sodelovanje v strokovnem organu je poznavanje 

delovanja EU in izvajanja programov, različnih virov financiranja EU projektov, izkušnje iz 

vodenja projektov.  Sestava organa je interdisciplinarna.  

 



 24 

 

 

 

 

Financiranje LAS: 

 

 Sredstva LAS se zbirajo kot: 

o lastna sredstva LAS: sredstva partnerjev, donacij,   

o javna sredstva LAS: sredstva prejeta iz naslova PRP 2007 – 2013. 

 

Lastna sredstva LAS se zbirajo iz proračunov občin in ostalih partneric LAS. Višina 

sredstev, ki jih posamezna občina članica LAS nameni  za potrebe LAS se določi v 

planskem pismu, ki je občinam poslano ob zaključku leta skupaj s predlogom 

izvedbenih načrtov za naslednje leto. Višina lastnih sredstev bo določena na podlagi 

predvidenega letnega zneska, ki ga bo LAS pridobil iz PRP 2007 – 2013 v naslednjem 

letu oz. na osnovi dogovora med partnerji LAS. Višina sredstev, ki jih za izvajanje 

nalog LAS zagotavlja posamezna občina, bo izračunana po ključu števila prebivalstva 

(50%) in površine (50%) z upoštevanjem strukturnih razlik  oz. po drugem ključu za 

katerega se odločijo občine partnerice LAS. Občine članice LAS bodo sredstva 

nakazale na transakcijski račun LAS po potrditvi izvedbenih načrtov na MKGP. 

Lastne prihodke LAS predstavljajo še dotacije, donacije, darila…. 

 

Lokalnim skupnostim partnericam LAS je Razvojni center Novo mesto konec leta 

2007 poslal plansko pismo, v katerem jim je napovedal, da bo v letu 2008 LAS 

kandidiral na javnem razpisu za izbor in potrditev LAS ter lokalnim skupnostim 

predlagal, da v proračunih za leto 2008 planirajo sredstva za izvajanje nalog LAS.  

 

Planirana sredstva, ki jih bodo za izvajanje nalog LAS namenile občine partnerice v 

letu 2008: 

                                                                   v € 

Občina  Vplačila v letu 2008 

Občina Črnomelj 24.027 

Občina Dolenjske Toplice 2.823 

Občina Metlika 13.290 

Občina Mirna Peč 3.347 

Mestna občina Novo mesto 85.000 

Občina Semič 6.535 

Občina Šentjernej 15.000 

Občina Škocjan 4.175 

Občina Šmarješke Toplice 2.727 

Občine Straţa 5.960 

Občina Trebnje 6.259 

občina Mokronog Trebelno 4.113 

Občina Šentrupert 3.431 

občina Ţuţemberk  4.301 

Skupaj 180.988 
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Sredstva bodo namenjena za: 

o izvajanje lokalnih strategij (60%), 

o spodbujanje medregijskega in čezmejnega sodelovanja (10%), 

o vodenje oz. delovanje LAS (20%), 

o pridobitev strokovnih znanj in animacij (10%). 

 

Projekte, ki jih potrdi LAS, v celoti financira nosilec projekta. V projektu lahko 

finančno sodeluje tudi LAS, vendar samo z lastnimi sredstvi. Kadar je nosilec projekta 

LAS, ga v celoti financira z lastnimi sredstvi. 

 

LAS za projekte, ki jih potrdi za izvedbo, z nosilcem sklene pogodbo o sofinanciranju. 

Nosilec projekta po zaključku projekta izdela poročilo, ki mu priloţi dokazila o 

izvedenih plačilih. Poročilo pregleda Organ upravljanja. Po potrditvi poročila s stani 

Organa upravljanja, nosilec pripravi zahtevek za povračilo upravičenih stroškov. 

Organ upravljanja zbere vse zahtevek in pripravi zbirni zahtevek, ki ga podpiše 

predsednik LAS Dolenjska in Bela krajina. Zahtevek za povračilo ustreznega dela 

upravičenih stroškov za posamezne namene, vključno z vsemi preverjenimi dokazili o 

plačilu in opravljen delu LAS pošilja največ trikrat letno in sicer do 30. marca, 30. 

julija in 30. novembra tekočega leta  v potrditev LEADER pisarni. 

 

Sredstva za vodenje in delovanje LAS in pridobitev strokovnih znanj in animacij 

zagotavljata Organ upravljanja in občine partnerice LAS. LAS zahtevke za 

sofinanciranje vodenje in delovanja LAS in pridobivanja strokovnih znanj in animacije 

območja vlaga največ trikrat letno in sicer do 30. marca, 30. julija in 30. novembra 

tekočega leta. Zahtevek za povračilo ustreznega dela upravičenih stroškov  vsemi 

potrebnimi prilogami je poslan v potrditev LEADER pisarni.  

 

Vrnjena sredstva za projekte predstavljajo povračilu nosilcu oz. izvajalcu projekta, ki 

je projekt dejansko financiral. Vrnjena sredstva za namen delovanja LAS sluţijo temu, 

da LAS nadaljuje z izvajanjem svojih nalog.  

 

 

 Sestava organov LAS (število članov organa odločanja, upravljalec, finančni 

vodja,…) 

 

V LAS Dolenjska in Bela krajina je vključenih 46 članov. Sestavljen je po načelu 

tripartitnosti  iz predstavnikov javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja. V skladu z 

Navodili delovanja LAS morajo predstavniki ekonomskega in zasebnega sektorja predstavljati 

vsaj 50% glasov. Število predstavnikov: 

 javnega sektorja                  ____22_______, 

 ekonomskega sektorja,       _____7______, 

 zasebnega sektorja              ____18_______ 

 

 

Člane organa odločanja LAS imenuje LAS Dolenjska in Bela krajina izmed svojih članov. 

V njem so enakovredno zastopani vsi partnerji LAS. Šteje sedem članov. Sestavljen je 
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tripartitno, kar pomeni, da so v njem zastopani člani iz vseh treh sektorjev. Predstavniki 

ekonomskega in zasebnega sektorja skupaj predstavljajo vsaj 50% vseh glasov. V organu 

odločanja mora biti zastopanih vsaj 40% ţensk in vsaj eden član mora biti mlajši od 24 let.  

 

Sestava Organa odločanja LAS Dolenjska in Bela krajina: 

 3 predstavniki javnega sektorja (od tega 2 moška, 1 ţenska), 

 2 predstavnika ekonomskega sektorja (od tega 1moški, 1 ţenska), 

 2 predstavnika zasebnega sektorja (od tega 1 moški, 1 ţenska mlajša od 24 let). 

 

 

LAS Dolenjska in Bela krajina pooblasti za potrebe izvajanja vseh administrativnih, tehničnih 

in finančnih opravil povezanih z delom LAS Organ upravljanja, s katerim tudi sklene 

pogodbo o medsebojnem sodelovanju. Pogodba je sklenjena za programsko obdobje 2008 – 

2013, z moţnostjo prekinitve v primeru neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti ene izmed 

pogodbenih strank. V primeru LAS Dolenjske in Bele krajine bo naloge organa upravljanja 

izvajal Razvojni center Novo mesto. Pri upravljanju LAS, za področje Bele krajine bo RC 

Novo mesto d.o.o. sodeloval z Razvojno informacijskim centrom Bela krajina. Finančno 

upravljanje LAS v celoti prevzame Razvojni center Novo mesto. Razmerje med obema 

institucijama (Razvojnim centrom Novo mesto in Razvojno informacijskim centrom Bela 

krajina) je urejeno s posebno pogodbo, ki se nahaja v prilogi.  

 

 

Upravljalec LAS projektni manager  1 oseba zaposlena pri Razvojnem centru Novo mesto 

d.o.o. in pomočnik projektnega manager zadolţen za območje Bele krajine 1 oseba zaposlena 

v Razvojno informacijskem centru Bela krajina in finančni upravljalec LAS 1 oseba 

zaposlena v Razvojnem centru Novo mesto. 

 

Nadzorni odbor LAS skrbi za pravilno in transparentno delovanje Organa odločanja LAS in 

finančno LAS. Šteje 3 člene. Od tega je: 

 1 predstavnik javnega sektorja, 

 1 predstavnik ekonomskega  sektorja, 

 1 predstavnik zasebnega sektorja. 

 

Strokovni organ LAS je neodvisen organ. Praviloma bo štel 8 članov. Lahko tudi več, če je 

za to izraţena potreba. Sestavljen bo sektorsko, in sicer: 

 4 ekonomisti, 

 2 agronoma, 

 2 sociologa. 

  

Sestava je predlagana, po potrebi se lahko spremeni. 

 

 Način odločanja in imenovanja organov LAS 

 

LAS Dolenjska in Bela krajina odloča na skupščini, ki jo sklicuje predsednik Organa 

odločanja LAS. Skupščina je sklepčna, če je na seji prisotnih več kot polovica članov (min. 

24). Če skupiščina ni sklepčna, se zasedanje seje odloţi za 30 minut. Po poteku tega časa je 

skupščina sklepčna, ne glede na število navzočih članov, če se ugotovi, da so bili člani 

pravilno vabljeni. Glasujejo lahko le člani LAS. Vsak član ima en glas. Glasovanje je javno, 

vendar se lahko člani odločajo za tajno glasovanje. Za tajno glasovanje mora glasovati več kot 
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polovica prisotnih članov. Sklep skupščine je veljaven, če je zanj glasovala najmanj polovica 

prisotnih članov z upoštevanjem drugega odstavka 11. člena pogodbe.  

 

Na ustanovni skupščini LAS Dolenjska in Bela krajina bodo imenovani:  

 Predsednik LAS, 

 organi LAS in  

 člani organov LAS. 

 

Prvo ustanovno skupščino LAS bo sklical Razvojni center Novo mesto, ki je s strani lokalnih 

skupnosti partneric LAS zadolţen, da izvede vse aktivnosti, ki so povezane s konstituiranje 

LAS Dolenjska in Bela krajina. S tem namenom je bila formirana Oţja projektna skupina, ki  

sestavljena iz predstavnikov ekonomskega, javnega in zasebnega sektorja. Ta  bo pripravila 

dnevni red prve ustanovne skupščine. Pripravila bo tudi predlog za imenovanje članov 

posameznih organe. Predlog bo dan v potrditev članom LAS na prvi ustanovni skupščini LAS 

Dolenjska in Bela krajina. Prvo ustanovitveno sejo bo vodila odgovorna oseba Razvojnega 

centra Novo mesto, takoj po imenovanju bo vodenje skupščine prevzel izvoljeni predsednik 

Organa odločanja LAS Dolenjska in Bela krajina. 

 

Člane Organa odločanja LAS imenuje LAS Dolenjska in Bela krajina izmed svojih članov. 

Imenovani so za programsko obdobje 2007 – 2013. Člani organi odločanja med sabo izberejo 

predsednika in njegovega namestnika.  

 

Predsednik Organa odločanja   je imenovan izmed članov Organa odločanja.  Imenovan je 

za obdobje dveh let v programskem obdobju 2007 – 2013, z moţnostjo ponovnega 

imenovanja. 

 

Predsednik  zastopa in predstavlja LAS. Izvolijo ga pogodbene stranke – člani na seji 

skupščine izmed izvoljenih članov Organa odločanja. Predsednik je odgovoren za delovanje 

LAS v skladu s to pogodbo, internimi akti LAS, navodili oz. smernicami MKGP za izvajanje 

pristopa Leader v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007 – 2013 in pravnim redom 

Republike Slovenije.  

 

Predsednik skupaj z odgovorno osebo upravljalca LAS podpisuje tudi pogodbe in finančne 

transfere LAS, ki so vezane za črpanje sredstev Leader po predhodni vsebinski kontroli in 

parafiranju projektnega vodje in/ali odgovorne osebe Razvojnega informacijskega centra Bela 

krajina. 

 

Organ odločanja je sklepčen, če je na sestanku navzočih vsaj 5 članov, pri čemer mora biti 

zagotovljeno, da je zastopanost javnega sektorja največ 50%. Pri glasovanju ima vsak član  

Organa odločanja en glas. Glasovanje ja javno. Organ odločanja  odloča  z večino glasov 

navzočih članov 

 

 

Naloge Organa upravljanja LAS lahko prevzame ustrezno kadrovsko in tehnično 

usposobljena institucija. Za opravljanje vseh administrativnih, tehničnih in finančnih nalog 

LAS jo pooblasti LAS Dolenjska in Bela krajina. Razvojni center Novo mesto izpolnjuje 

zahteve, zato so ga ţupani lokalnih skupnosti partneric v LAS, tudi izbrali, da pripravi vlogo 

in nadaljevanju tudi izvaja vse aktivnosti povezane z LAS Dolenjska in Bela krajina.   
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Člane Nadzornega odbora LAS imenuje skupščina  LAS Dolenjska in Bela krajina. 

Imenovani so za dve leti v programskem  obdobje 2007 – 2013. Člani na 1. seji izmed sebe 

javno izvolijo predsednika Nadzornega odbora. Člani nadzornega odbora so imenovani za dve 

leti v programskem obdobju 2007 – 2013, z moţnostjo ponovnega imenovanja. 

 

Člani Strokovnega organa LAS  so izbrani na osnovi javnega poziva. Izbor opravi Organ 

odločanja LAS, potrdi jih LAS Dolenjska in Bela krajina. Imenovani so za programsko 

obdobje 2007 -2013. 

 

 

 Opis načina vključitve članov LAS (način pristopa, obveznosti članov, prepoved 

sodelovanja) 

 

Način pristopa:   

Članstvo v LAS je prostovoljno in odprtega tipa, dostopno vsem pod enakimi pogoji. V LAS 

se lahko vključi vsak, ki bo s svojim prostovoljnim delom deloval v dobro ciljev LAS. 

Vključitev v LAS predstavlja odgovorno in aktivno delovanje v prid celostnemu in 

trajnostnemu razvoju območja. 

 

Kandidat za članstvo v LAS mora izpolniti pristopno izjavo, s katero se zaveţe, da bo deloval 

v skladu s  pogodbo, drugimi internimi akti LAS ter upošteval pravila partnerskega  pristopa. 

Član LAS lahko postane pod enakimi pogoji tudi oseba s stalnim prebivališčem oziroma 

sedeţem izven območja. Član LAS mora biti polnoleten.  

 

Kandidata za vstop v članstvo LAS potrdi skupščina LAS na svoji prvi naslednji seji. Po 

potrditvi skupščine  LAS, novi član pridobi glasovalno pravico v skupščini LAS.   

 

 

Obveznosti članov:  

 da spoštujejo pogodbo ter druge interne akte in sklepe organov LAS, 

 da aktivno sodelujejo in s svojim delovanjem prispevajo k uresničevanju ciljev in 

nalog LAS, 

 da dajejo informacije, ki so potrebne za doseganje ciljen LAS, 

 da varujejo ugled LAS v javnosti. 

 

Prepoved sodelovanja: 

 ista oseba ne more biti vključena v dveh LAS, 

 osebe v kazenskih postopkih, 

 osebe, ki so v preteklosti kakor koli škodljivo vplivale na tem razvoj tega območja. 

 

V primeru izključitve o tem odloča Organ odločanja. Organ odločanja sprejme sklep o 

izključitvi določenega člana iz LAS, če ta kljub pisnemu opominu ne opravlja svojih 

dolţnosti, ki so določene v tej pogodbi ali na njeni podlagi in so skladne z vsebino pristopne 

izjave.  

 

Pred sprejetjem sklepa o izključitvi mora imeti član moţnost, da pojasni vsa dejstva  in 

okoliščine, pomembne za odločitev. 
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Zoper sklep Organa odločanja, ki mora biti obrazloţen, je dopustna pritoţba na skupščino 

LAS. Pritoţba se lahko vloţi v roku 15 dni od dneva prejema pisnega odpravka sklepa o 

izključitvi člana. 

 

 

 

 

C) ORGANI LAS 

 

Naloge LAS: 

 potrjujejo Lokalno razvojno strategijo za območje Dolenjske in Bele krajine, 

 skrbi za uresničevanje ciljev  Lokalne razvojne strategije za območje Dolenjske in 

Bele krajine. 

 

 

 Vloga in naloge organov  LAS 

 

Skupščino sestavljajo vsi člani – pogodbene stranke. 

 

Naloge Skupščine LAS  so naslednje: 

 sprejema lokalno razvojno strategijo podeţelja in ukrepe za njeno izvedbo, 

 sprejema spremembe in dopolnitve lokalne razvojne strategije podeţelja, 

 spremlja in koordinira izvajanje lokalne razvojne strategije podeţelja, 

 sprejema (letne ali obdobne) programe dela, 

 obravnava in odloča o prioritetah, ki izhajajo iz lokalne razvojne strategije in 

pripomorejo k njeni uresničitvi, 

 sprejema letne finančne načrte in finančna poročila za LAS, 

 potrjuje idejne predloge projektov in letne izvedbene načrte projektov 

 odloča o drugih vprašanjih, ki so pomembni za delo LAS, 

 potrjuje pravila delovanja LAS in druge potrebne pravno formalne dokumente LAS, s 

katerimi ureja delovanje LAS, 

 predlaga, voli, imenuje Organ odločanja  in Nadzorni odbor ter druge organe LAS, 

 izmed članov Organa odločanja LAS izvoli predsednika, 

 spremlja delovanje organov LAS, 

 sklene pogodbo z Organom upravljanja LAS,  

 odloča o pritoţbah zoper sklepe organov LAS, 

 dokončno odloča o izključitvi člana iz LAS. 

 

Organ odločanja LAS sprejema odločitve v zvezi z upravljanjem in delovanjem LAS ter 

izvajanjem Programa razvoja podeţelja za območje Dolenjske in Bele krajine: 

 

Naloge Organa odločanja LAS: 

 vzpostavitev učinkovitega in preglednega sistema za oceno in izbiro projektov, ki se 

bodo na območju izvajali s pomočjo finančnih sredstev 4. osi Programa razvoja 

podeţelja RS v obdobju 2007 – 2013 – osi Izvajanje pristopa Leader (v nadaljevanju 

sredstva Leader) 

 ocenjevanje in izbor projektov, ki se bodo na območju izvajali s pomočjo sredstev 

Leader 
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 imenovanje ocenjevalne komisije za izbor projektov za financiranje iz programa 

Leader, 

 imenovanje članov strokovnega organa za izbor projektov za financiranje iz programa 

Leader, 

 letno pošiljanje izbora projektov  (Letni izvedbeni načrt), ki se bodo na območju 

izvajali s pomočjo sredstev Leader, v pregled in potrditev na Ministrstvo za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), 

 priprava letnih programov dela, 

 izbira izvedbene projekte, 

 redno obravnava poročila o porabi finančnih sredstev, finančnih napovedi in pregled 

pogodb, 

 priprava letnega poročila za MKGP, v katerem so opisani izvedbeni projekti s 

pomočjo sredstev Leader, 

 sprejemanje odločitev v zvezi z uresničevanjem Lokalne razvojne strategije (v 

nadaljevanju LRS), 

 priprava predlogov vezanih  na upravljanje, organizacijo in delovanje LAS, 

 sprejemanje odločitev v zvezi s pripravo in dopolnjevanjem LRS, 

 skrb za izvrševanje letnih programov LAS, 

 priprava predlogov internih aktov LAS, 

 odgovornost za finančno in materialno  poslovanje LAS, 

 priprava letnih programov dela, 

 priprava poročil o delu LAS v preteklem letu in njihovo posredovanje skupščini, 

 odgovornost in skrb, da je LAS sestavljen iz različnih  partnerjev javnega sektorja, 

ekonomskega in zasebnega sektorja, 

 skrbi za učinkovit načina za prenos informacij in odločitev ter obveščanje vseh 

zainteresiranih skupin o nadaljnjih aktivnostih, 

 spodbuja člane LAS in člane organov LAS k stalnemu izobraţevanju in 

izpopolnjevanju na vseh potrebnih področjih, 

 vzpostavi sistem za ugotavljanje tveganja na vseh področjih, ki bi lahko ogrozila 

delovanje LAS, 

 pridobivanje oz. iskanje finančnih virov za delovanje LAS in izvajanje projektov iz 

LRS. 

 

Organ upravljanja LAS opravlja naloge povezane s finančnim vodenjem in upravljanjem 

LAS. 

 

Naloge Organa upravljanja  LAS: 

 po predhodnem pooblastilu LAS podpisuje skladno z vsebinsko kontrolo pogodbene 

in finančne transfere LAS, 

 organizira delovanja LAS, 

 opravlja vse administrativne in strokovne naloge vezane na sklice sej organov LAS, 

 predstavlja kontaktno točko LAS za MKGP, 

 poroča Organu odločanja  o porabi sredstev Leader, 

 sodeluje pri pripravi lokalne razvojne strategije, 

 skrbi za izvedbo lokalne razvojne strategije, 

 zbira ideje za projekte (projekte predlagajo različni akterji na podeţelju), 

 pripravlja vsakoletni javni razpis, 



 31 

 v imenu LAS pripravlja in izvaja projekte, ki so potencialni za izvajanje s pomočjo 

sredstev Leader, 

 nudi pomoč pri pripravi in vodenju projektov oz. pripravlja in vodi projekte ter 

opravlja nadzor nad njihovo izvedbo in financiranjem, 

 pripravlja pogodbe s končnimi upravičenci projektov, ki se bodo izvajali s pomočjo 

sredstev Leader, 

 izstavlja in pripravlja zahtevke občinam za opravljanje nalog LAS, 

 pripravlja zahtevke za povračila in ugotavlja upravičenost izdatkov za MKGP, 

 skrbi za izplačevanje vseh finančnih obveznosti LAS, ki so vezana na sredstva Leader, 

 zagotavlja sledljivost izplačil za vse izvedene projekte s pomočjo sredstev Leader, 

 pripravi promocijsko gradivo s katerim predstavlja lokalno razvojno strategijo in 

spodbuja lokalno prebivalstvo k sodelovanju, 

 opravlja animacijo, izobraţevanje in usposabljanje lokalnega prebivalstva, 

 pripravlja finančna in vsebinska poročila o napredku izvajanja lokalne razvojne 

strategije, 

 spremlja indikatorje, ki so predpisani na ravni Programa razvoja podeţelja  RS v 

obdobju 2007 – 2013 in pošilja zbrane podatke na MKGP, 

 se redno udeleţuje vseh usposabljanj s strani MKGP in ostalih nosilcev, 

 opravlja druge naloge, ki mu jih poveri LAS (pripravlja poročila, poroča LEADER 

pisarni, je kontaktna oseba za LEADER pisarno in druge strokovne institucije,…). 

 

Nadzorni odbor skrbi za pravilno in transparentno delovanje Organa odločanja LAS in 

finančno poslovanje LAS. 

 

Naloge nadzornega odbora LAS: 

 nadzira delo Organa odločanja in  Organa upravljanja, 

 nadzira delo predsednika LAS Dolenjska in Bela krajina oz. predsednika Organa 

odločanja, 

 nadzira finančno poslovanje LAS, 

 najmanj enkrat letno poroča LAS Dolenjska in Bela krajina. 

 

Strokovni organ LAS je neodvisni organ sestavljen iz strokovnjakov zbranih na javnem 

pozivu za sodelovanje v strokovnem organu. 

 

Naloge strokovnega organa je: 

 strokovna pomoč pripravljalcem projektnih predlogov in v nadaljevanju vrednotenje 

projektnih predlogov.  

 

 

 Način delovanja in financiranja 

 

LAS Dolenjska in Bela krajina deluje na sejah. Seje sklicuje predsednik LAS, v njegovi 

odsotnosti lahko tudi namestnik predsednika LAS. Datum sklica in predlog dnevnega reda 

določi predsednik LAS in ga mora posredovati vsem članom LAS najmanj 8 dni pred sklicem.  

Člani LAS Dolenjska in Bela krajina za izvedene aktivnosti v okviru LAS ne dobijo 

finančnega nadomestila. Imajo pa moţnost prisostvovati na izobraţevalnih delavnicah  in 

ostalih dogodkih, ki jih organizira LAS.  
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Tehnične in administrativne naloge v zvezi z izvajanjem nalog LAS opravlja Organ 

upravljanja. Vsi materialni in administrativni stroški v vezi z delom LAS bremenijo lastna 

sredstva  LAS. 

 

Organ odločanja LAS Dolenjska in Bela krajina deluje na sejah. Seje sklicuje predsednik 

organa odločanja. Člani organa odločanja LAS ne prejemajo za svoje delo finančno 

nadomestilo, imajo pa moţnost prisostvovati na izobraţevalnih delavnicah in ostalih 

dogodkih, ki jih organizira LAS. 

Tehnične in administrativne naloge v zvezi z izvajanjem nalog Organa odločanja LAS 

opravlja Organ upravljanja. Vsi materialni in administrativni stroški v vezi z delom LAS 

bremenijo Organ upravljanja LAS. 

 

Organ upravljanja izvaja dnevno naloge, ki so potrebne za delovanje LAS Dolenjska in 

Bela krajina. Sredstva za izvajanje nalog Organa upravljanja pred izdajo prvega zahtevka na 

MKGP zagotavlja LAS v celoti iz lastnih sredstev. V skladu z razpisnimi pogoji so stroški za 

vodenje lokalnih akcijskih skupin sofinancirani v višini 50% iz sredstev EKSRP, pri čemer ne 

smejo preseči 20% vseh sredstev, ki jih LAS v celotnem programskem obdobju 2007 – 2013 

prejme na podlagi javnega razpisa. Stroški Organa upravljanja se v nadaljevanju financirajo v 

višini 50% iz  lastnih sredstev LAS in 50% iz javnih sredstev EKSRP. V primeru kadar 

stroški Organa upravljanja LAS presegajo 20% vseh sredstev predvidenih za financiranje 

delovanja LAS, po predhodnem predlogu Organa odločanja LAS in po potrditvi na LAS 

Dolenjska in Bela krajina,  se primanjkljaj zagotovi iz lastnih sredstev LAS.  

  

Nadzorni odbor deluje na sejah. Seje sklicuje predsednik nadzornega odbora. Člani 

nadzornega odbora LAS ne prejemajo za svoje delo finančno nadomestilo, imajo pa moţnost 

prisostvovati na izobraţevalnih delavnicah in ostalih dogodkih, ki jih organizira LAS. 

Tehnične in administrativne naloge v zvezi z izvajanjem nalog Organa odločanja LAS 

opravlja Organ upravljanja. Vsi materialni in administrativni stroški v vezi z delom LAS 

bremenijo Organ upravljanja LAS. 

 

Strokovni organ se sestaja po potrebi. Člani strokovnega organa za svoje delo ne prejemajo 

finančnega nadomestila, imajo pa moţnost prisostvovati na izobraţevalnih delavnicah in 

ostalih dogodkih, ki jih organizira LAS. 

Tehnične in administrativne naloge v zvezi z izvajanjem nalog Organa odločanja LAS 

opravlja Organ upravljanja. Vsi materialni in administrativni stroški v vezi z delom LAS 

bremenijo Organ upravljanja LAS. 

 

  

 Način izbire, potrjevanja, imenovanja članov oz. predstavnikov, vključno s 

kriteriji za izbor 

 

Člani LAS Dolenjska in Bela krajina so bili vabljeni v partnerstvo na osnovi dosedanjega 

sodelovanja pri razvoju podeţelja. Na območju Dolenjske in Bele krajine je bil v preteklih 

letih aktiven Koordinacijski odbor Po poteh Dolenjske in Bele krajine. V okviru 

koordinacijskega odbora je bilo oblikovano partnerstvo, ki je v nadaljevanju predstavljajo 

temelje za postavitev Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajine.  K sodelovanju so 

bila povabljena še različna društva in nevladne organizacije.  Pomembno vlogo v lokalni 

akcijski skupini bodo predstavljali javni zavodi. Ti imajo večinoma sedeţ v Novem mestu, ki 

ne sodi v upravičeno območje LAS, vendar pa je območje delovanje zavodov širše in ne 

omejeno zgolj na naselje Novo mesto.   
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Člani Organa odločanja so imenovani izmed članov LAS. Sestava Organa odločanja je 

definirana z Navodili. Poleg pogojev, ki jih narekujejo Navodila, je pri imenovanju članov, 

pomembna njihova kompetentnost, poznavanje problematika podeţelskega območja LAS in  

sistema delovanja EU,  predvsem z vidika projektnega financiranja.  
 

Organ upravljanja je izbran na osnovi izkušenj pri vodenju EU projektov. Izpolnjevati mora 

določene pogoje, in sicer: 

 območje Dolenjske in Bele krajine, ki ga  pokriva je identično območju delovanja 

Lokalne akcijske skupine, 

 ima ustrezno infrastrukturo in ustrezno usposobljen kader, 

 ima ustrezne reference na področju izvajanja razvojnih projektov, 

 predstavlja učinkovito podporno okolje za različne ciljne skupine, 

 upravljanje LAS predstavlja nadgradnjo poslanstva kot razvojne agencije, 

 se lahko kot pravna oseba prijavlja tudi na druge programe Evropske Unije in na ta 

način omogoča LAS-u in območju večjo učinkovitost pri izvajanju Lokalne razvojne 

strategije. 

  

Člane Nadzornega odbora imenuje LAS. Za člane Nadzornega odbora je pomembno 

poznavanje strateških nacionalnih in regionalnih dokumentov povezanih z razvojem 

podeţelja. Zaţeleno je, da so v preteklosti sodelovali vsaj pri pripravi enega strateškega 

dokumenta ali pri izvedbi projekta financiranega iz EU strukturnih skladov. 

 

Člani strokovnega organa so izbrani na osnovi javnega povabila. Kriteriji za izbor so 

izkušnje iz vodenja projektov in izvajanja programov EU. Za strokovni organ je pomembno, 

da je njegova sestava čimbolj interdisciplinarna.  

 

 Nadzor nad delovanjem, odgovornost, poročanje, sankcije 

 

LAS Dolenjska in Bela krajina odloča o vseh pomembnih vprašanjih LAS. Odgovarja za delo 

vseh organov LAS. Delo predsednika Organa odločanja LAS nadzira Nadzorni odbor.   

 

Organ odločanja pripravlja letna poročila, ki jih obravnava Nadzorni odbor LAS.  Organ 

odločanja odgovarja za učinkovito delovanje LAS, njeno plačilno sposobnost in usklajenost 

postopkov z veljavno zakonodajo. Redno obravnava poročila, ki jih pripravi Organ 

upravljanja LAS, in sicer o upravljanju LAS, porabi finančnih sredstev in finančnih napovedi.  

 

Organ upravljanja pripravlja letna poročila o upravljanju LAS in porabi finančnih sredstev. 

Poročila obravnava Organ odločanja, potrjuje jih  skupščina LAS Dolenjska in Bela krajina. 

 

Nadzorni odbor nadzira delo predsednika Organa odločanja  LAS in Organ odločanja. O 

svojem delu pripravlja letna poročila, ki jih obravnava skupščina LAS Dolenjska in Bela 

krajina.  

 

 V primeru kršitve določb Pogodbe o ustanovitvi in delovanju lokalne akcijske skupine Organ 

odločanja sprejme sklep o izključitvi določenega člana iz LAS, če ta kljub pisnemu opominu 

ne opravlja svojih dolţnosti, ki so določene v Pogodbi ali na njeni podlagi in so skladne z 

vsebino pristopne izjave. Pred sprejetjem sklepa o izključitvi mora imeti član moţnost, da 

pojasni vsa dejstva in okoliščine, pomembne za odločitev. Zoper sklep Organa odločanja, ki 
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mora biti obrazloţen, je dopustna pritoţba na skupščino LAS. Pritoţba se lahko vloţi v roku 

15 dni od dneva prejema pisnega odpravka sklepa o izključitvi člana.  

 

 

 

 

 

 

 

D) IZBIRA PROJEKTOV ZA IZVEDBO 

 

 Metodologija izbire projektov 

 

Pridobitev projektnih idej  

Naloga Organa upravljanje je izvajanje promocijskih in animacijskih nalog za LAS. S tem 

namenom bodo organizirane delavnice, okrogle mize in kontaktne televizijske in radijske 

oddaje. Oblikovana bo tudi spletna stran za seznanjanje javnosti o vseh aktivnostih in 

rezultatih LAS.  

 

Največ projektnih idej se bo porodilo  na delavnicah »burjenje moţganov«, kjer bo potrebno 

potencialne kandidate spodbuditi k oblikovanju in razvoj projektnih idej.  Projektni predlogi 

bodo v nadaljevanju razdelani s pomočjo projektnih mentorjev.  

 

Postopek prijave in izbora projektov 

 

Strokovna skupina je predlagala naslednjo organizacijsko shemo delovanja in pa predlog 

postopka prijave in izbora projektov po zgoraj predstavljeni shemi: 

 

 Organ upravljanja (rumeno) je sestavljen iz  nosilne institucije, ki je RC Novo mesto 

in partnerja RIC Bela krajina, ki skupaj opravljata strokovno-administrativne naloge 

priprave in izvajanja projektov, medtem ko je RC Novo mesto v celoti odgovoren za 

finančni management (vijolično) za LAS. LAS na svoji ustanovni seji pooblasti RC 

Novo mesto in RIC Bela krajina za opravljanje teh nalog. Organ upravljanja odgovarja 

za celoten postopek priprave in izbora projektov ter o tem vsebinsko in finančno 

poroča na Ministrstvo za kmetijsvo, gozdarstvo in prehrano (modro). Na osnovi 

izdelanih usmeritev LAS-a organ upravljana pripravi obrazec-formular za pripravo 

idejnih predlogov projekta (največ na dveh straneh), ki ga bodo izpolnili vsi 

zainteresirani potencialnih prijavitelji projektov na projektnem območju na 

Dolenjskem in v Beli krajini. Povabilo k oddaji projektnih predlogov se objavi na 

način, da je informacija dostopna najširši javnosti in zainteresiranim ciljnim skupina 

ter partnerjem LAS-a. Postopek projektnih predlogov (korak 1) je prva faza 

evidentiranja projektnih predlogov s terena. 

 Prispeli idejni projektni predlogi bodo dani (korak 2) v prvo obravnavo LAS, ki bo na  

osnovi izdelane Strategije za črpanje sredstev LEADER (Strategija je ţe izdelana in 

potrjena s strani MKGP) in izdelanih notranjih kriterijev izbral projekte z največjim 

razvojni potencialom in vplivom na razvoj podeţelja na območju Dolenjske in Bele 

krajine, 

 LAS bo preko organa upravljana nosilce  izbranih idejnih predlogov projektov pozval 

(korak 3 in korak 4), da pripravijo dokumentacijo v skladu z zahtevami programa 

LEADER, kar pomeni da bodo le-ti pozvani da v določenem roku pripravijo podrobno 
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projektno vsebino, skupaj s finančno konstrukcijo, v kateri bodo morali predvsem 

dokazati potreben deleţ lastnih sredstev (korak 5) in ga posredujejo organu 

upravljanja. 

 Pri pripravi projektov (korak 5) bo aktivno sodeloval organ upravljanja kot 

svetovalni telo, ravno tako pa tudi posamezni strokovnjaki, ki se bodo ţeleli vključiti v 

pripravo in razdelavo projektnih predlogov.  

 Tako pripravljeni in podrobno obdelani projekti bodo dani (korak 6) v evaluacijo 

Strokovnemu organu za evaluacijo (rdeče). Naloga strokovnega organa bo, da 

strokovno pregleda projekte in od prijaviteljev zahteva popravke, če bo to potrebno. 

Ravno tako poda oceno o posameznem projektu in če jih je več, kot pa je na razpolago 

sredstev pripravi njihov vrstni red oziroma prioriteto izvajanja. Predlagan je bil  8 

(osem) članski Strokovni organ za evalvacijo in sprejet predlog, da naj bo ta organ 

čimbolj strokovno sestavljen, kar pomeni da bodo v  njem  posamezniki, ki imajo 

izkušnje s pripravami in prijavami projektov ter da bodo lahko o predlogih iz 

lokalnega okolja tudi kompetentno odločali. Predlagajo naj jih partnerji v LAS-u, 

izbrani pa bodo na podlagi strokovnih referenc (izobrazba, izkušnje pri pripravi in 

izvedbi projektov, 40% ţensk, eden mlajši od 25 let itd.). 

 Tako ovrednoten predlog Strokovnega organa za evalvacijo gre še na dokončno 

potrditev na LAS (korak 7), ki predlog potrdi ali zahteva morebitno strokovno 

obrazloţitev in zadolţi organ upravljanja (korak 8), da za izbrane projekte pripravi 

izvedbeni načrt in uredi potrebne formalnosti, da se bodo lahko učinkovito izvajali, pri 

čemer je naloga organa upravljanja da sodeluje s svojimi predstavniki pri izvajanju 

(korak 9), 

 LAS preko svojega organa upravljanja pošlje letne načrte izvedbenih projektov skupaj 

s finančnim načrtom v potrditev v LEADER pisarno na MKGP RS. 
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Pritožbe v primeru neodobrenih projektov 

 

Nosilec projektnega predloga v primeru neodobrenega vloge v 8. dneh po prejemu sklepa 

pošlje Organu upravljanja LAS utemeljeno pritoţbo (korak 1). Ta jo da v obravnavo Organu 

odločanja LAS (korak 2). V primeru, da Organ odločanja ugotovi, da pritoţba ni utemeljena 

pripravi o tem sklep, ki ga da v potrditev Skupščini LAS. 

 

Če je pritoţba utemeljena  Organ odločanja pritoţbo izroči v obravnavno Strokovnemu 

organu (korak 3). Strokovni organ pregleda pritoţbo in pripravi predlog, ki ga pošlje Organu 

odločanja (korak 4). Organ odločanja predlog lahko sprejme ali zavrne. V primeru, da se s 

predlogom strinja pripravi sklep, ki ga da v potrditev Skupščini LAS (kora 5).  

 

Če se Organ odločanja s predlogom Strokovnega organa ne strinja izroči pritoţbo v pregled 

zunanjemu ekspertu (korak 5a).  Ekspert izdela mnenje, ki ga izroči Organu odločanja (korak 

5b). Po pridobljenem mnenju eksperta, organ odločanja pripravi  sklep, ki ga da v potrditev 

skupščini LAS (korak 5).  

 

Sklep skupščine LAS je nato poslan nosilcu projektnega predloga.  
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 Opis kriterijev za izbiro projektov 

 

 

OBVEZNI POGOJI:  

 

 
 OBVEZNI POGOJI DA NE 

 

1. Projekt je v skladu z strateškimi razvojnimi pobudami na lokalni, nacionalni in 

EU ravni 

  

2. Projekt je v skladu z lokalno razvojno strategijo   

3. Projekt je  izdelan v skladu z razpisnimi pogoji    

4. Projekt se še ni začel izvajati   

5. Prijavitelj izpolnjuje ekonomsko-finančne pogoje oz. sposobnosti ponudnika   

6. Prijavitelj izpolnjuje tehnične in kadrovske pogoje za izvedbo projekta    

 

Prijavitelj oz. projekt mora izpolnjevati vse pogoje. V primeru odstopanja se ne uvrsti v 

nadaljnjo ocenjevanje. 

 

 

 

MERILA KRITERIJI ZA IZBOR PROJEKTOV: 

 
 MERILA  
   
1. INOVATIVNOST  
1.1 Realizacija projekta omogoča ustvarjanje nove dodane vrednosti v okolju in omogoča 

nastanek novih delovnih mest 

15 

1.2 Realizacija projekta izboljšuje obstoječe stanje v okolju in omogoča nastanek novih 

delovnih mest 

10 

 

1.3 Projekt ohranja obstoječe stanje v okolju in ne prispeva k nastanku novih delovnih mest 0 

   

2. ENAKOMEREN RAZVOJ CELOTNEGA OBMOČJA LAS  

2.1 Realizacija projekta prispeva k skladnemu razvoju na širšem območju LAS ( na območju 

vsaj 10 lokalnih skupnosti  znotraj LAS) 

15 

2.2 Realizacija projekta prispeva k skladnemu razvoju na oţjem območju LAS (na območju 

vsaj 5 lokalnih skupnosti znotraj LAS) 

10 

2.3 Realizacija projekta prispeva k skladnemu razvoju določene lokalne skupnsoti 0 

   

3. TRAJNOST PROJEKTA  

3.1 Z realizacijo projekta bodo ustvarjena izhodišča za nadaljnjo prijavo na druga EU 

sredstva  

10 

3.2 Projekt predstavlja zaključeno celoto, zagotovljena je trajnost nadaljnjega izvajanja 5 

3.3 Projekt predstavlja enkratni dogodek in ni predvidenega nadaljnjega izvajanja 0 

   

4. PRENOSLJIVOST PROJEKTA  

4.1 Projekt zanimiv za prenos  na druga območja zunaj LAS 10 

4.2 Projekt zanimiv za prenos na druga območja znotraj LAS 5 

4.3 Projekt zanimiv le za oţje območje LAS (znotraj 3 lokalnih skupnosti) 0 

   

5. EKONOMSKA IN DRUŢBENA UPRAVIČENOST   

    

5.1                                                 

 

V finančni konstrukciji projekta je predvideno financiranje najmanj 7 lokalnih skupnosti 

iz območja LAS 

10 

5.2 V finančni konstrukciji projekta je predvideno financiranje vsaj 3 lokalnih skupnosti iz 5 
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območja LAS  

5.3 V finančni konstrukciji projekta je predvideno financiranje manj kot 3 lokalnih skupnosti 

iz območja LAS 

3 

   

6. FINANCIRANJE  
6.1 Finančna konstrukcija projekta predvideva nad 70% sredstev  ekonomskega in 

zasebnega sektorja 

10 

6.2 Finančna konstrukcija projekta predvideva nad 60% sredstev ekonomskega in zasebnega 

sektorja 

5 

6.3 Finančna konstrukcija projekta predvideva nad 50% sredstev ekonomskega in zasebnega 

sektorja 

3 

   

7. UPRAVLJANJE PROJEKTA  

7.1 Projektni vodja je vodil ali sodeloval vsaj pri 1 projektu financiranim iz predpristopnih 

sredstev  ali strukturnih skladov  EU 

10 

7.2 Vodja projektov je sodeloval pri pripravi  CRPOV, RRP, PRP, lokalnih razvojnih 

strategij ali nacionalnih razvojnih strategijah 

5 

7.3 Nosilec projekta nima izkušenj na področju razvojnih programov 0 

   

8. ENAKE MOŢNOSTI  

8.1 Projekt predvideva vključenost ţensk, mladih in vsaj 1 marginalne skupine kot posebnih 

ciljnih skupin za izvedbo projekta 

5 

8.2 Projekt predvideva vključenost ţensk in mladih kot posebnih ciljnih skupin za izvedbo 

projekta 

3 

8.3 Projekt ne predvideva vključenost ţensk in mladih kot posebnih ciljnih skupin za 

izvedbo projekta 

0 

   

9. ODPIRANJE NOVIH DELOVNIH MEST  

9.1 Projekt jasno utemeljuje ustvarjanje vsaj 1 delovnega mest 10 

9.2 Iz projekta je razvidna moţnost ustvarjanja vsaj 1 delovnega mesta 5 

9.3 Projekt ne predvideva moţnosti ustvarjanja novega delovnega mesta 0 

   

10. VPLIV NA OKOLJE  

10.1 Projekt prispeva k izboljšanju okolja 5 

10.2 Projekt ne vpliva negativno na okolje 3 

10.3 Projekt lahko deloma vpliva negativno na okolje 0 

   

 SKUPAJ 100 

 

Maksimalno število moţnih točk je 100. Prag števila točk, nad katerim bo odobreno 

sofinanciranje, je 50 ali več točk. Projekt , ki bo pridobil manj kot 50 točk ne more pridobiti 

neposredne subvencije.  

 

V kolikor se bo končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega 

sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag števila točk presega razpoloţljiva sredstva, bodo 

sredstva razdeljena glede na višino doseţenih točk – prednost pri dodelitvi bodo imeli projekti 

z višjim številom točka. 

 

V primeru enakega števila točk imajo prednost projekti, ki so pridobili več točk pri merilu 1. 

Inovativnost, nato pri merilu 2. Enakomeren razvoj celotnega območja LAS, nato merilu 3. 

Trajnost projekta in merilu 4. Prenosljivost projekta.    
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 Transparentnost izbire projektov 

 

 

Transparentnost kriterijev za izbor projektov 

 

Kriteriji in merila za izbor projektov bodo enaki za vse prijavitelje in bodo sestavni del 

razpisne dokumentacije. Moţno pa jih bo videti na spletnih straneh Lokalne akcijske skupine 

Dolenjska in Bela krajina,   predstavljeni pa bodo tudi na animacijskih delavnicah 

organiziranih za zbiranje idejnih predlogov. 

 

Konflikt interesov 

 

Izvedbene projekte bo vsako leto potrjevala skupščina LAS. V primeru, da bo prijavitelj 

projekta član LAS, ne bo imel glasovalne pravice pri svojem projektu. Glasovanja se bo moral 

vzdrţati oz. zapustiti prostor.  

 

Obveščanje javnosti 

 

Obveščanje javnosti o izbranih projekti bo potekalo preko različnih medijev: lokalnih 

časopisov in regionalnih časopisov, radijskih in TV postaj, na spletnih straneh organa 

upravljanja.  

 

Z namenom seznanjanja javnosti o dobri praksah bodo organizirane delavnice na katerih bodo 

predstavljeni projektni primeri.  

 

Vsako leto bodo izdelane zloţenke z osnovnimi elementi razpisa, sestavni del zloţenke pa bo 

navedba uspešno izvedenih projektov iz preteklega leta. 

 

 


