»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«

PREDSTAVITEV LETNEGA IZVEDBENEGA NAČRTA 2010
LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE DOLENJSKA IN BELA KRAJINA
(LAS DOLENJSKA IN BELA KRAJINA)
NEKAJ PODATKOV O LAS DOLENJSKA IN BELA KRAJINA
Pridobljen status delujoče Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina: Odločba
MKGP št. 33151-12/2008/4, z dne 31.07.2008.
Št. vključenih občin: 14
REZULTATI IZVAJANJA PROGRAMA LEADER V OBDOBJU 2008 -2010:
Vzpostavljeno partnerstvo 14 občin Dolenjske in Bele krajine – LAS DBK.
Rezultati 2 letnega delovanja:
Izdelani trije letni izvedbeni projekti
V program vključenih 28 projektov.
Skupna vrednost projektov 1.820.564€, od tega iz sredstev Leader pridobljenih
1.092.337€ in sredstev občin partneric LAS 618.854€ sredstev.
Indikatorji:
-

Neposredno udeleženi partnerji in nosilci v projektih LAS DBK (zavodi, društva,
s.p., d.o.o.) 20
- Širša zainteresirana javnost udeležena na izobraževalnih delavnicah
povezanih z ruralnim razvojem podeželja izvedenih v okviru projektov LAS
DBK 700
- Nove sejemske prireditve in prireditve za ohranjanje tradicije podeželja 7
(št. obiskovalcev 1.200)
- Število organiziranih strokovnih ekskurzij za ogled dobrih praks v tujini
(sejem podeželja Dunaj, kulinarika Madžarska, sodelovanje LAS Finska in
partnerstvo LAS Kreta 6 (št. udeležencev 52)
- Število mladih vključenih v različne delavnice povezane s podeželjem
starostna skupina 6-15 let (oglarstvo, lončarske delavnice, sadjarstvo), 812
- Urejena nova prenočišča za turistične namene 64 (Oskrbne točke Semič,
Planinski dom Gospodična)
- Zgrajene čistilne, biološke naprave 1
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PROJEKTI, KI SO SE IZVAJALI V OKVIRU LETNEGA IZVEDBENIH NAČRTOV
2008, 2009
Letni izvedbeni načrt 2008

NAZIV PROJEKTA:
Pospeševanje investicij v obnovljive vire energije
na podeželju 2008,2009
Od kmeta, kmetice do podjetnika, podjetnice
Obnova tradicionalne stavbne dediščine na
podeželju z možnostjo razvoja stacionarnega
turizma
Konzorcij ponudnikov zidaniškega turizma
Dolenjske in Bele krajine
Promocijski kotiček Dolenjske in Bele krajine
Ohranjanje etnološke raznolikosti podeželja
Pilotni projekt testiranja čistosti avtohtone
pasme kranjske sivke
Povezovanje in usposabljanje rokodelcev ter
razvoj centrov rokodelcev.

Nosilec projekta
Društvo za razvoj in oživitev Trebnjega
Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Občina Mirna peč
Grm Novo mesto - Center biotehnike in turizma
Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma
Čebelarska zveza Bele krajine – zveza društev
Krajinski park Kolpa

Letni izvedbeni načrt 2009

NAZIV PROJEKTA:
Obnova planinskega doma pri Gospodični
Praznik dneva kolin Dolenjske in Bele krajine
Vzpostavitev oskrbnih točk
Družabno življenje nekdaj in danes
Spominki Dolenjske in Bele krajine
Revitalizacija belokranjskih steljnikov
Mreža regionalnih muzejev na prostem
TREBANJSKI KOŠ – Podeželski turistični šopek
Info mreža za podeželje DBK

Nosilec projekta
Planinsko društvo Novo mesto
Zavod za turizem Novo mesto
RIC Bela krajina
Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
KONKVIKT d.o.o. – TIC Šmar. Toplice
Občina Metlika
SKANSEN Pleterje, Simon Udvanc s.p.
DROT – društvo za razvoj in oživitev Trebnjega
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
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PREDSTAVITEV NOVIH 11 PROJEKTOV VKLJUČENIH V
LETNI IZVEDBENI NAČRT 2010:
Skupna vrednost izvedbenih projektov:
Sredstva LEADER:
Sredstva LAS DOLENJSKE IN BELE KRAJINE:
Zasebna sredstva:

753.749,00€
341.443,00€
113.695,00€
298.611,00€

PROJEKTI VKLJUČENI V LETNI IZVEDBENI NAČRT 2010

Naziv projekta

Nosilec

»GENSKA BANKA STARE SADNE SORTE

Društvo Kočevarjev staroselcev

»ŽIVALI ŠENTJERNEJSKEGA POLJA«

Občina Šentjernej

»OHRANITEV
DRAGOCENOSTI
SADJARSKE KULTURE«

Občina Semič

»ZGODBE IZ SKRINJE«
»INŠTITUT
ZA
TRAJNOSTNO
UPRAVLJANJE PODEŽELJA«

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
Grm Novo mesto-center biotehnike in
turizma

»KULINARIKA
KRAJINE«

Zavod 23

DOLENJSKE

IN

BELE

»BRUSNIŠKA HRUSTAVKA«
»Z
REVITALIZACIJO
ZELENE ENERGIJE

MLINOV

Javni zavod za turizem Novo mesto
DO

Občina Črnomelj

»NADALJEVANJE PROJEKTA TURIZEM
V ZIDANICAH 2. FAZA«

Občina Mirna Peč

LONČENA
POSODA
V
SODOBNI
KUHINJI
OGLARSTVO
V
PRETEKLOSTI
ZA
PRIHODNOST

Domača in umetnostna
Stankovič s.p.
Občina Dolenjske Toplice

obrt

Andreja

Program je sofinanciran iz sredstev LEADER – 4. OS Programa RS za razvoj podeželja (Evropski kmetijski
sklada za razvoj podeželja EKSRP)

3

Naziv projekta
Nosilec

GENSKA BANKA »STARE SADNE SORTE«
Društvo Kočevarjev staroselcev
Občice 9
8350 Dolenjske Toplice
Občina Dolenjske Toplice
Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice
Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma
Sevno 13, 8000 Novo mesto
GRAMAT GRIL d.o.o.
Sela pri Dolenjskih Toplicah, 8350 Dolenjske Toplice
Namen projekta: Evidentiranje in analiza starih sadnih sort in nasadov po
terenu, z namenom ugotavljanja njihove vitalnosti, zbiranje cepičev in
cepljenje.

Opis projekta

Sredstva
projekta

Rezultat projekta:
- urejena in zasajena površina,
- vzpostavljena genska banka v okviru nasada,
- nabrana večina cepičev starih sort (zaradi izmenične rodnosti ni plodov
vsako leto),
- izdelana kataloška evidenca nasada in banka podatkov,
- evidenca nad razvojem in s tem lastnostmi posameznih sort,
- urejen skladiščni prostor za shranjevanje cepilnega materiala in orodja za
potrebe genske banke
- nakupljena oprema za potrebe genske banke: mulčer, freza…,
- urejen oddelek – stare sadne sorte znotraj društvenega muzeja,
- mednarodna promocija Slovenije kot deţele, kjer je ohranjenih
izredno veliko starih sadnih sort.
Celotna vrednost projekta:
Sofinanciranje LEADER:
Sofinanciranje občin članic LAS DBK:
Lastni vložek prijavitelja in partnerjev:

67.304,00€
24.591,00€
11.958,00€
30.755,00€

Lokacija izvedbe

Območje Dolenjske in Bele krajine

Informacije o
projektu

August Gril, društvo Kočevarjev staroselcev, tel. 030 660 500
info@gramat-gril.si
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Naziv projekta

»ŽIVALI ŠENTJERNEJSKEGA POLJA«

Nosilec

Občina Šentjernej
Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej

Partnerji

Opis projekta

Sredstva
projekta

JP Ekološka družba Šentjernej d.o.o.
Trg Gorjanskega bataljona 2, 8310 Šentjernej
Namen projekta: Postavitev primerne zgradbe za odvijanje razstavne
dejavnosti, izbora najlepšega petelina in konja, organizacija petelinjade z
namenom doseganja
visoke udeležbe obiskovalcev ter omogočanje
selekcijskega dela za oblikovanje novih pasem petelinov.
Rezultat projekta:
- urejen razstavni prostor, ki bo omogočil primerne bivalne pogoje tako za
živali kot obiskovalce.
- mlade izobraževati v smeri varstva in skrbi za živali.
Celotna vrednost projekta:
Sofinanciranje LEADER:
Sofinanciranje občin članic LAS DBK:
Lastni vložek prijavitelja in partnerjev:

94.000,00€
32.000,00€
16.000,00€
46.000,00€

Lokacija izvedbe

Območje Dolenjske in Bele krajine

Informacije o
projektu

Anita Pavlovič, Občina Šentjernej, tel. 07 393 35 60
e-mail: anita.p@sentjernej.si

Naziv projekta

»OHRANITEV DRAGOCENOSTI SADJARSKE KULTURE«

Nosilec

Občina Semič
Štefanov trg 9, 8333 Semič

Partnerji

Opis projekta

Sadjarsko društvo Bele krajine
Kolodvorska cesta 34, 8333 Semič
Namen projekta:
Namen projekta je izkoristiti vse naravne danosti, ki so prisotne v občini
Semič, jih nadgraditi in učinkovito povezati v zgodbo sadne kulture, ki bo
obogatila lokalno skupnost in turistično ponudbo v občini Semič in Beli
krajini.
Rezultati projekta:
Rezultati projekta se kažejo v kratkoročnih in dolgoročnih rezultatih.
Kratkoročni so:
- ureditev travniškega nasada v učno pot pri domu paraplegikov v Semiču,
- ureditev in oskrba vzorčnega Povhovega nasada na Smuku pri Semiču,
- postavitev učne poti divjih sadnih vrst pri jami Malikovec,
- ureditev kapitalne Grajske nešplje v Vrtači,
- 16 izvedenih tematskih delavnic na temo izobraževanj o sadjarski kulturi,
oživitvi, oskrbi, zdravi prehrani, uvajanju redkih sadnih vrst in vlogi sadnih
posebnosti v turistični ponudbi,
- 1 zloženka o vzorčnem travniškem nasadu pri domu paraplegikov,
- 1 zloženka o sadjarski turistični ponudbi v občini Semič,
- 1 komplet učnih listov,
- spletna stran,
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- 4 članki v časopisih, 1 radijska oddaja
Dolgoročni rezultati se bodo odražali pri:
- večji sadjarski kulturi prebivalcev Bele krajine, s tem pa večji vlogi sadja
v prehrani, boljši samooskrbi ter večji urejenosti sadnih vrtov, ki bodo
oskrbovani na naravi in ljudem bolj prijazen način (manj FFS in ohranjanje
biotske pestrosti ter ravnotežja v naravi),
- ciljne skupine bodo spoznale uporabnost tudi manj znanih, ţe pozabljenih,
sadnih vrst, ki imajo v prehrani pomembno vlogo in pomen ohranjanja
starejših sort,
- vzorčni nasadi bodo služili kot objekti za izobraževanje.

Sredstva
projekta

vključitev sadjarsko doživljajskega turizma v turistično ponudbo
Celotna vrednost projekta:
39.111,00€
Sofinanciranje LEADER:
17.319,00€
Sofinanciranje občin članic LAS DBK:
6.589,00€
Lastni vložek prijavitelja in partnerjev:
15.203,00€

Lokacija izvedbe

Območje Dolenjske in Bele krajine

Informacije o
projektu

Tatjana Hutar, Občina Semič, tel. 07 35 65 360
e-mail: obcina.semici@siol.net

Naziv projekta

»ZGODBE IZ SKRINJE«

Nosilec

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje
Zveza kulturnih društev Trebnje
Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje

Partnerji
Društvo podeželskih žena Trebnje
Temeniška pot 1, 8210 Trebnje
Namen projekta:
Projekt je namenjen ohranitvi tradicije, oživitvi družabnega življenja na
podeželju ter spodbuja in prikazuje primer priprave novih programov
povezanih z vsebino naravne in kulturne dediščine.

Opis projekta

Sredstva
projekta

Rezultat projekta:
- zbrane informacije in izdana avtohtona besedila v knjižni obliki;
- izdelane skrinjice in drobni nekoč splošno uporabni izdelki (npr. iz ličja,
platna, lesa);
- izvedena delavnica, kjer se bodo udeleženci naučili izdelovati nekoč
uporabne izdelke ter slišali zgodbe, pesmi,…, ki so povezane z uporabo
teh izdelkov ali se nanašajo na kraj;
- zaključna prireditev s predstavitvijo rezultatov projekta in možnostjo
vpeljevanja kulturne dediščine v sodobnost.

Celotna vrednost projekta:
Sofinanciranje LEADER:

43.438,00€
22.764,00€
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Sofinanciranje občin članic LAS DBK:
Lastni vložek prijavitelja in partnerjev:

7.588,00€
13.086,00€

Lokacija izvedbe

Območje Dolenjske in Bele krajine

Informacije o
projektu

Milena Hvastija, Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, tel.: 07 34 82
103
e-mail: patricija.pavlic@ciktrebnje.si

Naziv projekta

»INŠTITUT ZA TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE PODEŽELJA«

Nosilec

Partnerji

Grm Novo mesto - Center biotehnike in turizma
Sevno 13, 8000 Novo mesto
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto
Društvo za razvoj in oživitev Trebnjega
Obrtniška 18, 8210 Trebnje
Društvo Grmčani-Društvo za gospodarski in kulturni razvoj podeželja ter
ohranjanje krajine, naravne in kulturne dediščine
Namen projekta:
Inštitut za trajnostno upravljanje podeželja bo poleg ostalih dejavnosti, v
okviru delovanja centrov pomagal zainteresiranim prebivalcem Dolenjske in
Bele krajine z raziskavami in razvijanjem novih produktov, osveščanjem,
izobraževanjem in svetovanjem .

Opis projekta

Sredstva
projekta

Rezultati projekta:
Inštitut bo razvojna raziskovalna enota fakultete za upravljanje podeželja
in bo omogočal študentom in delavcem fakultete pripravljanje seminarskih,
diplomskih, magisterskih in doktorskih nalog z vsebinami namenjenimi
neposrednemu izboljševanju življenja in dela na podeželju. Ciljna skupina
bodo študenti in delavci za upravljanje podeželja.
Celotna vrednost projekta:
Sofinanciranje LEADER:
Sofinanciranje občin članic LAS DBK:
Lastni vložek prijavitelja in partnerjev:

84.459,00€
47.148,00€
22.432,00€
14.879,00€

Lokacija izvedbe

Območje Dolenjske in Bele krajine

Informacije o
projektu

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 Novo
mesto
Mojca Kogovšek, 07-39-34-700, mojca.kogovsek2@guest.arnes.si
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Naziv projekta
Nosilec
Partnerji

Opis projekta

»KULINARIKA DOLENJSKE IN BELE KRAJINE«
Zavod 23
Šolska ulica 6
8000 Novo mesto
Zavod Okus, zavod za gastronomijo
Irča vas 13, 8000 Novo mesto
Namen projekta:
Z realizacijo projekta „Kulinarika Dolenjske in Bele krajine se bo prispevalo
k raznovrstnost in kakovosti turistične ponudbe, predvsem na področju
ponudbe publikacij in vzpostavitvi nove spletne strani, s tem ko se bo v
projektu zajeli celotno področje Dolenjske in Bele krajine, se bo pripomoglo
k celovitemu in učinkovitemu marketingu turistične destinacije, prav tako
pa bodo povezali različne sektorje (dijaki in študentje gastronomskih smeri,
društva podeželskih žensk, turistična društva, TIC-i, turistične in ekološke
kmetije, gostinski objekti na področju Dolenjske in Bele krajine, strokovna
javnost...), ki bodo sodelovali v projektu „Kulinarika Dolenjske in Bele
krajine“ in tako prispevali k razvoju turistične destinacije.
Rezultati projekta:
-obvestiti 60% prebivalstva Dolenjske in Bele krajine o organizaciji
strokovnih posvetov in kuharskih predstavitev (z objavami v medijih, preko
e-pošte, preko lokalnih skupnosti...),
-2x organizacija in izvedba strokovnega posveta (izbor živil, receptur jedi),
-3x organizacija in izvedba strokovnih kuharskih predstavitev (predstavitev
in učenje),
-100 udeležencev vključenih na strokovnih posvetih in kuharskih
predstavitvah,
-1x oblikovanje in izvedba celostne vizualne podobe znamke „Kulinarika
Dolenjske in Bele krajine“,
-20 izbranih značilnih živil,
-15 jedi in receptur,
-1500 kom posebne publikacije „Kulinarika Dolenjske in Bele krajine“ v
slovenskem in angleškem jeziku,
-1x oblikovanje in izvedba dinamične spletne strani znamke „Kulinarika
Dolenjske in Bele krajine“,
-obvestiti 60% prebivalstva Dolenjske in Bele krajine o organizaciji
promocijskega kulinaričnega večera znamke „Kulinarika Dolenjske in Bele
krajine“, o naslovu spletne strani in izidu publikacije oz. o rezultatih
projekta (z objavami v medijih, preko e-pošte, preko lokalnih skupnosti...

Sredstva
projekta

Sofinanciranje LEADER:
Sofinanciranje občin članic LAS DBK:
Lastni vložek prijavitelja in partnerjev:

Lokacija izvedbe

Območje Dolenjske in Bele krajine

Informacije o
projektu

Tadej Kapš, Zavod 23, tel.: 07 33 79 650
e-mail: zavod23@gmail.com

31.964,00€
15.982,00€
40.324,00€
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Naziv projekta
Nosilec

Partnerji

»BRUSNIŠKA HRUSTAVKA«
JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM NOVO MESTO
Glavni trg 7, 8000 Novo mesto
DOLENJSKI MUZEJ NOVO MESTO
Muzejska ulica 7, 8000 Novo mesto
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BRUSNICE
Velike Brusnice 6, 8321 Velike Brusnice
RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO
Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto
Namen projekta:
S projektom BRUSNIŠKA HRUSTAVKA se bo z različnimi aktivnostmi
obudilo tradicijo gojenja avtohtone češnje - brusniško hrustavko, njene
produkte.
K realizaciji prioritet bodo prispevali z ureditvijo tematske poti, izdajo
zloženke, ureditvijo stalne razstave, permanentno organizacijo prireditve.

Opis projekta

Sredstva
projekta

Rezultati projekta:
- celostno grafična podoba s priročnikom uporabe le-te v različne namene
za blagovno znamko »Brusniška hrustavka«,
- urejena tematsko učna pot »Po poti brusniške hrustavke«,
- izvedena delavnica,
- razstava o arheološki preteklosti območja brusniške hrustavke z zloženko,
-organizacija ocenjevanja češnjevih dobrot, razstave češenj in češnjevih
dobrot in prireditve Praznik češenj brusniške hrustavke,
- predstavitveni film o brusniški hrustavki,
- 2000 kosov zloženke Po poti brusniške hrustavke.
Celotna vrednost projekta:
Sofinanciranje LEADER:
Sofinanciranje občin članic LAS DBK:
Lastni vložek prijavitelja in partnerjev:

71.315,00€
27.194,00€
12.313,00€
31.808,00€

Lokacija izvedbe

Območje Dolenjske in Bele krajine

Informacije o
projektu

Drago Košak, Javni zavod Novo mesto, tel. 07 39 39 265
e-mail: drago.kosak@novomesto.si

Naziv projekta
Nosilec

Partnerji

»Z REVITALIZACIJO MLINOV DO ZELENE ENERGIJE«
OBČINA ČRNOMELJ
Trg svobode 3
8340 Črnomelj
Občina Metlika
Mestni trg 24, 8333 Metlika
Občina Semič
Štefanov trg 2, 8333 Semič
Krajinski park
Adlešiči 15, 8341 Adlešiči
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Namen projekta:
Ustavitev propadanja pomembnih objektov kulturne dediščine – mlinov na
belokranjskih vodotokih, med katerimi so posamezni objekti razglašeni kot
kulturni spomenik;
Obravnavanim vodnim obratom ponovno zagotoviti tudi njihov gospodarski
pomen;
Pripraviti strateške, strokovne in projektne osnove za ustrezno revitalizacijo
objektov ob upoštevanju vseh okoljskih vidikov;
vse to s ciljem:
Ohranjanja objektov kulturne dediščine ob upoštevanju ohranjanja narave,
saj so vodotoki del zavarovanih območij tudi območja NATURA 2000;
Izboljšanja kvalitete življenja na podeželju, saj bo revitalizacija
obravnavanih objektov namenjena gospodarskemu izkoriščanju vodne
energije za pridobivanje vse bolj pomembne zelene energije.

Opis projekta

Namen predlaganih aktivnosti je doseči naslednje rezultate:
Vzpostavitev referenčne skupine
Izvedba strokovne ekskurzije
Izdelana evidence mlinov primernih za revitalizacijo in preureditev v male
hidroelektrarne (v nadaljevanju: MHE) na osnovi predhodno izdelanih
kriterijev in okoljskih vidikov ter usmeritve za ustrezno revitalizacijo in
umestitev MHE
Izdelana projektna dokumentacija, ki bo omogočila pridobitev koncesije za
rabo vode in gradbenega dovoljenja in omogočila potencialnim
investitorjem moţnost črpanja namenskih sredstev strukturnih skladov
Izvedba strokovnega posveta odprtega za širšo zainteresirano javnost s
predstavitvijo rezultatov projekta in pomena revitalizacije mlinov in
pomena pospešitve postopkov pridobivanja ustreznih dovoljenj in soglasij
Projekt je namenjen širši zainteresirani javnosti, odgovornim strokovnim
službam in posameznikom na ministrstvih in drugih ustanovah v postopkih
pridobivanja ustreznih dovoljen in koncesij za izgradnjo tovrstnih MHE z
namenom pospešitve postopkov in predvsem zainteresiranim potencialnim
investitorjem, ki so pripravljeni investirati v revitalizacijo mlinov z
namenom ureditve MHE predvsem na območju NATURA 2000.
Rezultati projekta:
-vzpostavitev referenčne skupine;
-evidenca mlinov primernih za revitalizacijo in preureditev v MHE;
-izvedba strokovne ekskurzije;
-izdelani okoljski vidiki in usmeritve za ustrezno revitalizacijo in umestitev
MHE
-izdelana potrebna projektna dokumentacija za pridobitev koncesije za
rabo vode in za pridobitev gradbenega dovoljenja;
-izvedba strokovnega posveta in priložnostne razstave.

Sredstva
projekta

Lokacija izvedbe
Informacije o
projektu

Celotna vrednost projekta:
Sofinanciranje LEADER:
Sofinanciranje občin članic LAS DBK:
Lastni vložek prijavitelja in partnerjev:

94.000,00€
62.300,00€
6.100,00€
25.600,00€

Območje Dolenjske in Bele krajine
Greta Auguštin, Občina Črnomelj, tel.:07 30 61 106
e-mail: greta.augustin@crnomelj.si

Program je sofinanciran iz sredstev LEADER – 4. OS Programa RS za razvoj podeželja (Evropski kmetijski
sklada za razvoj podeželja EKSRP)
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Naziv projekta
Nosilec
Partnerji

Opis projekta

NADALJEVANJE PROJEKTA»TURIZEM V ZIDANICAH«II-FAZA
OBČINA MIRNA PEČ
Trg 2, 8216 Mirna Peč
TURISTIČNA AGENCIJA KOMPAS NOVO MESTO d.o.o.
Novi trg 10, 8000 Novo mesto
Namen projekta:
Projekt je neposredno namenjen lastnikom zidanic na eni strani, ki bodo
oddajali svoje kapacitete in ustvarjali dobiček in turistom na drugi strani, ki
bodo kapacitete koristili v času svojih izletov ali dopustov.
Posredno pa društvom vinogradnikov, turistično informacijskim centrom,
turističnim agencijam, tour operaterjem, medijskim hišam, občinam,
lokalnim in regionalnim razvojnim agencijam, zavodom in državnim
institucijam na področju turizma, ki bodo proizvod turizma v zidanicah
promovirali in tržili.
V letu 2010 bodo potekale naslednje aktivnosti :
Vodenje in koordinacija projekta;
Obveščanje javnosti in promocija projekta (organizacija novinarskih
konferenc, obveščanje preko različnih tiskanih in elektronskih medijev in
institucij);
Strokovno sodelovanje v društvu Konzorcij ponudnikov turizma v zidanicah
Dolenjske in Bele in izobraževanje lastnikov zidanic, ki bodo vključeni v
združenje ponudnikov in mrežo potencialnih ponudnikov, strokovna pomoč
za ponudnike in izdelava projektne dokumentacije.
Priprava, oblikovanje in izvedba aktivnosti tržnega komuniciranja s ciljem
izdelave promocijskega materiala, oglaševanje preko različnih orodij
obveščanja in promoviranja za informiranje širše javnosti (ciljnih skupin) o
novem turističnem proizvodu;
Organizacija obiska domačih in tujih organizatorjev turističnih dogodkov ter
medijskih hiš na območju LAS Dolenska in Bela krajina, z namenom
predstavitve turističnega proizvoda ciljnim skupinam, ki bodo produkt
promovirali doma in v tujini na osnovi lastnih izkušenj oziroma doživetij.
Rezultati projekta:
Izvedeni bosta dve delavnici za člane Konzorcija, delavnici bodo obiskali vsi
člani konzorcija pridobljenih bo najmanj 25 uporabnih dovoljenj Strokovna
pomoč bo nudena ponudnikom ( članom konzorcija). Izdelan bo spletni
prodajni katalog in natisnjen prodajni katalog v slo, hr, ang, nem, it . V
mrežo ponudnikov bo vključenih 35 ponudnikov . Organizirana bosta dva
obiska domačin in tujih organizatorjev turističnih dogodkov ter medijskih
hiš.

Sredstva
projekta

Celotna vrednost projekta:
Sofinanciranje LEADER:
Sofinanciranje občin članic LAS DBK:
Lastni vložek prijavitelja in partnerjev:

71.445,00€
25.245,00€
12.622,00€
33.578,00€

Lokacija izvedbe

Območje Dolenjske in Bele krajine

Informacije o
projektu

Sonja Klemenc, Občina Mirna Peč, tel. 07 393 61 05
e-mail:obcina.mirnapec@siol.net

Program je sofinanciran iz sredstev LEADER – 4. OS Programa RS za razvoj podeželja (Evropski kmetijski
sklada za razvoj podeželja EKSRP)
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Naziv projekta
Nosilec

Partnerji

Opis projekta

Sredstva
projekta

LONČENA POSODA V SODOBNI KUHINJI
DOMAČA IN UMETNOSTNA OBRT ANDREJA STANKOVIČ s.p.
Ragovska 1, 8000 Novo mesto
DOLENJSKI MUZEJ NOVO MESTO
Muzejska ulica 7, 8000 Novo mesto
Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto
Namen projekta:
Razlog projekta je, izumiranje domače obrti lončarstva na področju
Dolenjske in Bele krajine in izgubljanje prepoznavnega, tipičnega
lončarskega posodja v poplavi sodobnih materialov. Na 27-ih etnološko –
lončarsko – kulinaričnih delavnicah se bodo ljudje spoznali z glino in
lončarstvom, spoznali bodo vzroke uporabe keramičnega posodja nekoč in
danes. Videli bodo načine priprave in serviranja hrane v lončeni posodi. Na
delavnicah bodo sodelovali otroci iz vrtcev in šol – ki bodo spoznali glino
kot prvobiten material in poklic lončarja, ki lahko postane tudi njihov
poklic. Ustvarili bodo svoje posode iz gline
V delavnicah bodo sodelovali odrasli in upokojenci, ki se bodo ob druženju
izobraževali in prenašali znanje in izkušnje z lončeno posodo na mlajše.
Rezultati projekta:
- medgeneracijski prenos znanja – zvečanje znanja o lončarstvu v okolju
najmanj 10%,
- organizacija delavnice zbiranja in dokumentiranja tradicionalnih posod
(50 oseb),
-izvedba petih etnološko-lončarskih delavnic (120 oseb),
- izvedba petnajstih lončarskih ustvarjalnic za otroke (300 oseb),
- izvedba dveh etnološko-lončarsko-kulinaričnih delavnice (60 oseb),
- izvedba petih lončarskih delavnic za odrasle – nova posoda za staro rabo
(50 oseb),
- organizacija razstave stara posoda za novo rabo,
- izdelava zloženke lončena posoda nazaj v domove.
Celotna vrednost projekta:
Sofinanciranje LEADER:
Sofinanciranje občin članic LAS DBK:
Lastni vložek prijavitelja in partnerjev:

30.326,00€
17.172,00€
5.754,00€
7.400,00€

Lokacija izvedbe

Območje Dolenjske in Bele krajine

Informacije o
projektu

Andreja Stankovič, Domača in umetnostna obrt Andreja Stankovič, tel. 041
69 79 07
e-mail: andreja@stankovic.si

Naziv projekta
Nosilec

OGLARSTVO V PRETEKLOSTI ZA PRIHODNOST
OBČINA DOLENJSKE TOPLICE
Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice
DRUŠTVO GORJANSKE KOŠENICE
Cerov log 150, 8000 Novo mesto

Partnerji
Terme Krka d.o.o.
PE Dolenjske Toplice
Program je sofinanciran iz sredstev LEADER – 4. OS Programa RS za razvoj podeželja (Evropski kmetijski
sklada za razvoj podeželja EKSRP)
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Namen projekta:
s projektom se želi obuditi tradicijo oglarjenja na območju LAS Dolenjske in
Bele krajine, s tem ciljem bodo izvedene naslednje aktivnosti:
- kuhanje oglja na Gorjancih in čiščenje košenic,
- priprava in izdaja strokovne publikacije,
- izvedba delavnic in izobraževanje,
- izdelava naravoslovne učne poti na Gorjancih,
- prireditev za ohranjanje tradicije oglarstva.

Opis projekta

Sredstva
projekta

Rezultati projekta:
Načrtujemo izdajo strokovne publikacije, promocijskega gradiva (za
prireditvi), predvideva se izvesti 3 delavnice in strokovna ekskurzija. Na
strokovni ekskurziji bo s pomočjo gradiva in praktičnih prikazov pod
strokovnim vodstvom izveden prikaz vseh faz kope, predstavljena možnost
oblikovanja produktov, predstavljene bodo različne vrste oglja in možnosti
trženja. Ekskurzije se bo udeležilo predvidoma 30 udeležencev, ki bodo
predhodno prisotni tudi na delavnicah. .
Organizirani bosta dva prižiga kope s spremljajočim programom
izobraževalne in promocijske vsebine.
Na območju Gorjancev bo vzpostavljena gozdna učna pot z informacijskimi
tablami. Za vodenje po gozdni učni poti bodo usposobljeni vodiči. O učni
poti bo izdana zloženka, ki bo podrobneje opisala posamezne točke učne
poti.
Tekom aktivnosti projekta bo na novo očiščenih 0,5 ha zaraščenih površin.
Celotna vrednost projekta:
63.198,00€
Sofinanciranje LEADER:
46.014,00€
Sofinanciranje občin članic LAS DBK:
4.175,00€
Lastni vložek prijavitelja in partnerjev:
13.009,00€

Lokacija izvedbe

Območje Dolenjske in Bele krajine

Informacije o
projektu

Majda Gazvoda, Občina Dolenjske Toplice, tel. 07 38 45 191, 031 362 191
e-mail: gazvoda.majda@siol.net

Več informacij o samem programu Leader je mogoče dobiti:
Organa upravljanja za območje Dolenjske in Bele krajine:
Razvojni center Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto, kontaktna
oseba Jožica Povše, tel. 07 33 72 985, e-mail: jozica.povse@rc-nm.si
Razvojno informacijski center Bela krajina, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, kontaktna
oseba Lidija Ivanšek, tel. 305 65 30, e-mail: lidija.ivansek@ric-belakrajina.si
Novo mesto, 30.09.2010

Program je sofinanciran iz sredstev LEADER – 4. OS Programa RS za razvoj podeželja (Evropski kmetijski
sklada za razvoj podeželja EKSRP)
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