
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POVZETKI ODOBRENIH PROJEKTOV NA DRUGEM 

JAVNEM POZIVU LAS DBK SOFINANCIRANIH IZ 

SREDSTEV CLLD 2014–2020  

 

 

 

 

 



V okviru 2. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev na problemskem območju Bele krajine (občine: Črnomelj, Metlika, Semič) v programskem obdobju 

2014–2020, ki se bodo financirale iz sredstev sklada EKSRP in ESRR je vlogo oddalo pet (5) prijaviteljev. Največ operacij je kandidiralo na drugo tematsko področje - 

Razvoj osnovnih storitev na podeželju (EKSRP) – 2 vlogi.  

Ocenjevalna komisija je glede na ocene in razpoložljiva sredstva izbrala 5 primernih projektov z vrednostjo sofinanciranja 401.637,85 EUR, ki jih je potrdil Upravni 

odbor LAS DBK. Vloge so bile dane v potrditev na pristojna ministrstva. 

 

 

 

 

Evidenčna številka  Naziv projekta  
Vlagatelj/nosilec 
projekta  Partnerji  Ukrep SKLAD  

Upravičeni 
stroški  Sofinanciranje 80 %  

Poziv BK_2018_01 

Ohranjanje tradicionalnih znanj 
v glasbi in izkustveno učenje pri 
mladih, starejših in osebah s 
posebnimi potrebami  

KUD Notarima 
Črnomelj  

Osnovna šola Milke Šobar 
Nataše, Varstveno delovni 
center Črnomelj, 
Belokranjec d.o.o. 4.B EKSRP  37.305,78 EUR 29.844,62 EUR 

Poziv BK_2018_02 Vrnimo Gače otrokom  GAČE d.o.o. 

Center šolskih in obšolskih 
dejavnosti, Športno društvo 
Zavoj 2.C EKSRP  112.870,32 EUR 90.296,26 EUR 

Poziv BK_2018_03 Hiša dobrot Bele krajine  Občina Metlika 

Društvo vinogradnikov 
Metlika; Turistično društvo 
Vigred Metlika 1.C ESRR  135.953,84 EUR 108.763,07 EUR 

Poziv BK_2018_04 
Igrišče znanja in druženja v 
Dobličah RIC Bela krajina  

Občina Črnomelj, Knjižnica 
Črnomelj, Krajevna 
skupnost Dobliče, Športno 
društvo Dobliče, 
Prostovoljno gasilsko 
društvo Dobliče 2.B EKSRP  95.938,20 EUR 76.750,56 EUR 

Poziv BK_2018_05 
Vzpostavitev in interpretacija 
učne poti Nerajski lugi  RIC Bela krajina  

Občina Črnomelj in 
Folklorna skupina Dragatuš 2.B EKSRP  11.979,18 EUR  95.983,34 EUR 



 

1) Naziv projekta: OHRANJANJE TRADICIONALNIH ZNANJ V GLASBI IN 
IZKUSTVENO UČENJE PRI MLADIH, STAREJŠIH IN OSEBAH S POSEBNIMI 
POTREBAMI 

 
 

Opis projekta  

V projektu sodelujejo, poleg nosilca, še Osnovna šola Milke Šobar Nataše, Varstveno delovni center Črnomelj 
ter Belokranjec d.o.o. Namen projekta je oblikovanje in izvajanje programov za mlade, starejše in osebe s 
posebnimi potrebami, povezane z ohranjanjem tradicionalnih znanj in kulturne dediščine na podeželju. 
Omenjene ranljive skupine so v lokalnem okolju zapostavljene, s tem programom pa jim bo omogočena večja 
vključenost. Vsebina projekta je poleg nakupa nekatere glasbene opreme, povezana predvsem z izvedbo 
glasbenih delavnic (predstavitev igranja in uporaba ljudskih inštrumentov, ter učenje igranja na tradicionalne 
inštrumente) in medgeneracijskih glasbenih srečanj, s poudarkom na izkustvenem učenju v naravi pri petju 
ljudskih otroških pesmi in novonastalih otroških pesmih.  
 
Način izvedbe ustvarjalnih delavnic je v sklopu osmih srečanj ciljnih skupin. Medgeneracijska glasbena srečanja 
bodo potekala ločeno od ustvarjalnih delavnic, v vsaki občini (Črnomelj, Metlika in Semič) posebej, na prostem, 
kjer se bo preko glasbenega ustvarjanja povezalo, dopolnjevalo in primerjalo znanje mladostnikov in starejših 
oseb oziroma izvajalo izkustveno učenje v naravi. Oblike ciljnih skupin, na katerih se bo neposredno izvajal 
program, bodo: pevski zbori (vse ranljive skupine), šolski oddelki, delavno-varstveni oddelki, kot tudi 
posamezniki in manjše skupine. 
 
Trajnost operacije zagotavlja predvsem končni produkt oz. strokovno gradivo s priloženo zgoščenko, ki bo 
izdano po zaključenih aktivnostih glasbenih delavnic  in medgeneracijskih glasbenih srečanj ter bo po končanem 
projektu v pomoč strokovnjakom pri delu z ranljivimi skupinami.  

 
 
 
 

2) Naziv projekta: VRNIMO GAČE OTROKOM 
 

Vlagatelj/nosilec projekta GAČE d.o.o. 

SKLAD EKSRP 

Opis projekta  

Namen projekta je približati zimske radosti v obliki smučanja belokranjskim otrokom, jih izobrazili o osnovah 
smučanja, jim ponuditi možnost pridobiti ugodno opremo ter jim posredovati smučarsko znanje ter omogočiti 
udeležbo na športno-rekreativno prireditev. Prijavitelji bodo stremel k temu, da bi ti dogodki postali 
tradicionalni. Hkrati nameravajo zagotoviti opremo, ki bo izboljšala pogoje za izvedbo predvidenih smučarskih 
programov in dogodkov, izboljšala pogoje za obratovanje in obstoj smučišča ter prispevala k zdravemu načinu 
življenja in turističnemu razvoju območja.  
 
Operacija bo izvedena v sodelovanju projektnih partnerjev iz vseh treh sektorjev, pri čemer bo najprej 
poskrbljeno za infrastrukturne pogoje, in sicer z nakupom 5 premičnih snežnih topov. Pred pričetkom II. faze, ki 
predvideva aktivnosti, ki bodo prispevale k razširjenosti smučanja med belokranjskimi otroci, bo izvedena 
tiskovna konferenca, na kateri bo podrobno predstavljen celoten projekt.  
 
Smučanje bo belokranjskim otrokom približano preko štirih aktivnosti. S prvo aktivnostjo »Animacija mladih za 
smučanje«, bo licencirani učitelj smučanja v začetku decembra 2018 na vseh 13 osnovnih in podružničnih šolah 
v Beli krajini predstavil smučarsko opremo in tehnike smučanja. Z drugo aktivnostjo »Smučarski sejem« bodo 
otroci pridobili možnost, da se ugodno ustrezno smučarsko opremijo. Tretja aktivnost »Šola smučanja« bo 
otrokom ponudila možnost smučarskega opismenjevanja z licenciranimi učitelji smučanja. S četrto aktivnostjo 
pa bo organizirana športno-rekreativna prireditev, ki bo neke vrste praznik smučanja za belokranjske otroke. 

 

Vlagatelj/nosilec projekta KUD Notarima Črnomelj 

SKLAD  EKSRP 
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3) Naziv projekta: HIŠA DOBROT BELE KRAJINE 
 

 
 

Opis projekta  

“ Hiša dobrot Bele krajine ” je trajnostni projekt, ki predstavlja dvig kakovosti in dodatne vrednosti lokalnim 
proizvodom ter povečanje lokalne samooskrbe ter približevanje lokalne prehranske ponudbe širši javnosti na 
enem mestu. Projekt domačih dobrot Bele krajine v starem mestnem jedru Metlike nakazuje novo smer za 
oživljanje starega mestnega jedra ter hkrati, današnjemu lokalnemu prebivalcu kot tudi zunanjemu 
obiskovalcu Metlike, na enem mestu ponudi našo bogato vinsko in prehransko ponudbo.  
 
V starem mestnem jedru Metlike bo obstoječa hiša, ki je bila nekoč trgovina, preurejena za promocijo in 
prodajo lokalnih proizvodov. Spodnji del hiše bo namenjen promociji in trženju lokalnih pridelkov in izdelkov, 
kjer bo na enem mestu zbrana in predstavljena ponudba lokalnih vinarjev (vinska banka Bele krajine), svoje 
mesto na policah pa bodo našli tudi sadjarski, vrtnarski, čebelarski, oljni, zeliščni, mlečni in ostali proizvodi in 
pridelki (olje, moka, domača obrt…) iz lokalnega okolja.  
 
V okviru projekta se bodo lokalni pridelovalci in predelovalci povezali v skupno mrežo lokalnih ponudnikov. V 
ta namen bo narejena analiza stanja na terenu, pripravljene strokovne animacijske delavnice, izvedena 
strokovna ekskurzija. Izdelan bo promocijski film in brošura s ponudniki.  
 
Hiša domačih dobrot in vina Bele krajine bo pomembna turistična postojanka, saj bo tu na enem mestu 
zbrana, ustrezno predstavljena in zastopana širina lokalne ponudbe Bele krajine.  

 
 
 

4) Naziv projekta: IGRIŠČE ZNANJA IN DRUŽENJA V DOBLIČAH 
 

Vlagatelj/nosilec projekta RIC Bela krajina 

SKLAD EKSRP 

Opis projekta  

Namen operacije je prebivalcem naselja Dobliče zagotoviti urejene površine za skupne namene in potrebe vasi 
in lokalno prebivalstvo vključiti v razne aktivnosti, ki prispevajo k ohranjanju in dvigu kvalitete življenja v naselju. 
Za te namene bo izvedbena izgradnja igrišča otroškega igrišča v naselju Dobliče, ki bo glede na zasnovo ureditve 
večnamensko in bo namenjeno vsem generacijam tako najmlajšim prebivalcem – otrokom in mladini, srednji 
delovno aktivni populaciji kot tudi starejšim in najstarejšim prebivalcem kraja. Investicija bo izvedbena skladno z 
izdelanim projektom – idejno zasnovo, tako, da bo izvedba skladna z vsemi zahtevanimi pogoji in standardi, ki 
jih mora zagotavljati tovrstna infrastruktura.  
 
Na novih večnamenskih površinah bo projektni partner javni zavod Knjižnica Črnomelj izvedel več dogodkov. 
Izvedene bodo raznovrstne izobraževalne aktivnosti s pomočjo katerih si bodo različne ciljne skupine nabirale 
nova znanja in izkušnje. Za izvedbo dogodkov bo nabavljena potrebna oprema. Z aktivnostjo »Priprav in 
predstavitev brošure o dobličkem vodovodu« pa bo svoja znanja starejša populacija prenašala na mlajše. Vsa 
dogajanja v sklopu projekta bodo posneta in predstavljena z v projektu izdelanim predstavitvenim filmom.   

 
 
 
 
 

Vlagatelj/nosilec projekta Občina Metlika 

SKLAD ESRR 
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5) Naziv projekta: VZPOSTAVITEV IN INTERPRETACIJA UČNE POTI NERAJSKI 
LUGI 

 

Vlagatelj/nosilec projekta RIC Bela krajina 

SKLAD EKSRP 

Opis projekta  

S pomočjo aktivnosti v projektu bo obiskovalcem omogočen lažji dostop in na inovativen način predstavljena 
učna pot Nerajski lugi. Na rastišču navadne rezike bo postavljen leseni podij in opazovalnica za ptice. Zaradi 
lažjega dostopa in ogleda Nerajskih lugov je v operaciji predvidena košnja navadne rezike in čiščenje 
grmovne zarasti v Nerajskih lugih, kjer bo aktivno vključeno tudi lokalno prebivalstvo. Za boljšo interpretacijo 
Nerajskih lugov bodo izvedene delavnice, popis in kartiranje rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih 
habitatov. 
 
Učna pot Nerajski lugi bo popestrena tudi z animacijo, ki bo začetku poti. Člani FS Dragatuš bodo uprizorili 
prikaz življenja prebivalcev in pri tej igri bodo vključeni lokalni prebivalci, lahko pa bodo sodelovali tudi 
obiskovalci. Igra se bo uprizarjala občasno in po dogovoru. 
 
Z novonastalim promocijskim materialom, ki ga bodo prejeli obiskovalci parka in lokalni prebivalci, se bo 
povečalo osveščanje o pomenu Nerajskih lugov v tem okolju ter predstavitvijo učne poti kot turistični 
produkt. 

 
 
 
 


