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V okviru 4. Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev na območju LAS Dolenjska in Bela krajina v programskem obdobju 2014–2020, ki se bodo 
financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) je vlogo oddalo (12) prijaviteljev.  
Ocenjevalna komisija je glede na ocene in razpoložljiva sredstva izbrala 7 primernih projektov z vrednostjo sofinanciranja 539.455,26 EUR, ki jih je potrdil 
Upravni odbor LAS DBK. Vloge se trenutno vnašajo v aplikacijo na Ministrstvo za gospodarstvo razvoj in tehnologijo (MGRT). 
 



 
 

1)  Naziv projekta: INICIATIVA ZA BOLJ ZDRAV JUTRI  V BELI KRAJINI 

 
Vlagatelj/nosilec projekta Zdravstveni dom Metlika 

SKLAD ESRR 

Opis projekta 
Pilotni projekt za Belo krajino z regionalnim povezovanjem je trajnostne narave, kar pomeni, da se 
bo izvajal kontinuirano tudi po zaključku projekta. Namen projekta je z zaznavo demografskih in 
geografskih značilnosti povezati potrebe prebivalcev vseh starostnih skupin in delovati v smislu 
izboljšanja življenja in zdravja. 
 
Namen projekta je oblikovanje dveh socialnih mrež, in sicer mreže za krepitev duševnega zdravja 
za mladostnike in mreža za samopomoč pri duševnih težavah ranljivih ciljnih skupin. Izdelali bodo 
pilotni načrt zdravja v podjetju, ki bo služil kot izhodišče za izdelavo načrtov zdravja na območju 
LAS DBK. Izvedene bodo aktivnosti za večjo implementacijo projekta v okolju. S tem namenom 
bodo v neposredni bližini ZD Metlika, uredili prostor v izmeri 173 m2 dostopen za mobilno in 
senzorično ovirane osebe (gradbena in obrtniška dela ter nakup dvigala), v katerem bodo potekale 
psiho edukativne  delavnice za osveščanje o pomenu duševnega zdravja. Odgovornost nad 
lastništvom rezultatov in posrednih učinkov po zaključku operacije bo prevzel ZD Metlika. 

 

2)  Naziv projekta: E-MOBILNA METLIKA 

 
Vlagatelj/nosilec projekta Občina Metlika 

SKLAD ESRR 

Opis projekta 
Namen operacije je, da se lokalno prebivalstvo osvesti o pomenu trajnostne mobilnosti na 
zmanjševanje onesnaževanja okolja in posredno na zdravje ljudi in da nove alternativne oblike 
mobilnosti postanejo bolj zastopane v prometu. 
Občina Metlika bo nabavila nov e-avtomobil, s katerim bo v času trajanja projekta zagotavljala 
brezplačne poskusne prevoze s pomočjo zaposlenega v občinski upravi. Do prevozov bodo 
upravičeni starejši občani in invalidi za obisk zdravnika, zdravilišča ali za druge pomembne 
opravke. V sklopu projekta bodo izvajali tudi prevoze udeležencev na delavnice za ranljive 
skupine, ki jih bo izvajal DSO Metlika. 
 
Zavod Metlika bo oblikoval nov kolesarski turistični produkt, ki bo promoviral alternativne oblike 
mobilnosti v mestu in trajnostni turizem. V turistično ponudbo bodo vključili brezplačno izposojo 
koles in e-koles in po potrebi tudi e-avtomobil. 
V času trajanja projekta načrtujejo izvesti dogodke za osveščanje občanov o okolijskih problemih, 
ki jih povzroča promet in velika poraba energije, ter o prednostih trajnostne mobilnosti na 
zmanjševanje obremenjenosti okolja. Dogodke bodo organizirali v sodelovanju z DSO Metlika. 



 
 

3) Naziv projekta: EKO-UP (Kreativni center EKO ustvarjalnega 

podjetništva) 
Vlagatelj/nosilec projekta Občina Mirna 

SKLAD ESRR 

Opis projekta 
Glavni poudarek je zagotovitev coworking prostora oz. centra za razvoj kreativnosti za 
povezovanje deležnikov (mladi, brezposelni, osebe z motnjami v razvoju, starostniki, potencialni 
in že uveljavljeni podjetniki ter socialna podjetja) za razvoj, izvajanje in implementacijo novih, 
zelenih podjetniških modelov, ki bodo obogatile raznolikost kraja in prispevale k ustvarjanju 
potencialnih zelenih delovnih mest in razvoju podjetništva.  
Aktivnosti ki se bodo izvajale: 

- delavnice na temo use-reuse in informiranje udeležencev o možnostih razvoja zelenih 
podjetniških idej za lokalno okolijsko dobrobit in spodbujanje socialnega podjetništva, 

- prenovljen kreativni center z energetsko varčno in sodobno opremo, ki prispeva h kvaliteti 
bivanja občanov z novimi vsebinami, ki na širšem območju LAS še niso dostopne ustvarjajo 
pogoje za razvoj socialnega podjetništva, saj operacija vključuje socialno podjetje in 
mlade, ki si želijo reševati širše družbenoekonomske probleme z zelenimi idejami in 
razvojem novih podjetniških modelov.  

- izvedena delavnica 3D tiska z biorazgradljivimi materiali (PLA),  
- večer Zgodbe o uspehu z namenom motiviranja mladih in brezposelnih pri premagovanju 

strahu pred samostojno podjetniško potjo in razvijanjem lastnih podjetniških idej,  
- kino večeri,  
- promocija EU skladov. 

Partnerji sooblikujejo podporno okolje z delavnicami, ki krepijo mreženje lokalnih podjetnikov in 
udeležencev ter spodbujajo k socialnemu podjetništvu. 

 

4) Naziv projekta: ZAKLADI BELE KRAJINE 
Vlagatelj/nosilec projekta KZ Metlika 

SKLAD ESRR 

Opis projekta 
Namen projekta je povečati možnost lokalnih ponudnikov, da prodajajo svoje izdelke in storitve v 
urbanih območjih Bele krajine. Prodajna mesta za prodajo izdelkov lokalnih ponudnikov bosta 
opremila vodilni partner in partner 1. Vodilni partner bo uredil prodajna mesta v nekaterih svojih 
prodajalnah. Partner 1 bo z nakupom prevozne prikolice, premičnih stojnic in premičnih hladilnih 
omar ponudnikom z območja KP Kolpa omogočil, da svoje izdelke v ustrezno ohlajeni premični 
opremi prodajajo na tržnicah in prireditvah v urbanih središčih Bele krajine. 
Za povečano prodajo izdelkov in storitev lokalnih ponudnikov bo vodilni partner pripravil celostno 
podobo Domačih kotičkov, partner 1 pa bo izvedel promocijo iz operacije kupljene opreme med 
ponudniki z območja KP Kolpa. 
Poleg prodaje na lokacijah v urbanih središčih bodo v okviru operacije omogočili tudi prodajo 
izdelkov in storitev preko spletne platforme, kar bo izvedel partner 2, z dodajanjem izdelkov in 
storitev lokalnih ponudnikov na spletno platformo. 
Partner 3, imetnik licence TKV1 (Turni kolesarski vodnik), bo z nakupljenimi e-kolesi na trajnosten 
način povezal ponudnike tako, da bo organiziral kolesarske oglede in na ta način obogatil turistično 
ponudbo Bele krajine. 



 
 

Zavod Metlika bo oblikoval nov kolesarski turistični produkt, ki bo promoviral alternativne oblike 
mobilnosti v mestu in trajnostni turizem. V turistično ponudbo bodo vključili brezplačno izposojo 
koles in e-koles in po potrebi tudi e-avtomobil. 
V času trajanja projekta načrtujejo izvesti dogodke za osveščanje občanov o okolijskih problemih, 
ki jih povzroča promet in velika poraba energije, ter o prednostih trajnostne mobilnosti na 
zmanjševanje obremenjenosti okolja. Dogodke bodo organizirali v sodelovanju z DSO Metlika. 

 

5) Naziv projekta: LOKALNO JE AKTUALNO – ŠMARJEŠKI IZVIR CVIČKA 
Vlagatelj/nosilec projekta Občina Šmarješke toplice 

SKLAD ESRR 

Opis projekta 
Z operacijo bodo vzpostavili pogoje za novo delovno mesto v novo ustanovljenem Javnem zavodu 
za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice. Vzpostavili bodo mrežo lokalnih ponudnikov in 
omogočili trženje lokalnih produktov.  
Z nakupom mobilne opreme in vzpostavitvijo ter promocijo novega turističnega produkta 
Šmarješki izvir cvička bomo prispevali k dodatnemu turističnemu in gospodarskemu razvoju 
območja občine Šmarješke Toplice, kakor tudi celotne dolenjske regije.  
Približali se bomo tudi ranljivim skupinam, saj bodo v mreži ponudnikov lahko sodelovali ljudje z 
različnimi oblikami oviranosti, tudi lokacija Šmarješkega izvira cvička je dostopna gibalno oviranim. 
Z izvedbo operacije in s partnerji na projektu oz. lokalnimi društvi, ki bodo poskrbeli za 
izobraževalne delavnice in ekskurzije, bodo prispevali k boljši izobraženosti vinogradnikov in 
vinarjev ter k boljši promociji cvička in dolenjskega vinogradništva.  
V sklopu operacije bo projektni partner razvil nov kulinarični spominek, ki bo sovpadal s ponudbo 
Šmarješkega izvira cvička. Spominek »mlinarjev kruhek« bo na voljo vsakemu obiskovalcu 
Šmarješkega izvira cvička (nakup kozarca + mlinarjevega kruhka v kartonski embalaži, v katero bo 
lahko kasneje odložil kozarec).  

 

6) Naziv projekta: MESTNA OBČINA NOVO MESTO 
Vlagatelj/nosilec projekta Mestna občina Novo 

mesto 

SKLAD ESRR 

Opis projekta 
Operacija sloni na zmanjševanju onesnaževanja okolja z uporabo novih alternativnih oblik 
mobilnosti (z uporabo električnega avtomobila), zmanjšanju obremenjevanja  okolja z PM delci, 
ogljikovim monoksidom, ogljikovim dioksidom in osveščanju javnosti o pomenu zmanjševanja 
obremenjevanja okolja s toplogrednimi plini. Aktivnost operacije bodo izvedli z nakupom 
električnega vozila in posledično z izvajanjem prevozov. Z ustvarjanjem pogojev za večjo socialno 
vključenost skupin z manj priložnostmi bodo omogočili opolnomočenje le teh z vključitvijo v 
družbo, in sicer z izvajanjem programov za starejše iz socialno ogroženih okolij in drugih ranljivih 
ciljnih skupin.  
Aktivnost operacije bodo izvedli z montažo slušne zanke v električnem vozilu, ki bo pomoč pri  
premagovanju komunikacijskih preprek med voznikom in naglušno osebo oz. uporabnikom 
slušnega aparata.  Partnerjev v operaciji Društvo oseb z izgubo sluha Dolenjska in Bela krajina bodo 



 
 

s prikazom filma, ki ga bodo sami ustvarili, prikazali širši javnosti, katere ovire so tiste, ki te osebe 
spravljajo v negotovo in nevarno situacijo v prometu. Društvo upokojencev Otočec bodo 
organizirali in koordinirali izvajanje brezplačnih prevozov za starejše in ranljive skupine 
prebivalstva. Zveza šoferjev in avtomehanikov Novo mesto bodo izvajali brezplačne prevoze za 
starejše in ranljive skupine prebivalstva. Zunanji izvajalec Zavod Zlata mreža bo izvajal organizacijo 
in vodil klicni center. 
 

 

7) Naziv projekta: ŠENTJERNEJSKA UČNA POT 
Vlagatelj/nosilec projekta Občina Šentjernej 

SKLAD ESRR 

Opis projekta 
Občina Šentjernej bo skupaj s partnerji v projektu uredila Šentjernejsko učno pot, glavni cilj katere 
je ohraniti ali izboljšati stanje ogroženih rastlinskih in živalskih vrst in habitatnih tipov v povezavi s 
kulturno dediščino. V ta namen bodo partnerji projekta izvedli manjše naložbe v infrastrukturo v 
urbanem naselju – Šentjerneju in na ta način približali naravovarstven in kulturno varstvene 
vsebine prebivalcem in obiskovalcem kraja brez nepotrebnega poseganja v varovano naravno in 
kulturno dediščino. Občina Šentjernej je pridobila potrebno projektno dokumentacijo, izvedla bo 
pripravljalna in zemeljska dela za ureditev površin, na katerih se bodo izvedle povezovalna pot, 
postavila urbana oprema s poučnimi temami in hortikulturna ureditev, vzpostavila bo javno 
razsvetljavo in namakalni sistem ter vodila koordinacijo na projektu. Osnovna šola Šentjernej bo 
izvedla učilnico na prostem in pripravila gradivo za didaktično igralo ter poskrbela za njegovo 
izdelavo. Vrtec Čebelica Šentjernej bo postavil igrala za otroke in izvedel oblikovanje in izdelavo 
letaka z vsebino na temo učne poti. Društvo čebelarjev Šentjernej bo vložilo sredstva v nakup 
izobraževalnih eksponatov, ki bodo postavljeni ob povezovalni poti, v nakup in zasaditev medovitih 
rastlin, ki bodo predstavljene ob povezovalni poti, ter izvedlo poučne delavnice, za potrebe katerih 
bo nakupilo potrebne rekvizite. Cerjak Brod Polona s.p. bo vložila sredstva v obnovo toplarja, ki je 
zavarovan kot kulturni spomenik, v obnovitev vodnjaka, postavitev brajdnika ter zunanjo zasaditev 
s tipičnimi rastlinami z zavarovanih območij v občini Šentjernej. Vsi partnerji bodo sodelovali pri 
promociji.  

 

 

 

 

 

 


