
 

 

 

 

 

 

 

 

POVZETKI ODOBRENIH PROJEKTOV NA PETEM  

JAVNEM POZIVU LAS DBK SOFINANCIRANIH IZ  

SREDSTEV CLLD 2014–2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

V okviru 5. 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 kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) je vlogo oddalo deset (10) prijaviteljev. Ocenjevalna komisija je glede na 

ocene in razpoložljiva sredstva izbrala 3 primerne projekte z vrednostjo sofinanciranja 274.113,64 EUR, ki jih je potrdil Upravni odbor LAS DBK.  

 

POTRJENI PROJEKTI:   

Naziv projekta  Vlagatelj/nosilec projekta  Partnerji  Ukrep 
 
Upravičeni stroški  Sofinanciranje  

Ureditev območja ob Radulji  Občina Škocjan  

Osnovna šola Frana Metelka Škocjan, 
SONČEK - Društvo za cerebralno paralizo 
Dolenjske in Bele krajine, Mizarstvo 
Mojstrovič - Dušan Mojstrovič s.p. 4.B  140.756,39 EUR 95.714,35 EUR 

Podkev za srečo  
Mestna občina Novo 
mesto 

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih 
Novo mesto, Martinovič Teja s.p., Šola 
jahanja Tanja Grubačevič Barbo s.p. 4.B  117.718,22 EUR 92.131,38 EUR 

Koopeartivno kmetijstvo LAS 
DBK  

Visoka šola za upravljanje 
podeželja Novo mesto  

Grm Novo mesto – center biotehnike in 
turizma, Razvojni center Novo mesto d.o.o., 
Društvo »Grmčani« 1.B  107.834,89 EUR 86.267,91 EUR 

SKUPAJ  366.309,50 EUR 274.113,64 EUR 
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1. Naziv projekta: Ureditev območja ob Radulji 

 

Nosilec: Občina Škocjan (evidenčna številka vloge: Poziv 5_2020_01) 

Partnerji: Osnovna šola Frana Metelka Škocjan, SONČEK - Društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in 
Bele krajine, Mizarstvo Mojstrovič - Dušan Mojstrovič s.p. 

 

Kratek povzetek vsebine:  

Namen operacije je preko vzpostavitve kakovostne interpretacije naravne dediščine z naravi prijaznimi 

ureditvami ter z izvedbo usposabljanj, delavnic in izobraževanj, prispevati k ohranjanju biotske 

raznolikosti ter hkrati vzpostaviti novo naravoslovno, rekreativno in turistično vsebino, ki bo prispevala 

k izobraževanju, usposabljanju, raziskovanju, medgeneracijskemu druženju ter aktivnemu preživljanju 

prostega časa v naravi. Poseben poudarek bo na spodbujanju izkustvenega učenja in sobivanja z naravo 

za mlade in osebe s posebnimi potrebami. 

Vsebina operacije obsega ureditev območja ob Radulji v Škocjanu (investicijski del), nakup prenosne 

izobraževalne opreme, izvajanje usposabljanja za interpretatorje, delavnic, izobraževanj in 

naravoslovnih dni, oblikovanje interpretacijskega programa, nakup promocijskega materiala ter 

organizacija novinarske konference za širšo javnost. 
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2. Naziv projekta: Podkev za srečo 

 

Nosilec: Mestna občina Novo mesto (evidenčna številka vloge: Poziv 5_2020_02) 

Partnerji: Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Novo mesto, Martinovič Teja s.p., Šola jahanja 
Tanja Grubačevič Barbo s.p. 

 
Kratek povzetek vsebine:  

Namen operacije je približati naravno okolje in živali z izkustvenim učenjem ter podajanjem informacij 

slepim in slabovidnim, invalidom ter mladini. Slepim in slabovidnim bo skozi projekt prvenstveno 

zagotovljen tipni zemljevid (poleg jahalnih vsebin) s čimer jim bo omogočeno spoznanje razporeditev 

objektov in obliko območja. 

Invalidom bo poleg jahalnih vsebin v zaprtem jahalnem območju omogočen izhod na učno pot s 

konjem, kjer bodo na voljo tudi dodatne informacijske vsebine o živalih pod vodstvom spremljevalca. 

Mladim bodo, poleg jahalnih vsebin, približane tudi druge zanimive vsebine (učna pot, doživljajski 

park), ki bodo nadgradile jahalni program. Urejeni bodo tudi toaletni prostori primerne invalidom, 

učilnica na prostem, ki bo stičišče oz. zborno mesto skupin z namenom frontalnega podajanja 

informacij večji skupini, ter trije prostori za pogostitve / piknik. Vse to bo omogočilo urejenost okolja 

in dvig kakovosti in števila konjeniških programov. Vsebina bo tako namenjena celotni populaciji.  
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3. Naziv projekta: Kooperativno kmetijstvo LAS DBK 

 

Nosilec: Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto (evidenčna številka vloge: Poziv 
5_2020_06) 

Partnerji: Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Razvojni center Novo mesto d.o.o., 
Društvo »Grmčani« 

 
Kratek povzetek vsebine:  

Operacija vzpostavlja novo, kakovostno, zeleno in trajnostno delovno mesto, ki bo preko svojih 

aktivnostih poseglo v organizacijo prehranske samooskrbe na območju LAS DBK. Vzpostavljeni bodo 

pogoji in inovativni poslovno logistični model prodora lokalno pridelane hrane na lokalno tržišče. 

Lokalno pridelana živila bodo predstavljena tako potrošnikom splošne javnosti, kot tudi 

zainteresiranim skupinam znotraj javnih zavodov na območju LAS DBK (osebje, ki se ukvarja s hrano v 

šolah, vrtcih …). Pod okriljem operacije bo prepoznanih vsaj 10 lokalnih pridelovalcev hrane, ki bodo 

predstavili vsaj 30 različnih izdelkov, tako se bo oblikovala mreža ponudnikov. Ponudniki v mreži bodo 

preko izobraževanj podučeni o principih uspešnosti vstopanja na lokalno tržišče, ki bo z erupcijo 

projektnih aktivnosti po končani projektni dobi razširilo na nivo regije in države. Na drugi strani 

operacija strmi k ozaveščanju prebivalcev o pomenu konzumiranja lokalno pridelane hrane. 

 

 

 


