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POBUDA ZA OBLIKOVANJE 

LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE DOLENJSKA IN BELA KRAJINA 2021-2027 

 

 

Pobudo za oblikovanje Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina je obravnaval in potrdil:  

- Upravni odbor LAS Dolenjska in Bela krajina, na 18. seji, dne 2. 12. 2021, 

- Skupščina LAS Dolenjska in Bela krajina, na 8. seji dne 20. 12. 2021. 

OSEBNA IZKAZNICA LAS DOLENJSKA IN BELA KRAJINA:  

KOHEZIJSKA REGIJA: VZHODNA SLOVENIJA  



VKLJUČENE OBČINE (12):  Črnomelj, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelo, Novo 

mesto, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmar. 

Toplice 

VELIKOST OBMOČJA:  6.465 km2  

ŠTEVILO PREBIVALCEV:  91.689  

 

OPIS OBMOČJA LAS DOLENJSKA IN BELA KRAJINA  

Območje LAS Dolenjska in Bela krajina (LAS DBK) zajema geografsko zaokroženo celoto 12 občin. 

Območje leži v Jugovzhodni Sloveniji, ki je na ravni NUTS 2 razvrščeno v Vzhodno Slovenijo. Iz 

geografskega vidika je območje razdeljeno na dva dela, Dolenjsko in Belo krajino. Kljub temu, da gre za 

gospodarsko zelo različno razviti območji, pa sta medsebojno povezani predvsem v pretoku delovne 

sile. V gospodarskih družbah na območju Dolenjske je našlo zaposlitev veliko število prebivalcev iz 

območja Bele krajine. Obe območji sta povezani tudi preko izobraževalnih institucij in javnih inštitucij 

pomembnih za razvoj obeh območij. Območje LAS DBK spada med naravno in geografsko pestre 

pokrajinske enote. Kar 40% površin območja LAS je znotraj Nature 2000, kar se odraža v pestrosti 

biotske podobe s prisotnostjo redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Vendar se zaradi 

negativnega vpliva intenzivnih oblik kmetovanja, pa tudi preusmerjanja kmetijstva v druge panoge že 

opazno spreminjanja kultura krajine.  

USPEŠNOST LAS V PREJŠNJEM PROGRAMSKEM OBDOBJU 

LAS je organizirana kot javno zasebno pogodbeno partnerstvo po načelu tri partitnosti. Več kot 

sedemdeset članska Skupščina je sestavljena iz predstavnikov javnega, ekonomskega in nevladnega 

sektorja. LAS ni organiziran kot pravna oseba in nima svoje davčne številke. Deluje kot pogodbeno 

partnerstvo, na osnovi 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 pooblastila Razvojni center Novo mesto – vodilni partner in Razvojno informacijski 

center Bela krajina – partnerska institucija. Razvojni center Novo mesto je v skladu s Pogodbo o 

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

zadolžen za opravljanje vseh administrativnih, tehničnih in finančnih opravil povezanih z delom LAS in 

črpanjem sredstev iz programa CLLD v obdobju 20142020. 

LAS Dolenjska in Bela krajina je za izvajanje ciljev razvojne strategije v prejšnjem programskem obdobju 

razpolagala s sredstvi v višini 3,877 mio EUR, od tega 2,487 mio EUR iz sredstev EKSRP in 1,390 mio 

EUR iz sredstev ESRR. S pomočjo sofinanciranja je bilo realiziranih preko 60 projektov. LAS je izvajala 

projekte v sklopu vseh štirih tematskih področji: odpiranja novih delovnih mest, osnovne storitve na 

podeželju, varstvo naravne in kulturne dediščin in izvajanje socialnih programov na podeželju. Največ 

sredstev je bilo namenjenih za sofinanciranje projektov povezanih z izgradnjo manjše infrastrukture na 

podeželju in povezovanju ponudnikov oz. krepitvi podjetništva na podeželju. V projektih je sodelovalo 

preko 120 deležnikov. Sektorska razporeditev (javni, ekonomski, NVO) je številčno zelo enakomerna 

razporejena, kar pa zadeva finančne udeležbe, pa je ta v velikem delu v prid javnemu sektorju. Tudi 

poraba sredstev za investicijske in t.i. mehke vsebine je enakomerno razporejana. 

PREDNOSTI OBLIKOVANJA LAS V TRENUTNI SESTAVI 

LAS Dolenjska in Bela krajina, sicer v drugem programskem obdobju brez 3 občin, v takšni sestavi deluje 

že 13 leto. V tem času si je pridobila status suverenega in odgovornega izvajalca nalog na področju 



razvoja podeželja. Uresničevanje ciljev zapisanih znotraj Strategije LAS DBK iz dveh različnih EU 

strukturnih skladov (EKSRP, ESRR), predstavlja svojevrsten izziv, ki pa ga je LAS znala uspešno rešiti in 

izkoristiti. Trenutno so strateški dokumenti, ki obravnavajo politiko izvajanja obeh strukturnih skladov 

v javni razpravi. Višina sredstev za izvajanje še ni znana. Znano pa je, da se bo Strategija LRS izvajala s 

pomočjo financiranja iz dveh strukturnih skladov. Dosedanja razprava gre v smeri, da LAS ostane v 

takšni sestavi kot je sedaj z vodilnim partnerjem Razvojnim centrom Novo mesto in partnersko 

institucijo Razvojno informacijskim centrom Bela krajina. Prednosti takšne oblike so:  

- Nemoteno delovanje - Lokalna akcijska skupina bo lahko nemoteno nadaljevala z izvedbo 

projektov sofinanciranih iz tranzicijskih sredstev EKSRP in pripravo lokalne razvojne strategije. 

Čas, ki bi bil izgubljen s preoblikovanjem, se bo lahko namenil za kvalitetnejših razvoj 

projektnih vsebin. 

- Finančna neodvisnost – Lokalna akcijska skupina je v svojih letih delovanja ustvarila stabilen 

finančni sistem, ki ji omogoča nemoteno izvajanja razvojnih nalog za širšo korist na območju 

Dolenjske in Bele krajine.  

- Poznavanje okolja – v času svojega delovanja je lokalna akcijska skupina prepoznala razvojne 

potenciale vsake občine in jih tudi s pomočjo sofinanciranja iz sredstev CLLD razvila do te faze, 

da ti predstavljajo nastavke za razvoj novih priložnosti. 

- Oblikovana mreža deležnikov – vsi projekti sofinancirani iz sredstev CLLD so partnerski pri 

izvedbi sodelujejo deležniki iz treh sektorjev. Razpršenost partnerstva ima pozitiven učinek v 

okolju. Z vključevanjem vedno novih deležnikov v projekte, LAS pridobiva na statusu 

kompetentnega sogovornika pri razvoju politik tako na področju lokalnega razvoja, 

podjetništva in sociale.  

- Trajnost shranjevanja dokumentacije in nadaljnje kontrole – izvajanje projektov CLLD je 

obremenjeno tudi z zahtevno administracijo, ki vključuje obsežno dokumentacijo. Rok za 

shranjevanje dokumentov je 5 let po izplačilu zadnjega zahtevka. V tem času so možne tudi 

kontrole ARSKTRP, sestavni del kontrol je pregled dokumentacije, ki mora biti prav zaradi tega 

ustrezno arhivirana.  

SKLEP UPRAVNEGA ODBORA LAS DBK IN SKUPŠČINE LAS DBK  

LAS Dolenjska in Bela krajina: 

- v enaki obliki organiziranosti kot javno pogodbeno partnerstvo;  

- z vključenimi občinami Črnomelj, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Novo mesto, 

Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmar. Toplice; 

- z vodilnim partnerjem Razvojnim centrom Novo mesto in partnersko institucijo Razvojnim 

informacijskim centrom Bela krajina.  

nadaljuje svoje delo tudi v programskem obdobju 2021–2027. 

Novo mesto, 20. 12. 2021 

Pripravila: Jožica Povše       Skupščina LAS DBK: 

                  Igor Hrovatič, predsednik 


