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Spoštovani, 

projekti programa razvoja podeželja, ki so se izvajali preko programa LEADER dobivajo novo vsebino. V preteklem 

programskem obdobju smo v LAS DBK dokazali, da znamo in zmoremo preko partnerskega sodelovanja realizirati 

marsikateri projekt. Novo programsko obdobje, ki namesto LEADER programa uvaja pristop CLLD ali »Lokalni razvoj, ki ga 

vodi skupnost«, to možnost še povečuje. Povečuje jo zaradi možnosti širšega teritorialnega območja (urbana območja) in 

zaradi dopolnjevanja financiranja več evropskih strukturnih skladov.

V brošuri, ki je pred vami, so navedene ključne informacije za realizacijo projektov. Seveda pa obstajajo tudi določene 

»omejitve« ki jih je potrebno upoštevati. Poleg vsebin, načina financiranja, spremljanja in doseganja predpisanih 

kazalnikov, je izrednega pomena trajnost projektov, ki se naj nadaljuje tudi po njegovem zaključku.

Območje LAS DBK je zelo pestro območje, z bogastvom raznolikosti (diverzifikacijami) tako v naravi, dediščini, 

gospodarstvu, družbenem življenju in še kje. Ohranjanje tega bogastva, ustvarjanje novih zelenih delovnih mest, 

vključevanje tudi šibkejših skupin prebivalstva, so vsebine, ki jih pokrivajo ukrepi v našem LAS. Te ukrepe smo zapisali 

tudi v strategiji lokalnega razvoja.

Želim, da tudi s pomočjo te brošure pripravite dobre projekte, projekte, ki bodo sestavljali mozaik razvoja Dolenjske in 

Bele krajine.

Predsednik LAS DBK

Igor Hrovatič



O PROGRAMU CLLD
CLLD (Community Led Local Development oz. Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) je nadgradnja do sedaj poznanega pristopa 
LEADER, ki se je na ravni EU izkazal kot uspešna metoda razvojnega načrtovanja in izvajanja projektov ter jo je kot novost v 
programskem obdobju 2014–2020 Evropska komisija ponudila državam članicam v izvajanje.

Pristop »od spodaj navzgor« omogoča lokalnemu prebivalstvu, da z oblikovanjem lokalnih partnerstev tako imenovanih lokalnih 
akcijskih skupin (LAS), aktivno odloča o prioritetah in razvojnih ciljih lokalnega območja, vključno z viri financiranja za doseganje 
ciljev lokalnega območja. CLLD na območju LAS Dolenjska in Bela krajina nudi reševanje razvojnih izzivov s pomočjo 
multiplikativnih učinkov pri povezovanju ukrepov in sredstev iz dveh strukturnih skladov hkrati: Evropskega  kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Vsak sklad ima svoja pravila, zato je izvajanje pristopa 
bolj kompleksno.

Izziv pristopa CLLD je, da se s skupnim ukrepanjem pospeši razvoj zlasti podeželskih območij in se tako ustvarijo možnosti za 
nastanek novih delovnih mest, višjo kakovost bivanja, boljšo dostopnost ter ne nazadnje za ohranjanje kulturnih in krajinskih 
značilnosti ter obvladovanje demografskih sprememb. 

Podrobnejše definicije, namene in cilje, tematska področja ukrepanja ter podukrepe ureja Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki 
ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS št. 42/15) in Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (Uradni list RS št. 28/2016) – na kratko Uredba CLLD. 

Območje Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bele Krajina (LAS DBK) zajema geografsko zaokroženo celoto dvanajstih občin: 
Črnomelj, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mestna občina Novo mesto, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, 
Škocjan in Šmarješke Toplice.

Na območju LAS DBK so tri občine 
(Črnomelj, Semič in Metlika), ki 
spadajo v problemsko območje - 
Pokolpje, ki se že nekaj let srečuje z 
razvojnimi težavami. Za to območje 
veljajo dodatni začasni ukrepi 
razvojne podpore, tudi v okviru 
programa CLLD.

PROGRAMSKO OBMOČJE

Iz geografskega vidika je območje razdeljeno na 
dva dela, Dolenjsko in Belo krajino, a je kljub temu 
zaokroženo in povezano v celoto.

OBMOČJE LAS DBK

PREBIVALCEV

1.251,9 km2

576

91.686

POVRŠINE

NASELIJ
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VIZIJA PROGRAMSKEGA OBMOČJA

Zastavljeno vizijo želi LAS uresničiti s štirimi tematskimi področji: ustvarjanje novih delovnih mest, osnovne storitve na podeželju, 
varstvo okolja in ohranjanje narave ter večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. Znotraj tematskih področij so 
oblikovani tudi cilji in ukrepi.

»S pomočjo lastnih potencialov do zelenih delovnih mest, raznolikosti podeželja in mladim privlačnega 
bivanja«.

CILJ PROGRAMA

»Ustvariti zelena delovna mesta, uporabiti endogene potenciale okolja (naravne, kulturne, lokalne), 
bogatiti raznolikost življenja na podeželju z naravi prijaznimi posegi v okolje, vse za dobrobit prebivalcev, 
predvsem pa mladih na katerih temelji naša prihodnost«.

STRATEŠKI CILJ
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OPERATIVNI CILJ

V Strategiji lokalnega razvoja LAS DBK 2014–2020, ki je nastala v sodelovanju širše javnosti po pristopu »od spodaj navzgor«, je 
opredeljenih sedem ciljev:

1.C - Izkoristiti endogene potenciale (kulturne, naravne in lokalne) za ustvarjanje novih delovnih mest.

2.C - Vzpostavitev pogojev za zelena delovna mesta.

3.C - Bogatiti raznolikost podeželja in ohraniti kvaliteto življenja za dolgoročno koristi vseh prebivalcev na podeželju.

4.C - Izkoristiti potencial okolja za razvoj zelenega in kulturnega turizma.

5.C - Ohraniti ali izboljšati stanje ogroženih rastlinskih in živalskih vrst in habitatnih tipov v povezavi s kulturno dediščino.

6.C - Zmanjševanje onesnaževanja okolja z uporabo novih alternativnih oblik mobilnosti.

7.C - Ustvariti pogoje za večjo socialno vključenost skupin z manj priložnostmi.

TEMATSKA PODROČJA UKREPANJA

Ustvarjanje delovnih mest

Razvoj osnovnih storitev

Varstvo okolja in ohranjanje narave

Večja vključenost mladih, žensk in 
drugih ranljivih skupin



UKREPI ZA DOSEGO CILJEV

UKREP
1.A

RAZVOJ IN IZVAJANJE NOVIH PODJETNIŠKIH 
MODELOV IN VZPOSTAVITEV PODPORNEGA 
OKOLJA ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA

OPIS UKREPA

1. Spodbuditi oblikovanje partnerstev za razvoj novih produktov in za skupni 

nastop na trgu.

2. Podprte bodo partnerske operacije, ki bodo izkoriščale endogene potenciale 

območja LAS (kulturne, naravne in lokalne).  

3. Oblikovanje podporne sheme, ki bo vključevala programe usposabljanj, 

izobraževanj, mentorstva ter svetovanja za vse deležnike v okviru družbeno 

odgovorno podjetništvo (s poudarkom na socialnem podjetništvu), mreženje, 

promocija…

4. Manjše naložbe v opremo prostorov in infrastrukturo za izvajanje 

podjetniških programov: coworking prostore (oprema prostorov), kreativni 

centri (povezave mladih kreativcev).

VIR FINANCIRANJA

GEOGRAFSKO OBMOČJE LAS

Prispevek ukrepa k cilju 1.C - Izkoristiti endogene 
potenciale (kulturne, naravne in lokalne) za 
ustvarjanje novih delovnih mest.

ESRR

Urbana naselja (Črnomelj, Metlika, Mirna Peč, Straža, Šentjernej, Otočec, 
Šmarjeta, Šentrupert, Semič, Mirna, Vinica z Drenovcem, Škocjan, Mokronog, 
Adlešiči, Stari trg ob Kolpi, Puščava).
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POVEČATI SAMOOSKRBNOST NA 
PREHRANSKIH IN OSTALIH PODROČJIH 

OPIS UKREPA

1. Programi in manjše naložbe za dvig kvalitete hrane ter spodbujanje 

razvoja in inovativnosti pri pridelavi hrane.

2. Programi in aktivnosti za vzpostavitev pogojev (vključujoč manjše 

naložbe) za oblikovanje kratkih verig - različnih povezav med 

pridelovalci in potrošniki.

3. Izvedba pilotnega modela za vključitev javnih zavodov v shemo 

zelenih javnih naročil (organizacija celotne sheme od povpraševanja do 

ponudbe).

VIR FINANCIRANJA

GEOGRAFSKO OBMOČJE LAS

Prispevek ukrepa k cilju 2.C - Vzpostavitev 
pogojev za zelena delovna mesta. 

EKSRP

Območje občin Črnomelj, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Semič, Straža,
Mokronog-Trebelno, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan in Šmarješke 
Toplice, Mestna občina Novo mesto (razen v naselju Novo mesto).
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UKREP
1.B
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UKREP
1.C

ORGANIZIRATI SKUPINE PONUDNIKOV IN 
USTVARITI POGOJE ZA SKUPEN NASTOP NA 
TRGU 

OPIS UKREPA

1. Oblikovati mrežo ponudnikov za skupni nastop na trgu.

2. Urejanje prodajnih mest, nakup potrebne opreme, stojnic za prodajo 

produktov in s tem povečanje lokalne samooskrbe znotraj urbanih središč.

3. Postavitev prodajnih polic za trženje lokalnih produktov znotraj že 

obstoječih prodajnih, gostinskih centrov znotraj urbanih središč. 

4. Izobraževalne in promocijske aktivnosti za povečanje samooskrbe in 

osveščanje potrošnikov o pomenu lokalno pridelane hrane, ki ni 

obremenjena s prevoženimi kilometri. 

VIR FINANCIRANJA

GEOGRAFSKO OBMOČJE LAS

Prispevek ukrepa k cilju 2.C - Vzpostavitev pogojev 
za zelena delovna mesta.

ESRR

Urbana naselja (Črnomelj, Metlika, Mirna Peč, Straža, Šentjernej, Otočec, 
Šmarjeta, Šentrupert, Semič, Mirna, Vinica z Drenovcem, Škocjan, 
Mokronog, Adlešiči, Stari trg ob Kolpi, Puščava).
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OBLIKOVANJE IN IZVAJANJE                 
PROGRAMOV TER MANJŠIH NALOŽB 
ZA OŽIVITEV VEČNAMENSKIH STAVB 
SKUPNEGA POMENA ZA 
MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE IN ZA 
IZVAJANJE OSTALIH PROSTOČASNIH 
DEJAVNOSTI NA PODEŽELJU

OPIS UKREPA

1. Oživljanje vaških jeder z oblikovanjem in z izvajanjem različnih 

programov za izboljšanje kvalitete življenja vaščanov. 

2. Manjše naložbe za ureditev in nakup opreme v objekte skupnega 

pomena (kot so kulturni domovi, gasilski domovi, prostori za delovanje 

otrok, medgeneracijsko druženje in podobno).

VIR FINANCIRANJA

GEOGRAFSKO OBMOČJE LAS

Prispevek ukrepa k cilju 3.C - Bogatiti raznolikost 
podeželja in ohraniti kvaliteto življenja za 
dolgoročno koristi vseh prebivalcev na podeželju.

EKSRP

Območje občin Črnomelj, Metlika, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, 
Mirna, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan in Šmarješke 
Toplice, Mestna občina Novo mesto (razen v naselju Novo mesto).

UKREP
2.A
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UKREP
2.B

OBLIKOVANJE IN IZVAJANJE PROGRAMOV 
TER MANJŠIH NALOŽB ZA UREDITEV POVRŠIN 
ZA SKUPNE NAMENE IN POTREBE V 
PODEŽELSKIH NASELJIH 

OPIS UKREPA

1. Vlaganja v obnovo in opremo rekreacijskih parkov, športnih igrišč z 

novimi inovativnimi vsebinami prilagojenimi za različne ciljne skupine. 

2. Naložbe v obnovo tematskih in kolesarskih poti in z njimi spremljajočo 

infrastrukturo (urbana oprema, priprava kart, izvedba programov in 

promocijskih vsebin za seznanjenje javnosti).

3. Rekonstrukcija in nakup opreme za ureditev znotraj vaških jeder (kot 

so vodnjaki, cvetlična korita, klopi, ograje, izveski in informacijske table in 

podobno).

VIR FINANCIRANJA

GEOGRAFSKO OBMOČJE LAS

Prispevek ukrepa k cilju 3.C - Bogatiti raznolikost 
podeželja in ohraniti kvaliteto življenja za dolgoročno 
koristi vseh prebivalcev na podeželju.

EKSRP

Območje občin Črnomelj, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, 
Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan in Šmarješke Toplice, Mestna 
občina Novo mesto (razen v naselju Novo mesto).
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OBLIKOVANJE IN IZVAJANJE 
INOVATIVNIH PROGRAMOV TER NOVIH 
MANJŠIH NALOŽB ZA POVEČANJE 
TURISTIČNEGA OBISKA

OPIS UKREPA

1. Oblikovanje turističnih produktov »zelenega turizma«, ki bodo temeljil 

na povezovanju naravnih, kulturnih in kulinaričnih prednostih območja.

2. Naložbe v turistično infrastrukturo za trajnostno ureditev destinacijskih 

območij (vzpostavitev info, vstopnih, razglednih mest, ureditev edukacijskih 

točk) ter oprema le teh s promocijskim materialom.

3. Popestritev turistične ponudbe z naložbami v izvedbo naravi prijaznih 

oblik turizma. Naložbe v turistične objekte in v izvedbo naravi prijaznih 

oblik turizma (npr. glamping, ureditev prostora za šotorišča, prostora za 

kampiranje in podobno).

4. Manjše naložbe v objekte kulturne dediščine na podeželju za turistične 

namene.

VIR FINANCIRANJA

GEOGRAFSKO OBMOČJE LAS

Prispevek ukrepa k cilju 4.C - Izkoristiti potencial 
okolja za razvoj zelenega in kulturnega turizma.

EKSRP

Območje občin Črnomelj, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, 
Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan in Šmarješke Toplice, 
Mestna občina Novo mesto (razen v naselju Novo mesto).

UKREP
2.C
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UKREP
3.A

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE 
INTERPRETACIJE NARAVNE IN KULTURNE 
DEDIŠČINE Z NARAVI PRIJAZNIMI 
UREDITVAMI

OPIS UKREPA
1. Vsebine in aktivnosti za izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov.

2. Manjše naložbe v infrastrukturo za zagotavljanje kakovostne interpretacije 

naravovarstvenih površin (zagotavljanje funkcionalne zelene infrastrukture), 

s poudarkom na izobraževanju in ozaveščanju o ohranjanju narave in okolja.

3. Urejanje okolja prednostno na območju Nature z naravi prijaznimi posegi 

npr. ekoremediacijami.

VIR FINANCIRANJA

GEOGRAFSKO OBMOČJE LAS

Prispevek ukrepa k cilju 5.C - Ohraniti ali izboljšati 
stanje ogroženih rastlinskih in živalskih vrst in 
habitatnih tipov v povezavi s kulturno dediščino.

EKSRP ali ESRR

1. Območje občin Črnomelj, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, 
Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan in Šmarješke Toplice, 
Mestna občina Novo mesto (razen v naselju Novo mesto).

2. Urbana naselja (Črnomelj, Metlika, Mirna Peč, Straža, Šentjernej, Otočec, 
Šmarjeta, Šentrupert, Semič, Mirna, Vinica z Drenovcem, Škocjan, Mokronog, 
Adlešiči, Stari trg ob Kolpi, Puščava).
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IZVAJANJE OKOLJU PRIJAZNIH OBLIK 
MOBILNOSTI ZA ZMANJŠANJE 
OBREMENJEVANJA OKOLJA

OPIS UKREPA

1. Oblikovanje platform večje mobilnost z uporabo alternativnih obliki 

mobilnosti – koles, električnih vozil) in s tem v povezavi izvedba manjših 

naložb (ureditev stojal in nadstrešnic za parkiranje koles, pametnih polnilnih 

postaj) polnilnic za električna vozila.

2. Izvedba aktivnosti za večje osveščenost vseh ciljnih skupin o pomenu 

zmanjševanja obremenjevanja okolja s toplogrednimi plini.

VIR FINANCIRANJA

GEOGRAFSKO OBMOČJE LAS

Prispevek ukrepa k cilju 6.C - Zmanjševanje 
onesnaževanja okolja z uporabo novih alternativnih 
oblik mobilnosti 

ESRR

Urbana naselja (Črnomelj, Metlika, Mirna Peč, Straža, Šentjernej, Otočec, 
Šmarjeta, Šentrupert, Semič, Mirna, Vinica z Drenovcem, Škocjan, 
Mokronog, Adlešiči, Stari trg ob Kolpi, Puščava).

UKREP
3.B
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OPIS UKREPA

1. Vzpostavitev vstopnih točk znotraj urbanih središč za aktivacijo ranljivih 

ciljnih skupin.

2. Izvajanje programov za družine (preprečevanje nasilja), celostne 

obravnave otrok in mladostnikov, ki tvegajo socialno izključenost; 

vključevanje starejših iz socialno ogroženih okolij.

3. Oblikovanje različnih kooperativ za izboljšanje stanja ogroženih skupin.

VIR FINANCIRANJA

GEOGRAFSKO OBMOČJE LAS

Prispevek ukrepa k cilju 7.C - Bogatiti raznolikost 
podeželja in ohraniti kvaliteto življenja za dolgoročno 
koristi vseh prebivalcev na podeželju.

ESRR

Urbana naselja (Črnomelj, Metlika, Mirna Peč, Straža, Šentjernej, Otočec, 
Šmarjeta, Šentrupert, Semič, Mirna, Vinica z Drenovcem, Škocjan, 
Mokronog, Adlešiči, Stari trg ob Kolpi, Puščava).

UKREP
4.A

OPOLNOMOČENJE SKUPIN Z MANJ 
PRILOŽNOSTMI ZA VKLJUČITEV V DRUŽBO 
IN RAZVIJANJE PROGRAMOV SOCIALNE 
AKTIVACIJE

17

SPODBUJANJE IZKUSTVENEGA UČENJA 
IN SOBIVANJA Z NARAVO ZA MLADE IN 
OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI

OPIS UKREPA

1. Oblikovanje in izvajanje programov za mlade in ostale ranljive ciljne 

skupine povezanih z ohranjanjem tradicionalnih znanj in kulturne dediščine 

na podeželju. 

2. Naložbe v objekte in opremo za izvajanje programov povezanih z 

izkustvenim učenjem v naravi (učne kmetije, šolski vrtovi, postavitev 

permakulturnih in zeliščnih vrtov, samooskrbnih vrtov) in za posebne ciljen 

skupine (ekosocialne kmetije oz. dnevne enote na podeželju) in bivalnih 

enot na podeželju.

VIR FINANCIRANJA

GEOGRAFSKO OBMOČJE LAS

Prispevek ukrepa k cilju 7.C - Ustvariti pogoje za 
večjo socialno vključenost skupin z manj 
priložnostmi.

EKSRP

Območje občin Črnomelj, Metlika, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Semič, 
Mirna, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan in Šmarješke Toplice, Mestna 
občina Novo mesto (razen v naselju Novo mesto).

UKREP
4.B



TEMATSKO 
PODROČJE

KAZALNIK REZULTATA UKREPIPOSEBNI CILJI

Ustvarjanje 
delovnih mest

Razvoj 
osnovnih 
storitev

1.C - Izkoristiti endogene 
potenciale (kulturne, naravne 
in lokalne) za ustvarjanje novih 
delovnih mest.

2.C - Vzpostavitev pogojev za 
zelena delovna mesta.

3.C - Bogatiti raznolikost 
podeželja in ohraniti kvaliteto 
življenja za dolgoročno korist 
vseh prebivalcev na podeželju.

4.C - Izkoristiti potencial okolja 
za razvoj zelenega in kulturnega 
turizma.

Število novih delovnih mest znotraj 
urbanih naselij.

1.A - Razvoj in izvajanje novih 
podjetniških modelov in 
vzpostavitev podpornega okolja 
za razvoj podjetništva.

1.B - Povečati samooskrbnost na 
prehranskih in ostalih področjih.

Število implementiranih podjetniških 
modelov v okolje.

Število novih delovnih mest.

Število ustvarjenih pogojev za vzpostavitev 
kratkih dobavnih verig in za izvedbo 
zelenih javnih naročil.

Število oblikovanih podjetniških mrež in  
prodajnih mest znotraj urbanih središč.

1.C - Organizirati skupine 
ponudnikov in ustvariti pogoje 
za skupen nastop na trgu.

Število obstoječih skupnih objektov z 
novimi vsebinami.

Število urejenih skupnih površin za dvig 
kakovosti življenja prebivalcev.

2.A - Oblikovanje in izvajanje 
programov ter manjših  
naložb za oživitev 
večnamenskih stavb skupnega 
pomena za medgeneracijsko 
druženje in izza izvajanje ostalih 
prostočasnih dejavnosti na 
podeželju.

2.B - Oblikovanje in izvajanje 
programov  ter manjših naložb 
za ureditev površin za skupne 
namene in potrebe v 
podeželskih naseljih.

Število novih delovnih mest na 
podeželskem območju.

2.C - Oblikovanje in izvajanje 
inovativnih programov ter novih 
manjših naložb za povečanje 
turističnega obiska. 

Število novih turističnih vsebin 
doživljajskega »zelenega« turizma.
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TEMATSKO 
PODROČJE

KAZALNIK REZULTATA UKREPIPOSEBNI CILJI

Varstvo okolja 
in ohranjanje 

narave

Razvoj 
osnovnih 
storitev

5.C - Ohraniti in izboljšati stanje 
ogroženih rastlinskih in živalskih 
vrst in habitatnih  tipov ter s tem 
v povezavi naravnih kulturnih 
vrednot.

6.C - Zmanjševanje 
onesnaževanja okolja z uporabo 
novih alternativnih oblik 
mobilnosti.

7.C - Ustvariti pogoje za večjo 
socialno vključenost skupin z manj 
priložnostmi.

Število interpretacij ohranjanja biotske 
raznolikosti  in varstva kulturne 
dediščine.

3.A - Ohraniti in izboljšati stanje 
ogroženih rastlinskih in živalskih 
vrst  in habitatnih tipov ter s 
tem povezavi naravnih kulturnih 
vrednot.

3.B - Zmanjševanje 
onesnaževanja okolja z upo-
rabo novih alternativnih oblik 
mobilnosti.

Število novih alternativnih oblik 
mobilnosti.

Število oblikovanih socialnih mrež za 
opolnomočenje ciljnih skupin.

Število edukacijskih vsebin  za mlade in 
osebe s posebnimi potrebami.

4.A - Opolnomočenje skupin z 
manj priložnostmi za vključitev v 
družbo in razvijanje programov 
socialne aktivacije.

4.B - Spodbujanje izkustvenega  
učenja in sobivanja z naravo  za 
mlade in osebe s posebnimi 
potrebami.



TEMATSKO 
PODROČJE

KAZALNIK SKLADCILJ

Ustvarjanje 
delovnih mest

Razvoj 
osnovnih 
storitev

Izkoristiti endogene potenciale 
(kulturne, naravne in lokalne) 
za ustvarjanje NDM.

Izkoristiti endogene potenciale 
(kulturne, naravne in lokalne) 
za ustvarjanje NDM.

Bogatiti raznolikost podeželja 
in ohraniti kvaliteto življenja za 
dolgoročno koristi vseh 
prebivalcev na podeželju.

Št. NDM.

Št. implementiranih podjetniških 
modelov v okolje.

Število obstoječih skupnih 
objektov z novimi vsebinami.

Število urejenih skupnih površin 
za dvig kakovosti življenja 
prebivalcev.

KAZALNIKI NA NIVOJU STRATEGIJE LAS DBK 

Vzpostavitev pogojev za zelena 
delovna mesta.

Št. programov za dvig kvalitete 
hrane in za povečanje 
samooskrbe.

Vzpostavitev pogojev za zelena 
delovna mesta.

Št. oblikovanih mrež lokalnih 
tržnic in prodajnih mest znotraj 
urbanih središč.

CILJNA VREDNOST 
KAZALNIKA DO 31. 12. 2023

Bogatiti raznolikost podeželja 
in ohraniti kvaliteto življenja za 
dolgoročno koristi vseh 
prebivalcev na podeželju.

Izkoristi potencial okolja za 
razvoj zelenega in kulturnega  
turizma.

Izkoristi potencial okolja za 
razvoj zelenega in kulturnega  
turizma.

Št. NDM.

Št. novih turističnih vsebin 
doživljajskega »zelenega« 
turizma.

EKSRP

1ESRR

EKSRP

4ESRR

EKSRP 3
ESRR

EKSRP

3ESRR

EKSRP 5

EKSRP 5

EKSRP 1

EKSRP 4
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TEMATSKO 
PODROČJE

KAZALNIK SKLADCILJ

Varstvo 
okolja in 

ohranjanje 
narave

Večja 
vključenost 

mladih, žensk 
in drugih 
ranljivih 
skupin

Ohraniti ali izboljšati stanje 
ogroženih rastlinskih in 
živalskih vrst in habitatnih tipov 
v povezavi s kulturno dediščino.

Zmanjševanja onesnaževanja 
okolja z uporabo novih 
alternativnih oblik mobilnosti.

Ustvariti pogoje za večjo 
socialno vključenost skupin z 
manj priložnostmi.

Št. interpretacij ohranjanja 
biotske raznolikosti in varstva 
kulturne dediščine.

Št. novih alternativnih oblik 
mobilnosti.

Št. oblikovanih socialnih mrež 
za opolnomočenje ciljnih 
skupin.

Št. edukacijskih vsebin za 
mlade in osebe s posebnimi 
potrebami.

CILJNA VREDNOST 
KAZALNIKA DO 31. 12. 2023

Ustvariti pogoje za večjo 
socialno vključenost skupin z 
manj priložnostmi.

EKSRP

2ESRR

EKSRP

2ESRR

EKSRP

EKSRP 4

3

2ESRR

ESRR



FINANČNI OKVIR ZA IZVAJANJE UKREPOV STRATEGIJE LAS DBK 

UKREP ČASOVNA OPREDELITEV 
IZVAJANJA

NAČRTOVANA
SREDSTVA V EUR

SKLAD

Razvoj in izvajanje novih podjetniških modelov in
vzpostavitev podpornega okolja za razvoj podjetništva.

Povečati samooskrbnost na prehranskih in ostalih 
področjih.

Organizirati skupine ponudnikov in ustvariti pogoje za 
skupen nastop na trgu.

Oblikovanje in izvajanje programov ter manjših naložb 
za oživitev večnamenskih stavb skupnega pomena za 
medgeneracijsko druženje in za izvajanje ostalih 
prostočasnih dejavnosti na podeželju.

EKSRP
ESRR

EKSRP

ESRR

EKSRP
ESRR

EKSRP

ESRR

Oblikovanje in izvajanje programov ter manjših naložb 
za ureditev površin za skupne namene in potrebe v 
podeželskih naseljih.

Oblikovanje in izvajanje  inovativnih programov ter 
manjših naložb za povečanje turističnega obiska.

Zagotavljanje kakovostne interpretacije naravne in 
kulturne dediščine z naravi prijaznimi ureditvami.

Izvajanje okolju prijaznih oblik mobilnosti za 
zmanjšanje obremenjevanja okolja.

EKSRP

ESRR

EKSRP

ESRR

EKSRP
ESRR

EKSRP
ESRR

Opolnomočenje skupin z manj priložnostmi za 
vključitev v družbo in razvijanje programov socialne 
aktivacije.

Izvajanje okolju prijaznih oblik mobilnosti za 
zmanjšanje obremenjevanja okolja.

EKSRP

ESRR

EKSRP
ESRR

2016, 2017, 2019 204.000,00

2016, 2017,  2019 235.620,10

2016, 2017, 2019 588.209,71

2016, 2017, 2019 480.217,25

2016, 2019 347.273,20

2016,  2017, 2019 371.666,00

2016, 2019 250.000,00
2016, 2019 146.000,00

2016, 2017 73.000,00

2016, 2019 100.000,00

2016, 2017, 2019 243.897,70

SKUPAJ 3.039.883,96 EUR 
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1A

1B

1C

2A

2B

2C

3A

3B

4A

4B



PRISTOJNI ORGANI ZA IZVAJANJE 

SKUPŠČINA LAS DBK
Skupščina LAS je najvišji organ in jo sestavljajo vsi člani LAS. Skupščina ima 
med drugim nalogo, da potrjuje različne dokumente LAS (Strategijo, letni 
program aktivnosti in poročilo, finančno poročilo).  

UPRAVNI ODBOR
Upravni odbor je najvišji izvršilni organ LAS DBK in je za svoje delo odgovoren 
skupščini. Zastopa vse partnerje (javni in gospodarski sektor ter NVO) in šteje 
10 članov. 

NADZORNI ODBOR
Nadzorni odbor nadzira in spremlja delo vseh organov LAS DBK, zlasti celotno 
gospodarsko, finančno in materialno poslovanje. Nadzorni odbor šteje 3 
člane. 

VODILNI PARTNER
Vodilni partner je izbran in potrjen s strani skupščine. Sposoben mora biti 
kadrovsko, finančno in upravno voditi LAS DBK. Vodilni partner za obdobje 
2014–2020 je Razvojni center Novo mesto d.o.o.

OCENJEVALNA KOMISIJA
Ocenjevalna komisija šteje 5 članov, ki jih imenuje upravni odbor izmed 
neodvisnih strokovnjakov s področja razvoja podeželja, regionalnega razvoja, 
strateškega in projektnega načrtovanja in podobno. 

24



KONTAKTNE TOČKE

RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO

RAZVOJNO INFORMACIJSKI CENTER BELA KRAJINA

Ljubljanska 26
8000 Novo mesto
T: 07 33 72 980
E: lasdbk@rc-nm.si

T: 07 33 72 985
M: 041 317 177
E: jozica.povse@rc-nm.si

SVETOVANJE
Vodja izvajanja programa CLLD na območju LAS DBK:

POVŠE Jožica, univ.dipl.ekon.

Trg svobode 3
8340 Črnomelj
T: 07 30 56 530
E: info@ric-belakrajina.si 

M: 040 593 191
E: gregor.jevscek@ric-belakrajina.si

SVETOVANJE
JEVŠČEK Gregor

T: 07 60 00 993
M: 040 957 899
E: tina.stefanic@rc-nm.si

Sodelavki
ŠTEFANIČ Tina,  univ. dipl. etn. in kult. antrop.

T: 07 60 00 993
M: 040 507 079
E: vesna.maksimovic@rc-nm.si

MAKSIMOVIČ Vesna, univ.dipl.soc.
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»Za vsebino je odgovoren LAS Dolenjska in Bela krajina. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa 
razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.«

Izdal: 
LAS Dolenjska in Bela krajina

Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto
 

Kontakt projektna pisarna:
E: lasdbk@rc-nm.si
W: www.las-dbk.si
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