
 

 

SESTANKI STROKOVNE SKUPINE LAS DBK ZA IZDELAVO STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA 

 

Člani strokovne skupine:  

 

USTVARJANJE NOVIH 
DELOVNIH MEST 

RAZVOJ OSNOVNIH 
STORITEV NA 
PODEŽELJU 

VARSTVO OKOLJA IN 
OHRANJANJE NARAVNE 
IN KULTURNE 
DEDIŠČINE 

VEČJA VKLJUČENOST 
MLADIH, ŽENSK IN 
DRUGIH RANLJIVIH 
SKUPIN 

Gregor Jevšček - 
koordinator 

Zdenka Kramar - 
koordinatorica 

Barbara Kink - 
koordinatorica 
Dušan Štepec - 
koordinator 
 

Tina Cigler - 
koordinatorica 

Darja Smiljič Tjaša Kump Murn Tatjana Hutar Aleksandra Pavlič 

Matic Vidic Greta Auguštin, Občina 
Črnomelj 
 
Janja Plevnik Radoš 
Občina Semič 
 

Greta Auguštin, Občina 
Črnomelj 
 
Janja Plevnik Radoš 
Občina Semič 
 

 

 

 

 



Vodja strokovne skupine: Jožica Povše, Vesna Maksimović 

TEMA SESTANKA DATUM 
DELAVNICE 

ZAKLJUČKI SESTANKA PRISOTNI 

Predpriprava za delavnico 
– izdelava SWOT analize  

31. 8. 2015  Udeleženci na delavnicah bodo razdeljeni na 4 tematska področja. Vsako od tematskih 
področij bo vodil eden od predstavnikov strokovne skupine, in sicer: 

- Ustvarjanje delovnih mest – Gregor Jevšček 
- Razvoj osnovnih storitev – Dušan Štepec 
- Varstvo okolja in ohranjanje narave  - Barbara Fink 
- Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin – Tina Cigler. 

Datumi delavnic za izdelavo SWOT analize: 
- Novo mesto, 9. 9. 2015 
- Črnomelj, 10. 9. 2015 

Vsak vodja tematskega področja po zaključku delavnic za svoje tematsko področje uredi 
SWOT analizo.  

8 udeležencev  

Oblikovanje ciljev znotraj 
tematskih področij na 
osnovi izdelanih 
zaključkov in prejetih 
idejnih predlogov 
projektov 

23. 9. 2015 Vsak koordinator za svoje tematsko področje pripravi:  
- Kratko analizo stanja (pol strani). 
- Uskladiti analizo stanja z izdelano SWOT. 
- Opis tematskega področja (1 in ¼ stran). Opis mora biti usmerjen, iz njega 

morajo slediti cilji. 
- Za vsako tematsko področje se oblikujeta največ dva cilja. Pri oblikovanju ciljev   

je potrebno paziti, da bodo ti merljivi, realni in dosegljivi. 
- Predvidene cilje znotraj tematskih področij bo potrebno uskladiti, da bodo ti v 

nadaljevanju prispevali k uresničevanju iste vizije. 
- Razvojni center Novo mesto do naslednje srečanja uredi preglednico prejetih 

projektov in razdeli prejet idejne predloge znotraj tematskih področij. 
- Tako izdelano gradivo bo služilo kot orodje za oblikovanje ukrepov.  
 

 

9 udeležencev  

Oblikovanje ukrepov za 
realizacijo  zastavljenih 
ciljev  na osnovi izdelanih 
zaključkov iz  delavnic in 

11. 11. 2015 Vsak koordinator mora za svoje tematsko področje preveriti cilje. Predlagani cilji so 
premalo konkretni, pred oblikovanjem ukrepov  za realizacijo ciljev je potrebno 
ponovno preveriti njihovo izvedljivost. 
Za vsak cilj koordinatorji oblikujejo dva ukrepa. Pri oblikovanju ukrepov morajo izhajati 

6 udeležencev  



prejetih finančnih 
predlogov 

iz že do sedaj izdelanih opisov in slediti oblikovani viziji.  
Pri oblikovanju ukrepov je potrebno upoštevati prejete idejne predloge projektov. 
Koordinatorji pripravi predlog razreza sredstev znotraj svojega tematskega področja. 
 

Finančno ovrednotenje 
posameznih ukrepov. 
 
Oblikovanje ciljev in 
ukrepov za ocenjevanje 
operacij 

20. 11. 2015 - Pregled razreza sredstev po posameznih ukrepih znotraj SLR. 
- Potrebe okolja znatno presegajo razpoložljiva sredstva LAS.  
- Končni razrez sredstev izdela Razvojni center Novo mesto in pošlje v vednost vsem 

članom strokovne skupine. 
- Pregled predlaganih splošnih in specifičnih meril, ter njihova uskladitev s 

predlaganimi ukrepi. 

7 udeležencev  

 


