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UVODNI NAGOVOR 

 

Že iz naziva programa CLLD (ang. Community Led Local Development), v 

prevodu LOKALNI RAZVOJ, KI GA VODI SKUPNOST, sledi, da program podpira 

projekte, ki so širše družbeno naravnani. Tem usmeritvam smo sledili že pri 

pripravi Strategije lokalnega razvoja, ki je temeljni strateški in v nadaljevanju pri 

izvedbi prvega javnega poziva. Glavnina sredstev iz programa bo v tem in 

naslednjem letu namenjena izvedbi projektov za izboljšanje življenja 

prebivalstva na podeželju. V okviru potrjenih projektov se bodo: urejale javne 

površine za rekreacijo na prostem; krepila se bo medsebojna povezanost 

prebivalstva tudi s pomočjo oživljanja tradicionalnih znanj, ohranjanja naravne 

in kulturne dediščine tega območja; z izkoriščanjem naravnih, včasih že malo 

pozabljenih potencialov tega območja, se bodo razvijali novi izdelki; veliko se 

bo delalo na povezovanju lokalnih ponudnikov in s tem krepitvi krovne 

blagovne znamke, lokalne samooskrbe in novih turističnih produktov. 

 

Rdeča nit vseh projektov je skrb za ljudi in vključevanje lokalnega prebivalstva v 

realizacijo zastavljenih idej, saj le na ta način postanejo projekti uspešni. Sledili 

bomo primarnemu cilju EU v tej perspektivi, vključiti čim več lokalnih 

prebivalcev in s tem doseči, da bodo ti iz pasivnih opazovalcev postali aktivni 

državljani, ki po svojih močeh prispevajo k ustvarjanju lepše prihodnosti zase in 

svoje potomce. 

 

 

LAS Dolenjska in Bela krajina  

   Igor Hrovatič, predsednik 
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1) Naziv projekta: NORDIJSKA HOJA NA PODEŽELJU 
 
 

Opis projekta  

Šmarješke Toplice se že vse od prvih zametkov zdraviliške dejavnosti v Termah razvijajo v prijeten turistični kraj, 
kjer imajo obiskovalci mnogo možnosti za aktiven oddih in rekreacijo. Med hotelskimi gosti je ena izmed najbolj 
priljubljenih aktivnosti nordijska hoja. In ravno Šmarješke Toplice so bile prvi kraj v Sloveniji, kjer se je vzpostavil 
center za nordijsko hojo. Ob zavedanju, da je potrebno slediti trendom slovenskega in svetovnega turizma je 
potrebno ponudbo neprestano nadgrajevati. Zato je potrebno nordijsko hojo, kot zdrav način preživljanja 
prostega časa, promovirati z aktivnostmi, ki prinesejo dodano vrednost tako za vsakega obiskovalca, kot za 
lokalno prebivalstvo.  
Namen projekta je torej osvežitev obstoječe poti, ustvariti nove poti in vse skupaj trasirati, vrisati v zemljevid ter 
postaviti informacijske table ob končnih atraktivnih lokacijah.  
Pomembno je tudi , da se s projektom ohranja kulturno dediščino ob poteh (označitev lokalnih kulturnih 
spomenikov, ureditev kozolca toplarja) ter da se nordijsko hojo kot kvaliteten način rekreacije v naravi približa 
širšemu krogu uporabnikov (promocija na spletni strani, v lokalnih medijih, promocija s tematskimi pohodi, 
vključevanje lokalnega prebivalstva).  
Vse aktivnosti so namenjene k dvigu in ustvarjanju kvalitetnega okolja za rekreacijo, ter hkrati oblikovanju 
turističnega produkta. Projekt tako z aktivnostmi daje dolgoročne koristi in kvalitete tako lokalnemu 
prebivalstvu (z aktivnim vključevanjem v projekt), hkrati pa prinaša veliko koristi tudi kraju kot takemu 
(podeželju), da se nadalje bogati in razvija v turistični kraj.  

 
 
 
 

2) Naziv projekta: ZELIŠČARSKI CENTER JUGOVZHODNE SLOVENIJE 
 

Vlagatelj/nosilec projekta Občina Škocjan 

SKLAD EKSRP 

Opis projekta  

Namen projekta je vzpostavitev in delovanje Zeliščarskega centra JV Slovenije, ki zajema: obnovo in postavitev 
nove vsebinske zasnove večnamenskega objekta, ureditev območja 7ha v zeliščarski park z zeliščarskimi nasadi, 
ureditvijo obstoječih objektov kulturne dediščine s prestavitvijo enega objekta, ureditev območja Goriškega 
potoka – natura 2000, izvedba prireditev in delavnic. Pomembna aktivnost je tudi vzpostavitev povezovalne 
izobraževalne, tržne, socialne, turistične mreže med zeliščarskimi pridelovalci, predelovalci, uporabniki in 
ostalimi interesnimi skupinami. Projekt se bo izvedel na eni strani z izvedbo gradbeno obrtniških in krajinskih 
del, na drugi strani pa v naslednjih fazah z ustanovitvijo javnega zavoda, ki izvaja vsebinski del projekta (izvede 
se zaposlitev, urejanje parka in zasajevanje ter skrb za pridelavo ter predelavo zelišč, izvaja povezovalno vsebino 
med interesnimi skupinami in skrbi za razvoj dejavnosti zavoda). V fazi projekta bo za vsebino zeliščarskega 
centra skrbela občina. Občina bo zavod ustanovila najkasneje v petih letih od zaključka projekta. 

 
 
 
 
 
 
 

Vlagatelj/nosilec projekta Občina Šmarješke Toplice 

SKLAD  EKSRP 
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3) Naziv projekta: CENTER AKTIVNOSTI – SREBRNI DVOR 
 

 
 

Opis projekta  

Namen je vzpostaviti delovanje Centra aktivnosti- Srebrnega dvora kot osrednje povezovalne točke treh 
občin, ki imajo skupni problem nevključenosti starejših prebivalcev, še posebej izoliranih in telesno 
prizadetih oseb.  
Vsebina projekta bo izvedena z infrastrukturnimi aktivnosti v prvi fazi, potrebnimi za izvedbo programa, ki bo 
v drugi fazi projekta usmerjen v izdelavo in izvedbo socialnega programa Srebrnega dvora. Njegova primarna 
osredotočenost bo vzpostavitev logistike dostopa do Srebrnega dvora, kjer se bodo izolirani in telesno 
prizadeti skupaj z drugimi starostniki aktivno udeležili delavnic in aktivnosti družabništva. Da bi omogočili 
pogovor z ljudmi, ki ne morejo oziroma ne želijo priti v Srebrni dvor, bo vzpostavljen Srebrni telefon. 
Pripravljena bo tudi nova turistična ponudba: digitalno in vodeno predstavitev preteklosti Komende kot 
zgodovinsko pomembnega centra oskrbe starejših v Beli krajini.  
Srebrni dvor bo z oživitvijo stavbe, ki vključuje medgeneracijske programe in turistično ponudbo, izboljšal 
kvaliteto življenja za dolgoročno korist vseh prebivalcev treh občin Bele krajine ter omogočil dolgoročno 
izvajanje socialnih in turističnih aktivnosti. 

 
 
 
 

4) Naziv projekta: MEDGENERACIJSKA ŠKRATODEŽELA MOKRONOG 
 

Vlagatelj/nosilec projekta Občina Mokronog-Trebelno 

SKLAD EKSRP 

Opis projekta  

Projekt je usmerjen v medgeneracijsko povezovanje in aktivno sodelovanje prebivalcev pri uveljavljanju 
turistične ponudbe škratodežele Mokronog. Predvidena je ureditev nove tematske pešpoti in hkrati tudi 
kolesarske poti (označba poti s škrati Mokronožci), ki se medsebojno povezujejo z možnostjo širitve, fitnes na 
prostem namenjen vsem generacijam, tudi invalidom, starejšim in otrokom, učilnica v naravi v gozdičku škratov 
Mokronožcev, promocijsko darilo knjiga pravljic o škratih Mokronožcih domačina ter »očeta« škratov 
Mokronožcev, iz katere se razvijajo nove turistične vsebine, lutkovne predstave s škrati Mokronožci, oživljanje 
starega trškega jedra z rokodelskimi delavnicami na katerih aktivno sodelujejo domači rokodelci in prenašajo 
znanje na mlajše, nove športno-turistične vsebine (tek mokrih nog-naokrog, delavske igre, izobraževanje na 
zunanjih fitnes napravah, povezovanje novih pešpoti z lokalnimi znamenitostmi – ruševinami gradu, območjem 
državnega kulturnega spomenika Žalostno goro) s katerimi se posredno vpliva na povečan turistični obisk, ter 
izdana bo prva zloženka o zgodovini kraja ter turistični ponudbi občine. OŠ Mokronog bo upravljala 
medgeneracijski park, Lovska družina Mokronog pa učilnico na prostem - škratov gozdiček kjer bodo v 
sodelovanju z vrtcem Mokronožci trajno razvijali nove vsebine (delavnice, sobivanje z naravo). S pridobitvijo 
novih športnih površin se stremi k trajni zaposlitvi upravnika medgeneracijske dežele. Načrtovane aktivnosti 
spodbujajo trajno mobilnost (hoja in kolesarjenje, gibanje v naravi) ter uporabo naravnih lokalnih materialov pri 
izvedbi delavnic (predpražnik iz ličkanja, košare iz vrbovja …) 

 
 
 
 
 
 

Vlagatelj/nosilec projekta Dom starejših občanov Metlika 

SKLAD EKSRP 



5 
 

 
 
 
 
 
 

5) Naziv projekta: INTERPRETACIJA NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE V 
KRAJINSKEM PARKU LAHINJA 

 

Vlagatelj/nosilec projekta RIC Bela krajina 

SKLAD EKSRP 

Opis projekta  

Namen projekta je ozavestiti tako lokalno prebivalstvo kot obiskovalce o pomenu in skrbi Krajinskega parka 
Lahinja ter jih seznaniti s posebnimi metodami ravnanja v naravi, s pomočjo katerih se lahko ohranijo 
ogrožene rastline in živali ter njihovi habitati. Z izvedbo delavnic in delovnih akcij želijo partnerji spodbuditi 
lokalno prebivalstvo k ohranjanju kulturne krajine. Z obnovo info centra kot vstopne točke v parku ter 
belokranjskih hisov bo vzpostavljen interpretacijski objekt, kjer bodo obiskovalci imeli možnost izvedeti več o 
parku in njegovih posebnostih, si ogledati film itd. Z interpretacijskimi orodji bodo popestrili obstoječo pot, 
zato se bodo obiskovalci raje odločali za sprehod po parku. Z novonastalim promocijskim materialom, ki  bo 
razdeljen tako lokalnem prebivalstvu kot turistom, bodo pripomogli k ozaveščanju o pomembnosti KP 
Lahinja. 
Operacijo bo izvedena v tesnem sodelovanju z lokalnim prebivalstvom, saj lahko tudi ti pripomorejo pri 
ozaveščanju obiskovalcev parka in kar je še bolj pomembno – ozaveščeni bodo postali tudi lastniki zemljišč, 
ki najbolj lahko pripomorejo k vzdrževanju kulturne krajine, ki je zelo pomembna pri ohranjanju ogroženih 
rastlin in živali.  

 
 
 
 

6) Naziv projekta: UČENJE IN GIBANJE ZA OKOLJE 
 

Vlagatelj/nosilec projekta Občina Mirna 

SKLAD EKSRP 

Opis projekta  

Pomen projekta je v zagotoviti površin in izvajanja novih aktivnosti za ranljive skupine (osebe s posebnimi 
potrebami, otroci, starostniki), spodbujanje ljudi k več gibanju na prostem, k medgeneracijskem druženju in 
večji socialni vključenosti ranljivih skupin ter izobraževanju ljudi o pomenu varstva okolja, zmanjševanja 
vplivov na podnebne spremembe in sobivanja z naravo.  
Posredni namen projekta je tudi zmanjšanje odseljevanja, spodbujanje k novim priselitvam in povečanje 
turističnega obiska. Za izvajanje novih programov, ki bodo vsebinsko dopolnili in povečali raznolikost vsebin, 
je potrebno zagotoviti ustrezne površine. Novi programi in nove površine bodo dolgoročno okrepili in 
bogatili raznolikost in kvaliteto življenja v kraju, občini in širši okolici, saj gre za nove vsebine, ki na širšem 
območju LAS še niso dostopne. V sklopu projekta bodo najprej izvedene manjše naložbe v štiri različne 
površine na isti parceli (Učilnica na prostem, Kolosteza – Pumptrack, Poligon za gibalne sposobnosti za 
ranljive skupine, Rusko kegljišče). Na teh novih površinah bo občina skupaj s partnerji izvajala programe za 
doseganja namena projekta, ki je spodbujanje večje skrbi za okolje, sobivanja z naravo in več aktivnosti na 
prostem. 
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7) Naziv projekta: PREDSTAVITEV IN VARSTVO ČLOVEŠKE RIBICE, NA PRIMERU 
ČRNE ČLOVEŠKE RIBICE V BELI KRAJINI 

 

Vlagatelj/nosilec projekta Zupančič Črnomelj d.o.o. 

SKLAD EKSRP 

Opis projekta  

S projektom želi nosilec s partnerji informirati javnost o fenomenu črne človeške, s poudarkom na črni 
podvrsti  iz Bele krajine, ter zmanjšati njeno lokalno ogroženost. Ob tem bo razvita nova turistična lokaliteta 
doživljajskega zelenega turizma, s katero bi se povečala prepoznavnost Bele krajine v slovenskem in 
svetovnem merilu. V prvi fazi je načrtovana izvedba turistične infrastrukture (dostopna pot, opazovalni 
šotor, ureditve na domačiji Zupančič), priprava strokovnih vsebin za interpretacije človeške ribice v naravi in 
na domačiji Zupančič, naravoslovni dnevi, osveščanje javnosti ter izobraževanje vodnikov. Stekla bo tudi 
promocija novega turističnega produkta in izdelava spletne strani. V drugi fazi bo izvedena interpretacije 
človeške ribice na domačiji Zupančič, sledila bo izvedba naravoslovnih dni za šolarje, predstavitve za javnosti 
in šolanje vodnikov. Po končanem projektu je  zagotovljena trajnost, ustvarjeni so pogoji za nadaljnje 
izvajanje aktivnosti, možnost ustvarjanja novih delovnih mest in zagotovljeno trženje. V projekt se poleg 
nosilca, lastnika lokacije, vključujejo štirje partnerji. 

 
 
 
 
 

8) Naziv projekta: MIRNOPEŠKI SLAKOVI CENTER 
 

Vlagatelj/nosilec projekta Občina Mirna Peč 

SKLAD EKSRP 

Opis projekta  

Namen projekta je vzpostaviti delovanje Mirnopeškega Slakovega centra za ohranjanje in promocijo 
nesnovne kulturne dediščine Lojzeta Slaka v povezavi z lokalnimi in dolenjskimi ljudskimi običaji, ki bo 
osrednja povezovalna točka razvoja območja Mirne Peči in sosednjih dolenjskih občin, katere definira skupna 
bogata kulturna dediščina.  
Infrastrukturne aktivnosti (obnova objekta, ureditev centra, prostorov, postavitev stalne Slakove razstave…) 
bodo izpeljane v začetni fazi projekta, vsebinske aktivnosti v nadaljevanju pa bodo usmerjene v oživitev 
obnovljenega objekta z novimi vsebinami. Primarni fokus centra bo na ohranjanju dediščine območja preko 
medgeneracijskih delavnic ljudskih običajev in ljudskih obrti, promocije in razvoja kulturnega in 
doživljajskega turizma in žive kulturne dediščine, ki bo strokovno vključena v raznovrstne in kakovostne 
programe občine in regije. Delavnice bodo namenjene mladim, ki se bodo seznanjali in priučili novih znanj in 
starejšim, ki bodo svoje znanje, izkušnje podajali.  
Center bo izboljšal organiziranost in sodelovanje javnega, zasebnega in nevladnega sektorja ter ob podpori 
partnerjev vodil tudi celovit marketing centra ter vzpostavil podporno mrežo za trženje in razvoj inovativnih 
produktov ponudnikov in sodelujočih organizacij. Za delovanje centra bo ustvarjeno novo delovno mesto. 
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9) Naziv projekta: OŽIVITEV KOZOLCEV 
 

Vlagatelj/nosilec projekta Dežela kozolcev d.o.o. 

SKLAD EKSRP 

Opis projekta  

Namen projekta je oživitev turistične ponudbe Dežele kozolcev, ohranjanje dediščine ter vključitev lokalnega 
prebivalstva v izvedbo turističnega programa, s katerim bo ustvarjenih več možnosti za zagon aktivnosti za 
lokalno prebivalstvo, predvsem za mlade in ženske. Vsebina projekta bo izvedena z infrastrukturno 
aktivnostjo, ki je potrebna za izvedbo novih turističnih programov.  
Za prebivalstvo 6 občin bodo organizirane delavnice za aktivacijo lokalnega potenciala, katerih namen je tudi 
povezovanje za oblikovanje treh (3) novih turističnih programov Dežele kozolcev: a) Doživeti kozolce: prikaz 
(z aktivno udeležbo obiskovalcev) tipičnih del s tradicionalnimi orodji in obedovanjem ter inovativna 
digitalna predstavitev vdevanja sena, b) Z igro v preteklost: prikaz starih iger pod kozolci z aktivno udeležbo 
obiskovalcev, c) Čutna pot zdravilnih rastlin: organizirani vodeni sprehod med zdravilnimi zelišči, izvedba 
izobraževanj povezanih s poznavanjem in uporabo zdravilnih zelišč.  
Poleg tega bo pripravljena in postavljena razstava tradicionalnih kmečkih orodij Orodja preteklosti, ki bo 
predstavljena v dveh kozolcih v Deželi kozolcev.  
Zelo pomembna je tudi celovita promocija Dežele kozolcev in novih turističnih programov. 

 
 
 
 

10) Naziv projekta:  HIŠA DRUŽENJA IN DOBROT DOLENJSKE 
 

Vlagatelj/nosilec projekta Goran Pevec s.p. 

SKLAD EKSRP 

Opis projekta  

Projekt predvideva obnovo pritličja gospodarskega objekta v prostor za degustacije, delavnice in druženje. 
Znotraj prostora se bo uredila vinoteka s policami za promocijo lokalnih vin in razstavni prostor s ponudbo 
lokalnih prehranskih izdelkov Dobrote Dolenjske. V drugi fazi pa bodo izoblikovani novi turistični produkti in 
izvedene delavnice ter predavanje na temo kulinarike in dediščine (jedi iz krušne peči, ocenjevanje vin, igre 
naših prednikov in gostilniške igre), delavnica izdelave fotografij na lesu, uredi stalna razstava Gostilne v 
Mirnski dolini ter izvede dogodek vikend gostilniških iger.  
Cilj projekta je, da Hiša druženja in dobrot Dolenjske poveže lokalno prebivalstvo ter ponudnike pri skupni 
promociji dediščine in kulinarike Mirnske doline.    
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11) Naziv projekta: POVEČANJE SAMOOSKRBNOSTI Z NARAVNIMI   
        POTENICIALI BELE KRAJINE 

 

Vlagatelj/nosilec projekta Zadruga SUPLIMI z.o.o. 

SKLAD EKSRP 

Opis projekta  

V okviru projekta bodo izvedene aktivnosti za ponovno obuditev pridelave in predelave belokranjskih 
tradicionalnih lokalnih surovin, kot so ovčja volna, lan in industrijska konoplja. Pripravljeni in izvedeni bodo 
izobraževalni programi, ki bodo ustvarjali podporno okolje za samooskrbo na manjših kmetijah, spodbujali 
učenje in sodelovanje lokalnega prebivalstva v fazah, ki so jih tudi nekoč Belokranjci na podeželju opravljali 
kot skupna dela. Skozi izobraževanja bodo sodelujočim približana opravila in posamezne faze predelave 
lokalnih surovin s sodobnimi tehnološkimi rešitvami od surovine do prototipov uporabnih produktov. Z 
ozaveščanjem o možnosti samostojne pridelave in predelave ter vsestranskosti uporabe ovčje volne, lanu, in 
industrijske konoplje bo nosilec s partnerji sledil viziji ter strateškim ciljem Strategije LAS DBK, predvsem 
vzpostavitvi pogojev za nova zelena delovna mesta in povečanje samooskrbnosti na segmentu, ki je 
Belokranjcem nekoč že zagotavljal preživetje, pa tudi za popestritev turistične ponudbe Dolenjske in Bele 
krajine. 

 
 
 
 
 
 

12) Naziv projekta: MEDGENERACIJSKI VRT 
 

Vlagatelj/nosilec projekta ZIK Črnomelj  

SKLAD EKSRP 

Opis projekta  

V samem urbanem središču Črnomlja primanjkuje urejenih zelenih površin, kjer bi lahko ljudje aktivno 
preživljali prosti čas, zato bo ureditev medgeneracijskega vrta prinesla k izboljšanju kakovosti življenja. Z 
ureditvijo vrta (I. faza) bo ustvarjeno okolje, ki bo služilo kot zbirališče ljudi vseh starosti in kjer bodo poleg 
neformalnega druženja potekale tudi številne delavnice in dogodki (II. faza). Partnerji bodo organizirali 
aktivnosti, ki bodo spodbujale aktivno preživljanje prostega časa, skrb za naravo in sobivanje z naravo, 
izkustveno učenje mladih in aktivno staranje ter medgeneracijsko sodelovanje. Aktivnosti bodo namenjene 
različnim ciljnim skupinam - otrokom, mladim, ženskam, starejšim in osebam s posebnimi potrebami. Vrt je 
del kulturnega spomenika državnega pomena, s čimer se bo pripomoglo tudi h kulturni in zgodovinski zavesti 
lokalnega prebivalstva.  
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13) Naziv projekta: MREŽA LOKALNIH PONUDNIKOV PODEŽELSKIH DOBROT 
 

Vlagatelj/nosilec projekta 
Visoka šola za upravljanje 

podeželja Grm Novo mesto 

SKLAD ESRR 

Opis projekta  

Projekt bo izveden z namenom vzpostavitve mreže ponudnikov produktov podeželja s celotnega območja 
LAS DBK. Ponudniki bodo promovirani preko spletnega portala, socialnih omrežij in mobilne aplikacije, ki bo 
usmerjala potrošnike na posamezno prodajno mesto znotraj urbanih središč. Ponudniki bodo preko 
usposabljanj motivirani za medsebojno sodelovanje tako na prodajnem kot na nabavnem trženju. Nosilec 
želi tudi, da bodo partnerji v mreži ponudnikov sodelovali pri navzkrižnem trženju in s tem povečali pestrost 
ponudbe na posameznem prodajnem mestu znotraj urbanih središč. Prav tako bodo aktivnosti usmerjene k 
temu,. da bodo partnerji v mreži sodelovali tudi na nabavnem trženju in s tem izkoristili prednosti 
skupinskega nakupa. Projekt bo izveden v korakih, in sicer: 1 korak: identifikacija ponudnikov in ponudbe, 2 
korak: oblikovanje mreže ponudnikov, 3 korak: vzpostavitev spletnega portala mreže ponudnikov, 4 korak: 
tržno/podjetniško usposabljanje partnerjev v mreži ponudnikov, 5 korak: razvoj mobilne aplikacije, 6 korak: 
promocija mreže ponudnikov in aplikacije, 7 korak: usposabljanje partnerjev za samostojno vzdrževanje 
podatkov o ponudbi. 

 
 

14) Naziv projekta: ODPRTA AKADEMIJA ZA INOVATIVNI TURIZEM 
 

Vlagatelj/nosilec projekta 
FOŠ | Fakulteta za 

organizacijske študije NM  

SKLAD ESRR 

Opis projekta  

Namen projekta je organizacija in izvedba 4 Odprtih ustvarjalnic inovativnega turizma z aktualnimi vsebinami 
območja LAS DBK, pridobitev strokovno usposobljenih nosilcev in izvajalcev turistične ponudbe in vsebin ter 
ustanovitev Odprte akademije inovativnega turizma za razvoj turizma kakovosti in odličnosti. 
Aktivnosti projekta so osredotočene na organizacijo atraktivne prireditve (certifikat Organizator turističnih 
prireditev), oblikovanje in predstavitev privlačne zgodbe (certifikat Pripovedovalec zgodb), vzpostavitev 
dodatne in dopolnilne dejavnosti na podeželju (certifikat Nosilec dodatne in dopolnilne dejavnosti na 
podeželju) ter umetnost sožitja vin in kulinarike (certifikat Vinski svetovalec).  
Ustvarjalnice se bodo izvajale pri deležnikih v turizmu ter v objektih turistične ponudbe oz. doživljajev na 
prostoru DBK.  
Projekt se bo izvajal v šestih nivojih: 1. nivo - priprava kurikulumov; 2. nivo - promocija novega modela; 3. 
nivo - organizacija in izvedba odprtih ustvarjalnic; 4. nivo - ustvarjanje novih turističnih proizvodov; 5. nivo - 
predstavitev ustvarjalnih nalog, praktičnega dela, podelitev certifikatov, izvedba forumov in konference; 6. 
nivo - izdaja Priročnika in ustanovitev Odprte akademije inovativnega turizma.  
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15) Naziv projekta:  RAZVOJ IN PROMOCIJA KOLEKTIVNE BLAGOVNE  
        ZNAMKE IN VZPOSTAVITEV MREŽE LOKALNIH PONUDNIKOV 

 

Vlagatelj/nosilec projekta 
ZTR Temeniške in Mirnske 

doline  

SKLAD ESRR 

Opis projekta  

Namen projekta je povezati ponudnike certificiranih storitev ali produktov za skupen nastop na trgu. 
Ponudniki bodo preko pripravljenih pravilnikov za certificiranje in delavnic na terenu prepoznani in vključeni 
v proces pridobivanja certifikata kakovosti za visokokakovostne, inovativne, a hkrati tudi tradicionalno 
izvirne pridelke, izdelke in turistične produkte ter poslovna darila.  Ponudniki in njihovi produkti oz. storitve 
bodo povezani v kolektivno blagovno znamko Dobrote Dolenjske, kjer je veliko poudarka na promociji 
izdelkov in turističnih storitev preko (spletnih) medijev, organiziranih prireditev ter v skupnih publikacijah. 
Projekt bo razširjen na celotno območje LAS (delavnice animacije se bodo izvajale tudi na/v ostalih urbanih 
središčih, ne le pri parterjih projekta) in bo vključevala nove skupine kot so rokodelci, gostinci, turistični 
ponudniki. Z ureditvijo prodajnih mest znotraj urbanih središč, s povezovanjem in z izmenjavo ponudbe ter z 
izvedbo različnih spremljevalnih dogodkov (kulturnih, kulinaričnih…), se bo povečalo povpraševanje po 
kakovostnih lokalnih pridelkih, izdelkih in turističnih storitvah ter poslovnih darilih, s tem pa tudi ponudba. 
 

 
 
 

16) Naziv projekta:  »KOLPA E-BIKE« ALTERNATIVNA MOBILNOST OB REKI  
        KOLPI 

 

Vlagatelj/nosilec projekta 
GTM Gostinstvo in turizem 

d.o.o.  

SKLAD ESRR 

Opis projekta  

Vzpostavitev e-kolesarske mreže ob Kolpi bo z uporabo alternativne oblike mobilnosti prispevala k večji 
povezanosti urbanih naselij na tem območju (Stari trg - Vinica z Drenovcem - Adlešiči - Metlika), hkrati pa 
prispevala k zmanjšanju negativnih vplivov na okolje. Nabavljena bodo električna kolesa, vključno s stojali za 
parkiranje ter opremo za prevoz in na razdalji 80 km vzpostavljena 3 kombinirana polnilna mesta za kolesa in 
avtomobile. V prvi fazi projekta bo nabavljena oprema, druga faza pa je namenjena predvsem približevanju 
alternativne oblike mobilnosti lokalnim prebivalcem, deležnikom na turističnem področju, ranljivim 
skupinam kot tudi obiskovalcem in turistom Bele krajine. Z namenom razvoja doživljajskega turizma in 
približevanja naravne ter kulturne dediščine območja z novo, okolju prijazno obliko mobilnosti, bodo 
izvedene promocijske aktivnosti v petih lokalnih skupnostih, opravljene kolesarske ture po območju 
vzpostavljene e-kolesarske mreže, izobražena bosta mlada kolesarska vodnika aktivna pri vodenjih, 
vzpostavile se bodo tematske ekolesarske poti, razvila se bo mobilna aplikacija za pametne telefone, 
izdelane bodo publikacije in promocijski materiali. 
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OSEBNA IZKAZNICA LAS DOLENJSKA IN BELA KRAJINA: 
 
 
 

1. Naziv LAS Lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina 

Naslov LAS Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto 
Naslov varnega 
elektronskega predala 

rc-nm@poslovna.posta.si 

Spletna stran LAS www.las-dbk.si 

Predsednik LAS 
Igor Hrovatič 
 

Vodilni partner LAS Razvojni center Novo mesto d.o.o. 
Naslov vodilnega 
partnerja LAS 

Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto 

Številka transakcijskega 
računa LAS 

SI 56 0297 0025 7193 143 pri NLB d.d. 

Velikost območja LAS 1.251,90 km2 

Število prebivalčev LAS 91.689 

Število občin 12 

Vključene občine 
(naštejte) 

MO Novo mesto, 
Šentjernej,  
Škocjan,  
Mirna Peč,  
Semič,  
Metlika,  
Črnomelj,  
Mokronog-Trebelno,  
Šentrupert,  
Šmarješke Toplice,  
Straža,  
Mirna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


