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V okviru 6. 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 sklada za regionalni razvoj (ESRR) je vlogo oddalo 8 prijaviteljev.  
Ocenjevalna komisija je glede na ocene in razpoložljiva sredstva izbrala 8 primernih projektov z vrednostjo sofinanciranja 188.252,66 EUR, ki jih je potrdil 
Upravni odbor LAS DBK. Vloge se trenutno vnašajo v aplikacijo na Ministrstvo za gospodarstvo razvoj in tehnologijo (MGRT). 
 



 

1)  Naziv projekta: INICIATIVA ZA BOLJ ZDRAV JUTRI V BELI KRAJINI 
 

Vlagatelj/nosilec projekta Zdravstveni dom Metlika (evidenčna številka: Poziv 
6_2021_01) 

SKLAD ESRR 

PARTNERJI: ŠENT-Slovensko združenje za duševno zdravje, Beti d.d., Razvojni center 
Novo mesto d.o.o. 

Opis projekta 
Pilotni projekt za Belo krajino z regionalnim povezovanjem je trajnostne narave, kar pomeni, da se 
bo izvajal kontinuirano tudi po zaključku projekta. Namen projekta je z zaznavo demografskih in 
geografskih značilnosti povezati potrebe prebivalcev vseh starostnih skupin in delovati v smislu 
izboljšanja življenja in zdravja. Projekt je izjemnega pomena tudi zaradi zaznanih izzivov zaradi 
epidemije. 
Namen projekta je oblikovanje dveh socialnih mrež in tako ustvariti pogoje za večjo socialno 
vključenost skupin z manj priložnostmi. Projekt bo zadovoljil dodatne potrebe po psiholoških in 
socialnih vsebinah v regiji. Socialni mreži bosta vključevali aktivnosti za krepitev duševnega zdravja 
mladostnikov in aktivnosti učenja samopomoči pri duševnih težavah ranljivih ciljnih skupin. Izdelali 
bodo pilotni načrt zdravja v podjetju, ki bo služil kot izhodišče za izdelavo načrtov zdravja na 
območju LAS DBK. Izvedene bodo aktivnosti za večjo implementacijo projekta v okolju. S tem 
namenom bodo v neposredni bližini ZD Metlika uredili prostor v izmeri 173 m2 dostopen za mobilno 
in senzorično ovirane osebe (gradbena in obrtniška dela ter nakup dvigala), v katerem bodo 
potekale psiho edukativne delavnice za osveščanje o pomenu duševnega zdravja. Dejavnosti bodo 
pripomogle k preprečevanju psihičnih motenj in različnih odvisnosti, kar bo privedlo do izboljšanja 
duševnega zdravja in dobrega počutja. Odgovornost nad lastništvom rezultatov in posrednih 
učinkov po zaključku operacije bo prevzel ZD Metlika. 

 

2)  Naziv projekta: MEDGENERACIJSKO STIČIŠČE V NARAVI 
 

Vlagatelj/nosilec 
projekta 

Občina Škocjan (evidenčna številka: Poziv 6_2021_02) 

SKLAD ESRR 

Partnerji: Osnovna šola Frana Metelka Škocjan, Sonček – Društvo za cerebralno paralizo 
Dolenjske in Bele Krajine, Gozdarski inštitut Slovenije 

Opis projekta 
Namen operacije je nadaljevanje celostnih in trajnostnih ureditev območja ob Radulji kot smiselna 
nadgradnja projekta »Ureditev območja ob Radulji«, ki je že v teku. Preko aktivnosti bodo razvite 
izobraževalne vsebine s poudarkom na simbiozi človeka in narave. Razvite vsebine bodo prebivalcem 
omogočale aktivno preživljanje časa v naravi brez škodovanja živalskemu in rastlinskemu svetu na 
tem območju.  
Medgeneracijsko stičišče bo vzpostavljeno kot urejen in odprt javni prostor, kar bo prebivalcem 
omogočalo možnost medgeneracijskega druženja. Pri urejanju na novo vzpostavljene površine in 
tudi pri ustvarjanju izobraževalnih programov bodo sodelovale ciljne skupine in sicer na inovativen 



 
način. Med načrtovanimi aktivnostmi so organizacija naravoslovno-tehniški dni, razstave, 
predavanja, delavnice in usposabljanje iz gozdne pedagogike. Projekt bo dokazal, da je možno 
naravni prostor uporabljati na način, ki ne škoduje delovanju ekosistema. Območje bo urejeno z 
ljudem in živalim prijazno infrastrukturo, uporabljeni bodo naravni materiali in sonaravne ureditve. 
Na novo urejena površina bo prebivalcev podala možnost izobraževanja, rekreacije in interakcije, 
kar bo vplivalo na dvig kakovosti življenja v regiji tako iz naravnega kot iz družbenega vidika.     

 

3)  Naziv projekta: INKUBATOR VEŠČIN 
 

Vlagatelj/nosilec 
projekta 

Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika evidenčna 
številka (Poziv 6_2021_03) 

SKLAD ESRR 

Partnerji: Društvo kmečkih žena Metlika, Turizem Lovšin Luka Lovšin s.p. 

Opis projekta 
Namen projekta je vzpostavitev stimulativnega okolja, ki bo omogočal medgeneracijsko in 
obojestransko koristno povezovanje med obstoječimi ponudniki lokalnih izdelkov in perspektivnimi 
mladimi, ki si utirajo pot na trg dela. Podporno okolje bo pripomoglo k razvoju inovativnih 
produktov, vsebin in novih marketinških pristopov, ki bodo temeljili na bogati ponudni lokalne 
samooskrbe.  
V sklopu projekta bo opremljen prostor predstavitvene kuhinje v Hiši dobrot Bele krajine (HDBK), 
kjer bo, preko aktivnosti, potekalo sodelovanje med vsemi ciljnimi skupinami. Namensko urejen, 
tehnično opremljen in vizualno privlačen prostor bo predstavljal priložnost za razširitev mreže 
ponudnikov Hiše dobrot Bele krajine (HDBK) v storitveni sektor. Prostor bo deloval kot inkubator 
veščin, ki bo mladim kreativnim posameznikom omogočal izobraževalne vsebine in praktično 
krepitev veščin z namenom izboljšanja možnosti za vstop na trg dela in pa kot medgeneracijsko 
stičišče, kjer se bodo starejši in mladi povezovali preko izmenjave znanj ob skupnem ustvarjanja 
vsebin. Vzpostavljena bo aktivna socialna mreža, ki se bo ohranila tudi po koncu projekta in 
oblikovan bo prototip prodajnega produkta (»Paket belokranjska pogača«). Aktivnosti novega 
prostora bodo vodile k boljši povezanosti regije, k višji gospodarski razvitosti regije in k zmanjševanju 
medgeneracijskega konflikta.  

 

4)  Naziv projekta: POSLOVNI MODEL: RAZVOJ MREŽE 

SOMMELIERJEV 
 

Vlagatelj/nosilec 
projekta 

Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto (Poziv 
6_2021_04) 

SKLAD ESRR 

Partner: Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Klub prijateljev metliške črnine 

Opis projekta 
V sklopu projekta bo razvita nova socialna mreža gostinskih ponudnikov - sommelierjev, ki bodo na 
podlagi znanja prispevali k raznoliki avtentični in igrificirani ponudbi, kakovosti eno-gastronomskih 
storitev in k podaljšanju sezone v regiji. Projekt predstavlja nadgradnjo sedanje ponudbe (od 



 
klasičnih gostincev do izobraženih sommelierjev), ki bodo nadgradili ponudbo v smislu avtentičnosti, 
strokovnega pristopa, oblačilnega videza, komunikacije z gosti in poudarka na sožitju vin in 
kulinarike. Posledično bo regija pridobila dobre pogoje za razvoj eno-gastronomskega turizma.  
Vzpostavljena bo zunanja podoba sommelierjev z enotnimi oblačili, pripadajočimi insignijami, 
drobnim inventarjem in označitvijo gostinsko-turističnih objektov s tablicami. Pripravljene bodo 
strokovne izobraževalne podlage, na osnovi katerih bo izdan Priročnik, ki bo služil kot strokovno 
izobraževalno gradivo. Izveden bo tudi večji eno-gastronomski dogodek s podelitvijo certifikatov. 
Oblikovana mreža gostinskih obratov, turističnih kmetij, zidanic in vinotočev bo ostala aktivna tudi 
po koncu projekta, kar bo regiji Dolenjske in Bele krajine dodalo privlačnost in povišalo ugled. Preko 
aktivnosti bodo izkoriščeni endogeni turistični potenciali, povečala se bo raznolikost življenja na 
podeželju in vzpostavljeni bodo pogoji za zelena delovna mesta, primerna za mlade in starejše, s 
poudarkom na medgeneracijskem sodelovanju. 

 

5)  Naziv projekta: DEŽELA KOZOLCEV – DEŽELA ŠESTEGA ČUTA 
 

Vlagatelj/nosilec 
projekta 

Občina Šentrupert (Poziv 6_2021_05) 

SKLAD ESRR 

Partnerji: Zavod Dežela kozolcev, LAPEGO Petra Krnc Laznik s.p. 

Opis projekta 
Glavni rezultat projekta je vzpostavitev in ureditev tematske učne poti z imenom Vrabček Čivi 
odkriva deželo kozolcev. Tematska pot bo uvedla doživljajski, participativni in digitalizirani pristop k 
dediščinskemu turizmu in tako okrepila regijsko turistično ponudbo hkrati pa ozaveščala o 
pomembnosti ohranjanja naravne in kulturne dediščine. Nov turistični produkt bo povezal regijske 
ponudnike in naravne ter kulturne znamenitosti. 
V sklopu učne poti bodo obiskovalci, skozi vprašanja iz zgodb zbranih v knjigi Vrabček Čivi v Deželi 
kozolcev, spoznavali šege in navade povezane z lokalno kulturno dediščino (zgodbe kozolcev, 
tesarski mojstri …). Učna pot bo obogatena s področjem varovanja naravne dediščine, in sicer s 
tablami na posebnih točkah, kjer bodo na interaktiven način zbrane in predstavljene informacije o 
ogroženih in neogroženih ptičjih vrstah. Urejena bo tudi točka, kjer bodo obiskovalci prepoznavali 
posamezne vrste posebnih rastlin. Učna pot bo prilagojena oviranim posameznikom, saj bodo deli 
vsebine namenjeni gluhonemim in slabovidnim. Poleg vzpostavljene učne poti, bo organiziran tudi 
redni dogodek z imenom Šentrupertski slavčki, ki bo pripomogel h kulturnemu razvoju regije. 
Rezultati vzpostavljene tematske poti bodo trajnostni, saj se bo turistična ponudba tržila tudi po 
končanem projektu, programski dogodki pa bodo postali kontinuirana oziroma tradicionalna 
dejavnost.  

 

6) Naziv projekta: Z ROKO V ROKI 
 

Vlagatelj/nosilec 
projekta 

Slovensko društvo Hospic, Območni odbor Dolenjska Posavje 
in Bela krajina (Poziv 6_2021_06) 

SKLAD ESRR 



 
Partnerji: Splošna bolnišnica Novo mesto, ARTTS DESIGN, Tamara Strnad s.p., Župnija 
Črnomelj 

Opis projekta 
Projekt naslavlja družbene izzive medgeneracijske odtujenosti, izrinjenosti starejših in težavnega 
vključevanja ranljivih skupin. Glavna aktivnost projekta je izvedba detabuizacijske LAST AID 
International delavnice s katero bodo sodelujoči iskali rešitve za trenutne socialne problematike. 
Izvedena bo tudi vikend delavnica za žalujoče mlade s katero bo nudena pomoč pri soočanju 
posameznikov s težkimi življenjskimi situacijami.  
Projekt bo deloval v smeri vzpostavitve podpornega okolja za vključevanja mladih v družbo in na trg 
dela, predvsem mladih, ki so v zadnjih dveh letih izgubili bližnjo osebo in potrebujejo podporo v 
procesu žalovanja in reintegracije v vsakdanje življenje. Izdelane in objavljene bodo knjižice in 
priročniki z namenom pomoči pri žalovanju. Žalujoči mladi bodo imeli možnost izmenjave izkušenj, 
možnost pridobitve izkušnje slišanosti in možnost spoznavanja različnih praks in tehnik samopomoči. 
Hkrati bo vzpostavljena tudi sočutna socialna mreža, ki bo udeležencem pomagala pri preživljanju 
težkih obdobij. Aktivnosti bodo usmerjene tudi o informiranje javnosti o izboljšanju kvalitete 
zadnjega obdobja življenja in o možnostih vključitev ranljivih skupin v družbeno okolje. Projektne 
aktivnosti bodo pripomogle k reintegraciji posameznikov, kar bo privedlo do dviga življenjskega 
standarda občutljivih družbenih skupin. Poleg tega bo sprožen proces detabuizacije, ki bo 
pripomogel k razvoju bolj empatične in dovzetne družbe.  

 

7)  Naziv projekta: ROBOTI MED NAMI  
 

Vlagatelj/nosilec 
projekta 

Fakulteta za organizacijske študije Novo mesto (Poziv 
6_2021_07) 

SKLAD ESRR 

Partnerji: Razvojni center Novo mesto, Svetovanje in razvoj, d.o.o., Čarunalnik - Društvo 
za napredno uporabo računalnikov 

Opis projekta 
Cilj projekta je, da izkoristi endogene lokalne potenciale in vzpostavi pogoje za nova delovna mesta 
s poudarkom na razvoju novega podjetniškega modela s področja robotike ('Robo start za zaposlene 
- ROBO'). Rezultat projekta bo tudi izhodišče za razvoj kompetenčnega centra robotike na območju 
Dolenjske in Bele krajine. 
V sklopu projekta se bo razvil nov podjetniški model, katerega namen bo izobraževanje in 
usposabljanje nižje izobraženih delavcev v industrijskih panogah. Višanje delavskih kompetenc bo 
pripeljalo do dviga konkurenčnosti podjetij, uvedbe robotov v podjetja ter do vzpostavitve novih 
delovnih mest. Uvajanje robotizacije v proizvodne procese je pogoj za prehod na industrijo 4.0. 
Hkrati bo regija dobila možnost za nadgradnjo vidikov inovativnosti, trajnosti in trženja. 
Vzpostavljeno bo spletno okolje za izmenjavo vsebin in dobrih praks, kar bo vodilo k večji 
produktivnosti. Projekt bo, skozi prenos znanja ciljnim skupinam, prispeval k večji ozaveščenosti o 
razvojnem potencialu robotike v lokalnem ter regionalnem okolju, k vzpostavitvi podpornega okolja 
za razvoj podjetništva na področju robotike ter k skladnemu razvoju področja robotike na širšem 
območju LAS DBK. 

 



 

8) Naziv projekta: KREATIVNICA MARELA 
 

Vlagatelj/nosilec 
projekta 

Zavod Čebela (Poziv 6_2021_08) 

SKLAD ESRR 

Partnerji: RC Novo mesto, EŠNM, EST=ETIKA, Društvo za vzpodbujanje etike v prostoru 

Opis projekta 
Namen projekta je, da vzpostavi skupnost, ki pod enotno blagovno znamko in z novimi pristopi 
promocije in prodaje izboljša prepoznavnost in ekonomski položaj kreativcev. Oblikovana bo 
socialna mreža kreativec pod eno blagovno znamko – Marela. S projektom bo spodbujena inovativna 
podjetniška naravnanost, dvig dodane vrednosti lokalnim proizvodom, razvoj novih lokalnih izdelkov 
in prenos znanja in veščin med različnimi generacijami. 
V sklopu projekta bodo organizirane izobraževalne delavnice, kjer bo poudarek na racionalni uporabi 
naravnih virov ter zviševanju energetske osveščenosti. Udeleženci bodo spoznali načine za ponovno 
rabo material, kar bo vodilo k bolj čistemu, zelenemu in trajnostnemu življenju. Poleg tega bo 
vzpostavljena info točka, ki bo omogočala podporo in stik različnih deležnikov. Projekt bo usmerjen 
tudi v promocijo socialnega podjetništva. Poudarek bo na izkoriščanju potenciala za razvoj 
kulturnega turizma, saj bo predstavljen nov inovativni turistični produkt – kreativno doživetje. Vse 
omenjene aktivnosti bodo privedle do socialnega, kulturnega in ekonomskega razvoja regije 

 

 

 


