Lokalna akcijska skupina med Snežnikom in Nanosom

Priloga 4 Programa dela:
OPIS ODOBRENIH PROJEKTOV SODELOVANJA
II.1. Obeležitev 200 letnice rojstva Miroslava Vilharja 331-1/2015/164
Partnerji:
1.
2.
3.
4.
5.

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom
KUD Planina
Občina Pivka
Občina Ilirska Bistrica
Občina Postojna

Trajanje operacije: 1.6.2018 – 30.6.2019
Aktivnosti:
Vodilni partner:
- Vodenje in koordinacija projekta. Obveščanje javnosti.
- Priprava, orkestracija in izvedba spevoigre Jamska Ivanka v Pivki in v Postojni
- Predstavitev življenja in dela Miroslava Vilharja: Priprava knjige o Miroslavu Vilharju, oblikovanje
in tisk knjige
- Izdelava promocijskih materialov. Izdelava celotne grafične podobe Miroslava Vilharja
Partner 2:
Izvedba proslave v Planini -organizacija in program
Partner 3:
- Izpeljava literarnega, likovnega in foto natečaja za vrtec in šolo v Pivki z postavitvijo razstave
nagrajencev natečaja.
Partner 4:
- Izvedba proslave Miroslava Vilharja v Ilirski Bistrici
Partner 5:
- Izvedba izobraževalnih dejavnosti
- Izpeljava literarnega, likovnega in foto natečaja za vrtce in šole v Postojni s postavitvijo razstave
nagrajencev natečaja.
- Izvedba proslave v Planini – tehnični del

II.2. Razvoj produkta »Ribolovni turizem« 33152-285/2017/11
Partnerji:
1. Vodilni partner: Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom
2. P1: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica
3. P2: Ribiška družina Bistrica, Soze 15, 6250 Ilirska Bistrica
4. P3: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna
5. P4: Občina Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka
6. P5: Zavod Znanje Postojna, Ljubljanska cesta 2, 6230 Postojna
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Trajanje operacije: 1.12.2018 – 31.8.2020
Aktivnosti:
Aktivnost 1: Vodenje in koordinacija projekta (VP)
Aktivnost 2: Izdelava turističnega produkta Ribolovni turizem Zelenega krasa (P1, P2, P3, P4)
Aktivnost 3: Izdelava promocijskega gradiva: (P1, P2, P3, P4)
- Nakup 30 fotografij namenjenih za promocijo na spletu in tiskanih medijih
- izdelava kratkega promocijskega filma v trajanju do 1 minute, z možnostjo razreza za socialna
omrežja
- Izdelava 30 informacijskih plakatov za obveščanje strank na TIC in pri vključenih ponudnikih
- Izdelava zgibanke 2000 kosov (priprava besedila, prevodi v tuje jezike, oblikovanje)
Aktivnost 4: Trženje in marketing produkta
(P1, P2, P3, P4)
- Spletno oglaševanje produkta na socialnih omrežjih in specializiranih spletnih straneh za ribištvo
(Slovenija, Italija, Avstrija… glede na ciljne trge določene v pripravi produkta). 3 države po cca 10
kampanj (vsaka kampanja 30 EUR)
- Oglaševanje v tiskanih medijih (Slovenija in v tujini)
- Organizacija študijske ture za tuje vplivneže in novinarje na temo ribolovnega turizma (objave v
strokovnih revijah in blogih), 7 udeležencev, 3 dni
- Organizacija študijske ture za turistične agencije specializirane za ribolovni turizem (7
udeležencev, 3 dni)
Aktivnost 5: Organizacija izobraževalnega dogodka na jezeru Mola (P2)
- prikaz ribištva, delavnice za otroke vezane na ribolov, degustacije jedi…, primarno namenjenega
lokalnim prebivalcem, z namenom dviga prepoznavnosti produkta in pomena ribolova.
Aktivnost 6: Izobraževalne aktivnosti Planinsko Polje (P6)
- predavanje Planinsko polje in muharjenje na Unici – sprehod po Planinskem polju
- izvedba dveh delavnic vključno z vodenjem na temo Spoznavanje rib in drugih živali v reki Unici
Oblikovanje materialov za izobraževanje na Planinsko polje
- Tisk plakatov 50 kos za izobraževalne delavnice o Planinskem polju
- Izdelava 100 kosov letakov za izobraževalne delavnice
Aktivnost 7: Ureditev turistične infrastrukture na jezeru Mola
(P1)
- Izgradnja ribiškega pomola na jezeru Mola pod Ribiško kočo, kateri je sestavljen iz betonskega
dela dimenzije 8 x 2,5 m s pritrjenim plavajočim pomolom dimenzij 13 x 2 m
- asfaltiranje obstoječe dostopne ceste iz vasi Soze do že asfaltiranega dela poti proti ribiškemu
domu v dolžini 170 m in obstoječi širini 3 m
- Nabava 6 kanujev
- Nabava 20 vesel za kanuje
- Nabava 21 reševalnih jopičev za veslače Delux-CE različnih velikosti (7 velikosti x 3)
- Nabava 2 ribiških čolnov Armor 320
- Nabava 4 vesel Armor 200 cm za Armor 320
- Nabava elektromotorja za čoln
- Nabava stojala za kanuje
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III.1. Trajnostni turizem v zaščitenih območjih
Partnerji:
9 LAS iz Estonije, Portugalske, Latvije in Slovenije
Trajanje operacije: do maj 2020
Aktivnosti:
1.

Poletna akademija na področju LAS med Snežnikom in Nanosom – 13-17.5.2019

1.1.

Delo in organizacija dogodka: tema “Prispevek interesnih skupin k trajnostnemu turizmu v
zaščitenih območjih”. Cilji mreženjskega seminarja: izmenjava izkušenj tri nivojskega mreženja na
podlagi prvih dveh let projekta, skupno izdelan i promocijski material v pisni obliki (9 regij) in
druge tržne metode na medobmočnem nivoju.

1.2.

Transportni stroški za dogodek

1.3.

Izvedba delavnice na dogodku – implementacija primerov dobrih praks na območju LAS

2.

Poletne akademije in študijske ture

2.1.

Organizacija potovanj na strokovne ekskurzije – glede na popravljeno partnersko pogodbo dve
različne aktivnosti za dva udeleženca (stroški potovanj in namestitev).

2.2.

Stroški potovanj na izhodiščna letališča

2.3.

Udeležba na seminarjih in strokovnih ekskurzijah z namenom predstavitve razvijanja potencialnih
storitev trajnostnega turizma na območju LAS ter pridobivanja novih znanj

2.4.

Druga polovica septembra 2019: Študijski ogled v Estoniji, LAS Green Riverland (Soomaa NP
regija) in Razvojni center LAS (Lahemaa NP regija), 2 dni, 3-4 kraji. Drugi seminar o tri nivojskem
trajnostnem mreženju in skupni tržni promociji (1 dan): Dodatno načrtovanje skupne tržne
promocije projekta, kulturni program, predstavitev gozdnega muzeja Sagadi in ‘Šole
Narave’.
Udeleženci: največ 64 udeležencev (predstavniki sodelujočih LAS in podjetniki): Cilji:
boljše razumevanje ponudbe trajnostnega turizma v regijah študijskega ogleda, nove ideje in
kontakti, uporabne informacije koristne za partnerstvo regij in skupno trženje.

2.5.

November 2019: Študijski ogled v Latviji, LAS Cesis District Rural Partnership, (2 dni, 3-4 kraji).
Večerja vključuje kratek kulturni program. Stroške študijskega ogleda krijejo LAS države
gostiteljice. Cilji: boljše razumevanje ponudbe trajnostnega turizma v regiji študijskega ogleda (2),
nove ideje in kontakti, uporabne informacije koristne za partnerstvo regij in skupno trženje.

2.6.

maj 2020, Madeira, LAS regije ADRAMA. Skupno 4 dni. Poletna univerza na otoku Madeira na
Portugalskem, LAS ADRAMA (2 dni), na temo: “Izzivi in vplivi trajnostnega turizma.” Zaključni
projektni dogodek, (2 dni) Predstavitve projektnih izkušenj s strani vseh devetih regij, 1
predavanje gostujočega govornika o trajnostnem turizmu, razprave znotraj delovnih skupin,
kulturni program, predstavitev vodilnega partnerja/povzetek projekta (razvoj storitev ciljnih
skupin, rezultati mreženja, predstavitev skupnih promocijskih materialov, itd.). Cilji poletne
univerze: temeljit pregled tematike “Podjetništvo v trajnostnem turizmu” z vidika vseh udeleženih
partnerjev, izmenjava izkušenj na temo, ustvarjanje boljših sodelovalnih odnosov. Cilji: Zaključni
projektni dogodek s predstavitvijo in analizo ciljev, izkušenj in promocijskih materialov.
Predstavitev je namenjena predstavnikom ciljnih skupin, vsem partnerjem in širši javnosti.
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3.

Svetovanje in animacija deležnikov z namenom povezovanja in vključevanja v mrežo

Svetovanje in animacija deležnikov na terenu (lokalni ponudniki pridelkov in izdelkov, ponudniki storitev
na turističnih kmetijah, animacijskih kmetijah, sobodajalci, ponudniki številnih lokalnih storitev, lokalni
prebivalci, lokalni turistični akterji, starejši in mladi, osebe s posebnimi potrebami) – izvedba
izobraževalnih in evalvacijskih delavnic s predstavitvijo dobrih praks partnerjev projekta
Stroški animacijskih obiskov predstavnikov občine in LAS na aktivnostih priprave projekta Trajnostni
turizem, ki skupaj znaša 10.476,00 EUR, oziroma po aktivnostih:
a. stroški udeležbe na aktivnostih animacije v tujini (5)
7.692,00 €
b. stroški prevoza na letališča (5)
594,00 €
c. stroški organizacije poletne akademije (april 2019)
990,00 €
d. stroški organizacije izobraževalnega tabora
1.200,00 €

III.2. Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem 33154-54/2018/7
Partnerji – sodelujoče LAS:
1. LAS Dolina Soče
2. LAS med Snežnikom in Nanosom,
3. LAS Posavje,
4. LAS Gorenjska košarica,
5. LAS Obsotelje in Kozjansko,
6. LAS Krasa in Brkinov,
I. FAZA : SKUPNE AKTIVNOSTI PROJEKTA
AKTIVNOST 1: KOORDINACIJA IN VODENJE PROJEKTA
AKTIVNOST 2: ORGANIZACIJA IN IZVEDBA STROKOVNIH EKSKURZIJ V BO SLOVENIJE TER PRENOS ZNANJA
MED OBMOČJI
- Udeležba na strokovni ekskurziji v biosferno območje Julijske Alpe
- Predstavitev biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje
- Organizacija in izvedba izobraževalne delavnice na temo Povezovanje BO Slovenije (prenos znanja
in izkušenj)
AKTIVNOST 3: ORGANIZACIJA IN IZVEDBA LOKALNE PRIREDITVE POSVEČENE DNEVU BO SLOVENIJE
- Predstavitev BO Slovenije – predavanje
- Prestavitev lokalnih izdelkov značilnih za posamezna BO ter imenovanje ambasadorja BO
- Koordinacija in usklajevanje ponudnikov iz BO Slovenije z namenom predstavitve jedi in izdelkov
iz BO Slovenije na prireditvi
AKTIVNOST 4: OBLIKOVANJE IN TISK IZOBRAŽEVALNE ZGIBANKE S PREDSTAVITVIJO BO SLOVENIJE
- Priprava tekstov za zgibanko
- Koordiniranje in usklajevanje pri oblikovanju in prilagoditvi izobraževalne knjižice za ranljive
skupine »LAHKO BRANJE« (starejši, otroci, osebe s posebnimi potrebami)
AKTIVNOST 5: IZDELAVA PROMOCIJSKEGA MATERIALA (aktivnost v skladu z Uredbo CLLD 35. člen)
- Nakup ženskih in moških majic ter tisk
AKTIVNOST 6: SNEMANJE ODDAJE O PERSPEKTIVNIH IN INOVATIVNIH PODJETNIŠKIH IDEJAH V BO
SLOVENIJE
- izdelana 35 min oddaja o vseh BO Slovenije, ki bo predvajana na državni in lokalnih TV
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SPECIFIČNE AKTIVNOSTI ZA BIOSFERNO OBMOČJE Kras in porečje reke Reke:
- Organizacija in izvedba 3 izobraževalnih delavnic za prebivalce BO Kras.
- Dan Biosfernega območja z izborom ambasadorja BO
II FAZA : SKUPNE AKTIVNOSTI PROJEKTA
AKTIVNOST 1: KOORDINACIJA IN VODENJE PROJEKTA
AKTIVNOST 2: ORGANIZACIJA IN IZVEDBA STROKOVNIH EKSKURZIJ V BO SLOVENIJE TER PRENOS ZNANJA
MED OBMOČJI
- Udeležba na strokovni ekskurziji v biosferno območje Krasa in porečje reke Reke
- Predstavitev biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje
- Organizacija in izvedba izobraževalne delavnice na temo Povezovanje BO Slovenije (prenos znanja
in izkušenj)
AKTIVNOST 3: ORGANIZACIJA IN IZVEDBA LOKALNE PRIREDITVE POSVEČENE DNEVU BO SLOVENIJE
- Predstavitev BO Slovenije – predavanje
- Prestavitev lokalnih izdelkov značilnih za posamezna BO ter imenovanje ambasadorja BO
- Koordinacija in usklajevanje ponudnikov iz BO Slovenije z namenom predstavitve jedi in izdelkov
iz BO Slovenije na prireditvi
AKTIVNOST 7: IZVEDBA IZOBRAŽEVALNIH DELAVNIC
- Priprava in izvedba skupne delavnice na temo Vzpostavitev najbolj efektivnih komunikacijskih
orodij z upravljavci BO Slovenije
- Priprava izhodišč s komunikacijskimi orodji za upravljavce BO Slovenije
SPECIFIČNE AKTIVNOSTI ZA BIOSFERNO OBMOČJE Kras in porečje Reke
- Delavnice in svetovanja "Od podjetniške ideje do poslovnega načrta"
- Izvedba usposabljanja Gostitelj -Interpretator (licenca združenja Interpret Europe)
- Organizacija in izvedba 3 izobraževalnih delavnic za prebivalce BO Kras.
Splošni cilji:
- Približati Biosferna območja prebivalcem in širši javnosti;
- Povezati vsa BO v Sloveniji.
- Izkoriščati potenciale biosfernih območjih za namene ohranjanja naravne in kulturne dediščine
ter izboljševanja dohodkovnega položaja lokalnih prebivalcev.
- Komunikacija in prenos dobrih praks med biosfernimi območji.
- Povezati ponudnike s skupnim nastopom na trgu ter predstavitev biosfernih območij Slovenije za
boljšo prepoznavnost.
- Ozaveščanje in izobraževanje javnosti o pomenu in varovanju biosfernih območij Slovenije.
OPIS REZULTATOV OPERACIJE
SKUPNI REZULTATI PROJEKTA:
- Izvedene strokovne ekskurzije in izobraževalne delavnice na temo povezovanja BO.
- Izvedene izobraževalne delavnice (komunikacija BO, trajnostna mobilnost , ciljne skupine in širša
javnost o BO.
- Vzpostavljen sistem organiziranja dnevov biosfernega območja z izborom in imenovanjem
ambasadorjev BO.
- Oblikovana in natisnjena zgibanka s predstavitvijo BO Slovenije ter prilagoditev »LAHKO
BRANJE« za ranljive ciljne skupine.
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-

Izvedena lokalna prireditev posvečena DNEVU BO SLOVENIJE z vključitvijo deležnikov in
ponudnikov iz vseh 3 BO Slovenije.
Izdelan promocijski material.
Posneta in predvajana oddaja na nacionalni in lokalni TV na temo perspektivne in inovativne
ideje v BO Slovenije.

SPECIFIČNI REZULTATI PROJEKTA:
- Izvedenih 6 delavnic za lokalne prebivalce
- Izvedena podjetniška svetovanja in usposabljanja
- Izvedeno usposabljanje gostitelj interpretator z pridobljeno licenco
- Izveden Dan biosfernega območja z izborom ambasadorja
- Izvedene komunikacijske in promocijske aktivnosti projekta, oglaševanje
- Pridobljena podjetniška znanja in strokovna pomoč pri pripravi poslovnih načrtov

III.5. Interaktivni turizem za vse 33154-11/2018/7
Partnerji – sodelujoče LAS:
1. LAS Notranjska,
2. LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline,
3. LAS med Snežnikom in Nanosom s partnerjem Občina Pivka
4. LAS V objemu sonca,
5. Partnerstvo LAS Zasavje,
6. LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.
Obdobje izvajanja operacije od 1.1.2019 do 31.12.2019
AKTIVNOSTI:
1. VODENJE IN KOORDINACIJA PROJEKTA (faza 1 in 2: 1.1.-2019 – 31.12.2019)
2. RAZVOJ INTEGRIRANEGA TURISTIČNEGA PRODUKTA IZ PODROČJA NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
Aktivnost 1: priprava interpretacijskega načrta kulturne in naravne dediščine
Predvideni dosežek: skupen interpretacijski načrt kulturne in naravne dediščine
Aktivnost 2: vsebinska in tehnična priprava posameznih točk kulturne in naravne dediščine na območjih
LAS
2.1. Vsebinska priprava bo vključevala naslednja področja:
LAS v objemu sonca: VELIKA JAMA V PARADANI
LAS NOTRANJSKA: SNEŽNIK in gozdni rezervat Ždrolc
LAS PO POTEH DEDIŠČINE OD TURJAKA DO KOLPE: ROKODELSTVO
LAS ZGORNJE SAVINJSKE IN ŠALEŠKE DOLINE: Renovacija Flosarske zbirke na Ljubnem ob Savinji za
potrebe postavitve simulacije vožnje flosa po reki Savinji
PARTNERSTVO LAS ZASAVJE: Rudnik
LAS MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM: KRAJINSKI PARK PIVŠKA PRESIHAJOČA JEZERA, s sliko, zvokom,
otipom do spoznanja in doživetja
V jesenskih in zimskih časih, ko nastopijo večje količine padavin, se kraške kotanje na Pivškem počasi
napolnijo z vodo iz kraških izvirov, ki nastanejo kar sredi travnika. Pivških jezer je 17. Prilagoditev človeka
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ritmu, ki ga določa narava. Košnja, paša in raba tega prostora sta zaslužna za podobo krajine kot jo
poznamo danes in za ohranjeno biotsko pestrost.
Oprema za doživljanje (VR vsebine, očala, FM sistem za gluhe, tipna maketa z avdio opremo za slepe,
video prikaz informacij z znakovnim jezikom za gluhe ….) bo dopolnjevala vsebine v Ekomuzeju Pivških
presihajočih jezer. Obiskovalcem bo nudila doživetje narave, v drugem letnem času kot je njihov obisk,
območje bodo spoznali tudi iz ptičje perspektive, zvočno in tipno, »obiskali« pa bodo dele narave,
naravne vrednote, ki jih ne želimo izpostavljati večjemu obisku..
Predvideni dosežek aktivnosti 2: 6 oblikovanih turističnih produktov in 6 predstavitvenih videov z
novimi tehnologijami
Aktivnost 3: Nakup opreme
- nakup mobilnega kovčka z VR opremo + 15 mobilnih telefonov za predstavitev vsebin,
- nakup pomožne opreme za interpretacijo.
Predviden dosežek: nakup potrebne opreme za predstavitev VR vsebin oziroma turističnih produktov
Aktivnost 4: prenos znanja na mlade in partnerje LAS
- 3x izvedba izobraževalne delavnice za mlade s področja 3D modeliranja in 3D tiska
- Delavnica o sodobnih tehnologijah za navidezno in razširjeno resničnost (VR/AR) ter možnosti
njihove uporabe v splošno dostopnem turizmu
- Enodnevno izobraževanje vodnikov v muzeju v zvezi z dostopnostjo za osebe s posebnimi
potrebami – do 10 udeležencev
- Usposabljanje za partnerje »Vodnik interpretator« (40-urno usposabljanje, licencirano s strani
Interpret Europe)- usposabljanje na temo interpretacije kulturne in naravne dediščine
Predviden dosežek: 6 delavnic za mlade, 1 delavnica za partnerje LAS
Aktivnost 5: Promocija produkta
- Raziskava in zbiranje vsebine za potrebe promocijskega materiala,
- Oblikovanje celostne grafične podobe operacije, materiala in logotipa operacije,
- Fotografiranje za potrebe promocije,
- promocija integriranih produktov na terenu in preko preko elektronskih medijev,
- Naklada: 6000 kos- zgibanka A4, 4/4, 3x prepognjena, 1000 kos, in letak A4 4/4, 200g papir
Predviden dosežek: skupna zgibanka (6000 kos / 1000 na LAS)
3. PROMOCIJA OPERACIJE
- na vsakem območju Las bo izvedena ena novinarska konferenca (predvidoma ob začetku
projekta),
- vsak Las bo poskrbel za najmanj 1 objavo v lokalnih mediji o operaciji.
Predviden dosežek: 6 novinarskih konferenc in najmanj 6 objav v lokalnih medijih

III.6. Z roko v roki do kakovostne prehrane 33154-15/2018/11
1.1.Partnerji – sodelujoče LAS:
1.LAS NOTRANJSKA
Partner 1: RRA Zeleni kras
Partner 2: Loa d.o.o.
2.LAS MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM
Partner 1: Pivka Perutninarstvo d.d., Kal 1, 6257 Pivka
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3.LAS DOLENJSKA IN BELA KRAJINA
Partner 1: RC Novo mesto
Partner 2: Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto
Partner 3: Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma
4.LAS PO POTEH DEDIŠČINE MED TURJAKOM IN KOLPO
Partner 1: Občina Kočevje
1.2. Obdobje izvajanja operacije
Operacija se bo izvajala od 1.10.2018 – 30.9.2020
Faza 1
Faza 2

1.10.2018 – 30.9.2019
1.10.2019 – 30.9.2020

1. OPIS OPERACIJE SODELOVANJA
Delovni sklop 1: Sodelovanje z javnimi ustanovami
- Analiza obstoječega stanja
- Usposabljanje za izvedbo javnega naročanja
- Optimizacija načrtovanja prehrane
- Izobraževanje in ozaveščanje v javnih ustanovah in širše
Rezultati delovnega sklopa:
- dokument analiza stanja (1)
- vzorec javnega naročila (1)
- št. javnih zavodov, ki bo sodelovalo pri dopolnitvi oz. spremembi jedilnikov v smeri sezonalizacije
vzorčnih jedilnikov oz. obrokov (15)
- št. (različnih) izobraževalnih aktivnosti (mentorji-učitelji/kuharice/otroci) (5)
Delovni sklop 2: Sodelovanje z lokalnimi ponudniki
Analiza lokalnih ponudnikov
Posamezno ali povezano – animacija ponudnikov
Izobraževanje in usposabljanje lokalnih ponudnikov
Rezultati delovnega sklopa:
dokument analiza stanja
št. novih ponudnikov, ki bodo izrazili interes za sodelovanje z javnimi zavodi (pristopna izjava) (50)
zasaditveni načrt (pilotni primer)
Delovni sklop 3: Povezovanje lokalnih ponudnikov in javnih ustanov
Vzpostavitev distribucijske točke
Oblikovanje poslovnega modela
Vzpostavitev prodajaln z lokalnimi proizvodi
Nabava opreme v dveh prodajnih točkah ter promocijskih oblačil prodajalcev in tabel
Rezultati delovnega sklopa:
vzpostavljene distribucijske točke (3)
izdelan poslovni model za trajno(stno) delovanje distribucijske točke (1)
št. vzpostavljenih prodajnih točk lokalnih proizvodov (2)
št. vzpostavljenih izobraževalnih centrov (1)
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Delovni sklop 4: Promocija operacije
Oblikovanje CGP in zgibanke
Informiranje in ozaveščanje širše javnosti
Rezultati delovnega sklopa:
Oblikovan logotip (1)
Zgibanka (1)
Novinarske konference (6)
Št. prispevkov za medije (60)
Delovni sklop 5: Koordinacija in vodenje
Koordinacija in vodenje znotraj LAS
Koordinacija in vodenje med LAS

III.7. Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost 33154-1026/2018/9
Projekt sodelovanja je bil potrjen v februarju 2019. Rdeča nit sodelovanja štirih lokalnih akcijskih skupin
je revitalizacija izbranih domačih in umetnostnih obrti, ki so v preteklosti pomembno zaznamovale
območje v operacijo vključenih LAS in so imele velik vpliv na gospodarski in širši družbeni razvoj. Te obrti
so na območjih posameznih LAS različne:
območje LAS med Snežnikom in Nanosom – brivsko-frizerski salon Ozbič s stoletno tradicijo v
Postojni
območje LAS loškega pogorja – čevljarstvo
LAS Vipavska dolina – mlinarstvo in pekarstvo
LAS s CILJem – z rudarstvom povezane obrti, predvsem izdelava rudarskih svetil ter glinarstvo in
izdelava posebni glinenih posod
Obdobje izvajanja operacije
Operacija se bo izvajala od 1.4.2019 – 30.10.2020
Faza 1
Faza 2

1.4.2019 – 28.2.2020
1.2.2020 – 30.10.2020

Kazalniki in cilji LAS med Snežnikom in Nanosom:
1 x vzpostavljeno partnerstvo med regijskimi razvojnimi partnerji .
1 x podprta operacija, ki spodbuja razvojno (inovativno) naravnanost akterjev.
2 x novi programi:
a) Program brivsko-frizerskega salona, ki vključuje:
- Obnovljena notranjost brivsko-frizerskega salona, ki bo točka uporabe, srečevanj in druženja
domačinov ter turistov.
- Brošura o brivsko-frizerskem salonu Ozbič – kot spominek, osebna izkaznica salona, za turiste in
domačine.
- Poslovni načrt delovanja brivsko-frizerskega salona.
- Marketinški načrt delovanja brivsko-frizerskega salona bo zagotavljal uspešno delovanje in
promocijo salona, znotraj načrta bo za časa trajanja projekta izveden najmanj en promocijski
program.
- Osnovan najmanj ena storitev/produkt na osnovi tradicije brivsko-frizerskega salona.
b) Didaktičen program Notranjskega muzeja namenjen ranljivim skupinam s področja
domačih in umetnostnih obrti, izvedba 6 delavnic o domačih in umetnostnih obrteh.
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1 x nova storitev: Osnovana najmanj ena storitev/produkt na osnovi tradicije brivsko-frizerskega salona.
Finančni del:
Domače in umetnostne obrti – dediščina in
sodobnost
Partner DRPSN stroški dela na projektuure dela ter vodenje in koordinacija
Partner Občina Postojna
Partner Zavod Znanje
Partner RRA Zeleni kras d.o.o.

136.860,64

117.644,17

99.997,56

5.174,08

5.174,08

4.397,97

96.404,70
25.725,16
9.556,70

79.435,00
23.478,39
9.556,70

67.519,75
19.956,63
8.123,21

1.4.2019 30.10.2020
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