
PREDSTAVITEV REZULTATOV                2. delavnice                              
             za pripravo SLR LAS NOTRANJSKA

Begunje pri Cerknici, 27.10.2015
Alenka Volk, RRA Zeleni kras



OBLIKOVANJE CILJEV (1)

POVEZOVANJE, SODELOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE
•Razvoj produktov in storitev z dodano vrednostjo
• Spodbujanje lokalnega prebivalstva k vseživljenjskemu učenju
•Razvoj malega podjetništva v različnih sektorjih
•Povečati funkcionalno pismenost

RAZVOJ DEJAVNOSTI
•Optimalno izkoriščanje naravnih in človeških virov, prijazno do okolja
•Razvoj kmetijske dejavnosti, lokalna samooskrba (ekološka pridelava in predelava hrane)
• Izkoriščanje gozdnih sortimentov, predelava lesa
•Razvoj drugih nekmetijskih dejavnosti (turizem, obnovljivi viri, storitve, obrt, tradicionalna 

znanja, zdravje in dobro počutje)
• Izobraževanje
• Inovativni pristopi
•Ustvarjanje novih delovnih mest
•Vključevanje ranljivih skupin



OBLIKOVANJE CILJEV (2)

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE Z OHRANJANJEM IN OBNAVLJANJEM 
TRADICIJE
• Vzpostavitev strukture za medgeneracijsko učenje (organizacijsko, mreža)
• Razvijati študijske krožke
• Identificirati in vrednotiti tradicije
• Urejati lokacije za medgeneracijsko učenje
• Usposabljati mentorje za vodenje študijskih krožkov
 

VAROVANJE OKOLJA (OPREDELITEV NARAVNO OKOLJE IN KULTURNA KRAJINA
• Kmetovanje ob upoštevanju naravnih danosti brez uporabe naravi škodljivih snovi in 

tehnologij (ukrep izobraževanje) Povečevanje števila eko kmetij, sonaravno kmetovanje
• Opredelitev ekosistemov in režimov njihovega varovanja (na lokalni ravni, gozd, 

ozaveščanje, sodelovanje v postopkih) Ohranitev in izboljšanje ekosistemov
• Obnova kmetijskih površin določene namenske rabe (sadovnjaki, pašniki) Ukrep: 

mreža/povezava in trženje. Spodbujanje sajenja starih sort



OBLIKOVANJE CILJEV (3)

TURIZEM V POVEZAVI Z NARAVNO IN KULTURNO DEDIŠČINO
• Povečanje števila nočitev in časa bivanja za 10 %
• Dvig kakovosti turističnih storitev. Povečanje števila ponudnikov lokalnih 

tradicionalnih izdelkov in storitev za 20 %
• Najmanj 10 turističnih točk je dostopnih z javni  prevozom
• Infrastruktura za obiskovalce in interpretacijo za usmerjanje turistov v manj ranljiva 

območja narave. Ovrednotena, zaščitena kulturna dediščina
• Zaščita lokalnih turističnih vodnikov



PREDLOG SPECIFIČNIH CILJEV
Spodbuditi (inovativne) podjetniške aktivnosti na podeželju

Povezati in organizirati ponudnike z območja za skupni nastop na trgu

Razviti dodatne osnovne storitve za zagotavljanje visoke kakovosti 

življenja na območju

Ohraniti okolje in naravo v dobrem stanju oziroma ga še izboljšati

Spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje z namenom povečevanja 

socialne vključenosti
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