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DOBRA
ODLOČITEV
ZA VSE.
Bogdan Zevnik, prvi predsednik

Jože Doles,

mag. Boštjan Požar, direktor

LAS Notranjska, Občina Loška dolina:

župan občine Bloke:

RRA Zeleni kras, d.o.o. (vodilni partner):

obdobje delovanja LAS Notranjska in

Leta 2014 smo se odločili, da ustano-

Leta 2015 smo pristopili k ustano-

LEADER/CLLD je odličen instrument

obdobju 2007–2013 je bilo območje namreč vključeno v LAS Po poteh dediščine

veseli me, da ne gre samo za kup pa-

vimo svoj LAS, LAS Notranjska. Kot

vitvi Lokalne akcijske skupine »LAS

za financiranje manjših razvojnih pro-

od Idrijce do Kolpe. Med enajstimi občinami na 1800 km s skupaj več kot 64.000

pirja, kot radi rečemo različnim strate-

prvi predsednik LAS-a s ponosom

Notranjska«, ki pokriva območje ob-

jektov, ki jih je v regiji pravzaprav naj-

prebivalci so se interesi preveč razhajali, zato je bilo ključno, da smo leta 2015 us-

gijam, ampak so rezultati sodelovanja

ugotavljam, da smo s svojim delom

čin Bloke, Loška dolina in Cerknica.

več. Glede na investicijsko sposobnost

tanovili svoj LAS in povezali tri notranjske občine: Cerknico, Loško dolino in Bloke.

in črpanja sredstev vidni tako v zaseb-

dokazali, da je bila odločitev pravil-

Ob ustanovitvi je k tej povezavi pris-

manjših nosilcev kot so podjetniki, tu-

nem kot javnem sektorju. V Kultur-

na. LAS Notranjska je v svojem prvem

topilo kar 65 članov iz vseh treh ob-

ristični ponudniki in različna društva,

nem domu Cerknica imamo zahvalju-

programskem obdobju zelo uspe-

čin ustanoviteljic. Z ustanovitvijo LAS

je ta finančni mehanizem za našo re-

joč vključevanju in povezovanju nov

šna, tako po pridobivanju dodatnih

Notranjska smo dosegli boljšo dosto-

gijo izrednega pomena, saj predstavlja

projektor, gospodinjstva po občini

sredstev kot po realizaciji, saj je tri

pnost in večjo razpršenost sredstev

spodbudo za izvedbo manjših razvoj-

so dobila posodice za odpadno olje,

četrtine projektov že uspešno zaklju-

v našem območju. V tem obdobju je

nih zgodb, ki na eni strani prispevajo

v Begunjah pri Cerknici je postavljen

čenih. Veseli me, da začetna vnema ni

bilo izpeljanih 40 različnih projektov,

k razvoju teh nosilcev, na drugi strani

učni čebelnjak, vzpostavljena je bila

upadla in da se ideje in projekti nada-

ki so bili izvedeni na območju vseh

pa k obogatitvi turistične in druge

nova spletna stran www.pounkufer.

ljujejo ter tako pripomorejo k razvoju

treh občin. Odločitev za ustanovitev

ponudbe v regiji. S podporo CLLD te

si, obnovljen je bil turistični objekt v

vseh treh notranjskih občin.

LAS Notranjska je bila pravilna, saj

razvojne zgodbe lažje pridejo do rea-

Marko Rupar, predsednik LAS Notranjska:

Marko Rupar, župan občine Cerknica:

O

b izteku nekega obdobja pride čas za analize. Za Lokalno akcijsko skupino

Izteklo se je sedemletno programsko

(LAS) Notranjska je sedem let samostojnega delovanja. V programskem
2

Čeprav se z območjem velikim slabih 500 km2, na katerem živi 17.000 prebivalcev,
uvrščamo med manjše slovenske LAS, pa po uspešnosti pridobivanja sredstev nikakor ne zaostajamo. Zgovoren je podatek, da smo imeli za projekte ob vzpostavitvi LAS Notranjska na voljo milijon evrov, danes, ob zaključku programskega obdobja pa je bilo projektom namenjenih dobrih 1,8 milijona evrov. Ta sredstva nam
je torej uspelo povečati za kar 80 odstotkov – nekaj kot dodatek za uspešnost,
nekaj s pridobljenimi dodatnimi sredstvi posameznega sklada, pa tudi s prijavami
LAS na razpise kmetijskega sklada za izvajanje projektov LAS sodelovanje.

2

Pod črto je bilo torej v preteklem programskem obdobju skupaj potrjenih 40 projek-

Podslivnici in še bi lahko naštevali, pa

je v celoti opravičila svoj namen ter

lizacije in se v regiji na različne načine

tov (uspešno jih je zaključenih že 30), ustvarjenih devet novih delovnih mest in pod

vendar je našteto dovolj za predstavo

dosegla načrtovane cilje. Občina Blo-

kapitalizirajo. Prispevajo h kakovosti

vodstvom vodilnega partnerja Regionalne razvojne agencije (RRA) Zeleni kras po-

o tem, kako različna področja in kako

ke bo trenutno organiziranost LAS

življenja na podeželju, krepijo lokalne

vezanih več kot 80 različnih deležnikov. Merilo uspeha pa niso samo številke ampak

različne skupine nagovarjajo projekti

podpirala tudi v obdobju naslednje

potenciale in tudi prepoznavnost regi-

tudi prepoznavnost in mreža sodelujočih pri projektih tako iz zasebnega, ekonom-

LAS tudi v občini Cerknica. Deležni-

finančne perspektive.

je. LAS Notranjska je v pretekli finančni

skega kot javnega sektorja, ki prepoznavajo LAS Notranjska kot partnerja pri realizacij

kom podajajo roko pri uresničevanju

perspektivi znala te potenciale izredno

idej in načrtov. Kompetenten sogovornik, ki zna prepoznati potencial in ga pomagati

idej, zato so še kako pomembni za na-

dobro izkoristiti, kar je razvidno tudi iz

tudi razviti, je ključnega pomena za razvoj vsake lokalne skupnosti.

predek naše lokalne skupnosti.

rezultatov predstavljenih projektov.
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LAS NOTRANJSKA
(2015–2022)
Območje Notranjske je bilo v programskem obdobju

IN KAJ SMO V TEM ČASU NAREDILI?

ce do Kolpe. Z območja notranjskih občin je sodelovalo 24

Oktobra 2016, ko smo prejeli odločbo o potrditvi Strategije

za delovanje vodilnega partnerja. Skoraj 250.000 EUR smo

članov. Pobude s terena so nakazovale drugačne potrebe

lokalnega razvoja (SLR), je bila LAS tudi formalno potrjena.

pridobili za izvajanje projektov sodelovanja.

in želje, ki so bile usmerjene v vzpostavitev nove lokalne ak-

V strategiji, ki smo jo pripravljali v sodelovanju s številnimi

cijske skupine (LAS). LAS Notranjska je bila ustanovljena na

deležniki območja, so zapisane potrebe in ukrepi za na-

ustanovni skupščini 23. 9. 2015. Partnersko pogodbo je pod-

daljnji lokalni razvoj in izboljšanje pogojev ter kakovosti

pisalo 65 ustanovnih partnerjev. Za vodilnega partnerja je

življenja prebivalcev. Skladno z Uredbo o izvajanju CLLD

bila izvoljena Regionalna razvojna agencija (RRA) Zeleni kras.

smo sledili štirim področjem ukrepanja:

LAS izvaja pristop CLLD (Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost),
pristop, ki se izvaja »od spodaj navzgor«, kar lokalnemu prebivalstvu omogoča, da samo določi prioritete in razvojne
usmeritve. Na ta način ima lokalno prebivalstvo možnost,
da s skupnim ukrepanjem pospeši razvoj lokalnih obmo-

Graf: 85 % odobrenih projektov na osnovi javnega poziva

skoraj 95 % namenili za projekte na območju LAS, ostalo pa

2007–2013 vključeno v LAS Po poteh dediščine od Idrij-

• ustvarjanje delovnih mest
(sofinanciranje iz ESKRP in ESRR sklada)

LAS projekt (3 %)

Javni poziv
LAS (85 %)

Tabela: Primerjava sredstev za delovanje LAS leta 2016 in leta 2022
Podukrep

2016

2022

20.000,00

20.000,00

Podpora za izvajanje projektov v
okviru SLR (19.2.)

976.292,00

1.572.889,90

Projekti sodelovanja LAS (19.3.)

30.000,00

279.369,00

251.573,00

289.205,10

Pripravljalna podpora

• razvoj osnovnih storitev (sofinanciranje iz EKSRP sklada)

Podpora za delovanje LAS (vodilni
partner)

• varstvo okolja in ohranjanje narave (sofinanciranje iz

SKUPAJ

Na javnih pozivih LAS je bilo potrjenih 34 projektov, ki smo
1.277.865,00

2.161.464,00

EKSRP sklada)

razdelili na šest vsebinskih sklopov. Tako je bilo največ projektov s področja razvoja turizma (10) ter ohranjanja okolja
in kulture (10). Čeprav mladi predstavljajo eno od ranlji-

nje projektov iz obeh skladov. Od 51 prejetih projektnih

vih skupin, smo izdvojili tiste projekte, ki so bili dejansko

predlogov, smo jih potrdili 34, od tega 20 iz EKSRP skla-

namenjeni njim (6), medtem ko je bilo še pet projektov

Sredstva za sofinanciranje projektov so iz dveh skladov, in sicer

da in 14 iz ESRR sklada. Ostalih šest projektov je pripravil

namenjenih tudi preostalim ranljivim skupinam območja

LAS Notranjska pokriva območje treh občin: Bloke, Cerkni-

iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP

vodilni partner LAS, pet iz naslova LAS sodelovanje in en

(starejši, osebe s posebnimi potrebami, ženske). Prav tako

ca in Loška dolina. Velikost območja je 482,9 km2, na njem

sklad) ter Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR sklad).

projekt je pripravljen iz preostanka sredstev na podlagi

pet projektov je bilo s področja lokalne oskrbe, medtem ko

sklepa Upravnega odbora. S tem smo na obeh skladih po-

smo na področju podjetništva imeli štiri projekte.

mest, višjo kakovost bivanja, boljšo dostopnost storitev in

• večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih sku-

Projekti
sodelovanja (12 %)

V tem času smo objavili pet javnih pozivov za sofinancira-

čij. S tem se ustvarijo možnosti za nastanek novih delovnih

pin (sofinanciranje iz ESRR sklada).

krajev ter ohranjanje naravne in kulturne dediščine.

pa prebiva 16.982 prebivalcev (SURS, 2021) v 131 naseljih

4

iz ESRR sklada. Od 634.175 EUR dodatnih sredstev smo jih

(45 naselij v občini Bloke, 65 v občini Cerknica in 21 v ob-

Ob potrditvi je LAS za svoje delovanje prejel skupno

čini Loška dolina). Danes LAS šteje 67 članov, od tega jih je

1.277.865 EUR. V celotnem obdobju delovanja smo pridobili

60 % predstavnikov zasebnega sektorja, 25 % ekonomske-

dodatna sredstva za uspešnost dela in iz naslova podaljšanja

ga in 15 % javnega sektorja.

programskega obdobja iz EKSRP sklada ter dodatna sredstva

LAS Notranjska – Dobra odločitev za vse (2015-2022)

rabili vsa razpoložljiva sredstva.

LAS Notranjska / Pregled projektnega obdobja 2015-2022
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Graf: Projekti po tematskih vsebinah

ranljive skupine

podjetništvo

turizem

Za projekte s področja turizma je bilo namenjeno 700.000

ja in organizacijo prevozov na treninge v urbana območja

ka za prenos znanja, kjer sta na voljo »Mala šola zelišč« in

EUR in so bili sofinancirani v višini 525.615 EUR. Pridobili smo

ter nabavi športne in glasbene opreme za razvoj potenci-

»Mala šola pletarstva«. Vsi javni zavodi imajo svoje vrtove,

vrsto novih programov in produktov, 36 novih turističnih ležišč

alov na tem področju. Skupna vrednost projektov znaša

na katerih se mladi učijo pomena lokalne pridelave. Na

in štiri od devetih novih delovnih mest, ki so nastala na obmo-

321.900 EUR, višina sofinanciranja pa 253.238 EUR.

področju reje drobnice so bila izvedena številna izobraževanja (predelava mleka, uporaba ovčje volne, kulinarika).

čju LAS. Kar nekaj projektov je bilo namenjenih povezovanju

mladi

ponudnikov okoli Cerkniškega jezera in razvoju novih produk-

Kot ranljive skupine so bile na območju LAS, poleg mla-

Skupna vrednost projektov znaša 364.432 EUR, višina so-

tov in storitev ter razvoju dostopnega turizma v Loški dolini.

dih, identificirani še starejši, ženske, brezposelni in osebe

financiranja pa 268.757 EUR.

s posebnimi potrebami. Za njihove potrebe in izboljšanje
lokalna oskrba
okolje/kultura

Graf: Razdeljena finančna sredstva po tematskih vsebinah (v %)

Projekti s področja ohranjanja in varovanja okolja, nara-

kakovosti življenja so bile razvite različne storitve in pro-

Na področju podjetništva je bila izvedena vrsta delavnic za

ve in kulture oz. dediščine območja se med seboj najbolj

dukti, med ostalim so bila nabavljena prilagojena kolesa za

pridobivanje podjetniških znanj in kompetenc, namenjene

razlikujejo. Po eni strani gre za varovanje in ohranjanje de-

invalide s spremstvom ali brez ter kombi prilagojen za pre-

pa so bile podjetjem, (mladim) brezposelnim in osnovno-

diščine (rokodelstvo, običaji, narečje, pokrivala) ter prenos

voz invalidov na vozičku, vzpostavljen je bil senzorni park

šolcem. Organiziran je bil sejem poklicev za zadnje razrede

tradicionalnih znanj na mlajše rodove, po drugi strani pa

za starejše, razvili so nove terapevtske delavnice za osebe

osnovnošolcev, skupaj z lokalnimi ponudniki so oblikovali

za varovanje okolja in narave (razvoj čebelarstva, zbiranje

z demenco in jogo za starejše. Starejši pa so bili vključeni

poslovne košarice. Za razvoj novih produktov z dodano vre-

in odlaganje odpadnega olja, raba naravnih virov, odnos

tudi pri drugih projektih, saj je bil velik poudarek name-

dnostjo so se povezali lokalni mizarji in oblikovalec ter razvili

prebivalcev do narave). Kljub raznolikosti projektov pa vsi

njen medgeneracijskemu sodelovanju in medsebojnemu

skupno blagovno znamko. Skupna vrednost projektov zna-

podjetništvo

skupaj prispevajo h kakovosti bivanja na območju LAS.

prenosu znanj in veščin. Skupna vrednost projektov znaša

ša 130.270 EUR, višina sofinanciranja pa 89.534 EUR.

ranljive skupine

Skupna vrednost projektov znaša 684.343 EUR, višina sofi-

289.104 EUR, višina sofinanciranja pa 208.918 EUR.

mladi

nanciranja pa 500.300 EUR.

lokalna oskrba

Vsi projekti so partnerski, saj so pri posameznem projektu
Na področju lokalne oskrbe smo vzpostavljali sistem

sodelovali vsaj štirje partnerji iz ekonomskega (ES), javne-

okolje/kultura

Projekti za mlade so namenjeni dvigu kompetenc, zna-

kratkih dobavnih verig, vzpostavljen je distribucijski cen-

ga (JS) in zasebnega sektorja (ZS). Tako je pri 34 projektih

turizem

nja in veščin osnovnošolcev z vzpostavitvijo medijskih

ter, ki skrbi za odkup produktov od ponudnikov in oskrbo

sodelovalo vsaj 54 različnih partnerjev z območja LAS, tri-

krožkov, organizacijo otroških sej občinskih svetov ali

javnih zavodov (šole in vrtci), za lokalnimi produkti pa se

je partnerji so izven območja, vendar je narava njihovega

debatnih krožkov. Kar nekaj projektov je namenjenih ka-

je povečalo tudi povpraševanje s strani posameznikov

dela vezana na območje. Največje število izvajalcev projek-

kovostnemu preživljanju prostega časa z vrstniki z vzpo-

kot končnih potrošnikov. Poleg sistema tedenske dobave

tov je razumljivo iz občine Cerknica (35 različnih partner-

stavitvijo Centra za mlade, organizacijo aktivnih počitnic

je nekatere izdelke moč nabaviti tudi v dveh postavljenih

jev), sledita pa občini Loška dolina (13 različnih partnerjev)

(športni programi, ustvarjalne delavnice), nabavo kombi-

prodajnih avtomatih. Vzpostavljena je izobraževalna toč-

in Bloke (6 različnih partnerjev).
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Projekt:
Tur servis d. o. o.

Vodilni partner LAS Notranjska (RRA Zeleni kras) je bil us-

Tabela: Št. prejemnikov sredstev po sektorjih po občinah

Bloke
Cerknica
Loška dolina
SKUPAJ

ES

JS

ZS

2

2

2

13

7

15

4

3

6

19

12

23

JZ Notranjski regijski park,
Zavod Jezerski hram,
Avtostil d. o. o.

65.738 €

EKSRP:
49.749 €

maj 2017
–
april 2018

TURISTIČNI PRODUKT
CERKNIŠKO JEZERO

pešen na javnih razpisih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s štirimi projekti. Vrednost teh projektov
je znašala 310.000 EUR, vrednost sofinanciranja pa skoraj

NAME N P RO JEKTA

250.000 EUR. Projekti so odraz izraženih potreb na terenu
in so bili usmerjeni v povečevanje lokalne oskrbe ter nad-

Namen projekta je povezovanje turističnih

gradnjo dostopnega turizma.

ponudnikov okoli Cerkniškega jezera z namenom oblikovanja novega inovativnega

Največ partnerjev je iz zasebnega sektorja in posledično je

Skupna vrednost vseh 40 odobrenih projektov znaša skoraj

turističnega produkta Cerkniško jezero ter

ta sektor tudi prejel največji delež sofinanciranih sredstev.

2,5 milijona EUR, znesek sofinanciranja pa 1,85 milijona EUR.

skupna promocija in nastop na trgu.

S projekti so doseženi vsi kazalniki zastavljeni v strategiji.
Graf: Prejeta sredstva po sektorjih

Nekatere smo tudi precej presegli, npr. nova delovna mesta,
saj smo od načrtovanih dveh ustvarili devet novih delovnih
mest. Projekti so tudi trajnostno naravnani, inovativni in na
območje LAS prinašajo nove programe, storitve ali produkte

zasebni
sektor
(44 %)

ekonomski
sektor
(34 %)

ter na ta način prispevajo k lokalnemu razvoju in kakovostnejšemu življenju prebivalcev Notranjske.

AK TIVNOSTI PROJE K TA
Za izvajanje novega turističnega produkta je bila nabavljena dodatna oziroma nova
oprema. Partnerji so tako nabavili 15 gorskih koles in čelad, kombi in prikolico za prevoz

Dragica Bratanič, RRA Zeleni kras, d. o. o., Vodilni partner LAS

javni
sektor
(22 %)

obiskovalcev in koles, šest kanujev in vesla. Interpretacijski center Cerkniško jezero je
nadgradil svojo predstavitev jezera z novo razstavo Geologija Cerkniškega polja.
Oblikovali so nove turistične programe (eno in večdnevne) za različne ciljne skupine ter
izdelali promocijske materiale (promocijske tiskovine, filmčki, fotografije). Postavili so
nov turistični portal, ki se redno dopolnjuje (www.notranjska.com).
V okviru projekta je nastalo novo delovno mesto.
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Projekt:

KOLESARSKE
IN KANU POTI

Projekt:
Tur servis d. o. o.

JZ Notranjski regijski park,
Zavod Jezerski hram,
Ekoknap d. o. o.

JZ Notranjski
regijski park
70.907 €

EKSRP:
51.374 €

sept. 2020
–
avg. 2021

Tur servis d. o. o.,
Ekoknap d. o. o.,
ORON, Stari trg pri Ložu

52.047 €

ESRR:
39.961

jan. 2022
–
dec. 2022

RAZVOJ
BLAGOVNE ZNAMKE
NOTRANJSKI PARK

NAM EN P RO JEK TA

AK TIVN O S TI P RO JEKTA

Namen projekta je oblikovanje kolesar-

V okviru projekta bodo nadgradili blagov-

skih in kanu poti na območju LAS z vklju-

no znamko Notranjski park s posodobi-

čevanjem ostale obstoječe ponudbe.

tvijo celostne grafične podobe, razvojem
komunikacijske strategije in oblikovanjem
novega programa Okusi Notranjske. Prek
slednjega bo omogočeno povezovanje
deležnikov s področja gostinstva, ki bo
spodbujal uporabo lokalnih sestavin na
jedilnikih in graditev mreže ponudnikov

A K T I V NO S TI PRO J EKTA

NAME N PROJE K TA

Oblikovane so večurne in večdnevne kanu poti z možnim ogledom naravnih znamenitosti,

Glavni namen projekta je gradnja lokalne identitete, ki zagotavlja trdne temelje za

gostinski ponudniki, ki omogočajo dostop

kot so npr. kraška jama, bruhalnik, kraška reka, čebelarska učna pot s postankom za

trajnostni razvoj turistične ponudbe območja.

osebam s posebnimi potrebami.

lokalnih sestavin. Posebej bodo označeni

malico iz nahrbtnika ali kopanjem.

Z mladimi medijskimi ustvarjalci bodo

Izdelani sta nova produktna podstran pri Notranjskem regijskem parku z možnostjo

posneli kratke filme o pravilnem obna-

prenosa zemljevidov poti v fizično obliko ali v google maps mapo na mobilni telefon ter

šanju v zavarovanem območju. V okviru

aplikacija za pametne telefone, ki turistične poti nadgrajuje z usmerjevalno in poučno

projekta je nastalo novo delovno mesto.

vsebino. Obiskovalcu izletniških poti aplikacija omogoča spoznavanje okolice, rastlinskih
in živalskih vrst ter ga spodbuja k odkrivanju novih poti, s čimer je klasično usmerjene
izletniške poti spremenila v učne poti.
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Projekt:

BLOKE TUR

Projekt:
Občina Bloke

LAS Notranjska

Javni zavod Snežnik,
Zavod Jezerski hram,
JZ Notranjski regijski park

AKTIV N O ST I P RO J E K TA
Občina Bloke je skupaj s partnerji oblikovala strategijo pospeševanja razvoja turizma na območju občine ter razvila dva

32.411 €

ESRR:
25.224 €

avg. 2017
–
jun. 2019

LAS med Snežnikom in Nanosom,
LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe,
Partnerstvo LAS Zasavje, LAS V objemu sonca,
LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline

86.127 €

EKSRP:
73.208 €

jan. 2019
–
dec. 2020

INTERAKTIVNI
TURIZEM ZA VSE

NA MEN PRO J EKTA

AK TIVN O S TI P RO JEKTA

Namen projekta je bil z animacijo, zdru-

• Povečanje dostopnosti za gibalno ovi-

ževanjem in sodelovanjem ponudnikov

rane osebe; z novimi tehnologijami smo

oblikovati skupno ponudbo in skupen

s pomočjo virtualne resničnosti tem

nastop na trgu.

osebam omogočili ogled naravnih in

integrirana turistična produkta. Eden je

kulturnih znamenitosti, do katerih sicer

namenjen družinam na področju Bloške

ne bi mogli dostopati.

planote, drugi pa aktivnim turistom na

• Dostopnosti do izginjajoče/zavarovane

celotnem območju LAS.

kulturne in naravne dediščine; s pomočjo novih tehnologij in virtualne resnič-

Skozi projekt so okrepili povezovanje

nosti je možen ogled teh znamenitosti,

med zainteresiranimi ponudniki na ob-

hkrati pa se bodo le-te ohranile za pri-

močju občine in LAS ter razvili nove in-

hajajoče generacije.

tegrirane turistične produkte za skupine

NAME N PROJE K TA
Z uporabo očal za prikaz virtualne resnič-

turistov, ki temeljijo predvsem na naravni
in kulturni dediščini ter v povezavi z drugimi sektorji s poudarkom na lokalnih

Namen projekta je nadgradnja dostop-

nosti in 360° 4k video posnetkov smo

nega turizma z razvojem novih turističnih

obiskovalcem približali goro Snežnik. Gre

produktov s pomočjo novih tehnologij.

za območje, kjer živijo velike zveri, kot je

proizvajalcih hrane, spominkov. Izvedene

medved, in kjer se nahaja naravni rezer-

so bile promocijske aktivnosti na priredi-

vat Ždrolc, z naravnimi znamenitostmi,

tvah v območju LAS. V okviru projekta je

vpisanimi na seznam Unesca.

nastalo novo delovno mesto.
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Projekt:

DOŽIVLJAJSKE
TOČKE NOTRANJSKE

Projekt:
Zavod Jezerski hram
Društvo modro nebo,
Podružnica Zeleno polje,
TGC Jezerski hram d. o. o.,
Turistično društvo Bloke

Zavod Jezerski hram

52.612 €

EKSRP:
42.856 €

maj 2017
–
april 2018

Občina Bloke,
Društvo dolomitne lutke,
Društvo ljubiteljev Križne jame,
Zavod Ars Viva

61.628 €

EKSRP:
48.841 €

sept 2019
–
okt. 2022

Z VALVASORJEM
PO NOTRANJSKI

NAMEN PRO JEKTA

NAME N P RO JEKTA

Namen projekta je povezati turistične

Namen projekta je povezati turistične po-

ponudnike na območju LAS, razviti nove

nudnike območja LAS in oblikovati nov

produkte in programe ter povečati pre-

integrirani turistični tematski produkt,

poznavnost območja.

ki temelji na trajnostnem turizmu. Nove
storitve in produkt temeljijo na zgodovinski osnovi in interpretaciji Valvasorje-

AKT IV N O ST I P RO J E K TA

vega dela Slava vojvodine Kranjske.

Območje LAS je prepoznano kot naravovarstveno pomembno, ni pa inovativnih
in trajnostno naravnanih storitev ter produktov z dodano vrednostjo, ki bi temeljili
AK TIVNOSTI PROJE K TA

na ohranjanju kulturne krajine, narave in
dediščine. Tako so v okviru projekta razvili

Partnerji so v okviru projekta razvili naslednje storitve: v muzeju Jezerski hram je

nove storitve in jih povezali v doživljajske

postavljena inovativna interaktivna razstava s projekcijo Valvasor in Cerkniško jezero,

točke Notranjske: Cerkniško jezero (življe-

razvita sta dva programa o gradu Lož v času Valvasorja, pohod do gradu Šteberk z

nje ob jezeru), Bloška polica (pašništvo, vi-

Valvasorjevo malico, program o bloških smučeh, poimenovan Bloški izum za zimo, kot

sokodebelno sadjarstvo), biodiverziteta ob

ga je videl Valvasor, ter Valvasorjeve grafične delavnice pri partnerju Zavod Ars Viva.

Bloščici ter podzemni svet Loškega polja.
Izdelana sta bila tudi dva dokumenta, in
sicer Trženjska strategija produkta Doživljajske točke Notranjske in Priročnik za
naravovarstveno vodenje ob Bloščici.
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Projekt:

HIŠA
ZDRAVEGA
ODDIHA

Projekt:
Aleš Košuta

Mateja Peček

Vasilij Škrlj,
Manibris inženiring d. o. o.,
Fractals, zavod za družbene inovacije

91.610 €

EKSRP:
69.987 €

julij 2020
–
maj 2022

Janez Sterle,
Javni zavod Snežnik,
Društvo dolomitne lutke

94.628 €

EKSRP:
69.980 €

jun. 2020
–
jan. 2022

DEDIŠČINA
-TURIZEM
-ŠPORT

NAM EN P RO JEK TA

NAME N P RO JEKTA

Namen projekta je ureditev turističnega

Namen projekta je razviti osnovne pogo-

objekta iz lokalnih naravnih surovin in

je za razvoj turizma s povečanjem števila

ustvariti pogoje za novo delovno mesto.

raznolikih nastanitvenih kapacitet ter razvojem novih, inovativnih programov, ki
jih turizem na tem področju lahko ponudi.

AKTIV N O ST I P RO J E K TA

AK TIVN O S TI P RO JEKTA

Vodilni partner je preuredil propadajoči
skedenj po načelu trajnostne gradnje z

V okviru projekta je bil postavljen kozolec

uporabo lokalno pridobljenega lesa, gli-

iz naravnega lokalnega materiala, ki je del

ne in kamene volne ter s ponovno upo-

nastajajočega ekološkega kampa. Nabavi-

rabo delov skednja pri gradnji novega

li so tudi solarni paket za proizvodnjo ele-

objekta. Uredil je »hišo zdravega oddiha«

ktrične energije. Prav tako so obnovili 300

z dvema apartmajema z osmimi ležišči;

let staro hišo in mansardo preuredili v turi-

v pritličju sta urejena savna in prostor za

stične apartmaje. Skupno je ustvarjenih 32

apiterapijo (vdihavanje eteričnih snovi iz

novih turističnih ležišč. Partnerji projekta

čebeljega panja in poslušanje čebel) ter

so pod kozolcem pilotno izvedli večdnev-

skupni prostor z razstavljeno zbirko roč-

no likovno delavnico in turistične progra-

nega lesnoobdelovalnega orodja in izdel-

me »živeti v gozdu«. Projekt predstavlja

kov iz lesa. Spodnji prostori so prilagojeni

dober primer rabe lokalnih naravnih virov

za osebe s posebnimi potrebami in bodo

in revitalizacije zapuščenih objektov.

na voljo tudi zunanjim obiskovalcem.
Projekt prinaša novo delovno mesto.
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Projekt:

V NARAVO
S KOLESOM

Projekt:
LAS Notranjska

Bike center Cerknica,
Tine Klančar s. p.,
Kineziološke rešitve Meta Rovan s. p.

Občina Bloke

91.988 €

EKSRP:
65.086 €

Projekt je še
v pripravi

Občina Cerknica,
Občina Loška dolina,
RRA Zeleni kras, d. o. o.

95.257 €

EKSRP:
69.984 €

junij 2020
–
julij 2022

AKTIV N O ST I P RO J E K TA

AK TIVNOSTI PROJE K TA

Predmet operacije je nabava opreme, ki

V vseh treh občinah so postavljeni učni čebelnjaki z namenom vzpostavitve učilnice v naravi

bo sledila trendom svetovne turistične

in izvajanje čebelarskih krožkov. Ob dveh čebelnjakih so zasajene tudi medovite rastline.

organizacije, ki prepoznava izjemen po-

Čebelnjak v Občini Bloke pa je vključen v turistični program kot interpretacijska točka.

rast povpraševanja po e-mobilnosti v na-

S ČEBELAMI
DO ZNANJA

V Starem trgu pri Ložu so uredili tržnico s postavitvijo nadstreškov in nabavo stojnic.

ravnem okolju. V ta namen bodo nabavili

Za lokalne ponudnike so izvedene delavnice s skupnim naslovom Podjetništvo na

ustrezno opremo, ki bo olajšala gibanje

podeželju. Lokalni ponudniki so prejeli dodatna znanja, ki prispevajo k razvoju poslovnih

po zahtevnejših terenih, ter tako pribli-

priložnosti na podeželju (npr. pravno organizacijske oblike, dopolnilne dejavnosti ali

žali doživetje naravnega okolja vsem sku-

nekmetijske dejavnosti na kmetiji, pogoji prodaje). Za različne ciljne skupine so bile

pinam, še posebej pa tistim, ki so zaradi

izvedene kulinarične delavnice Priprava jedi z medom.

fizičnih omejitev nezmožni klasičnega
kolesarjenja (npr. mlajši in starejši). Tako
bodo poleg električnih koles nabavili tudi
drugo ustrezno opremo za razvoj dodatnih storitev pri nadaljnjem razvoju turističnega produkta kolesarjenja.

N A M E N PRO J EKTA

NAME N P RO JEKTA

Namen projekta je razvoj turističnega produkta kolesarjenje in obogatitev turistične

Namen projekta je postavitev infrastruk-

ponudbe območja.

ture za prenos znanja, povezovanje ter
razvoj novih produktov.
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Projekt:

ZBIRAJ OLJE,
VARUJ OKOLJE!

Projekt:
JP Komunala Cerknica

Občina Cerknica,
Občina Bloke,
OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu

Zavod Symbiosis, so. p.

99.699 €

EKSRP:
69.999 €

jun. 2020
–
jul. 2021

Zavod Jezerski hram,
Društvo dolomitne lutke,
TGC Jezerski hram d. o. o.

59.811 €

EKSRP:
49.818 €

jan. 2022
–
sept. 2021

ŽIVA
NARAVA

A K T I V NO S TI PRO J EKTA

AK TIVN O S TI P RO JEKTA

Vsa gospodinjstva so prejela male zbirne

Izvedeni so bili raziskava o odnosu do

posodice (2,2 litra), zraven je bila prilože-

narave in intervjuji s starejšimi prebi-

na tudi informativno izobraževalna pu-

valci. Izkazujejo se velike spremembe

blikacija o pravilnem ravnanju z odpad-

v pokrajini, ki so posledica intenzivnej-

nim oljem in pomenu za varstvo voda in

šega kmetijstva in gozdarstva, ter spre-

okolja. V zbirnih centrih ali na ekoloških

minjanje lokalnih podnebnih razmer.

otokih je bilo postavljenih 14 posod

Izvedena je bila raziskava o dvoživkah,

za zbiranje odpadnega olja, ena zbirna

ki so na državni ravni uvrščene na Rdeči

posoda je pilotno opremljena s tehniko

seznam. Raziskava je pokazala, da so na

javljanja polnosti posode. V okviru pro-

tem območju še vedno dobro ohranjeni

jekta je bilo nabavljeno vozilo z ustrezno

številni habitati dvoživk.

opremo za pobiranje in odvoz odpadne-

Spremembe v pokrajini so bile ponazor-

ga jedilnega olja iz zbiralnikov.

jene s fotografijami pokrajine nekoč in

NA MEN PRO J EKTA

NAME N PROJE K TA

ne animacijske, izobraževalne in promo-

Namen projekta je vzpostavitev sistema

Projekt je bil namenjen ozaveščanju prebivalcev območja LAS o pomenu ohranjanja narave.

cijske aktivnosti o pomenu pravilnega

zbiranja in odlaganja odpadnega olja iz

drevesa. Danes so na ravnicah majhna

zbiranja odpadnega olja in njegovi po-

gospodinjstev občin Bloke in Cerknica.

polja in večji košeni travniki, mnoga po-

Za različne ciljne skupine so bile izvede-

danes. V preteklosti so bile na ravninskih
delih njive, na pobočjih pa le posamezna

tencialni predelavi. V okviru projekta je

bočja pa so se zarasla z gozdom. Zasno-

nastalo novo delovno mesto.

vanih je bilo 10 iger v naravi, ki so jih preizkusili z vrtčevskimi otroci.

20

LAS Notranjska – Dobra odločitev za vse (2015-2022)

LAS Notranjska – Dobra odločitev za vse (2015-2022)

21

Projekt:

NOTRANJSKI
GOZDOVI

Projekt:
Zavod Jezerski hram

Društvo dolomitne lutke,
Kmetija T`Dolenj,
TGC Jezerski hram d. o. o.

Društvo dolomitne lutke

59.275 €

EKSRP:
49.922 €

jun. 2020
–
avg. 2022

58.696 €

EKSRP:
49.649 €

okt. 2019
–
maj 2022

NAM EN P RO JEK TA

NAME N P RO JEKTA

Namen projekta je predstaviti gozd kot

Namen projekta je razvoj raziskovalnega

pomemben ekosistem.

turizma v jamah.

A K T I V N O S TI PRO J EKTA

AK TIVNOSTI PROJE K TA

Vzpostavljena je baza znanja uporabe lesa na Notranjskem. S pomočjo starejših lokalnih

V okviru projekta je bila izvedena geografska, speleološka in okoljska analiza stanja šestih

prebivalcev in mojstrov so bile opisane tehnike in veščine izdelave lesenih izdelkov,

jam na območju z namenom izbora najprimernejše jame za izvajanje raziskovalnega

katerih temeljna surovina je notranjski les. Izvedena je bila interaktivna razstava

turizma. Za izbrano jamo (jama Golobina v Občini Loška dolina) sta bila izdelana poslovno

Notranjski gozdovi, kjer je predstavljena zgodovina notranjskih gozdov, drevesne vrste,

varstveni model in upravljavski načrt.

živalstvo ter uporabnost lesa nekoč in danes.
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Zavod Jezerski hram,
Zavod Ars Viva,
Občina Bloke

RAZISKOVALNI
TURIZEM VARUJE
IN OHRANJA

Organizirane so bile tri čistilne akcije v treh podzemnih jamah. Oblikovane in pilotno

S strokovnim partnerjem Gozdarskim inštitutom Slovenije je bil izdelan priročnik Didaktični

izvedene so tri študijske ture, ki povezujejo izbrano jamo in ostale naravne in kulturne

programi gozdne pedagogike. Oblikovani so bili izobraževalni programi za različne ciljne

znamenitosti v občinah za različne ciljne skupine. Študijske ture bodo prilagojene tudi

skupine preko t. i. učilnic v gozdu na območju LAS ter izvedena usposabljanja za pedagoške

ranljivim skupinam prebivalstva, hkrati pa bodo povezovale nov produkt raziskovalnega

delavce notranjskih osnovnih šol in lokalne interpretatorje/vodnike.

turizma v jami z ostalo turistično in varstveno ponudbo na območju.
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Projekt:

ZGODBE ROK
IN KRAJEV

Projekt:
JZ Notranjski regijski park

LAS Srce Slovenije

LAS Notranjska
in še deset drugih slovenskih LAS

NAM EN P RO JEK TA

A K T I V NO S TI PRO J EKTA

Glavni namen projekta je ustvariti spod-

Na območju vključenih LAS je potekalo

budnejše okolje za ohranjanje in razvoj

sistematično evidentiranje rokodelcev

rokodelstva v Sloveniji.

in izvajala so se različna izobraževanja za

47.729 €

ESRR:
29.992 €

jul. 2017
–
avg. 2019

ORON, Stari trg pri Ložu,
OŠ Toneta Aljoše Šraja Nova vas,
OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu

98.802 €

EKSRP:
69.913 €

jul. 2020
–
dec. 2021

VZPOSTAVITEV
REGIJSKEGA KINA

nadgradnjo kakovosti njihovih izdelkov
ter njihovo promocijo in trženje. Poudarek je bil na oblikovni podobi izdelkov. Na
podlagi novih znanj in veščin so rokodelci nadgradili svoje izdelke, ustvarili nove
in si s tem povečali možnost za večji prodor na tržišče. Dodana vrednost projekta
je bila tudi v povezovanju in sodelovanju
rokodelcev enajstih območij po Sloveniji
in njihov skupni nastop na trgu.
Projekt je ponudil možnosti za izboljšanje položaja slovenskih rokodelcev preko

AK TIVNOSTI PROJE K TA

NAME N P RO JEKTA

Nabavljena je bila nova DCP oprema za predvajanje filmov in podporna računalniška

Namen projekta je nabava nove opreme

oprema, saj digitalizacija kino dvorane omogoča izbor med veliko večjo filmsko

za predvajanje digitalnih kinematograf-

ponudbo aktualnih filmov.

skih vsebin in filmska vzgoja obiskovalcev.

oživljanja urbanih središč, vključevanja

Partnerji so na šolskih filmskih delavnicah izdelali 6 kratkih filmov o bontonu v kinu, ki so

sodobnega dizajna, kulturnih kreativnih

skozi otroške oči prikazovali najosnovnejša pravila obnašanja v kinu. Predvajajo se pred

industrij, dodajanja vrednosti turizmu.

projekcijami filmov namenjenih najmlajši publiki.
Izvedene so bile še projekcije treh različnih filmskih zvrsti za različne ciljne skupine, in
sicer štirje otroško-mladinski filmi za mlade (osnovnošolce), štirje art filmi za starejšo in
zahtevnejšo filmsko publiko ter štirje popularni filmi za širšo publiko.
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Projekt:

POUN KUFR

Projekt:
Zavod Jezerski hram

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica,
ORON, Stari trg pri Ložu,
Društvo dolomitne lutke

Javni zavod Snežnik

50.468 €

ESRR:
39.997 €

jan. 2022
–
mar. 2023

Zavod Jezerski hram,
Občina Bloke, ORON, Stari trg pri Ložu,
OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg,
Nogometni klub Cerknica

55.150 €

ESRR:
39.995 €

jan. 2022
–
mar. 2023

TRŽNICE
ZA TRAJNOSTNI
RAZVOJ

A K T I V NO S TI PRO J EKTA
Pripravlja se spletni slovar narečnih izrazov na območju Notranjske, imenovan Poun kufr.
Z izvedbo raziskave o narečnih izrazih in primerne slikovne, zvokovne (izgovorjava) in
video obdelave – s pomočjo krajših video zapisov bo omogočena dodatna, bolj nazorna
razlaga nekaterih gesel, še posebej tistih, kjer bi zgolj opis bil težje razumljiv za splošnega
uporabnika. Vzpostavljena bo sodobna spletna stran, ki bo omogočala dodatne dinamične
vsebine v obliki bloga, kamor se bo lahko zapisovalo daljše zapise (zgodbe, pesmi, reke ipd).
Oblikovana bosta tudi dva nova programa; Pohod po Notranjski s polnim kufrom
narečnih besed ter Oblačila iz babičinega kufra – predstavitev oblačilne tradicije
Notranjske za osnovnošolce.

NAMEN PRO JEKTA

AK TIVNOSTI PROJE K TA

NAME N P RO JEKTA

Namen projekta je ohranjanje kulturne

Nabavljene bodo premične stojnice, mize s klopmi in druga oprema za izvedbo dogodkov

Projekt je namenjen spodbujanju med-

dediščine območja z izdelavo slovarja

na prostem ter mobilni skladiščni kontejner za shranjevanje opreme. V Cerknici bodo

generacijskega povezovanja in sodelo-

narečnih izrazov.

postavili nova otroška igrala, za potrebe osnovne šole in vrtca, v Starem trgu pri Ložu pa

vanja ter aktivaciji različnih ciljnih skupin

kupili novo športno opremo.

(predvsem mladih in starejših).

Izvedena bo raziskava o nekdanjem utripu na tržnicah v občinah LAS Notranjska ter
natečaj za osnovnošolce. Pripravili bodo e-razstavo starih fotografij in zapisov o tržnicah
nekoč. V vseh treh občinah bodo v sodelovanju z različnimi lokalnimi deležniki organizirali
15 raznovrstnih dogodkov (sejmi, tržnice, delavnice, tematski dnevi).
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Projekt:

POKRIVALA
NA NOTRANJSKEM

Projekt:
Društvo dolomitne lutke

Zavod Jezerski hram,
Kmetija T`Dolenj,
TGC Jezerski hram d. o. o.

ORON, Stari trg pri Ložu

59.275 €

EKSRP:
49.922 €

jun. 2020
–
feb. 2023

OŠ Notranjski odred Cerknica,
OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg,
OŠ Toneta Šraja Aljoše Nova vas,
Zveza društev Mladinski center Postojna

63.530 €

EKSRP:
48.790 €

avg. 2017
–
nov. 2018

MLADI KREATIVNI
POTENCIALI

AKTIV N O ST I P RO J E K TA

NA MEN PRO J EKTA

AK TIVN O S TI P RO JEKTA

Eden izmed poglavitnih materialov za iz-

Projekt je namenjen raziskovanju dedišči-

Na treh osnovnih šolah so nabavili profesi-

delavo kap na Notranjskem so bile kože

ne pokrival na Notranjskem ter prenosu

onalno opremo za televizijsko produkcijo

polhov, izdelovali so pokrivala imenova-

znanj in veščin izdelave pokrival iz narav-

in vzpostavili medijske krožke. V celotnem

na polhovke. Tradicija lova se je ohranila,

nih materialov.

procesu nastajanja TV oddaj so mladi so-

izdelovanje polhovk pa skorajda zamrlo.

delovali pri različnih nalogah (snemanje,

Življenjski prostor polhov, načine lova,

organiziranje, vodenje oddaje, poročanje,

uporabe ter običaje povezane z njimi je

asistenca, montaža …). Za šolske mentor-

opisoval že Janez Vajkard Valvasor, v svo-

je so izvedli strokovna izobraževanja za iz-

jem delu Slava vojvodine Kranjske. Določe-

vajanje krožkov tudi po zaključku projek-

na dejstva ter tudi določeni običaji in zna-

NAME N PROJE K TA

nja iz tistega časa so se ohranili do danes.

ta. Skupaj so posneli 27 aktualnih polurnih
magazinskih TV oddaj.

Namen projekta je dvig znanja, veščin in kompetenc mladih preko medijskih krožkov.
Poleg polhovk se bodo pokrivala izdelo-

V vseh treh občinah so bile izvedene

vala tudi iz volne. Postopek izdelave bo

seje otroškega občinskega sveta, kjer so

posnet in izdelan bo spletni priročnik o

izvoljeni učenci 8. in 9 razredov lokalnim

izdelavi pokriva. Organiziran bo tudi fe-

skupnostim dali pobude in predloge za

stival pokrival ter oblikovani interpreta-

razvoj njihovih krajev v dobrobit otrok

cijski pohodi na to temo. V okviru projek-

in mladostnikov.

ta je nastalo novo delovno mesto.
Leta 2019 je Zavod Oron za projekt
prejel bronasto priznanje za prispevek
na področju inovativnosti v Primorsko
-notranjski regiji.
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Projekt:

KREATIVNO
USTVARJALNI

Projekt:
ORON, Stari trg pri Ložu

OŠ Jožeta Krajca Rakek,
VITRA Center za uravnotežen razvoj,
Športna zveza Loška dolina

Zavod Samostojen si

39.184 €

ESRR:
29.346 €

avg. 2019
–
sept. 2021

OŠ Notranjski odred Cerknica,
Alpod podjetje za trgovino in inženiring d. o. o.,
Društvo Asvalt, društvo za urbano kulturo in šport

49.651 €

ESRR:
38.669 €

avg. 2020
–
jul. 2022

CENTER
ZA MLADE

AKTIV N O ST I P RO J E K TA

NAME N PROJE K TA

AK TIVN O S TI P RO JEKTA

Medijski krožek so vzpostavili še na OŠ Ra-

Namen projekta je omogočiti osnov-

Na osnovni šoli v Cerknici so uredili pro-

kek ter izvedli tudi izobraževanje za učite-

nošolcem preživljanje kakovostnega in

store in odprli Center za mlade, katerega

lje mentorje. Člani krožka so sodelovali pri

aktivnega prostega časa.

so uporabniki poimenovali Petka. Na vo-

celotnem procesu televizijske produkcije

ljo so jim različni športni rekviziti, družab-

(snemanje, vodenje oddaj, organizacija,

ne igre, kreativne delavnice s področja

asistenca, montaža ...). S pomočjo mentor-

umetnosti, filma, glasbe (vsebine lahko

jev so soustvarili 12 polurnih oddaj, v kate-

sooblikujejo uporabniki). Nudijo pa jim

rih so predstavili potenciale poklicnega in

tudi skupinsko in individualno učno po-

strokovnega izobraževanja.

moč ter počitniški program.

Na osnovni šoli v Starem trgu pri Ložu so
uvedli debatni krožek. Učenci zadnje triade so pridobili kompetence javnega na-

N A M E N PRO J EKTA

Pri oblikovanju in izvedbi projekta je sodelovalo zanimivo partnerstvo. Pobudnik

Projekt je bil namenjen aktivaciji mladih ter pridobivanju novih kompetenc in znanja.

je bil Zavod Samostojen si, osnovna šola

stopanja in dialoga z argumenti. Partnerji

se je odzvala z nudenjem prostora. Pod-

so v času počitnic izvajali tudi počitniški

jetje Alpod d. o. o. je sodelovalo z naba-

program za otroke v starosti od 5 do 12 let

vo opreme za center in z delavnicami na

v vseh treh občinah. Poudarek je bil na os-

temo finančnega opismenjevanja, dru-

vajanju osnovnih motoričnih sposobnos-

štvo Asvalt pa je poskrbelo za delavnice

ti, izvajanju motoričnih vaj na poligonih

s področja urbane kulture.

ter spoznavanju z različnimi športi.
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Projekt:

AKTIVACIJA
USTVARJALNE
DRUŽBE

Projekt:
ORON, Stari trg pri Ložu

ORON, Stari trg pri Ložu
Javni zavod Snežnik,
Športna zveza Loška dolina,
Zavod Ars Viva,
Zavod Jezerski hram

36.957 €

ESRR:
29.436 €

okt. 2017
–
jun. 2019

Smučarski klub Loška dolina,
Športna zveza Loška dolina,
Zavod Ars Viva,
Vseživljenjsko središče Volonter

68.218 €

ESRR:
49.990 €

jun. 2020
–
apr. 2023

SODELOVANJE
IN MOBILNOST

AKTIV N O ST I P RO J E K TA

N A M E N PRO J EKTA

AK TIVN O S TI P RO JEKTA

Partnerji so zasnovali razgiban in vsebin-

Projekt je bil namenjen oblikovanju aktivnosti za kakovostnejše preživljanje prostega

Partnerji so nabavili kombi za prevoz otrok

sko bogat program za aktivno preživljanje

časa mladih.

iz bolj oddaljenih krajev območja, pred-

počitniškega časa otrok. Program, ki so ga

vsem na športne treninge, najpogosteje v

izvajali s pomočjo zunanjih sodelavcev,

Cerknico. Prav tako so nabavili športno (za

je obsegal športne dejavnosti (kolektiv-

celoletni trening teka na smučeh) in glas-

ni športi, posamični športi ter vadba za

beno opremo (električno, akustično in bas

najmlajše) in ustvarjalne delavnice – med-

kitaro, diatonično harmoniko, elektronske

generacijsko sodelovanje s starejšimi (npr.

bobne in druge ustrezne pripomočke) za

oblikovanje glinenih izdelkov, izdelovanje

razvoj potenciala vseh zainteresiranih.

oblačil in modnih dodatkov). Aktivnosti so
potekale v času med šolskimi in poletnimi

Partnerji s področja športa so pripravili

počitnicami, vključeni so bili otroci od 5.

športni počitniški program za otroke od 7

do 12. leta starosti.

do 15 let. Izvedene so bile tudi glasbeno
ustvarjalne delavnice, ki so se jih udeležili

Posnetih je bilo tudi 16 televizijskih od-

NAME N PROJE K TA

daj, v katerih so bila zajeta različna pod-

dodatno motivirali mladostnike. Hkrati

ročja (prostovoljstvo, kulturna integracija

Projekt je bil namenjen športnemu in

je bilo posnetih 20 polurnih TV oddaj o

in socializacija družbenih skupin, huma-

glasbenemu udejstvovanju mladih.

organizacijah in posameznikih na področju

nitarno delo ...).

32
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Projekt:

NOTRANJSKA
SKOZI OČI MLADIH
IN STAREJŠIH

Projekt:
ORON, Stari trg pri Ložu

OŠ Notranjski odred Cerknica,
OŠ Toneta Šraja Aljoše Nova vas,
OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg

Zavod Ars Viva

64.357 €

EKSRP:
49.384 €

sept. 2019
–
avg. 2021

Fractals, zavod za družbene inovacije,
Alenka Frim s. p.,
ORON, Stari trg pri Ložu,
Svit SRZS, zavod za so. p.

41.574 €

ESRR:
29.070 €

sept. 2017
–
jul. 2018

SKUPAJ
ZMOREMO VEČ

AKTIV N O ST I P RO J E K TA

N A MEN PRO J EKTA

NAME N PROJE K TA

AK TIVN O S TI P RO JEKTA

Udeleženci krožkov in mentorji so nadgra-

Projekt je bil namenjen nadaljevanju oz.

Projekt je bil namenjen ranljivim skupinam, predvsem invalidom oz. gibalno oviranim

Osrednji del projekta je bil namenjen

dili in utrdili pridobljena znanja in kompe-

nadgradnji projekta Mladi kreativni poten-

prebivalcem, da se aktivneje vključijo v družbeno življenje prek prilagojenih športnih

razvoju dostopnega turizma. Nabavlje-

tence tako s področja televizijske (post)

ciali in utrjevanju pridobljenih kompetenc.

aktivnosti.

na so bila prilagojena kolesa (tricikli),

produkcije kot tudi projektnega in skupin-

ki jih lahko uporabljajo invalidi ali slepi

skega dela. Skupaj so pripravili 40 doku-

z vodniki, skratka tisti, ki so zaradi ome-

mentarnih TV oddaj s področja ohranjanja

jitev prikrajšani za tovrstna doživetja. V

naravne in kulturne dediščine, kmetijstva,

Zavodu Ars Viva, ki že nudi prenočišča

energetike, delovanja ranljivih skupin …

prilagojena invalidom, so razvili tudi
eno in večdnevni program kolesarjenja

V oddajah so predstavili zanimive posa-

za gibalno ovirane osebe.

meznike, podjetja, društva, ustanove in
njihove dejavnosti (npr. življenje invalida

Za starejše prebivalce so razvili prilagoje-

in kmeta, polstenje, steklarstvo in oglar-

no obliko joge, ki se jo lahko izvaja tudi

stvo, lesarstvo, kako biti učinkovit z ener-

sede. Najmlajši pa so se spoznavali z živ-

gijo …). Na ta način so prispevali k medge-

ljenjem tetraplegikov in se skupaj z njimi

neracijskem sodelovanju in povezovanju

preizkusili v slikanju z usti.

ter aktivirali mlade za večje zanimanje za
dogajanje na območju in njihovo lastno
aktivacijo prek medijskega krožka.
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Projekt:

NOVA
TERAPEVTSKA
PONUDBA

Projekt:
Zavod Ars viva

DEOS
Center starejših Cerknica

OŠ Notranjski
odred Cerknica

59.650 €

ESRR:
42.008€

maj 2020
–
sept. 2021

Turistično društvo Bloke,
Zavod Jezerski hram,
Društvo dolomitne lutke,
Fractals, zavod za družbene inovacije

65.001 €

EKSRP:
49.188 €

nov. 2019
–
jan. 2022

MOBILNO
DO ZNANJA,
KULTURE

AKTIV N O ST I P RO J E K TA

N A M E N PRO J EKTA

NAME N PROJE K TA

AK TIVN O S TI P RO JEKTA

Vzpostavljen je senzorni park, katerega

Projekt je namenjen razvoju dodatne po-

Projekt je bil namenjen odpravi ovir za vključevanje ranljivih skupin (predvsem starejših

Partnerji so kupili kombi in ga prilagodili

posamezni elementi izzovejo uporabo

nudbe z namenom dviga kakovosti biva-

in invalidov) v dejavnosti na različnih področjih.

tudi za prevoz invalidov na invalidskih

vseh čutil. V parku so zasajene dišavnice

nja stanovalcev Centra starejših v Cerknici.

vozičkih. Organizirali oz. soorganizirali

in zelišča ter avtohtona drevesa. Dodani

so 13 dogodkov. Dogodke so izvedli v

so razni elementi, ki so namenjeni počit-

sodelovanju z različnimi organizacija-

ku in sproščanju, kot npr. vodna fonta-

mi in ustanovami na območju in tako

na, senčnica, klopi. Vzdolž parka poteka

spodbudili k sodelovanju različne gene-

čutna pot, ki je sestavljena iz različnih

racije. Med ostalim so organizirali izme-

materialov (mivka, pesek, lubje, kame-

njevalnico rabljenih igrač, bolšji sejem z

nje, sekanci). V parku so dobrodošli tudi

izmenjevalnico rabljenih oblačil, obiske

obiskovalci območja.

naravnih in kulturnih znamenitosti. Z
izvedenimi aktivnostmi je bila omogo-

Razvili so dodatne terapevtske delavnice

čena večja dostopnost do dogodkov in

z glino, prilagojene osebam z demenco.

medgeneracijsko druženje.

Cilj teh delavnic je spodbujanje čutnega
zaznavanja ter ohranjanje gibalnih in kognitivnih sposobnosti. Pri tem so sodelovali tudi z osnovnošolci. V okviru projekta
je nastalo novo delovno mesto.
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Projekt:

E-USPOSABLJANJE
ZA BOLJŠI JUTRI

Projekt:
Fractals,
zavod za družbene inovacije

ORON,
Stari trg pri Ložu

TURK M&Z d. o. o.

63.624 €

ESRR
49.720 €

sept. 2020
–
dec. 2022

OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg,
ORON, Stari trg pri Ložu,
Športna zveza Loška dolina

59.252 €

ESRR:
42.115 €

AKTIV N O ST I P RO J E K TA

NA MEN PRO J EKTA

NAME N PROJE K TA

AK TIVN O S TI P RO JEKTA

Projekt se osredotoča na dve ranljivi sku-

Namen projekta je predvsem povečati

Namen projekta je aktivacija mladih in

Partnerji so obnovili nekatere športne te-

pini, in sicer invalidne osebe in brezpo-

vključenost brezposelnih in težko zaposlji-

starejših preko športnih aktivnosti.

rene za lažje izvajanje športnih aktivnosti.

selne osebe, za katere so zaznali pomanj-

vih oseb kot tudi povečati socialno vklju-

Tako so obnovili tla šolske telovadnice

kanje vključenosti v družbo in premajhno

čenost in enakopravnost invalidnih oseb.

ter na novo zarisali športno funkcionalne

ozaveščenost o njihovih možnostih za

oznake za lažje igranje skupinskih športov.

izboljšanje kvalitete življenja. Za vključe-

Prav tako so obnovili teniško igrišče (za-

vanje brezposelnih oseb (predvsem težje

menjava podlage in zastarele ter potratne

zaposljivih z nižjo izobrazbo in starejših

razsvetljave) in nabavili ustrezno opremo.

nad 50 let) je namenjeno ozaveščanje in

Hkrati so razvili novo ponudbo športnih

informiranje o možnostih zaposlitve kot

aktivnosti. Otrokom (od 5 do12 let) omo-

osebni asistent ter dodatna usposablja-

38

jun. 2020
–
sept. 2023

NOVI DRUŽBENI
PRODUKTI

nja za pridobivanje ustreznih kompetenc.

gočajo športno aktiven počitniški pro-

Za večje vključevanje invalidnih oseb so

jajo šolsko vzgojo tenisa. Za osnovnošolce

namenjena dodatna znanja in ozavešča-

in odrasle rekreativne športnike pa bodo

nje o njihovih pravicah in možnostih (npr.

vzpostavili Notranjsko teniško ligo. Prip-

glede osebne asistence ali možnostih sa-

ravili bodo tudi 15 polurnih televizijskih

mostojnega življenja). V okviru projekta

oddaj s predstavitvijo aktivnosti in progra-

je nastalo novo delovno mesto.

mov s področja športa na območju LAS.

gram, za otroke prve triade pilotno izva-
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Projekt:

Z ROKO V ROKI
DO KAKOVOSTNE
PREHRANE

Projekt:
LAS Notranjska

LAS med Snežnikom in Nanosom,
LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe,
LAS Dolenjska in Bela krajina

LAS s Ciljem

98.910 €

EKSRP:
80.291 €

sept 2018
–
febr 2021

LAS Notranjska,
LAS Dolenjska in Bela krajina,
LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline

47.447 €

EKSRP:
37.459 €

jan. 2018
–
nov. 2019

NOVI IZZIVI
SLOVENSKE
DROBNICE

AKTIV N O ST I P RO J E K TA

NA MEN PRO J EKTA

NAME N PROJE K TA

AK TIVN O S TI P RO JEKTA

K razreševanju problematike smo pristopili

Namen projekta je vzpostavitev siste-

Projekt je bil namenjen razvoju novih pro-

Aktivnosti so bile usmerjene k izboljšanju

celostno, z upoštevanjem obstoječe po-

ma lokalne oskrbe in s tem oblikovanje

duktov in zmanjšanju odpadnega materi-

stanja na področju reje drobnice. Izvede-

nudbe lokalnih ponudnikov in potencialov

kratkih dobavnih verig.

ala pri reji drobnice.

na je bila vrsta izobraževalnih delavnic

za povečanje ponudbe ter potreb končnih

za različne deležnike z namenom, da pri-

potrošnikov (prvenstveno javnih zavodov).

dobimo nove rejce drobnice, oz. razvijanja novih produktov, ki lahko na kmetiji

Rezultati projekta:

ustvarijo dodano vrednost (sir, skuta, jo-

• izdelana analiza stanja na področju

gurt). Nekaj delavnic je bilo namenjenih

javnih zavodov in lokalne ponudbe

uporabi ovčje volne v vrtnarstvu (visoke

• pripravljen vzorec razpisne

grede, gomilaste grede).

dokumentacije za javno naročilo
za živila za javne ustanove in pomoč

V projekt smo aktivno vključili tudi ranlji-

pri pripravi izločenih sklopov

ve skupine, kot so otroci, ženske, starejši

• vzpostavljen distribucijski center

ter jih preko delavnic in študijskih krož-

(odkup živil lokalnih ponudnikov

kov seznanili z možnostjo uporabe volne

in oskrba javnih zavodov)

(npr. filcanje). Za gostince in kuharsko

• vzpostavitev šolskih vrtov in izvajanje

osebje v javnih zavodih smo imeli kulina-

kmetijskih krožkov ter študijskih

rične delavnice o pripravi ovčjega in koz-

krožkov za odrasle

jega mesa. Izšla je tudi brošura z jedmi iz

• kulinarične delavnice

mesa in mleka drobnice.

za zaposlene v šolah in vrtcih
• otroška igra Vrt družine Dobrojed za
vrtčevske otroke in prvo triado OŠ.

40

LAS Notranjska – Dobra odločitev za vse (2015-2022)

LAS Notranjska – Dobra odločitev za vse (2015-2022)

41

Projekt:

ŠPAJZA

Projekt:
Mihaela Klančar,
nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Peter Kovšca, čebelar,
OŠ Notranjski odred Cerknica,
OŠ Antona Šraja Aljoše Nova vas,
OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg

ŠPAJZA 2

Mihaela Klančar,
nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji
48.882 €

EKSRP:
35.708 €

jun. 2019
–
dec. 2019

Peter Kovšca, čebelar, OŠ Notranjski odred Cerknica,
OŠ Rakek PE Unec, OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg,
ORON, Stari trg pri Ložu, Društvo za biološko
dinamično gospodarjenje Notranjska

91.888 €

EKSRP:
68.355 €

jun. 2020
–
jun. 2021

AKTIV N O ST I P RO J E K TA

N A M E N PRO J EKTA

NAME N P RO JEKTA

V okviru projekta sta bila postavljena dva

Projekt je namenjen ozaveščanju o pome-

Glavni namen projekta je bil namenjen

prodajna avtomata za nakup lokalno pre-

nu lokalne kmetijske pridelave in predela-

postavitvi izobraževalne točke za prenos

delanih produktov, kot so npr. med, žita

ve ter pomenu kratkih oskrbnih verig.

znanja ekološkega kmetovanja, ohranja-

in izdelki iz žit, izdelki iz industrijske ko-

nja kmečkih znanj in vedenj ter naravne

noplje, obstojnejša peciva ...

in kulturne dediščine območja.

Izvedene so bile tudi izobraževalne aktivnosti za odrasle in mladino. Delavnice
za odrasle so bile namenjene predvsem
pripravi zdravih obrokov. Osnovne šole
pa so v svoje šolske programe vključile
aktivnosti, s katerimi so učenci pridobili
nova vedenja in znanja o pomenu upo-

AK TIVNOSTI PROJE K TA

rabe lokalno pridelane, zdrave, neprocesirane hrane. Učenci so z mentorji

Postavljen je bil kozolec iz domačega lesa kot izobraževalna točka za prenos oz.

pripravljali kulinarične dobrote in se učili

pridobivanje novih znanj, kot so npr. Mala šola zelišč, Mala šola pletarstva, Mala šola

pravilne uporabe sadja in zelenjave, di-

gline. Na domačiji so zasadili tudi nasad šipka za razvoj novih potencialnih produktov

šavnic in začimb, peke kruha.

(čaj, sladkorni posip, marmelada, kis, liker). Drugi partner je obnovil čebelnjak, nabavil
opremo in učni panj za izvajanje delavnic oz. krožkov.
Vključene šole so nabavile različno opremo in delovne pripomočke za prenos starih znanj
in vedenj na različnih področjih (kmetovanje, ljudska glasba in običaji, zdrava prehrana
iz lokalnih živil).
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Projekt:

FESTIVAL
DOMAČIH
OKUSOV

Projekt:
LAS Notranjska

LAS Zgornje Savinjske
in Šaleške doline

IC Podskrajnik

77.684 €

EKSRP:
56.207 €

jan. 2018
–
dec. 2018

OŠ Notranjski odred Cerknica,
Angel Katarov s. p.,
JZ Notranjski regijski park

31.387 €

EKSRP:
24.370 €

jun. 2017
–
maj 2018

RAZVOJ NOVIH
STORITEV
IN PRODUKTOV

A K T I V NO S TI PRO J EKTA

NAME N PROJE K TA

AKTIVNOSTI PROJEKTA

Že obstoječe prireditve so bile oplemenitene z delavnicami, predstavitvami in

Namen projekta je bil predvsem povezo-

Mladim so predstavili iskane poklice ter

degustacijami tradicionalnih domačih kulinaričnih dobrot in tradicionalnih obrti.

vanje mladih in lokalnega gospodarstva.

možnosti zaposlovanja po končanem iz-

Izvedene so bile kulinarične delavnice na temo kolerabe oz. kavre. Poleg tega so se na

obraževanju. V ta namen so organizirali

prireditvah predstavljali turistični ponudniki, lokalni pridelovalci in predelovalci hrane

Sejem poklicev in zadnje razrede osnov-

ter lokalni podjetniki, ki se ukvarjajo s tradicionalnimi obrtmi. Za nemoteno izvajanje

nošolcev popeljali na ogled podjetij v lo-

prireditev je bil nabavljen prireditveni šotor z opremo.

kalni industrijsko-obrtni coni. Izdelan je
bil tudi Katalog podjetij omenjene cone.

Projekt je bil namenjen tudi promocijskim aktivnostim in izmenjavi izkušenj med

Na drugi strani so povezali lokalne po-

vključenimi LAS-i.

nudnike v oblikovanje poslovnih košaric. Smernice za razvoj poslovnih košaric
so pripravili v Notranjskem regijskem
parku z namenom uporabe lokalnih
naravnih virov (npr. les) in predvsem
NAM EN P RO JEK TA

ekoloških izdelkov ter z upoštevanjem
naravne in kulturne dediščine. Pri obli-
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Projekt je bil namenjen nadgradnji pri-

kovanju poslovnih košaric so prek nate-

reditev, ki se dogajajo ob tradicionalnih,

čaja sodelovali tudi učenci OŠ Cerknica.

prazničnih priložnostih na območju LAS

K sodelovanju za vzpostavitev lokalne

ter se vsebinsko nanašajo na tradicional-

verige dobaviteljev so bili vabljeni raz-

no kulinariko ter tradicionalne obrti.

lični lokalni ponudniki.
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Projekt:

PROGRAM PODJETNA
IN INOVATIVNA
NOTRANJSKA

Projekt:
Območna obrtno-podjetniška zbornica Cerknica
NEC Notranjsko ekološki center,
OŠ Toneta Šraja Aljoše Nova vas,
OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg,
Ekosfera d. o. o., Svetovalno raziskovalni zavod SVIT

Fractals,
zavod za družbene inovacije
37.698 €

ESRR:
28.644 €

avg. 2017
–
jun. 2018

Smart zone d. o. o.,
ORON, Stari trg pri Ložu

57.945 €

ESRR:
39.756 €

mar. 2022
–
mar. 2023

IZVIRNO
IN PODJETNO
ZA BOLJŠI JUTRI

AKTIV N O ST I P RO J E K TA

N A M E N PRO J EKTA

NAME N PROJE K TA

AK TIVN O S TI P RO JEKTA

Projekt je bil namenjen različnim ciljnim

Namen projekta je krepitev podjetniških in s podjetništvom povezanih kompetenc, dvig

Namen projekta je krepitev podjetniških in s podjetništvom povezanih kompetenc ter

Aktivnosti projekta so usmerjene k nude-

skupinam, katerim so bile prilagojene

sposobnosti inoviranja in kreiranja dodane vrednosti v organizacijah.

spodbujanje socialnega podjetništva na Notranjskem.

nju mentorstva mladim s strani izkušenih

tudi posamezne aktivnosti. Osnovno-

podjetnikov pri razvoju poslovne ideje, raz-

šolci so spoznavali osnove podjetništva,

iskave trga, vzpostavitev okolja za izvajanje

finančno opismenjevanje in različne pok-

storitev, promociji in predstavitvi poslovnih

lice. Z nekaterimi poklici so se spoznavali

idej. Končni cilj je ustvarjanje pogojev za

tudi neposredno v lokalnih podjetjih.

razvoj novih delovnih mest, predvsem za
težje zaposljive in invalidne osebe.

Mladim in brezposelnim so prenašali
osnovno znanje na področju finančnega

V okviru projekta bosta razviti dve poslov-

in poslovnega opismenjevanja in jih sez-

ni ideji: 1. dostopni programi na področju

nanili z aktualnimi posebnostmi pri vsto-

urbanega terapevtskega varstva s ciljem

pu na podjetniško pot.

povečanja socialne vključenosti v družbo
(slepi, gibalno ovirani, starejši) in 2. sodob-

Delavnice za podjetja (predvsem mikro

no kmetijstvo v povezavi z novimi tehno-

in manjša) so bile namenjene dvigu spo-

logijami (razvoj kompetenc na področju

sobnosti inoviranja in kreiranja dodane

strojništva za invalidno osebo). V okviru

vrednosti v organizacijah ter ozaveščanju

projekta je nastalo novo delovno mesto.

na področju okoljske učinkovitosti.
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Projekt:

LES IN
DIZAJN

Jan Petrič
Mizarstvo Godeša,
Peter Godeša s. p.,
Mizarstvo Ervin Krašovec s. p.,
Naturan d. o. o.

25.330 €

EKSRP:
12.738 €

maj 2017
–
maj 2018

KDO LAHKO
SODELUJE PRI
LAS PROJEKTIH?

KAJ NUDI
VODILNI
PARTNER LAS?

Na javnih pozivih, ki jih objavi LAS Notranjska, lahko sodelujete vsi zainteresi-

• pomoč pri oblikovanju projektne

rani (fizične osebe, kmetije, nevladne organizacije, samostojni podjetniki,
NAM EN P RO JEK TA

podjetja, javni zavodi) z območja vseh treh notranjskih občin. Prvi pogoj je, da
imate projektno idejo, drugi pa uspešna prijava na javni poziv LAS. Projekti

Namen projekta je povezovanje podjetni-

morajo prispevati k ciljem Strategije lokalnega razvoja LAS Notranjska in niso

kov pod skupno blagovno znamko in obli-

namenjeni zgolj prijavitelju ampak širšemu krogu prebivalcev oziroma skup-

kovanje produktov z dodano vrednostjo.

nosti. Vse prijavljene vloge oceni Ocenjevalna komisija, ki je sestavljena iz
strokovnjakov izven območja LAS. Projekte nato potrdijo na Upravnem

AKTIV N O ST I P RO J E K TA

odboru LAS ter ustrezni organi na državni ravni.

ideje in iskanju partnerjev;
• svetovanje pri pripravi vloge
na javni poziv LAS Notranjska;
• strokovno podporo pri pridobivanju
potrebne dokumentacije za oddajo
vloge na javni poziv;
• strokovno podporo pri izvajanju
projekta in pripravi dokumentacije

Na območju LAS deluje kar nekaj manjših mizarjev in lesnih podjetij, ki les sicer

za poročanje.

E K IPA VODIL NE GA PARTNE R JA

obdelujejo zelo kakovostno, vendar so
na trgu prepuščeni sami sebi. V sodelovanju z oblikovalcem so partnerji projekta razvili produkte z dodano vrednostjo.
Oblikovali so blagovno znamko LLEESS
za skupno predstavitev in skupen nastop na trgu. Znamka sledi ideji »manj je
več«, kar se odraža tudi v samem imenu,
ki se poigrava s slovensko besedo »les«
in angleško besedo »less« (manj). Oblikovali so tudi spletno stran s predstavitvijo novih produktov in predstavitvenim filmom, ki bazira na neokrnjeni

Dragica Bratanič

Tinkara Primožič

Zdenka Žakelj

naravi, iz katere prihaja surovina.

05 721 22 44

05 721 22 36

05 721 22 34
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