LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA SUHE KRAJINE, TEMENICE IN KRKE (LAS STIK)
DELAVNICA OBČINA TREBNJE, 21.09.2015

A) SWOT analize po tematskih področjih
1 Ustvarjanje novih delovnih mest
PREDNOSTI

SLABOSTI











Zmanjšanje delovnih migracij
Ustvarjanje dodane vrednosti /
dohodka
Več prostega časa za udejstvovanje
na drugih področjih
Višji življenjski standard

Obremenitev okolja
Omejevanje s strani zakonodaje
Lokalni akterji – manjka povezovalec

PRILOŽNOSTI

NEVARNOSTI















Premalo zaposlitvenih priložnosti
(mladi, ženske)
Romarski turizem
Zidaniški turizem, avtodomarstvo
Šport
Konjeništvo, domača obrt
Gostinstvo
Lokalna samooskrba – (eko)
kmetijstvo

Začetni kapital
Nezadostna infrastruktura
Ustrezna znanja, izkušnje
Neizplačila AKTRP za pretekle
projekte

2 Razvoj osnovnih storitev
PREDNOSTI

SLABOSTI














Prepoznavnost okolja
Društvena aktivnost
Lokalna samooskrba
Ohranitev in nadaljevanje dobre
tradicije / dogodki/
Aktivna kulturna dejavnost

Onesnaževanje okolja
Pomanjkanje ustreznega prostora
Pomanjkanje finančnih sredstev
Birokratske ovire
Težje vzpostavljanje povezav
(mreženje)

PRILOŽNOSTI

NEVARNOSTI







Lokalna pripadnost
Dopolnilne dejavnosti
Priložnostni zaslužek

Neuskajenost ponudbe in
povpraševanja (sezonski presežki
lokalne samooskrbe)
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Mreženje
Vključitev starejših
Odprtost za nove povezave
(mreženje, sodelovanje med LAS-i)

3 Varstvo okolja in ohranjanje narave
PREDNOSTI

SLABOSTI










Raznoliki naravni viri
Razmeroma čisto okolje
Kvaliteta bivanja
Kmetijstvo ohranja kulturno krajino



Divja odlagališča
Kmetijske površine (pesticidi)
Pomanjkanje fitofarmacevtskega
znanja
Neprimeren odnos posameznikov

PRILOŽNOSTI

NEVARNOSTI












Eko turizem
Učne poti
Boljša predelava odpadkov (bio
goriva, predelava – reciklaža)
Vzpostavitev elekt. kontrole
Uvedba novih tehnologij

Nekontroliran razvoj industrije
Povečan promet (avtocesta)
Vpliv na zdravje

4 Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih ciljnih skupin
PREDNOSTI

SLABOSTI








Društvena organiziranost
Naravne danosti
Romi

Pomanjkanje infrastrukture
Pomanjkanje informacij

PRILOŽNOSTI

NEVARNOSTI







Večje število prireditev
Varovanje / izkoriščanje naravnih
danosti

Slaba prometna varnost
nezainteresiranost

B) Izražene potrebe po tematskih področjih
1 Ustvarjanje novih delovnih mest












Vlaganja v finalizacijo kmetijskih proizvodov na izvoru
Dopolnilne dejavnosti
Predelava + lesna veriga
Delovna mesta v turizmu
Trženje turizma, povezovanje, promocija
Odprava birokratskih ovir
Podjetniški inkubator
Marketinški inkubator – kako s podjetniško idejo na trg? (model marketinga in trženja)
Večanje socialne vključenosti zaposlenih v podjetjih
Potrebe po kadrih (izobraževanje)
2

2 Razvoj osnovnih storitev







Ustvariti lastno blagovno znamko in jo plasirati na trg
Dopolnitev s konkretnimi lokalnimi znanji, krepitev pripadnosti – boljša kvaliteta
Informacije – info točka z vsemi informacijami (obveščanje s pomočjo IKT)
Rokodelska zadruga (povezovanje – Žužemberk)
Novi kulturni programi

3 Varstvo okolja in ohranjanje narave

 Zmanjšanje onesnaženja zaradi intenzivne pridelave (fitofarmacevtska sredstva)
 Spodbuda eko pridelavi skupna blagovna znamka – samooskrba (logistika, zagotovljena
kakovostna hrana – skupni vrtovi
 Ozaveščanje in ohranjanje biotske raznovrstnosti (zaščita netopirjev, hiške za žuželke,
ipd.)
 Ozaveščanje, izobraževanje
 Recikliranje (ureditev, center, …)
 Obnovljivi viri, večanje energetske učinkovitosti (energetska zadruga)
 Združevanje objektov – skupno ogrevanje
 Model ureditve
 Ureditev vodnih virov (slaba kvaliteta vode)
 Ohranjanje naravne in kulturne dediščine
4 Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih ciljnih skupin








Izboljšanje kvalitete življenja ranljivih skupin (starejši, mladi, romi, ..)
Dostopnost vsebin
Krepitev medgeneracijskih projektov (ohranitev življenja izven in v domovih ostarelih)
Medgeneracijski park
Medgeneracijska pomoč
Priprava programov in izpeljava vsebin za osebe s posebnimi potrebami

C) Cilji po tematskih področjih
Kaj? Kako? Kdaj? Koliko?

1 Ustvarjanje novih delovnih mest

2 Razvoj osnovnih storitev

3 Varstvo okolja in ohranjanje narave

3

4 Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih ciljnih skupin

Zidaniški turizem
Turistične poti
Kolesarske poti
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