LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA SUHE KRAJINE, TEMENICE IN KRKE (LAS STIK)
DELAVNICA OBČINA IVANČNA GORICA, 17.09.2015
A) SWOT analize po tematskih področjih
1 Ustvarjanje novih delovnih mest

PREDNOSTI

SLABOSTI









Bližina velikih mest
Visoka izobrazbena struktura (in
dobra demografska sestava)
Dobra geostrateška umeščenost
občinskega središča (bližina LJ, NM,
prometno ugodna lega)
Relativno neokrnjena narava






Pomanjkanje ustrezne infrastrukture
za razvijanje malega gospodarstva
Visoki stroški za razvoj infrastrukture,
novih delovnih mest
Pomanjkanje ustreznih delovnih
mest za visoko izobražen kader
Previsoke cene zemljišč v obrtni coni
Pomanjkanje električne energije

PRILOŽNOSTI

NEVARNOSTI










Podjetniški inkubator
Turizem
Obnovljivi viri energije (bionasa,
hidropotencial)
Socialne storitve
Lokalna samooskrba





Degradacija prostora, okolja, zaradi
prehitrega sledenja kratkoročnim
ciljem
Odhajanje podjetnikov (podjetij)
Agresivna politika drugih občin za
privabljanje podjetnikov
Odliv visoko kvalificirane delovne sile

2 Razvoj osnovnih storitev

PREDNOSTI

SLABOSTI











Lokacija
Naravne danosti
Tradicionalne prireditve
Obstoječa blagovna znamka

Velika površina občine
Neenakomerna poseljenost
Neustrezno trženje
Nepovezanost akterjev

PRILOŽNOSTI

NEVARNOSTI








Razvojne možnosti
Namestitvene kapacitete
Medgeneracijsko in medsektorsko
sodelovanje

Nedokončanje projektov
Prekinjena komunikacija med akterji
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Električna mobilnost
Povezovanje lokalnih skupnosti
Razvoj blagovne znamke

3 Varstvo okolja in ohranjanje narave

PREDNOSTI

SLABOSTI









Krka, Temenica
Proteus (kl. najdišče)
Pester biotop
Manjše jame
CO2 nevtralno okolje








Institucije (regulacija vodotokov),
birokracija
Promet
Zaščiteni škodljivci
Neurejena kanalizacija ob vodah
(sistemi čiščenja odplak)
Ni osveščanja in znanja, promocije
Emisije
Ni razvojne strategije turizma

PRILOŽNOSTI

NEVARNOSTI















Vodna mreža; turizem
Regijski park (zaščita !)
e-tematske poti (za električna vozila)
povezava učnih, pohodnih poti
čiščenje in turistični razvoj kp.
pojavov
ohranjanje okolja
povezava z obnovljivimi viri

Poplavna ogroženost
Škodljivci: bober, medved, srnjad
Neustrezna regulacija lokalne narave
Nespoštovanje zakonodaje

4 Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih ciljnih skupin

PREDNOSTI

SLABOSTI













Osebni razvoj
Socializacija
Mreženje
Izobraževanje
Veliko število društev (gasilskih,
turističnih, kulturnih, športnih ..)



Ne-motivacija
Slabi / premalo privlačni programi
Čas
Ni centrov za druženje
Premalo dejavnosti za ljudi s
posebnimi potrebami
Razdrobljenost

PRILOŽNOSTI

NEVARNOSTI










Priložnost povezovanja programov
Zaposlitev
Širjenje javnega prostora
Revitalizacija zapuščenih objektov
Sistemsko urejanje / pregled
obstoječih projektov

Davčne blagajne
Birokracija (SAZAS, IPF)
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B) Izražene potrebe po tematskih področjih
1 Ustvarjanje novih delovnih mest














Izboljšanje poslovnega okolja in klime
Zagotovitev prenočitvenih kapacitet
Oblikovanje skupnih turističnih produktov
Poslovni turizem
Inkubator za zagotavljanje delovnih mest za visoko izobražene
Ustrezni izobraževalni programi glede na potrebe okolja
Razvoj potenciala malega podjetništva
Lokalna samooskrba – delovna mesta
Turistični kadri
Delovna mesta v turizmu
Osveščanje o učinkoviti rabi energije
Efektivne rešitve – obstoječa infrastruktura

2 Razvoj osnovnih storitev








Razvoj socialnih storitev
Hotelska dejavnost
Poslovni turizem
Boljše povezovanje pridelovalcev in potrošnikov – samooskrba
Distribucija lokalnih pridelkov
Povezovanje turistične dejavnosti

3 Varstvo okolja in ohranjanje narave










Učinkovitejša regulacija tokov
Regijski center za biomaso
Ozaveščanje glede varstva okolja
Ukinitev nelegalnih pritokov
Preprečevanje degradacije okolja – konkretne rešitve
Ohranjanje kmetij (preprečevanje odhajanja mladih) – propad kmetij
Ohranitev kulturne dediščine (kašče, ..)
Zeleni / sonaravni turizem

4 Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih ciljnih skupin







Ustrezni prostori za druženje – izboljšava obstoječih
Motivacija – razvoj programov
Medgeneracijsko povezovanje
Vzgoja glede družbene odgovornosti
Izboljšanje dostopnosti / mobilnosti – ni prevozov
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C) Cilji po tematskih področjih
1 Ustvarjanje novih delovnih mest





Nabor do 10 turističnih vodičev
Izobraževanje, omogočanje licenc za vodnika
Takoj
010

 Ureditev turistične infrastrukture / lokacije
 Nabava opreme
 ?


0-

1

 Poslovni inkubator
2 Razvoj osnovnih storitev





Medgeneracijsko povezovanje
Razvoj programov, sanacija prostorov
Do 2017
0






Razvoj kulturnih storitev
Povezovanje društev, zagotovitev infrastrukture, ohranjanje kulturne identitete






Arheološke vsebine
Povezava z drugimi društvi
Takoj
010




Povezovanje turizma – skupni turistični produkti
Povezovanje, promocija, povezovanje kulturnih in športnih prireditev, skupen booking portal,
skupni nastopi
Takoj
0
?




0-

1

 Povečanje turističnega obiska
 Spletna stran, TIC, trženje pri direktnih ciljnih skupinah, postajališče za avtodome
 Razvoj samooskrbe
 Portal, raba zapuščenih javnih površin za vrtičke
 Takoj


0

?
4

3 Varstvo okolja in ohranjanje narave





Ozaveščanje o rabi energije
Programi ozaveščanja in izobraževanja, promocija
?
?

4 Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih ciljnih skupin

 Pomoč ranljivim skupinam (starejši, ljudje v stiski, ..)
 Portal, razvoj prostovoljstva
 Do 2017


0-

1
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