LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA SUHE KRAJINE, TEMENICE IN KRKE (LAS STIK)
DELAVNICA OBČINA ŽUŽEMBERK, 16.09.2015
A) SWOT analize po tematskih področjih
1 Ustvarjanje novih delovnih mest
PREDNOSTI

SLABOSTI








Mladi ostajajo v domačem okolju
Večja kupna moč
Višja izobrazbena struktura
Patriotizem

PRILOŽNOSTI




Ni konkurenčnega pristopa

NEVARNOSTI

Nova delovna mesta
Novi izzivi

2 Razvoj osnovnih storitev
PREDNOSTI

SLABOSTI










Zidanica
Bogata kulturna dediščina
Postajališča za avtodome
Kolesarske poti (mreža poti)

Neizkoriščenost zidanic
Birokracija
Ukinjanje institucij (pošte, banke, ..)

PRILOŽNOSTI

NEVARNOSTI












Razvoj turizma – zidanice
Turistična destinacija
Izgradnja vinske kleti
Kulturni turizem
Kolesarski turizem
TIC (Turistično informacijski center)
Elektronski portali (info točke)
Aplikacije (info)

Odseljevanje

3 Varstvo okolja in ohranjanje narave
PREDNOSTI

SLABOSTI









Ohranjanje obstoječe narave
Zanimivosti / viri (vode, jame, jezera)
Geološka raznolikost

Mladi zgubljajo interes / znanje
Nedostopnost / zanemarjenost
Opuščanje avtohtonih kmetij
1




PRILOŽNOSTI








(zaraščanje)

Čisto okolje (posebnost)
Travniški sadovnjaki (sušilnice sadja)

NEVARNOSTI

Možnosti za nova delovna mesta

Povezovanje različnih interesnih 
skupin in generacij
Zanimivo za druge predele Slovenije
Vzpostavitev vaške povezanosti
Ideje za nove projekte / sodelovanje
Izobraževanje širše skupnosti o
pomenu ohranjanja narave

Premajhen interes širše skupnosti
Uničevanje okolja (adrenalinski
športi)

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

SLABOSTI















Kopališče
Igrišče za odbojko na mivki, nogomet
Dostopnost
Telovadnice
Gasilski domovi z dvoranami
Pripravljenost nekaterih
posameznikov, ipd.

PRILOŽNOSTI







Ni organiziranega centra za mlade
Vsak deluje sam na svojem področju
Ni ustreznih igral, obvestilnih tabel
Ni delovnih mest
Ni dnevnega centra za starejše
Apatičnost

NEVARNOSTI

Reka Krka in aktivne počitnice

Objekti kulturne dediščine, ki lahko 
nudijo dobro kuliso

Dnevno varstvo za starejše
Tudi priložnost za zaposlitve

Otroci, starejši, mladi

Da ne bi bilo mentorjev
Varnost otrok
Da bi to potekalo le v določenem
obdobju
Če se priložnosti ne izkoristi, so
večje možnosti za izseljevanje

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





(e)infrastruktura
Povezovanje obstoječih izvajalcev
Izobraževanje širše skupnosti
Povezovanje s ponudbo

2 Razvoj osnovnih storitev







Osnovne storitve (info točke…)
Infrastruktura
Razvoj eko kmetijstva, dopolnilnih dejavnosti,
Razvoj turizma (zidaniški, ..)
Povezovanje različnih vrst turizma
Debirokratizacija
2




Trženje, promocija
izobraževanje

3 Varstvo okolja in ohranjanje narave






Izobraževanje širše skupnosti
Povezovanje različnih skupin in generacij
Ohranjanje avtohtonih kmetij, obstoječega stanja
Prepoznavanje in izkoriščanje obstoječih naravnih danosti
Ohranitev narave in vodnjakov

4 Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih ciljnih skupin




Povezovanje generacij (medgeneracijsko druženje)
Prostori za medgeneracijske aktivnosti
Programi za aktivno preživljanje prostega časa

C) Cilji po tematskih področjih
1 Ustvarjanje novih delovnih mest





Ohranjanje izumrlih poklicev (oglarstvo, žganje apna, zidanje)
Tematske delavnice, izobraževanja, animacija, promocija, Nacionalne poklicne kvalifikacije
Takoj
01

2 Razvoj osnovnih storitev





Razvoj zidaniškega turizma
Razvoj vsebin, povezovanje, promocija
Skozi celotno programsko obdobje
1
4






Vinska klet
Razvoj vsebin, povezovanje, promocija
Skozi celotno programsko obdobje
01






Legalizacija zidanica
Izobraževanje
Takoj
?






Ohranjanje tradicionalnih dejavnosti (sušilnica sadja)
Revitalizacija sušilnice, izobraževanje
Takoj
01

3

3 Varstvo okolja in ohranjanje narave







Gozdna učna pot + kolesarska pot (v povezavi z ostalimi potmi), obuditev vodnih virov
Priprava programa, označbe, promocija, izobraževanje, vodeni ogledi šol
2 leti
01 učna pot
1
4 vodni viri
0? kolesarske poti






Aktiviranje zdravega načina življenja
Izobraževanje, animiranje, delavnice, tematske poti
Takoj
05

 Samooskrba, čebelarji
4 Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih ciljnih skupin

4

