
                                                                    

                                      

                                           

CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE 
Vodilni partner LAS STIK 
07 / 34 82 103, las-stik@ciktrebnje.si 
 
 
 
 

Povzetek potrjenih projektov na 1 Javnem pozivu LAS STIK 2018-ESRR 

 

1. Naziv projekta: Razvoj in vzpostavitev sistema trženja enostavnih in integralnih 

turističnih produktov (RAST) 

Prijavitelj: Zavod Prijetno domače 

Partnerji:  Ecetera d.o.o., PE Ivančna Gorica, OTZ Ivančna Gorica 

Celotna vrednost z DDV: 65.417,63 EUR 

Vrednost sofinanciranja ( 80%):  49.803,87 

Opis projekta:  

 
Operacija je namenjena reševanju problema razdrobljenostjo turistične ponudbe: s celovitim sistemom 
povezovanja enostavnih turističnih proizvodov v inovativne integralne turistične produkte povezane z 
lokalnimi posebnostmi ter kulturno in naravno dediščino ter vzpostavljanjem sistema trženja le-teh preko 
TIC-a, agencij in tour operaterjev, operacija odkriva nove priložnosti za obstoječe in potencialne turistične 
ponudnike območja. 
Rezultati operacije: 
• Novo delovno mesto: Vzpostavitev 1 delovnega mesta v okviru turističnega sektorja in zagotavljanje 

trajnosti le-tega še 5 let po zaključku operacije 
• Novi produkti: Oblikovanje 5 inovativnih integralnih turističnih produktov  
• Partnerstvo: Vzpostavitev nove mreže obstoječih in potencialnih ponudnikov 
• Sistem trženja: Zagotavljanje trženja turističnih produktov in storitev  preko TIC-a, agencij in tour 
operaterjev ter novega spletnega kataloga turistične ponudbe 
• Izobraževalne delavnice: 4 Delavnice za spodbujanje podjetnikov in turističnih ponudnikov za razvoj in 
oblikovanje izdelkov povezanih z lokalnimi posebnostmi in kulturno in naravno dediščino 

 
Trajanje operacije: oktober 2019 – september 2020, operacija bo izvedena v treh fazah. 

 

 

2. Naziv projekta: Spoznaj stare poklice in obrti  (Stara znanja za prihodnost) 

Prijavitelj: Občina Ivančna Gorica 

Partnerji:  FOTO MAVER, Dejan Maver s.p. 

Celotna vrednost z DDV:  37.739,62 

Vrednost sofinanciranja ( 80%):   28.603,03 EUR 

Opis projekta:  

 
Izvedba operacije bo pripomogla k razširjanju znanja mojstrov starih poklicev in obrti ter spodbujala 
podjetniške iniciative v ciljnih skupinah: na eni strani mladim in širši zainteresirani javnosti, na drugi strani 
pa že obstoječim mojstrom starih poklicev in obrti, ki boda na ta način predajali svoje znanje in imeli 
možnost povečanja obsega poslovanja. 

 
Rezultati operacije:  
• Analiza starih poklicev in obrti za identifikacijo tistih, ki jim grozi izumrtje zaradi oživljanja le-teh 

• Novi video izobraževalni program predstavitve starih poklicev in obrti 
• Priročnik o starih poklicih in obrteh v digitalni in tiskani obliki 
• Izvedba  delavnic : serija 6 delavnic v obliki video predstavitev za ciljne skupine mladih, brezposelnih, 
starejših in 1 posebna delavnica za osnovnošolce in srednješolce 

 
Trajanje operacije: januar 2019 – marec 2020, operacija bo izvedena v dveh fazah. 
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