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Povzetek potrjenih projektov na 2 Javnem pozivu LAS STIK 2017-EKSRP 

 

1. Naziv projekta: ŠTARTAJ KOT ČEBELAR - PRENOS ZNANJ KAKO POSTATI ČEBELAR  

Akronim: ŠTARTAJ KOT ČEBELAR 

Prijavitelj: Občina Ivančna Gorica 

Partnerji:  Čebelarska zveza Slovenije, Petra Peunik Okorn s.p. 

Celotna vrednost z DDV v EUR: 39.972,97 

Vrednost sofinanciranja (85%) v EUR : 32.487,67 

Opis projekta:  

 

Namen projekta je ozaveščanje in nagovarjanje mladih kako postati čebelar. Operacija bo 

predstavljala nekakšno podporno okolje – na eni strani mladim in širši javnosti, na drugi strani 

pa čebelarjem, ki bodo na ta način lažje stopili v stik z zainteresiranimi posamezniki.  

 

Izvedba v 2 fazah: 

 Oblikovanje vsebin delavnic, priprava gradiv, promocija delavnic po šolah območja LAS 

Stik 

 Izvedba delavnic po šolah, izzid knjižice ŠTARTAJ KOT ČEBELAR, članki in spletna stran in 

druge aktivnosti kako postati čebelar. Zaključek projekta s skupnim dogodkom za širšo 

javnost. 

 

Rezultati operacije: 

• NOV PROGRAM: PEDAGOŠKA DELAVNICA POSTANI ČEBELAR: izvedenih bo 25 delavnic s 500 

udeleženci, kjer bodo udeleženci pridobili dostop do veščin in znanj potrebnih za vzpostavitev 

oz. začetek lastne čebelarske poti posameznika. 

• NOV PRODUKT: ČEBELARJEV KOVČEK: za potrebe delavnic razvit nov didaktičen pripomoček.  

• NOV PROGRAM: ŠTARTAJ KOT ČEBELAR: priprava novih vsebin – razložiti preprosto v desetih 

korakih kako se lotiti čebelarjenja. Izdana bo tiskana knjižica Štartaj kot čebelar. 

• ORGANIZACIJA SREČANJA ČEBELARJEV V VSEH ŠTIRIH OBČINAH: predstavitev operacije, 

namen in možnosti sodelovanja, okrogla miza 

• SPLETNA STRAN: postavitev nove spletne strani 

 

Trajanje operacije: marec 2018 – avgust 2019. 

 

 

 

2. Naziv projekta: ZDRAVO Z NARAVO  

Akronim: ŠMARNICA 

Prijavitelj: Društvo vinogradnikov »Lisec« Dobrnič 

Partnerji: Občina Trebnje, Bosepo d.o.o., Društvo vinogradnikov Dolenjske Toplice, 

Vinogradniško sadjarsko turistično društvo Debeli hrib 

 

Celotna vrednost z DDV v EUR: 17.054,03 

Vrednost sofinanciranja (85%) v EUR : 13.358,74 

Opis projekta:  

Z operacijo želijo ozaveščati širšo javnost o pomenu pridelave in predelave šmarnice, spodbujati 

uporabo šmarnice in zelišč v kulinariki, zapisati vse o zgodovini, pomenu, pridelavi in predelavi 

šmarnice in spodbujati lokalno samooskrbo in vzpostavljanje novih tržnih poti. 

 

Rezultati operacije:  
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• izvedene delavnice oziroma izobraževanja -  lokalni prebivalci bodo pridobili znanje o boljšem 

izkoriščanju naravnih danosti območja 

• analiza soka, mošta in vina, pridobljenih iz grozdja šmarnica, na osnovi katerih bo možno 

ovrednotiti šmarnico kot vino (Te analize bo opravila fakulteta, ki ima ustrezne reference.) 

• knjiga o šmarnici - vse o zgodovini šmarnice, njenih koristnih, celo zdravilnih učinkovinah ter 

odstiranja tabujev glede škodljivosti in zakaj vinogradniki vztrajajo pri vzgoji le-te 

• 4 novi produkti (sok, marmelada, eterično olje in tinkture 

 

Trajanje operacije: junij 2018 – maj 2019, operacija bo izvedena v eni fazi. 

 

 

3. Naziv projekta: INFORMIRANJE IN OZAVEŠČANJE O POTENCIALU UČINKOVITE 

RABE ENERGIJE IN OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE ZA SONARAVNI RAZVOJ 

Akronim: In.OVE.iN.URE   

Prijavitelj: INOVEKS d.o.o. 

Partnerji:  Ecetera d.o.o. PE Ivančna Gorica, Občina Ivančna Gorica, Občina Trebnje, Občina 

Dolenjske Toplice, Občina Žužemberk 

Celotna vrednost z DDV v EUR: 42.290,00 

Vrednost sofinanciranja (85%) v EUR : 35.946,50 

Opis projekta:  

 

Operacija Informiranje in ozaveščanje o potencialu učinkovite rabe energije in obnovljivih virov 

energije za sonaravni razvoj bo tekom delavnic oziroma seminarjev ozaveščala javnost o 

potencialu OVE in URE. S tem bo operacija prikazala kako se lahko z racionalnejšim ravnanjem 

posameznika in družbe pripomore k zmanjšanju končne rabe energije stavb. 

 

Trajanje operacije: februar 2018 – februar 2019, operacija bo izvedena v eni fazi. 

 

Predvidene aktivnosti: 

Animacija:  Prek občinskih medijev (spletne strani, časopisi, revije, elektronske novice, 

Facebook, Twitter) in strani MojaObcina.se bo pričelo s komuniciranjem z vsebinami na temo 

URE in OVE ter seznanili javnost z načrtovanimi delavnicami. Javnost bo pozvana, da prek 

spletnega obrazca pošlje vprašanja glede svojih obstoječih in prihodnjih izzivov, ki bodo v 

omejenem obsegu obravnavana in  predstavljena tudi v strokovnih člankih. 

Spletna stran: V podporo komunikaciji in dodatnemu informiranju javnosti bo razvita spletna 

stran (podstran) na domeni glavnega partnerja (inoveks.si). Ta stran bo predstavljala 

pristajalno stran za vse promocijske aktivnosti (Facebook oglaševanje, Google Adwords 

oglaševanje) in dopolnjevala ter obogatila prispevke v klasičnih tiskanih medijih.  

Delavnice:  V okviru operacije bodo v vseh štirih občinah izvedene delavnice z različnimi 

vsebinami. Eno vsebino delavnice bi izvedli največ  dvakrat v različnih krajih - Ivančna Gorica, 

Trebnje, Žužemberk, Dolenjske Toplice.  

Strokovni članki: V okviru operacije bodo napisani strokovni članki v katerih bo obravnavana 

tematika, ki jo bo posredovala javnost, primeri dobre prakse pri uvajanju URE in OVEE ter 

splošna in aktualna tematika. Na ta način se bo spodbudilo širšo javnost k razmišljanju o URE in 

OVE.  

Strokovne novice: V okviru operacije bo napisano večje število kratkih strokovnih novic ali 

predstavitev primerov dobre prakse, v katerih bo  obravnavana  aktualna tematika, ki jo bomo 

prek spletnih medijev usmerili na širšo javnost k razmišljanju o URE, OVE in sonaravnemu 

razvoju. Na ta način se bo spodbudilo širšo javnost u k razmišljanju o zamenjavi obstoječih 

energijsko neučinkovitih generatorjev toplote in ogrevalnih sistemov s sodobnimi, energijsko 

varčnimi ogrevalnimi sistemi… S kratkimi novicami ter  razlagami o osnovnih pojmih glede 

URE in OVE se bo predstavilia Tematika tudi najmlajšim in s tem pripomogli pri osveščanju 
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najmlajših ter s tem pripomogli k razmišljanju o sonaravnem razvoju ter prehodu  v družbo s 

kroženjem ogljika ob hkratnem poudarku na lokalni samooskrbi. 

 

Rezultati operacije: 

• izvedba 10 delavnic (min. 50 udeležencev) 

• 15 strokovnih člankov (v katerih bo obravnavana tematika, ki jo bo posredovala javnost, 

primeri dobre prakse pri uvajanju URE in OVE ter splošna in aktualna tematika) 

• 30 kratkih strokovnih novic ali predstavitev primerov dobrih praks 

 

 

 

4. Naziv projekta: ALTERNATIVNE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA RANLJIVIH SKUPIN 

Akronim: FINANČNA GOSPODINJA 

Prijavitelj: KSS, Pergam sindikat Europapier – Papirografika d.d. 

Partnerji:  Merkurion humanistične storitve Leandr Črnila s.p., SABS Občina Trebnje,  

SLO-MAK d.o.o. 

Celotna vrednost z DDV v EUR: 11.518,16 

 

Vrednost sofinanciranja (85%) v EUR : 9.619,88 

Opis projekta:  

 

Eno od poslanstev operacije »Alternativne oblike izobraževanja za ranljive skupine« je, da se 

občanke in občane območja LAS STIK ozavešča in jim pomaga, da izborijo svoje pravice (in na 

ta način tudi prihranijo kakšen evro). 

Operacija zasleduje pristop etičnega trajnostnega razvojnega izobraževanja, ki ga tudi slovensko 

podeželje potrebuje za uveljavitev sodelovanja in soodgovornosti na vseh področjih človekovega 

življenja.   

Operacija (skozi alternativne oblike izobraževanja) omogoča, da se bodo lahko sicer izključene 

(ranljive) skupine prebivalstva  (šibkejši člani družbe), aktivno vključile v ekonomsko, socialno 

in družbeno življenje.  

Pridobljeno znanje posameznika  je njegova odgovornost, da iz trajnosti kot načrta napravi 

nekaj resničnega. 

 

Rezultati operacij: 

• 22 delavnic/izobraževnj/seminarjev 

Trajanje operacije: marec 2018 – marec 2019, operacija bo izvedena v eni fazi. 

 

 

 

5. Naziv projekta: "ENO JE POTREBNO"- BARAGA IN ČIPKA KOT NITI SODELOVANJA   

Akronim: BA-ČI 

Prijavitelj: Občina Trebnje 

Partnerji:  KD Trebnje 

Celotna vrednost z DDV v EUR: 53.508,24 

Vrednost sofinanciranja (85%) v EUR : 38.823,10 

Opis projekta:  

 

Operacija bo lokalno društveno dejavnost kleklanja in ustvarjanja čipke, ki je dediščinska, 

vendar ne izključno vezana na lokalno okolje, povezala z bogato lokalno dediščinsko zapuščino 

Friederika Ireneja Barage, skozi povezavo pa razvila inovativen program medgeneracijskih 

delavnic za izboljšanje socialnega vključevanja različnih ranljivih skupin in hkrati razvila tri 

inovativne lokalne produkte. 
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Rezultati operacije: 

• razvit inovativen program za medgeneracijsko sodelovanje 

• 10 delavnic 

• 3 novi produkti 

• razstava Baragovo življenje 

Trajanje operacije: marec 2018 – junij 2019, operacija bo izvedena v eni fazi. 
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