
                                                                    

                                      

                                                   
 
 

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

Povzetek operacij, ki so jih organi LAS potrdili na 1 Javnem pozivu LAS STIK 2020-EKSRP 

 

1. Naziv operacije: S KOLESOM PO STIK-U 
Akronim: KOLO/LAS/2020 
 
Prijavitelj: Onsite produkcija d.o.o., PE Ivančna Gorica 
Partnerji: Zavod Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje 

Jurčičeve domačije, PGD Šentvid pri Stični 
Celotna vrednost z DDV v EUR: 136.817,10 
Vrednost sofinanciranja (85%) v EUR : 98.589,38 
 
Opis operacije:  

Projekt bo z uvedbo inovativnih produktov povečal turistično prepoznavnost območja ter 
spodbudil povezovanje lokalne turistične ponudbe. 
 
Namen operacije:  

 omogočiti trajnostni razvoj območja LAS STIK s poudarjanjem pomena naravne in 
kulturne dediščine območja; 

 spodbujati zdravo življenje in prispevati k dvigu kakovosti bivanja v območju STIK LAS  

 spodbujanje medgeneracijskega povezovanja in vključevanja ranljivih skupin 

 spodbujati povezovanje podeželja in urbanih središč,  

 prispevati k razvoju novih inovativnih turističnih produktov (kolesarski park »CUKRCA«, 
postaje za izposojo koles, aplikacija, doživljenjske kolesarke avanture ),  

 z aktivno promocijo v urbanih naseljih informirati širšo javnost o operaciji in tako povečati 
prepoznavnost podeželja in hkrati usmeriti prebivalstvo iz mest na podeželje. 

 ustvariti pogoje za nova delovna mesta – v sklopu projekta odpreti 1 novo delovno mesto 
ter jo ohraniti po zaključku operacije 

 
Pričakovani rezultati operacije: 

- Rezultat operacije so razviti 3 novi inovativni produkti, ki predstavljata za obočje novo 
športno- turistično vsebino: 

 Urejen kolesarski park "CUKRCA" 

 Mobilne postaje za izposojo električnih koles skupaj z aplikacijo za izposojo koles; 

 Vodeni ogledi 
- 1 novo ustvarjeno delovno mesto 
- 12 izvedenih delavnic/izobraževanj 
- Spletna stran 
- Zemljevid kolesarskih poti območja operacije z označenimi naravnimi in kulturnimi 

znamenitostmi. 
 
 
Trajanje operacije: marec 2021-maj 2023, operacija bo izvedena v dveh fazah. 
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2. Naziv operacije: VIRTUALNA GALERIJA LIKOVNIH SAMORASTNIKOV TREBNJE: 

KULTURNA DEDIŠČINA V OBOGATENI RESNIČNOSTI 
Akronim: VGLST 
 
Prijavitelj: Center za izobraževanje in kulturo Trebnje 
Partnerji: Društvo likovnikov Trebnje, LBV, Luka Bregar s.p. 
Celotna vrednost z DDV v EUR: 133.291,75 
Vrednost sofinanciranja (85%) v EUR : 99.977,82 
 
Opis operacije:  
Operacija Virtualna Galerija likovnih samorastnikov Trebnje (VGLST): kulturna dediščina v 
obogateni resničnosti (VGLST) je načrtovana kot inovativno povezovanje edinstvene naivne 
umetnosti, ki jo na Slovenskem zbira, proučuje, dokumentira in varuje Galerija likovnih 
samorastnikov Trebnje ter novih tehnologij, še posebej v obliki obogatene resničnosti (AR) in 
razgibanih delavnic s ciljem uvajanja inovativnih tehnik na področju LAS, širjenje turistične ponudbe 
na območju, krepitve znanja in  razvijanje socialnih veščin ranljivih ciljnih skupin. 
 
Rezultati operacije: 

- Vzpostavitev 1 novega delovnega mesta  
- Virtualna Galerija likovnih samorastnikov Trebnje: VGLST 
- AR (Augumented Reality): bo oživil stalno razstavo GLST in celotno zbirko. AR, inovativna 

visokotehnološka metoda prikazovanja kulturne dediščine, bo v galerijo privabila 
obiskovalce iz lokalnega in regionalnega okolja in tudi širše. 

- Program "Naivna umetnost v digitalnem okolju"  
- S programom Naivna umetnost v digitalnem okolju bodo s pomočjo inovativnih 

pedagoških pristopov in sodobnih digitalnih orodij povečali dostopnost do kulturne 
dediščine ranljivim ciljnim skupinam, razvijali kreativnost in socialne vezi med udeleženci 
ter spodbujali medgeneracijsko sodelovanje in učenje. 

- Program sestoji iz 3 modulov, ki se nadgrajujejo. Vsak izmed modulov vsebuje 2 med 
seboj povezani delavnici: 

o 2 Delavnici digitalne fotografije  
o 2 Delavnici kiparjenja in izdelovanja odlitkov 
o 2 Delavnici 3D tiskanja 

- 3 spominki Galerije likovnih samorastnikov Trebnje, narejeni s tehniko 3D tiskanja. 
- Tekom projekta bodo identificirali in oblikovali 3 značilne spominke GLST, kateri bodo 

sprogramirani za tiskanje s 3D tiskalnikom. Spominki bodo navdahnjen z motivi iz zbirke 
GLST. Spominki izdelane s 3D tiskalnikom bodo na voljo v galeriji, da si jih bodo 
obiskovalci galerije natisnili in odnesli domov. 

- Predstavitveni video »Virtualna Galerija likovnih samorastnikov Trebnje 
- Zaključni dogodek 
- Predstavitvena zloženka 

 
Trajanje operacije: maj 2021-maj 2023, operacija bo izvedena v dveh fazah. 
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3. Naziv operacije: SITARJEVA HIŠA NA IZVIRIH TRADICIJE 
Akronim: SITARJEVA HIŠA 
 
Prijavitelj: Občina Dolenjske Toplice 
Partnerji: JR d.o.o. – PE Restavracija Oštarija, Društvo podeželskih žena Dolenjske Toplice,  

Čebelarsko društvo Straža – Dolenjske Toplice 
Celotna vrednost z DDV v EUR: 135.433,44 
Vrednost sofinanciranja (85%) v EUR : 100.000,00 
 
 
Opis operacije: 
Operacija bo omogočila lokalnim ponudnikom večjo prepoznavnost, predstavitev, prodajni kotiček in 
trženjski moment. S pomočjo lokalnih ponudnikov bo razvit nov produkt, okusen spominek, zaščiten 
s certifikatom. 
 
Pričakovani rezultati operacije: 

- opremljen turistično informacijski prostor, z organizirano ponudbo na enem mestu (priloga 
vizualizacija)  

- opremljena kuhinja z jedilnico - prostor za izvedbo degustacij, delavnic, tematskih srečanj, 
predavanj in podporni prostor v času ostalih aktivnosti, ki se odvijajo na Sokolskem trgu 
(priloga vizualizacija kuhinje) in opremljena sejna soba  

- nova storitev - organizirana turistična ponudba na enem mestu - TIC z vsebinami  
- zagotovljeno medgeneracijsko druženja in prenos znanja iz starejše populacije na mlajšo  
- izvedeni tematski dnevi - spoznavanje lokalnih pridelovalcev in njihovo pripravo končnih 

produktov  
- izvedene kuharske delavnice, s tradicionalnim in  modernim pogledom na jedi in hkrati 

pozornost na boleznih povezanih s prehrano sodobnega časa. Spoznavanje in ohranjanje 
kulturne dediščine pri pripravi tradicionalnih jedi.   

- certificiran nov produkt iz lokalnih sestavin - razvoj in trženje  - okusen spominek Dolenjskih 
Toplic  

- oblikovana mreža ponudnikov lokalnih dobrot (znotraj in izven regije), med drugim tudi  
- EKO kmetij ter združitev ponudbe aktivnega preživljanja prostega časa  
- ustvarijo se  pogoji za novo delovno mesto - redna zaposlitev za polni delovni čas  
- prenos dobre prakse na zainteresirano javnost, podpisana namera z Zavodom Prijetno 

domače.    
 
Trajanje operacije: marec 2021-november 2022, operacija bo izvedena v treh fazah. 
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4. Naziv operacije: RAZISKOVANJE IN OBUJANJE KULINARIČNE DEDIŠČINE DOLENJSKE 
Akronim: SREDIŠČE GASTRONOMIJE DOLENJSKE 
 
Prijavitelj: Zavod za kulinariko in turizem Dobrote Dolenjske 
Partnerji: JR d.o.o. – PE Restavracija Oštarija, Knjižnica Pavla Golie Trebnje, Društvo za razvoj in 

oživitev Trebnjega - DROT 
Celotna vrednost z DDV v EUR: 88.471,73 
Vrednost sofinanciranja (85%) v EUR : 64.876,90 
 
 
Opis operacije: 
Operacija predstavlja inovativni pristop pri razvoju kulinarike in z njo povezano literaturo, 
povezovanja gostincev in kmetijskih pridelovalcev, turistične ponudbe, izobraževanja mladih za 
zelena delovna mesta in medgeneracijskega sodelovanja.  
Glavni namen operacije je raziskati dolenjsko kulinarično izročilo (jedi, pijače, živilske izdelka, 
avtohtone sorte in pasme), ga obuditi s promocijo pozabljenih in zanemarjenih dolenjskih jedi, 
modernizirati stare recepture tradicionalnih jedi in jih skozi Kulinarično-izobraževalno središče 
Dolenjske oživeti in predstavljati kot steber naše kulturne dediščine – dolenjske kulinarike. 
 
Pričakovani rezultati operacije:  

- Sodobno opremljeno Kulinarično – izobraževalno središče Dolenjske 
- Razvit izobraževalni program kulinaričnih (kuharskih) delavnic 
- 3 Izobraževalno-predstavitvene video vsebine (predstavitev tradicionalnih dolenjskih jedi, 

podeželskega okolja s kmetijami in celoten koncept od vil do krožnika) 
- Spletni digitalni interaktivni kulinarični zemljevid Dolenjske 
- Kuharska knjiživa dolenjskih jedi (slo in ang) 
- Literarno-kulinarični kotiček v Knjižnici Pavla Golie Trebnje 
- Kulinarično-izobraževalni večeri (6) 

 
Trajanje operacije: junij 2021-oktober 2022, operacija bo izvedena v dveh fazah. 
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5. Naziv operacije: RAZIŠČI, OKUSI IN DOŽIVI SUHO KRAJINO SKOZI INTERAKTIVNO, 
POVEZANO IN OSEBNO IZKUŠNJO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE 

Akronim: SKIN 
 
Prijavitelj: Občina Žužemberk 
Partnerji: Ecetera d.o.o. PE Ivančna Gorica, Turistično društvo Suha krajina  
Celotna vrednost z DDV v EUR: 131.829,61 
Vrednost sofinanciranja (85%) v EUR : 99.695,39 
 
 
Opis operacije: 
Temeljna aktivnost operacije je sistematičen pristop k identifikaciji elementov naravne, kulturne, 
snovne in nesnovne dediščine ter subjektov, ki delujejo na območju občine Žužemberk in obmejnih 
področij občin Ivančna Gorica, Trebnje in Dolenjske Toplice.  
 
Pričakovani rezultati operacije:  

- 1 x nova vzpostavljena podeželska turistična destinacija Suha krajina  
- 1 x izoblikovana strategija razvoja in trženja turistične destinacije 
- 1 x nova spletna stran destinacije 
- 1 x nov vzpostavljen sistem za upravljanje kluba in komuniciranje z ljubitelji destinacije Suha 

krajina 
- 100 novih članov (ambasadorjev) kluba ljubiteljev destinacije Suha krajina  I x nov inovativen 

interaktiven turistični produkt - ilustriran turistični zemljevid z digitalnimi in avdio 
nadgradnjami 

- 1 x izvedena delavnica za turistične ponudnike 
- 1 x nov doživljajski turistični produkt igre pobega iz grajskega stolpa 
- 4 x izpeljani dogodki s predstavitvijo in testiranjem novih turističnih produktov  
- 20 udeležencev ranljivih skupin kot turisti na novi destinaciji 
- 10 novo ustvarjenih integriranih turističnih produktov 
- 20 vključenih ponudnikov v nove integrirane turistične produkte 
- 1 x nova brošura za predstavitev destinacije in ponudnikov 
- 5 novih ustvarjenih itinerarjev destinacije kot produktov za prodajo za tour operaterje in 

poslovne subjekte 
 
 
Trajanje operacije: maj 2021-marec 2023, operacija bo izvedena v treh fazah. 
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