
Posvet LAS: Upravljanje varovanih naravnih 
območij - razvoj dostopnega turizma

Notranjska, 3. – 4. 7. 2020



Operacija je bila namenjena ranljivim skupinam, predvsem invalidom oz. gibalno oviranim 
prebivalcem različnih starosti in njihovem vključevanju v družbeno življenje preko 
prilagojenih športnih aktivnosti, ki smo jih izvajali z nabavo prilagojenih pripomočkov in 
usposabljanjem mentorjev oz. vodnikov. Rezultati operacije so bili namenjeni tudi 
obiskovalcem youth hostla ARS VIVA, ki so gibalno ovirani in  razvoju novih storitev 
dostopnega turizma.

Aktivnosti projekta:
Svetovanje, ozaveščanje in motiviranje o možnostih za gibalno ovirane osebe in starejše,
Razvoj in promocija novih produktov prilagojenega kolesarstva za osebe s posebnimi 
potrebami, starejše in medgeneracijskega kolesarjenje in s tem povečanje ponudbe na 
področju prilagojenih športnih aktivnosti,
Razvoj in promocija novega produkta prilagojene joge za starejše,
Informiranje javnosti in komunikacija s čemer bomo posledično vplivali na večje razumevanje 
in sprejemanje problematike ranljivih skupin,

SKUPAJ ZMOREMO VEČ
ZAVOD ARS VIVA(operacija 19.2.)



Aktivnosti:
• razvoj novega produkta - prilagojene joge za starejše
• motivacijske delavnice o možnostih gibalno oviranih ali starejših oseb
• nakup prilagojenih koles za ohranjanje gibljivosti oz. rehabilitacijo, ki jih lahko uporabljajo 

različne ranljive skupine
• razvoj novih inovativnih produktov in storitev prilagojenega kolesarstva. 

Produkt je nadaljevanje idejne zasnove, ki je bila s strani Slovenske turistične organizacije 
(STO) izbrana med štirimi finalisti za nagrado Snovalec 2017
• izris prilagojenih prog za tovrstno kolesarjenje z izhodišči v vseh treh TIC-ih in bodo vnesene 

v elektronsko aplikacijo za kolesarje, ki deluje kot vodič po poti
• informiranje in komunikacija o operaciji in možnostih vključevanja ranljivih skupin v družbo.

Partnerji operacije:
Zavod Ars Viva
Zavod za družbene inovacije Fractals
Alenka Frim s.p.
Zavod oron
Svetovalno raziskovalni zavod Svit SRZS, zavod za so. p.
Trajanje operacije: 1.9.2017 – 31.5.2018
Skupna vrednost operacije: 41.574,30 EUR;
Znesek sofinanciranja ESRR:29.070,03 EUR
www.eu-skladi.si

SKUPAJ ZMOREMO VEČ
ZAVOD ARS VIVA(operacija 19.2.)

http://www.eu-skladi.si/


INTERAKTIVNI TURIZEM ZA VSE
(Zavod ARS VIVA; operacija 19.3)

Operacija »Interaktivni turizem za vse« je odgovor na smernice o razvoju 
dostopnega turizem v Evropi. Ker je dostopni turizem v Sloveniji še v 
povojih je to odlična priložnost za razvoj novih nišnih turističnih produktov, 
ki bodo namenjeni ranljivi skupini gibalno oviranih oseb in starejših, gluhih, 
ter slepih in slabovidnih oseb ali pa in drugih ljudi s posebnimi potrebami 
ob enem pa bodo zaradi inovativnosti in uporabe novih tehnologij zanimivi 
tudi za ostale obiskovalce in turiste partnerskih LAS območji. V operaciji pa 
se bo pojem dostopnosti nanašal na:
– povečanje dostopnost za osebe s posebnimi potrebami; z novimi 
tehnologijami bomo s pomočjo virtualne resničnosti in sodobne avdio 
opreme ter opreme za prilagoditev slepim in slabovidnim tem osebam 
omogočili ogled naravnih in kulturnih znamenitosti, do katerih sicer ne bi 
mogli dostopati;
– dostopnost do izginjajoče / zavarovane kulturne in naravne dediščine; saj 
bo le ta s pomočjo novih tehnologij in virtualne resničnosti zabeležena ali 
poustvarjena ; s tem bo možen ogled teh znamenitosti, hkrati pa se bodo 
ohranile za prihajajoče generacije.





INTERAKTIVNI TURIZEM ZA VSE
(Zavod ARS VIVA; operacija 19.3)

Z operacijo smo želeli doseči tudi večjo prepoznavnost LAS območji ter doseči 
diferenciacijo ponudbe, ki se osredotoča na novo nišno skupino turistov, posledično 
pa pripomoči k razvoju turizma na ruralnih območjih.

PARTNERJI:
LAS Notranjska (Zavod Ars Viva, JZ Snežnik, Zavod Red tree heritage)
LAS med Snežnikom in Nanosom (Občina Pivka)
LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (Rokodelski center Ribnica)
Partnerstvo LAS Zasavje (Delavski dom Trbovlje)
LAS V objemu sonca (Zavod Ažmurk)
LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline (Občina Ljubno)

Trajanje operacije: 1.1.2019-31.12.2019
Skupna vrednost operacije za LAS Notranjska: 86.127 EUR; 
Znesek sofinanciranja EKSRP: 73.208 EUR

https://www.lasnotranjska.si/
https://arsviva.si/
https://www.loskadolina.info/
http://www.las-snezniknanos.si/
https://www.pivka.si/
http://las-ppd.si/
http://www.rokodelskicenter-ribnica.si/
http://www.las-zasavje.eu/
http://www.dd-trbovlje.si/
http://www.las-vobjemusonca.si/
http://azmurk.si/
http://www.savinja.si/
https://www.ljubno.si/


INTERAKTIVNE POTI ZA VSE
(Zavod ARS VIVA; operacija 19.3)

• nadaljevanje / nadgradnja operacije Interaktivni turizem za vse
• oblikovanje interaktivnih poti, ki bodo povezale naravno in 

kulturno dediščino vključenih LAS
• uporaba različnih tehnologij (360° posnetkov in VR »Virtual

Reality« in »AR - Augmented Reality« posnetkov), ki  omogočajo, 
da uporabnik vidi, sliši in občuti okolje, kot da bi bil v njem 
resnično prisoten; bistveno pa je tudi to, da uporabnik ni samo 
prisoten v tem okolju, ampak je v njem tudi aktiven. 

• razvoj skupnega integriranega turističnega produkta – interaktivne 
poti

• sodelovanje 5 slovenskih LAS
Operacija je bila prijavljena na 5. JR LAS sodelovanje, vendar ni bila odobrena. 



Mobilno do znanja, kulture in družbe
Zavod Ars viva

Na območju Notranjske z operacijo »MOBILNO DO ZNANJA, KULTURE IN DRUŽBE«, želimo z 
nakupom prilagojenega kombija za prevoz invalidov, starejših in drugih skupin doseči 
naslednji cilj:

povečati mobilnost gibalno oviranih oseb, starejših in njihovih spremljevalcev ter družin, 
tako na področju turizma, izobraževanja, zletništva, druženja kot tudi v vsakodnevnem življenju 
(npr. prevozi do zdravnika). Na ta način želimo okrepiti razvoj novih oblik programov, ki bodo 
spodbujali ukrepe aktivnega staranja ter spodbujali deprivilegirane ranljive skupine k aktivnemu 
preživljanju prostega časa in vključevanju v družbo. Zato bodo v sklopu operacije razvite storitve, 
ki bodo spodbujale zdrav in aktiven življenjski slog in razvoj prostočasnih dejavnosti. Ob enem 
želimo spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje in socialno aktivacijo skupin ter trajnost 
operacije, tudi z vzpostavitvijo inovativnih partnerstev (Deos d.d. – dom za ostarele Cerknica, 
Medgeneracijski center Stari trg pri Ložu, Tic Bloke). Povečati mobilnost in dostopnost do 
dogodkov skupina, ki so bolj oddaljene od urbanih območji ali zaradi različnih dejavnikov nimajo 
možnosti prevoza do želenega cilja.
S ponudbo različnih dogodkov, izobraževanj, aktivnosti in storitev tudi izven urbanih 
območji bomo povečali pestrost in ponudbo dogodkov prilagojenih za različne ciljen skupine in 
potrebe le teh. Z izbranimi tematikami delavnic, izobraževalnih dogodkov in družabnih dogodkov 
ter dogodkov namenjenim ozavščanju o varstvu okolja in ohranjanju kulturne in naravne 
dediščine bomo:
– dvignili zavest o ohranjanju kulturne in naravne dediščine,
– dvignili zavest o pomembnosti zmanjševanja odpadkov in ponovne uporabe,
– povečali socialno vključenost trenutno zapostavljenih skupin,
– spodbudili ciljne skupine k aktivnemu preživljanju časa.

PARTNERJI:
Zavod ars viva
Zavod jezerski hram
Turistično društvo bloke
Fractals, zavod za družbene inovacije
Društvo dolomitne lutke
Trajanje operacije: 1.11.2019 – 31.12.2020
Skupna vrednost operacije: 65.001,81 EUR;
Znesek sofinanciranja EKSRP: 49.188,94 EUR

http://arsviva.si/wp-content/uploads/2020/02/20191205_100614.jpg
http://www.arsviva.si/


Doživljajske točke Notranjske
Zavod Jezerski hram

Partnerstvo:
1. Zavod Jezerski hram
2. Društvo Modro nebo, podružnica Zeleno polje
3. TGC Jezerski hram d.o.o.
4. TD Bloke

Trajanje operacije: 15.11.2017 - 30.9.2018

Skupna vrednost operacije:52.587,33 EUR; Znesek sofinanciranja EKSRP: 
41.156,51 EUR



Doživljajske točke Notranjske
Zavod Jezerski hram

Aktivnosti: 
1. VZPOSTAVITEV DOŽIVLJAJSKIH TOČK NOTRANJSKE – nove storitve
- zasnova in ureditev 4 doživljajskih točk 
- priprava vsebin, ki bodo predstavljene na posamezni točki, s poudarkom na izvirni predstavitvi (šege, navade, 

tehnična znanja, znanja o rastlinskem in živalskem svetu, znanj in vedenje o prostoru…) in pilotna izvedba 
novih doživljajskih točk

- priprava vsebin in tisk publikacije Doživljajske točke Notranjske, promocijskih map (1000 kos)  in interaktivnih 
panojev
2. IZOBRAŽEVANJE IN INFORMIRANJE
- izvedba izobraževalnih delavnic in učnih listov
- promocija novih storitev in predstavitvena spletna stran
3. VZPOSTAVITEV DOLOGROČNEGA PARTNERSTVA
- skupna strategija za promocijo in izobraževanje (skupen nastop na promocijskih dogodkih - sejmi, občinski 
dogodki…)
zasnova in razvoj skupnega turističnega produkta



Doživljajske točke Notranjske
Zavod Jezerski hram



Produkt Cerkniško jezero 
Tur servis d.o.o.

Partnerstvo: 
1. TUR SERVIS d.o.o. 
2. Notranjski regijski park 
3. Zavod Jezerski hram 
4. Avtostil trgovina d.o.o. Rakek 

Trajanje operacije: 1.9. 2017 – 31.8.2018

Skupna vrednost operacije: 65.738,19 EUR; Znesek sofinanciranja EKSRP: 
48.565,28 EUR 



Produkt Cerkniško jezero 
Tur servis d.o.o.

Aktivnosti: 3 vsebinski sklopi
1. izboljšanje infrastrukture in znanja
2. oblikovanje produkta in programov
3. umestitev produkta na trg
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