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1. 7. 2020

LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe

• Partnerstvo pokriva 
območje 
osmih občin in sicer:
Dobrepolje, Kočevje, 
Kostel, 
Loški Potok, Osilnica, 
Ribnica, 
Sodražica in Velike 
Lašče.

• Območje LAS PPD 
zajema dve statistični 
regiji (Osrednje 
slovenska in JV 
Slovenija) ter dve 
kohezijski regiji.

poteh dediščine od Turjaka do Kolpe
Strategija lokalnega razvoja LAS Po 

poteh dediščine od Turjaka do Kolpe

• Izvajanje SLR na območju našega LAS poteka s 
podporo
▫ Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 

podeželja (EKSRP), ki pokriva celotno območje 
LAS in s podporo

▫ Evropskega sklada za regionalni 
razvoj (ESRR), ki pokriva urbana območja.

SLR LAS Po poteh dediščine od 
Turjaka do Kolpe

Evropski kmetijski 
sklad za razvoj 

podeželja

Evropski sklad za 
regionalni razvoj

Odobrenih, z vključenimi dodatnimi 
sredstvi za uspešnost in prehodno 

obdobje, 1.851.130,9 (od tega 
245.475,00 EUR namenjenih izvedbi 

operacij znotraj problemskih območij)

Odobrenih, z vključenimi dodatnimi 
sredstvi iz preostanka, 1.130.303,27  
(od tega 97.120,00 EUR namenjenih 
izvedbi operacij znotraj problemskih 

območij

Izvajanje strategije LAS PPD,
kaj smo dosegli

• Povezovanje javnega, zasebnega in 
nevladnega sektorja (od odobrenih 45 
projektov je samo en projekt samostojna 
operacija)

• Prepoznavnost LAS in vodilnega partnerja 
kot generator razvoja podeželja

• Sodelovanje z LASi v Sloveniji in tujini – 5 
projektov sodelovanja

Projekti na območju LAS Po poteh 
dediščine od Turjaka do Kolpe

Projekti na območju LAS Po poteh 
dediščine od Turjaka do Kolpe

• 13 zaključenih projektov iz sklada EKSRP
• 10 zaključenih projekt iz sklada ESRR

• 14 projektov iz sklada EKSRP v izvajanju
• 2 projektov iz sklada ESRR v izvajanju

• 4 projekti iz sklada ESRR v potrjevanju na MGRT

• Potrjevanje 3 vlog na ravni LAS v okviru 11. in 12. 
Javnega poziva.

• Objava še enega, 13. javnega poziva za sklad EKSRP
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Nekaj zaključeni projektov in 
projektov v izvajanju na območju 

LAS Po poteh dediščine od Turjaka 
do Kolpe

• Življenje ustvarja zgodbe: 
▫ izdani dve knjigi: Doma je vse po starem! – Miklovi iz 

Ribnice na Dolenjskem in Tam med Malo in Véliko 
goró

▫ izdelava ljudskih noš, ki temeljijo na oblačilih in 
obutvi začetka 20. st. v Loškem Potoku

▫ izvedba otroških delavnic, literarnih predavanj, 
glasbeno pripovednih večerov

• Življenje v objemu gozdov: 
▫ vzpostavitev treh interaktivnih točk na temo naravne in 

kulturne dediščine - v prostorih Turističnega društva 
Kočevje, v Pokrajinskem muzeju Kočevje in Zavoda 
Putscherle z uporabo IKT tehnologije – interaktivni zaslon 
(touch screen), izdelava video vsebin, priprava slikovnega 
gradiva, virtualni prikaz naravne in kulturne dediščine

• Razvoj gorskega kolesarstva s spretnostnim 
poligonom v naravi za otroke in odrasle: 
▫ izdelana kolesarska pot z valovi, tehničnimi ovirami in 

spretnostnim poligonom v naselju Dolga vas
▫ izdelava promocijskega videa in zloženke MTB trail

center Kočevje

• Ribniško lončarstvo. Včeraj. Danes. Jutri?: 
▫ izdana publikacija o ribniškem lončarstvu
▫ izdan učbenik lončarstva
▫ izvedena mala šola lončarstva
▫ izvedene lončarske delavnice

• Skrb za ohranjanje medvedov s spodbujanjem nepotrošne
rabe ali OPAZUJEM-VARUJEM
▫ ureditev intrepretacijskega centra v Kočevski Reki  (predvsem za 

spoznavanje medvedov)
▫ ureditev opazovalnic za opazovanje prostoživečih vrst živali v 

naravnem okolju;
▫ priprava turistično - izobraževalnih produktov za spoznavanje 

medvedov;
▫ izobraževanje vodnikov
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• Vozimo na sonce 
▫ Vzpostavitev modela samooskrbne mobilnosti starejših občanov. 
▫ Implementacija modela preko nabave e-vozila ter postavitve sončne elektrarne. 
▫ Zagotavljanje brezplačnih prevozov ranljivi ciljni skupni starejših upokojencev. 
▫ Vzpostavitev medgeneracijskega sodelovanja z mrežo voznikov-prostovoljcev. 

Osveščanje javnosti o pomenu energetske samooskrbnosti. 
▫ Promocija občine Loški Potok kot ekološko zavedne turistične destinacije. 

• SPREHOD SKOZI NAŠE TRGE
▫ Rekonstrukcija kostanjevega parka v Sodražici – ureditev in oprema parka
▫ Ureditev interpretacijskih medijev na trgu v Velikih Laščah – informativne table, 

vzpostavitev zgodovinske zbirke s panoji, priprava aplikacije za telefone
▫ priprava in izvedba delavnice - tečaja za izobraževanje lokalnih turističnih vodnikov
▫ Priprava, organizacija in izvedba promocijske prireditve, s predstavitvijo lokalnih jedi 

za obiskovalce in etnoloških značilnosti, ter izvedba dveh tematskih delavnic za 
mladino oz. študente, namenjeni mreženju, nadaljevanju aktivnosti, s poudarkom na 
področju turizma ter priložnostih za zaposlitve oz. dopolnilni zaslužek na področju 
turizma

• Z roko v roki do kakovostne prehrane
▫ vzpostavljena prodajalna Zakladi Kočevske z lokalnimi 

proizvodi 
▫ izvedba delavnic in izobraževanj za ponudnike in javne 

zavode

Hvala za pozornost!


