Povzetek potrjenih operacij na 1 Javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije
lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2016 - EKSRP
1. Naziv projekta: INTELEGENCA ROK
Prijavitelj: Center ponovne uporabe d.o.o., so.p., PE Trebnje
Partnerji: Komunalno podjetje Trebnje d.o.o.
Celotna vrednost z DDV: 25.633,23 EUR
Vrednost sofinanciranja ( 85%): 21.649,12 EUR
Opis projekta: Z uvedbo sodobnega poslovnega modela sinergijskega sodelovanja med javnim in socialnim
podjetjem v okviru projekta se bodo vzpostavili pogoji za novo zeleno delovno mesto in motivirale ranljive
ciljne skupine k iskanju podjetniških priložnosti v lokalnem okolju. Z načrtovano nabavo 2 kontejnerjev, ki
bosta omogočila delo novo zaposlene osebe, in njihovo združitev z obstoječo postavitev CPU Trebnje, kjer je
tudi zbirni center Komunale Trebnje z največjim dotokom odpadnega materiala, se bo po principu krožnega
gospodarstva odpadni material usmerjal v ponovno uporabo. Z izvedbo različnih animacijskih delavnic s
prikazom možnosti izdelave novih produktov, prenosom znanja med generacijami in oživljanja starih poklicev
za izvajanje postopkov popravil, izvedbo usposabljanj in izobraževanj za prehod v krožno gospodarstvo in
nova zelena delovna mesta ter vzpostavitvijo inovativnega programa za preprečitev zdrsa v revščino se bo na
območju LAS STIK izboljšala kakovost življenja zlasti ranljivih skupin, saj lahko z izdelki ponovne uporabe
pomembno prispevamo k zmanjšanju porabe virov in finančnih sredstev, kar pripomore k zmanjšanju
revščine ter ustvarjanju pogojev za razvoj krožnega gospodarstva na območju.

2. Naziv projekta: ČATEŠKI ŠKREBLNI IN PRGIŠČE SONCA
Prijavitelj: KUD Popotovanje Frana Levstika Čatež
Partnerji: Krajevna skupnost Čatež, Turistično društvo Čatež, CŠOD – Dom Čebelica Dolenja vas pri Čatežu,
Zupančič Jože, dopolnilna dejavnost na kmetiji
Celotna vrednost z DDV: 49.173,09 EUR
Vrednost sofinanciranja ( 85%): 36.329,87 EUR
Opis projekta: Projekt je namenjen predvsem izboljšanju trženja lokalnih proizvodov in storitev ter povečanju
prepoznavnost območja. Področje Čateža je bilo pred drugo svetovno znano po sadjarstvu. Teren je
gričevnat, ravnin je relativno malo, področje ni najbolj primerno za poljedelstvo. Ugodno podnebje z
relativno veliko sonca in manj meglenih dni, pa je prijazno za sadjarstvo. Po določenih študijah naj bi v času
med obema vojnama napredne sile (župnik in učitelji), kmete usmerjale v sušenje sadja. Na področju
krajevne skupnosti Čatež so bile tako zgrajene tri vaške sadne sušilnice. Zadnja je bila postavljena tik pred
drugo svetovno vojno na Čatežu. Ohranilo se je le obzidje. V vasi Razbore pa se je vaška sadna sušilnica
obdržala v relativno najboljšem stanju. Nabava nove peči za sušenje bo ustvarila pogoje za širitev turistične
ponudbe – ogled sušilnice, degustacijo suhega sadja, čaja, cvička in drugih kulinaričnih dobrot. S izvedbo
tradicionalnega dogodka Škreblfest, izobraževalnimi programi s področja pridelave in predelave sadja ter
zeliščarstva se bo zagotovil razvoj kulturnih, prostočasnih in drugih dejavnosti, ki prispevajo k višji socialni
vključenosti. Nadgradnjo pa predstavljajo novi produkti – izdelki in storitve: »Čateški škrebelni« - mešanica
suhega sadja (slive, jabolka in hruške) in čajna mešanica »Prgišče sonca«.
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3. Naziv projekta: NEPOTROŠNA RABA MEDVEDOV V TURIZMU NA KOČEVSKEM ROGU
Prijavitelj: Gostilna, trgovina in prenočišča »Kolesar« Robert Tekavčič s.p.
Partnerji: Zavod za gozdove Slovenije, Občina Dolenjske Toplice, Društvo podeželskih žena, Dolenjske
Toplice, Gostišče na Pajčni
Celotna vrednost z DDV: 69.056,42 EUR
Vrednost sofinanciranja ( 85%) 49.998,13 EUR
Opis projekta: Projekt predvideva predstavljanje potencialnih razvojnih možnosti turistične ponudbe na
območju, krepitev lokalne pripadnosti ter povezovanje lokalnih ponudnikov v skupni blagovni znamki »BEAR
SAFARI«. Prepoznani endogeni potencial območja je tudi Kočevski rog, območje z neokrnjeno naravo in
njenim izjemnimi prebivalci – medvedi. Ena bolj vabljivih naravnih dediščinskih prvin so gotovo zveri, na čelu
z rjavim medvedom, saj je Kočevski rog eden ključnih delov osrednjega območja zveri v Sloveniji. Četudi smo
tako rekoč v »deželi rjavega medveda«, turisti in obiskovalci na naši turistični destinaciji do sedaj tovrstne
turistične ponudbe niso mogli pobliže spoznati in doživeti. S tem se na nek način občasno spogleduje le lovski
turizem s prodajo odstrela ekskluzivnim gostom. S spremembo odnosa do narave v sodobnem času v
ospredje vse bolj stopa turizem opazovanja živali v naravi, kot oblika nepotrošne rabe živali, kot možnost
edinstvenih doživetij povezanih z zvermi v naravi, v nasprotju s potrošno rabo, kot je lov. Zato se v okviru
projekta bo razvil produkt doživetja živali v svojem naravnem okolju, ki temelji na opazovanju medveda,
sočasno pa se bodo oblikovali tudi drugi produkti povezane z medvedom ter sobivanjem med medvedom in
ljudmi. Z izgradnjo opazovalnice s krmiščem in razvojem medvedu prijaznih izdelkov se bo izboljšalo trženje
lokalnih proizvodov ter tako pospešil razvoj sonaravnega zelenega turizma.
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