Povzetek operacij, ki so jih organi LAS potrdili na 1 Javnem pozivu LAS STIK 2021-ESRR
1. Naziv operacije : VODA - (IZ)VIR ŽIVLJENJA
Prijavitelj: Občina Dolenjske Toplice
Partnerji: JR d.o.o. PE Oštarija Herbelier, JSKD OI Novo mesto, KUD Dolenjske Toplice
Celotna vrednost z DDV: 143.860,01 EUR
Vrednost sofinanciranja (80%): 100.000,00 EUR
Opis operacije :
Namen operacije je, da se skozi oblikovanje celovite in kakovostne turistične ponudbe poveča
ozaveščenost prebivalstva in obiskovalcev območja LAS STIK o varovanju okolja in pomenu
naravne in kulturne dediščine ter krepitev lokalne pripadnosti.
Želja po skupnem povezovanju območja LAS STIK je privedla do ideje o oblikovanju skupnega
produkta »vodne poti«. »Vodna pot« je tematsko povezana z evidentiranjem izvirov s
prisotnostjo človeške ribice. Vsi štirje izbrani izviri (vsak iz ene občine z območja LAS STIK)
bodo ocenjeni, evidentirani in vsebinsko predstavljeni z ugotovljenimi izsledki, podkrepljeni s
favno podjamskega sveta.
Operacijo sestavljajo 3 faze, ki si sistematično sledijo:
1. faza: raziskave izvirov in favne, sestave tal, pozivi k udejstvovanju na natečajih, skupinah
sekcij društva, priprava vsebin igrifikacije, načrtovanje vodne animacije, priprava scenarija za
gledališko predstavo in vaje
2. faza: analiza stanja, potrditev vsebin igrifikacije, zasnova in naročilo vodne animacije,
oblikovanje nabora skladb, koordinacija natečajev, aktivnosti društva, priprava na EX-TEMPORE,
ocena ogroženosti in izbor izvirov s prisotnostjo človeške ribice, izbor mitološkega bitja
3. faza: oblikovanje in promocija »vodne poti«, izvajanje delavnic, rezultati natečajev (likovni,
literarni, fotografski), slikarski EXTEMPORA, gledališka predstava, razstave natečajev,
oblikovanje in vzpostavitev igrifikacije, postavitev animacije z vodo, izdaja ploščka in gostovanje
pevskega zbora, usposabljanje skupnosti za odgovorno ravnanje z okoljem, ilustracija in
animacija mitološkega bitja.
Pričakovani rezultati operacije:
• Strokovna podlaga-geološka sestava tal–poročilo raziskave
• Inventarizacija jamske vodne faune
• Raziskava izvirov območja LAS
• Vodna pot
• Animacija z vodo
• Promocijski film
• A4 Uvod v igro
• Zemljevid
• 3 likovno/ literarna natečaja
Trajanje operacije: september 2021- julij 2022, operacija bo izvedena v 3 fazah.
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2. Naziv operacije: OŽIVITEV ŽIVLJENJA OB IN V REKI TEMENICI (RUSALKA)
Prijavitelj: Občina Trebnje
Partnerji: Osnovna šola Trebnje, Turistično društvo Trebnje, Cementni izdelki Gorec d.o.o.
Celotna vrednost z DDV: 151.070,13 EUR
Vrednost sofinanciranja (80%): 99.725,99
Opis operacije :
Glavni namen operacije je oživitev življenja ob reki Temenici, skladno z nazivom operacije
RUSALKA, ker so v slovenski mitologiji Rusalke bile vodne vile, podrobno spoznati reko
Temenico in skozi razvitim konceptom izobraževalnih delavnic za mlade o pomenu varovanja in
uporabe vodnih virov za ohranitev biotopov, habitatov in s tem blaženjem podnebnih
sprememb, povečati ozaveščenost o pomenu naravne in kulturne dediščine reke Temenice in
spodbuditi aktivno sodelovanje občanov pri varovanju okolja in ohranjanju narave.
V okviru operacije se bodo izvedle naslednje aktivnosti: Izobraževalne delavnice o pomenu
varovanja in uporabe vodnih virov o v osnovnih šolah, literarni natečaj za aktivno vključevanje
javnosti, sanacijo degradiranega območja ob reki-opuščena Petrolova črpalka. Saniranem
območju se nameni nova pomembnost-postajališče za avtodome s polno oskrbo kot vstopno
točko za raziskovanje Temenice ( vzpostavitev informativne vstopne točke). Izvedene bodo
tudi ozaveščevalne delavnice za aktivno vključevanje javnosti o tehnoloških rešitvah za
preprečevanje onesnaževanja vodnih virov na območju LAS. Prav tako se bo testiralo orodjeprosto dostopna aplikacija za raziskovanje Temenice s predlogi 3 izletov. Izveden bo še
zaključni dogodek-Dan Temenice na katerem bodo sodelovali vsi partnerji in javno povabljeni
udeleženci. Ves čas ves čas se bo izvajala tudi promocija in informiranje javnosti preko spletne
strani in socialnih omrežij, sporočil za javnost, objav v lokalnih časopisih ter s predstavitvijo
projekta. Učenci OŠ Trebnje bodo tudi posneli kratek video o tem, kako raziskujejo Temenico.
Pričakovani rezultati operacije:
• 17 Izobraževalnih delavnic in usposabljanj o pomenu varovanja in uporabe vodnih virov z 260
udeležencev
• Vzpostavitev 1 novega delovnega mesta
• Izvedba zaključnega dogodek-Dan Temenice
• Razvoj in vzpostavitev 5 novih produktov:
 koncept 4 tematskih delavnic o pomenu varovanja in uporabe vodnih virov za mlade,
 sanacija degradiranega območja ob reki-opuščena Petrolova črpalka,
 ureditev postajališče za avtodome,
 vzpostavitev informativne vstopne točke
 razvita prosto dostopna aplikacija za raziskovanje Temenice s predlogi 3 izletov
Trajanje operacije: 1.december 2021–31.maj 2023, operacija bo izvedena v 1 fazi.
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3. Naziv operacije: KARIERNI CENTER ZA MLADE TREBNJE(KCM TREBNJE)
Prijavitelj: Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
Partnerji: Občina Trebnje, Ecetera, družba za komuniciranje d.o.o., PE Ivančna Gorica, Klub
študentov Trebnje
Celotna vrednost z DDV: 127.506,57 EUR
Vrednost sofinanciranja (80%): 89.961,07 EUR
Opis operacije :
Namen operacije je povečati vključenosti mladih, tudi mladih Romov, invalidov, tujcev v
družbeno okolje in na trg dela z vzpostavitvijo Kariernega centra za mlade – KCM CIK. Z
izvajanjem karierne orientacije za ranljive ciljne skupine mladih vključno z mladimi Romi, tujci
in ostalimi iz šibkejšega socialnega okolja in skupaj z deležniki iz lokalnega okolja se bodo
izvedli ukrepi individualne karierne orientacije ter izvedle inovativne skupinske delavnice za
mlade z namenom opolnomočiti jih za ustrezno izbiro poklica ter s tem tudi povečati njihovo
konkurenčnost na trgu dela. Z izvajanjem individualnega kariernega svetovanja za ranljivo ciljno
skupino mladih vključno z mladimi Romi, invalidi, tujci in ostalimi mladimi iz šibkega socialnega
okolja, jih bomo spodbujali k primerni izbiri poklica, razvijali interes za različna področja, jim
širili obzorja in tako opolnomočili in ozavestili o pomenu izbora ustreznega nadaljnjega
izobraževanja oziroma ustrezne poklicne poti za dvig njihove socialne vključenosti in izboljšanju
položaja na trgu dela. S tem bomo povečali vključenost mladih v družbeno okolje in na trg dela.
V okviru operacije bomo izvedli naslednje aktivnosti:
• Vzpostavitev kariernega centra za mlade, ki bo deloval na CIK Trebnje. V sklopu kariernega
centra bo potekalo individualno informiranje in svetovanje s področij razvijanja in iskanja
interesov, opolnomočenja, poklicnega usmerjanja, veščin iskanja zaposlitve, itd.
• Investicija izgradnja dvigala z LED ekranoma pri obeh vhodih v dvigalo z avdiovizualnimi
vsebinami (LED ekrana bosta prikazovala avdiovizualne vsebine o poteku aktivnosti
vseživljenjske karierne orientacije) na CIK Trebnje , da se bodo lahko tudi mladi invalidi
enakopravno vključevali v programe kariernega svetovanja ter delavnic.
• Vključitev vsaj 100 mladih v dejavnosti kariernega informiranja in svetovanja in vključitev
vsaj 30 staršev mladostnikov v delavnice za starše z namenom opolnomočiti in usposobiti starše
za ustrezno karierno usmerjanje svojih otrok in spodbujanje pri postavitvi kariernih ciljev.
• izvedba Programa vseživljenjske karierne orientacije za mlade, ki bo vseboval izvedbo 22
delavnic oz. ostalih dogodkov za spoznavanje sveta dela in poklicev ter razvijanje interesov
mladine. Ti dogodki bodo prilagojeni posamezni starostni skupini, interaktivni, motivacijski in
zabavni, saj le na ta način omogočajo trajno korist za mlade. Izvajali bomo različne podjetniške
delavnice, delavnice iskanja interesov, delavnice razvijanja ustvarjalnosti, predstavitve poklicev,
itd. Potekale bodo v Trebnjem na CIK-u, v Ivančni Gorici na SŠ Josipa Jurčiča, v OŠ Žužemberk
in OŠ Dolenjske Toplice.
• Vzpostavitev 1 novega delovnega mesta
Pričakovani rezultati operacije:
1. Vzpostavljen karierni center za mlade na CIK Trebnje – KCM Trebnje
2. Individualno svetovanje na področju vseživljenjske karierne orientacije za mlade
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3. Program vseživljenjske karierne orientacije za mlade, ki bo obsegal izvedbo 22 delavnic s
področja vseživljenjske karierne orientacije, poklicnega usmerjanja, razvoja podjetništva,
razvijanja interesov in ustvarjalnosti, itd.
4. Dvigalo z LED ekranoma pri obeh vhodih v dvigalo z avdiovizualnimi vsebinami (LED ekrana
bosta prikazovala avdiovizualne vsebine o poteku aktivnosti vseživljenjske karierne orientacije)
na CIK Trebnje
5. Informiranje in obveščanje javnosti z namenom ozaveščanja prebivalcev z območja LAS STK,
posebej pa ranljivih skupin o priložnostih za njihovo karierno orientacijo.
Trajanje operacije:1. september 2021-31. marec 2023, operacija bo izvedena v 2 fazah.

4. Naziv operacije: LOKALNI POTENCIALI ZA RAZVOJ INOVATIVNIH PRODUKTOV
(POSLOVNE PRILOŽNOSTI NA PODEŽELJU)
Prijavitelj: Zavod Dobrote Dolenjske
Partnerji: Društvo za razvoj in oživitev Trebnjega, Rakar – gostilna in prenočišča Boštjan
Rakar s.p., Osnovna šola Trebnje
Celotna vrednost z DDV: 33.784,50 EUR
Vrednost sofinanciranja ( 80%): 23.523,39 EUR
Opis operacije :
Glavni namen operacije identificirati lokalne danosti, prednosti in priložnosti za razvoj
inovativnih produktov in storitev ter hkrati razvoj novega produkta z dodano vrednostjo ter
preko le-tega izobraževanje in opolnomočenje udeležencev delavnic (ranljive ciljne skupine), da
bodo znali sami zaznati in izkoristiti priložnosti, ki jim jih ponuja lokalno okolje ter z novimi
idejami in inovativnostjo vzpostavili nova delovna mesta.
Operacija bo izvedena v 2 fazah:
V prvi fazi, ki bo trajala 2 meseca se bo kupila oprema, ki je nujno potrebna za naslednjo fazo
oz. projektno aktivnost: razvoj novega inovativnega produkta – sladoleda iz lokalnega mleka.
Le-ta bo primer, skozi katerega se bo na konkretnih primerih udeleženec delavnic naučili
podjetniških kompetenc in jih opolnomočili za nastop na trgu dela ter se bo tako dokazalo,
koliko različnih spremljajočih produktov oz. storitev se lahko razvije iz dobre ideje.
V drugi fazi operacije se aktivnosti bodo osredotočile na razvoj in realizacijo 3 produktov in
storitev (sladoled iz lokalnega mleka, učna pešpot za mlade, turistični produkt – pot) ter
organizacijo in izvedbo 4 podjetniških delavnic, ki bodo podobno izpeljane kot »start-up
vikendi«, torej da bodo morali udeleženci sami snuti svoje ideje, seveda s pomočjo mentorja, ki
jim bo pri tem v oporo in pomoč.
Pričakovani rezultati operacije:
• Narediti analizo lokalnih prednosti in priložnosti za razvoj inovativnih produktov in storitev z
visoko dodano vrednostjo
• Razviti inovativni produkt – sladoled iz lokalnega mleka/jogurta z domačimi lokalnimi prelivi
(sadni, medeni, piškotni itd.): a) kupiti aparat za izdelavo sladoleda, b) kupiti aparat za izdelavo
prelivov
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• Organizirati in izvesti 4 podjetniške delavnice za ranljive ciljne skupine (mladi, Romi, invalidi,
brezposelni)
• Razviti in implementirati učno pešpot za mlade »Od pašnika do sladoleda« s podpornimi
materiali (program učne poti – dokument, delovni list, zgibanka, predstavitveno-izobraževalni
video)
• Razviti in implementirati nov turistični produkt – turistična pot »Od pašnika do sladoleda«
• Organizirati in izvesti dogodek
• Promocija in informiranje o projektu
• Ustvariti novo delovno mesto
Trajanje operacije: 1. julij 2021-30.september 2022, operacija bo izvedena v 2 fazah.
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