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Lokalna akcijska skupina »LAS za razvoj« sodi med večje lo-
kalne akcijske skupine v Sloveniji in upravlja sredstva LEADER za 
ozemlje, ki se razteza v sedmih občinah Severne Primorske (Goriške 
statistične regije) na okoli 1.600 km2, kjer živi nekaj več kot 44.000 pre-
bivalcev. 

LAS za razvoj je bil ustanovljen leta 2008 in temelji na par-
tnerstvu predstavnikov javnega sektorja, gospodarstva in civilne druž-
be, za njegovega upravljavca pa je bil izbran Posoški razvojni center, 
ki skupaj z organi LAS za razvoj in ob podpori razvojnih in strokovnih 
institucij v območju skrbi za uresničevanje Lokalne razvojne strategije 
za hribovski del Severne Primorske.

Rezultati našega dela kažejo, da je partnerstvo delalo do-
bro, saj bomo dosegli cilje, zastavljene v strategiji. Skoraj dva milijona 
sredstev LEADER, ki so bila območju dodeljena v okviru Programa Re-
publike Slovenije za razvoja podeželja v obdobju 2007–2013 iz Evropske-
ga kmetijskega sklada za razvoj podeželja, smo dodelili 54-im najrazlič-
nejšim projektom. Nosilci projektov so posamezna društva, podjetja, 
zavodi ali institucije, 13 projektov pa smo zaradi uresničevanja širših 
razvojnih priložnosti izpeljali na pretežnem delu območja. 

Na teh izkušnjah bomo skupaj gradili Bogastvo podeželja ob 
smaragdni poti tudi v prihodnjem sedemletnem obdobju. 

KNJIŽICI 
NA POT

. ALMIRA PIRIH,
direktorica,
Posoški razvojni center
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V lokalni akcijski skupini LAS za razvoj se trudimo razvijati 
podeželje in zavestno ter organizirano delujemo v splošno dobro. Vse 
kar prebivalci na tem območju smo in kar znamo, vse kar smo prinesli 
s seboj ter vse kar nam nudi okolje, uporabljamo za dvig kakovosti 
življenja. 

S sodelovanjem med člani LAS za razvoj, na prostorsko re-
lativno velikem, a redko poseljenem območju, dosegamo rezultate, ki 
nam zagotavljajo trajnostni razvoj. Zato je prisotnost na terenu in sta-
len stik z ljudmi zelo pomemben, saj vpliva na motivacijo prebivalcev 
pri sodelovanju ter vključevanju v projektne dejavnosti. K uspešnemu 
izvajanju lokalne razvojne strategije pripomorejo tudi animacijske de-
javnosti, razna usposabljanja, nudenje pomoči in usmeritev nosilcev 
idej pri oblikovanju projektnih predlogov. Spodbujamo, pripravljamo 
in izvajamo projekte, ki se nanašajo na vse osi iz Programa razvoja 
podeželja in ki so za območje LAS za razvoj pomembni. 

Ob vsem tem pa imamo pri nas veliko srečo, saj nam ob stra-
ni že ves čas stojijo občine, ki nas skozi celotno programsko obdobje 
sofi nancirajo in podpirajo.

USMERJAMO 
RAZVOJ 
NAŠEGA 

PODEŽELJA

GRETA ČERNILOGAR,
strokovna vodja LAS za razvoj, 
Posoški razvojni center
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Vas Magozd pri Drežnici
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1.
SAMI 

ODLOČAMO, 
KJE BOMO 

ŽIVELI
Območje severozahodnega vi-

šinskega dela severne Primorske na 
prvi pogled ne vzbuja posebnih obe-
tov. Omejeni pogoji za kmetovanje, 
potresna ogroženost, odmaknjenost 
od večjih prometnic, plazoviti in tež-
ko dostopni tereni …   Vendar tisti, ki 
tu živimo, poznamo tudi njegova bo-
gastva. 

Porečja Soče, Nadiže in Idrijce 
s svojimi pritoki sestavljajo raznolik 
svet ozkih dolin, strmih bregov, glo-
bokih grap, predalpskih ter kraških 
planot, temnih gozdov in prepadnih 

gora med Triglavom ter Trnovskim 
gozdom in med Benečijo ter Črnovr-
ško planoto. Tukajšnji prebivalci smo 
se skozi stoletja z odločnostjo, trmo 
in iznajdljivostjo prilagodili divjim 
naravnim danostim. Danes vemo, da 
je življenje v neokrnjeni naravi pri-
vilegij, ki ga želimo ohraniti.

Ravno osupljivost narave, bo-
gastvo zgodovinske in kulturne de-
diščine ter pripadnost do svojih ko-
renin je tisto, kar nas spodbuja na-
prej in nas motivira za iskanje per-
spektivnih dejavnosti doma. 

Želimo varovati okolje, kulturno dediščino in 
razvijati podeželje, naše značilne proizvode 
ter bogastvo narave pa z veseljem pokažemo 
vsakemu obiskovalcu.
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Ročno delo članic društva Od ovce do izdelka
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2.Pristop LEADER spodbuja po-
deželske skupnosti, da v sodelovanju 
z javnimi in zasebnimi institucijami 
poiščejo in uresničijo svoje zamisli 
ter želje. Pristop temelji na treh po-
vezanih načelih. Prvo načelo je pri-
prava lokalne razvojne strategije, ki 
mora izhajati iz območja in ljudi, ki 
tam živijo – pristop »od spodaj nav-
zgor«. Povezovalni člen med različ-
nimi institucijami, društvi, podjetji 
in posamezniki je lokalna akcijska 
skupina (LAS), ki skrbi, da so pri od-
ločitvah upoštevani interesi vseh. 
LAS tako skupinam in posamezni-
kom pomaga pri uresničevanju za-
stavljenih ciljev. Tretje načelo pri-
stopa LEADER je spodbujanje ino-
vativnosti in povezovanje med raz-
ličnimi področji, v skrbi za trajnostni 
razvoj krajev pa spodbuja tudi pove-
zovanje ter sodelovanje med prebi-
valci.

PRISTOP LEADER – 
PODPORA 

URESNIČEVANJU 
PROJEKTOV LOKALNEGA 

PREBIVALSTVA
V Evropski skupnosti se pri-

stop LEADER izvaja od leta 1991, 
zato v nekaterih državah predstavlja 
že četrto generacijo spodbud. V Slo-
veniji smo ga začeli izvajati šele v za-
dnjem programskem obdobju (2007–
2013), ko je tak pristop k razvoju 
območij postal tako imenovana četr-
ta os oziroma sestavni del politik ra-
zvoja podeželja. Sredstva za njegovo 
izvajanje prispevata Evropski kmetij-
ski sklad za razvoj podeželja in Repu-
blika Slovenija.

Izvajanje pristopa LEADER je 
v pristojnosti Ministrstva za kmetij-
stvo in okolje, Slovenija pa je njego-
vemu izvajanju namenila tri odstot-
ke sredstev Programa razvoja pode-
želja Republike Slovenije za obdobje 
2007–2013.
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Turistična kmetiji Pr' Jureč
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3.
PROGRAMI IN PREDNOSTNE 
NALOGE LOKALNE RAZVOJNE 
STRATEGIJE
LAS za razvoj – povezovalec priložnosti

Samo dovolj veliko območje ima raznolike možnosti razvoja, 
dovolj človeškega kapitala in zmore fi nancirati zastavljene projekte. 
Pri tem potrebujemo daljnovidnost in sposobnost povezovanja.

Povezati različna zanimanja tega območja v skupen cilj, 
združiti, kar še ni bilo tako združeno, in na nosilce projektov pre-

LOKALNA RAZVOJNA 
STRATEGIJA

Delo LAS za razvoj in vsi pro-
jekti, predstavljeni v nadaljevanju, 
temeljijo na smernicah, ki smo si jih 
v območju začrtali aprila 2008 in jih 
zapisali v Lokalno razvojno strategijo 
za hribovski del Severne Primorske 
(LRS). Izhajali smo iz danosti obmo-
čja in potreb ljudi, ki tu živimo. Obli-
kovali smo sodobne smernice razvo-
ja našega podeželja v luči trajnosti in 
spoštovanja tradicije. 

Naša LRS temelji na štirih 
programih, ki so razdeljeni v pred-
nostne naloge. Z njimi smo opredeli-
li naloge in način delovanja LAS za 
razvoj, ki je odgovoren za uresniče-
vanje programa (Program 1), kot tudi 
razvojne vsebine, s katerimi bomo 
dosegli zastavljene cilje (Programi 
od 2 do 4).
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Infrastruktura je temelj za ustvarjanje

Infrastrukturna opremljenost, možnosti za delo in prostoča-
sne dejavnosti so, kljub navezanosti na rojstni kraj, pomembni vidiki 
pri odločanju, kje si bomo ustvarili dom. In tam, kjer smo doma, tam 

PROGRAM 2: Razvoj in trženje lokalno 
tipičnih pridelkov, izdelkov ter storitev, 
krepitev znanja, uvajanje novih 
podjetniških in ekoloških trendov

Prednostna naloga 2.1: Razvoj in 
organizirano trženje lokalno tipičnih 
pridelkov, izdelkov ter storitev

Prednostna naloga 2.2: Krepitev znanja 
na podeželju

Prednostna naloga 2.3: Razvoj naravi 
prijaznega kmetovanja in gospodarjenja 
s prostorom

Prednostna naloga 2.4: Krepitev 
podjetnosti in podjetništva na kmetijah 
ter na podeželju

Prednostna naloga 2.5: Informacijska 
tehnologija za promocijo in 
informiranost na podeželju

PROGRAM 1: Organiziranost in izvajanje 
strategije

Prednostna naloga 1.1: Delovanje LAS, 
pridobivanje strokovnih znanj in 
animacija

Prednostna naloga 1.2: Izvajanje lokalne 
razvojne strategije

Prednostna naloga 1.3: Spodbujanje 
regijskega, medregijskega in 
čezmejnega sodelovanja

Lokalno je vse bolj privlačno

Bolj kot kdaj koli prej so postali vsi kotički sveta na dosegu 
roke, a na pot se odpravimo, da bi doživeli njegove posebnosti: spo-
znali ljudi in njihovo tradicijo, okusili značilne jedi ter doživeli lepote 
narave. Enako postajamo čedalje bolj ponosni na svoje izročilo, iden-
titeto in ju skrbno negujemo.

V okviru Programa 2 smo podprli obujanje lokalno tipičnih pa 
tudi bolj naravi prijaznih in inovativnih pridelkov, izdelkov ter sto-
ritev. Organizirali smo usposabljanja, izobraževanja in izdali promo-
cijske kataloge ter pomagali pri uresničevanju podjetniških zamisli. 
Danes posamezniki in društva svoje izdelke tržijo na lokalnih tržni-
cah, v lastnih trgovinicah in na medmrežju, na ocenjevanjih pa zanje 
prejemajo priznanja za kakovost.

Lokalni prebivalci in turisti lahko v vsaki občini 
najdejo vsaj eno trgovinico ali tržnico z raznoliko 
izbiro številnih lokalnih ponudnikov. 

nesti znanja za uspešno vodenje projektov, so poleg promocije glavne 
naloge LAS za razvoj. V ozadju so potekale tudi tehnične in admini-
strativne naloge upravljanja s sredstvi. Vse to je fi nancirano v okviru 
Programa 1. 

Dodatna finančna sredstva, ki smo jih prejeli kot 
eden od desetih najuspešnejših LAS-ov, so tudi 
potrditev strokovnosti našega dela. 
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Društva – varuhi tradicije, dediščine in lokalne identitete

V zbirkah se hranijo zapisi o izročilu naših dedov, šegah in na-
vadah območij, zgodovini ter tehnični dediščini, prostovoljna društva 
in skupine pa jo s svojim delom ohranjajo živo. Društva negujejo soci-
alne vezi med vaščani in nudijo medsosedsko pomoč, posebej na pode-
želju pa opravijo prenekatero prostovoljno delovno akcijo.

Ob podpori v okviru Programa 4 so mnoga od 500 registriranih 
društev v območju ponovno obudila tradicionalne prireditve, nekatere 
pa so bile zastavljene čisto na novo. Bogata ponudba prireditev s tema-
tiko kulturne in naravne dediščine je popestrila dogajanje, člani pa so 
pridobili znanja o različnih vidikih organizacije in trženja. 

ustvarjamo. Izgradnjo in obnovo infrastrukturne opreme podeželja 
smo podprli s Programom 3.

Obnovljeni večnamenski objekti so prostor za društvene in so-
cialne dejavnosti, umetniško ustvarjanje in prostor, kjer se rojevajo 
nove zamisli in priložnosti. Enako, kot večnamenski objekti, tudi te-
matske poti, razgledne točke ipd. vplivajo na višjo kakovost življenja 
lokalnih prebivalcev, turisti pa zaradi pestrejše ponudbe pri nas osta-
nejo kakšen dan več.

 V zgodovino, etnologijo, geologijo, na mlečne 
planine, po stopinjah ovce in še kam vas 
popelje več kot osem novih tematskih poti. 
Vse so označene z informacijskimi tablami, 
raziskovalcu pa so v pomoč tudi zemljevidi in 
brošure. 

PROGRAM 3: Izboljšanje pogojev za bivanje 
in delo na podeželju

Prednostna naloga 3.1: Infrastrukturna 
opremljenost podeželja

Prednostna naloga 3.2: Infrastruktura 
za povezovanje dejavnosti na vasi

Prednostna naloga 3.3: Razvoj turistične 
infrastrukture na podeželju

Društva so organizirala več kot 30 etnoloških 
prireditev. Pogosto so pri pripravi in izvedbi 
sodelovali prav vsi vaščani, pa tudi sorodniki in 
prijatelji od drugje so jim prišli na pomoč.

PROGRAM 4: Krepitev društvenega in 
socialnega življenja na vasi ter varovanje 
narave in revitalizacija dediščine

Prednostna naloga 4.1: Društveno in 
socialno življenje na vasi

Prednostna naloga 4.2: Varovanje 
narave in revitalizacija kulturne 
(zgodovinske, etnološke in tehnične) 
dediščine
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Tolminska korita
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4.
LAS ZA RAZVOJ 

SE PREDSTAVI

Sedež: 

Poslovni prostori:

Upravljavec LAS za razvoj:

Območje LAS:

Površina območja:

Število prebivalcev:

Ustanovitelji:

Člani (september 2012):

Predsednik:

Strokovni vodji:

Trg svobode 2
5222 Kobarid

Ulica padlih borcev 1b
5220 Tolmin
T: 05/38-41-507
F: 05/38-41-504
e-pošta: las@prc.si
spletna stran: www.prc.si

Posoški razvojni center

ozemlje občin Bovec, Cerkno, Idrija, Kanal 
ob Soči, Kobarid, Tolmin in Trnovsko-Banjška 
planota, ki je del Mestne občine Nova Gorica

1.681,8 km2

45.668 (popis 2002)

41; 7 predstavnikov občin, 5 predstavnikov 
drugih javnih institucij, 6 predstavnikov 
ekonomskega sektorja, 9 društev in 14 
predstavnikov zasebnega sektorja

53; 7 predstavnikov občin, 9 predstavnikov 
drugih javnih institucij, 9 predstavnikov 
ekonomskega sektorja, 11 društev in 17 

Boris Kante (med leti 2008 in 2011) in 
Darja Hauptman (od oktobra 2011 naprej)

mag. Rosana Ščančar (2008) in 
Greta Černilogar (od 2009 naprej)

OSEBNA IZKAZNICA 
LAS ZA RAZVOJ
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LAS ZA RAZVOJ 
OD ZAČETKOV DO DANES 

Odločitev o povezavi Zgornje-
ga Posočja, Idrijsko-Cerkljanske su-
bregije, Občine Kanal ob Soči in Banj-
ške ter Trnovske planote sega v leto 
2003 in v obdobje priprave Regional-
nega programa podeželja za severoza-
hodni višinski del Severne Primorske 
(RPP). Ključni razvojni partnerji pri 
pripravi programa so bili Posoški ra-
zvojni center, Idrijsko-Cerkljanska 
razvojna agencija d.o.o., Društvo lju-
biteljev narave Planota, Kmetijsko 
gozdarski zavod Slovenije, Kmetijski 

zavod Nova Gorica in Javni zavod Tri-
glavski narodni park. To razvojno par-
tnerstvo je v sodelovanju s sedmimi 
občinami in širšo javnostjo, v letu 2007 
dopolnjen RPP, preoblikovalo v Lokal-
no razvojno strategijo za hribovski del 
Severne Primorske. Strategija je pod-
laga za izvajanje pristopa LEADER 
Programa Republike Slovenije za razvoj 
podeželja v obdobju 2007–2013. LAS 
za razvoj je bil ustanovljen 14. febru-
arja 2008, člani pa so za upravljavca 
izbrali Posoški razvojni center.

Strokovna ekskurzija za člane LAS za 
razvoj z ogledom dobrih praks v LAS 
Mislinjske in Dravske doline, marec 2011

Usposabljanje prijaviteljev za vodenje 
projektov, avgust 2009 

Udeleženci skupščine LAS za razvoj, 
september 2012

| 1 |   | 2 |

| 1 |

| 3 |

| 4 |

| 2 |

| 3 | | 4 |
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Na podlagi kriterijev za dode-
litev sredstev je območje v program-
skem obdobju 2007–2013 prejelo 
1.954.825 evrov sredstev LEADER, ki 
jih prispevata Evropski kmetijski 
sklad za razvoj podeželja (EKSRP) in 
Republika Slovenija. Del sredstev je 
namenjenih delovanju LAS za ra-
zvoj, 1.627.970 evrov pa za izvajanje 
projektov. Skupščina LAS za razvoj 
je podprla 54 zelo različnih projek-
tov iz vseh koncev našega območja v 
skupni vrednosti 2.431.110 evrov. 

LAS za razvoj je vezni člen 
med lokalnim prebivalstvom in obči-

nami, ki najbolje poznajo potrebe in 
potenciale svojega okolja. Skupaj, ob 
podpori LEADER sredstev, uresniču-
jejo svoje razvojne priložnosti. Nalo-
ge LAS za razvoj so vse od priprave in 
izvedbe razpisov, izobraževanja pro-
jektnih partnerjev in spremljanja iz-
vajanja projektov pa do priprave po-
ročil in končnih zahtevkov za izpla-
čilo, na podlagi katerih partnerji prej-
mejo dodeljena sredstva. Hkrati LAS 
za razvoj usklajuje delo svojih orga-
nov, pripravlja poročila o delovanju 
za različne institucije in skrbi za pro-
mocijo ter obveščanje javnosti.

Tim LAS za razvoj

Greta 
Černilogar

Vesna 
Kozar

Peter 
Domevšček

Meta 
Pajer

mag. Vesna 
Erhart
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Kanalska noša
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5.
URESNIČENE 

ZAMISLI 
IN ŽELJE

Raznolike želje in zamisli so že dolgo 
zorele v vseh kotičkih našega obmo-
čja, mnoge pa so se razvile potem, ko 
so bili vidni rezultati prvih projektov. 
V 54 raznolikih projektih smo v ob-
močju sedmih občin ustvarili mnoge 
nove priložnosti.

Štirje prenovljeni večnamen-
ski objekti in več opremljenih namen-
skih prostorov, osem novih informa-
cijskih točk na podeželju ter prav to-
liko tematskih poti, številne, danes že 
tradicionalne, prireditve in še mnogi 
drugi dosežki lokalnemu prebival-
stvu nudijo možnosti za druženje ter 
osebno rast. To podeželsko dogajanje 
se zliva s čari naravne pestrosti in je 
pripomoglo k temu, da se je število 
pohodnikov, športnikov ter drugih obi-
skovalcev naših krajev v zadnjih sed-
mih letih podvojilo.

Kmetijska dejavnost je danes 
veliko bolj usmerjena v izdelke za 
končnega kupca, saj neokrnjena na-
rava nudi pogoje za odlične produk-
te, čeprav v butičnih količinah. Naše 

kmetije ponujajo najrazličnejše mleč-
ne izdelke, kakovostno goveje meso 
in meso drobnice ter druge domače 
izdelke in pridelke. Prodaja na domu 
je del naše tradicije, a tudi število 
stalnih ponudnikov na lokalnih tr-
žnicah je štirikrat večje kot leta 2007. 
Večji proizvajalci svoje izdelke in 
pridelke tržijo v prestolnici, na tej in 
oni strani širše regije in v drugih 
krajih.

Program LEADER je v naše ob-
močje prinesel mnogo več kot le fi -
nančno podporo. Povezal je lokalno 
prebivalstvo in jim omogočil, da so 
pridobili raznolika znanja. Več kot 
4.000 prebivalcev se je udeležilo raz-
ličnih usposabljanj, delavnic in ogle-
dov dobrih praks, v več kot desetih 
knjižicah ter mnogih drugih publika-
cijah pa je zbrano znanje, zgodovina, 
tradicija in sodobni načini uporabe 
darov našega območja.

Skupaj smo segli višje.
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NOSILEC PROJEKTA: LAS za razvoj

PARTNERJI: Fundacija BiT Planota, 
ICRA d.o.o. Idrija, KGZS – Zavod GO, 
Mestna občina Nova Gorica, Občina Bovec, 
Občina Cerkno, Občina Idrija, Občina Kanal 
ob Soči, Občina Kobarid, Občina Tolmin, 
PRC

VREDNOST PROJEKTA: 62.600 EUR 

VREDNOST PREJETIH NEPOVRATNIH 
SREDSTEV LEADER: 44.959 EUR

RAZVOJ IN TRŽENJE LOKALNO 
TIPIČNIH PRIDELKOV, IZDELKOV 
TER STORITEV, KREPITEV 
ZNANJA, UVAJANJE NOVIH 
PODJETNIŠKIH IN EKOLOŠKIH 
TRENDOV

RAZVOJ IN ORGANIZIRANO TRŽENJE LOKALNO TIPIČNIH 
PRIDELKOV, IZDELKOV TER STORITEV 

  IZBOLJŠANJE IN VEČANJE PONUDBE PODEŽELJA – Z infor-
miranjem podeželskega prebivalstva o možnostih neposredne prodaje 
je projekt vplival na razvoj območja, kar se je občutilo predvsem na 
povečanem dodatnem zaslužku na kmetijah. Na celotnem območju 
LAS za razvoj so potekala ocenjevanja značilnih kmetijskih izdelkov, 
različna izobraževanja, predstavitvene prireditve itd. S svetovanjem in 
spodbujanjem lokalnih ponudnikov so prijavitelji razvijali obstoječe 
in nove izdelke, opravili analizo možnosti nabave lokalnih surovin na 
območju ter pregledali možnosti uporabe domačih surovin v kulinari-
ki. Nastala je tudi zgibanka o neposredni prodaji. 

  RAZVOJ NOVIH PRODUKTOV NA PODEŽELJU – Projekt je 
prispeval k razvoju novih turistično zanimivih izdelkov na Kanalskem 
(izdelava kanalske noše in vzorčnih razglednic ter prtičkov z njenimi 
motivi, odkup originalnega recepta za marijaceljski kolač) in s tem 
poskrbel za večjo prepoznavnost območja. K temu so si prizadevali 
tudi na idrijsko-cerkljanskem območju, kjer so v ta namen izvedli šte-
vilne dejavnosti za spodbujanje oblikovanja ponudbe podeželja in 
vključevanje novih ponudnikov (izdelava analize stanja in študije mo-
žnosti za razvoj novih lokalno tipičnih izdelkov, 150 ur individualnega 
svetovanja posameznikom in spodbujanje razvoja dopolnilnih dejav-
nosti na kmetijah).

  VZPOSTAVLJANJE POGOJEV ZA PREDSTAVITVE PRODUK-
TOV PODEŽELJA – Projekt je spodbujal obstoječe in potencialne po-
nudnike lokalno tipičnih izdelkov k povečanju proizvodnje ter vzpo-

NOSILEC: LAS za razvoj

PARTNERJI: ICRA d.o.o. Idrija, Društvo 
upokojencev Kanal, Občina Cerkno, 
Občina Idrija, Občina Kanal, TD Kolovrat Lig

VREDNOST PROJEKTA: 57.382 EUR

VREDNOST PREJETIH NEPOVRATNIH 
SREDSTEV LEADER: 37.542 EUR
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NOSILEC: LAS za razvoj

PARTNERJI: ICRA d.o.o. Idrija, Občina 
Bovec, Občina Cerkno, Občina Idrija, 
Občina Kanal ob Soči, Občina Kobarid, 
Občina Tolmin, PRC

VREDNOST PROJEKTA: 105.516 EUR

VREDNOST PREJETIH NEPOVRATNIH 
SREDSTEV LEADER: 31.638 EUR

NOSILEC: LAS za razvoj

PARTNERJI: Občina Idrija, Občina 
Cerkno, Občina Tolmin, Občina Kobarid, 
Občina Bovec, Občina Kanal ob Soči, 
PRC, ICRA d.o.o. Idrija, Fundacija BiT 
Planota, TD Kolovrat LIG, Zavod GOST 
na Planoti, KGZS − Zavod GO

VREDNOST PROJEKTA: 43.983 EUR 

VREDNOST PREJETIH NEPOVRATNIH 
SREDSTEV LEADER: 16.150 EUR

stavitvi novih tržnih kanalov. V ta namen so nabavili manjkajočo 
opremo za tržnico v Bovcu, kupili transportni voziček in dve zložljivi 
stojnici za Kmečko tržnico Idrija-Cerkno, medtem ko so na tolminski 
tržnici obstoječo premično prodajno prikolico zamenjali za večji tržni 
kiosk. V Kobaridu so najprej uredili lokacijo za predstavitvene dogod-
ke in trženje lokalnih produktov, kasneje pa tržnico tudi uradno odpr-
li. Pot bovške ovce je poskrbela za predstavitev bovškega sira in tukaj-
šnje tradicije sirjenja. 

  POVEZOVANJE LOKALNO TIPIČNIH PRODUKTOV S TURI-
STIČNO PONUDBO – Za hitrejši razvoj turistične ponudbe območja 
LAS in večjo splošno prepoznavnost območja so prijavitelji v sodelo-
vanju z nevladnimi organizacijami organizirali ter izvedli skupno prire-
ditev s predstavitvijo izdelkov in dejavnosti, vezanih na lokalno značilne 
proizvode. Pripravili so tudi sistem oziroma pravilnik uporabe skupnega 
znaka Grape – Dobro pridelano doma − in predstavitveni materiali za 
lokalno tipične izdelke. Poleg tega se je organizirala sadjarska razsta-
va, nabavila oprema za degustacije in predstavitve na Lokvah (degu-
stacijski pult) ter razvil nov turistični izdelek (marijaceljski kolač). 

  UGOTOVITEV STANJA REJCEV DROBNICE NA OBMOČJU 
LAS − Meso drobnice priložnost in izziv – V prvem delu so prijavitelji 
zbirali splošne podatke o navajenosti in uporabi prebivalcev Posočja 
na meso drobnice v kulinariki. Sledilo je osveščanje širše javnosti o 
možnostih uporabe kakovostnega mesa drobnice. V sklopu projekta so 
potekala tudi izobraževanja za rejce in gostince ter pokušine za širšo 
javnost. Ob zaključku projekta je nastala knjižica Jedi iz mesa drobni-
ce, v kateri so zbrani recepti, ki so jih pripravili udeleženci izobraže-
vanj v sodelovanju s kuharskim mojstrom. Knjižica je širši javnosti 
dostopna na spletnem naslovu: www.prc.si/publikacije/ostale-publi-
kacije/jedi-iz-mesa-drobnice.

  OŽIVITEV PROSTORA ZA TRŽENJE IN PROMOCIJO IDRIJ-
SKO-CERKLJANSKEGA PODEŽELJA – Gre za nadaljevanje dveh pred-
hodnih projektov, kjer so prijavitelji v središču Idrije skozi neposredne 
regionalne spodbude kupili prostor za trženje in promocijo idrijsko-
cerkljanskega podeželja, skozi Interregov projekt TIPI NET pa prostor 
nato tudi uredili. S tem zadnjim projektom so prostoru dodelili še pro-

NOSILEC: Društvo rejcev drobnice 
Zgornjega Posočja

PARTNERJI: Društvo rejcev drobnice 
Idrija-Cerkno, Društvo rejcev drobnice 
Bovške, Občina Bovec, Občina Kobarid, 
Občina Tolmin, Občina Cerkno, Občina 
Kanal ob Soči, Občina Idrija

VREDNOST PROJEKTA: 15.540 EUR

VREDNOST PREJETIH NEPOVRATNIH 
SREDSTEV LEADER: 11.158 EUR

NOSILEC: Občina Cerkno

PARTNERJI: Občina Idrija, ICRA d.o.o. Idrija

VREDNOST PROJEKTA: 60.631 EUR

VREDNOST PREJETIH NEPOVRATNIH 
SREDSTEV LEADER: 21.933 EUR
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gramske vsebine, kamor so zajeli ponudbo podeželja kot tudi izo-
braževalne, predstavitvene in promocijske dejavnosti. Pripravili so 
tudi podlage za upravljanje s prostorom (pravila uporabe in delova-
nja prostora, načrta upravljanja in tržnega reda za dejavnost tržnice 
itd.).

  SIRARSKA SKUTA IN SIROTKA – OHRANJANJE TRADICI-
JE – Projekt je proučil in promoviral dve surovini (sirotko in skuto), 
ki nastaneta v procesu sirjenja. Najprej je bila opravljena analiza 
kemijskih in mikrobioloških lastnosti, nato je sledilo ovrednotenje 
teh kakovostnih proizvodov in pregled obstoječih pisnih ter ustnih 
virov. V nadaljevanju so prijavitelji izvedli tudi predavanja in delav-
nice. Na slednjih so udeleženci nabirali samonikle zeli, iz katerih so, 
v kombinaciji s sirotko in skuto, s strokovnjaki pripravljali nove 
jedi. V okviru kuharskih prikazov oziroma delavnic sta ob zaključ-
ku projekta nastali tudi zgibanka Sirotka mlečna skrivnost in knji-
žica receptov Sirarska skuta in sirotka.

 

  PREHRANA IN TRADICIJA V ZGORNJEM POSOČJU – Na-
kup 18-ih premičnih stojnic, mobilne linije za predelavo sadja v sok 
in opreme prostora oziroma malega obrata (kuhinje) za predelavo 
živil rastlinskega izvora sodijo v naložbeni del zastavljenih projek-
tnih dejavnosti. Poleg omenjenih naložb so prijavitelji pripravili 
tudi bogat program izobraževanj (različna predavanja in delavnice 
na temo rokodelstva, gobarstva, zeliščarstva, čebelarstva, zelenja-
darstva …) in javnih predstavitev. V predelovalnem obratu so vzpo-
stavili sistem HACCP, ob pomoči animacij lokalnih društev pa pri-
pravili tudi nabor lokalnih tradicionalnih jedi, ki bodo širši javnosti 
na voljo v novi knjižici receptov.

  SIR TOLMINC − KRALJ PLANINSKEGA RAJA – Projekt je 
doprinesel k boljši prepoznavnosti in posledično tudi prodaji slo-
venskega avtohtonega sira, ki je v letu 2012 prejel zaščito geograf-
skega porekla tudi na nivoju Evropske unije. K temu je pripomoglo 
več dejavnosti, med katerimi lahko izpostavimo vzpostavitev notra-
nje kontrole, označevanja in sledenja izdelkov za člane tukajšnjega 
sirarskega društva, oblikovanje celostne podobe za sir Tolminc, iz-

NOSILEC: PRC

PARTNERJI: Društvo rejcev drobnice 
Bovške, Občina Tolmin, Sirarsko društvo 
Tolminec

VREDNOST PROJEKTA: 18.853 EUR 

VREDNOST PREJETIH NEPOVRATNIH 
SREDSTEV LEADER: 7.128 EUR

NOSILEC: Občina Kobarid

PARTNERJI: Društvo sadjarjev Zgornjega 
Posočja, KGZS – zavod GO, Občina Bovec, 
Občina Kanal ob Soči, Občina Tolmin

VREDNOST PROJEKTA: 67.116 EUR

VREDNOST NEPOVRATNIH SREDSTEV 
LEADER: 49.715 EUR 

NOSILEC: Občina Tolmin

PARTNERJI: JZ TNP, Društvo podeželskih 
žena Gornjega Posočja, Društvo 
živinorejcev Tolminske, KGZS – Zavod GO, 
Mlekarna Planika d.o.o., Občina Kobarid, 
Sirarsko društvo Tolminc, TD Tolmin

VREDNOST PROJEKTA: 70.946 EUR

VREDNOST NEPOVRATNIH SREDSTEV 
LEADER: 49.901 EUR

22 B   S 



B   S  23

NOSILEC: Občina Cerkno

PARTNERJI: KGZS − Zavod GO, 
Občina Idrija, Občina Kanal ob Soči, 
Sadjarsko društvo Cerkno Idrija 

VREDNOST PROJEKTA: 66.119 EUR

VREDNOST NEPOVRATNIH SREDSTEV 
LEADER: 48.178 EUR

vedba prireditve Praznik sira Tolminc v letih 2012 in 2013 itd. Med 
načrtovane rezultate projekta pa, poleg certificiranih proizvajalcev 
sira Tolminc, sodi tudi priprava knjižice z recepti jedi iz Tolminca.

 

  PODEŽELJE IMA VEČ – Nadgradnja dejavnosti, vezanih na 
»info točke« o lokalnih izdelkih na celotnem območju LAS za ra-
zvoj, je le ena izmed številnih dejavnosti tega projekta. V tem sklo-
pu so prijavitelji med drugim poskrbeli za dodelavo grafične podo-
be Grape novic iz tržnice, ki so izhajale mesečno, organizirali jesen-
sko prireditev Kmečka tržnica v Idriji, pripravili koncept potujoče 
kmečke tržnice, nakupili več zložljivih stojnic in hišic (kioskov) za 
občini Cerkno ter Kanal, pomagali razvijati ekološko kmetijstvo na 
idrijsko-cerkljanskem, raziskali izhodišča za možnost utemeljitve 
novega lokalnega pridelka (cerkljanski kis) itd.

  LOKALNO PRIDELANA HRANA V VRTCE IN ŠOLE – Na 
podlagi popisa potencialnih ponudnikov lokalno pridelane hrane iz 
štirih občin se je vzpostavil sistem povezovanja s skupnim ciljem – 
vrtcem in šolam zagotoviti oskrbo s kakovostno lokalno pridelano 
hrano. Projekt je tako spodbujal vključevanje kmetijskih proizvajal-
cev v oskrbo izobraževalnih institucij z doma pridelano hrano in 
posledično prispeval k povečanju količine ekološko pridelane hra-
ne. Prijavitelji so izvedli tudi delavnice in predavanja za vse udele-
žence (zaposleni, starši in otroci), uvedli izhodišča tako imenovanih 
zelenih javnih naročil in poskrbeli za promocijo.

  GRAPE − DOBRO PRIDELANO DOMA – Že pred leti se je na 
našem območju razvila blagovna znamka (BZ) GRAPE – Dobro pri-
delano doma, in sicer z namenom, da postane prepoznavna za tu-
kajšnje podeželsko območje in lokalno tipične izdelke. Ker pa se ni 
prijela na celotnem območju, so prijavitelji zasnovali nov projekt, ki 
je bil namenjen ureditvi uporabe blagovne znamke. S pristopom re-
vizije izbrane strategije imena je projekt vodil do vzpostavitve sku-
pne blagovne znamke LAS, ki označuje lokalne izdelke in pridelke 
na območju LAS. Ob zaključku je bil izdelan tudi načrt uporabe in 
razvoja blagovne znamke, ki bo prispevala k razvoju lokalnih izdel-
kov, povezovanju ponudnikov ter iskanju novih možnosti prodaje.

NOSILEC: Občina Bovec

PARTNERJI: Občina Kanal ob Soči, 
Občina Kobarid, Občina Tolmin, Združenje 
ekoloških kmetov Severne Primorske

VREDNOST PROJEKTA: 22.400 EUR

VREDNOST NEPOVRATNIH SREDSTEV 
LEADER: 16.207 EUR

NOSILEC: LAS za razvoj

PARTNERJI: Fundacija BiT Planota, 
ICRA d.o.o. Idrija, JZ TNP, KGZS – Zavod GO, 
MONG, Občina Bovec, Občina Cerkno, 
Občina Idrija, Občina Kanal ob Soči, 
Občina Kobarid, Občina Tolmin, PRC

VREDNOST PROJEKTA: 53.444 EUR

VREDNOST NEPOVRATNIH SREDSTEV 
LEADER: 43.322 EUR
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  VZPODBUJANJE KMETIJSTVA, ROKODELSTVA IN DOMA-
ČE OBRTI TER GASTRONOMIJE OB SMARAGDNI POTI – V pro-
jektu, z akronimom KROG, gre za celovitejše in učinkovitejše delo-
vanje podpornih ter strokovnih institucij na terenu, izobraževanje 
in svetovanje potencialnim ter obstoječim ponudnikom, koordina-
cijo programa tržnic in drugih skupnih prodajnih mest lokalnih iz-
delkov, povezovanje ponudnikov ter promocijo lokalnih izdelkov na 
skupni prireditvi. Vse to je pozitivno vplivalo na razvoj in organizi-
rano trženje lokalno tipičnih pridelkov, izdelkov in storitev ter po-
sledično tudi na izboljšanje socialnih in ekonomskih razmer na po-
deželju.

  PROMOCIJSKO OKO BAŠKE GRAPE – Projekt zajema dolo-
čitev smernic in temeljev za trajnostni razvoj Baške grape, obliko-
vanje turistične identitete ter zgodbe tega območja, razvoj celostne 
grafične podobe, vzpostavitev informacijsko-promocijskega sple-
tnega portala Baške grape, osveščanje in izobraževanje tukajšnjega 
prebivalstva o možnostih podeželskega podjetništva, razvoj Baške 
grape v okviru Strategije razvoja turizma v občini Tolmin, vzposta-
vitev moštva za trajnostni razvoj, ki bo delovalo z Lokalno turistič-
no organizacijo in občino ter drugimi partnerji, razvoj novih pro-
duktov in ponudnikov, povečanje obsega dela vodnikom ter ponu-
dnikom v občini Tolmin itd.

KREPITEV ZNANJA NA PODEŽELJU

  VEČ ZNANJA NA PODEŽELJU I. DEL – Projekt je omogočil 
nakup notranje opreme in informacijsko-komunikacijske tehnolo-
gije za izvedbo izobraževanj (oprema Podeželske hiše v Bovcu in 
računalniške učilnice v Idriji) ter 27 izobraževanj, ki se jih je skupno 
udeležilo 444 udeležencev. Splošna izobraževanja so bila namenjena 
prebivalcem območja LAS za razvoj, druga predavanja pa so sledila 
lokalno izraženim potrebam in glede na posebnosti posamezne ob-
čine. Udeleženci so se tako seznanili s kulturo oblačenja, osebnim 
dopolnilnim delom, pridelavo zelenjave in poljščin na večjih povr-
šinah ekološke kmetije, z varno hrano po sistemu HACCP ter dobro 
higieno in proizvodno prakso, s spravilom lesa s traktorsko prikoli-
co, peko božičnega peciva itd.

NOSILEC: LAS za razvoj

PARTNERJI: Fundacija BiT Planota, 
ICRA d.o.o. Idrija, JZ TNP, KGZS – Zavod GO, 
MONG, Občina Bovec, Občina Cerkno, 
Občina Idrija, Občina Kanal ob Soči, 
Občina Kobarid, Občina Tolmin, PRC

VREDNOST PROJEKTA: 102.011 EUR

VREDNOST NEPOVRATNIH SREDSTEV 
LEADER: 84.631 EUR

NOSILEC: Občina Tolmin

PARTNERJI: Graviton Mohor Mlakar s.p., 
Društvo Baška dediščina, KS Grahovo ob 
Bači, KS Hudajužna-Obloke, KS Kneža, 
KS Podbrdo, KS Rut-Grant, KS Stržišče 

VREDNOST PROJEKTA: 30.209 EUR

VREDNOST NEPOVRATNIH SREDSTEV 
LEADER: 23.521 EUR

NOSILEC: LAS za razvoj

PARTNERJI: Fundacija BiT Planota, 
ICRA d.o.o. Idrija, KGZS –Zavod GO, 
Mestna občina Nova Gorica, Občina Bovec, 
Občina Cerkno, Občina Idrija, Občina Kanal 
ob Soči, Občina Kobarid, Občina Tolmin, 
PRC

VREDNOST PROJEKTA: 59.163 EUR

VREDNOST PREJETIH NEPOVRATNIH 
SREDSTEV LEADER: 30.458 EUR
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  VEČ ZNANJA NA PODEŽELJU II. DEL – Program 36-ih izo-
braževanj je 552 prebivalcem območja LAS za razvoj omogočil, da 
so v domačem okolju prišli do brezplačnih znanj, ki so krepila pod-
jetniški duh in dvigovala zavest o visoki vrednosti življenja na po-
deželju, trajnostni rabi naravnih danosti in varovanju okolja. Udele-
ženci so se seznanili s finančnim vidikom dopolnilne dejavnosti, 
samoniklimi zelišči, zdravim življenjem, komuniciranjem z gosti na 
turistični kmetiji, različnimi vrstami zavarovanj, obdavčitvijo po 
normiranih stroških, dotaknili pa so se tudi uporabe in tehnologije 
predelave in obdelave jabolk, pletenja košar iz vrbovih šib itd.

  OSNOVNOŠOLCI IN EKOLOŠKO KMETOVANJE – Osvešča-
nje osnovnošolcev o pomembnosti ohranjanja kulturne krajine je 
bilo glavno vodilo projekta, v sklopu katerega so prijavitelji na 
osnovnih šolah izvedli različne delavnice (zdrava prehrana, zasadi-
tev tradicionalnega zelenjavno-zeliščnega vrta, pobiranje plodov, 
oskrba dreves, živali na kmetijah …). Poleg tega so učenci obiskali 
bližnjo ekološko kmetijo, kjer so poprijeli za kmečka opravila, ki so 
del vsakodnevnih dejavnosti. S tovrstno promocijo in novimi pri-
stopi do kmetovanja se med mladimi počasi razblinja negativni pri-
zvok kmetovanja in se povečuje možnost za kasnejšo odločitev pri 
vstopanju na trg dela.

  VEČ ZNANJA NA PODEŽELJU III. DEL – Izvedenih je bilo 41 
izobraževanj, ki se jih je udeležilo 1.612 udeležencev. Med drugim 
so si ogledali različne primere dobrih praks, se seznanili s finanč-
nim poslovanjem kmetij, s priložnostjo razvoja turizma na vasi, ce-
lovito podobo za ponudnike in njihove goste itd. Zanimiva je bila 
delavnica za sirarje, ki so se seznanili z napakami pri izdelavi trdih 
in poltrdih sirov, kot tudi izobraževalno delo s čebelarji. Manjkalo 
pa ni niti ocenjevanja domačih žganj, suhomesnatih izdelkov in si-
rov, pletenja košar, izdelave marmelad in sadnih sokov v kombina-
ciji z zelišči …

NOSILEC: LAS za razvoj

PARTNERJI: ICRA d.o.o. Idrija, PRC, 
KGZS – Zavod GO, Občina Idrija, Občina 
Cerkno, Občina Tolmin, Občina Bovec, 
Občina Kobarid, Občina Kanal ob Soči, 
Mestna občina Nova Gorica

VREDNOST PROJEKTA: 29.710 EUR

VREDNOST PREJETIH NEPOVRATNIH 
SREDSTEV LEADER: 13.041 EUR

NOSILEC: PRC

PARTNERJI: Občina Tolmin, OŠ Bovec, 
OŠ Dušana Muniha, OŠ Franceta Bevka, 
OŠ Simona Gregorčiča, OŠ Simona Kosa

VREDNOST PROJEKTA: 27.267 EUR

VREDNOST PREJETIH NEPOVRATNIH 
SREDSTEV LEADER: 25.480 EUR

NOSILEC: LAS za razvoj

PARTNERJI: Fundacija BiT Planota, 
ICRA d.o.o. Idrija, KGZS – Zavod GO, 
NAC Tolmin, Občina Bovec, Občina Cerkno, 
Občina Idrija, Občina Kanal ob Soči, Občina 
Kobarid, Občina Tolmin, PRC

VREDNOST PROJEKTA: 52.635 EUR 

VREDNOST PREJETIH NEPOVRATNIH 
SREDSTEV LEADER: 29.782 EUR
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KREPITEV PODJETNOSTI IN PODJETNIŠTVA NA KMETIJAH 
TER NA PODEŽELJU

  GEOPARK – Priložnost idrijskega podeželja – Projekt je kre-
pil podjetniški pristop lokalnega prebivalstva pri razvoju gospodar-
skih in drugih dejavnosti na podeželju ter s tem spodbujal k dodatni 
ponudbi in nastajanju novih izdelkov ter storitev na podeželju, ki se 
povezujejo oziroma dopolnjujejo z integralnim izdelkom Geoparka 
Idrija. Sooblikovanje slednjega v prepoznavno blagovno znamko s 
področja varovanja naravnih vrednot prispeva k razvoju na podeže-
lju, kot tudi razvoju samega geoparka. Prijavitelji so za dosego za-
stavljenih ciljev poskrbeli za animacijo in motivacijo prebivalcev, 
izobraževanja, usposabljanja in svetovanja ter pripravili in pilotno 
izvedli skupne ter individualne programe. 

  SAM SVOJE SREČE KOVAČ – Projekt je sestavljen iz več sklo-
pov: priprava in izvedba izobraževalnega programa, mentorstvo mo-
tiviranih posameznikov pri izoblikovanju poslovne zamisli oziroma 
registraciji podjetja (svetovanje in spremljanje), priprava in izvedba 
strokovne ekskurzije z ogledom dobrih praks ter promocija in obve-
ščanje javnosti. Izobraževalni program so partnerji zastavili tako, da 
je sestavljen iz splošnega podjetniškega dela in specialističnih delavnic 
(trženje v turizmu, trženje prireditev, delo na daljavo, zelena poslov-
na darila in spominki, podjetniške priložnosti v športu itd.) 

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA ZA PROMOCIJO IN IN-
FORMIRANOST NA PODEŽELJU

  PODEŽELSKI ELEKTRONSKI VODIČ – Projekt na eni strani 
odgovarja na željo turistov po oblikovanju ogledov po svoji meri, na 
drugi pa uporablja možnosti sodobnih informacijsko-komunikacij-
skih tehnologij. V elektronske karte območja so vnesli topografske 
podatke o pomembnih kulturnih, naravnih in drugih znamenitostih 
ter oblikovali dve turistični poti. Za vsako občino so usposobili dve 
osebi, ki bosta lahko nadaljevali z vnosom pomembnih točk v elek-
tronske karte in jih opremili s pametnim mobilnim telefonom, ki 
omogoča snemanje poti oziroma točk. Mentor s poglobljenim zna-
njem pa bo lahko pridobljeno znanje in izkušnje širil tudi na druge 
zainteresirane.

NOSILEC: Občina Idrija

PARTNERJI: Društvo kmečkih žena in 
deklet Vojsko, ICRA d.o.o. Idrija, 
Radio Cerkno d.o.o., TKD Kanomlja 

VREDNOST PROJEKTA: 44.388 EUR

VREDNOST NEPOVRATNIH SREDSTEV 
LEADER: 35.180 EUR

NOSILEC: LAS za razvoj

PARTNERJI: Fundacija BiT Planota, 
ICRA d.o.o. Idrija, JZ TNP, KGZS − Zavod GO, 
Mestna občina Nova Gorica, Občina Bovec, 
Občina Cerkno, Občina Idrija, Občina Kanal 
ob Soči, Občina Kobarid, Občina Tolmin, 
PRC

VREDNOST PROJEKTA: 25.232,93 EUR

VREDNOST NEPOVRATNIH SREDSTEV 
LEADER: 20.514,70 EUR

NOSILEC: Ustanova fundacija BiT Planota

PARTNERJI: LTO Bovec, Mestna občina 
Nova Gorica, Občina Idrija, Občina Kanal 
ob Soči, Občina Kobarid, Občina Tolmin, 
Zavod GOST na Planoti 

VREDNOST PROJEKTA: 66.851 EUR

VREDNOST NEPOVRATNIH SREDSTEV 
LEADER: 49.905 EUR
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| 1 |  Sir Tolminc – kralj planinskega raja

| 2 |   Povezovanje lokalno tipičnih produktov 
s turistično ponudbo – nakup 
degustacijskega pulta na Lokvah

| 3 |   Več znanja na podeželju III. del – 
delavnica Sadje in zdravje

| 4 |   Osnovnošolci in ekološko kmetovanje – 
ekskurzija na turistični kmetiji Pr' Jureč

| 5 |   Prehrana in tradicija v Zgornjem 
Posočju – nakup premične linije za 
predelavo sadja v sok

| 6 |   Oživitev prostora za trženje in promocijo 
Idrijsko-Cerkljanskega podeželja – 
pokrita kmečka tržnica Idrija

| 1 |

| 2 |

| 4 || 3 |

| 5 | | 6 |
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IZBOLJŠANJE POGOJEV 
ZA BIVANJE IN DELO NA 
PODEŽELJU

INFRASTRUKTURA ZA POVEZOVANJE DEJAVNOSTI NA VASI

  VEČNAMENSKI OBJEKT ZA KS IN ŠKTD LEVPA – Športno 
kulturno in turistično društvo (ŠKTD) Levpa si je več let zapored 
prizadevalo zgraditi večnamenski objekt za razne kulturne in špor-
tne prireditve. V objektu so predvideli tudi urejene skupne prostore 
za potrebe tukajšnje krajevne skupnosti (KS) in omenjenega dru-
štva (sestanki, druženja, prireditve, delavnice, predavanja, rekreaci-
ja itd.). S pomočjo projekta so prijavitelji poskrbeli za gradbeno-
obrtniška dela, s katerimi so zagotovili nove talne estrihe, položene 
talne obloge, urejene sanitarije z moško in žensko garderobo, sistem 
ogrevanja (kotlovnico in radiatorje) ter urejeno razsvetljavo.

RAZVOJ TURISTIČNE INFRASTRUKTURE NA PODEŽELJU

   MREŽA TEMATSKIH POTI NA OBMOČJU LAS – Po pripravi 
strategije povezovanja tematskih poti (popis že obstoječih, študija 
povezovanja, načrt in strokovna podlaga za pripravo nove poti, na-
bor predlogov …) je sledila realizacija zastavljenih dejavnosti v sklo-
pu šestih različnih tematskih poti: • Poti po mlečnih planinah, • Po 
poteh Baške dediščine, • Tematske poti na Idrijskem, • Krajinski park 
Zgornja Idrijca, • Tematske poti na Banjški in Trnovski planoti – iz-
bor vsebine na tematski poti Pot za zidom, • Gozdne učne poti med 
reko Idrijo in Sočo. Ob tem je za posamezne poti nastal različni pro-
mocijski material (informacijske table, spletne strani, zloženke itd.).

  PRIDOBITEV DOKUMENTACIJE ZA ENOSTAVNO GRAD-
BENO DOVOLJENJE ZA POT NA PLANINO BOŽCA NA STOLU, ZA 
ODSEK SEDLO–BOŽCA – Projekt je omogočil ureditev zemljiško 
knjižnega stanja za pot iz vasi Sedlo do planine Božca. To je bila 
osnova za pridobitev enostavnega gradbenega dovoljenja in v za-
dnji fazi tudi ureditev varne poti za uporabnike (domačine in ovče-
rejce ter govedorejce, ki pasejo na planini, planince in druge doma-

NOSILEC: Športno kulturno društvo Levpa

PARTNERJA: KS Levpa, Občina Kanal ob Soči

VREDNOST PROJEKTA: 61.365 EUR 

VREDNOST PREJETIH NEPOVRATNIH 
SREDSTEV LEADER: 25.267 EUR

NOSILEC: LAS za razvoj

PARTNERJI: DIT gozdarstva Posočja, 
Društvo Baška dediščina, Fundacija BiT 
Planota, KUD Avgust Idrija, LTO Bovec, 
LTO Laufar Cerkno, LTO Sotočje, Mestna 
občina Nova Gorica, Občina Bovec, Občina 
Cerkno, Občina Idrija, Občina Kanal ob Soči, 
Občina Kobarid, Občina Tolmin, PRC

VREDNOST PROJEKTA: 52.170 EUR

VREDNOST PREJETIH NEPOVRATNIH 
SREDSTEV LEADER: 35.198 EUR

NOSILEC: Občina Kobarid

PARTNERJI: KS Breginj,  KS Kred-Staro 
selo, KS Sedlo, Pašna skupnost Božca, PRC, 
Razvojno društvo Breginjski kot

VREDNOST PROJEKTA: 20.243 EUR

VREDNOST PREJETIH NEPOVRATNIH 
SREDSTEV LEADER: 5.870 EUR
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če ter tuje goste). Za dosego zastavljenega cilja je moral prijavitelj 
poprej pripraviti podatke in pridobiti služnostno pravico na okoli 
120-ih parcelah, po katerih je pot speljana. Dokler služnost ni bila 
urejena, so bili vsi posegi na njej brez zakonske podlage. 

  KOZOLČKI NA PODEŽELJU – Občina Idrija je idrijsko pode-
želje želela približati obiskovalcem z novimi velikimi informacijski-
mi tablami (kozolčki s tablami v velikosti 150 cm x 200 cm), ki v 
besedi in sliki predstavljajo naravne posebnosti ter zgodovinske, 
tehniške in kulturne znamenitosti idrijskega podeželja. Hkrati so te 
table obiskovalcem v pomoč tudi pri iskanju gostinske ponudbe in 
prenočitvenih kapacitet. S tem so zagotovili ustrezno infrastrukturo 
za kakovostno bivanje domačinov, za potrebe opravljanja gospodar-
skih dejavnosti in potrebe obiskovalcev.

 

  ETNOLOŠKO TEMATSKA POT BOVEC – Na Bovškem je na-
stala nova krožna tematska učna pot, s katero so prijavitelji opozo-
rili na etnološke posebnosti in popestrili že obstoječo turistično po-
nudbo. Pot namreč obiskovalce popelje po zanimivih etnoloških 
kotičkih, ki jih sicer na prvi pogled obiskovalec ne bi opazil. Na 
enajstih točkah so postavili panoje, ki ponujajo informacije o loka-
ciji. Opisani so različni etnološki predmeti, objekti, legende in druge 
zanimivosti. Ob tem je nastala tudi zgibanka z vrisano karto poti, ki 
služi kot vodnik po tematski poti. 

  PRAVLJICA V BOVCU − Tematske sprehajalne poti za revita-
lizacijo naravne dediščine – Okolica Bovca ponuja številne odma-
knjene in očem skrite lepote. Da bi te poti ne bile pozabljene v na-
glici vsakdanjega življenja, so se prijavitelji odločili, da sanirajo in 
uredijo poti do slapa Virje, slapa Boke, poti v Kal Koritnici in na 
Letališču Bovec; opremijo razgledne točke vseh štirih lokacij, jim 
dodajo informacijske in učne table, z vsebinsko vrednostjo lokalnih 
izročil, krajinskih značilnosti in naravne ter kulturne dediščine; 
vključijo naravno in kulturno dediščino v razvojne ukrepe podeže-
lja; vzpostavijo sodelovanje med lokalno skupnostjo in turističnimi 
ponudniki ter ustvarijo pogoje za nove turistične izdelke in vodene 
oglede.

NOSILEC: Občina Idrija

PARTNERJI: KS Kanomlja, KS mesto Idrija, 
KS Vojsko 

VREDNOST PROJEKTA: 34.997 EUR 

VREDNOST PREJETIH NEPOVRATNIH 
SREDSTEV LEADER: 10.240 EUR

NOSILEC: TD Bovec

PARTNERJI: LTO Bovec, Občina Bovec

VREDNOST PROJEKTA: 10.428 EUR

VREDNOST PREJETIH NEPOVRATNIH 
SREDSTEV LEADER: 4.345 EUR 

SPLETNA STRAN: www.bovec.si/
kulturna_dediscina/etnoloska_pot_
bovec, www.td-bovec.si/documents/
etnoloskapot.pdf

NOSILEC: EN HEC oblikovanje, 
svetovanje, trgovina d.o.o.

PARTNERJI: TD Čezsoča, TD Bovec, 
Občina Bovec, PKG gostinstvo in 
turizem d.o.o.

VREDNOST PROJEKTA: 67.600 EUR

VREDNOST NEPOVRATNIH SREDSTEV 
LEADER: 49.980 EUR
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  ZGODOVINSKA POT IDRSKO – Potreba po postavitvi zgo-
dovinske poti se je pokazala pri zbiranju zgodovinskih podatkov, 
listin in fotografij za knjige Idrsko–Mlinsko (avtor Peter Stres), Vo-
dni mlini na Kobariškem (avtor Peter Stres) in pri izdelavi spletne 
strani Idrskega (www.idrsko.si). Gre za okoli pet kilometrov dolgo 
krožno pot, ki povezuje Kobarid z omenjeno vasico. Samo traso 
označuje 20 manjših informacijskih tabel, ki na določenih točkah 
opisujejo bodisi posamezne zgradbe bodisi dogodke, ki so zaznamo-
vali kraj, poleg tega pa opozarjajo na kmetije, vojni muzej, možnost 
nakupa lokalnih proizvodov itd. 

NOSILEC: Občina Kobarid

PARTNERJI: KS Idrsko, Mkud Kobarid, 
ŠTD Idrsko, Ustanova "Fundacija Poti miru 
v Posočju"

VREDNOST PROJEKTA: 32.806 EUR

VREDNOST NEPOVRATNIH SREDSTEV 
LEADER: 23.599 EUR
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| 1 |  Večnamenski objekt Levpa za KS in 
ŠKTD Levpa

| 2 |  Mreža tematskih poti na območju LAS – 
Zemljevid Mlečne planine v Zgornjem 
Posočju

| 3 |  Etnološko tematska pot Bovec 

| 4 |  Kozolčki na podeželju

| 1 | | 2 |

| 3 |

| 4 |
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KREPITEV DRUŠTVENEGA IN 
SOCIALNEGA ŽIVLJENJA NA 
VASI TER VAROVANJE NARAVE 
IN REVITALIZACIJA DEDIŠČINE

DRUŠTVENO IN SOCIALNO ŽIVLJENJE NA VASI

  VKLJUČITEV GEOLOŠKE DEDIŠČINE V PODEŽELSKI TU-
RIZEM NA OBMOČJU POREČJA IDRIJCE (IDRIJSKEGA IN TOL-
MINSKEGA) – S projektom so prijavitelji zagotovili celovito in na-
črtno upravljanje z naravno geološko dediščino na območju LAS za 
razvoj. V prvi fazi so poskrbeli za detajlni popis inventarja geološke 
dediščine na območju, ki je služil za nadaljnji izbor najpomembnej-
še dediščine. Sledil je opis posameznih izbranih točk, predavanja, 
predstavitve in delavnice ter izobraževanje strokovnih sodelavcev. 
Rezultate so nato predstavili na mednarodni konferenci in na novi 
spletni strani. Poleg tega so dopolnili tudi že obstoječo geološko 
zbirko na Gimnaziji Tolmin.

  KREPITEV LOKALNE IDENTITETE – V okviru projekta so 
se prijavitelji odločili, da prek javnega razpisa sofinancirajo etnolo-
ške prireditve po celotnem območju LAS za razvoj, ki zasledujejo 
cilje ohranjanja kulturne dediščine in povezujejo ter aktivirajo po-
samezno lokalno skupnost. Ob tem so izdelali bazo društev, ki se 
ukvarjajo s tovrstnimi dejavnostmi, popisali prireditve, ki izpolnju-
jejo pogoje za kandidiranje na skupnem razpisu, izdelali enostavno 
razpisno dokumentacijo in poiskali nosilca projekta. Projekt je tako 
omogočil organizacijo in izvedbo 18-ih lokalnih prireditev z etnolo-
ško-kmetijskimi vsebinami.

  FENIX – UTRIP KANOMLJE – Projekt temelji na ponovni 
oživitvi družabnega življenja in obnovitvi starih podeželskih znanj 
v geografsko razgibanem in zato težje dostopnemu kraju. Med glav-
ne dejavnosti projekta sodijo organizacija dveh etnoloških taborov, 
izvedba delavnic za otroke in odrasle, oživitev kulturne in pevske 
dejavnosti, raziskovanje etnološkega in kulturnega življenja itd. Iz-

NOSILEC: Rudnik živega srebra Idrija d.o.o.

PARTNERJI: NAC Tolmin, Občina Idrija, 
Občina Tolmin

VREDNOST PROJEKTA: 53.053 EUR

VREDNOST PREJETIH NEPOVRATNIH 
SREDSTEV LEADER: 33.696 EUR

SPLETNA STRAN: www.rzs-idrija.si

NOSILEC: LAS za razvoj

PARTNERJI: PRC, Fundacija BiT Planota, 
ŠD Sužid, KUD Igralska skupina Drežnica, 
TD Bovec, TD Čezsoča, TD Log pod 
Mangartom, TD Soča-Lepena, TD Soča-
Trenta, TD Kolovrat Lig, ŠD Morsko, 
TD pod Kojco, Društvo podeželske mladine 
Vrsnik Ledine, TD Idrijske Krnice, Aktiv žena 
in deklet Trnovo, TD Lokovec, K. Z. Tolmin 
z.o.o., KS Poljubinj

VREDNOST PROJEKTA: 59.107 EUR

VREDNOST PREJETIH NEPOVRATNIH 
SREDSTEV LEADER: 40.426 EUR

NOSILEC: TKD Kanomlja

PARTNERJI: Občina Idrija

VREDNOST PROJEKTA: 52.858 EUR 

VREDNOST PREJETIH NEPOVRATNIH 
SREDSTEV LEADER: 43.897 EUR
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postavit gre predvsem različne delavnice, ki so prek medgeneracij-
skega prenosa znanj potekale na domačiji Šturmajce in s katerimi 
so prijavitelji poudarjali pomen prehrane z lokalno pridelanimi pri-
delki in izdelki ter spodbujali zavedanje vrednosti naravne in kul-
turne dediščine.

 

  PODPORA PRIREDITVAM NVO NA OBMOČJU LAS – Projekt 
je namenjen nevladnim organizacijam (NVO), ki skrbijo za trajno-
stni razvoj v ožjem in širšem okolju ter jih zanima razvoj podeželja, 
ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter vsem, ki se prostovolj-
no ukvarjajo z organizacijo prireditev, namenjenih promociji območja. 
V ta namen so prijavitelji pripravili in izvedli razpis za organizacijo 
in izvedbo etnoloških prireditev, ki jih pripravljajo NVO-ji. Izdelali 
so tudi osnutek terminskega koledarja tradicionalnih prireditev, ki 
jih NVO-ji organizirajo na območju LAS. V sklopu projekta je bilo 
na območju vseh sodelujočih občin sofinanciranih 19 prireditev.

  POVEZUJMO KOBARIŠKO PODEŽELJE – Prijavitelji so s 
projektom spodbujali organiziranje tradicionalnih prireditev v iz-
vedbi kulturnih in turističnih društev ter krajevnih skupnosti in s 
tem ohranjali izročila, dediščino ter lokalno identiteto. Spodbujali 
so tudi sodelovanje med ljudmi in pomoč med generacijami. S 15-imi 
turistično-informativnimi tablami so zagotovili primerno infrastruk-
turo za razvoj turizma, izdelali brošuro vseh ponudnikov in brošuro 
z zgodovinskimi in etnološkimi vsebinami, ki bodo v pomoč turi-
stičnim vodnikom. Izdali so tudi koledar prireditev na kobariškem.

  OD ZADRUGE DO SOCIALNEGA PODJETJA – Projekt je po-
polna novost na območju, saj so vse dejavnosti osredotočene na iz-
vedbo nove dejavnosti – socialnega podjetja in to z inovativnim 
pristopom, učenjem in usposabljanjem ciljnih skupin v učnem pod-
jetju. Ta so v rednih srednješolskih programih sicer znana praksa, 
ni pa prakse o učnem socialnem podjetju niti prakse o učnem pod-
jetju z odraslim podeželskim prebivalstvom. Projekt to spremeni, 

NOSILEC: Fundacija BIT planota 

PARTNERJI: Agencija LARS, C.M.A.K., 
Društvo Baška dediščina, Društvo kmečkih 
žena in deklet Vojsko, Društvo žena 
in deklet Trnovo pri Gorici, Folklorno 
društvo Ivan Laharnar, KD Stol Breginj, 
KD Svoboda Deskle, Mestna Občina Nova 
Gorica, Občina Bovec, Občina Cerkno, 
Občina Idrija, Občina Kanal ob Soči, Občina 
Kobarid, Občina Tolmin, Prosvetno društvo 
Soča Kanal, Rokodelsko društvo DRIKLC, 
Športno turistično in kulturno društvo 
LO-KO, TD Bovec, TD Kobarid, TD Lokve, TD 
Soča Trenta, TKD Kanomlja, TRD Globočak, 
TZGP, Zavod GOST na Planoti

VREDNOST PROJEKTA: 71.458 EUR 

VREDNOST PREJETIH NEPOVRATNIH 
SREDSTEV LEADER: 61.425 EUR

NOSILEC: Občina Kobarid

PARTNERJI: LTO Sotočje, Razvojno 
društvo Breginjski kot, KS Borjana 
Podbela, KS Drežnica, KS Livek

VREDNOST PROJEKTA: 67.769 EUR

VREDNOST NEPOVRATNIH SREDSTEV 
LEADER: 49.586 EUR

NOSILEC: Projektno in poslovno 
svetovanje, BRAJLIH Lilijana s.p., 
Podružnica PROJEKTI Lokovec

PARTNERJI: INTER-ES d.o.o., POTENCIAL, 
Inštitut za revitalizacijo podeželja

VREDNOST PROJEKTA: 38.334 EUR

VREDNOST NEPOVRATNIH SREDSTEV 
LEADER: 31.566 EUR
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saj uvede izobraževanje projektnega osebja, razvija nov program 
izobraževanja in usposabljanja socialnega podjetništva na podeže-
lju, organizira posvet, pripravi nova klasična in e-gradiva … ter ne 
nazadnje pripravi podlago za registracijo socialnega podjetja.

  PODPORA PRIREDITVAM NVO NA OBMOČJU LAS – Prvi 
del projekta je bil namenjen usposabljanju nevladnih organizacij 
(NVO) na področju tehnične izvedbe prireditev in oblikovanju ino-
vativnih vsebin. Člani društev so se udeležili usposabljanj in izobra-
ževanj o aktivnem vključevanju obiskovalcev v program prireditev, 
pravnih vidikih njihovih izvedb … Gre za nov pristop k organizaciji 
prireditev v našem območju, ki hkrati pospešuje povezovanje in 
prenos znanj med različnimi lokalnimi NVO. Tako pridobljena zna-
nja so v prakso prenesli v drugem sklopu projekta, kjer so organizi-
rali sedem prireditev na temo lokalne kulturne dediščine. Projekt 
zaokroža strokovna ekskurzija in katalog.

VAROVANJE NARAVE IN REVITALIZACIJA KULTURNE 
(ZGODOVINSKE, ETNOLOŠKE TER TEHNIČNE) DEDIŠČINE

  RAVNANJE Z NEVARNIMI ODPADKI NA PODEŽELJU – V 
gospodinjstvih nastajajo tudi nevarni odpadki, ki se pogosto kopičijo 
po kleteh, garažah in stanovanjih. Posebej nevarna so stara škropiva, 
ki se v uporabi v kmetijstvu ali vrtičkarstvu, in odpadna olja, barve, 
razredčila, stare baterije idr. S projektom so prijavitelji želeli vzpo-
staviti proces informiranja in ozaveščanja prebivalcev, za cilj pa so 
si zadali, spremembo miselnosti, in sicer, da bi potrošniki že v samih 
trgovinah kupovali primerne izdelke, v gospodinjstvih pa ustrezno 
poskrbeli za ločevanje odpadkov v za to določene zabojnike. 

  INFORMACIJSKI CENTER KOT DEJAVNIK POVEZOVANJA 
KMETIJSTVA IN TURIZMA – V kobariški Pepčevi oziroma Zeleni 
hiši je ob pomoči projekta zaživela Info postaja Triglavskega naro-
dnega parka (TNP) in Turistično informacijskega centra Kobarid, 
kjer se skupaj predstavljajo naravne znamenitosti, TNP in zanimi-
vosti podeželja nasploh. Ob tem se je oblikoval tudi program učne 
poti tukajšnjih avtohtonih pasem domačih živali (krava cika, dre-
žniška koza in bovška ovca), v neposredni bližini Drežniških Raven 

NOSILEC: PRC

PARTNERJI: Občina Tolmin, 
JP Komunala Tolmin

VREDNOST PROJEKTA: 13.659 EUR

VREDNOST PREJETIH NEPOVRATNIH 
SREDSTEV LEADER: 7.443 EUR

NOSILEC: Občina Kobarid

PARTNERJI: AS Krasji Vrh, JZ TNP, 
Društvo rejcev drobnice Zgornje Posočje, 
KGZS − zavod GO,  LTO Sotočje, PRC

VREDNOST PROJEKTA: 76.244 EUR

VREDNOST PREJETIH NEPOVRATNIH 
SREDSTEV LEADER: 32.011 EUR
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NOSILEC: LAS za razvoj

PARTNERJI: C.M.A.K., Društvo Baška 
dediščina, Društvo za promocijo in zaščito 
idrijskih jedi, Fundacija BiT Planota, 
ICRA d.o.o. Idrija, KD Stol Breginj, Mestna 
občina Nova Gorica, Občina Bovec, 
Občina Cerkno, Občina Idrija, Občina Kanal 
ob Soči, Občina Kobarid, Občina Tolmin, 
PRC, TD Čezsoča, TD Kal nad Kanalom, 
TD KUK Ravne-Bate 

VREDNOST PROJEKTA: 110.590 EUR

VREDNOST NEPOVRATNIH SREDSTEV 
LEADER: 84.925 EUR
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pa se je nato uredilo še predstavitveno območje omenjene poti. Pro-
jekt prispeva k osveščanju prebivalcev in gostov o zavarovanih ob-
močjih in varovanju narave nasploh.

  VZPOSTAVITEV REGIJSKEGA PARKA NANOS-TRNOVSKI 
GOZD – Osnovni namen projekta je vezan na oceno stanja z vidika 
varstva in primerne rabe varstveno občutljivega območja ter pri-
pravo predloga za njegovo sistemsko varovanje in razvojno spodbu-
janje. Ker so prijavitelji želeli preveriti možnosti za vzpostavitev 
regijskega parka, so v prvem delu pripravili popis obstoječih dejav-
nosti na območju, v nadaljevanju pa izdelali in uskladili predlog, kaj 
vse bi bilo treba na območju regijskega parka zaščititi. V zadnji fazi 
je sledila še priprava projektnih predlogov, ki bodo služili za kandi-
diranje na mednarodnih razpisih. 

  KROG PARKOV – ERA – Z delavnicami za šolske otroke, 
mednarodnimi naravoslovnimi dnevi, strokovnima ekskurzijama, 
skupnimi prireditvami z naravovarstvenimi vsebinami in urejenimi 
informacijskimi točkami na štirih šolah so prijavitelji prispevali k 
osveščanju mladih ter drugih obiskovalcev o pomenu in varovanju 
narave. Poleg tega so s projektom prebivalcem parka prek naravo-
varstva povečali razvojne možnosti. V tem sklopu se je nadgradila 
tudi iniciativa »krog parkov« in izdelal promocijski material (kole-
dar prireditev, dokumentarni film o naravi in ponudbi ljudi v par-
kih, skupne predstavitve na sejmih itd.).

  KULTURNA DEDIŠČINA V OBLAČILIH PODEŽELJA – Na 
osnovi zbranih ustnih in pisnih virov o kulturi oblačenja na podeže-
lju okoli leta 1900 (pri tem so prijaviteljema na pomoč priskočili 
strokovnjaki iz idrijskega mestnega muzeja) so prijavitelji pripravi-
li fototeko v elektronski obliki, izvedli dve učni delavnici na temo 
priprave značilnih idrijskih in cerkljanskih jedi ter kupili opremo za 
izvedbo predstavitev društva in degustacij omenjenih jedi na različ-
nih prireditvah. V želji po ohranitvi kulturne dediščine in ljudskega 
izročila podeželja so za članice društva podeželskih žena in moške-
ga pevskega zbora izdelali in nabavili devet moških in šest ženskih 
pražnjih oblačil. 

NOSILEC: JZ TNP

PARTNERJI: Društvo rejcev drobnice 
Zgornjega Posočja, KGZS - zavod GO, 
LTO Sotočje, Občina Kobarid, 
OŠ Simona Gregorčiča Kobarid, PRC

VREDNOST PROJEKTA: 36.575 EUR 

VREDNOST PREJETIH NEPOVRATNIH 
SREDSTEV LEADER: 19.883 EUR 

SPLETNA STRAN: www.giro-dei-parchi.eu/
sl/triglavski-narodni-park/zacetek.html; 
www.tnp.si

NOSILEC: Društvo podeželskih žena Idrija-
Cerkno

PARTNERJI: KD Jurko Gore

VREDNOST PROJEKTA: 17.321 EUR 

VREDNOST PREJETIH NEPOVRATNIH 
SREDSTEV LEADER: 15.805 EUR
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NOSILEC: Občina Idrija

PARTNERJI: Občina Tolmin, ICRA d.o.o. 
Idrija, NAC Tolmin, PRC

VREDNOST PROJEKTA: 30.107 EUR

VREDNOST PREJETIH NEPOVRATNIH 
SREDSTEV LEADER: 15.000 EUR
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  GEOLOŠKE POTI − PREDSTAVITEV NARAVNE DEDIŠČINE − 
Gre za projekt, ki je na izviren način povezal naravno in kulturno 
dediščino ter hkrati dopolnil že obstoječo turistično ponudbo. Poleg 
tega je obudil sodelovanje s šolami in pomembno prispeval k osve-
ščanju mladine o pomembnosti narave za obstoj človeka, saj so se v 
tem sklopu med drugim pripravili programi za šolsko mladino ter 
lokalne skupnosti (izbor prilagojenih programov za različne nivoje, 
priprava delovnih listov, priprava vzorcev za izvedbo terenskih 
ogledov tematskih poti …). Pripravile so se tudi publikacije o Idrij-
skih geoloških poteh. Naravno in kulturno dediščino so opisali in 
povezali v treh izbranih tematskih poteh: Krajinski park Zgornja 
Idrijca, Vojsko – najvišja ležeča vas na Primorskem ter Med Gore-
njo Trebušo in Tolminom - nekatere geomorfološke in kulturne po-
sebnosti. 

  REVITALIZACIJA PROSTOROV ČIPKARSKE ŠOLE – Čip-
karska šola Idrija je s pomočjo projekta na novo opremila obstoječi 
kabinet za risanje klekljarskih vzorcev in uporabnikom omogočila 
delo v skladu z razmerami v hitro učeči se družbi in uporabo infor-
macijsko-komunikacijske tehnologije. Novo opremo je dobil tudi 
obstoječi in poprej skromno ter neprimerno opremljeni prostor, ki 
služi za postavljanje razstav. Slednjega so preuredili v razstavno ga-
lerijo idrijskih čipk. Projekt je, poleg obveščanja javnosti, pripomo-
gel tudi k postavitvi in odprtju stalne razstave idrijskih čipk. 

  LES IN ŽIVALI V TRNOVSKEM GOZDU − Zbiranje in uredi-
tev razstavnih predmetov, postavitev stalne razstave in priprava 
spremljevalne brošure v tako imenovani Učilni so bile glavne dejav-
nosti projekta, ki si je med drugim zadal, da na enem mestu predsta-
vi rastline in živali z območja Banjške in Trnovske planote. Razsta-
va ponuja opise njihovih značilnosti, posebnosti, načina življenja in 
sovražnike. Posebnost Učilne je tudi kviz, ki ponuja možnost, da 
svoje znanje preverimo na licu mesta pred ali pa po ogledu razstave. 
Razstava je v glavnem namenjena mladini, ki v okviru šolskih ali 
naravoslovnih dni zahaja na Lokve, seveda pa si jo lahko ogledajo 
tudi drugi naključni obiskovalci.

NOSILEC: Gimnazija Jurija Vege Idrija, 
Čipkarska šola Idrija

PARTNERJI: /

VREDNOST PROJEKTA: 20.453 EUR 

VREDNOST PREJETIH NEPOVRATNIH 
SREDSTEV LEADER: 8.667 EUR

NOSILEC: Zavod GOST na Planoti

PARTNERJI: /

VREDNOST PROJEKTA: 8.140 EUR 

VREDNOST PREJETIH NEPOVRATNIH 
SREDSTEV LEADER: 8.000 EUR
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NOSILEC: Občina Idrija

PARTNERJI: Gimnazija Jurija Vege Idrija, 
Muzejsko društvo Idrija, Občina Tolmin, 
OŠ Idrija, Rudnik živega srebra Idrija d.o.o.

VREDNOST PROJEKTA: 55.094 EUR

VREDNOST PREJETIH NEPOVRATNIH 
SREDSTEV LEADER: 20.180 EUR

SPLETNA STRAN: www.idrija.si/arhiv-
novice-obvestila/102-arhiv/838.html in 
www.geopark-idrija.si
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  V KROGOTOKU − Projekt V krogotoku je bil namenjen mla-
dim športnikom, predšolskim otrokom, osnovnošolcem in srednje-
šolcem. Z njim je nosilec projekta udejstvovanje otrok in mladih 
postavil v naravo, kjer so na raznovrstne načine spoznavali in tudi 
sami s svojo ustvarjalnostjo interpretirali tam doživete trenutke. 
Vse dejavnosti je nato zbral v interaktivnem pribočniku Ferplej, ki 
je dosegljiv na spletnem naslovu www.prc.si/publikacije/ostale-pu-
blikacije. Mladi športniki namreč zelo dobro razumejo duha špor-
tnega »fair play-a«. Prijavitelj pa je želel doseči tudi to, da bi bil 
tudi naš odnos do narave takšen. 

  KRAJINSKI PARK ZGORNJA IDRIJCA – V želji, da bi na 
enem mestu predstavili Krajinski park Zgornja Idrijca, je nastal is-
toimenski projekt, ki širši javnosti na pregleden način omogoča se-
znanitev z naravno in kulturno dediščino, ki se je hranila v parku. V 
sklopu tega so prijavitelji nadgradili obstoječo spletno stran krajin-
skega parka, pripravili interaktivno karto, poskrbeli za prevode be-
sedil in postavitev spletnih strani v angleškem, nemškem in italijan-
skem jeziku. Poleg tega so stran implementirali na turistični portal 
Občine Idrija in izdali še 36 tematskih izdaj razglednic, na katerih je 
predstavljena krajina, živalski in rastlinski svet ter tehnična in kul-
turna dediščina.

  TEMATSKA POT NA SVOJI ZEMLJI – Projekt predstavlja no-
vo interpretacijo filmske dediščine z vidika lokalne skupnosti in 
prostora. Prijavitelji so z odprtjem tematske poti, ki obeležuje dedi-
ščino prvega slovenskega zvočnega celovečernega filma Na svoji 
zemlji, obogatili kulturno ponudbo Baške grape, dvignili samozave-
danje domačinov o kulturni dediščini svojega prostora in povečali 
njegovo prepoznavnost. Poleg urejene in označene poti so natisnili 
razglednice in plakate, izdelali DVD-je, pripravili razpis za kratke 
filme Na svoji zemlji danes, soorganizirali posvet, pripravili prosla-
vo, dopolnili in nadgradili spletno stran, izvedli tri strokovne delav-
nice itd. 

NOSILEC: KUD Avgust Idrija

PARTNERJI: ABC Merkur d.o.o., ICRA d.o.o. 
Idrija, Občina Idrija, Založba Bogataj

VREDNOST PROJEKTA: 11.267 EUR

VREDNOST PREJETIH NEPOVRATNIH 
SREDSTEV LEADER: 3.939 EUR 

SPLETNI STRANI: park.idrija-turizem.si in 
www.idrija-turizem.si

NOSILEC: Občina Tolmin

PARTNERJI: Društvo Baška dediščina, 
KS Grahovo ob Bači, PD Podbrdo, 
Tolminski muzej

VREDNOST PROJEKTA: 47.746 EUR

VREDNOST NEPOVRATNIH SREDSTEV 
LEADER: 37.714 EUR 

SPLETNA STRAN: www.tpnasvojizemlji.si
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NOSILEC: Posoški razvojni center

PARTNERJI: /

VREDNOST PROJEKTA: 12.666 EUR 

VREDNOST PREJETIH NEPOVRATNIH 
SREDSTEV LEADER: 12.105 EUR 

SPLETNA STRAN: 
www.youtube.com/watch?v= 
OfKKmj3N730
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  RAZVOJ IDRIJSKE ČIPKE IN TRŽNE ZNAMKE »IDRIA LA-
CE« – Priprava in izvedba terenske etnološke raziskave o klekljanju 
in čipki, izdelava razvojnega dokumenta Razvoj tržne znamke 
IDRIA LACE, izvedba izobraževanj in delavnic, izdelava spletnih 
strani, ustvarjalna srečanja s študenti, posodabljanje vzorcev in di-
gitalizacija, priprava etnološkega filma Idrijska čipka in razstava o 
njej … vse to in še veliko več sodi pod okrilje projekta, ki je povezal 
vse ustvarjalce, povezane z idrijsko čipko. Poleg tega je projekt 
spodbujal klekljarice s podeželja, da se vključijo v Društvo kleklja-
ric idrijske čipke ter s svojimi dejavnostmi prispeval k izdelavi no-
vih inovativnih čipk. 

  ZELIŠČNA POT SKOZI PROSTOR IN ČAS – Projekt predsta-
vlja spodbudo prebivalcem Trnovsko-Banjške planote pri ohranja-
nju naravne in kulturne dediščine. Prijavitelji so ozaveščali in spod-
bujali ljudi k bolj pozornemu in pazljivemu ravnanju z naravno 
dediščino, k oživljanju običajev in navad, povezanih z zeliščarstvom, 
ter skrbi za ohranjanje narave. V prvi fazi so uredili zeliščno krožno 
pot, v drugi pa izdelali herbarij samoraslih aromatičnih in zdravil-
nih rastlin, ki rastejo na omenjeni planoti. Poleg tega so izvedli raz-
lične delavnice (Čaj zame, Zeliščni kruh, Kuham z zelišči itd.) in 
postavili stalno razstavo v Zeliščnem centru Herbitium v Grgarskih 
Ravnah.

 
  IZJEMNA DREVESA SEVERNE PRIMORSKE – Kot posledica 

načrtnega ohranjanja narave, predstavljajo izjemna drevesa edin-
stveno naravno dediščino podeželja. S popularizacijo sonaravnega 
gospodarjenja in rabe gozdov ter trajnostih oblik turizma se s tem 
projektom prispeva k popestritvi turistične ponudbe podeželja. Pri 
odkrivanju takšnih dreves so prijavitelji vključili tudi širšo javnost, 
poleg tega pa so pripravili bazo podatkov izjemnih dreves, oglede in 
meritve na terenu, izdelali enotni koncept označitve (informacijske 
in usmerjevalne table) ter uredili okolico in dostop do dreves. Obi-
skovalci bodo lahko takšna drevesa našli tudi s pomočjo natisnjene 
publikacije. 

NOSILEC: Ustanova fundacija BiT Planota

PARTNERJI: Mestna občina Nova Gorica, 
Občina Kanal ob Soči, TD KUK Ravne-Bate

VREDNOST PROJEKTA: 22.093 EUR

VREDNOST NEPOVRATNIH SREDSTEV 
LEADER: 16.483 EUR

NOSILEC: Zavod za gozdove Slovenije

PARTNERJI: LTO Sotočje, Zavod za varstvo 
narave Slovenije 

VREDNOST PROJEKTA: 17.452 EUR

VREDNOST NEPOVRATNIH SREDSTEV 
LEADER: 13.401 EUR
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NOSILEC: Občina Idrija

PARTNERJI: Društvo klekljaric idrijske 
čipke, Gimnazija Jurija Vege Idrija − 
Čipkarska šola Idrija, ICRA d.o.o. Idrija, 
Mestni muzej Idrija, Občina Cerkno

VREDNOST PROJEKTA: 62.975 EUR

VREDNOST NEPOVRATNIH SREDSTEV 
LEADER: 49.801 EUR
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  NARAVA IN TURISTIČNO-REKREACIJSKE DEJAVNOSTI − 
Gre za izdelavo in izvedbo dveh pilotnih programov dejavnosti in 
izdelavo končnega Programa priporočenega izvajanja dejavnosti v 
Krajinskem parku Zgornja Idrijca za različne ciljne skupine za na-
daljnje izvajanje po zaključku projekta. Prijavitelji so pripravili tudi 
izhodišča in zasnovo Gorskega centra za turizem in rekreacijo. Sicer 
pa je projekt omogočil nakup štirih koles z opremo, namenjenih 
izposoji, ustrezno označitev tekaških prog na Vojskem, nabavo pod-
porne opreme za pripravo in popravilo tekaških smuči, izvedbo 
brezplačnih predstavitvenih tečajev teka na smučeh za otroke, mla-
dino in odrasle itd.

  ŽIVLJENJE OB MEJI – Z na novo urejeno dvorano v domu 
Mihela Gabrijelčiča na Srednjem so krajani pridobili ustreznejše po-
goje za druženje in izobraževanje. S tem se krepijo razvojni poten-
ciali Kambreškega in Kolovrata, lokalna društva pa so tu organizirala 
medgeneracijska srečanja domačinov, izvedla gledališko predstavo, 
izmenjavo znanj in izkušenj z zamejci ter organizirala delavnice na 
temo ohranjanja dediščine in lokalnih običajev. V okviru projekta 
so izvedli izobraževanja od volne do izdelka, o izdelovanju tradicio-
nalnih rož iz papirja, pripravi kave iz kumine in filmsko delavnico. 

  INFORMACIJSKE TOČKE V PARKIH OBMOČJA LAS za ra-
zvoj – Projekt ureja informacijske točke na zavarovanih območjih 
LAS za razvoj (največ na območju TNP) in skozi vsakodnevne dejav-
nosti lokalnih prebivalcev osvešča širšo javnost o pomenu varova-
nja narave. Na primeru doline Tolminke označi znamenitosti bližnje 
okolice in jih z informacijsko točko na kmetiji nato tudi poveže. Cilj 
projekta je tudi izmenjava izkušenj med obstoječimi zavarovanimi 
območji na območju LAS za razvoj in tistimi, ki se šele vzpostavlja-
jo (Nanos-Trnovski gozd) ter pridobitev izkušenj s tega področja 
izven območja. V okvir projekta sodi tudi izdelava elaborata za eno-
tno in usklajeno označitev informacijskih točk na območju TNP.

NOSILEC: TRD Globočak

PARTNERJI: KS Kambreško, Občina Kanal 
ob Soči, ŠKTD Levpa

VREDNOST PROJEKTA: 9.479 EUR

VREDNOST NEPOVRATNIH SREDSTEV 
LEADER: 7.009 EUR 

NOSILEC: JZ TNP

PARTNERJI: Občina Kobarid, Občina 
Tolmin, Občina Bovec, Občina Idrija, 
Zavod GOST na Planoti, MANGART 
Razvojna zadruga z.o.o., Pašna skupnost 
KUHINJA

VREDNOST PROJEKTA: 49.605 EUR

VREDNOST NEPOVRATNIH SREDSTEV 
LEADER: 37.354 EUR
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NOSILEC: Občina Idrija

PARTNERJI: ICRA d.o.o. Idrija, 
Tekaško smučarski klub Idrija, TD Idrija, 
TRGOS KAVA BAR 3 X 3 Irena Mihelj S.P.

VREDNOST PROJEKTA: 62.903 EUR

VREDNOST NEPOVRATNIH SREDSTEV 
LEADER: 49.949 EUR
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  PUNTARSKI DNEVI – V želji, da bi 300-letnica tolminskega 
punta prispevala prepoznaven dogodek, s katerim bi povečali pre-
poznavnost Tolmina in Tolminske, je nastal projekt, ki bo trajal od 
1. januarja do 1. novembra 2013. Z njim bodo prijavitelji Tolminu 
kot turistični destinaciji dodali nov turistični izdelek, ki bo pripo-
mogel k večji razpoznavnosti območja. Predvidene so delavnice za 
pospeševanje poslovnih priložnosti, predavanja itd. Pripravila se bo 
tudi celostna zasnova Puntarskih dni, ki bo omogočala, da se bodo 
projektne dejavnosti nadaljevale tudi po koncu projekta. 

  ČASOVNI SPLET BESED, PLESA IN DRUŽENJA – Projekt 
predvideva zbiranje in zapisovanje ter s tem ohranjanje še obstoječe 
duhovne dediščine na vplivnem območju projekta. Zbrano dedišči-
no bo uporabil za obogatitev turistične ponudbe in s tem povečal 
njeno poznavanje pri vseh prebivalcih območja ter v širšem okolju. 
Prek bogatenja turistične ponudbe želi prispevati k razvoju podeže-
lja. Cilj projekta sledi strateškemu cilju vzpostavljanja trdnih par-
tnerstev in sodelovanja na območju, in sicer preko vzpostavitve 
partnerstva oziroma sodelovanja med različnimi NVO-ji ter dejav-
nimi posamezniki po različnih krajih geografsko zahtevnega in 
upravno razdeljenega območja.

NOSILEC: TKD Kanomlja

PARTNERJI: TD Idrijske Krnice, TD Reka, 
TD Šebrelje

VREDNOST PROJEKTA: 44.689 EUR

VREDNOST NEPOVRATNIH SREDSTEV 
LEADER: 33.770 EUR
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NOSILEC: Občina Tolmin

PARTNERJI: TZGP; ZTMD; Zikra, poslovne 
storitve, Barbara Podpečan Jesenšek s.p.

VREDNOST PROJEKTA: 46.686 EUR 

VREDNOST NEPOVRATNIH SREDSTEV 
LEADER: 38.682 EUR

B   S 
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| 1 |  Revitalizacija prostorov čipkarske šole – 
nakup nove opreme za galerijo 

| 2 |  Geološke poti – predstavitev naravne 
dediščine GEO dan za osnovnošolce

| 3 |  Izjemna drevesa Severne Primorske

| 4 |  Podpora prireditvam NVO na območju 
LAS, Legenda fest Vrsno – prikaz 
domačih opravil

| 5 |  Tematska pot “Na svoji zemlji”

| 6 |  Informacijski center Zelena hiša 
Kobarid, TIC Kobarid

| 7 |  Krog parkov – ERA – delavnica v naravi 
za otroke

| 8 |  Les in živali v trnovskem gozdu – Učilna

| 9 |  FENIX – utrip Kanomlje; delavnica za 
otroke – prikaz ličkanja

Stane, glej jo, našo Grapo!

Baška grapa!

| 1 |

| 2 |

| 3 | | 4 |

| 5 |

| 6 |
| 7 |

| 8 | | 9 |
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AS Agrarna skupnost

C.M.A.K. Cerkljanski mladinski alternativni klub

DIT Društvo inženirjev in tehnikov 

EKSRP Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Fundacija BiT Planota Ustanova Fundacija BiT Planota

ICRA d.o.o. Idrija Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija

JP Javno podjetje

JZ TNP Javni zavod Triglavski narodni park

KD Kulturno društvo

KGZS – zavod GO Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

KS Krajevna skupnost

KUD Kulturno umetniško društvo

LAS Lokalna akcijska skupina

LTO Lokalna turistična organizacija

Mkud Mladinsko kulturno umetniško društvo

MONG Mestna občina Nova Gorica

NAC Tolmin Naravoslovni center Tolmin

NVO Nevladna organizacija

OŠ Osnovna šola

PD Planinsko društvo

PRC Posoški razvojni center

RPP Razvojni program podeželja 

ŠD Športno društvo

ŠKTD Športno kulturno turistično društvo

ŠTD Športno turistično društvo

TD Turistično društvo

TKD Turistično kulturno društvo

TRD Turistično rekreacijsko društvo

TZGP Turistična zveza Gornjega Posočja

ZTMD Zveza tolminskih mladinskih društev

SEZNAM 
OKRAJŠAV:
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BOGASTVO PODEŽELJA OB SMARAGDNI POTI
Uresničene zamisli in želje v območju LAS za razvoj 
v programskem obdobju od 2007 do 2013

Za LAS za razvoj izdal in založil Posoški razvojni center. 

Uredili: mag. Vesna Erhart in Tatjana Šalej Faletič

Besedilo: Greta Černilogar in mag. Vesna Erhart

Povzetki projektov: Tatjana Šalej Faletič, Meta Pajer

Jezikovni pregled: Polona Hadalin Baša

Fotografije: Robert Zabukovec, Tatjana Šalej Faletič, Janez Medvešek, Božo Uršič, 

arhiv LAS za razvoj (mag. Vesna Erhart, Davorin Koren, Edo Kozorog, Tjaša Maurič, 

Meta Pajer, Nika Testen), arhiv TIC Kanal, arhiv Društva Baška dediščina (Andrej Fur-

lan) 

Oblikovanje in tisk: Gaya d.o.o.

Naklada: 350 izvodov

Kraj in datum izdaje: Tolmin, oktober 2012

Za vsebino je odgovoren LAS za razvoj. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja Repu-
blike Slovenije za obdobje 2007–2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.
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