
FOTO ZAPIS DELAVNICE
Vse vsebine so prepisane in na voljo 

v priloženem word dokumentu 

Delavnica v podporo identifikaciji projektov za 
Strategijo lokalnega razvoja – LAS Barje

Brezovica, 3. november 2015
(vodila Miša Novak, ALOHAS, za LAS Barje)



Namen delavnice:
je bil identifikacija projektnih idej za 
področje NARAVA za novo 
programsko področje, v okviru LAS 
Barje.

Pričakovani output: 
oblikovanje delovnih smernic glede 
prioritet dela za področje NARAVA 
in nabor konkretnih projektnih idej 
za to področje.



Kaj moramo upoštevati?
Cilji, kot izhajajo iz CLLD 
(Community Led Local Development):
1. Ustvarjanje novih delovnih mest
2. Osnovne storitve na podeželju
3. Varstvo okolja in ohranjanje narave
4. Večja vključenost mladih in žensk ter 

drugih ranljivih skupin
Prva delavnica je bila na temo NARAVA.

Sledijo teme – posamezne delavnice:
• KULTURA
• TURIZEM
• KMETIJSTVO & PODJETNIŠTVO
• INFRASTRUKTURA



UVODNO
SPOZNAVANJE 
in 
„OGREVANJE“ 
NA TEMO

Spoznali smo se 
tako, da smo 
izpostavili 2 
vidika 
organizacije, iz 
katere 
prihajamo: 

Uvodoma je bil 
predstavljen potek 
priprave SLR in 
časovnica – za LAS 
Barje .



Koncept 
dela

„Delavnični“ –
udeleženci 
aktivno 
ustvarjajo 
vsebine, 
moderator 
zgolj facilitira
proces.



Na kratko –
nekaj 
značilnosti  
območja z 
vidika NARAVE.



Vidiki 
narave, ki 
smo jih 
pokrili skozi 
delavnico.



1. VAJA: 
TEHNIKA 
Svetovna kavarna

Vprašanje 1: kateri izzivi so 
pred nami v novi perspektivi 
– S KATERIMI IZZIVI SE 
MORAMO SPOPASTI.

Izziv lahko pomeni, da:
• Izkoriščamo prednosti
• Odpravljamo slabosti
• Izkoriščamo priložnosti
• Se izognemo nevarnostim



2. VAJA: 
TEHNIKA 
Svetovna kavarna

Vprašanje 2: s katerimi 
projekti bomo naslovili te 
izzive – NABOR 
IDEJ/PROJEKTOV.



Prva  
skupina 



Druga
skupina 



Tretja 
skupina 



3 SKUPINE – vsebine, ki so nastale (prepis v wordu)



Izbor 
ključnih 
izzivov in 
oblikovanje 
vsebinskih 
sklopov



Še nekaj 
izzivov ob 
zaključku.



Hvala vsem 
udeležencem za 
dobro energijo 
in sodelovanje
-.

Delamo naprej 
10. novembra 
2015 (tema 
kultura)
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