
 
 

3. JP ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV SLR NA OBMOČJU LAS KRASA IN BRKINOV IZ EKSRP SREDSTEV 

 

TEMATSKO 
PODROČJE 

CILJI UKREPI  FINANCIRANE AKTIVNOSTI 

USTVARJANJE 
NOVIH 
DELOVNIH 
MEST 

Spodbuditi uporabo 
lokalnih proizvodov in 
storitev 

Spodbujanje lokalne 
samooskrbe 

Cilj ukrepa je spodbuditi razvoj novih 
programov, produktov in poti, z namenom 
pospeševanja uporabe lokalnih pridelkov, 
izdelkov in storitev.  

Priprava novih programov, uvajanje 
kratkih dobavnih verig, povečanje 
lokalne samooskrbe, povezovanje 
ključnih deležnikov ipd.  

Spodbujati dvig dodane 
vrednosti in količine 
pridelkov, izdelkov in 
storitev 

Razvoj pestre palete 
kakovostnih pridelkov, 
izdelkov in storitev 

Cilj ukrepa je spodbujati dvig dodane 
vrednosti in količine pridelkov, izdelkov in 
storitev z dvigovanjem nivoja kakovosti. 
Nadejamo se, da bo ukrep spodbujal 
pridelavo in predelavo tipičnih pridelkov 
ter izdelkov na območju in s tem pozitivno 
vplival na pogoje za nova delovna mesta 
na podeželju, s poudarkom na trajnostni 
rabi danih resursov ter povečanju 
prepoznavnosti Krasa in Brkinov, 
uveljavljanju ter vrednotenju zaščitenih 
blagovnih znamk in enogastronomske 
ponudbe.  

Delavnice, izobraževanja, 
ocenjevanja, promocija, uvajanje 
novih tehnologij, razvoj novih 
procesov, informiranje ipd.  

Spodbujati inovativno 
podjetniško naravnanost 
in razvoj socialnega 
podjetništva 

Krepitev podjetniškega 
zavedanja, dvig nivoja 
podjetniških znanj in 
promocije podjetništva 

S podjetniškimi znanji je treba opremiti 
mlade, ki o podjetništvu šele razmišljajo, 
kot tudi tiste, ki so zaradi gospodarskih 
razmer ostali brez dela in se podajajo na 
samostojno poslovno pot. Predstaviti jim 
je treba vse oblike podjetništva, tudi 
socialno podjetništvo, ki družbene 
probleme rešuje na trajnosten in 
inovativen način. Ravno tako želimo 
promovirati obetavne deficitarne poklice, 
spodbujati razvoj tradicionalne obrti in 

Usposabljanja, izobraževanja na 
področju podjetništva in socialnega 
podjetništva, promocija 
podjetništva ter socialnega 
podjetništva, mentoriranje, 
povezovanje ipd.  



 
 

mojstrskih znanj. Z ukrepom želimo 
promovirati podjetništvo in omogočiti 
deležnikom primerno podjetniško znanje 
za suveren nastop na trgu.  

RAZVOJ 
OSNOVNIH 
STORITEV 

Zagotovitev potrebne 
male infrastrukture 

Vlaganje v ustrezno malo 
infrastrukturo 

S podporo vlaganja v malo infrastrukturo 
je mogoče prispevati k privlačnosti okolja 
kot tudi povečati izrabo njegovih 
potencialov ter razvoj določenih 
dejavnosti – predvsem turizma.  

Postavitev male turistične 
infrastrukture (informativne table, 
označevalne table, klopi, e-točke, 
mobilne aplikacije ipd.  

Izboljšati pogoje za 
zagotavljanje visoke 
kakovosti življenja 

Spodbujanje programov 
za povečanje kakovosti 
življenja 

Razvoj osnovnih storitev je predpogoj za 
ohranitev in razvoj podeželskega območja 
ter njegove poseljenosti. Manjša naselja in 
vasi imajo specifične potrebe, ki se jim je 
treba prilagoditi. Za dvig kakovosti bivanja 
je treba omogočiti razvoj kulturnih, 
rekreacijskih in drugih prostočasnih 
dejavnosti, vendar je treba vzeti v obzir 
tudi omejena finančna sredstva in pri 
pripravi ter izvajanju teh programov 
izrabiti obstoječe možnosti in jih po 
potrebi nadgraditi.  

Razvoj dejavnosti za prosti čas, 
kulturne dejavnosti, športne 
dejavnosti, dejavnosti povezane z 
druženjem, dejavnosti na področju 
zdravega načina življenja ipd.  

VARSTVO 
OKOLJA IN 
OHRANJANJE 
NARAVE 

Ohranjanje obstoječih 
naravnih virov ter dvig 
ozaveščenosti o pomenu 
varovanja narave in 
okolja 

Spodbujanje razvoja 
novih pristopov na 
področju ohranjanja 
okolja in varovanja 
narave 

Območje, ki ga pokriva LAS Krasa in 
Brkinov se ponaša z dobro ohranjeno 
naravo in želimo, da ohranjenost ostane 
vsaj na takšnem nivoju oz. se izboljša. 
Ključnega pomena v tem procesu je 
komunikacija med strokovnjaki in ljudmi, 
ki živijo na območju.  

Aktivnosti, ki bodo prispevale k 
varovanju okolja in narave, razvoj 
novih pristopov obveščanja, 
izobraževanja, animiranja, 
informiranja ipd.  

Sonaravno kmetovanje, 
spodbujanje lokalne 
samooskrbe in ohranitev 
in varovanje 
podeželskega okolja 

Oblikovanje inovativnih 
pristopov in modernih 
praks na področju 
kmetovanja, samooskrbe 

Na eni strani želimo zmanjšati vpliv 
kmetovanja na okolje tako z uporabo 
inovativnih pristopov kot modernih praks, 
pa tudi s spodbujanjem samooskrbe in s 

Aktivnosti, ki bodo prispevale k 
sonaravnemu kmetovanju, prenosu 
inovativnih pristopov in modernih 
praks, samooskrbi, prilaganju na 
podnebne spremembe, 



 
 

in prilaganja na podnebne 
spremembe 

prilaganjem na podnebne spremembe, 
sobivanje z divjadjo ter divjimi zvermi.  

prilagajanju na sobivanje z divjadjo 
ter divjimi zvermi ipd.  

Trajnostna mobilnost Spodbujanje programov 
za alternativno reševanje 
mobilnosti  

Z ukrepom želimo pozitivno vplivati na 
reševanje zaznanih težav na področju 
povezav in transporta.  

Aktivnosti, ki bodo spodbujale 
vzpostavitev trajne mobilnosti in 
uvesti rešitve, ki bodo dopolnjevale 
ter reševale pomanjkljivosti že 
obstoječega sistema javnega 
prevoza tako na podeželju kot tudi 
v urbanih območjih.  

 


