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KOLOFON PROJEKTA

DIGITALNE REŠITVE 
ZA IZZIVE PODEŽELJA

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
in Republika Slovenija v okviru Programa za razvoj podeželja RS 2014-2020. Organ
upravljanja določen za izvajanje programa razvoja podeželja RS 2014-2020, je Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Za vsebino objave je odgovoren upravičenec projekta ICRA d.o.o. Idrija.

projekt sodelovanja lokalnih akcijskih skupin (LAS)

Partnerji projekta na območju LAS s CILjem:

Aktivnosti projekta Digitalne rešitve ZA izzive podeželja se izvajajo v okviru podukrepa 19.3.
»Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine«. 

https://www.icra.si/projekt/18/digitalne-resitve-za-izzive-podezelja/


V vseh vidikih življenja – šola, delo, vsakdanje življenjske aktivnosti, socialno
vključevanje – se uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) vse bolj
vpenja kot njihov nespregledljivi del. Računalniška in digitalna pismenost postajata
tako vse bolj izstopajoči potrebi v sodobnem življenju v različnih okoljih, še posebej na
podeželju, kjer je infrastruktura storitev in povezav bolj oddaljena. 

Potrebo po dvigu digitalne in računalniške pismenosti smo zaznali v različnih slovenskih
regijah, zato smo pri LAS s CILjem zasnovali v sodelovanju z LAS Goričko, LAS Pri dobrih
ljudeh 2020 in LAS Mežiške doline projekt sodelovanja LAS Digitalne rešitve ZA izzive
podeželja. S sodelovanjem smo skupaj odgovorili na prepoznane izzive in si medsebojno
izmenjevali izkušnje, da smo našli boljše rešitve.

Vabljeni k ogledu spletne strani
z interaktivnim zemljevidom
lokalna-ponudba.si 
in kupujte lokalno:

Zasnovali smo program izobraževanja, ki zajema
sklope osnovnega računalniškega ter digitalnega
opismenjevanja in ostale vsebinske sklope s
področja IKT. Pri zasnovi programa smo nekatera
področja najprej testirali v okviru študijskihkrožkov na
vseh štirih območjih, nato pa jih preoblikovali v
programske sklope, ki so se izvedli tudi na drugih
območjih. Program smo le nekoliko prilagodili
specifičnim lokalnim potrebam na osnovi pobud in
predlogov prebivalcev Idrijsko-Cerkljanskega, zbranih z
analizo stanja in potreb v letu 2018 ter delavnic k
krajevnih skupnostih obeh sodelujočih občin. Za
izvedbo izobraževanj v podeželskih skupnostih, da bi
bile vsebine dostopnejše krajevno in časovno, smo v
okviru operacije nakupili »mobilno učilnico«, opremo
za izvajanje izobraževanj računalništva ali tudi drugih
izobraževanj, pri katerih se uporablja računalnik, tudi
izven urbanih središč. 

 V program izobraževanj so se lahko vključili vsi zainteresirani, ki si ob hitro razvijajočem
se tehnološkem napredku želijo pridobiti ali izboljšati računalniške in digitalne kompetence za
potrebe opravljanja dela in/ali aktivnosti v vsakdanjem življenju. Zaradi bližine, vsebine in
navsezadnje zato, ker so bila za udeležence brezplačna, so bila izobraževanja posebej
dostopna tudi ranljivim skupinam, saj se iz različnih razlogov takšnih plačljivih izobraževanj v
oddaljenih izobraževalnih središčih težje ali sploh ne udeležijo. 

Posebno pozornost se je namenilo tudi kmetom. Kmetijstvo je bilo vedno
»multudisciplinarno«, danes pa je k vsem potrebnim znanjem dodano še obvladovanja
računalnika. Če ga znaš uporabiti v svoj prid, obvladovanje računalnika ni le nujno breme,
temveč odličen pripomoček za pametno gospodarjenje za sedanjost in prihodnost. Ker je
dandanes spletna prisotnost skorajda nujna za prepoznavnost in trženje končnim strankam
B2C smo partnerji projekta sodelovanja LAS izdelali spletno stan z interaktivno mapo za
predstavitev ponudnikov z območja štirih LAS, ki ima možnost širjenja. 

Za namen postavitve skupne platforme je na vseh sodelujočih območjih LASov potekalo
snemanje kratkih predstavitvenih filmov, njihovo oblikovanje in objava na Youtube.
Posnetke naših ponudnikov z Idrijsko-Cerkljanskega si lahko ogledate na tej spletni povezavi.
Da bi same ponudnike dodatno spodbudili k promociji in prodaji, smo skupaj z njimi izvedli
akcijo nakupovanja brez embalaže na lokalni prireditvi Velika kmečka tržnica. Za ta namen
smo jim za potencialne stranke pripravili promocijske nosilne »upcycled« vrečke iz
odsluženega bombažnega platna, iz odsluženih zaves pa so si kupci in kupke lahko na
prireditvi hitro sešili svojo vrečko za sadje in zelenjavo. Ko namreč prestopiš prag zavedanja
količine lastne uporabe plastične embalaže, si le korak do rednega obiska lokalnih
ponudnikov na domu ali lokalni tržnici. 

S projektom sodelovanja LAS Digitalne rešitve ZA izzive podeželja smo partnerji
pokazali, kako je obvladovanje računalnikov dandanes del funkcionalne pismenosti in
tako bo ostalo tudi v prihodnosti. Zato je pomembno, da imajo vsi prebivalci ne glede
na to, kje živijo, dostopnost do znanj, ki jim olajšajo življenje in delo danes prav tam,
kjer si želijo biti. Da imajo dobro osnovo, ki jo z nadaljnjim samostojnim delom nadgrajujejo
naprej ne glede na to, kako daleč živijo od izobraževalnih središč. Mogoče pa je ravno svet
na dlani tisto, kar bo pripomoglo k ohranjanju poseljenosti in obdelanosti površin na
podeželju, kjer je sicer življenje polno logističnih izzivov, ne moremo vedeti zagotovo.

Zaradi znanih okoliščin in
omejitev zaradi virusa Covid-19,
ki je izbruhnil 2019, smo 
 izvedbo izobraževanj preselili
na splet v živo preko spletne
aplikacije, ki omogoča
interaktivno e-izobraževanje. S
tem se je struktura
izobraževanj po vsebini
nekoliko premaknila od
spoznavanja popolnoma
osnovnega rokovanja z
računalnikom k
»naprednejšim« znanjem, saj
že sama udeležba na e-
izobraževanju zahteva
suverenost pri vsakodnevnem
rokovanju z računalnikom.

https://www.lokalna-ponudba.si/
https://www.lokalna-ponudba.si/
https://www.icra.si/aktualno/154/promocijski-filmcki-lokalnih-ponudnikov/

