
 
 

 

 

 

Zgodbe rok in krajev 

 

Partnerji v projektu: LAS Notranjska, LAS Dobro za nas, LAS Dolenjska in Bela Krajina, 

LAS Med Snežnikom in Nanosom, LAS Stik, LAS Mežiške doline, LAS Po poteh dediščine 

od Turjaka do Kolpe, LAS Zasavje, LAS S ciljem, LAS Prlekija. 

Vrednost celotnega projekta: 295.902,98 EUR (brez DDV) 

Sofinanciranje projekta: 7.000,00 EUR 

Trajanje projekta: julij 2017 – december 2018 

 

Povzetek:  

V okviru projekta se bo izvedla analiza stanja na terenu in vzpostavitev komuniciranja z 

rokodelci znotraj mreže  - aktiviranje skupnosti obstoječi in potencialnih rokodelcev iz 

območja. Preko izvedbe izobraževalnih in drugih aktivnosti se bo tako omogočilo razvoj 

novih produktov za tipične rokodelske izdelke iz območja. S tem se bo krepilo kompetence 

rokodelcev in ustvarjalo pogoje za boljšo gospodarsko in socialno vključenost teh skupnosti. 

Aktivnosti: 

• Oblikovanje in izdelava spletne in FB strani projekta. 

• Urednikovanje, oblikovanje in tisk knjige Zgodbe rok in krajev. 

• Analiza stanja na terenu za območje LAS s CILjem 

• Sklop razvoja izdelkov  - koordinacija aktivnosti: 

- sklop razvoja izdelkov (čipka in les). 

Oblikovanje ideje na osnovi izbranih zgodb, izdelava prototipov izdelka v sodelovanju z 

rokodelci in oblikovalci, izdelava embalaže in oblikovanje cene izdelka, grafična oprema 

izdelkov v skladu s celostno podobo projekta; uresničitev izziva, kako neko idejo/zgodbo 

izraziti s svojim rokodelskim znanjem in na njeni osnovi oblikovati tržno zanimiv 

rokodelski izdelek. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Rezultati: 

• Sodelovanje pri izdelavi spletne in FB strani projekta. 

• Sodelovanje pri izdaji knjige Zgodbe rok in krajev.  

• Izvedena analiza stanja na terenu in vzpostavitev komuniciranja z rokodelci znotraj mreže. 

• Razvoj novih produktov za tipične rokodelske izdelke iz območja.  

 

 

Cilji operacije: 

 

• Povečanje gospodarske moči rokodelcev.  

• Krepitev družbene moči rokodelcev. 

• Krepitev lastnih kapacitet. 

• Krepitev sodelovanja z družbeno odgovornim gospodarstvom in mediji. 

 

 

 

 

 

 

 

  

www.eu-skladi.si 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za 

regionalni razvoj. 

 

 

http://www.eu-skladi.si/

