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Časovnica sestanka – 15. 11. 2017

• Uvodni pozdrav: prof. dr. Boris Bukovec.

• 11.45-12.15: Predstavitev projektnih določil, 

Jožica Povše,  LAS Dolenjska in Bela krajina.

• 12.15 -12.45: Vsebinska predstavitev projekta, 

doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše.

• 12.45 -13.45: Diskusija, predlogi – vsi udeleženci. 



Odprta akademija za 
inovativni turizem – OAIT

• Nosilec: Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu.

• Partnerji:

- Grm Novo mesto - Center biotehnike in turizma.

- Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto.

- Kompas Novo mesto s TIC Novo mesto. 

- Terme Krka, d.o.o., Novo mesto.



Identifikacija operacije

• Tematsko področje: Ustvarjanje delovnih mest.

• Strateški cilji: Izkoristiti endogene potenciale (kulturne, 
naravne in lokalne) za ustvarjanje novih delovnih mest.

• Ukrep: 1.A - Razvoj in izvajanje novih podjetniških modelov in 
vzpostavitev podpornega okolja za razvoj podjetništva.

• Trajanje operacije: 15 mesecev.

• Predviden zaključek: 30.8.2018.



Glavni izzivi iz Strategije 
lokalnega razvoja 

• Izkoristiti endogene turistične potenciale, vzpostaviti pogoje 
za nova zelena delovna mesta (večinska populacija, ranljive 
ciljne skupine, medgeneracijsko sodelovanje). 

• Prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturni
dediščini, kulturni krajini, skladnemu vzdržnemu razvoju 
podeželja in mestnih naselij. 

• Prispevati k raznolikosti in kakovosti življenja na podeželju, 
večji ozaveščenosti, vzpostavitvi podpornega okolja za razvoj 
podjetništva. 



Glavni cilji operacije in 
izboljšanje stanja v okolju

• U1: Organizacija atraktivne prireditve, certifikat Organizator 
turističnih prireditev, izvajanje Straža, Adlešiči, Mirna, Vinica z 
Drenovcem.

• U2: Oblikovanje in predstavitev privlačne zgodbe, certifikat 
Pripovedovalec zgodb, izvajanje Šmarjeta, Stari trg ob Kolpi, 
Puščava, Mokronog, Otočec.

• U3: Vzpostavitev dodatne in dopolnilne dejavnosti na 
podeželju, certifikat Nosilec dodatne in dopolnilne dejavnosti 
na podeželju, izvajanje Mirna Peč, Škocjan, Otočec, Semič.

• U4: Umetnost sožitja vin in kulinarike, certifikat Vinski 
svetovalec, izvajanje Metlika, Črnomelj, Šentrupert, 
Šentjernej.



Udeleženci ustvarjalnic

• U za organizatorje atraktivnih prireditev - vključitev v 
organizacijo tematske prireditve.

• U za pripovedovalce zgodb - oblikovanje in na mestu produkta  
predstavitev zgodbe o produkti.

• U za nosilce dodatnih in dopolnilnih dejavnosti na podeželju -
priprava poslovnega načrta za lastno dodatno ali dopolnilno 
dejavnost na kmetiji, razvoj novih tur. produktov na podeželju.

• U za vinske svetovalce - svetovanje o sožitju kulinarike in vin 
pred strokovno komisijo, predstavitev posameznih specifik, 
razvoj produktov z eno-gastromskimi vsebinami.



Komu so namenjeni glavni 
neposredni učinki operacije

• Brezposelnim osebam.

• Dijakom, študentom, zaposlenim.

• Nosilcem in potencialnim nosilcem kmetijskih gospodarstev, 
mladim prevzemnikom kmetij.

• Članom društev (turističnih, vinogradniških, kulturnih, idr.).

• Turističnim ponudnikom. 

• Zaposlenim v hotelih, tur. agencijah, zavodih iz področja 
turizma, podjetništva, kmetijstva.

• Zaposlenim na TIC, LTO, RDO.

• Menedžerjem v podjetjih.



Glavni neposredni učinki in 
koristi od izvedbe

• Operacija bo ustvarila: 1 novo delovno mesto, 1 nov 
podjetniški model s 4 pod-modeli, 64 novih licenciranih 
strokovnjakov za posamezna turistična področja, 25 novih 
inovativnih turističnih produktov, 4 Turistične forume 
inovativnega turizma, 1 turistično konferenco Odprte 
ustvarjalnice inovativnega turizma, 1 Odprto akademijo za 
inovativni turizem, spletno stran, promocijske artikle, 
strokovno gradivo. 

• Koristi: deležniki na področju turizma, gostje na destinaciji 
DBK, lokalno prebivalstvo, udeleženci ustvarjalnic.



Novosti in inovativnosti 
operacije

• Pristop »od spodaj navzgor«, nova, inovativna razvojna rešitev, 
prenos primerov dobrih praks v lokalna okolja, trajnost.

• Pridobili najaktualnejše in inovativne vsebine, potrebne za 
podeželski in mestni turistični prostor DBK. 

• Sodelovali usposobljeni in strokovni predavatelji tudi iz 
praktičnih okolij. 

• Znanje slušateljev se bo dokazovalo na praktičnih primerih 
pred strokovno komisijo, udeleženci bodo pridobili certifikate 
(ECTS), ki se bodo obnavljali na 5 let v okviru novih ustvarjalnic
in praktičnega dela na terenu. 



A1 - Priprava kurikuluma odprtih 

ustvarjalnic inovativnega turizma

Vključeni partnerji:

Navedite partnerje operacije, ki 

bodo sodelovali pri aktivnosti 

(vsebinsko in finančno)

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu

Grm Novo mesto - Center biotehnike in turizma

Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto

Kompas Novo mesto s Turistično informacijskim centrom

Terme Krka, d.o.o., Novo mesto

Opis aktivnosti:

Največ 7 vrstic.

(v primeru delavnic/priredite 

navedite tudi kraj izvedbe)

1. Organizacija brainstormingov (notranji, zunanji)

- Izvedba notranjega brainstorminga o najaktualnejših vsebinah 

za pripravo kurikuluma  - kraj izvedbe Škocjan

- Izvedba brainstorminga z zunanjimi deležniki v turizmu na 

območju DBK o potrebnih vsebinskih področjih znanj za 4 

ustvarjalnice, za vsako ustvarjalnico posebej – kraj izvedbe 

Šmarjeta

- Preveritev kurikulumov, primerljivih s svetovnimi trendi in že 

uveljavljenimi mednarodnimi vsebinami

1.2 Evalvacija vsebin in priprava kurikuluma 

- Evalvacija vsebin iz notranjega in zunanjega team buildinga

- Izdelava vsebin za pripravo kurikuluma

- Izdelava kurikulumov za ustvarjalnice

Čas izvajanja aktivnosti: 1.6.2017-31.8.2017



A2 - Promocija novega modela 

odprtih ustvarjalnic inovativnega 

turizma 
Vključeni partnerji:

Navedite partnerje operacije, ki 

bodo sodelovali pri aktivnosti 

(vsebinsko in finančno)

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu

Grm Novo mesto - Center biotehnike in turizma

Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto

Kompas Novo mesto s Turistično informacijskim centrom

Terme Krka, d.o.o., Novo mesto

Opis aktivnosti:

Največ 7 vrstic.

(v primeru delavnic/priredite 

navedite tudi kraj izvedbe)

1. Priprava baze podatkov

- Pregled in ažuriranje baze podatkov o potencialnih udeležencih 

ustvarjalnic

2.     Promocija projektnih aktivnosti novega poslovnega modela

- objave v nacionalnem tiskanem mediju

- objave v regionalnih medijih

- informiranje po svetovnem spletu (Facebook) skozi celotni projekt

- izvedba tiskovne konference z namenom predstavitve ustvarjalnic in 

vsebin celotne operacije – lokacija izvedbe Šentrupert

- priprava promocijskega gradiva (bloki, svinčniki, USB ključi)

- priprava videa za namene obveščanja javnosti

3. Priprava vsebin in tisk promocijskih brošur o Odprtih 

ustvarjalnicah inovativnega turizma

4. 2.4 Oblikovanje in vzpostavitev spletne strani

- umestitev podatkov na spletno stran s tematskimi področji (turistična 

ponudba Dolenjske in Bele krajine, odprte ustvarjalnice inovativnega 

turizma, vsebina ustvarjalnic, termin izvedbe, izvajalci, certifikati)

Čas izvajanja aktivnosti: 1.9.2017-15.11.2017



A3 - Organizacija in izvedba odprtih 

ustvarjalnic inovativnega turizma

Vključeni partnerji:

Navedite partnerje operacije, ki 

bodo sodelovali pri aktivnosti 

(vsebinsko in finančno)

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu

Grm Novo mesto - Center biotehnike in turizma

Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto

Kompas Novo mesto s Turistično informacijskim centrom

Terme Krka, d.o.o., Novo mesto

Opis aktivnosti:

Največ 7 vrstic.

(v primeru delavnic/priredite 

navedite tudi kraj izvedbe)

3.1 Organizacija Odprtih ustvarjalnic inovativnega turizma (U)

- dogovori z izvajalci vsebin o izvedbi posameznih delavnic

- dogovori z akterji na terenu o izvedbi posameznih vsebin

- scenosled s časovnico izvedbe

3.2 Izvedba Odprtih ustvarjalnic inovativnega turizma

- U1: Organizacija atraktivne prireditve - lokacije izvedbe Straža, 

Adlešiči, Mirna, Vinica z Drenovcem

- U2: Oblikovanje in predstavitev privlačne zgodbe – lokacije izvedbe 

Šmarjeta, Stari trg ob Kolpi, Puščava, Mokronog, Otočec

- U3: Vzpostavitev dodatne in dopolnilne dejavnosti na kmetijah –

lokacije izvedbe Mirna Peč, Škocjan, Otočec, Semič

- U4: Umetnost sožitja vin in kulinarike – lokacije izvedbe Metlika, 

Črnomelj, Šentrupert, Šentjernej

3.3 Evalvacija izvedbe odprtih ustvarjalnic

Čas izvajanja aktivnosti: 16.11.2017-30.4.2018



A4 - Ustvarjanje novih osnovnih, 

delnih in integralnih turističnih 

produktov

Vključeni partnerji:

Navedite partnerje operacije, ki 

bodo sodelovali pri aktivnosti 

(vsebinsko in finančno)

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu

Grm Novo mesto - Center biotehnike in turizma

Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto

Kompas Novo mesto s Turistično informacijskim centrom

Terme Krka, d.o.o., Novo mesto

Opis aktivnosti:

Največ 7 vrstic.

(v primeru delavnic/priredite 

navedite tudi kraj izvedbe)

4.1 Idejna zasnova novih osnovnih, delnih in integralnih turističnih 

produktov

4.2 Ustvarjanje novih turističnih produktov

- oblikovanje turističnih produktov za prireditve - lokacije izvedbe  

Straža, Adlešiči, Mirna, Vinica z Drenovcem

- oblikovanje turističnih produktov zgodb – lokacije izvedbe 

Šmarjeta, Stari trg ob Kolpi, Puščava, Mokronog, Otočec

- oblikovanje turističnih produktov dodatnih in dopolnilnih  

dejavnosti na kmetijah – lokacije izvedbe Mirna Peč, Škocjan,  

Otočec, Semič

- - oblikovanje turističnih produktov z vključitvijo eno-

gastronomske  

- ponudbe – lokacije izvedbe Metlika, Črnomelj, Šentrupert,  

- Šentjernej

Čas izvajanja aktivnosti: 1.5.2018-31.5.2018



A5 - Predstavitev ustvarjalnih nalog 

in praktičnega dela na terenu ter 

podelitev certifikatov

Vključeni partnerji:

Navedite partnerje operacije, ki 

bodo sodelovali pri aktivnosti 

(vsebinsko in finančno)

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu

Grm Novo mesto - Center biotehnike in turizma

Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto

Kompas Novo mesto s Turistično informacijskim centrom

Terme Krka, d.o.o., Novo mesto

Opis aktivnosti:

Največ 7 vrstic.

(v primeru delavnic/priredite 

navedite tudi kraj izvedbe)

5.1 Predstavitev ustvarjalnih nalog in praktičnega dela na terenu

- oblikovanje komisije za oceno ustvarjalnih del

- ocenjevanje na terenu po posameznih lokacijah, kjer se 

odvijajo ustvarjalnice (navedba lokacij v točkah 3.2 in 4.2)

- organizacija štirih forumov na temo 4 ustvarjalnic (za vsako 

posebej) z naslovom Odprti forumi inovativnega turizma -

lokacija izvedbe Metlika

- organizacija strokovne konference na temo 4 Ustvarjalnic (za 

vse 4 skupaj) z naslovom Odprte ustvarjalnice za inovativni 

turizem – lokacija izvedbe Otočec

5.2 Podelitev certifikatov z ECTS  točkami

- U1: certifikat Organizator turističnih prireditev

- U2: certifikat Pripovedovalec zgodb

- U3: certifikat Nosilec dodatne in dopolnilne dejavnosti na 

podeželju

- U4: certifikat vinski svetovalec

Lokacija podelitve certifikatov je Otočec.

Čas izvajanja aktivnosti: 1.6.2018-31.7.2018



A6 - Izdaja priročnika »Odprte 

ustvarjalnice inovativnega turizma« 

in ustanovitev odprte akademije za 

inovativni turizem

Vključeni partnerji:

Navedite partnerje operacije, ki 

bodo sodelovali pri aktivnosti 

(vsebinsko in finančno)

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu

Grm Novo mesto - Center biotehnike in turizma

Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto

Kompas Novo mesto s Turistično informacijskim centrom

Terme Krka, d.o.o., Novo mesto

Opis aktivnosti:

Največ 7 vrstic.

(v primeru delavnic/priredite 

navedite tudi kraj izvedbe)

6.1 Izdaja Priročnika Odprte ustvarjalnice za inovativni turizem 

priprava, oblikovanje in tisk priročnika   

6.2 Priprava vsebin za ustanovitev Odprte akademije za 

inovativni turizem

- Izdelava smernic in aktivnosti za ustanovitev Odprte 

akademije za inovativni turizem

- Ustanovitev Odprte akademije za inovativni turizem in 

zaključna konferenca

Čas izvajanja aktivnosti: 1.8.2018-30.8.2018



Glavni kazalniki
Aktivnost 1 Notranji brainstorming - 3

Brainstorming z zunanjimi deležniki iz področja turizma (gostinci, hotelirji, turistične 

kmetije, turistične agencije, organizatorji prireditev) - 4

Izdelava kurikulumov - 4

Aktivnost 2 Ažuriranje baze podatkov o potencialnih udeležencih ustvarjalnic – 64 udeležencev

Objave v nacionalnih tiskanih medijih -1 

Objave v regionalnih medijih - 6 

Oglaševanje po spletu (Facebook) – 1.500 / ustvarjalnico

Izvedba tiskovne konference - 1

Priprava vsebin in tisk brošure 1 brošura / 200 izvodov

Oblikovanje in vzpostavitev spletne strani – 1 

Aktivnost 3 Organizacija ustvarjalnic - 4

Izvedba ustvarjalnic - 4

Aktivnost 4 Novi inovativni turistični produkti

• 5 integralnih turističnih produktov za DBK

• 4 turistični produkti za prireditve

• 6 turističnih produktov zgodb

• 5 turističnih produktov dodatnih in dopolnilnih  dejavnosti na kmetijah

• 5 turističnih produktov z vključitvijo eno-gastronomske ponudbe

Aktivnost 5 Ustvarjalne naloge inovativnega turizma - 64

Novi certificirani nosilci vsebin - 64

Forumi na temo ustvarjalnic z naslovom Odprti forumi inovativnega turizma - 4

Strokovna konferenca na temo 4 ustvarjalnic z naslovom Odprte ustvarjalnice

inovativnega turizma - 1

Aktivnost 6 Izdan priročnik Odprte ustvarjalnice za inovativni turizem – 1 priročnik / 500 izvodov 

Ustanovljena Odprta akademija za inovativni turizem - 1

Zaključna konferenca - 1



Stroškovni načrt operacije

• Celotna vrednost operacije: 98.015,48 EUR

• Višina upravičenih stroškov brez DDV: 94.879,70 EUR

• Programsko sofinanciranje ESRR: 75.903,76 EUR



POSTAVKA FAZA 1 FAZA 2 SKUPAJ (v EUR) 

A. Celotna vrednost operacije (CVO) 31.337,92 66.677,56 98.015,48

B. Upravičeni stroški operacije (USO) 30.327,25 64.552,45 94.879,70

ZAPIRANJE FINANČNE KONSTRUKCIJE OPERACIJE

1. Sredstva ESRR 80% od USP 24.261,80 51.641,96 75.903,76

2. Sredstva EKSRP 80% od USP 0 0 0

3. Lastna sredstva 20% od USP 6.065,45 12.910,49 18.975,94

4. SKUPAJ UPP (1+2+3) 30.327,25 64.552,45 94.879,70

5. Lastna sred.(neuprav.str.) A-B 1.010,67 2.125,11 3.135,78

6. SKUPAJ (4+5) 31.337,92 66.677,56 98.015,48

Predvidena dinamika vlaganja 

zahtevka



… s soustvarjanjem – do realizacije …

Hvala za vašo pozornost.

Doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše 

Moj kontakt: lea.colaric-jakse@fos.unm.si


