Pregled rezultatov dosedanjih aktivnosti

Lukovica, 5. februar 2009

Vsebina projekta Trkamo na vrata dediščine
• Razvoj 51 točk dediščine – še v izvajanju
• Nabava dopolnilne infrastrukture za točke dediščine izvedeno
• Podporne storitve za turistični razvoj celotnega
območja - izvedeno

Pregled dosedanjih rezultatov projekta
•

Koordinacija projekta: priprava 6 poročil za Občino Dol pri Ljubljani ter
ostale parterske občine, izvedba 15 sestankov s predstavniki občin,
koordinatorji, strokovnimi sodelavci

•

Infrastrukturna ureditev območja: nabava 14 počivališč in 5 igral ter
izvedba 16 idejnih skic za celovito ureditev območja, kjer se bodo nahajala,
priprava vsebin in postavitev 70 informativnih in usmerjevalnih tabel z
nosilnimi konstrukcijami ob točkah dediščine ter na območju Kamniške
Bistrice

•

Nadgradnja tematske mreže točk naravne in kulturne dediščine:
vsebinska obdelava in vključitev 51 točk dediščine, 3 zaokrožena območja,
15 ponudnikov gostinskih storitev, 15 ponudnikov prenočišč, oblikovanje
kriterijev, meril in standardov za točke dediščine, podpis 51 dogovorov o
upravljanju točk dediščine

Pregled dosedanjih rezultatov projekta
•

Animacija lokalnega prebivalstva in vzgojno-izobraževalnih ustanov:
vključitev 7 šol iz območja, svetovanje 51 lastnikom in upravljavcem točk
dediščine na temo nadaljnjega razvoja ponudbe njihove točke, izvedba 12 delavnic
in seminarjev informativno-izobraževalnega značaja, animacija 150 ljudi

•

Komuniciranje z javnostjo: objava vsaj 50 člankov v lokalnih medijih, 30
člankov v nacionalnih medijih, 50 novic na www.razvoj.si in na spletnih straneh
sodelujočih občin

•

Izdelava predstavitvenih materialov: tisk in distribucija 10.000 izvodov brošur
Namigi za doživeta potepanja po Srcu Slovenije v slovenskem in angleškem
jeziku, priprava vsebin in tisk 2.000 izvodov obsežne publikacije o Kamniški
Bistrici, tisk 35.000 izvodov promocijskih letakov v slovenskem in angleškem
jeziku za posamezne točke dediščine, uporaba 70 vrhunskih fotografij za pomoč
pri interpretaciji dediščine v vseh promocijskih materialih in akcijah

•

Razvoj kulturnega turizma znotraj Srca Slovenije: izvedba 3 delavnic,
animacija 40 turističnih akterjev za pripravo 15 trženjsko zanimivih pilotnih
turističnih programov, opredelitev 5 ključnih skupin za trženje kulturnega turizma,
priprava evidence etnoloških prireditev, oblikovanje koncepta inovativnosti
prireditev

Pregled dosedanjih rezultatov projekta
•

Izvedba promocijskih predstavitev: priprava in organizacija 5 gostovanj
razstave Mozaik Srca Slovenije, animacija 500 lokalnih prebivalcev, promocija
projekta na vsaj 10 dogodkih, predstavitev projekta 2 zunanjim skupinam
obiskovalcev

•

Razvoj blagovne znamke Trkamo na vrata dediščine in izvedba
komunikacijske strategije: registracija blagovne znamke (zaščita imena),
priprava CGP, smernic za upravljanje z blagovno znamko, načrt upravljanja
blagovne znamke ter načrtovanje komunikacijskih aktivnosti za obdobje 2009
– 2010, umestitev v blagovno znamko Srce Slovenije

•

Razvoj zaokroženega območja Kamniške Bistrice – oblikovanje celostne
grafične podobe zaokroženega območja, oblikovanje aplikativnih rešitev
izvedba obsežne publikacije o Kamniški Bistrici, priprava vsebin za 14
informacijskih in 51 usmerjevalnih tabel ter spletno stran www.kamniskabistrica.si, nabava 13 počivališč in 4 igrišč

•

Razvoj idej za nadgradnjo projekta: varovanje naravne dediščine ter
digitalizacije vsebin (srečanje koordinatorjev občin v septembru v Litiji na
temo varovanja naravne dediščine, iskanje in vključevanje v mednarodna
partnerstva)

KLJUČNI REZULTAT PROJEKTA
Projekt Trkamo na vrata dediščine je prerasel prvotne okvire kot ena
izmed ključnih usmeritev blagovne znamke Srce Slovenije, kar mu
omogoča večjo trajnost in širše možnosti za nadaljnji razvoj.

Nadaljnje aktivnosti 1.12.2008 – 31.8.2009
•

Razvoj novih komunikacijskih orodij: priprava 2 spletnih strani www.dediscina.si,
www.kamniska-bistrica.si

•

Izvedba promocijskih predstavitev: organizacija gostovanj razstave Mozaik Srca Slovenije v
4 občinah, animacija 200 lokalnih prebivalcev

•

Nadaljnji razvoj kulturnega turizma znotraj Srca Slovenije: izvedba 6 animacijskih
delavnic, terenska obdelava 30 turističnih ponudnikov znotraj projektnega območja, dodelava
obstoječih 15 turističnih programov

•

Komuniciranje z javnostjo: objava vsaj 30 člankov v lokalnih medijih, 10 člankov v
nacionalnih medijih, 30 novic na www.razvoj.si in na spletnih straneh sodelujočih občin

•

Nadgradnja projekta v smislu povezovanja v slovensko mrežo dediščine: vključitev vsaj
1 točke dediščine v mrežo »aktivnih« točk dediščine, ki bo vzpostavljena za območje celotne
Slovenije (vključitev v integralni turistični produkt Slovenije)

•

Izvedba promocijskih dogodkov: sodelovanje pri izvedbi 1 festivala dediščine

Odprta vprašanja
•

Zahtevek občinam bo izstavljen v začetku aprila ter septembra 2009 po vnaprej dogovorjeni višini
sredstev.

•

V decembru 2008 so bili na občine izstavljeni s strani Občine Dol pri Ljubljani zahtevki za sofinanciranje
priprave projektne dokumentacije (Odvetniška pisarna Avbreht), ki so presegali prvotno vrednost. Občine
so sicer že poravnale do Občine Dol pri Ljubljani obveznosti, vendar je vseeno na njihovo željo potreben
sklep, da se ostali partnerji – občine strinjajo s sofinanciranjem tega dela projekta. Strošek priprave razpisa
za 1. fazo je bil 1.680 EUR, 2. faze pa 4.200 EUR.
Predlog sklepa: Partnerske občine projekta Trkamo na vrata dediščine se strinjajo s tem, da se je
strošek financiranja priprave prvega in drugega javnega razpisa razdelil med občine. Občine Dol,
Domžale, Kamnik, Komenda, Litija in Lukovica so prispevale vsaka 746,62 EUR, Moravče, Trzin
in Šmartno pri Litiji pa vsaka 466,92 EUR.

•

Pravna ureditev formalnosti projekta – v času trajanja projekta ter še 5 let po zaključku so vsi rezultati
projekta (vključno s počivališči in igrišči) v lasti občine Dol pri Ljubljani. Po tem obdobju lahko Občina z
ustreznimi pogodbami uredi lastniška razmerja za v projektu pridobljene snovne in nesnovne rezultate
projekta.
Predlog sklepa: Občina Dol pri Ljubljani bo izdala ob koncu projekta (sept. 09) na občine zahtevke
v celotni predvideni vrednosti. S temi sredstvi bo uredila pravne formalnosti glede prenosa
lastništva ter še 5 let vršila nadzor nad projektom (v skladu s pogodbenimi obveznostmi do SVLR).

•

Nadgradnja projekta – sofinanciranje
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