
PREGLED SOFINANCIRANIH PROJEKTOV 

PREKO LAS VIPAVSKA DOLINA



ZAKLJUČENI PROJEKTI / 1

Naziv projekta
Program izobraževanja za razvoj  in  
krepitev dejavnosti na kmetiji

Nosilec Ljudska univerza Ajdovščina

Celotna vrednost 6.670,00 €

Sofinanciranje s sredstvi 
EKSRP/LEADER

5.315,36 €

Cilj
Opolnomočenje kmetovalcev; nosilcev 
in potencialnih nosilcev kmetijske 
dejavnosti

Rezultat 
Oblikovan in izveden pilotni 
izobraževalni program / 4 moduli po 16 
šolskih ur



ZAKLJUČENI PROJEKTI / 2
Naziv projekta

Zelena priložnost – divje rastline / 
TEMATSKA  POT SLAP

Partnerji

Občina Vipava, Majerija Matej Tomažič s.p., 
Območna obrtno podjetniška zbornica 
Ajdovščina, Krajevna skupnost Slap in Društvo 
upokojencev Ajdovščina

Celotna vrednost 40.918,45 €

Sofinanciranje s sredstvi 
EKSRP/LEADER

25.961,51 €

Cilj
Spodbujanje rabe lokalnih izdelkov in storitev, 
ohranjanje okolja

Rezultat 

Oblikovan nov turistično izobraževalni 
produkt/tematska pot „Med divje“ na Slapu, 
izvedene delavnice na temo podjetništva in 
spoznavanja divjih užitnih rastlin, izdelana 2 
nova produkta iz divjih užitnih rastlin 
(Akacijeva grenčica, M'rmelada bezgovih 
jagod)



ZAKLJUČENI PROJEKTI / 3

Naziv projekta
Dvig prepoznavnosti kmetije Čehovin -
Ana Bella

Nosilec Aleš Čehovin / Kmetija Čehovin

Celotna vrednost 6.063,40 €

Sofinanciranje s sredstvi 
EKSRP/LEADER

4.224,22 €

Cilj

Razviti in oblikovati blagovno znamko Ana 
Bella, s katero bo kmetija postala inovativno, 
privlačno področje za ohranjanje 
vinogradništva in vinarske dediščine, 
sadjarstva ter razvoj vinskega turizma

Rezultat 

Vzpostavitev dveh povezanih novih spletnih 
strani z naslovom www.kmetija-cehovin.si in 
www.ana-bella.si; dan odprtih vrat ter prikaz 
dela na kmetiji

http://www.kmetija-cehovin.si/
http://www.ana-bella.si/


ZAKLJUČENI PROJEKTI / 4
Naziv projekta Vipavske zgodbe

Nosilec Zavod za turizem TRG Vipava

Celotna vrednost 5.229,22 €

Sofinanciranje s 
sredstvi EKSRP/LEADER

4.234,28 €

Cilj

Z usposabljanjem novih turističnih 
vodnikov prispevati k vzpodbujanju 
rabe lokalnih storitev v dejavnosti 
turizma

Rezultat 

Sklop teoretičnih in praktičnih 
usposabljanj za obstoječe turistične 
vodnike in nove lokalne vodnike za 
podajanje doživetij vipavskih zgodb



ZAKLJUČENI PROJEKTI / 5

Naziv projekta
Domače in umetnostne obrti –
dediščina in sodobnost / projekt 
sodelovanja LAS

Partnerji
LAS Vipavska dolina, LAS med Snežnikom in 
Nanosom, LAS s CILjem , LAS loškega 
pogorja, Občina Ajdovščina

Celotna vrednost na ravni 
LAS Vipavska dolina

124.716,63 €

Sofinanciranje s sredstvi 
EKSRP/LEADER

99.996,12 €

Cilj

Medsektorski razvoj novih, inovativnih, na 
dediščini temelječih produktov, storitev, 
programov v sklopu podjetništva, turizma, 
trajnostnega in širšega družbenega razvoja 
in sodelovanja ponudnikov

Rezultat na ravni LAS VD

Različni programi usposabljanja in delavnic; 
promocijski video; poslovni in marketinški 
načrti za Rustjevo hišo; brošure; ogledi 
dobrih praks



ZAKLJUČENI PROJEKTI / 6
Naziv projekta

Pot miru – dediščina prve svetovne 
vojne / projekt sodelovanja LAS

Partnerji
LAS Dolina Soče, LAS s CILjem, LAS 
Gorenjska košarica, LAS V objemu 
sonca, LAS Vipavska dolina

Celotna vrednost na ravni 
LAS Vipavska dolina

7.388,50 €

Sofinanciranje s sredstvi 
ESRR

5.000,00 €

Cilj

Povečati prepoznavnost in promocijo 
dediščine prve svetovne vojne na 
območjih posameznih LASov ter
krepiti znanje in veščine turističnih 
vodnikov in ponudnikov

Rezultat na ravni LAS VD

Strokovno izobraževanje za turistične 
vodnike in ponudnike ter osnovnošolce 
na temo prve svetovne vojne; strokovna 
ekskurzija; izdelava tiskane publikacije 
„Bog dal konec te gerde vojne!“



ZAKLJUČENI PROJEKTI / 7
Naziv projekta Pozabljena avtohtona zelišča

Nosilec Ljudska univerza Ajdovščina

Celotna vrednost 5.201,90 €

Sofinanciranje s sredstvi 
EKSRP/LEADER

4.224,70 €

Cilj
Zagotovitev trajnostnega razvoja 
območja

Rezultat 

Raziskovalne delavnice na temo 
avtohtonih zelišč; pripravljen e-priročnik 
z opisom zelišč; razstava nastalih slik 
avtohtonih zelišč



ZAKLJUČENI PROJEKTI / 8
Naziv projekta

Stara semena  - tradicija in   
preživetje

Nosilec Ljudska univerza Ajdovščina

Celotna vrednost 4.960,00 €

Sofinanciranje s sredstvi 
EKSRP/LEADER

4.216,00 €

Cilj
Spodbuda podjetniškega okolja in 
aktiviranje podjetniške miselnost

Rezultat 

Izvedba predavanj na temo 
spoznavanja avtohtonih povrtnin; 
organiziranje izmenjevalnice semen in 
sadik avtohtonih povrtnin v okviru 
Zelemenjave



ZAKLJUČENI PROJEKTI / 9
Naziv projekta Vinar za en dan

Nosilec Zavod za turizem TRG Vipava

Celotna vrednost 5.565,74 €

Sofinanciranje s sredstvi 
EKSRP/LEADER

4.236,23 €

Cilj

Spodbujanje rabe lokalnih storitev z 
oblikovanjem produkta “vinar za en 
dan”, kjer bo gost na inovativen način 
aktivno vključen v postopek pridelave 
vina

Rezultat 

Oblikovan turistični produkt, ki bo 
primeren za trženje lokalnih izdelkov, 
v prvi vrsti vin, posredno pa tudi raba 
ostalih izdelkov in storitev v turizmu



ZAKLJUČENI PROJEKTI / 10
Naziv projekta Po terasah in suhozidju

Partnerji
Občina Ajdovščina, KS Črniče, Društvo 
Aqua turris

Celotna vrednost 71.308,80 €

Sofinanciranje s sredstvi 
EKSRP/LEADER

52.602,32 €

Cilj
Krepitev zavedanja o pomembnosti 
ohranjanja naravne in kulturne 
dediščine ter posebnosti mikrookolja 

Rezultat 

Vzpostavitev turistične infrastrukture 
tematske poti; izvedba šole in 
delavnic obnove suhozidja; poročilo o 
inventarizaciji terasirane krajine



ZAKLJUČENI PROJEKTI / 11
Naziv projekta Prenova mestne tržnice Ajdovščina

Partnerji
Občina Ajdovščina, KS Ajdovščina, 
Društvo Špajza

Celotna vrednost 203.396,45 €

Sofinanciranje s sredstvi 
EKSRP/LEADER

146.279,06 €

Cilj

Vzpostavitev infrastrukture za dobavo 
in prodajo lokalno pridelanega sadja, 
zelenjave ter iz njiju proizvedenih 
produktov

Rezultat 

Prenovljena mestna tržnica v 
Ajdovščini; spletno orodje za podporo 
povezovanjem ponudnikov in kupcev; 
serije delavnic; promocijske 
aktivnosti; poslovni načrt prenovljene 
mestne tržnice



ZAKLJUČENI PROJEKTI / 12
Naziv projekta

Kulinarične specialitete iz mesa  
drobnice

Partnerja 
Ljudska univerza Ajdovščina, Društvo 
rejcev drobnice Goriške in Vipavske

Celotna vrednost 10.117,50 €

Sofinanciranje s sredstvi 
ESRR

7.962,00 €

Cilj
Operacija vpliva na boljšo 
gospodarsko vključenost skupnosti na 
območju LAS

Rezultat 

Strokovni predavanji; kulinarična 
delavnica za gostince ter rejce 
drobnice; ogled kmetije s 
predstavitvijo poklica rejca drobnice; 
Facebook stran z objavami receptov 
jedi



ZAKLJUČENI PROJEKTI / 13
Naziv projekta

Spodbujanje samooskrbe z 
balkonskim vrtičkarstvom

Partnerja 
Ljudska univerza Ajdovščina, VDC 
Ajdovščina - Vipava

Celotna vrednost 10.400,00 €

Sofinanciranje s sredstvi 
ESRR

7.968,00 €

Cilj
S povezovanjem ustvariti pogoje za 
opolnomočenje ciljnih ranljivih skupin

Rezultat 

Izvedba izobraževanj s praktičnimi 
delavnicami na temo balkonskih 
vrtičkov; postavitev in ureditev mini 
vrtičkov na balkonu ali na dvorišču 
urbanega naselja



ZAKLJUČENI PROJEKTI / 14
Naziv projekta Znameniti Vipavci

Partnerja 
Zavod za turizem TRG Vipava, 
Lavričeva knjižnica Ajdovščina

Celotna vrednost 11.563,25 €

Sofinanciranje s sredstvi 
ESRR

7.997,48 €

Cilj

Vzpodbuditi kulturno zgodovinski 
turizem na območju Vipave preko 
oblikovanja inovativnega turističnega 
produkta z interaktivno izkušnjo

Rezultat 

Izdelan inovativen digitalni produkt v 
obliki digitalne aplikacije, ki bo nudil 
interaktivno izkušnjo, razvito z 
uporabo AR (obogatena resničnost)



ZAKLJUČENI PROJEKTI / 15

Naziv projekta
Spodbujanje kreativnega in 
inovativnega razmišljanja med mladimi 
– MLIN / „operacija LAS“

Nosilec
LAS Vipavska dolina – VP LAS:  RRA 
ROD Ajdovščina

Celotna vrednost 60.219,35 EUR

Sofinanciranje s sredstvi 
EKSRP

45.119,87 EUR

Cilj
Dvig podjetniških kompetenc med 
otroki in mladostniki na celotnem 
območju LAS Vipavska dolina

Rezultat 

Izvedba festivala podjetnosti, 
organizacija Start up vikenda; izvedba 
dogodka „Mladi in Castra“, izvedba 
pobude MyMachine; usposabljanje 
CoRT in izvajanje krožkov za 
razmišljanje



ZAKLJUČENI PROJEKTI / 16
Naziv projekta

Tržna znamka Vipavska dolina / 
projekt sodelovanja LAS

Partnerji
LAS Vipavska dolina, LAS V objemu 
sonca

Celotna vrednost 27.303,20 €

Sofinanciranje s sredstvi 
ESRR na ravni LAS VD

20.000,00 €

Cilj

Oblikovati trajnostni koncept znamke 
prostora, vzpostaviti njeno sistemsko 
upravljanje in na podlagi pravil 
pripraviti znamčenja ponudnikov 

Rezultat 

Pravila za znamčenje ponudnikov v 
podznamki »Turistična destinacija 
Vipavska dolina« in »Izvorno iz 
Vipavske doline«; izvedba 
usposabljanj za ponudnike; 
vzpostavitev e-platforme



PROJEKTI V IZVAJANJU / 1

Naziv projekta
Od odpada iz vinogradov Vipavske 
doline do 5 * doživetij, storitev in 
produktov

Partnerji
Theodosius d.o.o., OOZ Ajdovščina –
Vipava, Urška Lemut – dopolnilna 
dejavnost na kmetiji

Celotna vrednost 67.571,58 €

Sofinanciranje s sredstvi 
EKSRP/LEADER

50.603,05 €

Cilj

Razviti inovativno storitev, ki bo vplivala na 
podaljšanje turistične sezone na območju 
LAS in na razvoj inovativnih produktov po 
načelih trajnosti in krožnega gospodarstva

Rezultat 

Nakup wellness inovativne kadi; razvoj 
lokalnih inovativnih produktov iz 
grozdnega odpada; organizacija delavnic; 
izdelan promocijski katalog



PROJEKTI V IZVAJANJU / 2
Naziv projekta

Prostor doživetij pekarske in 
mlinarske tradicije

Partnerji
Občina Ajdovščina, Mlinotest d.d., 
Pilonova galerija, OOZ Ajdovščina –
Vipava, Ljudska univerza Ajdovščina

Celotna vrednost 741.166,75 €

Sofinanciranje s sredstvi 
ESRR

310.000,00 €

Cilj
Vpliv na boljšo gospodarsko 
vključenost skupnosti na območju LAS

Rezultat 

Prenova pritličja Rustjeve hiše –
Prostor doživetij; izdelava 
programskega koncepta prostora 
doživetij z različnimi delavnicami; 
izdelan doživljajski turistični produkt



PROJEKTI V IZVAJANJU / 3
Naziv projekta Kolesarska veriga na podeželju

Partnerji

LAS Vipavska dolina, LAS Gorenjska 
košarica, LAS Srce Slovenije, LAS 
Loškega pogorja, LAS Dolenjska in Bela 
krajina, LAS Goričko 2020, LAS Pri 
dobrih ljudeh 2020, LAS Prlekija, LAS 
Suhe krajine, Temenice in Krke, LAS 
Med Snežnikom in Nanosom in LAS 
Krasa in Brkinov

Celotna vrednost 109.019,35 €

Sofinanciranje s sredstvi 
EKSRP na ravni LAS VD

92.666,45 €

Cilj

Večja prepoznavnost »kolesarskih 
poti« na območju LAS in podjetniške 
priložnosti ter inovativna turistična 
ponudba

Rezultat 

Postavljene 3 izposojevalnice koles, 
nadgradnja aplikacije mobiln.si, 
dogodki v okviru Tedna mobilnosti, 
izdelava študije in promocijskega filma



PROJEKTI V IZVAJANJU / 4
Naziv projekta EKO Okusi Slovenije

Partnerji
LAS Vipavska dolina, LAS Posavje, LAS 
Goričko 2020, LAS Gorenjska košarica

Celotna vrednost na ravni 
LAS VD

109.758,04 €

Sofinanciranje s sredstvi 
EKSRP na ravni LAS VD

93.030,27 €

Cilj

Povečati potrošnjo lokalnih ekoloških 
surovin, dvigniti njihovo dodano 
vrednost in razviti vrhunske kulinarične 
jedi iz ekoloških surovin, ki omogočajo 
povezovanje in aktivacijo deležnikov na 
področju ekološkega kmetovanja.

Rezultat 
Vzpostavitev registra ekoloških kmetij, 
kulinaričnih krožnikov v sodelovanju z 
vrhunskimi kuharji, izdelava knjige



PROJEKTI V IZVAJANJU / 5
Naziv projekta Prehod na sonaravno oskrbo s hrano

Partnerji
LAS Vipavska dolina, LAS V objemu 
sonca, LAS S CILjem

Celotna vrednost 384.505,74 €

Sofinanciranje s sredstvi 
EKSRP na ravni LAS VD

95.945,29 €

Cilj

Omogočiti trajnostni prehod na 
ekološko in biodinamično kmetovanje 
in oskrbo s hrano in povezati obstoječe 
in potencialne ekološke in 
biodinamične pridelovalce in 
predelovalce. 

Rezultat 

Strokovne delavnice in predavanja ter 
analize stanja pridelave in predelave, 
potrošnje, stroškov in koristi ekološke 
in biodinamične hrane, prenosi dobrih 
praks



PROJEKTI V IZVAJANJU / 6
Naziv projekta

Obuditev vaškega jedra Slap - Obujeni 
Slap / „operacija LAS“

Partnerji
Občina Vipava, KS Slap, LAS Vipavska 
dolina – VP LAS: RRA ROD Ajdovščina

Celotna vrednost 103.088,02 €

Sofinanciranje s sredstvi 
EKSRP

46.229,00 €

Cilj
Urejen prireditveni prostor za 
gostovanje tradicionalnih kulinaričnih, 
kulturnih in družabnih dogodkov

Rezultat 

Nova inovativna turistična ponudba –
kulinarični festival „Slap Vino festival“, 
obnovljen in revitaliziran prireditveni 
prostor „Gmajna“ v vasi Slap



PROJEKTI V IZVAJANJU / 7
Naziv projekta

Spodbujanje medgeneracijskega 
povezovanja/ „operacija LAS“

Partnerji
Občina Vipava, Občina Ajdovščina, LAS 
Vipavska dolina – VP LAS: RRA ROD 
Ajdovščina

Celotna vrednost 356.361,32 €

Sofinanciranje s sredstvi 
EKSRP

224.844,26 €

Cilj

Medgeneracijskega povezovanja s 
ciljem omogočanja kvalitetnega bivanja 
in dviga kompetenc različnih starostnih 
skupin za njihovo opolnomočenje in 
sodelovanje v družbi

Rezultat 

Urejen in za dejavnosti ustrezno 
opremljen večgeneracijski center v 
Vipavi; opremljen medgeneracijski 
kreativni center v Ajdovščini; izvedba 
številnih medgeneracijskih 
usposabljanj, strokovnih in 
podjetniških delavnic
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