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Spoštovani partnerji, prijatelji in vsi, ki vas zanima nesnovna kulturna dediščina! 
 
Tukaj je, naš peti spletni informator o projektu Cultural Capital Counts. Posredujte ga vsem, ki jih tematika zanima.    
 
Z lepimi pozdravi, 
 
 
Mija Bokal 
vodja projekta 
 

 
 
Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o. 
Kidričeva cesta 1, 1270 Litija, Slovenija 
  
T: +386 1 896 27 19 
F: +386 1 896 27 12 
E: mija.bokal@razvoj.si 
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W: www.razvoj.si 
W: www.srce-slovenije.si 
FB: www.facebook.com/the.heart.of.slovenia 
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Nesnovna dediščina krepi gospodarstvo in izboljšuje kakovost življenja 

 
Najrazličnejše dejavnosti, povezane z valorizacijo nesnovne kulturne dediščine, ki jih partnerji 
projekta izvajamo v devetih različnih regijah srednje Evrope, bi lahko pozitivno vplivale na socialni in 
gospodarski razvoj naših regij.  
 
Regionalni razvoj, ki temelji na nesnovni dediščini, odpira nove priložnosti za razvoj podjetništva in 
inovacij ter občutno izboljšuje kakovost življenja, saj izhaja iz ljudi in njihovih potencialov. Na takšen 
način nesnovna dediščina pomembno prispeva k večji privlačnosti posameznih regij. Metodologija 
CCC se zdi zelo obetavna, saj je bila prepoznana tudi izven projekta. Pojavljajo se različne 
priložnosti, da bi jo predstavili na različnih nacionalnih in mednarodnih dogodkih. 
 
Pozitivne učinke dosedanjih aktivnosti lahko opazimo tudi na območju Srce Slovenije. Vseh 
srečanj in usposabljanj, ki smo jih organizirali, se je udeležilo kar 350 ljudi.   
 
Že konec lanskega leta smo izvedli delavnice s predstavniki občin, posamezniki in drugimi 
organizacijami, ki so vključeni v različne dejavnosti, povezane z nesnovno kulturno dediščino. Na 
podlagi petih srečanj v Dolu pri Ljubljani, Trzinu, Ivančni Gorici, Šentrupertu na Dolenjskem in 
Kamniku smo ugotovili, da predstavlja nesnovna dediščina potencial, ki se ga še niti dobro ne 
zavedamo.  
 
V spomladanskem času smo začeli z usposabljanji na treh področjih, ki smo jih prepoznali kot 
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posebej obetavna za razvoj našega območja. Prva skupina ljudi se je usposabljala na temo 
tradicionalnih načinov pridelave hrane v povezavi z registracijo dopolnilnih dejavnostih na 
kmetijah. Skupaj smo si ogledali tudi primere uspešnih kmetij, ki delujejo v Poljanski dolini. V istem 
času smo se srečevali tudi z rokodelci z našega območja, predvsem s tistimi, ki svoje dejavnosti še 
nimajo registrirane in so na začetku svoje poti. Z njimi smo se odpravili po znanje v Prekmurje. 
Konec poletja pa smo organizirali še tretje usposabljanje na temo lokalne kulinarike, ki je pritegnilo 
zlasti gostince in lokalna kulinarična društva.  
 
Rokodelci, kmetje in drugi nosilci nesnovne dediščine so se imeli v letošnjem letu možnost 
predstaviti na številnih promocijskih dogodkih v okviru znamke Srce Slovenije, s čimer se krepi 
njihova prepoznavnost. 
 
Za udeležence vseh treh skupin smo organizirali dodatno krajše usposabljanje na temo formalne 
registracije dejavnosti, ki omogoča posameznikom legalno prodajo svojih izdelkov. Za tiste, ki 
delajo z živili, smo organizirali v oktobru tudi dve predavanji na temo minimalnih higienskih zahtev 
(HACCP), ki so pomemben pogoj za delo na področju lokalne kulinarike.  
 
Kot pripomoček pri odločitvi za začetek podjetniške poti smo za vse udeležence usposabljanj in 
druge, ki jih zanima to področje, pripravili Vodila za oblikovanje uspešne podjetniške zgodbe: Od 
ideje do blagovne znamke in Priročnik za začetnike: Možnosti registracije podjetniške dejavnosti 
na podeželju.  
  
Ves čas nudimo tudi individualno pomoč posameznikom, ki želijo narediti korak dlje in registrirati 
ali razširiti svojo dejavnost. Poleg gostincev, ki so lahko izkoristili individualno svetovanje prof. dr. 
Janeza Bogataja, smo spodbudili tudi dve lokalni kulinarični društvi, da naredita korak naprej v 
smeri formalne ureditve svoje dejavnosti. Pripravljamo načrt razvoja za Mrežni rokodelski center 
Srca Slovenije, v katerega želimo vključiti obstoječe delavnice oz. jedra, kjer se tovrstne dejavnosti 
že odvijajo.  
 
Veseli nas, da smo mnoge posameznike spodbudili k razmišljanju o lastnih potencialih in 
priložnostih za samozaposlitev na našem podeželju. Verjamemo, da predstavlja nesnovna dediščina 
v najširšem smislu pomembno razvojno priložnost za območje Srce Slovenije. Vabimo vas, da 
spremljate spletno stran www.srce-slovenije.si in www.razvoj.si, kjer boste našli za vas še mnoge 
druge aktualne informacije. 
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Fotos: von den Projektpartnern zur Verfügung gestellt (Foto 2: www.weinfranz.at) 

  

Publikacija odraža stališča avtorja in ne Evropske komisije, ki ne more biti odgovora za kakršnokoli uporabo informacij iz tega 
informatorja.  

  

   
Več informacij o projektu Cultural Capital Counts: 

• www.culturalcapitalcounts.eu 

• Mija Bokal, vodja projekta, Razvojni center Srca Slovenije (mija.bokal@razvoj.si) 

• Michael Fend, vodja projekta pri vodilnem partnerju, Steirisches Vulkanland (fend@vulkanland.at)  

• Barbara Reisenbichler, odnosi z javnostmi, Kulturpark Eisenstraße (doku@eisenstrasse.info bzw. 07443 / 866 00)  

  

   
Impressum: 

Kulturpark Eisenstraße-Ötscherland 
Brunnengasse 2 
A-3341 Ybbsitz 
T +43 (0) 7443 866 00 
F +43 (0) 7443 866 00-22 
service@eisenstrasse.info 
www.eisenstrasse.info 
 
ZVR 492441086 
UID ATU50856701 
  
Če ne želite prejemati informatorja, se odjavite po elektronski pošti mija.bokal@razvoj.si.  
 

 

 

__________ Informacija od ESET NOD32 Antivirus, zbirka virusnih definicij 8959 (20131024) __________ 

 

To sporočilo je preveril ESET NOD32 Antivirus. 

 

http://www.eset.si 
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__________ Informacija od ESET NOD32 Antivirus, zbirka virusnih definicij 8959 (20131024) __________ 

 

To sporočilo je preveril ESET NOD32 Antivirus. 

 

http://www.eset.si 

 

 

__________ Informacija od ESET NOD32 Antivirus, zbirka virusnih definicij 8983 (20131029) __________ 

 

To sporočilo je preveril ESET NOD32 Antivirus. 

 

http://www.eset.si 

 

 

__________ Informacija od ESET NOD32 Antivirus, zbirka virusnih definicij 8983 (20131029) __________ 

 

To sporočilo je preveril ESET NOD32 Antivirus. 

 

http://www.eset.si 


