Društvo upokojencev Ajdovščina
Stritarjeva ulica 1A
5270 Ajdovščina
Operacija Zelena priložnost - divje rastline / TEMATSKA POT SLAP spodbuja tudi medgeneracijsko
druženje in prenos znanj za zelene poklice. Uporaba naravnih virov - nabiralništvo, recikliranje, ponovna
uporaba, uvajanje zelenih storitev v turizmu, dopolnilne dejavnosti na kmetiji je le nekaj priložnosti, kjer
lahko ustvarjamo in kreiramo nove produkte ali storitve, ki črpajo iz narave. Delavnica je namenjena vsem,
ki iščejo priložnost v zelenem podjetništvu, tako za osebno dopolnilno delo kot bodočo poslovno pot.
Zato vas, skupaj s partnerji operacije, vljudno vabimo na delavnico:
Zeleno delovno mesto – kako začeti
primer dobre prakse
v četrtek, 24. januarja 2019, ob 16.00 uri,
v prostorih Območne obrtne zbornice Ajdovščina.
Delavnico bo vodila ga. Lara Lapajne Golob - Hiša zelišč iz Idrijskih Krnic, ki bo v prvem delu predstavila
lastno poslovno pot. Iz dela opuščene kmetije svojih prednikov je namreč razvila butično ponudbo
visokokakovostnih izdelkov, storitev in doživetij, s posluhom in skrbjo za ohranjanje tradicije in narave.
V drugem delu pa bomo iskali ideje za nove produkte, katerih osnova so rastline iz naše okolice.
Dobre zgodbe so preproste in izvirne.
1. del: Hiša zelišč – Dežela doživetij Log
 Predstavitev poslovne poti od ideje do posla
 Razvoj izdelkov pod blagovno znamko »Hiša zelišč«
 Širitev dejavnosti v turistično ponudbo Dežele doživetij Log
2. del: Uspeti z (inovativno) idejo
Z dobro idejo in odličnim trženjem lahko tako rekoč iz »nič« zgradimo dober posel. Narava, mir, zdravilne
rastline,… so med ljudmi vse bolj iskane vrednote.
Delavnica se izvaja v okviru operacije »Zelena priložnost – divje rastline / Tematska pot Slap« in je delno
sofinancirana iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja / ukrep LEADER ter je za
udeležence brezplačna.
Število je omejeno, zato je zaželena predhodna prijava na duajdovscina@siol.net ali na 031 303 109 ga.
Metka Marušič.
Več o operaciji na:
https://www.vipava.si/program-razvoja-podezelja-2014-2020/zelena-priloznost-divje-rastline-tematskapot-slap
Metka Marušič, koordinatorka aktivnosti pri DU Ajdovščina

Partnerji operacije: Občina Vipava – nosilec operacije, Majerija Matej Tomažič s.p., Krajevna skupnost Slap,
Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina, Društvo upokojencev Ajdovščina

