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DRUŠTVO  MEJAME IZ DAN PRI DIVAČI USPEŠNO NA JAVNEM  RAZPISU 
LAS KRASA IN BRKINOV ZA LETO 2009 S PROJEKTOM »PODOBA OBČINE 

DIVAČA SKOZI RAZLIČNE MATERIALE«

V okviru Evropskega sklada za razvoj podeželja se je društvo  TKŠD  Mejame  v aprilu 2009 prijavilo na 
javni  razpis LAS Krasa in Brkinov s projektom »Podoba občine Divača skozi različne materiale« in s 
predlogom uspelo na omenjenem razpisu. Vabilu k projektnemu sodelovanju so se odzvali Občina 
Divača, ki je tudi glavni sofinancer projekta, VIVISS Sežana in Park Škocjanske jame.  

IZHODIŠČA ZA PROJEKT
Večletno opažanje odsotnosti inovativnih idej, motiviranosti ter usposobljenosti različnih ciljnih skupin za 
razvoj kakovostnih in uporabnih produktov na podeželju (npr. izdelkov iz kamna in drugih naravnih 
materialov, dekorativnih izdelkov iz naravnih materialov, sitotiska,  predstavitvenih tiskovin, fotografij, 
piktogramov za označevanje naravnih in kulturnih vrednot…), je bilo izhodišče za idejo o organizaciji 
enotedenske animacijske delavnice z naslovom »Podoba občine Divača skozi različne materiale«. Z 
delavnico želi društvo v prvi vrsti prebuditi širšo zavest in spodbuditi kreativno razmišljanje o možnostih 
razvoja produktov na podeželju  z obdelavo in uporabo različnih materialov. 

CILJ DELAVNICE
Cilj delavnice, ki bo potekala v Danah od 4.7. do 11.7.2009, je razvoj ideje do faze izdelave idejnih 
osnutkov različnih produktov, ki simbolizirajo lokalno okolje. Udeleženci bodo lahko izbirali med 
različnimi naravnimi materiali (kamen, glina…) in drugimi materiali (npr. sitotisk -  majice, torbe…). 
Ustvarjalci se bodo  lahko preizkusili tudi v fotografiranju naravne in kulturne dediščine območja z 
namenom oblikovanja idejnih osnutkov tiskovin ter v oblikovanja znaka, piktograma ali logotipa. 

UDELEŽENCI DELAVNICE 
Enotedenska delavnica, na kateri bo pod vodstvom priznanih mentorjev  sodelovalo 20 študentov Višje 
strokovne šole iz Sežane   - smeri Oblikovanje materialov in Fotografije ter dijakov zaključnih letnikov 
srednjih oblikovalskih šol na Primorskem, bo umeščena v lokalno okolje, ki lahko na najbolj avtentičen 
način stimulira kreativnost in razvoj novih idej.

PREDSTAVITEV IDEJNIH OSNUTKOV
Razstava idejnih osnutkov z razglasitvijo najboljših bo prvič na ogled drugi vikend v septembru ob 
praznovanju Kačišn´ce 2009.

Zahvaljujemo se Občini Divača ter ostalim partnerjem za dosedanjo finančno in organizacijsko pomoč, 
Območni razvojni agenciji Krasa in Brkinov pa za administrativno - tehnično podporo!


