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Vina Frešer so znana po ekološkem vinogradništvu. Matjaž Frešer, direktor 

vinske kleti Frešer in sedma generacija njegove družine v vinogradništvu, je 

dobil nagrado Inovativni mladi kmet za inovativne ideje na kmetijskem 

področju leta 2015. njegova vina so v zadnjih letih prejela več nagrad, kar 

pomeni, da njihov poslovni model vinu resnično daje boljšo kakovost.

Leta 2007 je družina Frešer prejela denar za investicijo v svojo vinsko klet in 

predelavo vina preko evropskega razpisa za razvoj slovenskega podeželja.

V času, ko je Matjaž prevzel vodstvo nad družinskim vinogradništvom, je 

razširil število vinskih trt ter izvedel več investicij in izboljšav. Pripravil je 

degustacijski prostor v stari vinski kleti, kupil posebne stroje za ekološko 

obdelovanje vinogradov in posodobil vinoteko.

Z ekološko pridelavo grozdja so dvignili kakovost svojih vin in znižali vstopne 

stroške. Za njihovo družino je pomembno, da se prilagajajo modernim strankam, 

ki želijo in cenijo domačo proizvodnjo in visoko kakovost. Zaradi kakovosti in 

cene so opustili konkurenčnost z drugimi večjimi pridelovalci vina. Da bi 

ponudili vino z višjo dodano vrednostjo in se odmaknili od svojih konkurentov, 

se je družina Frešer odločila za bolj trajnostno in okolju prijazno proizvodnjo 

vina. Svojo trto ščitijo z naravnimi sredstvi, kot so: baker, žveplo, kisla glina in 

izvlečki preslice. Ti omogočajo, da trta razvije svoj obrambni sistem z črpanjem 

hranil iz globin zemlje. Travo med trtami mulčijo le nekajkrat na leto in ko jo 

posekajo, so trte prisiljene črpati hranila iz zemlje, kar jih naredi bolj odporne. 

Kot je bilo že omenjeno, imajo tudi vinoteko, ki so jo odprli pred nekaj leti. 

V njej ponujajo pristno pohorsko kulinariko, da bi se še bolj približali svojim 

strankam. Suhomesnate izdelke kot so pohorska bunka in doma zorjene suhe 

salame, več vrst sira, kot so modri pinot, sir za žar, kozji sir in sir z bučnimi 

semeni najdete na policah njihove trgovine. Poleg vseh teh izdelkov strežejo 

tudi marmelade iz domačega sadja.

Ekološka pridelava grozdja in boljša kakovost vina.

Zaščita trte z naravnimi sredstvi.

Degustacijski prostor za zabavo gostov in promocijo njihovega vina.

Prodaja domačih izdelkov lokalnih pridelovalcev.

Ekološko vinogradništvo - Vina Frešer 
izpod rok inovativnega 
mladega kmeta
www.freser.si/en
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Poleg kakovostnega, ekološkega in okusnega menija, ki ga pripravi kuharski 

mojster, kompleks ponuja številne možnosti za aktivno rekreacijo in šport: 

plavanje v zunanjem bazenu, odbojka, namizni tenis, vožnja s čolnom in vodna 

kolesa na jezerih, kolesa za kolesarjenje in eko turizem.

Kombinacija lokacije in edinstvenih, individualno oblikovanih eko vasi;
Živimo v visoko razviti tehnološki družbi s hitrim tempom, podrejenost 
napetosti in nenehnemu stresu. Eko vas združuje ljudi, ki iščejo primerno 
obliko in način varovanja narave ter želijo doseči ravnovesje in harmonijo 
z naravo;

Ekološki objekti, saj so v celoti zgrajeni iz kamna, gline in lesa. Materiali, 
uporabljeni pri gradnji, so ekološki in najbližje naravi;

Eko vas Omaya je organizirana kot velik kompleks, ki pa ni dostopen z 
avtomobilom. Vsaka najmanjša podrobnost je v popolni harmoniji z 
naravnim terenom območja, saj je vse narejeno iz naravnih materialov;

Dve restavraciji in trgovina ponujata ekološko hrano iz lastne kmetije z 
zaprtim proizvodnim ciklom;

Spodbujanje turizma in lokalnega gospodarstva.

Eko vas Omaya leži blizu meje z Grčijo ob vznožju Pirina in gore Slavyanka, 

blizu mesta Gotse Delchev in vasi Gayaninovo. Kraj je prijeten in miren saj je 

oddaljen od mestnega hrupa in napetosti, ki jih le-ta prinaša. Vas se nahaja na 

50 hektarjev velikem ozemlju z gozdovi in travniki, dvema naravnima jezeroma, 

gozdnimi potoki in zunanjim bazenom.

Vse enote vasi so zasnovane individualno. Ima sedem arhitekturno edinstvenih 

hiš, ki so v celoti zgrajene iz kamna, gline in lesa. Vsaka od njih preseneti z 

razvito fantazijo svojega ustvarjalca, ki izhaja iz pravljičnega, neresničnega sveta. 

Vsaka vaška enota ima svoje ime, ki odraža njeno bistvo – Čarobna hiša, 

Pravljična hiša, Gozdna hiša, Zračna hiša, Hiša iz školjk, Hiša s predori in 

Jezerska hiša.

Eko vas Omaya je organizirana kot velik kompleks, ki ni dostopen z avtomobilom. 

Vsaka najmanjša podrobnost je v popolni harmoniji z naravnim terenom območja, 

saj je vse narejeno iz naravnih materialov. Kamni v obliki pravljičnih likov in 

pošasti so združeni s sodobnim bazenom, obdanim z udobnimi ležalniki in 

sodobnim barom.

Kompleks ima dve restavraciji, ki uporabljata ekološke pridelke z lastne kmetije 

z zaprtim proizvodnim ciklusom – zelenjava in sadovnjaki, vinogradi, jagode, 

maline, robide in postrežemo lokalno ulovljeno, sveže meso divjačine. Gostje 

lahko tudi lovijo ribe v jezerih posestva, ulov pa je po naročilu mogoče pripraviti 

v restavraciji. Prav tako si lahko privoščite piknik na številnih določenih 

območjih. Iz restavracij boste prejeli košare pripravljene hrane. V poletnem baru 

ob bazenu lahko okusite domač sladoled in koktajle, zvečer pa se sprostite ob 

prijetni glasbi pod zvezdami. Domači izdelki so na voljo v trgovini na kmetiji. 

Eko vas Omaya

www.omayavillage.com
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SONNENTOR je zelo uspešen pri gojenju in trgovanju z ekološkimi zelišči in 

začimbami v oddaljeni avstrijski regiji blizu češke meje. Podjetje s sedežem v 

Waldviertelu je mednarodno znano in ima veliko ekološko zavezanost. 

Embalaža brez plastike, izdelki brez palmovega olja, CO2 nevtralna ekonomija 

in neposredna trgovina z ekološkimi kmeti, naredi SONNENTOR vzor drugim 

podjetjem. 

Gospodarsko podjetje sledi poti skupnega dobrega namesto največjega 

dobička (glej www.ecogood.org), in je namerno uravnotežen sistem, ki daje 

prispevek podjetja v skupno dobro v središče proizvodnje in prodaje.

Krožno gospodarstvo se izvaja v celotni proizvodni verigi – kvalitetna in zdrava 

tla, rastline imajo čas zrasti do žetve, zemlji nudijo počitek Raznolikost: Zaposleni 

prihajajo iz 10 različnih držav, 55 % žensk, ki vodijo ekipe, dolgotrajno 

brezposelni in invalidne osebe se lahko zaposlijo pri SONNENTOR kot tudi 

upokojenci, ki iščejo smiseln poklic. Ti vodijo obiskovalce skozi kmetijo in 

proizvodne površine. 

Podjetje sodeluje s partnerji, ki proizvajajo v Romuniji, na Kosovu, Nemčiji, 

Grčiji, Portugalski in Albaniji. SONNENTOR prodaja izdelke v lastnih trgovinah 

(do zdaj v Avstriji in Nemčiji) in v franšiznem sistemu (npr. v lekarnah). Obstaja 

tudi spletna trgovina. Izdajajo tudi revijo za stranke in prijatelje. Podjetju so bile 

podeljene različne nagrade za socialne, ekonomske in posebne ekološke izdelke. 

Posebne SONNENTOR EKOLOŠKE KARAVANE "LAND-LOFTS" so 

pripravljene za tiste, ki želijo obiskati in prenočiti v zeliščnih vrtovih.
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zrasti do žetve, zemlji nudijo počitek.
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www.sonnentor.com
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Rešitev dokazuje:

      Socialne inovacije – rešitev vključuje 

lastnike nepremičnin, proizvajalce, 

obrtnike in druge domačine v skupni 

strateški pristop gostoljubne vasi in 

cenjenje turistične vrednosti lokalnega 

stanovanja, dediščine in lokalnih 

proizvodov.

      Digitalna inovacija – združuje celotno 

turistično ponudbo vasi (namestitev, 

proizvodnja, dejavnosti, tradicije …) 

prek ene spletne platforme.

      Poslovna inovacija – ustvarja nove 

zaposlitvene in podjetniške možnosti, 

povezane z izpolnjevanjem želja 

sodobnih turistov za pristne lokalne 

izkušnje – gradnja na lokalnih 

prednostih.

      Rešitev je zelo prenosljiva in so jo 

že uporabile druge vasi v Italiji, Bosni 

in Hercegovini, Hrvaški in Albaniji.

Ponudba različnih lokalnih stanovanj kot nastanitev za turiste prek skupne spletne 

platforme, skupaj z lokalnimi proizvodi in dejavnostmi. Izvedeno v Sauris/Zahre 

- Italija.

"Razpršeni hotel" je rešitev, ki spremeni vrsto lokalnih stanovanj v možnosti 

namestitve za turiste. Ko so združeni pod skupno marketinško strategijo in 

spletno platformo za rezervacije, je cilj predstaviti skladno ponudbo: hotel je en, 

vendar kjer so sobe na voljo na drugi strani vasi. Sobe v razpršenem hotelu so na 

voljo skozi vse leto, turistom pa ponujajo možnost, da imajo pristno lokalno 

izkušnjo saj lahko živijo kot domačini ob bivanju v tradicionalnih vaških hišah. 

Kot del pristopa integriranega razpršenega hotela, spletna platforma tudi 

promovira in usmerja uporabnike na 

lokalno kmetijo in obrtniške izdelke ter 

gostinske in druge turistične dejavnosti, ki 

so na voljo v vasi. 

Predstavlja tudi lokalne zgodbe, domačine 

in njihove tradicije. To prispeva k ponudbi 

pristne lokalne izkušnje turistom, zaradi 

česar je turistična ponudba sodobna in 

privlačna. Rešitev je pametna, ker združuje 

široko vključenost skupnosti v ustvarjanje 

nove vizije gostoljubne vasi turistom in 

temelji na lokalni dediščini (tako glede 

stanovanjske kot proizvodnje) skupaj z 

možnostmi, ki jih ponujajo spletne 

tehnologije za trženje in rezervacije. 

Rešitev nudi uspešen sistem, ki ustvarja 

ugodnosti za različne kategorije prebivalcev, od lastnikov domov do lokalnih 

poslovnih dejavnosti in prispeva k širšemu izboljšanju lokalnih storitev za vse v 

vasi. 

Razpršena hotelska rešitev ustvarja tudi dodatne možnosti za predstavitev

dobrega poslovanja, na primer za privabljanje notranjih naložb za obnovo 

lokalnih stanovanj.

Albergo 
Diffuso 

www.albergodiffusosauris.com

- koncept 

razpršenega 

hotela
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- koncept 

razpršenega 

hotela



Poleg tega organizacija ugotavlja, da je poslovni turizem odgovoren za vodenje 

ponudb in gostovanje velikih konferenc, srečanj, prireditev ipd., hkrati pa je 

zadolžen tudi za domače počitniško trženje v državi.

Drugi ključni dejavniki njegovega poslovnega modela:

Fáilte Irska vsebuje oddelke, namenjene:

- komercialnem razvoju, ki podpira ustvarjanje novih programov in zagotavlja 

dostop do izdelkov, prodajnih orodij in izobraževanj, ki izboljšujejo poslovanje 

razvoja v skladu s potrebami trga.

- raziskavam, ki zagotavljajo statistiko in vpoglede potrošnikov iz turistične 

industrije

- financiranju, ki zagotavlja podporo prek irske naložbene strategije 

(https://www.failteireland.ie/FailteIreland/media/WebsiteStructure/Documents/

2_Develop_Your_Business/6_Funding/FI-Tourism-Investment-Strategy-Final-

07-06-16_1.pdf), ki podpira celotno naložbo organizacije v turističnih 

kapitalskih projektih

- trženju z uporabo širokega seznama tržnih kanalov za promocijo lokalnega 

turističnega podjetja, kot je .www.DiscoverIreland.ie

- razvoju produktov v tesnem sodelovanju s turističnimi subjekti in dejavnostmi, 

da zagotovijo mednarodno promocijo njihovih izdelkov.

- zagotavljanju kakovosti na podlagi nacionalnega okvira za zagotavljanje 

kakovosti (NQAF), katerega cilj je potrošnikom zagotoviti zanesljive standarde 

storitev.

Trajnost:

Organizacija je razvila lasten trgovski portal za

( ):https://tradeportal.failteireland.ie/

povezovanje lokalnih turističnih priložnosti in dejavnosti

iskanje sredstev za turistične pobude

razvijanje poslovnih profilov

organiziranje poslovnih in promocijskih dogodkov

podporo turističnim podjetjem

Fáilte Irska - Nacionalna 
razvojna uprava turizma

www.failteireland.ie

Fáilte Irska si prizadeva olajšati dolgoročni trajnostni razvoj irskega turizma prek 

družbeno-ekonomskih, kulturnih in okoljskih prispevkov. Organizacija tesno sodeluje z 

irsko vlado, državnimi agencijami, lokalnimi oblastmi in turističnimi predstavniki za 

promocijo turizma po vsej državi z:

   Izdelavo načrtov in omrežij razvoja destinacij

   Vlaganjem v infrastrukturo, dejavnosti, zanimivosti za obiskovalce, dogodke in 

festivale

   Zagotavljanjem vpogleda potrošnikom in kupcem

   Ponudbo mentorskih in izobraževalnih programov za poslovno podporo

   Razvojem platform za kupce za podporo turističnim podjetjem pri inovacijah in rasti
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Kot samostojni podjetnik lahko delate od tukaj, dvignete svojo raven energije, 

dobro jeste in posledično prispevate k rojstvu idej in projektov z dolgoročno vizijo. 

Podjetjem predlagamo, da svojim ekipam ponudijo izkušnje v divjem območju, 

kjer WWF izvaja varstvene projekte. »Ta mesta so lahko najboljši vir navdiha za 

trajnost in poslovne inovacije« je dejala Orieta Hulea, direktorica WWF Romunija.

 

Kampus WeWilder bo sestavljen iz treh lesenih hiš, imenovanih Chilii in osrednjega 

prostora, imenovanega Zâna (Vila), v katerem je delovni prostor, skupna kuhinja in 

knjižnica. Lesene hiše so zasnovane tako, da vključujejo majhen prostor za kuhanje 

in delovni prostor, tako da lahko ena ali dve osebi delata brez stika z drugimi ljudmi. 

Prostor sledi filozofiji nevidne arhitekture, kar pomeni, da so stavbe po videzu kot 

tudi preko gradbenih materialov vpete v naravno krajino. Poleg tega bo steklena 

fasada nudila obiskovalcem čudovit razgled na panoramo gorovja Tarcu.

WeWilder se nahaja na vrtu, obdanem z drevesi, ki jih bo preoblikoval krajinski 

arhitekt Tiberiuja Cherechesa. Poleg sajenja javorja, jesena, ali breze za miniaturne 

gozdove ob vsaki hiši z bo v bližini glavne stavbe, Zâna, tudi mešani gozd. 

Na voljo bosta tudi zelenjavni vrt in območje permakulture (trajnostni življenjski 

prostor) ter prostor, namenjen učenju tradicionalne košnje, ki je po mnenju WWF 

bistvenega pomena za biotsko raznovrstnost travnikov.

Kampus WeWilder v gradnji dopolnjuje mreža tradicionalnih kamnitih hiš, ki se 

nahajajo v vasi ali sredi narave in so jih obnovili vaščani, le-te pa že sprejemajo 

goste. V kampusu je tudi koča MuMA – "majhna hiša", zgrajena v lokalnem 

sadovnjaku, ki je letos bila nominirana za Beta – arhitekturni bienale v Temišvaru.

 

Poleg tega več domačinov že ponuja lokalne jedi gostom, ki tukaj bivajo, ali pa kot 

možnost kulinaričnega doživetja v naravi. WeWilder je prototip WWF Panda Labs, 

razvit kot odgovor na potrebo po večanju in trajnostnem razvoju podeželske 

skupnosti. WeWilder želi biti zgled v smislu zelene arhitekture in je odmeven 

model za izvajanje zelenega, participativnega mikro-gospodarstva po vsej regiji.

WEWILDER
Je prototip WWF Panda Labs, ki je nastal 

iz pionirskih izkušenj v divjini, razvila 

pa sta ga WWF Romunija z lokalnim 

združenjem Bison Hilllock, v 

sodelovanju z REWILDING EVROPE in 

evropskim safari podjetjem. WeWilder 

deluje kot socialno partnersko podjetje 

med WWF Romunija in člani lokalne 

skupnosti. WeWilder je prostor skupnega 

delovanja, bivanja in ustvarjanja, ki se 

nahaja v srcu vasi Armeniș, 

Caraș-Severin, iz Romunije, kjer se 

bizoni gibajo svobodno in je narava v 

izobilju. Ta pobuda turistom pomaga 

odkriti naravo na divji način, jih uči 

delovati in trajnostno živeti v 

nenavadnem kampusu in lokalnih hišah. 

Misija WeWilderja je najti rešitve, ki 

temeljijo na naravi in so trajnostne, za 

boljši jutri domačinov in mestnih 

skupnosti, in hkrati podpirati biotsko 

raznovrstnost v enem od evropskem 

največjem območju divjine. WWF je skupaj z lokalno skupnostjo iz male vasi 

Armenis in inovatorji v trajnostni arhitekturi začela delati leta 2020 na 

WeWilderju - prvem podeželskem središču v Romuniji, ki vključuje skupno 

delovanje in bivalne prostore. Podeželski kampus v Armenisu, v jugozahodnih 

Karpatih, želi biti mesto srečanja svobodnjakov, ekip podjetij, umetnikov, 

podjetnikov in domačinov. Območje, izbrano za ta projekt, obiskovalcem ponuja 

tudi priložnost za odkrivanje romunskih divjih živali: Armenis je kraj, kjer so se 

bizoni ponovno naselili, in sicer v gorovje Tarcu prek pobude WWF Romunija v 

sodelovanju z Rewilding Europe. Trenutno je v južnih Karpatih več kot 60 prosto 

živečih bizonov. »Naša vizija za WeWilder je ustvarjanje podjetniškega 

inovacijskega centra za naravo«.

www.wewilder.com
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Povečati želimo tudi kakovosten turizem s podpiranjem alternativnih oblik 

turizma, s promocijo kulturne dediščine, naravnih lepot otokov, pa tudi lokalnih 

izdelkov. Naša lokalna skupnost je zelo močna z dobro ohranjeno lokalno 

identiteto, sestavljena iz različnih krajevnih združenj in organizacij. 

S sodelovanjem v projektu Smart Rural 21 upamo, da bomo pridobili nove ideje 

in navdih za razvoj strateškega načrta za izvajanje pristopov pametne vasi. 

Lokalna akcijska skupina otokov regije Atika, župan otoka in Kmetijska univerza 

v Atenah (AUA) so glavni akterji, ki aktivno sodelujejo v prvi fazi procesa 

razvoja strategije Smart Village za vnaprej izbrano vas – otok Kitera v Grčiji v 

okviru pripravljalnega ukrepa za pametna podeželska območja projekta 21. stoletja.

Postopek je sprožil LAS otokov Atika, ki je podprla vas Kitera v fazi oddaje 

prijave, da postane vnaprej izbrana pametna vas. 

LAS Atika je mreža za sodelovanje občin regionalne enote otokov Atika. 

Sestavljen je iz osmih (8) otoških občin regije Atika in dvanajst (12) drugih 

lokalnih združenj (ki zastopajo ribištvo, kmetijski, kulturni in turistični sektor). 

Ima velik interes za pametne vasi saj je partner v projektu LEADER TNC o 

'pametnih vaseh' in aktivni član omrežja Smart Village. Gospod Eustratios 

Charchalakis, župan mesta Kitera in predsednik odbora za upravljanje programa 

LEADER/CLLD otokov Atike je z navdušenjem podpiral proces in v njem aktivno 

sodeluje za začetek razvoja strategije pametne vasi. Poleg tega podporo za lokalni 

razvoj in izvajanje strategije pametne vasi vodijo in koordinirajo člani nacionalne 

strokovne skupine v Grčiji, Kmetijske univerze v Atenah, ki je tudi del 

koordinacijske ekipe. 

Nacionalni strokovnjaki, ki jih je imenoval partner projekta Smart Rural imajo 

neposredne družinske povezave v Kiteri in so močno zavezani podpori razvoja 

pametnih vasi. Kmetijska univerza v Atenah, ki je nacionalni strokovnjak v Grčiji, 

prispeva k razvoju strategije pametne vasi tako, da najprej podpira njeno pripravo, 

strategijo Smart Village Kitere 3, ki vodi Kitero skozi faze razvoja strategije, po

potrebi pa tudi prepoznavanje in mobilizacijo specialističnega strokovnega znanja 

in prepoznavanje inovativnih orodij in metod za razvoj strategije.

Otok Kitera v Grčiji, ki ga domačini imenujejo tudi Tsirigo, leži na stičišču treh 

morij in je znan kot rojstni kraj boginje Afrodite. Je eden največjih otokov v 

Grčiji in zanj je značilna veliko število manjših naselij, s skupno okoli 4000 

prebivalci. Naše glavni cilj je ohranili našo mladino na tem območju, in sicer 

z ustvarjanjem ustreznih pogojev za življenje in delo na otoku za mlade in 

aktivne ljudi. Naše lokalno gospodarstvo temelji predvsem na turizmu in 

kmetijstvu, pa tudi na drugih področjih, kot so trgovina in storitve, vključno z 

izobraževanjem in zdravjem. Radi bi promovirali kmetijske in okoljske trajnosti 

na otoku z uvedbo novih tehnologij. Cilj je predvsem povečati proizvodnjo 

lokalnih izdelkov kot so oljčno olje, med, aromatične in zdravilne rastline, 

obenem pa spodbujati in ohranjati pokrajine, ekosisteme in biotske raznovrstnosti 

Kitere.

STRATEGIJA PAMETNE 
VASI OTOK KITERA

www.smartrural21.eu/villages/kythera_el
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Eko-turistična vas Enagron na Kreti je poseben hotelski prostor, ki 

zagotavlja gostoljubno in tradicionalno kretsko okolje v kombinaciji z 

visokimi standardi nastanitve, pristno tradicionalno kuhinjo in možnosti 

uživati v naravi. Predlagane dejavnosti zajemajo širok razpon, na primer 

tradicionalne kuharske tečaje, izdelavo kruha in sira ali izlete in pohodništvo.

Prideluje 60 hektarjev oljk, vinske trte, sadne rastline in sadno drevje, vse 

vrste sadja in zelenjave ter na desetine aromatičnih rastlin in zelišč, z metodo 

brez gnojil in kemikalij.

Proizvodi, kot so mleko, jajca in meso, izvirajo iz živali na kmetiji. 

Obiskovalci lahko sodelujejo pri molži, pri izdelavi sira in kuhanju. Gredo 

lahko tudi na pohod po urejenih poteh ali pa potujejo z osli in poniji.

Tako eko turizem kot kmečki turizem sledita načelom trajnostnega razvoja, 

razvijata dejavnosti mehkega pristopa, spodbujata, podpirata in izboljšujeta 

varstvo in upravljanje okolja, spoštujeta lokalne skupnosti in podpirajo 

njihovo gospodarstvo, ozaveščajo in spodbujajo izobraževanje in energično 

sodelovanje obiskovalcev.

Razvoj podeželja pomeni predvsem spodbujanje konkurenčnosti kmetijstva 

in gozdarstva, ki zagotavljata trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri, 

pomagata pri podnebnih ukrepih in doseganju uravnoteženega teritorialnega 

razvoja podeželskih gospodarstev in skupnosti, vključno z ustvarjanjem in 

ohranjanjem zaposlitve.

Spoštovanje in rast biotske raznolikosti 

Izboljšanje in ohranjanje možnosti teritorialnega geografskega 

   in živalskega sveta

Sodelovanje z lokalnimi organi na različnih ravneh in sektorjih 

Spodbujanje turizma in lokalnega gospodarstva prek potenciala 

   ozemlja

Eko turizem 
skozi Enagron

www.enagron.gr
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Priljubljena keramičarka Ionela Lungu je priznana doma in v tujini in je članica 

Združenja priljubljenih obrtnikov Moldavije od leta 2006. Njena ustvarjalna 

dejavnost – aktivno sodeluje in razstavlja na obrtnih in turističnih sejmih - se 

že vrsto let prepleta z deljenjem najmlajših v umetnosti, ki jo obvlada. 

Zgovorna narava, ko dela s študenti jo navdušuje. Energijo jim daje, hkrati pa 

jo tudi prejema. Ustvarjalna, namenjena pomladi in razveseljevanju oči in src 

ljudi okoli nas. Ionela Lungu že nekaj časa sodeluje s priljubljeno ljudsko 

umetniško šolo Piatra-Neamțv okviru Centra za kulturo in umetnost "Carmen 

Saeculare" Neamț. Njena dejavnost v okviru Oddelka za popularno umetnost je 

zasnovana tako, da pokriva čim več šol na območju Târgu Neamț.

»Ker je moje področje modeliranje gline – pogosto oblikujem glinene figurice, 

ki utelešajo like iz sveta Iona Creange – se v teh delavnicah osredotočam na 

modeliranje figuric, vendar ne samo na to. Pri vsaki uri namenim čas za 

pogovore z otroki o naši ljudski noši, o izdelavi tradicionalne obutve 

(imenovane opinci) in mask ali vezenih tkaninah. «Ionelo Lungu lahko najdete 

vsak dan, ko izdeluje ali se pogovarja v organiziranem ali neorganiziranem 

okolju s študenti ali odraslimi v Târgu Neamț. V šolah, v lastni delavnici oz. 

kjerkoli že je, je vedno pripravljena spregovoriti o svetu glinenih obrtnikov.

»Delo z otroki je najbližje moji duši, sploh ker imam priložnost, da jim 

prenesem svoje znanje o tradiciji in ljudski umetnosti, saj se zavedamo, da 

živimo v času, ko se zdi, da vse delamo v naglici" (I. Lungu).

Poleg ljudske umetnosti je Ionela Lungu blogerka pri Povești de pe Ozana 

(http://ionelalungu.ro), fotografinja, žena in ženska, ki je izpolnila marsikateri 

cilj. Fascinantna ženska, lep človek tako znotraj kot navzven, v čigar zgodbah 

in besedah se zdi, da so ljudje iz drugega sveta.

Uporaba lokalnih materialov in dediščine 

Sodelovanje med sektorji (šola, učenje, turizem, lokalna dediščina) 

Tradicionalna promocija procesov in izdelkov

Brez odpadkov za ohranjanje naravnih virov in zmanjšanje 

   onesnaževanja iz pridobivanja, proizvodnje in odstranjevanja

Brez škodljivih snovi za ljudi

Digitalno pripovedovanje zgodb

Ionela Lungu 
- Obrtnica glinenih 

izdelkov

http://ionelalungu.ro
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