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IME PROJEKTA 

BUČE SKOZI LETNE ČASE 

NOSILEC 

Damjana Napret Čeperlin, Marno 22, 1431 Dol pri Hrastniku 

PARTNERJI 

KGZS - Zavod LJ, Celovška cesta 135, 1000 Ljubljana 

VSEBINA PROJEKTA 

Priprava in izvedba razstave buč , organizirani ogledi razstave (šole, vrtci, domovi za ostarele, 
društva), izvedba delavnic na temo priprave jesenske dekoracije iz buč in priprava izdelkov iz buč-
tekmovanje za najboljši izdelek, predstavitev jedi iz buč in pokušina le-teh, tekmovanje za najboljšo 
jed. Izvedeno je bilo tudi strokovno predavanje na temo Pridelava različnih vrst buč in njihova 
uporaba.  

CILJ  PROJEKTA 

Ohranjena tradicionalna proizvodnja buč na kmetijah in ljubiteljskih pridelovalcih in informirane 
ciljne skupine o možnostih uporabe buč v vsakdanjem življenju in o tradiciji povezani z bučami v 
Zasavju 

PRIČAKOVANI REZULTATI 

Povečano št. dogodkov na Marnem, kjer se bo projekt odvijal (razstava, delavnice, tekmovanja, 
predstavitve, predavanje), povečana vključenost ciljnih skupin v življenje na podeželju, kar pomeni 
povečano sodelovanje, komunikacijo, razvijanje novih idej,predstavljene različne vrste buč starih in 
novih sort, kar pomeni ohranjanje tradicije pridelovanja buč, predstavljena uporaba buč za različne 
namene, predstavljene priložnosti za dodaten vir dohodka, preneseno znanje na mlade in krepitev 
vezi med starejšimi in mlajšimi generacijami. 

LOKACIJA 

Vrtnarija Napret, Marno 22, 1431 Dol pri Hrastniku 

INDIKATORJI ZA SPREMLJANJE USPEŠNOSTI 

Št. izdanih letakov z opisom sort in receptov jedi iz buč, ki ga prejme vsak obiskovalec razstave 
buč(400), št. udeležencev na delavnicah s tekmovanji (30), št. udeležencev na strokovnem 
predavanju (15) in št. gojiteljev različnih sort buč (10).  

CELOTNA VREDNOST PROJEKTA 

3.942,90 € 

ODOBRENA SREDSTVA LEADER 

3.207,83€ 

IZPLAČANA SREDSTVA LEADER 

3.207,83€ 

OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA 

Avgust-november 2009 

KONTAKTNE INFORMACIJE 

Damjana Napret Čeperlin, damjana.napret-ceperlin@siol.net, 03/56 48 561, 031-767-967 

Podrobnejše informacije o projektu in stroškovnik so na vpogled v pisarni LAS ob predhodnem 
dogovoru. 
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IME PROJEKTA 

VKLJUČIMO POSAMEZNIKE IN OSTALE SUBJEKTE V AKTIVEN RAZVOJ PODEŽELJA-ZAČNIMO 

Z NAJMLAJŠIMI IN ŽENSKAMI 

NOSILEC 

KGZS-Zavod LJ, Celovška cesta 135, 1000 Ljubljana 

PARTNERJI 

Vrtca Hrastnik in Zagorje ob Savi, Društva kmečkih žena in deklet Podkum, Trbovlje in Hrastnik 

VSEBINA PROJEKTA 

Delovna srečanja po krajevnih skupnostih v Zasavju z naslovom Aktivno vključevanje v razvojne 
aktivnosti na podeželju in možnosti pridobivanja razvojnih sredstev, delavnice po vrtcih Praktično 
soustvarjanje otrok z vrtnarjem in animacija in informiranje o možnostih samooskrbe na domačih 
vrtovih ob hišah. 

CILJ  PROJEKTA 

Povečana vključenost mladih, žensk in starejših občanov v kvalitetnejše življenje na podeželju 
Zasavja, zagotavljanje višje kakovosti življenja na podeželskem območju Zasavja in večji delež 
samooskrbe z domačo zelenjavo iz vrtov ob hišah 

PRIČAKOVANI REZULTATI 

Povečano št. predšolskih otrok vključenih v aktivnosti, ki se nanašajo na skrb za urejeno okolje, 
povečana vključenost žensk na podeželju v aktivnosti za povečanje samooskrbe z zelenjavo, 
pridelano na njihovih vrtovih, večje št. urejenih vrtov ob hišah, povečano zanimanje posameznikov, 
društev, KS, interesnih skupin in ostalih za razvojne aktivnosti na podeželju, predstavljene možnosti 
za koriščenje različnih finančnih virov za razvoj podeželskih skupnosti in posameznikov, predstavljeni 
načini kako pričeti z načrtovanjem razvoja v različnih organizacijah in kakšna znanja so potrebna na 
pripravo dobrih projektov.  

LOKACIJA 

Projekt se bo izvajal  v občinah Hrastnik , Trbovlje in Zagorje ob Savi 

INDIKATORJI ZA SPREMLJANJE USPEŠNOSTI 

Št. udeležencev na delovnih srečanjih (80), št. vključenih enot vrtcev (6), št. vključenih predšolskih 
otrok v aktivnosti  (80), št. žensk, ki bodo sodelovale (24) 

CELOTNA VREDNOST PROJEKTA 

23.097,86  € 

 ODOBRENA SREDSTVA LEADER 

14.527,31 € 

IZPLAČANA SREDSTVA LEADER 

14.527,31 € 

OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA 

April 2009-julij 2010 

KONTAKTNE INFORMACIJE 

Karmen Skalič Holešek, karmen.skalic-holesek@lj.kgzs.si, 03/56 34 380 

Podrobnejše informacije o projektu in stroškovnik so na vpogled v pisarni LAS ob predhodnem 
dogovoru. 
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IME PROJEKTA 

PRIDELUJMO HRANO NA ZDRAV NAČIN TUDI V ZASAVJU 

NOSILEC 

Združenje ekoloških kmetov Zdravo življenje-sekcija za Zasavje, Stari trg 1, 1225 Lukovica 

PARTNERJI 

EVJ Elektroprom, Loke 22, 1412 Kisovec, KGZS – Zavod LJ, Celovška cesta 135, 1000 Ljubljana 

VSEBINA PROJEKTA 

Uvajalni ekološki tečaj s strokovno ekskurzijo po Sloveniji, predstavitev projekta javnosti-novinarska 
konferenca, delavnice za OŠ, okrogla miza, spodbujanje trženja-nabava promocijske embalaže za 
trženje, Zasavski ekološki sejem, nadaljevalni ekološki tečaj in strokovna ekskurzija v Švico. 

CILJ  PROJEKTA 

Povečana informiranost pridelovalcev hrane in potrošnikov o načinu in pomenu ekološko pridelane 
hrane v Zasavju, povečan interes za pridelovanje hrane na ekološki način in ohranitev poselitve in 
obdelana kulturna krajina na geografsko zelo zahtevnem področju Zasavja. 

PRIČAKOVANI REZULTATI 

Povečanje št. informiranih in osveščenih potrošnikov o ekološki pridelavi in predelavi hrane, 
povečanje št. konvencionalnih pridelovalcev hrane za preusmeritev v ekološko kmetovanje, 
povečanje števila ekoloških pridelovalcev zainteresiranih za povečanje obsega pridelovanja za 
prodajo na trgu, povečanje količine in raznovrstnosti ponudbe ekoloških pridelkov in izdelkov 

LOKACIJA 

Naselje Kisovec-občina Zagorje ob Savi(zasavski ekološki sejem, okrogla miza, delavnice za otroke), 
Kulturni dom Mlinše-tečaji. 

INDIKATORJI ZA SPREMLJANJE USPEŠNOSTI 

Št. kmetij, ki se bodo preusmerile v ekološko kmetovanje(5), št. udeležencev na uvajalnem in 
nadaljevalnem tečaju(30), št. udeležencev na okrogli mizi(15), št. otrok vključenih v delavnice(100). 

CELOTNA VREDNOST PROJEKTA 

29.462,00 € 

 ODOBRENA SREDSTVA LEADER 

15.767,67 € 

IZPLAČANA SREDSTVA LEADER 

15.767,67 € 

KONTAKTNE INFORMACIJE 

Jože Ocepek, joze.ocepek@gmail.com, 01/723 51 16, 031-336-542 

Podrobnejše informacije o projektu in stroškovnik so na vpogled v pisarni LAS ob predhodnem 
dogovoru. 

 



 4

 

IME PROJEKTA 

KOSTANJ – GA DOVOLJ POZNAMO? 

NOSILEC 

Alfa – Mikra d.o.o., Boben 36, 1430 Hrastnik 

PARTNERJI 

/ 

VSEBINA PROJEKTA 

Nabiranje zelenih listov kostanja in sušenje le-teh za jesensko dekoracijo, organizirano nabiranje 
pravega in divjega kostanja, delavnica za otroke: izdelki iz kostanja, delavnica za odrasle: izdelava 
klobukov iz kostanjevih listov, delavnica za odrasle: dekoracije iz kostanja, pokušina jedi iz kostanja, 
predstavitev receptur za pripravo zdravil iz kostanja, razstava izdelkov in jedi iz kostanja, ogled 
stiskanja sadja na kmetiji ni pečenje kostanja v času izvajanja delavnic.  

CILJ  PROJEKTA 

Osveščeni prebivalci o pomenu kostanja v vsakdanji prehrani, pomen kostanja in zdravilni učinki, 
informirani prebivalci o uporabi kostanja in informirana mladina o pomenu kostanja v življenju 
generacij njihovih staršev, starih staršev. 

PRIČAKOVANI REZULTATI 

Povečano št. različnih dogodkov na podeželskem območju, povezanih s tradicijo, ki se navezuje na 
kostanj, povečano št. različnih skupin prebivalcev, ki bodo ponovno  nabirali in uporabljali kostanj, 
povečanje zanimanja za kostanj kot izhodišče za nove ideje in ohranjena znanja in izkušnje starejših 
generacij in ohranjena tradicija ter narodni običaji povezni s kostanjem.  

LOKACIJA 

Naselje Čeče, občina Hrastnik 

INDIKATORJI ZA SPREMLJANJE USPEŠNOSTI 

Št. izvedenih dogodkov v času izvajanja projekta (7), št. oseb, ki si bodo ogledale razstavo (100), št. 
udeležencev na delavnicah (90), št. zbranih receptov za jedi (18), št. jedi za pokušino (10), št. zbranih 
receptur za zdravila iz kostanja (5).  

CELOTNA VREDNOST PROJEKTA 

6.190,00 € 

ODOBRENA SREDSTVA LEADER 

5.449,80 € 

IZPLAČANA SREDSTVA LEADER 

 5.449,80€ 

KONTAKTNE INFORMACIJE 

Anica Nuša Gregorčič, alfamikra1@siol.net, 03 56 44 039, 041-679-219 

Podrobnejše informacije o projektu in stroškovnik so na vpogled v pisarni LAS ob predhodnem 
dogovoru. 
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IME PROJEKTA 

KAJ USTVARJAMO 

NOSILEC 

Alfa – Mikra d.o.o., Boben 36, 1430 Hrastnik 

PARTNERJI 

/ 

VSEBINA PROJEKTA 

Zbiranje in priprava receptov starih-tradicionalnih jedi in jedi iz medu in sadja, priprava teh jedi in 
degustacija v kuhinji gostišča. Razstava različnih izdelkov-kvačkanih, pletenih, košar in košev iz šib, 
doma izdelanih brezovih metel,različne poslikave. Razstava ročno izdelanih stvari, ki jih krajani 
različnih starostnih struktur izdelujejo s prikazom izdelave le-teh.  

CILJ  PROJEKTA 

Predstavljeno življenje na podeželju nekoč, povečana uporaba medu in sadja, seznanjena mladina o 
pomenu medu in sadja, osveščeni prebivalci o pomenu ohranjanja tradicionalnih izdelkov s 
podeželja, seznanjena mladina o izdelkih, ki so jih v preteklosti izdelovali na podeželju. 

PRIČAKOVANI REZULTATI 

Povečano št. različnih dogodkov na podeželju, povezanih s tradicijo, povečano št. različnih skupin 
prebivalcev, ki se bodo ponovno pričeli ukvarjati z izdelovanje tradicionalnih Izdelkov, povečanje 
zanimanje za sadje, med, njune izdelke, rokodelske izdelke in ohranjeno znanje-izkušnje starejših ter 
ohranjena tradicija in običaji. 

LOKACIJA 

Naselje Čeče, občina Hrastnik 

INDIKATORJI ZA SPREMLJANJE USPEŠNOSTI 

Št. izvedenih dogodkov v času izvajanja projekta (2), št. oseb, ki si bodo ogledale razstavi (200), št. 
razstavljenih izdelkov kot pomoč pri delu na podeželju (3), št. razstavljenih izdelkov kot zdravilo (4), 
št. zbranih receptov za jedi in kot zdravilo (10).  

CELOTNA VREDNOST PROJEKTA 

7.570,00 € 

ODOBRENA SREDSTVA LEADER 

5.444,00  € 

IZPLAČANA SREDSTVA LEADER 

5.444,00 € 

KONTAKTNE INFORMACIJE 

Anica Nuša Gregorčič, alfamikra1@siol.net, 03 56 44 039, 041-679-219 

Podrobnejše informacije o projektu in stroškovnik so na vpogled v pisarni LAS ob predhodnem 
dogovoru. 

 



 6

 

IME PROJEKTA 

MOTIVIRANJE IN USPOSABLJANJE ZA ISKANJE TURISTIČNIH PRILOŽNOSTI V OKOLJU NA 

OBMOČJU LAS – DRUŠTVO ZA RAZVOJ PODEŽELJA ZASAVJE 

NOSILEC 

GZS Območna zbornica Zasavje, Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi 

PARTNERJI 

- Artius d.o.o., Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi 
 - RCR d.o.o., Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi 

VSEBINA PROJEKTA 

Izvedba delavnic v vseh treh zasavskih občinah, tematsko razdeljene v tri sklope: motivacija 
udeležencev, aplikativna delavnica in predstavitev in obravnava najboljšega projekta z vseh vidikov.  

CILJ  PROJEKTA 

Motivirani in usposobljeni podeželani, ki bodo znali prepoznati priložnosti v turizmu, prepoznavna 
turistična ponudba v Zasavju, izboljšan ugled turizma v Zasavju in povečan prispevek turizma k 
razvoju lokalnega okolja. 

PRIČAKOVANI REZULTATI 

Povečano število sposobnih in samozavestnih prebivalcev podeželja, ki bodo sposobni poiskati 
priložnosti v okolju in pripravljena izhodišča za oblikovanje širše socialne mreže, ki bo pozitivno 
delovala na razvoj storitev s podeželja.  

LOKACIJA 

Na celotnem območju LAS, po krajevnih skupnostih v Hrastniku, Trbovljah in Zagorju ob Savi 

INDIKATORJI ZA SPREMLJANJE USPEŠNOSTI 

Št. izvedenih delavnic (9), št. udeležencev na delavnicah (70), št. usposobljenih in motiviranih 
udeležencev z znanji za razvoj turizma (15) in izdelana spletna stran (1).  

CELOTNA VREDNOST PROJEKTA 

33.037,54 € 

ODOBRENA SREDSTVA LEADER 

15.183,14 € 

ZAPROŠENA SREDSTVA LEADER 

15.183,14 € 

IZPLAČANA SREDSTVA LEADER 

13.608,58 € 

KONTAKTNE INFORMACIJE 

Alenka Gračnar, alenka.gracnar@gzs.si, 03 56 34 375 

Podrobnejše informacije o projektu in stroškovnik so na vpogled v pisarni LAS ob predhodnem 
dogovoru. 
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IME PROJEKTA 

POVEČANJE UPORABE E-INFORMACIJ S CILJEM SPODBUJANJA PODJETNIŠTVA NA 

PODEŽELJU 

NOSILEC 

RCR d.o.o., Podvine 63, 1410 Zagorje ob Savi 

PARTNERJI 

GZS Območna zbornica Zasavje, Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi 

VSEBINA PROJEKTA 

Izvedba delavnic z vsebino: predstavitev e-informacij za spodbujanje podjetništva, prepoznavanje 
priložnosti in oblikovanje projekta.  

CILJ  PROJEKTA 

Seznanjene ciljne skupine (podjetniki, mladi, ženske, brezposelni, člani kmet. gospodarstev) z 
uporabo e-medijev in e-informacij, vsem ciljnim skupinam omogočeno boljše prepoznavanje 
priložnosti za razvoj podjetništva, vzpostavljeno podporno okolje za realizacijo podjetniških idej in 
soustvarjeni pogoji za kakovostno delovanje dopolnilnih dejavnosti.  

PRIČAKOVANI REZULTATI 

Povečano zanimanje za uporabo e-medijev in e-informacij, povečano število usposobljenih, 
informiranih in motiviranih ciljnih skupin o uporabnosti e-medijev, povečano število aktivnih 
uporabnikov e-informacij in večje število podjetniških idej in zanimanja za odpiranje novih podjetij. 

LOKACIJA 

Na celotnem območju LAS, po krajevnih skupnostih v Hrastniku, Trbovljah in Zagorju ob Savi 

INDIKATORJI ZA SPREMLJANJE USPEŠNOSTI 

Št. izvedenih delavnic (10), št. informiranih in za uporabo e-informacij motiviranih udeležencev  (70), 
obdelava javnih razpisov za sofinanciranje podjetniških projektov na podeželju (2), identifikacija 
podjetniških idej (20), št. izvedenih evalvacij projekta (1). 

CELOTNA VREDNOST PROJEKTA 

21.098,66 €  

ODOBRENA SREDSTVA LEADER 

9.588,36 € 

IZPLAČANA SREDSTVA LEADER 

9.588,36 € 

OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA 

1.1. – 4.10.2009 

KONTAKTNE INFORMACIJE 

Metod Garantini, metod.garantini@rcr-zasavje.si, 03 56 60 521 

Podrobnejše informacije o projektu in stroškovnik so na vpogled v pisarni LAS ob predhodnem 
dogovoru. 
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IME PROJEKTA 

KULTURNO TURISTIČEN CENTER MLINŠE 

NOSILEC 

Kulturno društvo Mlinše, Mlinše 12,1411 Izlake 

PARTNERJI 

/ 

VSEBINA PROJEKTA 

Priprava in uprizoritev odrske predstave, ki se je nekoč imenovala »Čitalniški večer« in gostovanje 
različnih kulturnih skupin v dvorani Kulturnega doma na Mlinšah.  

CILJ  PROJEKTA 

Obujena lokalna tradicija in izročilo naših prednikov in le-ta na dinamičen način predstavljena širši 
javnosti in programsko zapolnjena dvorana s kvalitetnimi gostujočimi skupinami s poudarkom na 
skupinah iz Zasavja in regijsko razpoznavno kulturno turistično središče 

PRIČAKOVANI REZULTATI 

Povečanje št. različnih družbenih skupin vključenih v kulturno dejavnost, povečano št. izvedenih 
kulturnih prireditev, vključujočih lokalno etnološko dediščino na Mlinšah, povečana aktivnost 
prebivalcev Mlinš na kulturnem področju  in bolje prepoznavna oz. evidentirana stvarna etnološka 
kulturna dediščina 

LOKACIJA 

Kulturni dom Mlinše, območje občine Zagorje ob Savi 

INDIKATORJI ZA SPREMLJANJE USPEŠNOSTI 

Evidentirani stvarni predmeti kulturne dediščine (20), vključenost različnih družbenih skupin v 
kulturno dejavnost (2), št. izvedenih kulturnih prireditev vključujočih lokalno etnološko dediščino (2) 
in št. izdanih gledaliških listov udeležencem prireditev (60). 

CELOTNA VREDNOST PROJEKTA 

10.410,00 € 

ODOBRENA SREDSTVA LEADER 

8.051,93 € 

IZPLAČANA SREDSTVA LEADER 

8.051,93 € 

KONTAKTNE INFORMACIJE 

Jože Ocepek, joze.ocepek@gmail.com, 031-336-542, www.mlinse-kolovrat.si/kdm/index.asp  

Podrobnejše informacije o projektu in stroškovnik so na vpogled v pisarni LAS ob predhodnem 
dogovoru. 
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IME PROJEKTA 

POZDRAV S PODEŽELJA 

NOSILEC 

Društvo kmetic, žena in deklet na podeželju Izlake – Mlinše – Kolovrat, Podlipovica 9, 1411 Izlake 

PARTNERJI 

Zveza kmetic Slovenije 

VSEBINA PROJEKTA 

Priprava predstavitev in ogledov kraja organizatorjev prireditve za udeleženke iz različnih društev 
kmetic po Sloveniji, okrogla miza na temo vloga žensk v javnem življenju, izbor kulinaričnih 
posebnosti iz Zasavja za predstavitev na prireditvi Pozdrav s podeželja in prireditev Pozdrav s 
podeželja.  

CILJ  PROJEKTA 

Obujeni kmečki običaji in kulinarične posebnosti v Zasavju, ohranjene slovenske narodne pesmi 
značilne za naše kraje, predstavljeno delo, življenje in navade prebivalcev Zasavja. 

PRIČAKOVANI REZULTATI 

Povečano št. kulturnih dogodkov na podeželju, povečano zanimanje za ohranjanje slov. ljudskih 
pesmi na podeželju, povečano zanimanje za ohranjanje slov. tradicionalne kulinarike na podeželju in 
povečano zanimanje za vse zgoraj našteto pri mladih. 

LOKACIJA 

Izlake, Mlinše, Kisovec, Zagorje ob Savi 

INDIKATORJI ZA SPREMLJANJE USPEŠNOSTI 

Št. objavljenih člankov in objav o prireditvi Pozdrav s podeželja (3), št. udeležencev na koncertu 
(150), št. udeleženk na okrogli mizi (30), na podlagi te prireditve se bodo skovale nove vezi in s tem 
bo prišlo do novih koncertov ljudskih pesmi in predstavitve našega kraja tudi izven naše občine (3), 
prireditev naj bi postala tradicionalna in bi bila izvedena vsako leto v naši občini (1). 

CELOTNA VREDNOST PROJEKTA 

7.830,00 € 

ODOBRENA SREDSTVA LEADER 

5.511,77 € 

ZAPROŠENA SREDSTVA LEADER 

5.511,77 € 

IZPLAČANA SREDSTVA LEADER 

3.940,53 € 

KONTAKTNE INFORMACIJE 

Irena Ule, irena.ule@bfro.uni-lj.si, 031-818-780 

Podrobnejše informacije o projektu in stroškovnik so na vpogled v pisarni LAS ob predhodnem 
dogovoru. 
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IME PROJEKTA 

OBLEKA NAREDI ČLOVEKA 

NOSILEC 

Društvo kmetic, žena in deklet na podeželju Izlake – Mlinše – Kolovrat, Podlipovica 9, 1411 Izlake 

PARTNERJI 

   - Društvo kmečkih žena in deklet Trbovlje 
 - Društvo kmečkih žena in deklet Hrastnik 
 - Društvo kmečkih žena in deklet Podkum 

VSEBINA PROJEKTA 

Zbiranje informacij-zapisovanje pripovedovanj starejših ljudi, ki živijo na podeželju, zbiranje 
slikovnega materiala na našem področju, predstavitev izdelave obleke-noše na prireditvi Naša noša, 
izbor krojev in materiala za izdelavo noše, izdelava noše in predstavitev noše na prireditvi Naša noša. 

CILJ  PROJEKTA 

Izdelana zasavska noša, prepoznano zasavsko podeželje po zasavski noši, osveščena mladina v 
Zasavju o pomembnosti zasavske podeželske noše in ohranjanje tradicije nošenja značilnih oblačil za 
zasavsko podeželje.  

PRIČAKOVANI REZULTATI 

Izdelava zasavske noše, uporaba novega simbola (=noše) na prireditvah, predstavitev nove noše na 
gostovanjih v drugih krajih, večje število raznih prireditev na katerih bo prisotna zasavska podeželska 
noša in večja prepoznavnost zasavskega podeželja. 

LOKACIJA 

Delovna srečanja (prostori društev kmetic, žena in deklet), prireditve (Kulturna dvorana Izlake, KD 
Mlinše, KD Trbovlje, KD Podkum), celoten projekt zajema občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob 
Savi.  

INDIKATORJI ZA SPREMLJANJE USPEŠNOSTI 

Št. izdelanih noš (39), št. letakov za predstavitev projekta (120), št. udeležencev na prireditvah Naša 
noša in Naj glas narodne pesmi  v novi obleki zazveni (200), podeželje Zasavja bo na podlagi 
izdelanih noš doma bolj prepoznavno za 30%, povečanje prepoznavnosti Zasavskega podeželja v 
drugih krajih Slovenije ali v tujini za 10% in predstavitveni letak noše (90).  

CELOTNA VREDNOST PROJEKTA 

15.702,00 € 

ODOBRENA SREDSTVA LEADER 

11.635,61 € 

IZPLAČANA SREDSTVA LEADER 

11.635,61 € 

KONTAKTNE INFORMACIJE 

Irena Ule, irena.ule@bfro.uni-lj.si, 031-818-780 

Podrobnejše informacije o projektu in stroškovnik so na vpogled v pisarni LAS ob predhodnem 
dogovoru. 

 


