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IME PROJEKTA 

OBRT IN PODJETNIŠTVO – INFORMACIJSKO MOTIVACIJSKE DELAVNICE 

NOSILEC 

Območna obrtno podjetniška zbornica Zagorje ob Savi, Cesta zmage 35b, Zagorje ob Savi 

PARTNERJI 

Sklad za izobraževanje delavcev Zagorje 

VSEBINA PROJEKTA 

Predstavitvene delavnice v osnovnih šolah, v času pred vpisi v srednje šole, predstavitvene delavnice 
po KS, kjer bi se delavnice organizirale za brezposelne osebe, člane kmečkih gospodinjstev in drugo 
zainteresirano javnost in predstavitvene delavnice v vrtcih. 

CILJ  PROJEKTA 

Vključene ciljne skupine (predšolski otroci, osnovnošolci, brezposelni, člani kmetijskih gospodinjstev, 
delavci na čakanju) v predstavitvene delavnice in spoznavanje različnih obrtnih poklicev, informirane 
ciljne skupine o možnostih izobraževanja za deficitarne obrtne poklice in posledično o možnostih 
zaposlitve na teh področjih in osveščene ciljne skupine o smiselnosti vzpodbujanja deficitarnih 
poklicev, v smislu zavedanja pomembnosti ohranjanja le-teh. dolgoročno zagotavljanje ustreznih 
kadrov (predvsem deficitarnih) za obrtne poklice v segmentu izvajanja storitev, katere vsi potrošniki 
nujno potrebujemo v vsakodnevnem življenju in ustvarjeni pogoji za enakomeren razvoj 
podjetništva in dvig podjetniško naravnane miselnosti.  

PRIČAKOVANI REZULTATI 

Povečano št. informiranih ciljnih skupin, povečano število motiviranih udeležencev za opravljanje 
obrtnih poklicev in razvoj podjetništva, povečana prepoznavnost obrtnih poklicev in posledično večji 
interes za opravljanje le-teh dejavnosti in povečano sodelovanje obrtnikov z mladimi. 

LOKACIJA 

Projekt se bo izvajal v OŠ, Vrtcih in KS v občini Zagorje ob Savi 

INDIKATORJI ZA SPREMLJANJE USPEŠNOSTI 

Število vključenih osnovnošolcev v nadaljnje poklicno izobraževanje, ki se nanaša na deficitarne 
poklice (10), št. motiviranih udeležencev v nadaljnje podjetniško informiranje ali izobraževanje (15), 
št. izvedenih delavnic po OŠ (2), št. izvedenih delavnic po KS (3), Št. izvedenih delavnic po vrtcih (3), 
št. učencev vključenih v vsako delavnico v OŠ (20), št. udeležencev vključenih v vsako delavnico po 
KS (20), št. otrok vključenih v vsako delavnico v  vrtcih (20).  

CELOTNA VREDNOST PROJEKTA 

13.200,00 € 

ODOBRENA SREDSTVA LEADER 

7.200,00 € 

IZPLAČANA SREDSTVA LEADER 

7.200,00 € 

OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA 

1.1.2010 – 31.12.2011 

KONTAKTNE INFORMACIJE 

Saša Pegan, sasa.pegan@ozs.si, 03/56 68 080, 041-458-081 

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

VRATA DO NATURE 

NOSILEC 

RCR d.d., Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi 

PARTNERJI 

Občina Hrastnik, Občina Trbovlje  in Občina Zagorje ob Savi 

VSEBINA PROJEKTA 

Oblikovanje, izdelava in postavitev 20 info tabl, ki bodo postavljene na območjih Natura 2000, 
izdelava zloženk, izvedba animacijsko-motivacijskih delavnic in zaključna kulturna prireditev. 

CILJ  PROJEKTA 

Označiti zelo slabo poznana varovana območja Nature 2000, informirati širšo javnost o tem kaj so 
varovana območja Nature 2000 ter kakšne prednosti le-ta prinašajo za naše okolje, osvestiti lastnike 
kmetijskih zemljišč in gozdov ter nosilce kmetijske dejavnosti o možnostih ter prednostih 
sonaravnega kmetovanja, jih spodbuditi k ohranjanju obdelane pokrajine, z okolju prijaznimi 
tehnologijami (ekološko kmetovanje) in spodbuditi prebivalce podeželja k uvajanju dopolnilnih 
dejavnosti na kmetiji, ki so v sozvočju z naravo ter na ta način povečati turistično prepoznavnost 
podeželja.  

PRIČAKOVANI REZULTATI 

Izdelanih 20 tabl za potrebe označevanja območij Nature 2000,izdelanih 15.000 informativnih 
zloženk o območjih Natura 2000 na območju LAS, izvedena novinarska konferenca in objave v 
lokalnih in nacionalnih medijih, izdelana podstran na RCR spletni strani, povečana informiranost in 
motiviranost ciljnih skupin projekta o možnostih sonaravnega kmetovanja na območjih Nature 2000, 
povečana informiranost in motiviranost ciljnih skupin projekta o krepitvi razvoja podjetniške 
miselnosti in podjetniške kulture na podeželju ter povečana možnost razvoja novih dejavnosti in 
ustvarjanje novih delovnih mest na območju LAS, izvedena zaključna kulturna predstavitev projekta 
in izdelana končna evalvacija projekta ter poročilo.  

LOKACIJA 

Na celotnem območju Nature 2000 na območju LAS 

INDIKATORJI ZA SPREMLJANJE USPEŠNOSTI 

Št. izvedenih animacijsko-motivacijskih delavnic (2), št. udeležencev izvedenih delavnic(40), št. 
predavateljev na delavnicah (6), št. postavljenih informacijskih tabl (20), št. izdelanih 
zloženk(15.000), št. izvedenih kulturnih prireditev (1), št. obiskovalcev zaključne prireditve (250), št. 
tiskovnih konferenc (1), št. objav v radiu (1), št. objav v časopisu (2),št. objav na internetu (1), št. 
objav na TV (1), Izvedba naravoslovnih dni (3), št. udeležencev naravoslovnih dni (60).  

CELOTNA VREDNOST PROJEKTA 

30.800,00 € 

 ODOBRENA  SREDSTVA LEADER 

14.075,00 € 

ZAPROŠENA SREDSTVA LEADER 

13.994,56 € 

IZPLAČANA SREDSTVA LEADER 

13.994,56 € 

OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA 

1.2.2010 – 30.9.2010 

KONTAKTNE INFORMACIJE 

Nataša Jerman Rajh, info@rcr-zasavje.si, 03/56 60 511, www.rcr-zasavje.si  

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

ZELIŠČNO ZELENJAVNI IN SADNI VRTOVI ZASAVJA – NAŠA DEDIŠČINA IN PRILOŽNOST 

NOSILEC 

KGZS – Zavod LJ, Celovška cesta 135, 1000 Ljubljana 

PARTNERJI 

Društva kmečkih žena in deklet Trbovlje, Hrastnik in Podkum in Sadjarsko društvo Hrastnik 

VSEBINA PROJEKTA 

Vzpostavitev učinkovite mreže obveščanja vseh zainteresiranih, predavanja na temo zelišča in 
zelenjava in predavanja s prikazom na temo sadjarstvo, načrtovanje zeliščnega in zeliščno-
zelenjavnega vzorčnega vrta, zaključna predstavitev vzorčnih vrtov, prezentacija posaditve sadnega 
drevesa in ogled dobrih praks. 

CILJ  PROJEKTA 

Seznanitev udeležencev izobraževanja z osnovami sajenja in oskrbe sadnih sadik in osnovami 
sadjarstva, seznanitev udeležencev s tehnologijami gojenja zelišč in dišavnic, ureditev vzorčnega  
zeliščnega in vzorčnega zeliščnega zeliščno-zelenjavnega vrta, ohranjena pestrost in raznovrstnost v 
sadovnjakih in zeliščno zelenjavnih vrtovih, ohranjena tradicija uporabe zelišč in sadja v prehranske 
namene in ohranjena tradicija zasaditve zasavskih vrtov. 

PRIČAKOVANI REZULTATI 

Povečana seznanjenost s pomenom ohranjanja pestrosti in raznovrstnosti rastlinstva in izboljšano 
poznavanje osnov sadjarstva in gojenja zelišč, izboljšano poznavanje tehnologij gojenja zelišč, 
dišavnic in sadnega drevja in ohranitev različnih vrst in sort sadnega drevja in zelišč, dišavnic in 
zelenjadnic. 

LOKACIJA 

Projekt se bo odvijal v vseh treh občinah (Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi) 

INDIKATORJI ZA SPREMLJANJE USPEŠNOSTI 

Št. udeležencev na izobraževalnih aktivnostih na temo zelišča in zelenjave (44), št. urejenih vzorčnih 
vrtov (2), št. udeležencev na izobraževanjih na temo sadjarstva (64), št. na novo posajenih dreves 
(80), članki o projektu (2).  

CELOTNA VREDNOST PROJEKTA 

9.801,80 € 

ODOBRENA SREDSTVA LEADER 

5.664,58 € 

IZPLAČANA SREDSTVA LEADER 

5.664,58 € 

OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA 

1.1.2010 – 31.12.2010 

KONTAKTNE INFORMACIJE 

Janja Žagar, janja.zagar@lj.kgzs.si, 03 56 79 391, 041 310 193, www.lj.kgzs.si  

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

PODJETNIŠKI KROŽEK 

NOSILEC 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Hrastnik, Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik 

PARTNERJI 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Trbovlje 

VSEBINA PROJEKTA 

Podjetniški krožek za učence v šolskem letu 2009/2010 je sestavljen iz dveh aktivnosti. Prva 
aktivnost je teoretično in skupinsko delo (spoznavanje podjetnika, ideja-gibalo razvoja, krepitev 
podjetniškega duha, ovire na poti do cilja, trženje in poslovni del). Druga aktivnost je praktični del 
(učenci in dijaki bodo spoznavali podjetnike in podjetniško delo na terenu v obrtniških delavnicah na 
območju LAS in izven Zasavja). 

CILJ  PROJEKTA 

Informirani učenci o podjetništvu z namenom, da ugotovijo prednosti in slabosti podjetništva, ter 
razvijejo svojo idejo, ki bi lahko bila tudi podjetniška priložnost, animirani učenci o možnosti 
samozaposlitve v domačem kraju in animirani otroci za vpis v poklicne programe srednjih šol. 

PRIČAKOVANI REZULTATI 

Uspešna predstavitev posameznega podjetnika in dejavnosti učencem in dijakom, št. učencev, ki se 
bodo odločili za nadaljevanje šolanja na poklicni šoli, št. dijakov, ki se bodo po končanem šolanju 
odločili za podjetništvo v domačem kraju in uspešno izdelan poslovni načrt.  

LOKACIJA 

Občina Hrastnik 

INDIKATORJI ZA SPREMLJANJE USPEŠNOSTI 

Št. udeležencev v delavnicah-teoretični del (90), št. izvedenih delavnic-teoretični del (6), št. 
vključenih šol-teoretični del (3), št. udeležencev v delavnicah-praktični del (90), št. izvedenih 
delavnic-praktični del (6), št. vključenih šol-praktični del (3), izdelan poslovni načrt-dijaki (7), izdelan 
poslovni načrt-osnovnošolci (2), predstavitev poslovnega načrta (9), št. učencev, ki se bodo odločili 
za nadaljevanje šolanja na poklicni šoli (10) in št. dijakov, ki se bodo po končanem šolanju odločili za 
samostojno podjetniško pot ali zaposlitev pri podjetniku (10).  

CELOTNA VREDNOST PROJEKTA 

54.400,00 € 

ODOBRENA SREDSTVA LEADER 

29.160,00 € 

ZAPROŠENA SREDSTVA LEADER 

26.123,43 € 

IZPLAČANA SREDSTVA LEADER 

26.123,43 € 

KONTAKTNE INFORMACIJE 

Branka Dolinšek, 03 56 32 960, branka.dolinsek@ozs.si  

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

UVODNO PODJETNIŠKO USPOSABLJANJE 

NOSILEC 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Trbovlje, Mestni trg 5d, 1420 Trbovlje 

PARTNERJI 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Hrastnik 

VSEBINA PROJEKTA 

Organizacija delavnic-seminarjev, izvedba delavnic (vsebine: podjetništvo-poslovna ideja, poslovni 
načrt, pravni vidiki poslovanja-statusne oblike gospodarskih subjektov, postopek registracije GD ali 
priglasitve samostojne dejavnosti, raziskava trga in trženje, osnove knjigovodstva in računovodstva 
in možnosti koriščenja instrumentov podpornega podjetniškega okolja).  

CILJ  PROJEKTA 

Spodbujeno zanimanje za podjetništvo med prebivalci podeželja, informirani bodoči kandidati za 
podjetnike o pogojih, ki jih morajo za sam začetek dejavnosti izpolnjevati, spodbujeni posamezniki, 
ki morda že opravljajo določeno dejavnost, da le-to registrirajo in ponujena opora podjetnikom ob 
začetku izvajanja dejavnosti in tudi po tem.  

PRIČAKOVANI REZULTATI 

Povečano število novo registriranih podjetij-dejavnosti in povečano število zainteresiranih za začetek 
podjetniške dejavnosti. 

LOKACIJA 

Območje občin Hrastnik, Trbovelj in Zagorja ob Savi. 

INDIKATORJI ZA SPREMLJANJE USPEŠNOSTI 

Št. udeležencev na delavnicah (100), št. izvedenih predavanj (10 skupin), registracija dejavnosti 
novih podjetnikov (2 kandidata) in št. nasvetov o možnostih registracije dejavnosti (15).  

CELOTNA VREDNOST PROJEKTA 

32.438,40 € 

ODOBRENA SREDSTVA LEADER 

16.219,21 € 

ZAPROŠENA SREDSTVA LEADER 

15.850,69 € 

IZPLAČANA SREDSTVA LEADER 

15.849,71 € 

KONTAKTNE INFORMACIJE 

Doroteja Urbanija, 03 56 32 952, tea.urbanija@ozs.si  

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

MLINI V NAŠI OKOLICI 

NOSILEC 

Kulturno društvo Mlinše, Mlinše 12, 1411 Izlake 

PARTNERJI 

OŠ Ivana Kavčiča Izlake podružnica Mlinše, KS Mlinše-Kolovrat, Območno združenje RK Zagorje ob 
Savi, Prostovoljna gasilska društva Kandrše, Kolovrat in Mlinše, Združenje borcev za vrednote NOB 
Zagorje ob Savi-Mlinše, Lovska družina Mlinše, Turistično društvo Mlinše in Športni društvi Mlinše in 
Škafari.  

VSEBINA PROJEKTA 

Obdelava ankete (raziskava o življenju in delu nekdanjih mlinarjev), pregled javnih in osebnih 
arhivov, muzejev in obstoječe literature iz področja mlinarstva, prelom, oblikovanje knjige in tisk, 
predstavitev knjige in zaključna prireditev.  

CILJ  PROJEKTA 

Raziskati mline in z njimi povezano tradicijo v dolinah KS Mlinše-Kolovrat, izdati knjigo, ohraniti 
kulturno in etnološko dediščino podeželja v pisani besedi in ohraniti ustno izročilo naših prednikov.  

PRIČAKOVANI REZULTATI 

Povečano število pisnih dokumentov o ustnem in pisnem izročilu o življenju in delu mlinarjev na 
območju Mlinš in povečano in boljše zavedanje o izročilu naših prednikov in naši etnološki dediščini. 

LOKACIJA 

Na območju KS Mlinše - Kolovrat 

INDIKATORJI ZA SPREMLJANJE USPEŠNOSTI 

Št. tiskanih izvodov knjige (750), št. obdelanih anket (300), analizirani podatki arhivov (6) in izvedena 
prireditev-predstavitev knjige (1).  

CELOTNA VREDNOST PROJEKTA 

11.674,00 € 

 ODOBRENA SREDSTVA LEADER 

10.309,50 € 

IZPLAČANA SREDSTVA LEADER 

10.309,50 € 

KONTAKTNE INFORMACIJE 

Jože Ocepek, kd.mlinse@gmaiol.com, www.mlinse-kolovrat.si/kdm/index.asp, 03 56 75 174, 031 
336 542  

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

RUDARSKA DEDIŠČINA – PRILOŽNOST ZA RAZVOJ TURIZMA NA OBMOČJU LAS 

NOSILEC 

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

PARTNERJI 

Turistično društvo Ruardi 

VSEBINA PROJEKTA 

Popis rudarske dediščine (register Zakladnica rudarske dediščine), izvedba treh delavnic na temo 
razvoja turističnih produktov na področju rudarske dediščine, natečaj za kreativne pristope mladih 
pri ohranjanju rudarske dediščine in organizacija in izvedba zaključne prireditve z naslovom 
»Perkmandeljc vabi v svojo deželo«. 

CILJ  PROJEKTA 

Motivirani, animirani, osveščeni in usposobljeni udeleženci v projektu za popis rudarske dediščine, 
popisana obstoječa dediščina rudarjenja na območju LAS, vzpostavljeni pogoji za idejne zasnove 
novih turistično-podjetniških programov na območju LAS, predvsem med mladimi kot tudi celotnim 
lokalnim prebivalstvom, oživljena tradicija rudarjenja med otroci v vrtcih in učenci v OŠ ter ustvarjeni 
pogoji za ohranjanje rudarske dediščine in usposobljeni in motivirani nosilci razvoja turizma.  

PRIČAKOVANI REZULTATI 

Izdelan popis/register »Zakladnica rudarske dediščine«, povečana osveščenost in osnovna raven 
pravilnega razumevanja turizma in njegovih pozitivnih vplivov na okolje, povečano število 
prepoznanih novih podjetniško turističnih idej, ki jih rudarska dediščina ponuja za specifične skupine 
prebivalstva (brezposelni, kmetje, ženske, invalidi), pripravljene strokovne podlage za nove 
turistične storitve in vzpodbujeno povezovanje čim večjega števila obstoječih in novih ponudnikov 
turističnih produktov. 

LOKACIJA 

Na celotnem območju LAS 

INDIKATORJI ZA SPREMLJANJE USPEŠNOSTI 

Izdelan popis/register kulturne dediščine »Zakladnica rudarske dediščine« (1), št. vključenih v 
usposabljanje (30), št. vključenih v natečaj za kreativni prikaz rudarske dediščine (40), oblikovani 
novi ideji na področju rudarske dediščine, ki se kasneje lahko razvijeta v turistična produkta (2) in št. 
promocijskih dogodkov-izvedena zaključna prireditev za promocijo projekta (1).  

CELOTNA VREDNOST PROJEKTA 

38.708,00 € 

ODOBRENA SREDSTVA LEADER 

21.258,00 € 

IZPLAČANA SREDSTVA LEADER 

21.258,00 € 

KONTAKTNE INFORMACIJE 

Alenka Gračnar, alenka.gracnar@gzs.si, www.gzs.si/slo/regije/oz_zasavje, 03 56 34 375, 041 548 311 

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

NARAVOSLOVNA GOZDNA UČNA POT DOBOVEC 

NOSILEC 

Turistično razvojno društvo Kum Dobovec, Dobovec 49, 1423 Dobovec 

PARTNERJI 

/ 

VSEBINA PROJEKTA 

Oblikovanje, izdelava in postavitev informacijskih tabl (tematika tabl: zavarovano območje, 
zemljevid učne poti, iglavci, listavci in grmovne vrste, sožitje dreves in gliv, gospodarjenje z gozdovi, 
živali v gozdu, lovstvo, zakraselo področje in Turkov prepad in kulturna krajina) ter varovalnih ograj, 
izdelava informativnih zloženk in obveščanje javnosti o poteku projekta. 

CILJ  PROJEKTA 

Zagotovljena prepoznavnost in varnost učne poti, informirane in osveščene ciljne skupine o pomenu 
Krajinskega parka in ohranjanja biotske raznovrstnosti. 

PRIČAKOVANI REZULTATI 

S 17 informativnimi tablami označena in z varovalnimi ograjami zavarovala naravoslovna gozdna 
učna pot, povečano število informiranih predstavnikov ciljnih skupin in bolje prepoznana oz. 
evidentirana biotska raznolikost območja.  

LOKACIJA 

Na območju naselij Škofja riža in Dobovec v Krajinskem parku Kum. 

INDIKATORJI ZA SPREMLJANJE USPEŠNOSTI 

Š. postavljenih informacijskih tabl (17), št. izdelanih zloženk (5.000), št. tiskovnih konferenc (1), št. 
objav v radiu (2), št. objav v časopisih (2), št. objav na internetu (1), izvedba naravoslovnih dni (3) in 
št. udeležencev naravoslovnih dni (60).  

CELOTNA VREDNOST PROJEKTA 

8.600,00 € 

ODOBRENA SREDSTVA LEADER 

3.692,00 € 

ZAPROŠENA SREDSTVA LEADER 

3.291,67 € 

IZPLAČANA SREDSTVA LEADER 

 3.291,67 € 

KONTAKTNE INFORMACIJE 

Marjan Jamšek, marjan.jamsek@metalia.si, 041 631 688, www.trdrustvo-kpkumdobovec.si  

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

UREDITEV JAHALNEGA POLIGONA IN POSTAVITEV PLASTIČNE OGRAJE OKOLI JAHALNE 

MANEŽE 

NOSILEC 

Konjeniški klub Vajkard Valvasor Zagorska dolina, Trg Pohorskega bataljona 3, 1412 Kisovec 

PARTNERJI 

/ 

VSEBINA PROJEKTA 

Za obnovo jahalnega poligona je potrebno dovesti in zamenjati mivko na poligonu in postaviti 
plastično ograjo okoli jahalne maneže. 

CILJ  PROJEKTA 

Zagotovljeno varno jahanje na jahalnem poligonu in ustvarjeni pogoji za nadaljnji razvoj 
konjeniškega kluba.  

PRIČAKOVANI REZULTATI 

 

LOKACIJA 

Projekt se bo izvajal v Konjeniškem klubu Vajkard Valvazor Zagorska dolina.  

INDIKATORJI ZA SPREMLJANJE USPEŠNOSTI 

Po standardih Konjeniške zveze Slovenije urejen jahalni poligon (1), nivo varnosti in omejitev 
odgovornosti društva v primeru poškodb uporabnikov, izvedba državnega prvenstva v western 
jahanju pod okriljem SIQHA (1) in izvedba državnega konjeniškega tekmovanja pod pogoji  
Konjeniške zveze Slovenije (1).  

CELOTNA VREDNOST PROJEKTA 

10.922,00 € 

ODOBRENA SREDSTVA LEADER 

4.580,00  € 

IZPLAČANA SREDSTVA LEADER 

 4.580,00 € 

KONTAKTNE INFORMACIJE 

Neda Starman Ržišnik, neda.starman@telekom.si, 03 56 72 510, 031 323 596 

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

ZBIRKA KMEČKEGA ORODJA 

NOSILEC 

ABC-GTG d.o.o., Planinska cesta 11, 1431 Dol pri Hrastniku 

PARTNERJI 

Mija Vidmar Jevšnik  

VSEBINA PROJEKTA 

Uredili bodo prostor, kjer bo razstavljena zbirka kmečkega orodja in odkupili kmečkega orodja in 
starin od imetnikov. Po končanem urejanju okolice bo pripravljena odmevna medijska promocija. Na 
zaključni promocijski prireditvi bodo povabljenim in gostom ponudili tradicionalne stare kmečke 
jedi. Prostor, kjer bo razstavljena zbirka kmečkega orodja bo namenjen tudi poslovnim srečanjem in 
drugim družabnim dogodkom. Organizirani bosta tudi dve izobraževalni delavnici, kjer bo 
predšolskim otrokom in osnovnošolcem predstavljena uporaba kmečkih orodij.  

CILJ  PROJEKTA 

Izboljšana turistična prepoznavnost kraja, zbrana in urejena zbirka kmečkega orodja, kulturno 
izobraževanje zainteresirane javnosti, povečano število novih turističnih produktov, ohranjena 
kulturna dediščina, povečana turistična ponudba v občini Hrastnik in v naš kraj privabiti čimveč 
turistov.  

PRIČAKOVANI REZULTATI 

Povečana kulturna ponudba v občini Hrastnik, povečana prepoznavnost Dola pri Hrastniku, občine 
Hrastnik in Zasavja, povečanje prepoznavnosti gostilnice in pizzerije Gurman in povečano št. gostov 
iz cele Slovenije.  

LOKACIJA 

Projekt se bo odvijal na lokaciji Planinska cesta 11 na Dolu pri Hrastniku.  

INDIKATORJI ZA SPREMLJANJE USPEŠNOSTI 

Razstava kmečkega orodja (1), prireditve ob razstavi (2), št. poslovnih srečanj (2), otroške delavnice 
(2), št. izobraženih otrok (40) in št. gostov, ki si bodo ogledali razstavo (knjiga gostov7) (15).  

CELOTNA VREDNOST PROJEKTA 

32.000,00 € 

ODOBRENA SREDSTVA LEADER 

14.000,00 € 

IZPLAČANA SREDSTVA LEADER 

14.000,00 € 

KONTAKTNE INFORMACIJE 

Miran Vidmar, miran.vidmar@siol.net, 03 56 42 720,051-939-000, www.zasavski-gurman.si  

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

 


