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IME PROJEKTA 

S PODEŽELJA V NAŠE DOMOVE 

NOSILEC 

ETV mediji in turizem d.o.o., Loke pri Kisovcu 22, 1412 Kisovec 

PARTNERJI 

/ 

VSEBINA PROJEKTA 

S snemanjem in predstavitvijo oddaj, s prikazi primerov dobrih praks širši javnosti, bo projekt 
poskrbel za osveščanje podeželskega prebivalstva o pomenu kmetijske proizvodnje oz. predelave 
hrane. Predstavlja tudi možnosti ustvarjanja novih delovnih mest na kmetijah ter gospodarskega 
razvoja podeželja nasploh.  

CILJ  PROJEKTA 

Cilji projekta so posneti 4 oddaje na terenu in jih prikazati na lokalni televiziji ter na spletni strani 
lokalne televizije. Prav tako je cilj projekta pripraviti zaključno oddajo v studiu, ki bi potekala kot 
˝okrogla miza˝, na kateri bi sodelovali vsi že sodelujoči v predvajanih oddajah in gledalci televizije. 
Ob zaključku projekta oz. ob snemanju ˝okrogle mize˝ bi se pripravile 3 brezplačne objave v medijih.  

PRIČAKOVANI REZULTATI 

Posnete 4 terenske oddaje, ki se bodo predvajale na lokalni televiziji ter na spletni strani lokalne 
televizije, posneta zaključna oddaja z akterji že posnetih oddaj na terenu ter z gledalci (t.i. okrogla 
miza) ter objavljene 3 brezplačne objave v medijih.  

LOKACIJA 

Kmetije na celotnem območju LAS DRPZ, studio ETV v Kisovcu. 

INDIKATORJI ZA SPREMLJANJE USPEŠNOSTI 

Število terenskih oddaj o podjetništvu na kmetijah (4), število okroglih miz o podjetništvu na 
kmetijah (1), število objav v medijih o izvedenem projektu (3), delež prebivalstva, pri katerem bi 
spodbudili razvoj podjetniških dejavnosti na kmetijah (3,4%), delež prebivalstva, ki bo prepoznal 
možnost oskrbe z lokalnimi proizvodi (3,4%). 

CELOTNA VREDNOST PROJEKTA 

12.615,00 € 

ODOBRENA SREDSTVA LEADER 

10.639,88 € 

IZPLAČANA SREDSTVA LEADER 

10.639,88 € 

OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA 

Oddaja zahtevka do 15.12.2012 

KONTAKTNE INFORMACIJE 

Igor Gošte, etv@elektroprom.si, 041-989-446 

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

USTVARIMO POGOJE ZA RAZVOJ PERSPEKTIVNIH DEJAVNOSTI NA ZASAVSKEM PODEŽELJU 

NOSILEC 

LAS Društvo za razvoj podeželja Zasavje, Cesta 9. avgusta 78a, 1410 Zagorje ob Savi 

PARTNERJI 

/ 

VSEBINA PROJEKTA 

Projekt bo prispeval k izboljšanju pogojev za nadaljnji razvoj podjetništva, razvil celostno podobo za 
podporo skupnemu trženju produktov s podeželja in jih vključil v turistično ponudbo celotnega 
Zasavja (Vse teče v tri krasne) ter vzpostavil sodelovanje med posameznimi ponudniki in LAS.  

CILJ  PROJEKTA 

Cilji projekta so: oblikovati celostno podobo za produkte zasavskega podeželja, izdelati katalog 
ponudbe pridelkov in izdelkov ter darilnega programa, podjetnike in nosilce dopolnilnih dejavnosti na 
kmetijah vključiti v celostno podobo in trženje produktov, razširiti obstoječe dejavnosti pri že 
obstoječih podjetnikih, spodbuditi oz. razviti nove, registrirane podjetniške dejavnosti, vzpostaviti 
prijazno okolje za trženje produktov zasavskega podeželja, vključiti različne akterje podeželja v kupno 
promocijo in trženje produktov podeželja.  

PRIČAKOVANI REZULTATI 

Oblikovana celostna podoba produktov zasavskega podeželja, izdelan katalog ponudbe produktov 
podeželja in darilni program, 12 razširjenih dejavnosti pri že obstoječih podjetnikih, 9 novih 
registriranih podjetniških dejavnosti, vzpostavljeno prijazno okolje za trženje produktov zasavskega 
podeželja, 10 vključenih različnih akterjev podeželja v skupno promocijo in trženje produktov, 20 
vključenih podjetnikov in nosilcev dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v celostno podobo in trženje 
produktov.  

LOKACIJA 

Aktivnosti se bodo odvijale v vseh treh zasavskih občinah 

INDIKATORJI ZA SPREMLJANJE USPEŠNOSTI 

Celostna podoba za produkte zasavskega podeželja (1), vključeni podjetniki-nosilci dopolnilnih 
dejavnosti v celostno podobo in trženje zasavskega podeželja (20), razširjena dejavnost pri obstoječih 
podjetnikih (12), nastanek novih podjetniških dejavnosti (9), izobraževalno-informacijski dogodki (7), 
udeleženci na izobraževalno-informacijskih dogodkih (210), ekskurzija (1), vključeni akterji podeželja 
v povezane dogodke projekta in ekskurzijo (10), usposobljeni nosilci izvedenih projektov za 
predstavitev rezultatov projektov (20).  

CELOTNA VREDNOST PROJEKTA 

59.888,40 € 

ODOBRENA SREDSTVA LEADER 

43.614,55 € 

OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA 

Oddaja zadnjega zahtevka do 15.12.2013 

KONTAKTNE INFORMACIJE 

Nada Grešak, 041-215-971, nada.gresak@na-svet.si  

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

IZDELKI IZ ŠIBJA – PODEŽELSKA TRADICIJA IN PRILOŽNOST ZA DOMAČO OBRT - KOŠARE 

NOSILEC 

Turistično društvo Hrastnik, Trg Franca Kozarja 7, 1430 Hrastnik 

PARTNERJI 

Turistično društvo Trbovlje in Turistično društvo Čemšenik 

VSEBINA PROJEKTA 

S sistematičnim pristopom projekta bi obudili in ohranili tradicionalna znanja na področju domače in 
umetnostne obrti ter s tem ustvarili možnost za razvoj novih produktov in delovnih mest.  

CILJ  PROJEKTA 

Ohraniti tradicionalna znanja na področju domače obrti, spodbuditi izdelovalce k nadaljevanju 
dejavnosti, animirati ciljne skupine za ukvarjanje s tradicionalnimi domačimi obrtmi, izvesti 
strokovno ekskurzijo in pripraviti razstavo košar, evidentirati izdelovalce košar.  

PRIČAKOVANI REZULTATI 

Evidentirani izdelovalci in posledično ohranjeno tradicionalno znanje, osvojeno znanje o postopku, 
izdelovanja tradicionalnih košar, ozaveščena širša javnost o pomenu ohranjanja tovrstnih znanj, 
izvedena strokovna ekskurzija in razstava košar.  

LOKACIJA 

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

INDIKATORJI ZA SPREMLJANJE USPEŠNOSTI 

Število partnerjev (2), število udeležencev na delavnicah z osvojenim znanjem postopka izdelave 
košar (6), izvedene razstave (3), obiskovalci na razstavah (100), število udeležencev na strokovni 
ekskurziji (30).  

CELOTNA VREDNOST PROJEKTA 

5.912,00 € 

ODOBRENA SREDSTVA LEADER 

4.586,26 € 

IZPLAČANA SREDSTVA LEADER 

 4.568,26 € 

KONTAKTNE INFORMACIJE 

Nada Grešak, 041-215-971, nada.gresak@na-svet.si 

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

ZDRAVILNE RASTLINE – IZ TRADICIJE V POSLOVNO PRILOŽNOST 

NOSILEC 

Birgit d.o.o., Trg Borcev NOB 15, 1431 Dol pri Hrastniku 

PARTNERJI 

Društvo kmetic, žena in deklet na podeželju Izlake – Mlinše – Kolovrat, Sadjarsko društvo Hrastnik, 
Turistično razvojno društvo Krajinski park Kum Dobovec 

VSEBINA PROJEKTA 

Izobraževanja in praktične delavnice s področja zdravilnih rastlin, bodo poskrbele za dvig 
usposobljenosti podeželskega prebivalstva glede pomembnosti zdravilnih rastlin za zdravje in dobro 
počutje. Prispevale bodo k dvigu konkurenčnosti primarnega sektorja in dodano vrednost. Zdravilne 
rastline so še neizkoriščena poslovna priložnost kot dopolnilna dejavnost na kmetiji, samozaposlitev 
ali samostojno osebno dopolnilno delo.  

CILJ  PROJEKTA 

Izobraziti udeležence o temeljnih zdravilnih rastlinah, jih usposobiti za izdelovanje pripravkov ter jih 
spodbuditi za iskanje inovativnih pristopov za razvoj novih produktov in podjetniških dejavnosti.  

PRIČAKOVANI REZULTATI 

Izobraženi udeleženci z znanjem o zdravilnih rastlinah, njihovih učinkovinah in uporabi (20), 
usposobljeni udeleženci za pripravo pripravkov (20), motivirani udeleženci za iskanje novih pristopov 
k razvoju novih produktov in uvajanju podjetniških dejavnosti (6) in registrirani subjekti (2).  

LOKACIJA 

Tri različne lokacije v občini Zagorje (Izlake), Trbovlje (Dobovec) in Hrastnik (Dol pri Hrastniku). 

INDIKATORJI ZA SPREMLJANJE USPEŠNOSTI 

Število partnerjev (3), število nabranih in prepoznanih vrst zdravilnih rastlin (20), število izobraženih 
udeležencev, usposobljenih za pripravo pripravkov (20), število razstav z okroglo mizo (3), število 
strokovnih ekskurzij (3), število udeležencev s poizvedbo o registraciji (6), število udeležencev na 
nadaljnjih izobraževanjih (6), število registriranih subjektov (2).  

CELOTNA VREDNOST PROJEKTA 

13.783,25 € 

ODOBRENA SREDSTVA LEADER 

10.812,64 € 

IZPLAČANA SREDSTVA LEADER 

10.812,64 € 

KONTAKTNE INFORMACIJE 

Jolanda Gobec, jolandag@siol.net, 040 160 090 

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

NA VASI NEKOČ 

NOSILEC 

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

PARTNERJI 

Društvo kmečkih žena in deklet Hrastnik, Društvo kmečkih žena in deklet Trbovlje, Društvo kmečkih 
žena in deklet Podkum, Društvo vaških žena Čemšenik 

VSEBINA PROJEKTA 

S projektom bi zbližali, povezali kmečko in mestno prebivalstvo v Zasavju. S projektom bi obudili in 
ohranili naravno in kulturno dediščino ter poskrbeli za promocijo ne le zasavskih krajev ampak tudi 
izdelkov in pridelkov zasavske regije.  

CILJ  PROJEKTA 

Obuditi stare običaje na kmetih, predstaviti podeželje vsem skupinam ljudi na podeželju (predvsem 
pa otrokom), seznaniti udeležence z doma pridelanimi izdelki in lokalno pridelano hrano. 

PRIČAKOVANI REZULTATI 

Povečanje prepoznavnosti podeželja, obuditev in ohranitev običajev na podeželju, ohranjanje 
slovenske narodne pesmi in plesa, povečano zanimanje za doma pridelane izdelke in lokalno 
pridelano hrano.  

LOKACIJA 

Celotno območje LAS DRPZ.  

INDIKATORJI ZA SPREMLJANJE USPEŠNOSTI 

Število partnerjev (4), število prikazov in prireditev (9), delež prebivalstva, ki bo seznanjen s 
ponudbo lokalnih proizvodov (3%), delež prebivalstva, ki jim bo predstavljeno življenje na podeželju 
nekoč in danes(3%), število razstav (3), število objav o izvedenem projektu v različnih medijih (17).  

CELOTNA VREDNOST PROJEKTA 

15.505,50 € 

ODOBRENA SREDSTVA LEADER 

11.910,63 € 

KONTAKTNE INFORMACIJE 

Irena Ule, irena.ule@siol.net, 031 818 780 

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

MREŽA ZASAVSKIH EKOLOŠKIH KMETIJ 

NOSILEC 

Združenje ekoloških kmetov Zdravo življenje – Sekcija za Zasavje, Stari trg 1, 1225 Lukovica pri 
Domžalah 

PARTNERJI 

/ 

VSEBINA PROJEKTA 

Projekt bo povezal ekološke kmetije in zaokrožil obstoječo ponudbo ekoloških kmetij, kar bo 
izboljšalo njihovo pozicioniranje na trgu (kratke verige), njihovo prepoznavnost ter omogočilo 
dolgoročno zagotovitev trga za ekološke pridelke in produkte. Z izvedenimi aktivnostmi bomo 
posredno pripomogli k razvoju dopolnilnih dejavnosti tako na kmetijah, kjer še nimajo dopolnilne 
dejavnosti kot tudi tam, kjer bodo povečali število registriranih dopolnilnih dejavnosti.  

CILJ  PROJEKTA 

Mreženje zasavskih ekoloških kmetij za dosego medsebojnega sodelovanja, razvoj dopolnilnih 
dejavnosti (predelava in prodaja s kmetij), seznaniti udeležence ogleda dobre prakse v tujini s 
primeri sodelovanja med ekološkimi akterji. 

PRIČAKOVANI REZULTATI 

Zasnovana in vzpostavljena mreža ekoloških kmetij z raznovrstno ponudbo, boljše poznavanje 
primerov sodelovanja med ekološkimi akterji v tujini,  izboljšana prepoznavnost zasavske ekološke 
ponudbe, ustvarjeni pogoji za razvoj perspektivnih dejavnosti na podeželju, nove registracije 
dopolnilnih dejavnosti na ekoloških kmetijah 

LOKACIJA 

Območje LAS DRPZ, Ljubljana, tujina. 

INDIKATORJI ZA SPREMLJANJE USPEŠNOSTI 

Delež vključenih ekoloških kmetij oz. obratov v zasavsko ekološko mrežo (20%), število 
predstavljenih delujočih mrež v tujini (1), vzpostavljena in delujoča mreža ekoloških kmetij (1), delež 
dodatnih registracij na kmetijah (5%). 

CELOTNA VREDNOST PROJEKTA 

23.253,32 € 

ODOBRENA SREDSTVA LEADER 

18.801,52 € 

IZPLAČANA SREDSTVA LEADER 

18.801,52 € 

OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA 

Oddaja zadnjega zahtevka do 15.12.2012 

KONTAKTNE INFORMACIJE 

Janez Ocepek, 01 72 35 116, zdruzenje.zekzz@gmail.com  

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

TRŽENJE ZASAVSKEGA PODEŽELJA 

NOSILEC 

Regionalni center za razvoj d.o.o., Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi 

PARTNERJI 

Sklad dela Zasavje – MREST, Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi 

VSEBINA PROJEKTA 

Projekt bo pripomogel k večji, pestrejši in bolj kvalitetni ponudbi pridelkov, izdelkov in storitev, k 
večji prepoznavnosti zasavskega podeželja, spodbujanju razvoja novih dejavnosti ter spodbujanju 
uporabe blagovne znamke zasavskega podeželja in poenotenju pristopa k trženju.  

CILJ  PROJEKTA 

Izboljšati ponudbo obstoječih in potencialnih ponudnikov pridelkov, izdelkov in storitev, izboljšati 
trženje zasavskega podeželja, iz predvidenih ciljnih skupin usposobiti 20 posameznikov veščih 
podjetniških pristopov pri trženju izdelkov, produktov in spominkov, izdelati in postaviti 20 prodajnih 
vitrin in 20 prodajnih stojnic na izbranih lokacijah, oblikovati promocijski material, izvesti eno 
tiskovno konferenco, objaviti 5 objav o poteku projektu v regionalnih in nacionalnih medijih.  

PRIČAKOVANI REZULTATI 

Izboljšana ponudba pridelkov, izdelkov in spominkov zasavskega podeželja, izboljšano trženje 
zasavskega podeželja, 20 usposobljenih oseb za trženje pridelkov, izdelkov ter spominkov, izvedena 
promocija in prepoznavnost zasavskega podeželja, v uporabo dodeljenih 20 vitrin in 20 stojnic, večja 
prepoznavnost zasavskega podeželja ter s tem večja prodaja izdelkov, produktov in spominkov 
Zasavja ter večji obisk turistov.  

LOKACIJA 

Celotno območje LAS DRPZ.  

INDIKATORJI ZA SPREMLJANJE USPEŠNOSTI 

Število partnerjev (1), število izvedenih delavnic (8), število usposobljenih udeležencev delavnic s 
pridobljenim certifikatom (20), število kmetij z izboljšano ponudbo in uspešnim trženjem (20), 
število objav v tiskanih in elektronskih medijih (5), število tiskovnih konferenc (1), število 
individualnih svetovanj (20), število ogledov dobre prakse (1), število stojnic v uporabi (20), število 
vitrin v uporabi (20).  

CELOTNA VREDNOST PROJEKTA 

66.252,00 € 

ODOBRENA SREDSTVA LEADER 

47.736,00 € 

OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA 

Oddaja zadnjega zahtevka do 30.7.2013 

KONTAKTNE INFORMACIJE 

Dejan Zupanc, 03 56 60 500, dejan.zupanc@rcr-zasavje.si  

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

 

 

 


