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IME PROJEKTA 

SUŠILNICA SADJA KOT ETNOLOŠKI SPOMENIK 
NOSILEC 

Krajevna skupnost Tirna, Tirna 16, 1282 Sava 

PARTNERJI 

Cirar Stanislava (Tirna 24, Sava), Drnovšek Matjaž (Tirna 14, Sava), Cirar Joža (Tirna 27, Sava), Bajec 
Darko (Rovišče 27, Sava) 

VSEBINA PROJEKTA 

Z obnovo starih, zidanih sušilnic sadja bo projekt prispeval k ohranjanju naravne in kulturne 
dediščine zasavskega podeželja (ohranitev starih kmečkih travniških sadovnjakov in sušilnic sadja). 
Usposobitev sušilnic bo namenjena zgolj predstavitvi te dejavnosti in praktičnim prikazom sušenja 
sadja.  

CILJ  PROJEKTA 

S projektom želimo ponovno obuditi delovanje štirih starih zidanih sušilnic sadja in jih ohraniti kot 
etnološki spomenik. Širši javnosti in ciljnim skupinam želimo predstaviti delovanje teh edinstvenih 
objektov.  

PRIČAKOVANI REZULTATI 

Obnova štirih zidanih sušilnic sadja in predstavitev dejavnosti sušenja sadja v takih sušilnicah širši 
javnosti.  

LOKACIJA 

Sušilnice sadja v lasti partnerjev v projektu na zgoraj navedenih lokacijah. 

INDIKATORJI ZA SPREMLJANJE USPEŠNOSTI 

Število partnerjev (4), število obnovljenih sušilnic sadja (4), število člankov v medijih (10).  

CELOTNA VREDNOST PROJEKTA 

21.140,00 € 

ODOBRENA SREDSTVA LEADER 

15.337,40 € 

IZPLAČANA SREDSTVA LEADER 

15.337,40 € 

OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA 

Oddaja zahtevka do 15.12.2012 

KONTAKTNE INFORMACIJE 

Jože Čibej, joze.cibej@siol.net, 041 966 819 

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

UREDITEV POGOJEV ZA POSTVITEV ETNOGRAFSKIH ZBIRK, PRIPOMOČKOV IN ORODJA 

DOMAČIJE MEDVED IZ 19. IN 20. STOLETJA 
NOSILEC 

Rudolf Zupan s.p., Cesta 9. avgusta 25, 1410 Zagorje ob Savi 

PARTNERJI 

/ 

VSEBINA PROJEKTA 

Obnova lesenega poda nad hlevom in ureditev etnografskih zbirk pomenita velik prispevek k 
ohranjanju kulturne dediščine v Zasavju. S stalno zbirko starih predmetov (orodij, naprav) in 
zasebnega arhiva družine Medved ter različnimi izobraževalnimi delavnicami bo kulturna dediščina 
ostala živa in trajna.  

CILJ  PROJEKTA 

S projektom bomo zagotovili ohranitev in kvalitetno predstavitev predmetov z etnografsko 
vrednostjo (prikaz življenja na samooskrbni kmetiji) – uredili bomo zbirko predmetov urejeno v 8 
sklopih. Spoznanja in informacije o kulturni dediščini bomo prenesli zainteresirani javnosti (šole, 
društva, družine,…), oblikovali bomo kvalitetno ponudbo izobraževalnih aktivnosti – 4 delavnice in 1 
izobraževalni program, Medvedovo domačijo pa umestili med prepoznavne spomenike podeželske 
dediščine Zasavja.  

PRIČAKOVANI REZULTATI 

Etnografska zbirka bo urejena in ohranjena  (8 sklopov), avtorsko zasnovane izobraževalne vsebine (4 
delavnice in 1 izobraževalni program), ogled domačije z urejeno zbirko bo umeščen v aktivnosti šol in 
(eko)turistično ponudbo v Zasavju, Medvedova domačija postane prepoznavna točka območja LAS.  

LOKACIJA 

Vse aktivnosti se odvijajo na posestvu domačije Medved, Podkum 66, Podkum. 

INDIKATORJI ZA SPREMLJANJE USPEŠNOSTI 

Število preizkušenih ciljnih skupin (4), število urejenih sklopov etnografskih zbirk (8), število objav v 
medijih (15), število oblikovanih delavnic(4), število izobraževalnih programov (1), število 
udeležencev na delavnicah in izobraževalnih programih (1).  

CELOTNA VREDNOST PROJEKTA 

27.650,00 € 

ODOBRENA SREDSTVA LEADER 

20.025,34 € 

OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA 

Oddaja zadnjega zahtevka do 6.12.2013 

KONTAKTNE INFORMACIJE 

Rudolf Zupan, 041 725 422, rudi zupan@guest.arnes.si  

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

ZASAVSKI GASILSKI MUZEJ KANDRŠE 
NOSILEC 

Prostovoljno gasilsko društvo Kandrše, Kandrše – del 6, 1252 Vače 

PARTNERJI 

/ 

VSEBINA PROJEKTA 

Ohranitev kulturno etnološke gasilske dediščine naših prednikov za naše potomce bo v veliki meri 
prispevala k izboljšanju kakovosti življenja na podeželju.  

CILJ  PROJEKTA 

Ohraniti in predstaviti tradicijo prostovoljnega gasilstva na podeželju. 

PRIČAKOVANI REZULTATI 

Ohranjena zbirka gasilske opreme in dokumentarnega gradiva v regijskem merilu. 

LOKACIJA 

Lokacija projektnih aktivnosti je prostor nad garažo Gasilskega doma naslovu Kandrše – del 7, Vače. 

INDIKATORJI ZA SPREMLJANJE USPEŠNOSTI 

Število ohranjenih zbirk gasilske dediščine (1), število otrok, ki si bodo ogledali zbirko pod 
strokovnim vodstvom (45), število usposobljenih vodnikov po zbirki (3).  

CELOTNA VREDNOST PROJEKTA 

38.299,87 € 

ODOBRENA SREDSTVA LEADER 

28.076,90 € 

OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA 

 Oddaja zadnjega zahtevka do 30.9.2013 

KONTAKTNE INFORMACIJE 

Jože Ocepek, 031 336 542, joze.ocepek@gmail.com  

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

OHRANJANJE RUDARSKE TRADICIJE – PERKMANDELJČEV POHOD KOZI RUDNIK 
NOSILEC 

M&P, podjetje za gostinstvo, turistično dejavnost in trgovino, Šuštarjeva kolonija 42a, 1420 Trbovlje 

PARTNERJI 

Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje 

VSEBINA PROJEKTA 

Obeležitev praznika Dneva rudarjev s prireditvijo in vodenim pohodom bo prispevala k ohranjanju 
izročila in kulturne dediščine Zasavja. 

CILJ  PROJEKTA 

Počastitev rudarskega praznika in nadaljevanje tradicije in dediščine dogodkov povezanih s 3. julijem 
– Dnevom rudarjev, promocija rudnika in rudarske dediščine Zasavja v širšem območju.  

PRIČAKOVANI REZULTATI 

Izoblikovan projekt, ki bo predstavljal vsakoletno prireditev ob Dnevu rudarjev, spletna stran in 
promocijski material ob prireditvi in izvedena prireditev ob Dnevu rudarjev.  

LOKACIJA 

Projektne dejavnosti se bodo odvijale v Trbovljah in v Hrastniku.  

INDIKATORJI ZA SPREMLJANJE USPEŠNOSTI 

Število partnerjev (1), število vsakoletnih prireditev v počastitev Dneva rudarjev (1).  

CELOTNA VREDNOST PROJEKTA 

39.674,38 € 

ODOBRENA SREDSTVA LEADER 

22.766,25 € 

ZAPROŠENA SREDSTVA LEADER 

16.113,64 € 

IZPLAČANA SREDSTVA LEADER 

16.113,64 € 

OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA 

Oddaja zahtevka do 5.10.2012 

KONTAKTNE INFORMACIJE 

Darko Planinc, 051 647 255, darko.planinc@m-p.si  

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

 

 


