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IME PROJEKTA 

VSE DRUGAČNE  - VSE KRASNE 

NOSILEC 

Regionalni center za razvoj d.o.o. 

PARTNERJI 

Sirarna Sešlar (Podlipovica, Izlake), Kmetija Ule (Podlipovica, Izlake), Ergela planido (Rtiče, Podkum), 
Kmetija Požlep (Knezdol, Trbovlje), Kmetija Dolanc (Dobovec), Zeliščni vrt Cvetka (Čeče, Hrastnik), 
Sadjarska kmetija Rožej (Turje, Dol pri Hrastniku), Kmetija Macerl (Ravenska vas, Zagorje ob Savi) 

VSEBINA PROJEKTA 

Z izvedenimi naložbami na partnerskih kmetijah želijo ustvariti dobre pogoje za razvoj turističnih 
dejavnosti na zasavskem podeželju ter s tem povečati konkurenčnost podeželskih ponudnikov iz 
Zasavja. Navedene naložbe se bodo uporabljale za pripravo novega regijskega turističnega produkta, 
ki ga je moč kvalitetno pripraviti le z izvedbo investicij v osnovno infrastrukturo ponudnikov s 
podeželja ter z izvedbo promocijskih aktivnosti.  

CILJ  PROJEKTA 

Povečanje konkurenčnosti ponudnikov dopolnilnih dejavnosti na partnerskih kmetijah, vzpostavitev 
turistične ponudbe, ki bo drugačna od drugih slovenskih turističnih ponudnikov, osveščanje-
informiranje obiskovalcev o tematski poti s postavitvijo označevalnih tabel, vključiti nov turistični 
produkt v program trženja in promocije pod blagovno znamko V3Krasne.  

PRIČAKOVANI REZULTATI 

Izvedene investicije na osmih partnerskih kmetijah, zasnovana in urejena tematska pot kot nov 
turistični produkt na območju LAS, osveščeni-informirani obiskovalci o tematski poti, nov turistični 
produkt-tematska pot vključena v program trženja in promocijo turističnih produktov pod blagovno 
znamko V3Krasne.  

LOKACIJA 

Aktivnosti se bodo izvajale v sklopu tematske poti na 8 lokacijah ponudnikov oz. partnerjev v 
projektu.  

INDIKATORJI ZA SPREMLJANJE USPEŠNOSTI 

Število partnerjev (8), število obnovljenih kmetij (8), št. uvedenih integriranih turističnih produktov 
(1), delež prebivalstva obveščenega o projektu (50), število postavljenih tabel (11).  

CELOTNA VREDNOST PROJEKTA 

136.877,24 € 

ODOBRENA SREDSTVA LEADER 

69.582,40 € 

OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA 

Oddaja zadnjega zahtevka do 30.9.2014 

KONTAKTNE INFORMACIJE 

Andraž Malovrh, andraz.malovrh@rcr-zasavje.si, 03 56 60 500, 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 

FOSILI V ZASAVJU 

NOSILEC 

Kamnoseštvo Šergan d.o.o., Brnica 36a, Hrastnik 

PARTNERJI 

/ 

VSEBINA PROJEKTA 

Projekt pomeni nov turistični produkt, ki bo v Zasavje privabil nove ciljne skupine. Tovrsten projekt je 
novost, zagotovo pa ima veliko potenciala, saj je pred 30 milijoni let bilo celotno Zasavje na območju 
Panonskega morja.  

CILJ  PROJEKTA 

Približati prebivalcem območja LAS, šolski mladini in turistom našo naravno dediščino; poučiti 
prebivalce, kako moramo z naravno dediščino ravnati in jo varovati; ponuditi ogled zbirke fosilov kot 
turistično atrakcijo v naših krajih in jim ob tem ponuditi še vse ostale dobrote in lepote, ki jih 
premoremo. 

PRIČAKOVANI REZULTATI 

Prebivalci Zasavja seznanjeni z naravno dediščino v obliki fosilov; osveščeni prebivalci glede ravnanja z 
naravno dediščino; nov turistični produkt v Zasavju.  

LOKACIJA 

Vse aktivnosti se odvijajo na več lokacijah in sicer v kamnolomu Plesko, na Brnici, v Čečah, Hrastniku, 
Trbovljah (muzej) ter v Zagorju.  

INDIKATORJI ZA SPREMLJANJE USPEŠNOSTI 

Število prebivalcev seznanjenih z naravno dediščino fosilov – nastanek, ohranjanje (100); število 
zloženk z informacijami o fosilih v Zasavju (500); število razstav z zbirkami fosilov (3); število objav v 
medijih na območju LAS(3). 

CELOTNA VREDNOST PROJEKTA 

4.337,95 € 

ODOBRENA SREDSTVA LEADER 

3.674,97 € 

OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA 

Oddaja zahtevka do 5.10.2013 

KONTAKTNE INFORMACIJE 

Špela Ulaga, spela.ulaga@siol.net, 040-338-958 

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

EKOLOŠKO ZATIRANJE PLEVELA – ECOBRENA 

NOSILEC 

Mobilis d.o.o., Turje 17, 1431 Dol pri Hrastniku 

PARTNERJI 

/ 

VSEBINA PROJEKTA 

Projekt želi prikazati naravi prijazen način zatiranja plevela z izdelavo in uporabo prototipne naprave 
za ekološko zatiranje plevela, ki bo uporabljena v demonstracijske namene.  

CILJ  PROJEKTA 

Seznanitev pridelovalcev hrane z možnostjo ekološkega zatiranja plevela s termično metodo; 
razširjanje ideje o naravi prijazni pridelave hrane; prispevati k ohranitvi zdravega okolja in naravnih 
danosti. 

PRIČAKOVANI REZULTATI 

Osveščeni pridelovalci hrane o možnostih zmanjšanja fitofarmacevtskih sredstev za varstvo rastlin.  

LOKACIJA 

Projektne aktivnosti se bodo izvajale na celotnem območju LAS in sicer preko predstavitev na 
različnih lokacijah po vseh treh zasavskih občinah.  

INDIKATORJI ZA SPREMLJANJE USPEŠNOSTI 

Število predstavitev delovanja naprave (3), število osveščenih pridelovalcev hrane o možnostih 
ekološkega (termičnega) zatiranja plevela (100).  

CELOTNA VREDNOST PROJEKTA 

17.700,00 € 

ODOBRENA SREDSTVA LEADER 

12.716,00 € 

OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA 

 Oddaja zahtevka do 5.10.2013 

KONTAKTNE INFORMACIJE 

Marko Grešak, 03/56 48 793, 041-682-862, marko.gresak@mobilis.si, www.ecobrena.si  

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

BOTANIČNA UČNA POT »URTICA« 

NOSILEC 

Zeliščni vrt Cvetka – kmetija Kovačič, Čeče-del 84, 1430 Hrastnik 

PARTNERJI 

Na Svet, Nada Grešak s.p., Turje 13a, Dol pri Hrastniku 

VSEBINA PROJEKTA 

Ogled botanične poti, podprt z informacijami iz zloženke in tabel pomeni dodatek v turistični 
ponudbi Zasavja za določene ciljne skupine.  

CILJ  PROJEKTA 

Postaviti botanično pot za potrebe turizma in izobraževanja v Zasavju; zagotoviti prepoznavnost 
učne poti in pogoje za obisk poti tudi za starejše obiskovalce; evidentirati značilno rastlinstvo tega 
območja in ohraniti biotsko pestrost območja; informirati javnost o rastiščih in vrstah na tem delu 
Zasavja in z ustreznimi navodili poskrbeti za zaščito rastlin in ohranitev biotske pestrosti. 

PRIČAKOVANI REZULTATI 

Izoblikovana in urejena botanična učna pot; evidentirana rastišča in vrste značilnega rastlinstva na 
tem območju; informirana javnost o rastiščih, vrstah, uporabi in varovanju rastišč le-teh rastlin; 
evidentirana in prepoznana biotska pestrost območja.  

LOKACIJA 

Učna pot bo potekala v občini Hrastnik, na dveh lokacijah: od Kala do Čeč in od Gor do Kopitnika.  

INDIKATORJI ZA SPREMLJANJE USPEŠNOSTI 

Število partnerjev (1), izvedeni vodeni pohodi po botanični učni poti (3), število udeležencev na 
pohodih, seznanjenih z namenom in vsebino poti (60), število evidentiranih in opisanih rastlin (21), 
nov turistični produkt-botanična učna pot (1). 

CELOTNA VREDNOST PROJEKTA 

3.325,00 € 

ODOBRENA SREDSTVA LEADER 

2.665,25 € 

OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA 

Oddaja zahtevka do 1.6.2014 

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 

OVCE IN NJIHOVE ZGODBE 

NOSILEC 

Občinska zveza prijateljev mladine Hrastnik, Log 3, Hrastnik 

PARTNERJI 

Mladinski center Hrastnik, Ulica prvoborcev 1a, Hrastnik 

VSEBINA PROJEKTA 

Z izvedbo različnih delavnic in predstavitev, ki zadevajo ovčerejo in predelavo ovčje volne in ovčjega 
mleka, bo projekt mladim in drugim ciljnim skupinam predstavil ovčerejo kot kmetijsko dejavnost, 
uporabnost ovčje volne in mleka,  spodbujal ustvarjalnost mladih in skušal na ta način ohraniti in 
nadaljevati dediščino našega podeželja.  

CILJ  PROJEKTA 

Približati otrokom in mladim ekološko, sonaravno kmetovanje, ovčerejo in jih seznaniti z 
uporabnostjo ovčjih proizvodov (mleko, volna); prebuditi in spodbujati otroško ustvarjalnost in jih 
naučiti ročnih spretnosti ter s tem ohraniti tradicionalna znanja na podeželju; predstaviti vzorčen 
model za kmetije-spodbujati dodatne in dopolnilne dejavnosti povezane s predelavo in 
tradicionalnimi znanji na kmetijah; predstavitev smernic za organizacijo naravoslovnih in tehniških 
dni na OŠ. 

PRIČAKOVANI REZULTATI 

Otroci in mladi spoznajo možnosti uporabe proizvodov iz ovčereje; ohranjena tradicionalna znanja 
na kmetijah; predstavljen model za spodbujanje dodatnih in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah; 
izdelane smernice za organizacijo naravoslovnih in tehniških dni na OŠ. 

LOKACIJA 

Projekt se bo izvajal na območju Zasavja v vseh treh občinah.  

INDIKATORJI ZA SPREMLJANJE USPEŠNOSTI 

Število partnerjev (1), število usposobljeni prostovoljcev za pomoč v projektu (5), število otrok, 
seznanjenih z tradicionalnimi znanji na kmetijah (85), število izvodov Smernic za organizacijo 
naravoslovnih in tehniških dni na OŠ (200).  

CELOTNA VREDNOST PROJEKTA 

21.434,00 € 

ODOBRENA SREDSTVA LEADER 

15.310,37 € 

OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA 

Oddaja zahtevka do 31.12.2013 

KONTAKTNE INFORMACIJE 

Liljana Oplotnik, krchrastnik@siol.net, 03/56 42 378. 

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

RAZVOJ ŠPORTNO REKREATIVNIH DEJAVNOSTI V ZAGORSKI DOLINI 

NOSILEC 

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

PARTNERJI 

/ 

VSEBINA PROJEKTA 

Z ureditvijo pokrite jahalnice bo omogočeno izvajati aktivnosti konjeniškega kluba vse dni v letu, kar 
bo pomembno prispevalo k ponudbi rekreativnih in športnih dejavnosti na podeželju. 

CILJ  PROJEKTA 

Kratkoročni cilj projekta je zagotoviti pogoje za optimalen razvoj športno rekreativnih dejavnosti v 
Zasavju. Dolgoročno pa bo projekt zagotovil tudi, da bodo zasavski jahači konkurirali na slovenskem 
nivoju. 

PRIČAKOVANI REZULTATI 

Rezultat projekta se bo pokazal v tem, da se bodo rekreativne in športne dejavnosti v konjeništvu 
lahko dogajale vse dni v letu ob vsakem vremenu. S tem bo jahačem-tekmovalcem in rekreativcem 
omogočena dejavnost kadarkoli, vključenih bo lahko več uporabnikov te dejavnosti.  

LOKACIJA 

Projekt se bo izvajal v Konjeniškem klubu Vajkard Valvasor v Kisovcu ( parc.št. parcele: 43/1, k.o. 
Loke) 

INDIKATORJI ZA SPREMLJANJE USPEŠNOSTI 

Število pokritih jahalnih poligonov (1), povečanje deleža novih uporabnikov jahalnice/leto (100%), 
omogočeno obdobje izvajanja aktivnosti (12 mes.) 

CELOTNA VREDNOST PROJEKTA 

31.321,24 € 

ODOBRENA SREDSTVA LEADER 

16.160,62 € 

OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA 

Oddaja zahtevka do 15.4.2014 

KONTAKTNE INFORMACIJE 

Neda Starman Ržišnik, 031-323-596, neda.starman@telekom.si 

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

 


