
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD LJUBLJANA 

Celovška cesta 135, 1000 Ljubljana 
 

 

Oddelek za kmetijsko svetovanje 
 
 

RAZVOJNI PROGRAM PODEŽELJA IN 
KMETIJSTVA  

ZA OBMOČJE OBČIN  
ZAGORJE OB SAVI, TRBOVLJE, HRASTNIK IN 

RADEČE  
ZA OBDOBJE 2007–2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naročniki: 
Občine: ZAGORJE OB SAVI, TRBOVLJE, HRASTNIK IN RADEČE 

 
 

 
 

SEPTEMBER 2006–JANUAR 2007 



KGZS – Zavod Ljubljana, Razvojni program podeželja in kmetijstva za območje občin  II  
    Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Radeče za obdobje 2007–2013   
 

 

SPLOŠNI PODATKI 
 
 
Izvajalec:  
 
Projektna skupina Oddelka za kmetijsko svetovanje KGZS – Zavoda LJ: 
Vodja oddelka za kmetijsko svetovanje: Tomaž Močnik, univ. dipl. inž. zoot. 
Vodja projekta: Nada Grešak,  dipl. ing. agr. in hort. 
Svetovalci specialisti:  
                     za poljedelstvo: Irena Bantan, univ. dipl. ing. agr. 

za živinorejo: Jasmina Slatnar, univ. dipl. ing. zoot. 
za razvoj podeželja: Nada Grešak, dipl. ing. agr. in hort. 
za zelenjadarstvo: Ana Ogorelec, univ. dipl. ing. agr. 
za sadjarstvo: Alenka Caf, univ. dipl. ing. agr. 
za travništvo in pašništvo: Anton Zavodnik, univ.dipl.ing.agr. 

                     za gradnje v kmetijstvu: mag. Janez Koprivnikar, dr. vet. med. 
                     za agrarno ekonomiko: Vesna Velikonja, univ. dipl. ing. kmet.  

vodja oddelka za gozdarstvo: Andrej Andoljšek, univ. dipl. ing. gozd. 
Svetovalka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti: Janja Žagar, univ. dipl. ing. živ. 
teh. 
Terenski svetovalci :  

Teja Rozina, univ. dipl. ing. kmet. 
Janez Ocepek, ing. agr. 
Lojze Lokar,   univ. dipl. ing. kmet.  
Pavla Pirnat, univ. dipl. ing. agr. 

Zunanji sodelavec: Boštjan Pihler, univ. dipl. ing. gozd. 
 
 
Analizo stanja je pripravil naročnik (predstavniki občin): 
Radojka Odžič, univ. dipl. ekon. – Občina Hrastnik 
Damir Kozolič, univ. dipl. ing. zoot. – Občina Zagorje ob Savi 
Vesna Jesih, dipl. org. tur. – Občina Trbovlje 
Brigita Stopar, univ. dipl. ekon. – Občina Radeče 
 
 
Potek del: 
 
Formiranje projektne skupine 
Analiza obstoječega stanja (korekcije in dopolnitve pripravljenega gradiva) 
Javna razprava z izvedbo delavnic 
Posvetovanja in srečanja pri pripravi RPP 2007–2013 
Izdelava osnutka 
Izdelava dokumenta Razvojni program podeželja in kmetijstva za območje občin 

Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Radeče za obdobje 2007–2013 
 
 
 



KGZS – Zavod Ljubljana, Razvojni program podeželja in kmetijstva za območje občin  III  
    Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Radeče za obdobje 2007–2013   
 

 

KAZALO VSEBINE 
 
 
SPLOŠNI PODATKI .................................................................................II 
KAZALO VSEBINE..................................................................................III 
KAZALO PREGLEDNIC .......................................................................... X 
KAZALO SLIK........................................................................................ XII 
KAZALO PRILOG................................................................................. XIII 
KAZALO KRATIC IN OKRAJŠAV.........................................................XIV 
 
1  UVOD ...................................................................................................1 

1.1. NAMEN DOKUMENTA..................................................................................2 
1.2 METODOLOŠKI PRISTOP K NASTAJANJU DOKUMENTA.......................4 

 
2  ANALIZA STANJA PROJEKTNEGA OBMOČJA...............................7 

2.1 ŽIVLJENJSKI IN NASELITVENI PROSTOR ................................................7 
2.1.1 NARAVNO GEOGRAFSKI POLOŽAJ.................................................7 
2.1.2 KLIMA .........................................................................................7 
2.1.3 VODE .........................................................................................7 
2.1.4 TLA .........................................................................................8 
2.1.5 POSELITEV ........................................................................................8 
2.1.6 KOMUNALNA OPREMLJENOST .......................................................8 
2.1.7 STANOVANJA ....................................................................................9 
2.1.8 PROMET .......................................................................................10 

2.2 DRUŽBENI IN KULTURNI PROSTOR........................................................11 
2.2.1 GLAVNE DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBMOČJA....................11 
2.2.2 IZOBRAZBENA STRUKTURA PREBIVALSTVA ..............................14 
2.2.3 DRUŠTVENA DEJAVNOST..............................................................14 
2.2.4 PREGLED ŠOLSTVA PO OBČINAH ................................................17 
2.2.5 NARAVNA, KULTURNA – ZGODOVINSKA IN ETNOLOŠKA 

DEDIŠČINA.......................................................................................19 
2.2.6 KAKOVOST ŽIVLJENJA...................................................................20 

2.3 TURIZEM IN GOSPODARSTVO.................................................................22 
2.3.1 TURIZEM .......................................................................................22 
2.3.2 GOSPODARSTVO............................................................................25 

2.3.2.1   Gospodarske družbe ...........................................................31 
2.3.2.2   Poslovanje gospodarskih družb po občinah ........................31 

2.4 KMETIJSTVO..............................................................................................34 
2.4.1 NARAVNE DANOSTI ZA KMETIJSKO PROIZVODNJO ..................34 
2.4.2  POMEN KMETIJSTVA V NACIONALNEM GOSPODARSTVU .......37 
2.4.3 CILJI IN PREDNOSTNE NALOGE SLOVENSKEGA KMETIJSTVA.39 
2.4.4 KMETIJSKA POLITIKA RAZVOJA PODEŽELJA 2007-2013............41 
2.4.5 ZNAČILNOSTI KMETIJSTVA NA PROJEKTNEM OBMOČJU .........43 

2.4.5.1  Kmetijska zemljišča in druge površine..................................43 
2.4.5.2  Zaščitene kmetije .................................................................45 
2.4.5.3  Nosilci kmetijskih gospodarstev............................................46 



KGZS – Zavod Ljubljana, Razvojni program podeželja in kmetijstva za območje občin  IV  
    Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Radeče za obdobje 2007–2013   
 

 

2.4.5.4 Živinoreja – glavna kmetijska dejavnost ................................49 
2.4.5.5  Proizvodna struktura kmetij ..................................................53 
2.4.5.6  Družinske kmetije po tipu kmetovanja ..................................54 
2.4.5.7  Družinske kmetije po rabi njiv...............................................54 
2.4.5.8 Travniški sadovnjaki ..............................................................55 
2.4.5.9  Dopolnilne dejavnosti na kmetiji ...........................................56 
2.4.5.10  Ekološke  kmetije ...............................................................58 
2.4.5.11  Sofinanciranje kmetijske dejavnosti....................................59 

 
3  ANALIZA STANJA PO METODI SWOT............................................64 
4  RAZVOJNA VIZIJA IN STRATEGIJA PROJEKTNEGA OBMOČJA67 

4.1 RAZVOJNE MOŽNOSTI PROJEKTNEGA OBMOČJA NA PODROČJU 
ŽIVINOREJE................................................................................................67 
4.1.1 STANJE, KI ZADOVOLJUJE ............................................................67 
4.1.2 STANJE, KI NE ZADOVOLJUJE ......................................................68 
4.1.3 CILJI .......................................................................................69 
4.1.4 RAZVOJNE MOŽNOSTI ...................................................................70 
4.1.5 KAKO DO ZASTAVLJENIH CILJEV..................................................72 
4.1.6 KAKO BOMO MERILI USPEŠNOST ................................................72 

4.2 RAZVOJNE MOŽNOSTI PROJEKTNEGA OBMOČJA NA PODROČJU  
POLJEDELSTVA ........................................................................................73 
4.2.1 STANJE, KI ZADOVOLJUJE ............................................................73 
4.2.2 STANJE, KI NE ZADOVOLJUJE ......................................................73 
4.2.3 CILJI .......................................................................................74 
4.2.4 RAZVOJNE MOŽNOSTI ...................................................................74 
4.2.5 KAKO DO ZASTAVLJENIH CILJEV..................................................74 
4.2.6 KAKO BOMO MERILI USPEŠNOST ................................................75 

4.3 RAZVOJNE MOŽNOSTI PROJEKTNEGA OBMOČJA NA PODROČJU  
VRTNARSTVA ............................................................................................75 
4.3.1 STANJE, KI ZADOVOLJUJE ............................................................75 
4.3.2 STANJE, KI NE ZADOVOLJUJE ......................................................76 
4.3.3 CILJI .......................................................................................76 
4.3.4 RAZVOJNE MOŽNOSTI ...................................................................76 
4.3.5 KAKO DO ZASTAVLJENIH CILJEV..................................................77 
4.3.6 KAKO BOMO MERILI USPEŠNOST ................................................77 

4.4 RAZVOJNE MOŽNOSTI PROJEKTNEGA OBMOČJA NA PODROČJU  
SADJARSTVA – TRAVNIŠKI SADOVNJAKI .............................................77 
4.4.1 STANJE, KI ZADOVOLJUJE ............................................................77 
4.4.2 STANJE, KI NE ZADOVOLJUJE ......................................................78 
4.4.3 CILJI .......................................................................................78 
4.4.4 RAZVOJNE MOŽNOSTI ...................................................................78 
4.4.5 KAKO DO ZASTAVLJENIH CILJEV..................................................79 
4.4.6 KAKO BOMO MERILI USPEŠNOST ................................................81 

4.5 RAZVOJNE MOŽNOSTI PROJEKTNEGA OBMOČJA NA PODROČJU  
SADJARSTVA – INTENZIVNI SADOVNJAKI ............................................81 
4.5.1 STANJE, KI ZADOVOLJUJE ............................................................81 
4.5.2 STANJE, KI NE ZADOVOLJUJE ......................................................82 
4.5.3 CILJI .......................................................................................82 



KGZS – Zavod Ljubljana, Razvojni program podeželja in kmetijstva za območje občin  V  
    Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Radeče za obdobje 2007–2013   
 

 

4.5.4 RAZVOJNE MOŽNOSTI ...................................................................82 
4.5.5 KAKO DO ZASTAVLJENIH CILJEV..................................................83 
4.5.6 KAKO BOMO MERILI USPEŠNOST ................................................84 

4.6 RAZVOJNE MOŽNOSTI PROJEKTNEGA OBMOČJA NA PODROČJU 
EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA....................................................................85 
4.6.1 STANJE, KI ZADOVOLJUJE ............................................................85 
4.6.2 STANJE, KI NE ZADOVOLJUJE ......................................................85 
4.6.3 CILJI .......................................................................................85 
4.6.4 RAZVOJNE MOŽNOSTI ...................................................................85 
4.6.5 KAKO DO ZASTAVLJENIH CILJEV..................................................86 
4.6.6 KAKO BOMO MERILI USPEŠNOST ................................................87 

4.7 RAZVOJNE MOŽNOSTI PROJEKTNEGA OBMOČJA NA PODROČJU 
DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI ....................................................................87 
4.7.1 STANJE, KI ZADOVOLJUJE ............................................................87 
4.7.2 STANJE, KI NE ZADOVOLJUJE ......................................................87 
4.7.3 CILJI .......................................................................................88 
4.7.4 RAZVOJNE MOŽNOSTI ...................................................................88 
4.7.5 KAKO DO ZASTAVLJENIH CILJEV..................................................90 
4.7.6 KAKO BOMO MERILI USPEŠNOST ................................................90 

4.8 RAZVOJNE MOŽNOSTI PROJEKTNEGA OBMOČJA NA PODROČJU 
GOZDARSTVA............................................................................................91 
4.8.1 STANJE, KI ZADOVOLJUJE ............................................................91 
4.8.2 STANJE, KI NE ZADOVOLJUJE ......................................................91 
4.8.3 CILJI .......................................................................................92 
4.8.4 RAZVOJNE MOŽNOSTI ...................................................................92 
4.8.5 KAKO DO ZASTAVLJENIH CILJEV..................................................92 
4.8.6 KAKO BOMO MERILI USPEŠNOST ................................................92 

 
5  NABOR IDEJNIH PROJEKTOV ........................................................93 

5.1 PROGRAM: IZOBRAŽEVANJE PODEŽELSKEGA PREBIVALSTVA.......93 
5.1.1 PODPROGRAM: RAZVOJ ŽIVINOREJE..........................................93 

5.1.1.1 Projekt: Racionalna raba travinja ......................................93 
5.1.1.2 Projekt: Spremljanje prireje pri govedu .............................94 
5.1.1.3 Projekt: Prireja mleka ........................................................96 
5.1.1.4 Projekt: Izobraževanje v čebelarstvu.................................98 

5.1.2 PODPROGRAM: RAZVOJ POLJEDELJSTVA .................................99 
5.1.2.1 Projekt: Ohranjanje njivskih površin ..................................99 

5.1.3 PODPROGRAM: RAZVOJ VRTNARSTVA.....................................100 
5.1.3.1 Projekt: Razvoj vrtnarstva ...............................................100 

5.1.4 PODPROGRAM: RAZVOJ TRAVNIŠKIH SADOVNJAKOV............102 
5.1.4.1 Projekt: Ohranjanje in razvoj travniških sadovnjakov ......102 

5.1.5 PODPROGRAM: RAZVOJ INTENZIVNIH SADOVNJAKOV...........104 
5.1.5.1 Projekt: Intenzivno sadjarstvo .........................................104 

5.1.6 PODPROGRAM: RAZVOJ DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI .............106 
5.1.6.1 Projekt: Razvoj dopolnilnih dejavnosti – splošno.............106 
5.1.6.2 Projekt: Klanje, prodaja in predelava mesa in mesnih 

izdelkov na kmetijah........................................................107 
5.1.7  PODPROGRAM: RAZVOJ EKOLOŠKEGA KMETOVANJA ..........109 



KGZS – Zavod Ljubljana, Razvojni program podeželja in kmetijstva za območje občin  VI  
    Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Radeče za obdobje 2007–2013   
 

 

5.1.7.1 Projekt: Preusmeritev kmetij iz konvencionalne v 
ekološko pridelavo ..........................................................109 

5.1.7.2 Projekt: Trženje ekoloških pridelkov iz Zasavja za 
Slovenijo..........................................................................110 

5.1.8 PODPROGRAM: RAZVOJ GOZDARSTVA ....................................112 
5.1.8.1 Projekt: Združevanje lastnikov gozdov............................112 

5.1.9 PODPROGRAM: RAZVOJ PRIDELAVE ZDRAVILNIH ZELIŠČ .....113 
5.1.9.1 Projekt: Zeliščarstvo........................................................113 

5.1.10 PODPROGRAM: OHRANJANJE KRAJINE NA ZAVAROVANIH 
OBMOČJIH .....................................................................................114 
5.1.10.1 Projekt: Naravna vrednost območji s posebnim statusom114 

5.1.11 PODPROGRAM: OHRANJANJE AVTOHTONIH SORT 
KMETIJSKIH RASTLIN IN PASEM DOMAČIH ŽIVALI ...................116 
5.1.11.1 Projekt: Avtohtone sorte kmetijskih rastlin in avtohtone 

pasme domačih živali ......................................................116 
5.1.12  PODPROGRAM: VSEŽIVLJENJSKO UČENJE.............................118 

5.1.12.1 Projekt: Vse življenjsko učenje ..........................................118 
5.2 PROGRAM: RAZVOJ IN PODPORA DEJAVNOSTIM NA 

PODEŽELJU VEZANIH NA KMETIJSKO 
PROIZVODNJO ..............................................................119 

5.2 PROGRAM: RAZVOJ IN PODPORA DEJAVNOSTIM NA 
PODEŽELJU VEZANIH NA KMETIJSKO 
PROIZVODNJO ..............................................................119 

5.2.1 PODPROGRAM: POSODOBITEV IN PRESTRUKTURIRANJE  
PROIZVODNJE  NA KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH..................119 
5.2.1.1 Projekt: Razvoj kmetij – individualno po nosilcih investicij119 
5.2.1.2 Projekt: Sistem toplotnega ogrevanja na lesno biomaso v 

zaselku Svibno in Jagnjenica ..........................................120 
5.3 PROGRAM: RAZVOJ IN PODPORA DEJAVNOSTIM NA PODEŽELJU 

NEVEZANIH NA KMETIJSKO PROIZVODNJO .......................................121 
5.3.1. PODPROGRAM: NARAVNA, KULTURNA IN ETNOLOŠKA 

DEDIŠČINA.....................................................................................121 
5.3.1.1 Projekt: Tržni produkt »Po poteh dediščine«...................121 
5.3.1.2 Projekt: Oblikovanje in izdelava noše kmečkih žena 

Zasavje............................................................................125 
5.3.1.3 Projekt: Jurjev kozolec ....................................................126 
5.3.1.4 Projekt: Ureditev in obnova spominskega parka Čebine.126 
5.3.1.5 Projekt: Krajinski park Kum .............................................127 
5.3.1.6 Projekt: Krajinski park Mrzlica .........................................128 
5.3.1.7 Projekt: Blate – Stari Hrastnik – »kmetijsko turistični 

proizvod«.........................................................................128 
5.3.1.8 Projekt: Program ureditve in ohranitve kulturne in 

naravne dediščine na  območju občine Hrastnik .............129 
5.3.1.9 Projekt: Najdebelejši domači kostanj...................................130 
5.3.1.10  Projekt: Park Dvor Hotemež.............................................131 

5.3.2 PODPROGRAM: OSVEŠČANJE IN IZOBRAŽEVANJE OTROK IN 
MLADINE .....................................................................................131 
5.3.2.1 Projekt: Učilnica in poligon – lovska koča Kopitnik..........131 
5.3.2.2 Projekt: Živali in mi – EKO šola .......................................133 



KGZS – Zavod Ljubljana, Razvojni program podeželja in kmetijstva za območje občin  VII  
    Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Radeče za obdobje 2007–2013   
 

 

5.3.3 PODPROGRAM: OBNOVA IN RAZVOJ INFRASTRUKTURE .......134 
5.3.3.1 Projekt: Vodovod Planinska vas......................................134 
5.3.3.2 Projekt: Vodovod Dobovec..............................................135 
5.3.3.3 Projekt: Vodovod Čeče ...................................................135 
5.3.3.4 Projekt: Vodovod Planina–Jurhar–Petek–Rovte–

Zakonjšek........................................................................136 
5.3.3.5 Projekt: Kanalizacijski sistem in čistilna naprava Dobovec137 
5.3.3.6 Projekt: Kanalizacijski sistem in čistilna naprava Čeče ...137 
5.3.3.7 Projekt: Modernizacija lokalne ceste 423270 Čeče–Kal–

Blate................................................................................138 
5.3.3.8 Projekt: Modernizacija lokalne ceste 423290 Liza - Vrhe - 

Čebine.............................................................................138 
5.3.3.9 Projekt: Modernizacija lokalne ceste 423394 Završje - 

Podkum...........................................................................139 
5.3.3.10 Projekt: Zasneževanje in ureditev smučišča TRC Vrhe ..139 
5.3.3. 11 Projekt: Celostni razvoj podeželja – območje Kal............140 
5.3.3.11.1 Podprojekt: Izgradnja zasneževalnega sistema in širitev 

smučarskega centra Rajska dolina na Kalu ....................141 
5.3.3.11.2 Podprojekt: Modernizacija lokalne ceste 423250 Ostenk 

– Čeče - Boben ...............................................................142 
5.3.3.11.3 Podprojekt: Modernizacija lokalne ceste 423270 

Jesenova ravan – Durnik – občinska meja Hrastnik – Kal143 
5.3.3.11.4 Podprojekt: Vodovodno omrežje Kal ...............................143 
5.3.3.11.5 Podprojekt: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda na 

območju Kala in Malega Kala..........................................144 
5.3.3.12 Projekt: Celostni razvoj podeželja – območje Turja – 

Gore – Kopitnik ...............................................................144 
5.3.3.12.1 Podprojekt: Obnova vasi in izboljšanje kakovosti bivanja 

v Krajevni skupnosti Turje - Gore, kjer so zavarovana 
območja naselbinske dediščine.......................................146 

5.3.3.12.2 Podprojekt: Modernizacija lokalne ceste 122100 Marno – 
Turje – Gore ....................................................................147 

5.3.3.12.3 Podprojekt: Modernizacija lokalne ceste 122110  Turje – 
Kopitnik - Skopno ............................................................147 

5.3.3.12.4 Podprojekt: Modernizacija lokalne ceste 122080  Turje – 
Čreta – C221...................................................................148 

5.3.3.12.5 Podprojekt: Vodovod Turje – Gore - Kopitnik ..................149 
5.3.3. 12.6Podprojekt: Kanalizacijski sistem zahodnega dela naselja Turje149 
5.3.3.12.7 Podprojekt: Kanalizacijski sistem in čistilna naprava 

vzhodnega dela naselja Turje .........................................150 
5.3.3.12.8 Podprojekt: Rekonstrukcija javnih poti in ureditev 

tematskih poti  na širšem območju Kopitnik ....................150 
5.3.3.13 Projekt: Obnova vasi in izboljšanje kakovosti bivanja v 

vaseh in zaselkih Zgornje Marno, Šavna peč, Krnice, ki 
so zavarovana območja naselbinske dediščine ..............152 

5.3.3.13.1 Podprojekt: Modernizacija lokalne ceste 200210 Sevce – 
Trnovo – Sedraž – Brdce –  Marno .................................153 

5.3.3.14 Projekt: Vodovodni sistemi v občini Zagorje ob Savi.......153 



KGZS – Zavod Ljubljana, Razvojni program podeželja in kmetijstva za območje občin  VIII  
    Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Radeče za obdobje 2007–2013   
 

 

5.3.3.15 Projekt: Kanalizacijski sistem in čistilne naprave v občini 
Zagorje ob Savi ...............................................................154 

5.3.3.16 Projekt: Modernizacija in rekonstrukcija cest v občini 
Zagorje ob Savi ...............................................................155 

5.3.3.17 Projekt: Novogradnja in rekonstrukcija javne  razsvetljave 
v občini Zagorje ob Savi ..................................................156 

5.3.3.18 Projekt: Smučišče, večnamensko igrišče in poligon v 
občini Zagorje ob Savi.....................................................157 

5.3.3.19 Projekt:  Izgradnja pomola na Savi s čolnarno in ureditev 
prireditvenega prostora ob Savi ......................................158 

5.3.3.20 Projekt: Vzpostavitev postajališča za avtodome in 
izgradnja avtokampa ob Savi ..........................................158 

5.4.1 PODPROGRAM: ZDRUŽEVANJE SUBJEKTOV PODEŽELJA V 
SKUPNE OBLIKE TRŽENJA ..........................................................160 
5.4.1.1 Projekt:  Sadna cesta ......................................................160 
5.4.1.2 Projekt:  Ekološka vas.....................................................161 
5.4.1.3 Projekt:  Kumska nedelja, citrarska nedelja.....................163 
5.4.1.4 Projekt:  Po poti ovc in koz od Trojan do Radeč..............163 
5.4.1.5 Projekt: Ekološka trgovina...............................................164 
5.4.1.6 Projekt: Mežnarija – rekonstrukcija in adaptacija 

društvenega objekta v Gorah ..........................................165 
5.4.1.7 Projekt: Maneža ..............................................................165 
5.4.1.8 Projekt: Konjeniški tabor za otroke..................................166 
5.4.1.9 Projekt:  Medobčinski konjeniški tabor ............................167 
5.4.1.10 Projekt: Enodnevne ekskurzije po svibenskih kmetijah ...168 
5.4.1.11 Projekt: SVIBNO – kulturna, zgodovinska, turistična in 

gozdna pot ......................................................................168 
5.4.1.12 Projekt: Kulturno-tehnični dnevi v Radečah.....................169 
5.4.1.13 Projekt: Formiranje in delovanje LAS (lokalna akcijska 

skupina)...........................................................................169 
5.4.1.14 Projekt: Sava – vir ribjega življenja....................................170 

5.5 PROGRAM: DRUŠTVENA DEJAVNOST.................................................171 
5.5.1 PODPROGRAM: RAZVOJ DRUŠTEV VEZANIH NA KMETIJSTVO171 

5.5.1.1 Projekt: Razvoj društvene dejavnosti, vezane na 
kmetijstvo ........................................................................171 

5.5.1.2 Projekt: Srečanje kmečkih in podeželskih žena 
osrednjeslovenskega prostora ........................................172 

5.5.1.3  Projekt: Vključevanje  ekološko pridelane hrane v 
prehrano otrok v vrtcih in osnovnih šolah v Zasavju........172 

5.5.1.4  Projekt: Vzpostavitev mreže ekoloških mojstrskih, 
pilotskih in učnih kmetij v Zasavju ...................................174 

5.5.2 PODPROGRAM: RAZVOJ DRUŠTEV NEVEZANIH NA 
KMETIJSTVO..................................................................................176 
5.5.2.1 Projekt: Razvoj društvene dejavnosti nevezane na 

kmetijstvo ........................................................................176 
 
6 ZAKLJUČEK ............................................................................177 
 



KGZS – Zavod Ljubljana, Razvojni program podeželja in kmetijstva za območje občin  IX  
    Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Radeče za obdobje 2007–2013   
 

 

VIRI.......................................................................................................178 
 
PRILOGE..............................................................................................180 
 



KGZS – Zavod Ljubljana, Razvojni program podeželja in kmetijstva za območje občin  X  
    Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Radeče za obdobje 2007–2013   
 

 

KAZALO PREGLEDNIC 
 
 
Preglednica 1: Delavnice posvetovanja in srečanja pri pripravi RPP 2007–2013... 5 
Preglednica 2: Število prebivalcev, površine občin in gostota poselitve ................. 7 
Preglednica 3: Stanovanja po letu zgraditve 2000–2004 ..................................... 10 
Preglednica 4: Prebivalstvo po posameznih občinah, na dan 31. 12. 2002 in  30. 6. 

2005 ............................................................................................. 11 
Preglednica 5: Prebivalstvo po občinah in petletnih starostnih skupinah, na dan  

30. 6. 2005 ................................................................................... 12 
Preglednica 6: Naravno gibanje prebivalstva po občinah, 2003 in 2004 .............. 13 
Preglednica 7: Selitveno gibanje prebivalstva po občinah, 2004.......................... 13 
Preglednica 8: Prebivalstvo, staro 15 let ali več, po izobrazbi, 2002 .................... 14 
Preglednica 9: Pregled kulturnih društev, zavodov in objektov po posameznih 

občinah......................................................................................... 15 
Preglednica 10: Pregled športnih društev, zavodov in infrastrukture po posameznih 

občinah......................................................................................... 16 
Preglednica 11: Pregled ostalih društev, zavodov in infrastrukture po posameznih 

občinah......................................................................................... 17 
Preglednica 12: Pregled šolstva po občinah ........................................................ 18 
Preglednica 13: Naravna, kulturno-zgodovinska in etnološka dediščina po občinah

.................................................................................................. 19 
Preglednica 14: Pregled zdravstvenih ustanov in socialnega varstva po občinah 21 
Preglednica 15: Turistične regije za potrebe turistične statistike, 2004 ................ 23 
Preglednica 16: Nastanitvene zmogljivosti po občinah, 2006............................... 24 
Preglednica 17: Prihodi turistov po občinah 1998–2004 ...................................... 24 
Preglednica 18: Turistične prenočitve v zasavski regiji ........................................ 25 
Preglednica 19: Bruto domači proizvod na prebivalca po regijah, 1995 in 2002 .. 26 
Preglednica 20: Bruto dodana vrednost v osnovnih cenah – struktura po regijah, 

2002 .......................................................................................... 27 
Preglednica 21: Stopnja registrirane brezposelnosti v letih 1997–2004 (%) po 

regijah........................................................................................ 28 
Preglednica 22: Nekateri kazalniki uspešnosti  poslovanja gospodarskih družb v 

letu 2004.................................................................................... 29 
Preglednica 23: Povprečna plača na zaposlenega, 2003 in 2004........................ 30 
Preglednica 24: Poslovanje družb v zasavski regiji v letu 2004 – po občinah ...... 32 
Preglednica 25: Povprečna mesečna plača na delavca po občinah (v SIT)......... 32 
Preglednica 26: Poslovanje samostojnih podjetnikov po občinah v letu 2004...... 34 
Preglednica 27: Kmetijska zemljišča v uporabi (ha) družinskih kmetij in kmetijskih 

podjetij ....................................................................................... 36 
Preglednica 28: Število in povprečna velikost kmetijskih gospodarstev v Sloveniji

.................................................................................................. 36 
Preglednica 29: Skupna in kmetijska zemlja po težavnostnih območjih za pridelavo

.................................................................................................. 37 
Preglednica 30: Pomen kmetijstva za slovensko gospodarstvo – makroekonomski 

indikatorji ................................................................................... 38 
Preglednica 31: Družinske kmetije po rabi KZU po občinah, 2000....................... 44 



KGZS – Zavod Ljubljana, Razvojni program podeželja in kmetijstva za območje občin  XI  
    Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Radeče za obdobje 2007–2013   
 

 

Preglednica 32: Število in povprečna velikost kmetijskih gospodarstev po občinah, 
2000 .......................................................................................... 44 

Preglednica 33: Porazdelitev družinskih kmetij po velikostnih razredih KZU (ha), 
2000 .......................................................................................... 45 

Preglednica 34: Starost gospodarjev na družinskih kmetijah po starostnih 
skupinah, 2000 .......................................................................... 47 

Preglednica 35: Število družinskih kmetij glede na izobrazbo gospodarjev, 2000 47 
Preglednica 36: Družinski člani in redno zaposleni na družinskih kmetijah, 2000 48 
Preglednica 37: Struktura živinorejske proizvodnje v Sloveniji ............................. 49 
Preglednica 38: Število glav živine na začetku leta v RS (v tisoč)........................ 50 
Preglednica 39: Družinske kmetije z GVŽ, 2000 .................................................. 50 
Preglednica 40: Stalež govedi po občinah ........................................................... 51 
Preglednica 41: Stalež drobnice po občinah ........................................................ 51 
Preglednica 42: Registrirani obrati reje kokoši nesnic .......................................... 52 
Preglednica 43: Struktura vrednosti kmetijske proizvodnje v RS v obdobju 1990 - 

2000 (%).................................................................................... 53 
Preglednica 44: Skupna rastlinska pridelava v RS v tisoč tonah .......................... 53 
Preglednica 45: Družinske kmetije po tipu kmetovanja, 2000 .............................. 54 
Preglednica 46: Družinske kmetije po rabi njiv, 2000 ........................................... 54 
Preglednica 47: Družinske kmetije po površini poljščin, Popis KMG 2000 ........... 55 
Preglednica 48: Družinske kmetije po vrstah sadnega drevja (kmečki sadovnjaki)

.................................................................................................. 55 
Preglednica 49: Najpomembnejše dopolnilne dejavnosti na družinskih kmetijah. 56 
Preglednica 50: Podatki o številu ekoloških kmetij po občinah, 2006................... 58 
Preglednica 51: Proračunska sredstva - dodeljena za kmetijstvo, po občinah (v 

mio SIT) ..................................................................................... 59 
Preglednica 52: Število vlog za uveljavljanje ukrepov SKOP in pridobljena plačila 

po letih ....................................................................................... 59 
Preglednica 53: Uveljavljeni ukrepi SKOP po površinah in številu vlog po občinah v 

letu 2001.................................................................................... 61 
Preglednica 54: Uveljavljeni ukrepi SKOP po občinah po površinah in številu vlog v 

letu 2002.................................................................................... 62 
Preglednica 55: Vrsta in število uveljavljenih ukrepov SKOP po občinah v letu 

2003 .......................................................................................... 62 
Preglednica 56: Uveljavljeni ukrepi SKOP po površinah in številu vlog po občinah v 

letu 2004.................................................................................... 62 
 
 
 



KGZS – Zavod Ljubljana, Razvojni program podeželja in kmetijstva za območje občin  XII  
    Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Radeče za obdobje 2007–2013   
 

 

KAZALO SLIK 
 
Slika 1: Deleži mladega, zrelega in starega prebivalstva v občinah ..................... 12 
Slika 2: Selitveno gibanje prebivalstva po občinah, 2004..................................... 14 
Slika 3: Stopnja registrirane brezposelnosti v Zasavski regiji, v  obdobju 1997–

2004........................................................................................................ 28 
Slika 4: Razvrstitev zasavskih malih samostojnih podjetnikov po velikosti v letu 

2004........................................................................................................ 33 
Slika 5: Struktura rabe vseh zemljišč v Sloveniji................................................... 35 
Slika 6: Prednostni nalogi Programa razvoja podeželja RS 2004–2006............... 40 
Slika 7: Razvojni program podeželja 2007–2013 po oseh.................................... 41 
Slika 8: Struktura živinorejske proizvodnje v Sloveniji in EU ................................ 49 
 
 
 
 
 



KGZS – Zavod Ljubljana, Razvojni program podeželja in kmetijstva za območje občin  XIII  
    Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Radeče za obdobje 2007–2013   
 

 

KAZALO PRILOG 
 
PRILOGA 1: Tržni produkt Po poteh dediščine....................................................180 
PRILOGA 2: Dodaten opis projekta Učilnica in poligon – lovska koča Kopitnik ...191 
PRILOGA 3: Sodelujoče kmetije v projektu Po poti ovc in koz od Trojan do 

Radeč..............................................................................................192 
PRILOGA 4: Sodelujoče kmetije v projektu Enodnevne ekskurzije po Svibenskih 

kmetijah...........................................................................................193 
PRILOGA 5: LAS (lokalna akcijska skupina)........................................................194 
PRILOGA 6: Programi in aktivnosti društev .........................................................195 
PRILOGA 7: Blate – Stari Hrastnik – »kmetijsko turistični proizvod« ...................206 
PRILOGA 8: Nabor idejnih predlogov za turistični razvoj občine Radeče ............210 
PRILOGA 9: Predvideni program na Svibnem .....................................................212 
PRILOGA 10: Pobuda za projekt Sistem toplotnega ogrevanja na lesno biomaso 

v zaselku Svibno in Jagnjenica .......................................................213 
PRILOGA 11: Aktivnosti posameznih investitorjev po letih ....................................214 
 
 



KGZS – Zavod Ljubljana, Razvojni program podeželja in kmetijstva za območje občin  XIV  
    Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Radeče za obdobje 2007–2013   
 

 

KAZALO KRATIC IN OKRAJŠAV 
 
 
ARSKTRP – Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 
BDP – Bruto domači proizvod 
BDV – Bruto dodana vrednost 
cca – približno 
DARS – Direkcija za avtoceste RS 
DP – državne pomoči  
EKUJS – Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad 
EPD – Enotni programski dokument 
ESRR – Evropski sklad za regionalni razvoj 
ESS – Evropski socialni sklad 
EU - Evropska unija 
FIUR – Evropski ribiški sklad 
GERK – grafična enota rabe kmetijskih zemljišč 
GSO – gensko spremenjeni organizmi 
GVŽ – glav velike živine 
IAKS – integriran administrativni in kontrolni sistem 
ISPA – finančni inštrument za predpristopno pomoč EU 
KMG – kmetijsko gospodarstvo 
KZU – kmetijska zemljišča v uporabi 
LAS – lokalna akcijska skupina  
LEADER – povezovalna os Programa razvoja podeželja 2007–2013 
MKGP – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
MPG – mlado pitano govedo 
OMD – območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko proizvodnjo 
OŠ – osnovna šola 
PHARE – pomoč za prilagajanje slovenske zakonodaje pravnemu redu EU 
PRP – Program razvoja podeželja za RS 2004–2006 
REJ – ukrep SKOP programa (sonaravna reja domačih živali) 
RS – Republika Slovenija 
SAPARD – strateški dokument predpristopne pomoči EU 
SKOP – Slovenski kmetijski okoljski program 
SKP – skupna kmetijska politika 
SŠ – srednja šola 
stol. – stoletja 
SURS – Statistični urad Republike Slovenije  
sv. – svetega / svete 
SWOT analiza − učinkovit način prepoznavanja prednosti, slabosti, morebitnih 
priložnosti in nevarnosti pri določanju strategij razvoja 
št. – število 
 
 
 
 



KGZS – Zavod Ljubljana, Razvojni program podeželja in kmetijstva za območje občin  1  
    Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Radeče za obdobje 2007–2013   
 

  

1  UVOD 
 
Sprejem reforme skupne kmetijske politike (SKP) Evropske unije (EU) leta 2003 
označuje začetek novega obdobja evropskega kmetijstva. EU je s sprejemom 
reforme vstopila v novo obdobje SKP, ki naj bi trajalo do leta 2013. Cilji SKP so se 
nadgradili, oblika podpor pa se je spremenila z uvedbo sheme enotnega plačila. 
Poudarjena je večnamenskost evropskega kmetijstva, na kateri temelji nova vloga 
kmetijske politike. Evropski model kmetijstva se ohranja – ostaja bistven del evropske 
identitete. Kmetijstvo nima zgolj vloge proizvajalca hrane ter energetskih in 
industrijskih rastlin. S svojo večnamensko vlogo skrbi tudi za varovanje okolja, 
ohranjanje poseljenosti, krepitev ekonomske moči podeželja, razvoj podeželja, varno 
in kakovostno hrano ipd.  
 
Z reformo SKP zagotavlja EU svojim kmetom neposredna plačila tudi v finančnem 
obdobju 2007–2013, in sicer na podlagi povprečja prejetih subvencij v obdobju 2000–
2002 oz. na podlagi izpogajanih kvot in referenčnih količin. Izmed novih članic EU sta 
se Slovenija in Malta odločili, da izvajata standardno shemo neposrednih plačil  
(obliko subvencij na glavo velike živine in hektar, kot jih imamo sedaj), medtem ko so 
se druge države pristopnice (Poljska, Češka, Slovaška, Madžarska, Ciper, Estonija, 
Latvija in Litva) odločile za poenostavljeno shemo – neposredna plačila na hektar 
(Reforma SKP). 
 
V zadnjih desetih letih so se cene kmetijskih pridelkov v Sloveniji znižale za cca 35 
%, na kar je vplival vstop Slovenije v EU. Zaradi neugodnih naravnih danosti (87 % 
kmetijskih površin v območjih z omejenimi dejavniki), razdrobljene posestne in 
parcelne strukture in drugih neugodnih dejavnikov, je kmetijska pridelava v Sloveniji 
draga in nekonkurenčna ostalim državam članicam EU. Na liberalnem trgu bi 
zagotovo propadla, zato se nizke odkupne cene kmetijskih pridelkov in proizvodov 
blažijo s subvencijami-  
 
Priprava Razvojnega programa podeželja za območje občin Zagorje ob Savi, 
Trbovlje, Hrastnik in Radeče za obdobje 2007–2013 pomeni nadaljevanje oz. 
nadgradnjo ter hkrati dopolnitev Razvojnega programa podeželja Savske ravni in 
Posavskega hribovja za obdobje 2004–2008, ki ga je pripravil Center za razvoj Litija 
skupaj s predstavniki 13 občin in strokovnimi sodelavci navedenega dokumenta. 
Dokument zajema le obdobje do 2008, kar pa ni usklajeno z novimi predpisi. 
Razvojni programi podeželja (v nadaljevanju RPP) morajo zajemati obdobje od 
20072 do 2013, istočasno morajo biti usklajeni z zahtevanimi pogoji predpisov EU, 
ker želimo s svojimi ukrepi pristopiti k javnim razpisom za pridobitev nepovratnih 
sredstev (program LEADER ipd. – glej Priloga 5).  
 
V letu 2005 je Center za razvoj Litija pripravil nadgradnjo in dopolnitev navedenega 
programa za vseh 13 občin (poleg zasavskih občin še za občine Kamnik, Komenda, 
Trzin, Lukovica, Domžale, Moravče, Dol pri Ljubljani, Litija, Šmartno pri Litiji), ki so 
bile zajete v prvotnem RPP ter se prijavil na republiški javni razpis za pridobitev 
nepovratnih sredstev za pripravo teh dokumentov. Občine Zagorje ob Savi, Trbovlje, 
Hrastnik, Radeče in Domžale omenjenega dokumenta niso potrdile, zato je nastal ta 
dokument, ki zajema območje občin Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Radeče. 
RPP Savske ravni in Posavskega hribovja za obdobje 2004–2008 je bil usmerjen 
predvsem v nadaljevalno izvajanje regijskega projekta Po poteh kulturne dediščine. 
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Naravna in kulturna dediščina podeželja je bila ena izmed skupnih značilnosti 
območja 13 občin, ki naj bi bila tudi tržni produkt navedenega območja, ker naj bi 
omogočala razvoj produktov in storitev na podeželju, obstoječim in potencialnim 
ponudnikom. Aktivnosti za te namene so se pričele izvajati že leta 2000 (Preveritvena 
faza, Evidentiranje neizkoriščenih turističnih potencialov in kapacitet, Izbor dediščine 
za turistično ponudbo podeželja, Prva valorizacija dediščine in predstavitev rezultatov 
občinam). Vzporedno s pripravo RPP je potekalo tudi dokončno oblikovanje 
skupnega prvega tržnega produkta Po poteh dediščine. Preko terenskega dela, 
razgovorov in strokovnega vrednotenja so bile izbrane tiste točke naravne in kulturne 
dediščine, ki bodo oz. že tvorijo vsebino regijskega produkta, na katerega se bodo 
vezali ponudniki proizvodov in storitev. Končni cilj te aktivnosti je bila izdaja zloženke 
s predstavitvijo vsebine skupnega tržnega produkta.  
 

1.1. NAMEN DOKUMENTA 
 
Republika Slovenija je začela s procesi prilagajanja skupni evropski razvojni politiki 
tudi na področju podeželja in kmetijstva že v času osamosvojitve oziroma odcepitve 
od nekdanje Jugoslavije.  
Skupna kmetijska politika EU je ena izmed najstarejših skupnih evropskih politik. Več 
desetletij je bilo kmetijstvo področje, ki je bilo najbolj enotno urejeno in je najbolj 
povezovalo države članice. Izvajanje skupne kmetijske politike EU temelji na treh 
načelih: enotnosti trga (prosti prodaji kmetijskih pridelkov med članicami), dajanju 
prednosti domači pridelavi (tržno-cenovna zaščita) in finančni solidarnosti članic 
(skupni proračun). Zasnovana je bila z Rimsko pogodbo iz leta 1957, v kateri so 
zapisani temeljni cilji in načela skupne kmetijske politike, ki se niso spremenili vse do 
danes. Ti cilji so:  

- zagotavljati redno oskrbo z živili po sprejemljivih cenah za potrošnike,  
- zagotavljati primerno življenjsko raven za kmetijske pridelovalce,  
- povečati storilnost v kmetijski pridelavi in stabilizirati kmetijske trge.  

V zadnjem desetletju skupna kmetijska politika poleg uresničevanja osnovnih ciljev 
namenja vse večjo pozornost tudi varovanju okolja in razvoju podeželja. Težo 
kmetijske politike v Evropski uniji odraža tudi dejstvo, da je bila kmetijstvu v 
preteklosti namenjena večina sredstev evropskega proračuna in še danes se zanj, 
kljub razvoju drugih skupnih politik in ureditev, namenja nekaj manj kot polovica 
proračuna EU. Kmetijstvo je v EU urejeno z izredno obsežnim pravnim redom – okoli 
40 odstotkov vseh predpisov v EU je s področja kmetijstva (Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano). 

Tako Slovenija kot tudi ostale tedanje kandidatke za vstop so predpristopno pomoč 
večinoma dobivale preko treh predpristopnih programov PHARE, SAPARD in ISPA.  

Program Phare (Poland and Hungary Action for Restructuring of the Economy) 
Osnovni namen programa, ki ga je Evropska unija uvedla leta 1989 (sprva za pomoč 
poljskemu in madžarskemu gospodarstvu, kasneje pa ga je razširila na vse 
kandidatke Srednje in Vzhodne Evrope), je posodobitev administrativne 
usposobljenosti držav za učinkovito izvajanje evropske zakonodaje in podpora najbolj 
potrebnim investicijam na področju ekonomske in socialne kohezije. Gre za t. i. 
twinning projekte, namenjene usposabljanju ključnih nacionalnih institucij za uspešno 
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črpanje strukturnih skladov. Slovenija je pričela sodelovati v tem programu leta 1992. 
Najprej je bila pomoč namenjena prehodu v tržno gospodarstvo, postopoma pa se je 
usmerila v prilagajanje slovenske zakonodaje pravnemu redu Evropskih skupnosti 
(acquis communautaire).  

SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development) je 
predpristopna pomoč EU za področje kmetijstva in razvoja podeželja, ki je 
namenjena državam kandidatkam za vstop v EU. Zajema predvsem sistem ukrepov 
za lažje prilagajanje na področju kmetijstva in razvoja podeželja. Obenem pa so ti 
ukrepi namenjeni tudi izboljšanju konkurenčnosti kmetijstva in živilsko-predelovalne 
industrije v državah kandidatkah.  

ISPA (Instrument for Structural Policies for pre-Accession) je finančni instrument EU 
za predpristopno pomoč državam kandidatkam, ki je namenjena naložbam v 
prometno infrastrukturo za večjo mobilnost in povezanost z vseevropskimi 
prometnimi omrežji ter uveljavljanju evropskih meril varovanja okolja. Denar je 
namenjen predvsem neposrednemu sofinanciranju velikih investicijskih projektov s 
področja prometa in okolja (Urad Vlade RS za informiranje). 

Za kmetijstvo in razvoj podeželja sta bila najpomembnejša programa program 
SAPARD in program Phare. 

S sprejetjem dokumenta z naslovom Reforma SKP (skupne kmetijske 
politike):dolgoročna perspektiva politike za trajnostno kmetijstvo, je Evropska unija 
začrtala smernice za nadaljnji razvoj do leta 2013. Glavna značilnost tega dokumenta 
je, da kaže na začetek decentralizacije do sedaj strogo enotne skupne kmetijske 
politike, čeprav ostaja še vedno veliko nejasnosti za njeno izvedbo že v samih 
članicah, še bolj pa v pridruženih državah članicah.  

Bistvo reforme so predlagani ukrepi, ki gredo v smeri vzpodbujanja manj 
intenzivnega in okolju prijaznejšega kmetijstva, pridelavi kakovostnejše hrane in 
zagotavljanju trajnostnega razvoja podeželja. 

Pomembna novost je tudi spodbujanje regionalnega razvoja – razvoja tistih evropskih 
regij, ki zaradi različnih vzrokov zaostajajo v razvoju. Cilj reformirane kmetijske 
politike na tem področju je zmanjšati razlike v razvoju med regijami in ustvariti okolje 
za enakomeren in uravnotežen razvoj. V ta namen so izoblikovani štirje tako 
imenovani strukturni skladi kot finančni element regionalne politike EU. To so: 

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) prispeva k zmanjševanju razlik v 
gospodarski in socialni razvitosti evropskih regij, tako da podpira vlaganja v 
proizvodnjo in infrastrukturo, zdravstvo in izobraževanje.  

Evropski socialni sklad (ESS) je finančni instrument, ki je namenjen vlaganju v 
ljudi. Njegovo poslanstvo je zmanjševanje nezaposlenosti, spodbujanje zaposljivosti 
in razvijanje podjetniškega duha, vlaganje v znanje, skrb za enake možnosti in 
socialno vključenost vseh v trg delovne sile.  

Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad (EKUJS) podpira 
gospodarsko prestrukturiranje kmetijstva in razvoj podeželja.  
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Finančni instrument za usmerjanje ribištva (FIUR) podpira prizadevanja za 
ravnovesje med ribolovnimi viri in njihovim izkoriščanjem, pomaga ohranjati 
konkurenčnost ribištva in oživlja območja, odvisna od ribištva.  

Ob njih  obstajajo  še  štiri pobude skupnosti:  Interreg,  Equal, Leader  in Urban.  Te 
delujejo na področjih, ki zadevajo EU kot celoto, in niso omejene na posamezno 
državo. Vsaka pobuda deluje v okviru enega od skladov (Vir: 
www.gov.si/euskladi/skladi/2abc.html) 

Glede na zgoraj navedeno ima vsaka država članica in vsaka regija v državi članici 
možnost koriščenja evropskih sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja. 

Slovenija je v Državnem razvojnem programu za obdobje 2007–2013 in Nacionalnem 
strateškem načrtu razvoja podeželja 2007–2013 opredelila skupno strategijo, prenos 
prednostnih nalog EU, določila nacionalne prednostne naloge, strategijo razvoja 
podeželja po razvojnih oseh ter določila splošne cilje na področju razvoja podeželja z 
uporabljenimi indikatorji. Prednostne naloge glede na razvojne osi so: 

- konkurenčnost agroživilstva in gozdarstva, 
- ohranjanje kulturne krajine in varovanje okolja, 
- izboljšanje kakovosti življenja v podeželskih območjih in spodbujanje 

diverzifikacije, 
- LEADER (glej Priloga 5) – gradnja lokalnih zmogljivosti za zaposlovanje in 

diverzifikacijo. 
 
Skladno z naštetimi dokumenti in navedbo prednostnih nalog smo pripravili Razvojni 
program podeželja za območje občin Zagorje ob Savi,Trbovlje, Hrastnik in Radeče z 
namenom slediti razvojnim trendom in razvojni viziji Republike Slovenije in širše 
Evropske unije. Dokument je osnovan na trenutnem stanju proizvodnih zmogljivosti in 
pripravljenosti sodelovanja posameznih subjektov v razvoju podeželja in kmetijstva 
na projektnem območju in na osnovi osnutka Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2007–2013. Razvojni program podeželja in 
kmetijstva občin Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Rdeče naj bi služil pripravi 
izvedbenega dela Regionalnega razvojnega programa in koriščenju sredstev 
Evropskih strukturnih skladov: Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega 
socialnega sklada in Evropskega kmetijsko usmerjevalnega in jamstvenega sklada. 
Slednji je najaktualnejši, saj podpira gospodarsko prestrukturiranje kmetijstva in 
razvoj podeželja. – tudi nekmetijskih dejavnosti na podeželju. 
 
 

1.2 METODOLOŠKI PRISTOP K NASTAJANJU DOKUMENTA 
 
a) Analiza stanja 

 
Osnutek analize obstoječega stanja so pripravili naročniki, nekatere dodatne 
informacije in podatkovne tabele je pridobil in strokovno komentiral pripravljalec 
dokumenta. V tem delu so obdelani življenjski in naselitveni prostor, družbeni in 
kulturni prostor, turizem in gospodarstvo ter kmetijstvo. Struktura prebivalstva 
(starostna, izobrazbena), življenjska raven, stanje bivalnega okolja, stanje družbenih 
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dejavnost, stanje turističnih zmogljivosti itd. so pokazatelji trenutnega stanja  na 
projektnem območju. 
 
b) Preveritvena faza  
 
Na osnovi analize stanja in analize projektnega območja po metodi Swot  smo 
pripravljavci dokumenta izdelali razvojne možnosti, vizijo in strategijo ter opredelili 
razvojne cilje po posameznih razvojnih področjih podeželskega prostora. Predvsem 
smo se osredotočili na razvoj dejavnosti, povezanih s kmetijstvom, k sodelovanju pa 
smo povabili tudi ostale akterje razvoja na podeželju z namenom, da v programski 
dokument vključimo tudi morebitne programe in projekte nekmetijskega značaja.  
 
Analiza stanja, SWOT analiza, razvojne možnosti, vizija, strategija in cilji po 
posameznih področjih so bili podeželskim prebivalcem in ostalim subjektom na 
podeželju predstavljeni na štirih delavnicah.   
 

Preglednica 1: Delavnice posvetovanja in srečanja pri pripravi RPP 200 –2013 

Št. delavnice Organizator Datum Kraj Sodelujoči 

1. KGZS – Zavod LJ 26. 9. 2006 Zagorje ob Savi 
društva, krajevne 
skupnosti, 
šole,občine 

2. KGZS – Zavod LJ 29. 9. 2006 Zagorje ob Savi kmetije, kmetijske 
zadruge, občine 

3. KGZS – Zavod LJ 5. 10. 2006 Zagorje ob Savi 

kmetije, upravne 
enote, občine, 
udeleženci prvih 
dveh delavnic 

4. KGZS – Zavod LJ 9. 10. 2006 Radeče 

občina Radeče, 
društva, šole, 
ustanove na 
podeželju 

 
Na 1. delavnici je bilo 18 udeležencev, predstavnikov društev, šol, krajevnih 
skupnosti, občin in drugih subjektov podeželja. Namen delavnice je bil predstaviti 
analizo stanja projektnega območja, SWOT analizo in ugotoviti pripravljenost 
aktivnega in konstruktivnega sodelovanja omenjenih subjektov pri pripravi razvojnega 
dokumenta. 
 
Na 2. delavnici je sodelovalo 50 prisotnih, v večini kmetov. Na delavnici je bila 
predstavljena dobra praksa pridelave zelenjave in trženja v občini Ribnica, primer 
dobre prakse pri pridelavi in predelavi mleka in nova zakonska določila za gradnje 
malih živilsko predelovalnih objektov. 
 
Na 3. delavnici je sodelovalo 32 udeležencev, predstavnikov kmetov, šol, upravnih 
enot, društev … S predstavitvijo Razvojne agencije Sora in KGZS – Zavoda Kranj je 
bil predstavljen pravilen pristop k razvoju podeželja in potek razvoja blagovne 
znamke »Babica Jerca in dedek Jaka«. 
 
Na 4. delavnici so sodelovali predstavniki različnih institucij s podeželja na območju 
občine Radeče. Prisotnih je bilo 15 udeležencev. 
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Poleg  izvedbe omenjenih delavnic so bila opravljena tudi individualna srečanja z 
društvi, združenjem ekoloških kmetov in s posamezniki. Namen vseh naštetih 
aktivnosti je bil vzpodbuditi sodelujoče h konstruktivnemu pristopu pri nastajanju 
Razvojnega programa podeželja in kmetijstva za območje občin Zagorje ob Savi, 
Trbovlje, Hrastnik in Radeče (v nadaljevanju RPP), primerjati dejansko stanje na 
podeželju z ugotovitvami iz analize stanja, ugotoviti interese, želje ter potrebe 
prebivalcev podeželja, opredeliti razloge in vzroke za nedoseganje predlaganih ciljev 
ter ugotoviti realno osnovo za možen razvoj podeželskega prostora. Sodelujoče na 
delavnicah smo želeli vzpodbuditi k izdelavi nabora idejnih projektov.  
 
c) Terensko raziskovanje in uporaba obstoječih analiz 

 
Pripravljalec RPP-ja ima že dolgoletne izkušnje, ki si jih je pridobil z delom s 
podeželskim prebivalstvom na tem območju. KGZS – Zavod Ljubljana v okviru 
Oddelka za kmetijsko svetovanje in Oddelka za živinorejo za kmetijska gospodarstva 
opravlja svetovalno vlogo in nudi pomoč podeželskemu prebivalstvu pri koriščenju in 
pridobivanju raznih pomoči iz nacionalnih in Evropskih finančnih shem. Poleg 
navedenega sodeluje in spodbuja razvoj društvenih dejavnosti, občasno sodeluje s 
šolami in z drugimi ustanovami na podeželju. 
Že več kot desetletje konstruktivno sodelujemo z občinami pri pripravi in nastajanju 
letnih dokumentov, povezanih z razvojem kmetijstva in posredno podeželja ter s 
sodelovanjem na raznih prireditvah vzpodbujamo dejavnosti na podeželju, povezanih 
z aktivnostjo podeželskega prebivalstva. Vse dejavnosti so bile usmerjene v 
pridobivanje dodatnih delovnih mest na podeželju. 
 
d) Idejni nabor projektov 
 
Na osnovi razgovorov in preučitvi realnih možnosti za razvoj za določeno področje je 
bil izdelan idejni nabor konkretnih projektov, ki bi lahko bili izvedljivi po posameznih 
občinah v razvojnem obdobju 2007–2013. Projekti so idejni, vendar bi bili lahko v 
prihodnjem razvojnem obdobju na podlagi delovnih izkušenj in poznavanja 
podeželskega prostora tudi realizirani.   
 
e) Končna verzija dokumenta 
 
Dokument bo dokončno oblikovan po sprejetju Nacionalnega programa razvoja 
podeželja za obdobje 2007–2013. Ker le-ta na nacionalni ravni še ni bil sprejet, so 
možnosti za spremembe še odprte. 
 
Naročniku predlagamo, da se dokument sprejme na občinskih svetih šele po 
dokončnem oblikovanju, saj pripravljavec RPP-ja želi, da to okolje pridobi ustrezen 
razvojni program, ki naj bi bil v prihodnosti tudi realiziran.  
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2  ANALIZA STANJA PROJEKTNEGA OBMOČJA 
 

2.1 ŽIVLJENJSKI IN NASELITVENI PROSTOR 
 

2.1.1 NARAVNO GEOGRAFSKI POLOŽAJ 
 
Zasavje leži v predalpskem svetu, med Alpami in obrobjem Panonske nižine, ob reki 
Savi. Obsega 316 km² oziroma 1,6 % slovenskega ozemlja (Preglednica 1). Tu živi 
okrog 50.053 prebivalcev. Gostota poselitve znaša v povprečju 158 prebivalcev/km², 
kar presega slovensko povprečje. To znaša 97 prebivalcev/km². Gostota poselitve je 
najvišja v občini Trbovlje (315), sledita ji občina Hrastnik (172) in občina Zagorje ob 
Savi (116). Najnižjo gostoto poselitve ima občina Radeče (89).  
 

Preglednica 2: Število prebivalcev, površine občin in gostota poselitve 

OBČINA ŠT. PREBIVALCEV POVRŠINA 
(km2) 

GOSTOTA 
(prebivalci/km2) 

Zagorje ob Savi 17.067 147 116
Trbovlje 18.248 58 315
Hrastnik 10.121 59 172
Radeče 4.617 52 89
ZASAVJE 50.053 316 158
SLOVENIJA 1.964.036 20.273 97

Vir: SURS, Popis prebivalstva 2002 
 
 

2.1.2 KLIMA 
 
Zasavje ima zmerno celinsko podnebje osrednje Slovenije, na katero še dodatno 
vpliva razgibano površje. Povprečna temperatura v januarju znaša od –3 do 0° C in 
juliju od 15 do 20° C, povprečna letna količina padavin pa od 1000 do 1300 mm. 
Temperaturno inverzijo večkrat spremlja radiacijska megla. V Posavskem hribovju se 
sneg obdrži nekako od 30 dni v dolinah do 80 in več dni v višjih predelih. V Zasavju 
se pojavljata tudi dva lokalna pobočna vetrova (Vrtačnik, 2004). 
 
 

2.1.3 VODE 
 
Reka Sava je največji vodotok v Zasavju. Vanjo se zlivajo skoraj vsi vodni tokovi s 
tega območja, tako površinski kot podzemni. Kmetijskih obdelovalnih površin tik ob 
Savi na obravnavanem območju praktično ni. Izjema je le občina Radeče. Ob 
obilnem deževju reka ponekod tudi prestopi bregove. 
 
Vodovodno omrežje je urejeno v večini naselij v Zasavju. Predvsem hriboviti predeli 
se oskrbujejo z vodo iz številnih majhnih vodovodov. Nekateri med njimi so 
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neustrezni, predvsem zaradi dotrajanosti (posledica neprimernega oz. neustreznega 
vzdrževanja) in premajhnih zalog vode. Zaradi višinskih razlik v hribovitih predelih, je 
ureditev vodovodov dodatno otežena (CRL, 2004). V letu 2003 so bila zaradi suše v 
poletnem času številna zasavska gospodinjstva odvisna od oskrbe pitne vode s strani 
gasilcev. 
 
 

2.1.4 TLA 
 
Kamninska podlaga ima posreden in neposreden vpliv na razvoj tal. Vpliv se izraža v 
geomorfologiji obličja oziroma reliefu kot tlotvornemu dejavniku (Stritar, 1990). Kar 93 
% površja Slovenije so sedimentne kamnine (DZS, 1993), magmatskih je 3 %, 
metamorfnih kamnin pa 4 %. Najpogostejši sedimentni kamnini sta apnenec in 
dolomit (Geoatlas, 1998). V Zasavju prevladujejo distrična tla, kar potrjujejo obsežne 
gozdne površine (okrog 60 %). Zaradi zelo razgibanega reliefa (Stritar, 1990) je v 
Sloveniji mogoče srečati različne pedosekvence na: produ in pesku, glinah in 
ilovicah, mehkih karbonatnih kamninah, trdih karbonatnih kamninah ter 
nekarbonatnih kamninah. Iz navedenega izhaja, da v Zasavju prevladuje 
pedosekvenca na trdih karbonatnih kamninah. Zanjo je namreč značilno, da na 
apnencih in dolomitih dominirajo gozdovi (velike reliefne oscilacije in pogosto plitve 
talne odeje), medtem ko je izkrčeni del primeren za živinorejsko proizvodnjo, ta pa 
temelji na izkoriščanju voluminozne krme (travniki in pašniki). Poleg nekarbonatnih 
kamnin so tu prisotne še nekarbonatne kamnine, predvsem laporji, skrilavci in 
peščenjaki, ki povzročajo, da je relief take kamninske osnove bolj umerjen, tla globja, 
zato je delež kmetijskih zemljišč relativno velik. Na omenjeni kamninski osnovi med 
prstmi prevladujejo rendzina, rjava rendzina in erodirana pokarbonatna tla.    
 
 

2.1.5 POSELITEV 
 
V Zasavju je leta 2002, kot smo že omenili v točki 2.1.1, živelo 50.053 prebivalcev na 
316 km². Gostota poselitve je v povprečju znašala 158 prebivalcev/km². Po površini 
najbolj izstopa občina Zagorje ob Savi s 147 km², kar predstavlja 46,5 % 
obravnavanega območja. V omenjeni občini je tudi največ kmetijskih površin v 
primerjavi z ostalimi občinami in največ ruralnega prebivalstva, ki so z vidika 
ohranjanja poseljenosti in videza urejene kulturne krajine, zelo pomembni. Gostoto 
poselitve v urbanih predelih Zasavja je v preteklosti močno zaznamovala industrija 
(premogovništvo, steklarstvo itd.). 
 
 

2.1.6 KOMUNALNA OPREMLJENOST 
 
Večina naselij v Zasavju ima urejena vodovodna omrežja, ki pa so zaradi svoje 
dotrajanosti marsikje potrebna obnove. Te so mišljene predvsem v posodobitvi 
obstoječih omrežij, s katerimi bi zmanjšali izgube pitne vode na poti od črpališč do 
končnih uporabnikov. Na onesnaženost vodnih virov vplivajo kmetijstvo, industrija in 
prekomerna poselitev v urbanih predelih. Stanje v kmetijstvu se je v zadnjih dveh 
letih bistveno izboljšalo z izgradnjo manjkajočih skladiščnih kapacitet za skladiščenje 
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organskih gnojil (gnoja, gnojevke in gnojnice), opravili pa so že tudi več izobraževanj 
za uporabnike sredstev za varstvo rastlin.  
 
V Zasavju je poleg javnih vodovodov veliko lokalnih vodovodov oz. zajetij pitne vode, 
zgrajenih večinoma brez ustreznih lokacijskih in gradbenih dovoljenj. Njihov največji 
problem je slaba kakovost vode, saj so pogosto v bližini kmetijskih površin, hlevov in 
stanovanjskih objektov. Kapaciteta takšnih vodovodov oz. zajetij je majhna, v sušnih 
obdobjih je potrebno nekatere kraje oskrbeti z vodo (CRL, 2004). 
 
Večji del odpadnih voda se zbira v kanalizacijskih sistemih, ki so večinoma 
mešanega tipa. Ti so namenjeni skupnemu odvajanju komunalnih, odpadnih 
tehnoloških in meteornih voda. V skupnem projektu obči Zagorje ob Savi, Trbovlje in 
Hrastnik, ki naj bi bil končan najkasneje do leta 2010, je predvidena tudi izgradnja 
centralnih čistilnih naprav za meteorne in komunalne vode. 
 
V letu 2005 so na podlagi medobčinske pogodbe o izgradnji in obratovanju 
medobčinskega centra za ravnanje z odpadki Zasavje občine Litija, Zagorje ob Savi, 
Trbovlje, Hrastnik in Radeče ustanovile javno podjetje – Center za ravnanje z 
odpadki Zasavje, d. o. o. (skrajšano CEROZ, d. o. o.). Z vsakoletnimi zbiranji in 
odvozi kosovnih odpadkov iz gospodinjstev, ki jih organizirajo občine, se je zmanjšalo 
tudi število divjih odlagališč. 
 
 

2.1.7 STANOVANJA 
 
Skupaj je bilo leta 2004 v Zasavju 20.499 stanovanj, kar je predstavljalo 2,6 % vseh 
stanovanj v Sloveniji (Preglednica 3). V primerjavi z letom 2000 (19.851 stanovanj) 
se je število stanovanj povečalo za 648. Največ stanovanj je bilo v obdobju 2000–
2004 v občini Trbovlje, najmanj pa v občini Radeče. Tako je bilo v letu 2004 v občini 
Trbovlje 37,5 %, v občini Zagorje ob Savi 31,9 %, v občini Hrastnik 20,9 % in v občini 
Radeče 9,6 % zasavskih stanovanj. 
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Preglednica 3: Stanovanja po letu zgraditve 2000–2004 

 Leto izgradnje 

 

 
Skupaj 

Do 1918 
1919–
1945 

1946–
1960 

1961–
1970 

1971–
1980 

1981–
1990 

1991–
1995 

1996–
2000 

2000  
SLOVENIJA 712.372 107.595 48.867 77.330 115.902 164.183 123.987 33.573 30.433
Hrastnik 4.157 708 308 801 695 687 748 71 94
Radeče 1.803 450 110 228 228 370 281 72 55
Trbovlje 7.822 1.303 887 1.286 1.220 1.343 1.356 228 171
Zagorje ob 
Savi 6.069 733 404 1.046 1.022 1.220 1.034 235 204
2001 
SLOVENIJA 718.600 107.545 48.776 77.317 115.899 164.151 123.985 33.571 36.854
Hrastnik 4.197 708 308 801 695 687 748 71 134
Radeče 1.811 449 109 228 228 370 281 72 65
Trbovlje 7.856 1.302 885 1.285 1.220 1.343 1.355 228 210
Zagorje ob 
Savi 6.109 733 386 1.046 1.022 1.220 1.034 235 262
2002 
SLOVENIJA 784.912 120.428 62.097 88.304 132.639 185.377 127.510 54.983 13.574
Hrastnik 4.235 526 384 913 747 677 751 205 32
Radeče 1.949 364 182 268 268 422 320 108 17
Trbovlje 7.715 1.110 937 1.564 1.283 1.350 1.268 171 32
Zagorje ob 
Savi 6.499 947 464 1.158 1.124 1.246 1.130 359 71
2003 
SLOVENIJA 791.268 120.342 62.007 88.278 132.634 185.377 127.507 54.982 20.141
Hrastnik 4.279 526 384 909 747 677 751 205 80
Radeče 1.956 364 182 267 268 422 320 108 25
Trbovlje 7.682 1.103 898 1.564 1.283 1.350 1.268 171 45
Zagorje ob 
Savi 6.524 947 464 1.158 1.124 1.246 1.130 359 96
2004 
SLOVENIJA 797.981 120.263 61.892 88.216 132.605 185.373 127.507 54.981 27.144
Hrastnik 4.294 526 384 909 747 677 751 205 95
Radeče 1.965 364 180 267 268 422 320 108 36
Trbovlje 7.693 1.103 897 1.564 1.283 1.350 1.268 171 57
Zagorje ob 
Savi 6.547 946 464 1.158 1.124 1.246 1.130 359 120
Vir: SURS – raziskovanja statistike gradbeništva 
 
 

2.1.8 PROMET 
 
Po podatkih CRL (2004) je Zasavje prometno prehodna regija, vendar brez 
avtocestnega omrežja. Osnovne poteze cestnega omrežja regije Zasavje, kot v 
nadaljevanju navaja isti vir, v veliki meri določata relief in policentrična dolinsko-
kotlinska zgostitev prebivalcev in dejavnosti. Glavno prometno os predstavlja 
regionalna glavna cesta ob reki Savi, ki povezuje zasavske občine s slovensko 
prestolnico. Prometna povezanost zasavskih občin in regije kot celote je torej močno 



KGZS – Zavod Ljubljana, Razvojni program podeželja in kmetijstva za območje občin  11  
    Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Radeče za obdobje 2007–2013   
 

  

navezana na omenjeno regionalno cesto, ki zaradi geomorfološke razčlenjenosti, 
plazovitosti in intenzivne prometne obremenitve pomeni razvojno oviro. V letu 2005 je 
DARS uspešno končal še zadnji avtocestni odsek pod Trojanami (najzahtevnejši del) 
in tako povezal vzhodno z osrednjo Slovenijo ter delno razbremenil zgoraj omenjeno 
regionalno cesto ob reki Savi. Zasavske občine povezuje železniško omrežje, ki 
poteka ob levem bregu reke Save nasproti regionalne ceste. Zasavje torej leži na 
prometnem križu slovenskih železnic: Jesenice–Dobova, Koper–Šentilj. Glavna 
železniška proga Ljubljana–Litija–Zidani Most–Dobova oziroma savska os predstavlja 
ključno železniško povezavo regije. S spremenjenim geostrateškim in prometnim 
položajem Slovenije po letu 1991 se je okrepila železniška lega regije zaradi 
povečanega pomena železniškega odseka Zidani Most–Pragersko–Dunaj oziroma 
Budimpešta. Za Zasavje je lega ob železnici pomembna za gospodarstvo in javni 
potniški promet, hkrati pa zmanjšuje pritiske na cestno omrežje in okolje. Čeprav je v 
zadnjem desetletju pomen železniškega potniškega prometa upadel, predstavlja še 
vedno pomemben delež dnevne migracije, zlasti v smeri Ljubljane. Verjetno se bo 
njegova vloga v prihodnjih letih povečala (naraščanje cen goriva), potrebna pa je 
posodobitev železniškega omrežja in povečana udobnost ter hitrost potovanja. Za 
razliko od cestnega omrežja (lega na robu avtocestnega omrežja) se naj bi v 
prihodnje železniško prometna prehodna vloga Zasavja povečala, kar dodatno 
potrjuje tudi načrtovana hitra železnica (CRL, 2004). 
 
 

2.2 DRUŽBENI IN KULTURNI PROSTOR 
 

2.2.1 GLAVNE DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBMOČJA 
 
V navedenem območju štirih občin živi približno 50.000 prebivalcev, od tega največ v 
občini Trbovlje (35,8 %) in občini Zagorje ob Savi (34,1 %), najmanj pa v občini 
Radeče (9,3 %). Če primerjamo podatke za leto 2002 in 2005 v spodnji preglednici, 
lahko ugotovimo, da v občini Trbovlje število prebivalstva v zadnjih letih upada 
(razlika 371 oseb). 
 

Preglednica 4: Prebivalstvo po posameznih občinah, na dan 31. 12. 2002 in 30 .6. 2005 

Občina Stanje na dan 31. 12. 202 Stanje na dan 30. 6. 2005 
 Moški Ženske Skupaj Delež 

/zasavske
Moški Ženske Skupaj Delež 

/zasavske
Slovenija 975.587 1.019.446 1.995.033 980.070 1.021.044 2.001.114
Hrastnik 4.986 5.416 10.402 20,5 5.033 5.399 10.432 20,8
Radeče 2286 2417 4.703 9,3 2.268 2.376 4.644 9,3
Trbovlje 8.910 9.411 18.321 36,2 8.741 9.209 17.950 35,8
Zagorje 8.441 8.755 17.196 34,0 8.367 8.719 17.086 34,1
Skupaj 4 
občine 24.623 25.999 50.622 100,0 24.409 25.703 50.112 100,0

Vir: SURS, http://www.stat.si (demografsko in socialno področje) 
 
Glede na starostno strukturo prebivalstva (Slika 1) pa lahko ugotovimo, da zajema 
delež mladega prebivalstva (0 do 19 let) 19,5 %, delež zrelega prebivalstva (20 do 59 
let) zajema 59,1 %  in delež starega prebivalstva (nad 60 let) 21,4 %. V primerjavi z 
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letom 2002 (stanje na dan 31. 12. 2002) se prebivalstvo stara, ker je v letu 2002 
zabeleženo 23 % mladega prebivalstva, 58 % zrelega in 19 % starega prebivalstva. 
Trend upadanja števila prebivalstva na navedenem območju ni ravno spodbuda, 
posebej zato, ker upada število mladega prebivalstva. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 1: Deleži mladega, zrelega in starega prebivalstva v občinah 

Preglednica 5: Prebivalstvo po občinah in petletnih starostnih skupinah, na dan 30. 6. 2005 

Starostna 
skupina Hrastnik Radeče Trbovlje Zagorje ob 

Savi 
SKUPAJ 

 Delež v % 

0 do 4 396 189 607 747 1.939 3,9
5 do 9 405 204 698 825 2.132 4,3
10 do 14 455 243 830 909 2.437 4,9
15 do 19 662 308 1.092 1.135 3.197 6,4
20 do 24 749 329 1.282 1.242 3.602 7,2
25 do 29 763 339 1.353 1.297 3.752 7,5
30 do 34 617 311 1.094 1.137 3.159 6,3
35 do 39 760 366 1.258 1.263 3.647 7,3
40 do 44 900 384 1.437 1.334 4.055 8,1
45 do 49 972 368 1.642 1.379 5.361 8,7
50 do 54 821 352 1.512 1.304 3.989 8,0
55 do 59 633 296 1.160 939 3.028 6,0
60 do 64 581 265 1.091 893 2.830 5,6
65 do 69 498 219 840 731 2.288 4,6
70 do 74 505 181 766 766 2.218 4,4
75 do 79 368 143 691 626 1.828 3,6
80 do 84 240 112 435 377 1.164 2,3
85 do 89 74 26 101 112 313 0,6
90 do 94 30 8 49 60 147 0,3
95 do 99 3 1 11 10 25 0,0
100+ - - 1 - 1 0,0

Vir: SURS, http://www.stat.si (demografsko in socialno področje) 
 
Razloge za neugodno starostno strukturo prebivalstva lahko iščemo tudi med podatki 
o naravnem gibanju prebivalstva po občinah, saj je naravni prirast prebivalstva skoraj 
v vseh obravnavanih občinah negativen (leti 2003 in 2004). Negativni naravni prirast 
pa je zabeležen tudi na nivoju Republike Slovenije. V občini Trbovlje je zabeležen 
največji negativni prirast, sledi ji občina Hrastnik, najmanjšega ima občina Radeče.  
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Indeksi staranja potrjujejo pospešeno staranje prebivalstva v vseh štirih občinah, ki je 
celo precej višji od slovenskega povprečja, čeprav je staranje prebivalstva tudi 
problem celotne države Republike Slovenije.  
 

Preglednica 6: Naravno gibanje prebivalstva po občinah, 2003 in 2004 

Živorojeni Umrli Naravni prirast  1997 2003 2004 1997 2003 2004 1997 2003 2004 
Hrastnik 78 70 86 134 110 113 -56 -40 -27
Radeče 51 32 42 39 53 56 12 -21 -14
Trbovlje 140 125 122 215 217 195 -75 -92 -73
Zagorje 171 137 153 158 150 188 13 -13 -35
SKUPAJ 440 364 403 546 530 552 -106 -166 -149
SLOVENIJA 18.165 17.321 17.961 18.928 19.451 18.523 -763 -2.130 -562

Vir: SURS, http://www.stat.si (demografsko in socialno področje) 
 
Preglednica selitvenega prebivalstva za leto 2004 po posameznih občinah nam kaže, 
da je največ priseljenih in odseljenih v občinah Trbovlje in občini Zagorje ob Savi, kjer 
je selitveni prirast obenem negativen. V primerjavi z letom 2002 število priseljenih v 
teh dveh občinah upada, število odseljenih pa narašča. Razlogov je veliko, med njimi 
verjetno tudi pomanjkanje delovnih mest. 
 
Najmanj priseljenih in odseljenih je v občini Radeče. V letu 2004 je zabeležen 
pozitiven prirast le v občini Hrastnik (15). 
 

Preglednica 7: Selitveno gibanje prebivalstva po občinah, 2004 

 Priseljeni Odseljeni 
 Skupaj Notranje 

selitve med 
občinami – iz 
drugih občin 

Iz 
tujine 

Skupaj Notranje 
selitve med 

občinami – v 
druge občine 

V 
tujino 

Selitveni 
prirast 

Hrastnik 145 92 53 130 91 39 15
Radeče 43 41 2 43 33 10 0
Trbovlje 213 129 84 264 184 80 -51
Zagorje 176 112 64 205 141 64 -73
Skupaj 577 374 203 642 449 193 -109
Slovenija 30.828 20.657 10.171 28.926 20.657 8.269 1.902

Vir: SURS, http://www.stat.si (demografsko in socialno področje) 
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Slika 2: Selitveno gibanje prebivalstva po občinah, 2004 

 
 

2.2.2 IZOBRAZBENA STRUKTURA PREBIVALSTVA 
 
Izobrazbena struktura prebivalstva v obravnavanih občinah ni najboljša, delež 
prebivalstva z višjo ali visoko izobrazbo zajema le 9,5 %, kar je  pod slovenskim 
povprečjem, ki znaša 12,9 %. Delež prebivalstva brez izobrazbe ali z nepopolno 
osnovno šolo pa je 7,5 % oziroma skoraj 3.197 oseb, kar je nad slovenskim 
povprečjem (6,9%). 
 

Preglednica 8: Prebivalstvo, staro 15 let ali več, po izobrazbi, 2002 

 
 Slovenija Delež  

v % Skupaj Hrastnik Radeče Trbovlje Zagorje 

SKUPAJ 1.663.969 100,0 42.843 8.736 3.911 15.825 14.371
Brez izobrazbe 11.337 0,6 247 61 40 75 71
Nepopolna OŠ 104.219 6,9 2.950 812 255 812 1071
OŠ 433.910 28,3 12.117 2.736 1.059 4.194 4.128
SŠ 899.341 54,7 23.468 4.470 2.162 9.054 7.782
Višja šola 84.044 4,5 1.919 331 200 769 619
Visoka 131.018 5,0 2.142 326 195 921 700

Vir: SURS, http://www.stat.si (demografsko in socialno področje – Popis 2002) 
 
 

2.2.3 DRUŠTVENA DEJAVNOST 
 
Stopnja razvitosti družabnega življenja je po občinah različna. V spodnji tabeli so 
zbrani nekateri podatki za področje kulture, športa in drugih društvenih dejavnosti po 
posameznih obravnavanih občinah. Tako kot v vsaki občini velja tudi za te štiri 
občine, da so nekatera društva precej aktivna, več desetletij (tudi stoletje) in so 
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dosegla tudi najrazličnejša priznanja, nagrade, druge oblike uspehov ipd. Marsikatero 
društvo pa trenutno ne deluje več oz. je neaktivno, uradno pa je še vedno 
registrirano. Vsekakor pa velja pravilo, da v zadnjih letih število društev upada, 
predvsem zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, zaradi spreminjanja predpisov na 
posameznih področjih, ki nalagajo društvom nove obveznosti in dolžnosti.  
Društvena dejavnost je zelo bogata, saj se izraža v pestrosti dejavnosti na različnih 
področjih: 

- športna društva (brodarska, košarkarska, rokometna, nogometna, smučarska, 
sankaška, strelska, kegljaška, balinarska, atletska, plavalna, kolesarska, 
motokros, karate, teniška, odbojkarska, pikado, namiznoteniška ipd.);  

- kulturna društva (pevski zbori, kulturno-prosvetna društva, glasbena mladina, 
godba na pihala, folklorna in plesna društva, mažorete, likovna, lutkovna ipd.); 

- ostala društvena dejavnost (gasilska društva, turistična, planinska, lovska, 
ribiška, upokojenska, društva prijateljev mladine, fotografska, modelarjev ali 
tehnikov, radijskih amaterjev, šahovska, sadjarska, konjeniška, društva 
kmečkih žena, podeželske mladine, zveza častnikov, vojnih veteranov, 
univerza za tretje življenjsko obdobje, študentska društva, društva za varstvo 
in vzgojo ptic, ekološka, invalidska in humanitarna društva, vojnih invalidov, 
osteoporoze, hrbteničarjev, psoriatikov, društva za delo z otroci s posebnimi 
potrebami, diabetiki, dializni bolniki, Župnijska Karitas, območna združenja 
Rdečega križa, društvo SOS telefon, medgeneracijska društva ipd.). 

Preglednica 9: Pregled kulturnih društev, zavodov in objektov po posameznih občinah 

OBČINA Društvo, zavod Objekt 
Hrastnik Javni zavod KRC Hrastnik 

11 KD  
Bogata društvena dejavnost (visoke 
obletnice delovanja društev, visoki dosežki 
in priznanja) 

Muzej, 2 dvorani, galerija delavskega 
doma, knjižnica, glasbena šola, za 
večje prireditve-športna dvorana v 
Hrastniku in na Dolu pri Hrastniku, 
objekti nekaterih krajevnih skupnosti 
(občasne prireditve), Knjižnica 
Antona Sovreta 

Radeče DPM, 9 KD z cca 300 člani 
JZ KTRC 
Bogata društvena dejavnost (visoke 
obletnice delovanja društev, visoki dosežki 
in priznanja) 

Knjižnica, Dom kulture, Dom 
pihalnega orkestra, športna dvorana, 
razstavni prostor 

Trbovlje 24 KD, JSKD, 1000–1200 članov, Zavod za 
kulturo Delavski dom Trbovlje  
Bogata društvena dejavnost (visoke 
obletnice delovanja društev, visoki dosežki 
in priznanja)  

Zasavski muzej Trbovlje, gledališka 
dvorana, likovna galerija in 
kinodvorana delavskega doma, 
gledališka dvorana v Domu svobode, 
glasbena šola, Godbeni dom, 
Rudarski dom, prostori društev, 
Knjižnica Toneta Seliškarja, enota 
knjižnice v Domu svobode  

Zagorje ob 
Savi 

25 KD, JSKD 
Bogata društvena dejavnost (visoke 
obletnice delovanja društev, visoki dosežki 
in priznanja) 

KC delavski dom, galerija Medija, 
glasbena šola, 3 knjižnice, muzejska 
zbirka NOB  

 Vir: Interni podatki posameznih občin in AJPES - http://www.ajpes.si (iprs), marec 2006 
 
Znotraj posameznih društev delujejo tudi manjše sekcije, posebej pri invalidih ali 
upokojencih (sekcija ročnih del, športne sekcije, literarni odbori ipd.). 
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V zadnjih letih se zaradi pomanjkanja prostega časa in hitrega delovnega tempa 
krepijo nekatere dejavnosti, posebej tiste, ki nudijo rekreacijo in sprostitev 
(pohodništvo, kolesarstvo, konjeništvo, joga, downhill-spust po hribu s kolesom, 
jadralno padalstvo ipd.).  
 
Na podeželju so zelo aktivne podeželske ženske in podeželska mladina, ki 
organizirajo najrazličnejše prireditve in razstave ter tekmovanja ali pa se uspešno 
vključujejo v druge javne ali nejavne prireditve. Velikokrat se jim pridružujejo tudi 
različna gasilska društva, ki poleg veselic organizirajo tudi kmečke igre in različna 
tekmovanja pri kmečkih opravilih, obenem ohranjajo kmečko tradicijo naših krajev. 
Vse bolj aktivna postajajo tudi konjeniška ali konjerejska društva, kar ni bilo značilno 
za to območje, reja konj je namreč pred desetletji skoraj zamrla, sedaj pa se vrača 
tudi v te kraje. Rejci goved se združujejo v dve društvi. Kmetijska gospodarstva so 
vključena tudi v društva, ki delujejo na širših območjih: Društvo rejcev drobnice 
Cekin, Združenje ekoloških kmetij ipd. Aktivna turistična društva pa vedno bolj 
brskajo po starih knjigah naših babic ter iščejo posebne kulinarične dobrote, ki so 
posebnosti tega območja, oživljajo tradicionalna kmečka opravila, nošo in delo na 
podeželju, pripravljajo najrazličnejše prireditve, razstave in tekmovanja. Pevska 
društva vključujejo v svoj program velikokrat stare pesmi, ki so jih nekoč peli pri 
najrazličnejših kmečkih opravilih ali posebnih dogodkih (praznikih, porokah ipd.).  
 
Društev je zelo veliko, poleg tega so zelo raznolika in pestra. Pri svojem delovanju 
velikokrat vključujejo najrazličnejše zadeve, ki so povezane s podeželjem. Na tem 
področju je še veliko neizkoriščenega potenciala v smislu razvoja podeželja, 
ohranjanja poseljenosti posebej na območjih, ki so bolj malo poseljena. 
 

Preglednica 10: Pregled športnih društev, zavodov in infrastrukture po posameznih občinah 

OBČINA Društvo, zavod Infrastruktura 
Hrastnik KRC Hrastnik 

27 društev 
Bogata društvena 
dejavnost 
Visoki uspehi – kajakaši, 
košarkarji, rokometaši 

2 veliki športni dvorani, 2 šolski telovadnici, zaprti bazen 
s fitnesom in savno ter masažo, športni park (nogometno 
igrišče, malo igrišče, atletska steza, steza za rolanje ipd.), 
igrišče za tenis in odbojko na mivki, 4-stezno kegljišče,  
smučišče v Rajski dolini, 
manjša igrišča po krajevnih skupnostih in planinskih 
postojankah (Gore, Kal) 

Radeče 14 ŠD s 532 člani, 
JZ KTRC 

Smučišče, športna dvorana, odprti bazen, nogometno 
igrišče, tenis in rokometno igrišče, steza za rolanje, 
strelišče, ribiški dom 

Trbovlje 34 ŠD s ca 400 člani, 
Zveza športnih društev 
Partizan, Zavod za šport 
Trbovlje 

Športna kompleksa Partizan in Rudar, športna dvorana 
Polaj, telovadnice ter zunanje športne površine osnovnih 
in srednjih šol, letno kopališče, trim steza, strelski 
poligon, balinišča, tenis igrišča 

Zagorje ob 
Savi 

Zavod za šport Zagorje, 
31 ŠD s ca 3600 člani 

Športna dvorana, skakalnica, Evro park, nogometni 
stadion, smučišča, tenis igrišča, bazen, vzletišče ruardi, 
igrišča za odbojko na mivki, Športni kompleks Partizan  

Vir: Interni podatki posameznih občin in AJPES - http://www.ajpes.si (iprs), marec 2006 
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Preglednica 11: Pregled ostalih društev, zavodov in infrastrukture po posameznih občinah 

OBČINA Društvo, zavod Infrastruktura 
Hrastnik KRC Hrastnik 

42 društev 
Bogata društvena dejavnost 

Različni domovi in koče (gasilski domovi, 
lovske koče, ribiški in čebelarski dom,  …), 
souporaba prostorov krajevnih skupnosti 

Radeče 19 društev + 8 krajevnih org. 
Raznolika društvena dejavnost 

Različni domovi in koče (gasilski domovi, 
lovske koče, ribiški …), souporaba prostorov 
krajevnih skupnosti 

Trbovlje Bogata društvena dejavnost Različni domovi in koče (gasilski domovi, 
lovske koče, ribiški dom, planinske koče …), 
souporaba prostorov krajevnih skupnosti 

Zagorje ob Savi  Različni domovi in koče (gasilski domovi, 
lovske koče, ribiški in čebelarski dom,  …), 
souporaba prostorov krajevnih skupnosti 

Vir: Interni podatki posameznih občin in AJPES - http://www.ajpes.si (iprs), marec 2006 
 
 

2.2.4 PREGLED ŠOLSTVA PO OBČINAH 
 
Na območju obravnavanih občin deluje več osnovnih šol in vrtcev, zelo malo pa 
srednjih šol, fakultet pa na tem območju ni. Tudi srednje šole poučujejo le določene 
smeri. V Radečah in Hrastniku se izvaja le osnovnošolska dejavnost in dejavnost 
vzgojno varstvenih zavodov. V Hrastniku in Zagorju ob Savi je zagotovljena osnovno 
šolska dejavnost za otroke s posebnimi potrebami. V Trbovljah in Zagorju ob Savi se 
tem dejavnostim pridružuje še srednješolska dejavnost (smeri: tehnična, klasična, 
ekonomska gimnazija, ekonomsko-komercialna, elektro- in strojnotehniška, 
gostinska, gospodinjska, električarska ipd.). 
 
Vse omenjene šolske dejavnosti potekajo pretežno v mestnih jedrih oziroma v 
strnjenih naseljih. Zaradi premajhnega števila prebivalstva na podeželju, predvsem 
števila otrok, ni podružničnih enot na podeželju, razen v Trbovljah (Dobovec: 1.–4. 
razred devetletke ter vrtec) in Zagorju ob Savi (Podkum, Senožeti, Čemšenik, 
Kisovec, Mlinše) ter v Radečah Podružnična šola Svibno (1.–4. razred devetletke). 
Prevozi šolskih otrok so urejeni, vsi otroci, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km, imajo 
namreč zagotovljen prevoz. Otroci, ki obiskujejo prvi razred devetletke, pa imajo 
urejen prevoz ne glede na oddaljenost (posebni prevozi s kombiji, če ni rednih 
avtobusnih linij ipd.). 
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Preglednica 12: Pregled šolstva po občinah 

OBČINA ŠOLSKA DEJAVNOST 
Hrastnik OŠ heroja Rajka Hrastnik (cca 720 otrok) – glavna enota v Hrastniku (cca 502 otrok) 

+ podružnica na Dolu pri Hrastniku (cca  218 otrok) 
OŠ Vitka Pavliča (OŠ s prilagojenim programom – cca 29 otrok) 
VVZ Hrastnik – 3 enote (cca 200 otrok) 

Radeče OŠ Marjana Nemca + Podružnična šola Svibno (cca. 425 otrok) z 2 enotama vrtca 
(cca. 115 otrok) 

Trbovlje 3 osnovne šole (cca. 1300 otrok: OŠ Trbovlje 650 otrok in 14 v podružnični šoli na 
Dobovcu, OŠ Tončke Čeč 342 otrok, od tega 22 v oddelku s prilagojenim programom, 
OŠ Ivan Cankar 331 otrok), 2 srednji šoli  (Srednja tehniška in poklicna šola 500 
dijakov, Gimnazija in ekonomska srednja šola 645 dijakov), 1 Vrtec Trbovlje (322 
otrok v petih enotah) 

Zagorje 3 osnovne šole s podružnicami (5), VVZ, srednja šola, osnovna šola s prilagojenim 
programom 

Vir: Interni podatki posameznih občin, in AJPES – http://www.ajpes.si (iprs), stanje marec 2006 
 
 



KGZS – Zavod Ljubljana, Razvojni program podeželja in kmetijstva za območje občin  19  
    Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Radeče za obdobje 2007–2013   
 

  

2.2.5 NARAVNA, KULTURNA – ZGODOVINSKA IN ETNOLOŠKA DEDIŠČINA 
 
Pri prijavi projekta Po poteh kulturne dediščine pod okriljem Centra za razvoj Litija je 
bilo ugotovljeno, da sta na tem območju ohranjene bogate kulturna in zgodovinska 
ter etnološka dediščina. Mnogi objekti so potrebni adaptacije in rednega vzdrževanja, 
v nekaterih med njimi pa se odvijajo najrazličnejše aktivnosti. V nadaljevanju je v 
preglednici prikazana dediščina po posameznih skupinah. 
 

Preglednica 13: Naravna, kulturno-zgodovinska in etnološka dediščina po občinah 

OBČINA NARAVNA 
DEDIŠČINA 

KULTURNO-
ZGODOVINSKA 
DEDIŠČINA 

ETNOLOŠKA 
DEDIŠČINA 

KULINARIKA 

Hrastnik - Krajinski park 
Kopitnik 
- lipa pred cerkvijo v 
Turju 
- zaščiteno planinsko 
cvetje (avrikelj, 
encijan, zlato 
jabolko, ipd.) 

- sakralna dediščina 
(6 cerkva, kapelice, 
slopna znamenja)  
- rimsko najdišče in 
izkopanine, 
- muzej (13 tematskih 
razstav) 
- Vila de Seppi 
- spomenik Rudarjev 
(kipar: Stojan Batič) 
- spomeniki NOB 
(Hrastnik, Dol) 

- Mlakarjevo 
rudarsko 
stanovanje 
- Rižnarjeva hiša  
- stare kmečke 
hiše, kašče in 
kozolci 

- funšterc ali 
knapovsko sonce  
- krumpatoč oz. 
krompirjev zrezek 
- jetrnce 

Radeče - kulturna krajina 
- najdebelejši kostanj 
- stebrasta smreka 
(Počakovo) 
- krajnski šebenik, 
kranjska lilija, ruj, 
brstična lilija, dišeči 
volčin (Svibno) 
- Park Dvor   

- grajske razvaline, 
- sakralni objekti, 
- arheološka najdišča 

- kozolec, tipična 
kmečka hiša, 
kovičeni most, 
mlin, žaga 
- splavarjenje na 
Savi 

jetrnice 

Trbovlje - zaščitena območja: 
Krajinski park Kum, 
(endemit opojna 
zlatica, ) Krajinski 
park  Mrzlica, skalni 
možje na Taboru, 
skalna pečina pod 
Završjem, Završki 
čeren, Bela peč, 
Čebulova dolina, 
brzice na Savi pri 
nekdanjem Prusniku, 
Turkov prepad na 
Dobovcu, Mitovškov 
izvir in slap ob Savi 

-Pregljev mozaik na 
delavskem domu, 
- Batičevi spomeniki 
pred delavskim 
domom, Kalinovi 
spomeniki, 12 cerkva 
- rudarske kolonije 
- Čebine 
- Dimnikova hiša, 
- avtentično urejeni 
rudarski stanovanji v 
rudarski koloniji Njiva 
in Zasavski muzej 
- lovski dvorec – 
najstarejša hiša v 
Trbovljah 

stare kmečke hiše, 
kašče in kozolci,  
zaščitena regijska 
blagovna znamka 
Perkmandeljc – 
rudarski škrat, 
- rudarske kolonije 

- funšterc ali 
knapovsko sonce  
- jetrnice 

Zagorje 
ob Savi 

- okameneli svati  
- Zasavska sveta 
gora, 
- jama Štangovec 

-Grad Gamberk  
-Valvasorjeva kapela 

Rudarska kolonija, 
stare kmečke hiše, 
kašče in kozolci 

-funšterc ali 
knapovsko sonce  
- jetrnice 

Vir: interni podatki občin, in AJPES - http://www.ajpes.si (iprs), marec 2006 
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2.2.6 KAKOVOST ŽIVLJENJA 
 
Dejavniki modernega časa (razvoj tehnologije, širjenje industrije, visoka produkcija, 
drugačen delovni ritem,  potrebna večja znanja za obvladovanje nalog na delovnih 
mestih, globalizacija, večje zahteve in potrebe občanov ipd.) – odločilno vplivajo na 
življenje in obenem na bivanje človeka.  
 
Vse dejavnosti so usmerjene v hitro  rast, tudi bivanje ni izjema. V velikih mestih je 
moč zaslediti, da je urbanizem usmerjen predvsem v kvantiteto, medtem ko se 
kakovost vsekakor zanemarja. Premalo je zelenih in travnatih površin, parkov, preveč 
je črnih odlagališč, neurejenih rečnih brežin, neurejenih kanalizacijskih poti, motena 
je oskrba s čisto vodo  ipd.  Vizija sodobnega bivanja naj bi že od začetka, torej 
načrtovanja  posegov v okolje, omogočala vključevanje in upoštevanje želja občanov, 
izpolnitev individualnih in socialnih potreb ljudi ter uresničitev najpomembnejših 
življenjskih ciljev. Nekateri razumejo izraz zdravo bivanje kot modni pojav, vendar to 
je nujnost, ki je potrebna za nadaljnji razvoj naše države, torej tudi naših lokalnih 
skupnosti, kjer živimo in delamo.  
 
Lahko rečemo, da je osnovna infrastruktura na območju obravnavanih občin srednje 
razvita, nekje bolj, nekje manj. Urejeni so dostopi do posameznih naselij (asfaltirane 
ceste, urejeno zimsko pluženje, letno čiščenje in vzdrževanje cest ipd.), zagotovljeni 
so električni, vodovodni in kanalizacijski priključki, v strnjenih naseljih tudi toplovodni 
in plinski priključki, kabelska TV ipd. Na hribovitih območjih se še pojavljajo različne 
potrebe, ki se trenutno težko rešujejo, zaradi visokih investicij (telefonski priključki, 
kabelski priključki, toplovodni priključki ipd.). Vodooskrba je urejena predvsem preko 
javne komunalne službe, ponekod so še izjeme, kar pomeni, da se gospodinjstva 
oskrbujejo s posameznimi vodnimi zajetji, za katera skrbijo sami. Urejen je redni 
prevoz smeti po posameznih naseljih. Regijska deponija Unično je namenjena 
sprejemu določenih smeti za vse navedene občine (regijski dogovor). Po občinah se 
izvaja ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Vsako leto se redno izvajajo čistilne 
akcije, kjer je zagotovljen brezplačni prevoz odvečnih kosovnih in drugih odpadkov. 
Vsako leto se spodbujajo posamezne aktivnosti za hortikulturno urejenost kraja, 
rezultati so vidni. Urejajo se številne okolice objektov, obnavljajo se številne fasade 
starih in dotrajanih objektov, zamenjujejo se stara okna in vrata, dotrajane strehe, 
ipd. Zunanja podoba objektov postaja vse lepša in privlačna za bivanje in za delo.   
 
Vzgojno-varstvene, šolske in društvene dejavnosti so bile obravnavane že v 
predhodnih točkah in lahko ocenimo, da dosegajo neko povprečno raven. 
Zdravstvena dejavnost se izvaja predvsem na primarni ravni v vseh štirih občinah. V 
Trbovljah nudijo poleg omenjenega še storitve splošne bolnišnice. Specialističnih 
ambulant (v ZD v Trbovljah so naslednje specialistične ambulante: oftalmološka, 
Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, dispanzer 
za žene, psiholog za otroke, dermatolog, otolog, medicina dela, fizioterapija; v ZD 
Radeče enkrat mesečno specialistična nevrološka ambulanta, kardiološka 
ambulanta) je na tem območju bolj malo, storitve se koristijo predvsem v Celju ali 
Ljubljani. Lekarniška dejavnost je na teh območjih ustrezno razvita glede na število 
prebivalcev. Dežurna lekarna je zagotovljena samo v Trbovljah.  
 
Za starejše in onemogle občane je poskrbljeno v različnih domovih, kjer je poleg 
nastanitve in nege zagotovljeno tudi družabno življenje, delovanje ustvarjalnih 
delavnic in drugih dogodkov. Lokacije objektov niso najbolj ugodne, ker ne nudijo 
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dovolj sprehajalnih in drugih površin. Za starejše občane, ki še vedno bivajo doma in 
potrebujejo določeno pomoč na domu so organizirane posebne storitve »pomoč na 
domu«. Te storitve so po občinah organizirane dokaj različno (v okviru doma starejših 
ali centra za socialno delo). 
 

Preglednica 14: Pregled zdravstvenih ustanov in socialnega varstva po občinah  

OBČINA ZDRAVSTVO SOCIALNO VARSTVO 
Hrastnik - ZD Hrastnik 

- Zasavske lekarne Trbovlje (1 enota v 
Hrastniku in 1 enota na Dolu) 

- Center za socialno delo Hrastnik 
- Dom starejših Hrastnik 

Radeče - ZD Radeče 
- Celjske Lekarne – Lekarna Radeče 

- Pomoč na domu 
- Socialni servis 
- Varstveno delovni center Golovec 
- enota Radeče (12 varovancev) 

Trbovlje - ZD Trbovlje 
- Splošna bolnišnica Trbovlje 
- Zasavske lekarne Trbovlje (tudi dežurna 
lekarna za Zasavje) 

- Center za socialno delo Trbovlje 
- Dom upokojencev Franca  
Salamona 
 

Zagorje 
 

- ZD Zagorje - Dom starejših občanov 
- Varstveno delovni center 
- Center za socialno delo Zagorje 
ob Savi 
 

Vir: Interni podatki posameznih občin in AJPES – http://www.ajpes.si (iprs), marec 2006 
 
Število delovnih mest upada, upada kupna moč. Na teh območjih sta prevladovala 
rudarska in industrijska dejavnost, kmetijska dejavnost je bila skoraj zanemarljiva. 
Domača in umetnostna obrt je bila v teh krajih slabše razvita, zato je skoraj zamrla. 
Več desetletij so tu delovale delovno intenzivne panoge, ki zaradi razvoja novih 
tehnologij, večje konkurence in storilnosti upadajo (tekstilna, obutvena ipd.). Velika 
podjetja so zmanjšala število delovnih mest. Eden izmed vzrokov je tudi 
avtomatizacija proizvodnih postopkov in procesov (večja storilnost in učinkovitost, 
manj napak, umik težkih fizičnih del, zahtevana večja kakovost, ipd.). Precejšnjo 
brezposelnost poskušamo reševati s sofinanciranjem javnih del (npr. v letu 2005 je 
Občina Trbovlje sofinancirala programe javnih del za cca 90 javnih delavcev). 
 
Povprečne plače v posameznih občinah se gibljejo pod republiškim povprečjem. 
Registrirana stopnja brezposelnosti je zabeležena nad republiškim povprečjem, 
posebej v Trbovljah. Zaznamovana je problematika pomanjkanja stanovanj, posebej 
za socialno ogrožene, ki niso sposobni plačevati visokih najemnin. Ta problematika 
se poskuša reševati s subvencijami neprofitnih najemnin, tudi z zagotavljanjem 
enkratne pomoči in subvencijami komunalnih storitev. 
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2.3 TURIZEM IN GOSPODARSTVO 
 

2.3.1 TURIZEM 
 
V današnjem času je turizem postal ena izmed zelo pomembnih gospodarskih 
panog, ki je povezana z drugimi dejavnostmi in segmenti. Kljub številnim 
neprijetnostim, mednarodnemu terorizmu (Egipt – 1997, New York – 2001, Madrid – 
2004, London – 2005), SARS-u (Azija – 2003), poplavam, potresom, prihodki 
svetovnega turizma naraščajo. Teroristični napadi na turistične destinacije niso zrušili 
potovalnih načrtov. Poostrili so sistem varovanja turistov, pripravili posebne programe 
povezovanja in organizacij izletov tujih turoperaterje ipd.  
 
Sodobni turizem se spreminja, uvaja številne novosti, upošteva nove trende ter želje 
in potrebe obiskovalcev ter turistov. Očitki, da je Slovenija draga, niso upravičeni. 
Slovenski turizem je še pod evropskim povprečjem, kar pomeni, da bo prilagajanje 
zahtevalo precej dodatnih sredstev za doseganje evropske konkurence, tega pa 
nikakor ne bomo dosegli z zniževanjem cen. Slovenija se je uvrstila med trinajst 
najbolj etičnih turističnih razvijajočih se držav na svetu. Eden najpomembnejših 
faktorjev za določanje etičnosti države je ohranjanje naravnega okolja (majhen vpliv 
obiskovalcev na okolje, doprinos ekološkega turizma lokalnemu prebivalstvu, ipd.). 
Drug pomemben kriterij je socialni razvoj (porazdelitev bogastva med prebivalstvom, 
zdravje ljudi, standardi izobraževanja, pogostost pojavljanja kriminala, prisotnost 
korupcije, položaj in status žensk v družbi ipd.). Turisti doprinesejo h gospodarskemu 
razvoju, višajo standard življenja lokalnemu prebivalstvu ter vzpodbujajo programe, ki 
skrbijo za ohranjanje okolja. Ravno na področju etičnega turizma bi lahko na tem 
območju dosegli nekatere večje rezultate. 
 
Glede na razpoložljivo infrastrukturo lahko rečemo, da masovni turizem ni pisan na 
kožo v tem območju, obenem tudi ne ustreza željam po ohranitvi naravnega okolja in 
ekološko čistih panogah. Turistična ponudba vse bolj vključuje tudi elemente 
življenjskega sloga, kultur, običajev, adrenalina, drugačno izkoriščanje prostega 
časa, ipd. Ti kraji niso tipični turistični kraji (preglednica v nadaljevanju), toda to ne 
pomeni, da nimajo ničesar ponuditi, da se tu nič ne dogaja, ipd. Ravno nasprotno. 
Vse štiri občine imajo bogato naravno, kulturno in zgodovinsko dediščino, bogate 
prireditve in dogodke, ki oživljajo te kraje. Še vedno manjkajo zadostna povezovanja 
med potencialnimi ponudniki posameznih storitev. To vlogo opravljajo delno turistične 
agencije, turistično informacijski centri, društva, javni zavodi ipd.  
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Preglednica 15: Turistične regije za potrebe turistične statistike, 2004 

 Prihodi Prenočitve 
 domači tuji skupaj domači tuji skupaj 

Julijske Alpe 133.966 401.551 535.517 351.494 1.230.747 1.582.241 
Obala 233.830 291.825 525.655 942.716 1.059.286 2.002.002 
Kras 16.345 130.407 146.752 34.711 210.508 245.219 
Pohorje z okolico 82.497 99.677 182.174 302.434 244.289 546.723 
Ljubljana z okolico 23.619 277.692 301.311 49.115 530.069 579.184 
Savinjska 111.437 83.946 195.383 552.426 357.983 910.409 
Pomurje 95.029 86.745 181.774 386.059 368.917 754.976 
Dolenjska in Bela krajina 124.008 86.876 210.884 558.268 268.358 826.626 
Carniola 19.709 37.579 57.288 44.834 86.019 130.853 
Zasavje 1.989 2.554 4.543 3.897 6.607 10.504 
Slovenija 842.429 1.498.852 2.341.281 3.225.954 4.362.783 7.588.737 

Vir: Slovenska turistična organizacija, www.slovenia-tourism.com 
 
Z vidika podeželja bi lahko rekli, da so razpoložljivi potenciali premalo izkoriščeni. Na 
tem območju ni oz. je zelo malo izletniških kmetij ali kmetij odprtih vrat. Kmetije niso 
dovolj povezane z obstoječimi gostinskimi obrati, kjer bi lahko ponudile domače jedi, 
popestrile turistično ponudbo z lokalnimi šegami, običaji, ponudile izdelke domače 
obrti, ipd. Dopolnilna dejavnost na kmetijah je tod premalo razvita, razlogov je veliko 
(pomanjkanje kapitala in znanja, tržne poti ipd.). Veliko kmetij krasi dobro in primerno 
vzdrževano kmečko orodje ali oprema, ki se je uporabljala nekoč. Reja konj in 
drobnice se počasi obnavlja, saj je bila pred desetimi leti neznatna in neopazna, za 
turizem pa je pomembna panoga (rekreacija, šport, zdrava prehrana, ipd.). Tu je še 
veliko neizkoriščenih kapacitet, tudi z vidika dodatnega dohodka na kmetiji kot tudi na 
podeželju. Največji problem je še vedno v organizaciji in koordinaciji pri povezovanju 
posameznih ponudnikov. Potenciala je kar precej, izkoriščenega pa je dosti manj. 
 
V začetku leta 2006 je bilo v projektnem območju skupaj 13 nastanitvenih objektov, 
namenjenim turistom in obiskovalcem. Največ nastanitvenih objektov in ležišč beleži 
občina Zagorje. V občinah Hrastnik in Trbovlje so na voljo le nastanitvene kapacitete 
slabše kakovosti (planinski domovi ali koče ter zasebni sobodajalci – brez gostinske 
in druge ponudbe). Turistične kmetije nudijo svoje storitve le v občini Zagorje ob Savi 
(Smučidol, Mlinše, Vrh pri Mlinšah, Žvarulje, Jesenovo). Svoje storitve v občini 
Zagorje nudi še Hotel Medijske toplice na Izlakah. V Radečah nimajo nastanitvenih 
kapacitet. Ravno to je eden izmed razlogov, da bi lahko na tem območju izkoristili 
možnosti za sobodajalstvo. Precej velikih hiš je neizkoriščenih, v njih pa prebivajo v 
velikih primerih starši, otroci pa živijo in delajo drugje.  
 
Kakovost nastanitvenih zmogljivosti ni najboljša, saj se v številne nastanitvene 
objekte ni vlagalo že nekaj desetletij. V preteklosti je z razvojem industrije bil močno 
razvit sindikalni turizem, ki je sedaj skorajda usahnil. Število prihodov turistov in 
njihovih prenočitev je upadlo ravno zaradi kakovosti nastanitvenih objektov in 
posredno, njihove ponudbe. Vsekakor pa je potrebno omeniti, da je to število upadlo 
tudi zaradi razvijanja novih oblik turizma. V sedanjosti ima velik pomen enodnevni 
turizem, ki ni ravno usmerjen v prenočitve, bolj v programe (rekreacija, welness, 
doživetja ipd.). 
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Preglednica 16: Nastanitvene zmogljivosti po občinah, 2006 

Občina Nastanitveni objekti Sobe Ležišča 
Zagorje ob Savi - Hotel Medijske toplice 

- Gostišče Kum 
- Gostilna pri Vidrgarju 
- Zasavska Sveta gora 
- Planinski dom na Čemšeniški planini 
- Planinska koča na Mareli 

94 
 
 
 

264

Trbovlje - Planinski dom na Kumu 
- Gostilna Sveta Planina  
- Gostišče s prenočišči Martin 

34 119

Hrastnik - Planinska koča Kopitnik 
- Planinsko rudarski dom Kal 
- Planinski dom Gore 
- zasebni sobodajalec brez gostinske ponudbe Jože 
Drgan 

28 134

Radeče - gospodarska družba JALLS, d.o.o. 7 12
SKUPAJ 13 163 529

Vir: Interni podatki oskrbnikov nastanitvenih objektov, upravne enote 
 
Podatki o številu prihodov turistov in njihovih prenočitvah v Zasavju so glede na 
slovensko povprečje zelo slabi. Večino turističnih nočitev ustvarijo kapacitete v 
Zagorju, od katerih se dve podjetji tržita na širšem trgu (Hotel Medijske toplice in 
Gostilna pri Vidrgarju). 
 

Preglednica 17: Prihodi turistov po občinah 1998–2004 

 Zagorje Trbovlje Hrastnik Radeče SKUPAJ 
1998 5.014 98 850 / 5.962
2000 4.487 72 609 / 5.168
2001 4.908 195 239 / 5.342
2002 4.862 26 351 500 5.739
2003 4.535 29 247 1.900 6.711
2004 3.879 37 89 3.000 7.005

Vir: SURS, Statistične informacije, gostinstvo in turizem, št. 62/99, 22/01, 53/02, 52/03, 206/03, 71/04, 
345/04, 90/05 
 
V Radečah število turistov v primerjavi s preteklimi desetletji narašča. Največ ljudi v 
zadnjih letih obišče Radeče predvsem zaradi splavarjenja, ki ga ponuja javni zavod 
KTRC Radeče v sodelovanju s turistično ponudbo ostalih zasavskih občin. Gre za 
ohranjanje spomina na splavarje, njihovo delo in način življenja pred prihodom 
železnice v te kraje.  
 
Število prihodov turistov vsako leto zelo pada, kar je razvidno iz preglednice. Velik 
upad je zaslediti v Hrastniku in Trbovljah, nekoliko manj v Zagorju (Hotel Medijske 
toplice, Gostilna pri Vidrgarju). Zmanjšano število turistov posredno vpliva tudi na 
število njihovih prenočitev – tudi v Zagorju (več v naslednji preglednici).. 
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Preglednica 18: Turistične prenočitve v Zasavski regiji 

 Hrastnik Trbovlje Zagorje Radeče SKUPAJ 
1998 1.658 123 12.451 / 14.232
2000 1.178 181 8.953 / 10.312
2001 651 356 12.745 / 13.752
2002 901 68 10.698 / 11.667
2003 1.092 205 9.381 / 10.678
2004 359 74 8.660 / 9.093

Vir: SURS, Statistične informacije, gostinstvo in turizem, št. 62/99, 22/01, 53/02, 52/03, 206/03, 71/04, 
345/04, 90/05 
 
 
V naših krajih se skriva precej neizkoriščenega potenciala na področju kulinarike 
(perkmandelčki, krumpatoč, knapovsko sonce – »funšterc«, jetrnice …), športnih in 
kulturnih prireditev, obiskanosti posameznih kulturnih in zgodovinskih objektov, ipd. 
Zelo pomembna je tudi bogata rudarska dediščina s številnimi še vidnimi pokazatelji 
predvsem bivalne kulture delavstva – rudarske kolonije.  
 
Blagovna znamka »Perkmandelc«, ki jo je zaščitil Center za razvoj Litija, se premalo 
uporablja in je premalo znana tako v regiji, kot tudi v Sloveniji. 
 
 

2.3.2 GOSPODARSTVO 
 
Z vstopom Slovenije v EU se za večino gospodarskih subjektov razmere bistveno 
niso spremenile, saj se je slovensko gospodarstvo že v predpristopnem procesu v 
veliki meri prilagodilo novim razmeram na trgu. Gospodarska gibanja v letu 2004 so 
bila ugodna. Učinki vstopa v EU so različni. Prevzem skupne trgovinske politike EU je 
vplival na regionalno strukturo zunanje trgovinske menjave, na obseg menjave s 
kmetijskimi proizvodi, na ceno hrane, na znižanje carinskih prihodkov v proračunu, z 
odpravo carinskih formalnosti so poenostavljeni pogoji poslovanja. Zaradi odprave 
carinske zaščite so bili izrazitejši učinki vidni v strukturi menjave s kmetijskimi in 
živilskimi proizvodi ter posledično tudi v upadu proizvodnje živilsko-predelovalne 
industrije, ki je bila dodatno prizadeta zaradi odprave prostocarinskih sporazumov z 
državami na ozemlju nekdanje Jugoslavije (dvignjene carinske dajatve za slovenske 
živilske in kmetijske proizvode). Za predelovalne dejavnosti so učinki vstopa v EU 
vplivali parcialno, na določena podpodročja, drugače kot na celotno panogo ni večjih 
sprememb. Povečan obseg proizvodnje in izvozne aktivnosti je zaslediti pri 
proizvodnji kemikalij in kemičnih izdelkov, proizvodnji kovin in kovinskih izdelkov ter 
proizvodnji električne in optične opreme. Področje obdelave in predelave lesa bi 
težko uvrstili med te skupine, ker so leta 2004 dosegli visoke rezultate, v zadnjih 
petih letih pa so zabeležene precejšnje spremembe in nihanja.  
 
Vstop v EU ni pospešil poslabšanja razmer v delovno intenzivnih panogah (tekstilna, 
obutvena, usnjarska, proizvodnja pohištva, predelovalne dejavnosti in reciklaža), za 
katere velja dolgoletni proces nazadovanja, tudi na račun slabšega strukturnega 
prilagajanja (načrtovali so večje tveganje). Zaradi nizke ravni izobraženosti delovne 
sile in nizke tehnološke zahtevnosti poslovnih procesov se že daljše obdobje 
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srečujejo s strukturnimi problemi in upadanjem konkurenčnosti. Izrazito negativni 
učinki so zabeleženi v dejavnosti DA – proizvodnja hrane, pijač in tobaka, ki je v letu 
2004 upadla za 6,8 % v primerjavi z letom 2003 (po 1. 5. 2004 celo 9 %). Znotraj 
živilsko-predelovalne industrije sta bili najbolj prizadeti proizvodnja mleka in mlečnih 
izdelkov ter proizvodnja pijač ... Padanje obsega proizvodnje in izvoza je posledično 
vplivalo tudi na upadanje števila zaposlenih v teh dejavnostih.  
 
Statistične regije v RS se med seboj razlikujejo tako po obsegu kot po strukturi bruto 
dodane vrednosti, med njimi pa še vedno najbolj izstopa Osrednjeslovenska regija, ki 
v povprečju ustvari dobro tretjino slovenske bruto dodane vrednosti (BDV, v letu 2002 
kar 35 %). V obdobju od leta 1996–2002 se je struktura BDV po regijah spremenila, 
pri čemer sta se v večini regij okrepila storitveni in industrijski sektor, zmanjšal pa se 
je kmetijski sektor. Tudi BDP na prebivalca je v tej regiji največji. Razlike v BDP na 
prebivalca pa so se v obdobju 1996–2002 po regijah nekoliko povečale. 
Medregionalne razlike pa se pojavljajo tudi v državah članicah EU. 
Osrednjeslovenska regija je v letih 1996–2002 zmanjšala delež BDV na področju 
kmetijstva, industrije in gradbeništva, povečala pa storitvene dejavnosti, kar je 
povezano tudi s krepitvijo upravne funkcije glavnega mesta države v tej regiji. 
Zasavska regija je med vsemi regijami najbolj znižala v tem obdobju delež 
predelovalnih dejavnosti in rudarstva (za 7,2 strukturnih točk). Največje vrednosti 
BDP/prebivalca dosega Osrednjeslovenska regija, razlike med regijami glede na ta 
kazalnik pa se od leta 1995–2002 povečujejo. V letih 1995–2002 je zaostanek za 
slovenskim povprečjem najbolj povečala Zasavska regija (za 11 indeksnih točk). V 
tem obdobju je prišlo do zapiranja rudnikov rjavega premoga in do zmanjševanja 
delovnih mest v industriji, kar je vidno tudi v strukturi BDV.  
Kljub pomoči države (Zasavski zakon), Zasavska regija še ni ustvarila dovolj delovnih 
mest. Samo v letih 2000–2003 se je število delovnih mest zmanjšalo za 11,7 %, kar 
je bil največji upad med regijami v Sloveniji (UMAR, Pečar, 2005, str. 31). 
 

Preglednica 19: Bruto domači proizvod na prebivalca po regijah, 1995 in 2002 

Regija 1995 2002 
 v 000 SIT Indeks 

SLO=100 
v 000 SIT Indeks 

SLO=100 
Osrednjeslovenska 1.645 138 3.778 142
Obalno kraška 1.292 108 2.753 103
Gorenjska 1.073 90 2.339 88
Goriška 1.167 98 2.575 97
Savinjska 1.110 93 2.372 89
Jugovzhodna Slovenija 1.067 89 2.401 90
Pomurska 903 76 1.839 69
Notranjsko kraška 949 80 2.080 78
Podravska 970 81 2.234 84
Koroška 949 79 2.130 80
Spodnje Posavska 978 82 2.235 84
Zasavska 1.005 84 1.938 73
Slovenija 1.194 100 2.664 100

Vir: Regije 2005—izbrani socio-ekonomski kazalniki po regijah, Delovni zvezek št. 9, Janja Pečar, 
UMAR, Ljubljana,  2005, str. 34 
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Preglednica 20: Bruto dodana vrednost v osnovnih cenah – struktura po regijah, 2002 

 Dejavnost 
SLO Pomurska Podrav. Koroška Savinjska Zasavska Spodnje- 

posavska 
JV 
Slovenija 

Osrednje- 
slovenska 

Gorenjska Notr.-
kraška 

Gori-
ška 

Obalno 
kr. 

 
Dejavnosti – skupaj 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
100,

0 100,0 
A+

B 
Kmetijstvo,lov,gozd

artvo in ribištvo 3,1 10,0 3,9 4,0 3,9 2,0 6,5 5,7 1,3 2,3 6,5 3,3 1,6 
C
+
D 

Rudarstvo in 
predelovalne 

dejavnosti 26,7 27,3 26,5 42,2 34,8 35,7 23,6 41,1 18,1 37,2 34,7 30,4 16,1 

E 
Oskrba z elektriko, 

plinom, vodo 3,1 1,5 2,9 5,1 5,2 7,9 19,9 1,6 1,8 1,7 1,5 2,7 1,4 

F 
Gradbeništvo 

5,6 6,6 6,2 3,7 6,7 5,8 6,2 6,1 4,8 4,6 8,0 6,8 5,9 

G 
Trgovina, popravila 

motornih vozil 11,4 7,9 9,9 7,5 10,2 8,6 7,1 7,2 15,1 10,8 7,1 8,9 12,7 

H 
Gostinstvo 

2,2 4,1 1,9 1,4 2,7 1,2 2,6 1,6 1,4 2,9 2,1 2,9 5,2 

I 
Promet, 

skladiščenje, zveze 6,9 5,4 5,9 4,9 5,1 3,1 3,8 5,1 7,9 7,6 6,9 5,5 15,2 

J 
Finančno 

posredništvo 5,1 3,5 5,5 2,7 3,2 3,4 2,3 2,8 7,6 2,8 2,7 4,3 5,3 

K 

Nepremičnine, 
najem in poslovne 

storitve 15,6 14,6 17,1 11,9 12,9 16,6 12,8 12,6 18,3 13,8 13,2 12,3 14,7 

L 

Javna uprava, 
obvezno socialno 

zavarovanje 6,3 6,1 5,1 4,3 3,8 3,3 5,2 5,1 9,0 4,3 7,4 4,5 6,0 

M 
Izobraževanje 

5,6 6,0 6,9 5,5 5,0 4,9 4,5 5,1 5,8 5,0 5,5 4,8 4,9 

N 
Zdravstvo in 

socialno zdravstvo 5,0 5,7 6,1 5,4 4,7 5,5 3,9 5,0 4,9 4,2 3,5 4,6 4,9 

O 

Druge javne 
skupine 

 3,3 1,3 2,2 1,4 2,0 2,1 1,5 1,2 4,1 2,6 0,9 9,0 6,2 
Vir: Regije 2005 – izbrani socio-ekonomski kazalniki po regijah, Delovni zvezek št. 9, UMAR, Janja Pečar, Ljubljana,  2005, str. 33
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Na področju regionalnega razvoja so razlike v regionalni brezposelnosti eden izmed 
večjih problemov, ki pa se v zadnjih letih malo znižujejo. Zelo slaba je situacija pri 
stopnji brezposelnosti mladih, saj je med regijami z nadpovprečno stopnjo 
brezposelnosti (nad povprečjem EU) kar pet: Zasavska, Pomurska, Podravska, 
Savinjska, Koroška. Velik problem regionalne brezposelnosti je še vedno strukturna 
brezposelnost, ki se v vsaki regiji kaže na svoj način, tudi v regijah s podpovprečno 
stopnjo registrirane brezposelnosti. V Jugovzhodni regiji je dolgotrajna brezposelnost 
največji problem, regija pa dosega podpovprečno stopnjo brezposelnosti. 
Dolgotrajna brezposelnost je registrirana še v Pomurski in Podravski regiji (v regijah 
je registrirana najvišja stopnja brezposelnosti). Velikokrat je visoka stopnja 
brezposelnosti povezana z nizko izobrazbeno strukturo brezposelnih, kar velja za 
Jugovzhodno Slovenijo, Pomursko in Zasavsko regijo.  
 

Preglednica 21: Stopnja registrirane brezposelnosti v letih 1997–2004 (%) po regijah 

Statistične regije 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Osrednjeslovenska 10,2 10,5 10,1 9,2 8,3 7,9 7,8 7,8
Obalno-kraška 11,0 10,6 10,1 9,2 9,0 8,6 8,3 8,1
Gorenjska 12,0 12,6 11,9 10,1 9,0 8,5 8,3 7,8
Goriška 9,6 9,2 7,7 6,2 5,8 6,3 6,4 6,9
Savinjska 16,1 16,7 15,3 13,6 13,5 14,0 13,5 12,9
Jugovzhodna 
Slovenija 

14,0 12,0 11,7 10,8 9,9 9,9 8,6 8,5

Pomurska 17,8 18,7 18,2 17,2 16,7 17,6 17,5 16,8
Notranjsko-kraška 12,0 12,5 12,2 10,8 9,7 9,1 8,8 8,3
Podravska 22,4 22,0 20,6 18,7 17,9 17,6 16,2 14,6
Koroška 13,0 13,0 11,7 10,3 10,2 11,6 12,6 11,7
Spodnjeposavska 16,4 15,9 14,9 13,9 14,3 14,4 14,9 13,0
Zasavska 17,9 19,2 17,5 15,5 14,7 15,3 16,1 14,9
SLOVENIJA 14,4 14,5 13,6 12,2 11,6 11,6 11,2 10,6

Vir: Regije 2005 – izbrani socio-ekonomski kazalniki po regijah, Janja Pečar, UMAR, Delovni zvezek 
št. 9, Ljubljana,  2005, str. 42-43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 3: Stopnja registrirane brezposelnosti v Zasavski regiji v  obdobju 1997–2004 
 
Stopnja formalne zaposlenosti po regijah kaže nekoliko manjša odstopanja kot to 
velja za brezposelnost. Po precejšnjem padcu zaposlenosti v vseh regijah v začetku 
90-ih let, je le-ta začela rahlo naraščati po letu 1997. Delovna mesta so 
koncentrirana predvsem v Osrednjeslovenski regiji, kjer prevladujejo delovna mesta 
na področju storitvenih dejavnosti. Pomanjkanje delovnih mest po posameznih 
regijah povzroča večjo dnevno migracijo zaposlenih in višjo stopnjo brezposelnosti. 
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Največje pomanjkanje delovnih mest na tam živeče aktivno prebivalstvo je v 
Zasavski regiji, kjer kar tretjina tamkajšnjega aktivnega prebivalstva ne more najti 
zaposlitve. V Sloveniji je dobrih 30 % delovnih mest v Osrednjeslovenski regiji, 
približno 15 % v Podravski in 13 % v Savinjski. Pomurska in Spodnje posavska 
regija izstopata po deležu kmetijskega sektorja, Zasavska in Koroška po deležu 
industrije, Goriška po deležu gradbeništva in Osrednjeslovenska ter Obalno-kraška 
po deležu storitvenega sektorja. Pomanjkanju delovnih mest se pridružuje še 
strukturna brezposelnost, kjer gre za pomanjkanje primernih delovnih mest (UMAR, 
Pečar, 2005, str. 54-57, 80, 118, 120, 125). 
 
Poslovanje gospodarskih družb v RS v letu 2004 je bilo uspešnejše kot v letu 2003, 
toda po regijah so precejšnje razlike. Neto dobiček so izkazale vse regije, razen 
Pomurska. Najuspešnejša je bila Osrednjeslovenska regija, ki je ustvarila 53,3 % 
neto čistega dobička RS in 43 % celotnih prihodkov gospodarskih družb Slovenije. 
Ta regija je na prvem mestu tudi po številnih drugih kazalnikih, v  njej namreč posluje 
kar 45,5 % vseh gospodarskih družb, ki zaposlujejo dobro tretjino delavcev 
(zaposlenih v gospodarskih družbah). Kljub pozitivnemu poslovnemu izidu pa je 
manjši neto čisti dobiček ustvarilo pet regij: Savinjska, Notranjsko-kraška, 
Podravska, Spodnje posavska, Zasavska. 

Preglednica 22: Nekateri kazalniki uspešnosti  poslovanja gospodarskih družb v letu 2004 

 Velikost gospodarskih 
družb 

Opremljenost 
dela s sredstvi

Poslovni izid Gospodarnost 
poslovanja 

 Sredstva v 
000 SIT/ 
podjetje 

Število 
zaposlenih 
na podjetje 

Povpr. 
sredstva/ 
zaposlenega v 
000 SIT 

Neto čisti 
dobiček+neto 
čista izguba v 
000 SIT 

Poslovni 
prihodki/poslov
ni odhodki 

Osrednjeslovenska 373.432 8 42.599 209.442.795 1.044
- Litija 98.092 6 15.316 441.492 1.031
- Šmartno pri 

Litiji 
140.134 7 19.311 140.694 1.032

Obalno-kraška 379.523 8 44.204 27.811.613 1.030
Gorenjska 330.386 12 27.072 41.683.188 1.040
Goriška 380.237 13 26.830 29.317.191 1.064
Savinjska 624.137 16 36.980 19.700.767 1.030

- Radeče 226.714 14 15.067 -70.018 0.998
Jugovzhodna 
Slovenija 

365.064 17 20.214 29.874.354 1.054

Pomurska 317.485 17 18.083 -1.364.181 1.017
Notranjsko-kraška 232.721 12 17.697 4.184.873 1..029
Podravska 329.915 14 22.681 18.233.585 1.029
Koroška 336.631 17 18.545 6.293.028 1.026
Spodnjeposavska 444.120 11 41.744 3146.335 1.041
Zasavska 336.202 17 19.369 3.073.900 1.027

- Hrastnik 340.379 18 18.302 974.286 1.035
- Trbovlje 354.736 16 22.256 703.628 1.021
- Zagorje ob    

Savi 
309.207 18 16.529 1.395.986 1.030

SLOVENIJA 384.313 11 32.654 391.397.448 1.040
 
Pri plačah na zaposlenega presegata slovensko povprečje le dve regiji: 
Osrednjeslovenska in Obalno-kraška, najnižje pa so v Pomurski regiji. Primerjava 
med bruto plačami na zaposlenega in osnovo za dohodnino na davčnega zavezanca 
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po regijah kaže, da so nekoliko večja odstopanja od slovenskega povprečja pri 
osnovi za dohodnino. Upoštevati je potrebno metodologijo, bruto osnova za 
dohodnino je namreč vezana na stalno prebivališče davčnega zavezanca, plača 
zaposlenega pa na sedež podjetja. Povprečna plača na zaposlenega je v Zasavski 
in Savinjski regiji pod slovenskim povprečjem (preglednica 22), najbolj v občini 
Radeče. 

Preglednica 23: Povprečna plača na zaposlenega, 2003 in 2004 

 Bruto plača Neto plača 
 2003 2004 2003 2004 
Osrednjeslovenska 294.394 307.934 179.825 188.387
- Litija 205.115 218.343 132.489 141.561
- Šmartno pri Litiji 189.223 213.530 124.763 140.238
Obalno-kraška 255.463 269.308 160.106 168.864
Gorenjska 242.330 256.334 154.181 163.166
Goriška 246.856 262.965 156.774 167.203
Savinjska 228.960 244.165 146.749 156.426
- Radeče 198.970 208.142 130.676 136.759
Jugovzhodna Slovenija 234.669 249.674 149.797 159.388
Pomurska 210.153 221.851 136.268 143.982
Notranjsko-kraška 228.716 239.791 149.259 154.509
Podravska 234.286 247.809 149.206 157.971
Koroška 218.833 232.131 141.434 149.980
Spodnjeposavska 227.470 241.028 146.228 155.209
Zasavska 235.007 249.022 150.182 159.037
- Hrastnik 212.645 222.944 135.961 143.256
- Trbovlje 255.089 274.573 162.907 174.704
- Zagorje ob Savi 220.052 232.237 140.736 148.626
SLOVENIJA 253.200 267.571 159.072 168.203

Vir: Regije 2005 – izbrani socio-ekonomski kazalniki po regijah, UMAR, Janja Pečar, Delovni zvezek 
št. 9, Ljubljana,  2005, str. 94, 154–157 
 
 
V zasavski regiji je bila stopnja registrirane brezposelnosti leta 2004 med najvišjimi 
(RS - 10,6 %, zasavska regija – 14,9 %, Hrastnik – 15,2 %, Trbovlje – 18,0 %, 
Zagorje – 11,4 %), od leta 2001 je stopnja brezposelnosti naraščala. Značilen je 
visok delež brezposelnih z najnižjo izobrazbo (I. in II. stopnja izobrazbe), primerjalno 
je v tej regiji med brezposelnimi najvišji delež mladih. Med brezposelnimi je 
nadpovprečen delež iskalcev zaposlitve zaradi stečaja in delež trajnih presežkov. 
Tudi delež iskalcev prve zaposlitve med brezposelnimi je najvišji. Značilen je najvišji 
delež žensk med brezposelnimi v Sloveniji. Najvišji je tudi primanjkljaj delovnih mest 
nad aktivnim prebivalstvom od domačega aktivnega prebivalstva. Tudi v občini 
Radeče je stopnja brezposelnosti precej visoka, saj je bila leta 2004 10,9 %, njena 
značilnost je enaka kot v ostalih treh občinah obravnavanega območja (UMAR, 
Pečar, str. 112–114, 125, 133–148, 154–157). 
 
K bruto dodani vrednosti Zasavske regije sta po dejavnosti največ prispevali 
kategorija rudarstvo in predelovalne dejavnosti, sledi kategorija nepremičnin in 
poslovnih storitev, trgovina in kategorija oskrba z elektriko, plinom in vodo 
(preglednica v predhodnem poglavju).  
Po velikosti gospodarskih družb, izraženi v sredstvih na podjetje, se je Zasavska 
regija leta 2004 uvrstila na osmo mesto, po številu zaposlenih na podjetje pa med 
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prvimi med regijami (štiri regije imajo enako število zaposlenih na podjetje – 17, kar 
je značilno za velika podjetja). Povprečna sredstva na zaposlenega so bila 
primerjalno najnižja. Plača na zaposlenega je bila leta  2004  pod slovenskim 
povprečjem (bruto plača v Zasavski regiji – 249.022,00 SIT, bruto plača v RS – 
267.571,00 SIT). 
 

2.3.2.1   Gospodarske družbe 
 
V Zasavski regiji (AJPES, 2005) je bilo v letu 2004 registriranih 515 družb (478 v letu 
2003) od tega jih je 94 iz Hrastnika (2003 – 91), 241 iz Trbovelj (2003 – 221) ter 180 
iz Zagorja (2003 – 166). V Savinjski regiji je bilo registriranih 3.141 družb, od tega 54 
v Radečah. V to število družb niso vključene banke, zavarovalnice, pooblaščene 
investicijske družbe, družbe za upravljanje, nekatere druge finančne in investicijske 
družbe (družbe, ki ne poslujejo po kontnem načrtu za družbe), družbe, ki so v 
stečajnem ali likvidacijskem postopku. Letna poročila zavezanih družb k reviziji še 
niso bila revidirana, kar pomeni, da so lahko rezultati poslovanja po reviziji drugačni 
(na dan povzetka). 
 
Majhne družbe so v letu 2004 v Zasavski regiji zaposlovale 39,3 % vseh delavcev in 
z 31,5 % vseh sredstev ustvarile 31,1 % vseh čistih prihodkov od prodaje. Kar 139 
majhnih družb ni zaposlovalo nobenega delavca. Srednje družbe (14) so 
zaposlovale 19,1 % vseh delavcev ter s tem ustvarile 23,0 % vseh čistih prihodkov 
od prodaje in imelo 14,3 % vseh sredstev. Čeprav je velikih družb zelo malo (15), 
krojijo poslovne rezultate vseh  družb v zasavski regiji, saj so v letu 2004 
zaposlovale največji delež vseh delavcev (41,6 %). Ob koncu leta so dosegle 45,9 % 
čistih prihodkov od prodaje in imele 54,2 % vseh sredstev zasavskih družb (AJPES, 
2005). 
 
V Radečah se je stanje v gospodarstvu v zadnjih letih nekoliko izboljšalo. Po 
podatkih Zavoda za zaposlovanje RS je stopnja registrirane brezposelnosti v 
Radečah glede na obdobje zadnjih pet let za 2 % manjša in je decembra 2004 
znašala 10,9 %. Stečaji podjetij (lesnopredelovalna, tekstilna in papirna industrija) v 
preteklosti so bili vzrok, da se je veliko ljudi zaposlilo v večjih mestih v okolici, 
nekateri pa so se zaposlili v novoustanovljenih podjetjih. Žal so pogoji za razvoj 
gospodarstva zaradi oddaljenosti od pomembnih prometnih povezav slabi, zato so 
novoustanovljene gospodarske družbe redke. 
 

2.3.2.2   Poslovanje gospodarskih družb po občinah 
 
Občina Trbovlje v največji meri vpliva na skupne rezultate Zasavske regije, saj je kar 
241 družb iz te občine zaposlovalo 43,6 % vseh zaposlenih. Dosegli so 45 % čistih 
prihodkov od prodaje, ustvarili 703 mio SIT neto čistega dobička in imeli 49,4 % vseh 
sredstev. V primerjavi z drugima dvema občinama je Trbovlje ugotovilo manj neto 
dobička za leto 2004. V občini Hrastnik je 94 družb z 19,5 % vseh zaposlenih v regiji 
in z 18,5 % vseh sredstev Zasavske regije ustvarilo 16,3 % vseh čistih prihodkov od 
prodaje. Navedene družbe so ustvarile neto čisti dobiček v znesku 975 mio SIT  
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(AJPES, 2005).Preglednica 24: Poslovanje družb v zasavski regiji v letu 2004 – po občinah 
 

DRUŽBE ZAPOSLENI ČISTI PRIHODKI OD 
PRODAJE 

VREDNOST AKTIVE 
na dan 31. 12. 2003 

OBČINE 

število število delež 
(%) 

znesek 
(mio SIT)

delež   
(%) 

znesek 
(mio SIT)

delež 
(%) 

NETO ČISTI 
DOBIČEK/IZGUBA

Hrastnik 94 1.688 19,5 22.471 16,3 31.996 18,5 975
Trbovlje 241 3.773 43,6 62.198 45,0 85.491 49,4 703
Zagorje 180 3.203 37,0 53.435 38,7 55.657 32,1 1.396
Zasavska 
regija 515 8.664 100,0 138.103 100,0 173.144 100,0 3.074

Radeče 54 781 1,9 15.318 1,7 11.122 * 173

SKUPAJ  
vse občine 

569
 

 
9.445

  
153.421

*

*
Vir: AJPES 2005 
 
Največji delež v zasavskih družbah še vedno zajema sektor trgovine, popravil 
motornih vozil in izdelkov široke porabe (26,85 % vseh zasavskih družb, 138 družb). 
V tem področju je bilo 8,3 % vseh zaposlenih, ki so s 7,6 % sredstev ustvarili 15,4 % 
vseh čistih prihodkov od prodaje. Z vidika števila zaposlenih, zneskov čistih 
prihodkov od prodaje in sredstev pa lahko ugotovimo, da imajo največji delež še 
vedno predelovalne dejavnosti (116 družb), saj so v letu 2004 zaposlovale 50,8 % 
vseh delavcev, ugotovile 45,6 % vseh čistih prihodkov od prodaje in imele 36,9 % 
vseh sredstev (največ od vseh dejavnosti). Sledi področje poslovanja z 
nepremičninami, najema in poslovnih storitev (131 družb), ki je zaposlovalo 11,9 % 
vseh delavcev in imelo 22,8 % vseh sredstev, s prodajo pa so ustvarile 16,6 % vseh 
čistih prihodkov. Področje rudarstva (le 4 družbe) je v letu 2004 zaposlovalo kar 12,3 
% vseh delavcev in je razpolagalo s 13,4 % sredstev zasavske regije. 
 
V letu 2004 so družbe v zasavski regiji namenile za plače 2 % več kot v letu 2003 oz. 
23.880 mio SIT. V tem letu je znašala povprečna mesečna plača na zaposlenega v 
zasavski regiji 229.682 SIT oz. 3 % več kot v letu 2003. Slovensko povprečje 
mesečne plače za leto 2004 je znašalo 241.466 SIT. Tudi v letu 2004 je bila 
zabeležena največja povprečna mesečna plača v občini Trbovlje, in sicer je znašala 
254.051 SIT, najnižja pa je bila v občini Hrastnik, in sicer 202.266 SIT. V občini 
Zagorje je znašala 215.423 SIT oz. 8 % več kot v letu 2003 (preglednica).  

Preglednica 25: Povprečna mesečna plača na delavca po občinah (v SIT) 

Povprečna mesečna plača na delavca v SIT  
 2004 2003 2002 
RS 241.466 226.080
Radeče * * *
Zasavske občine 229.682 221.790
Hrastnik 202.266 189.043 178.917
Trbovlje 254.051 247.851 227.594
Zagorje ob Savi 215.423 206.491 190.123
* ni podatka 
Vir: Informacija o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov v 
zasavski regiji v letu 2004, AJPES, Trbovlje, maj 2005, str. 15–16, 24–28 
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Tako kot prejšnja leta velja tudi za leto 2004, da so bili v zasavski regiji vpisani samo 
podjetniki, ki glede na kriterij sodijo med male podjetnike. Teh podjetnikov je bilo iz 
treh občin ob koncu leta 918, od tega 170 iz Hrastnika, 342 iz Trbovelj ter 406 iz 
Zagorja. Samostojni podjetniki so zaposlovali skupno 840 delavcev, kar je v 
primerjavi z družbami 8,8 % zaposlenih.  
 
Slika 4 ponazarja, da 79,8 % vseh podjetnikov v zasavski regiji zaposluje od 0 do 1 
delavca, kar pa je neugodno za gospodarski razvoj (prijava na javne razpise, 
pridobivanje poslov na javnih naročilih, motnje v poslovanju, nadaljnji razvoj 
podjetnika in njegove dejavnosti ...). V drugi skupini (od 2 do 9 zaposlenih) so 
ustvarili kar 55 % čistih prihodkov od prodaje in imeli 52,6 % sredstev vseh 
zasavskih podjetnikov ter zaposlovali 67,7 vseh delavcev. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 4: Razvrstitev zasavskih malih samostojnih podjetnikov po velikosti v letu 2004 
 
Razvrstitev podjetnikov po občinah kaže, da je občina Zagorje ob Savi pred drugima 
dvema občinama največja (število, zaposleni, čisti prihodki od prodaje, sredstva). V 
tej občini imajo 406 podjetnikov (44,3 % vseh), ki so zaposlovali 358 delavcev oz. 
42,2 % vseh delavcev v regiji, ustvarili 46,8 % čistih prihodkov vseh podjetnikov 
regije. Najpomembnejši podatek je podatek o sredstvih, saj je njihov delež zajemal 
kar 52,3 % sredstev vseh podjetnikov regije. 
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Preglednica 26: Poslovanje samostojnih podjetnikov po občinah v letu 2004 

PODJETNIKI ZAPOSLENI ČISTI PRIHODKI OD 
PRODAJE 

VREDNOST AKTIVE 
na dan 31.12.2003 

OBČINE 

število število delež 
(%) 

znesek  
(mio SIT)

delež  
(%) 

znesek  
(mio SIT)

delež  
(%) 

NETO ČISTI 
DOBIČEK 

Hrastnik 170 133 15,9 1.781 13,1 887 10,8 111
Trbovlje 342 349 41,5 5.436 40,1 3.027 36,9 361
Zagorje 406 358 42,6 6.348 46,8 4.291 52,3 570
Zasavje 918 841 100,0 13.565 100,0 8.205 100,0 1.042
Radeče 117 88 1,2 1.595 1,2  
SKUPAJ 1.035 929 15.160  
Vir: Informacija o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov v 
zasavski regiji v letu 2004, AJPES, Trbovlje, maj 2005, str. 7 (za s. p.) 
Vir za Radeče: Rezultati poslovanja samostojnih podjetnikov na območju občin, ki jih pokriva AJPES 
Izpostava Celje v letu 2004, AJPES, Celje, maj 2005  
 
Dohodki samostojnih podjetnikov so v letu 2004 znašali v Radečah 138 mio SIT, kar 
je 1,3 % od dohodkov podjetnikov Celjske regije.  
 
 

2.4 KMETIJSTVO 
 

2.4.1 NARAVNE DANOSTI ZA KMETIJSKO PROIZVODNJO 
 
Za slovensko kmetijstvo je značilno, da je zaradi podnebnih, geoloških in morfoloških 
talnih razmer, pretežni del kmetijskih zemljišč v območjih z omejenimi možnostmi za 
kmetijsko pridelavo. Neugodne razmere za kmetijske dejavnosti pomenijo manjšo 
proizvodno sposobnost kmetij, ožji izbor kultur, s tem pa usmerjanje proizvodnje v 
določene proizvode in dražjo proizvodnjo. Gorsko višinske kmetije so manj 
konkurenčne in zaradi odražanja specifičnih naravnih pogojev v strukturi rabe 
kmetijskih površin tudi manj prilagodljive. Zadnji razpoložljivi podatki o rabi zemljišč 
iz leta 2002 kažejo, da kmetijska zemljišča obsegajo nekaj manj kot 33 % celotnega 
ozemlja Slovenije, kar znaša 663.000 ha. Specifične naravne razmere zajemajo velik 
odstotek travinja (pašniki in travniki) in razmeroma majhen delež njiv in trajnih 
nasadov (sadovnjaki in vinogradi) v strukturi rabe kmetijskih zemljišč (Nacionalni 
strateški …, 2005, str. 3, 29) 
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Druga kmet.  
zemljišča 2,2 %

Sadovnjaki 1,2 %
Vinogradi 1,3 %

Intenzivni travniki 
7,9 %

Ekstenzivni travniki 
9,4 %

Njive in vrtovi 
10,6 %

Drugi t. nasadi   0,2 %

Kmetijska zemljišča 
32,7 %

Ostala   
zemljišča 

8,0 %

Gozdna zemljišča 
59,3 %

 
Slika 5: Struktura rabe vseh zemljišč v Sloveniji 

 
Razen ravninskega dela subpanonskega sveta ter nekaterih sklenjenih območij na 
dnu kotlin in ravnin naša država nima pomembnejših območij, primernih za 
intenzivno rastlinsko proizvodnjo. Njive so omejene na razmeroma majhne površine, 
ki pa so še dodatno ogrožene zaradi urbanizacije. Različni ekološki pogoji 
omogočajo slovenskemu kmetijstvu veliko možnosti izbire pri kmetijski pridelavi: od 
sredozemskega sadja in zelenjave preko bogate izbire vin, žit, hmelja in ostalih 
poljščin do gospodarjenja na planinskih pašnikih. Kljub naštetemu je, med vsemi 
kmetijskimi zemljišči vodilno travinje. Vzorci polj, vinogradov in sadovnjakov dajejo 
pokrajini raznolikost in skladnost. 
 
Obdelovalna zemljišča so najprej nastala na različnih terasah in vsepovsod tam, kjer 
so bila tla dovolj globoka in propustna. Gorska območja, kjer je kmetovanje v 
opuščanju, so postala območja največjih sprememb in izginjanja kulturne krajine. 
Gozdne površine v Sloveniji so narasle s 37 % v letu 1875 na skoraj današnjih 60 %, 
kar uvršča Slovenijo na vrh Evrope. Skupna površina Slovenije meri 20.250 km², od 
katere je kar 59 % gozda in samo 33 % kmetijskih površin. Lahko bi rekli, da smo 
dežela hitrih pokrajinskih sprememb, saj se razmeroma na kratkih razdaljah 
izmenjujejo submediteraska, kraška, predalpska, alpska in subpanonska regija 
(Nacionalni strateški …, 2005, str. 29). 
 
Slovenija sodi po težavnostnih razmerah za kmetijsko pridelavo v krog evropskih 
držav z najbolj neugodnim kmetijskim prostorom. Naše značilnosti so velika 
gozdnatost in majhen delež kmetijske zemlje v skupni površini, neugoden relief in s 
tem povezan delež kmetijske zemlje na območjih s težjimi pridelovalnimi razmerami, 
velik delež absolutnega travinja ter majhen delež njiv. Naravne razmere vplivajo na 
manjšo proizvodno sposobnost kmetijstva in s tem ožji izbor kultur ter manjšo 
prilagodljivost in dražjo pridelavo. Vse to pa zmanjšuje konkurenčno sposobnost 
slovenskega kmetijstva.  
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Preglednica 27: Kmetijska zemljišča v uporabi (ha) družinskih kmetij in kmetijskih podjetij 

Kategorija 1991 2000 2003 
Vsa kmetijska zemljišča v uporabi 561.294 508.960 509.709 
Njive in vrtovi 195.117 170.849 172.753 
Travniki in pašniki 334.329 308.196 308.348 
Intenzivni sadovnjaki 4.309 5.267 5.230 
Kmečki sadovnjaki in oljčniki 5.267 7.813 6.649 
Vinogradi 16.735 16.602 16.556 
Vir: SURS, Slovenija v številkah 2004, str. 41 
 
 
Ob vzorčnem popisu kmetijskih gospodarstev v letu 2003 je bilo v Sloveniji nekaj več 
kot 77.000 kmetijskih gospodarstev. V dobrih desetih letih se je njihovo število 
zmanjšalo za 30 %, od tega samo v obdobju po letu 2000 za dobrih 10 %. 
Povprečno letno nazadovanje števila kmetij znaša kar 2,8 % (v EU je to ena izmed 
največjih stopenj).  
 

Preglednica 28: Število in povprečna velikost kmetijskih gospodarstev v Sloveniji 

Kmetijska gospodarstva 1991 2000 2003 
Število 111.951 86.437 77.138 
Povprečna velikost glede na:    
- kmetijsko zemljišče v uporabi v ha 4,1 5,6 6,3 
- število glav velike živine (GVŽ) 4,6 6,2 6,9 

Vir: Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007-2013 (analiza stanja), julij 2005, str. 30 
 
 
V primerjavi z večino držav članic EU so naše kmetije izjemno majhne. Povprečna 
velikost je neprimerljiva z velikostjo kmetijskih gospodarstev v drugih državah 
članicah EU. Ob zmanjševanju števila kmetij s 86.437 v letu 2000 na 77.138 v letu 
2003 se dokaj hitro povečuje njihova povprečna velikost. Ta je v letu 2000 znašala 
5,6 ha, v letu 2003 pa 6,3 ha. V primerjavi s popisom prebivalstva leta 1991 in 
popisom KMG v letu 2003 se je povprečna velikost kmetij povečala za 2,2 ha KZU 
oz. za 50 %, za enak % se je povečala tudi povprečna velikost kmetij, usmerjenih v 
živinorejsko proizvodnjo. 
 
Velikostna struktura kmetij je neprimerljiva z velikostno strukturo kmetij v EU, vendar 
se zadeve premikajo v pozitivno smer. Pred desetimi leti je bila več kot polovica 
kmetij manjših od 2 ha in skoraj 70 % kmetij manjših od 5 ha. V zadnjih letih je 
kmetij, ki imajo manj kot 2 ha cca 20 %, obdelujejo pa le cca 10 % vseh zemljišč. 
Število kmetij, ki obdelujejo več kot 20 ha, se je v zadnjih letih povečalo za cca 30 %. 
Slednje obdelujejo več kot 20 % vsega kmetijskega prostora. 
 
Podobno velikostno strukturo kot Slovenija imajo med državami članicami EU le 
nekatere sredozemske države (Grčija, Italija) ter Portugalska, kjer pa je pridelava na 
manjših kmetijah bolj specializirana in usmerjena v intenzivno proizvodnjo 
(vrtnarstvo, vinogradništvo, sadjarstvo). 
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Velik problem predstavlja tudi precejšnja razdrobljenost posesti. Podatki zemljiškega 
katastra kažejo, da se na eni strani še vedno zmanjšuje povprečna velikost parcele, 
po drugi strani pa se povečuje povprečno število parcel na kmetijo (Nacionalni 
strateški …, 2005, str. 30, 31). 
 
Slovenija je v letu 2005 začela z uvedbo nekaterih ukrepov navzkrižne skladnosti in 
kontrolo GERK-ov. Pogoj, da lahko država članica črpa finančna sredstva za plačila 
na površino iz EU, je vzpostavljen IAKS. Od leta 2000 so se uporabljali številčni 
podatki iz katastra. Dejansko stanje in podatki v katastru se precej razlikujejo. MKGP 
bo za potrebe plačil za leto 2006 uporabljal nov sistem GERK, ki temelji na 
dejanskem stanju v naravi. GERK je strnjena površina kmetijskega zemljišča z isto 
vrsto dejanske rabe, ki je v uporabi enega kmetijskega gospodarstva in na kateri 
raste ena vrsta kmetijske rastline, razen nekaterih izjem. Sistem GERK se 
vzpostavlja za kmetijska zemljišča, gozdna zemljišča bodo v sistem vključena 
naknadno. Od aprila do decembra 2005 so bili nosilci KMG pozvani k uskladitvi vseh 
površin za sistem GERK. Nosilci KMG bodo od leta 2006 naprej uveljavljali zahtevke 
za plačila na površino le na osnovi veljavnih GERK-ov (GERK, MKGP). 
 
V Sloveniji je 85 % območja uvrščenega v OMD, od tega skoraj 72 % v hribovska in 
gorska območja. Takšna območja nedvomno zmanjšujejo konkurenčno sposobnost 
in prilagodljivost slovenskega kmetijstva v primerjavi z ostalimi državami članicami 
EU. V tem območju so tudi kmetijska zemljišča vseh štirih občin. 
 

Preglednica 29: Skupna in kmetijska zemlja po težavnostnih območjih za pridelavo 

Kmetijska zemlja v uporabi 
Težavnostna območja Skupna zemlja 

delež  (%) Površina 
(000 ha) 

Delež   
v % 

Hribovska in gorska 71,8 365 55,1 
Druga OMD 4,0 26 3,9 
Območja s posebnimi 
dejavniki 9,2 99 14,9 

Skupaj OMD 85,0 490 73,9 
Območja izven OMD 15,0 173 26,1 
Slovenija 100,0 663 100,0 

Vir: Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 200–-2013 (analiza stanja), julij 2005, str. 28 
 
 

2.4.2  POMEN KMETIJSTVA V NACIONALNEM GOSPODARSTVU 
 
Glede na geografske značilnosti lahko rečemo, da je Slovenija z 20.250 km² 
površine ena najmanjših evropskih držav. V grobem jo lahko razdelimo na 4 glavne 
pokrajine: alpska, panonska, sredozemska in tranzitna. Glede na zadnje podatke 
popisa prebivalstva, se po OECD tipologiji regionalnih indikatorjev na lokalni ravni 
Slovenija uvršča med države, ki imajo nadpovprečen delež podeželskih območij. Kar 
57,3 % slovenskega prebivalstva živi na podeželju, ki predstavlja 89,1 % celotnega 
ozemlja države. Kljub temu je potrebno poudariti, da tipična podeželska krajina v 
večini območij izginja, ruralno okolje pa počasi spreminja svoje značilnosti 
(Nacionalni strateški …, 2005, str. 3). 
 



KGZS – Zavod Ljubljana, Razvojni program podeželja in kmetijstva za območje občin 
    Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Radeče za obdobje 2007–2013   
 

 

38

 

V strukturi BDP še vedno prevladujeta industrija in storitve. Delež kmetijstva je zelo 
majhen, v zadnjih letih celo pada. To je značilno tudi za druge države EU, saj se 
razvijajo predvsem storitvene dejavnosti. V letu 2003 je kmetijstvo doseglo le 2,6 % 
BDP, v letu 1995 pa je ta znašal 4,2 % (Slovenija v številkah, 2004, str. 64). 
 
Obseg mednarodne menjave Slovenije konstantno narašča. V strukturi izvoza je 
delež kmetijskih proizvodov zanemarljiv, prehranski izdelki in pijača pa predstavljajo 
3,4 % vrednosti celotnega slovenskega izvoza. Delež obeh omenjenih skupin 
proizvodov v strukturi uvoza je bistveno večji (PRP za RS 2004–2006, 2004).  
 

Preglednica 30: Pomen kmetijstva za slovensko gospodarstvo – makroekonomski indikatorji 

 Enota mere 2000 2001 2002 
BDP (tekoče cene) mio EUR 19.682 21.825 23.321
BDP na prebivalca EUR 9.889 10.957 11.690
BDV: kmetijstvo % 3,5 3,3 3,1
BDV: industrija % 32,1 30,9 30,4
BDV: storitve % 60,6 62,3 63,6
Delež kmetijstva: 

− zaposlovanje 
− izvoz 
− uvoz 

 
% 
% 
% 

9,9
3,7
6,4

 
10,3 

3,7 
6,6 

9,2
*
*

* ni podatkov 
 
 
Po letu 1996 so v Sloveniji cene kmetijskih pridelkov pri proizvajalcih realno padale. 
Podoben padec je zaslediti tudi pri cenah blaga in storitev za kmetijstvo. Po letu 
1997 je bil opazen trend padanja dohodka v kmetijstvu, v letu 2000 se je dohodek 
precej zamajal (velike spremembe v obsegu proizvodnje – izmenjava dobrih in slabih 
letin). 
 
Pristop Slovenije k EU je spremenil tudi razmere v ekonomskem okolju podjetij v 
živilskopredelovalni dejavnosti – enoten trg je povečal pritisk konkurence; tako je 
zaznati na tem področju recesijo. Po številu podjetij in zaposlenih so 
najpomembnejše dejavnosti v tej industriji: pekarstvo, predelava mesa, predelava 
sadja in vrtnin. Te dejavnosti zaposlujejo več kot polovico delavcev v tej panogi. V 
letu 2004 je skoraj 25 % BDV ustvarila mesnopredelovalna panoga, 15 % pa mlečno 
predelovalna podjetja.  
 
Delež Slovenije v mednarodni trgovini s kmetijskimi proizvodi je praktično 
zanemarljiv. Zunanja agroživilska tržna bilanca je tradicionalno negativna. Trgovina s 
kmetijskimi proizvodi predstavlja okoli 2,8 % vsega slovenskega izvoza in 6,3 % 
vsega slovenskega uvoza. Agroživilska bilanca se je poslabšala v prehodnem 
obdobju. 
 
Pristop Slovenije k EU je spremenil razmere za podjetja v živilsko-predelovalni 
industriji. Uveljavljata se enotni trg in večji pritisk konkurence tujih ponudnikov, torej 
spremembe v skupni tržni in zunanjetrgovinski ureditvi.  
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Proizvodnja hrane, pijač in tobačnih izdelkov je v letu 2003 prispevala 2,43 % 
dodane vrednosti v BDP, v zaposlenih pa je njen delež znašal 2,38 %. V letu 2003 
se je po kriteriju »prispevek dodane vrednosti« živilskopredelovalna dejavnost 
uvrstila na tretje mesto v predelovalni dejavnosti za oddelkoma proizvodnja kemikalij 
in kemičnih izdelkov ter proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav. 
Delež v BDP se je v primerjavi z letoma 1999 in 2003 znižal na 7 %, delež 
zaposlenih pa za 6 %. 
 
V letu 2004 je bilo v 424 podjetjih živilskopredelovalne industrije zaposlenih 18.141 
delavcev (7 % manj kot leta 2000), sredstva so bila ocenjena na 568,1 mrd SIT, 
prihodki od prodaje pa so bili v primerjavi z letom 2000 nižji za 4 %. Torej je ta 
panoga v recesiji.  
 
Po številu podjetij in številu zaposlenih so najpomembnejše dejavnosti 
živilskopredelovalne industrije pekarstvo, predelava mesa, predelava sadja in vrtnin, 
ki skupaj zaposlujejo več kot polovico delavcev v panogi (Nacionalni strateški …, 
2005, str. 39, 42). 
 
 

2.4.3 CILJI IN PREDNOSTNE NALOGE SLOVENSKEGA KMETIJSTVA 
 
Po pristopu RS v EU se ukrepi politike razvoja podeželja izvajajo v okviru krovne 
uredbe EU s tega področja (Uredba Sveta 1257/99), pretežni del teh ukrepov pa se 
sofinancira iz javnofinančnih virov EU. Temeljna dokumenta, ki opredeljujeta 
izvajanje politike razvoja podeželja v prvem obdobju po pristopu sta Program razvoja 
podeželja 2004–2006 (v nadaljevanju: PRP 2004–2006) in Enotni programski 
dokument 2004–2006 (v nadaljevanju: EPD 2004–2006). 
 
Omenjena dokumenta predstavljata celovito načrtovanje, izvajanje in spremljanje 
politike razvoja podeželja v RS. Zajemata različne strukturne ukrepe, ki so 
namenjeni ohranjanju in razvoju kmetijstva ter z njim povezanim dejavnostim. Iz 
evropskega kmetijskega proračuna so z različnimi deleži financirani nacionalni 
programi in ukrepi, verificirani s strani EU. 
 
V Programu razvoja podeželja RS 2004–2006 so opredeljeni cilji in prednostne 
naloge za slovensko kmetijstvo, ki temeljijo na dokumentih, ki so bili sprejeti po letu 
1990. Leta 1993 je bila sprejeta Strategija razvoja slovenskega kmetijstva, v kateri 
so bile postavljene osnovne smernice za spremembe slovenske kmetijske politike 
(prej jo je določala jugoslovanska politika). Tu je bilo že določeno, da ima slovensko 
kmetijstvo poleg proizvodne še druge pomembne naloge (ohranjanje kulturne 
krajine, varovanje naravnih virov, zaščita okolja in podeželja). V skladu s to strategijo 
slovenska kmetijska politika določa 4 ključne cilje: 
 

- stabilna pridelava kakovostne in čim cenejše hrane ter zagotavljanje 
prehranske varnosti, 

- ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine, ohranjanje kmetijske zemlje in 
varstvo kmetijskih zemljišč ter voda pred onesnaženjem in nesmotrno rabo, 

- trajno povečanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva, 
- zagotavljanje paritetnega dohodka nadpovprečno produktivnim prebivalcem. 
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Državni razvojni program določa prestrukturiranje kmetijstva in razvoj podeželja kot 
eno od štirih nacionalnih prioritet. Družba daje kmetijstvu pomembno vlogo v svoji 
sredini, ki ni plačana skozi pridelke in proizvode, zahteva pa določena izravnalna 
sredstva. 
 
Poleg družbenega interesa po ohranitvi uravnotežene gostote poseljenosti in 
obdelanih kmetijskih zemljiščih je posebna skrb namenjena tudi zahtevam po 
varovanju okolja ter tipične podeželske krajine, zaščiti tal in vodnih virov pred 
onesnaževanjem. Rezultati novih usmeritev kmetijske politike se kažejo v pripravi 
kmetijsko okoljskih programov, novi definiciji OMD, novemu pristopu k naložbam v 
kmetijska gospodarstva, živilsko predelovalno industrijo ipd. 
 
Cilji politike razvoja podeželja bodo doseženi z uresničevanjem dveh prednostnih 
nalog: 

- sonaravnim razvojem kmetijstva in podeželja, 
- ekonomskim in socialnim prestrukturiranje kmetijstva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 6: Prednostni nalogi Programa razvoja podeželja RS 2004–2006 
 
 
Slovenija je skladno z zakonodajo EU, za črpanje sredstev iz evropskih strukturnih 
skladov dolžna pripraviti EPD. Ta vsebinsko izhaja iz Državnega razvojnega 
programa RS 2001–2006 (DRP), ki prestavlja izvedbeni dokument Strategije 
gospodarskega razvoja Slovenije (SGRS) kot glavnega strateškega dokumenta 
države. DRP in SGRS sta indikativnega značaja, EPD pa dobi po uskladitvi med RS 
in Evropsko komisijo status mednarodne pogodbe, ki je zavezujoča. V EPD je 
prestrukturiranje kmetijstva, gozdarstva in ribištva opredeljeno kot 3. prednostna 
naloga in vsebuje 7 ukrepov, ki se bodo izvajali v letih 2004–2006 v skupni višini  
47.138.186 EUR. 

Prednostni nalogi Programa razvoja podeželja RS 2004–2006 

Ekonomsko in socialno prestrukturiranje 
kmetijstva: 
Bistvo te naloge je strukturna izboljšava v 
kmetijstvu ter prilagoditev standardom EU 
predvsem na področju varovanja okolja. 
 
 Ukrepi: 
-zgodnje upokojevanje kmetov, 
-podpora izvajanju EU standardov na KMG, 
-tehnična pomoč. 

Sonaraven razvoj kmetijstva in podeželja: 
Bistvo te naloge je varovanje naravnih virov, 
ohranjanje značilnih elementov krajine in 
poselitvene strukture na podeželju.  
 
Ukrepi predstavljajo izravnavo stroškov pri 
pridelavi za t. i. javno dobro: 
- izravnalna plačila za območja z omejenimi 
možnostmi za kmetijsko dejavnost (ukrep 
OMD), 
- kmetijsko okoljski ukrepi (ukrepi SKOP). 
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2.4.4 KMETIJSKA POLITIKA RAZVOJA PODEŽELJA 2007-2013 
 
V letu 2005 so se že začele aktivnosti za pripravo pomembnih dokumentov za 
nadaljevanje prvotno zastavljenih ciljev razvoja podeželja (Nacionalni načrt razvoja 
podeželja 2007–2013, Razvojni program podeželja 2007–2013) ob hkratnem 
upoštevanju novih smernic EU. Za obdobje 2007–2013 mora vsaka država članica 
EU opredeliti tematske in prednostne naloge za razvoj kmetijstva in podeželja, 
določene po posameznih oseh. Potrebno je opredeliti ukrepe, ki bodo najbolj 
prispevali k zastavljenim ciljem. V okviru izbranih ukrepov se bodo oblikovale 
uredbe, pravilniki in javni razpisi, na osnovi katerih se bodo dodeljevala proračunska 
sredstva.  
Novosti skupne kmetijske politike razvoja podeželja 2007–2013 uvajajo načelo 
partnerstva, povezovanja dobrih praks in informiranja. RPP bo v naslednjem obdobju 
temeljil na 4 oseh (prej imenovanih stebri), od katerih bo ena organizacijska in bo 
povezovala ostale tri. 
Ravnovesje med tremi ključnimi področji ukrepanja, konkurenčnostjo, okoljem, 
diverzifikacijo in kakovostjo življenja, bo Slovenija dosegla s ciljno in premišljeno 
razporeditvijo sredstev med področji ukrepanja. Z določitvijo in izvajanjem 
nacionalnih prednostnih nalog bo Slovenija prispevala tudi k uresničevanju 
nacionalnih ciljev, vezanih na razvoj podeželja, ter si pri tem prizadevala za 
ravnovesje med posameznimi področji ukrepanja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 7: Razvojni program podeželja 2007–2013 po oseh 
 

Program razvoja 
podeželja 2007-2013 

4. Os LEADER 
povezovalna os za ostale 3 osi 

3. os 
 

Diverzifikacija + kvaliteta 
življenja 

 
 

2. os
 

Varovanje okolja in upravljanje 
z zemljišči 

 
- pomoč kmetom na OMD 
- nadomestila na območjih Natura 
2000 
- okoljska izplačila in izplačila za 
prijazno rejo živali 
- podpore za neposredne naložbe 
(alternativna energijski …) 
- prvo pogozdovanje zemljišč, 
gozdarska okoljska izplačila, 
urejanje in nega gozdov 
- okoljske subvencije (SKOP) 

 

1. os 
 

Konkurenčnost 
 

Konkurenčnost dejavnosti 
na podeželju, zlasti 

kmetijstva/gozdarstva 

Enoten sistem programiranja, financiranja in nadziranja 
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Vse države članice EU bodo morale vzpostaviti program LEADER. Osnovni namen 
tega programa je določen v osnutku Programu razvoja podeželja 2007–2013 in 
pomeni implementacijo politike razvoja podeželja članic EU na sregionalni ravni.  
 
Ključna načela programa LEADER so:  

- delovanje od spodaj navzgor, 
- partnerstvo, 
- inovativen pristop. 

 
V prejšnjem obdobju je bil LEADER samostojen sklad, v prihodnje pa bo del 
Programa razvoja podeželja 2007–2013. Jedro predstavlja lokacijska skupina (LAS), 
ki spodbuja in usmerja razvoj podeželja na pod-regionalni ravni. V vsaki državi 
članici naj bi se ustanovila mreža za razvoj podeželja, katere vloga je koordinacija, 
promocija in izobraževanje LAS. Zadeva je trenutno še odprta in v sprejemanju. 
 
Za območje Zasavja so pomembne vse 4 osi, saj bomo le s povezavo vseh skupin 
ukrepov dosegli želen končni rezultat.  
 
V sklopu osi 1 – konkurenčnosti agroživilstva in gozdarstva so zlasti pomembni 
ukrepi pomoči mladim kmetom, ki šele začenjajo s samostojnim kmetovanjem in s 
sredstvi za prevzem kmetije in za zagon kmetovanja ne razpolagajo. Glede na to, da 
je izobrazba ljudi na področju kmetovanja in s kmetijstvom povezanih dejavnosti v 
splošnem slaba, sta zelo pomembna tudi poklicno usposabljanje in informiranje. 
Marsikje se že leta ni vlagalo v zemljišča, živino, mehanizacijo in objekte, zato so 
velikega pomena tudi podpore v naložbe v kmetijstvu in dodajanje vrednosti 
kmetijskim in gozdarskim proizvodom. Kmetije, ki že proizvajajo pridelke in izdelke, 
nastopajo na trgu neorganizirano in zato njihovi produkti niso konkurenčni. 
Pomembna bo njihova večja vključitev v sheme kakovosti ter dejavnosti informiranja 
in pospeševanja prodaje. Na vseh področjih ukrepov osi 1 bo pomembna svetovalna 
dejavnost, ki bo pomagala tako do znanja kot tudi do delovanja in preživetja v 
skladnosti s standardi EU. 
 
V sklopu osi 2 – varovanje okolja in podeželja imajo velik pomen za ohranjanje 
kmetovanja na zavarovanih območjih, območjih s težjimi naravnimi dejavniki za 
kmetovanje izravnalna plačila ter kmetijsko okoljski ukrepi in ukrepi za dobro počutje 
živali. Z vidika ohranjanja okolja in naše dediščine so pomembne tudi podpore v 
neproizvodne naložbe. 
 
V sklopu osi 3 – povečanje kakovosti življenja na podeželju in ekonomske 
diverzifikacije bo pomen pridobila diverzifikacija tako v kmetijstvu, podobno kot v 
nekmetijskih dejavnostih, ob hkratnem ohranjanju kmetijskih površin v sedanjem 
stanju. Podpore ustanavljanju in rasti mikro in makro podjetij bi morale biti omejene 
na dejavnosti in obseg, ki ne bosta negativno vplivala na podeželje. Za izboljšanje 
kakovosti na podeželju pa bo poudarek na razvoju osnovnih storitev na podeželju, 
obnovi in razvoju vasi ter zaščiti in ohranitvi podeželskega izročila. Pri tem bosta 
pomembna tudi poklicno usposabljanje in informiranje. 
 
V sklopu osi Leader bodo za doseg ciljev velikega pomena vse tri predvidene 
aktivnosti. 
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2.4.5 ZNAČILNOSTI KMETIJSTVA NA PROJEKTNEM OBMOČJU 
 
Za navedene značilnosti slovenskega kmetijstva so značilne tudi za območje občin: 
Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Radeče. Večina kmetij je v območjih s težjimi 
pridelovalnimi razmerami. Kmetije so razdrobljene in obsegajo povprečno 4,5 ha. To 
dokazujejo tudi podatki o uveljavljanju neposrednih plačil za OMD, kjer kmetje 
uveljavljajo subvencije za gorsko višinske, strme in gričevnato hribovite kmetije. 
Večini zasavskih kmetij so za preživetje pomembni predvsem drugi viri dohodka iz 
nekmetijskih dejavnosti. Brez teh dodatnih virov bi zasavske kmetije najverjetneje 
propadle. 
 
V nadaljevanju so uporabljeni podatki popisa kmetijskih gospodarstev iz leta 2000. V 
času priprave tega dokumenta s strani AKTRP ni bilo možno pridobiti novejših 
podatkov, potrebno pa je poudariti, da se statistični podatki precej razlikujejo z 
obstoječimi podatki AKTRP. Agencija je v teh letih vzpostavila sistem podatkov, kjer 
naj bi bilo vnešeno dejansko stanje. Ker je dejansko stanje vezano na izplačilo 
subvencij in nadzor, je sproti ažurirano. Statistični urad in geodetski zavod zajemata 
podatke drugače, glede na knjižno stanje. Dejansko in knjižno stanje se ne ujemata, 
prihaja do precejšnjih odstopanj. Podatki o rabi kmetijskih zemljišč se urejajo na 
upravnih enotah s projektom vzpostavitve GERK. Predvideno je bilo, da naj bi bili do 
konca leta 2005 podatki po posameznih upravnih enotah usklajeni. Nekateri popravki 
še vedno potekajo, ostali deli se bodo urejevali postopno v naslednjih letih (gozdovi 
ipd.).  
 
Popis kmetijskih gospodarstev v letu 2000 je bil izveden po novi metodologiji, zato 
ga je težko primerjati s preteklimi leti. Podatki so potrebni tudi za pripravo poročil, 
posredovanja podatkov drugim institucijam, zato želimo v tem dokumentu prikazati 
več podatkov in obrazložitev posameznih rubrik, čeprav vemo, da niso najbolj točni, 
pomagajo pa pri načrtovanju in pripravi nadaljnjih ocen. 
 
Razmere za kmetovanje v Zasavju so, kot smo že večkrat omenili, zelo neugodne. 
Kmetijske površine se razprostirajo od 300 do 900 m nadmorske višine. Intenzivnost 
pridelave v strmih legah je v primerjavi z ravninskimi legami dosti manjša. Strojna 
obdelava površin je otežena, kjer je možna, pa zahteva posebno mehanizacijo. Ta je 
običajno tudi cenovno težje dostopna. Kvaliteto pridelave dodatno otežujejo 
neugodna tla. Poljedelstvo v Zasavju ni razvito, kar je, glede na neugoden teren 
kmetijskih površin, logično. 
 
Osnovna kmetijska dejavnost je še vedno živinoreja, predvsem govedoreja (krave 
molznice, dojilje, pitanci) in reja drobnice (ovce, koze). V zadnjih letih močno upada 
reja perutnine, ki je bila na tem območju precej razvita (povezanost z zadrugami). 
Vsa neugodna dogajanja (BSE, kloramfenikol, prašičja kuga, nizke odkupne cene, 
suša, toča, pozeba ipd.) zelo negativno vplivajo na nadaljnji razvoj živinoreje.  
 
 

2.4.5.1  Kmetijska zemljišča in druge površine 
 
V Popisu kmetijskih gospodarstev 2000 so bile upoštevane kmetije, ki imajo v lasti 1 
ha in več primerljivih površin. Leta 1991 so v popisu upoštevali tudi kmetije od 0,1 ha 
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površin, ki jih je bilo v Zasavju precej. Število kmetijskih gospodarstev se je, zaradi 
uporabe nove metodologije zajemanja podatkov, posledično znatno zmanjšalo. 
 

Preglednica 31: Družinske kmetije po rabi KZU po občinah, 2000 

KATEGORIJA  
Vsa kmet. 

zemljišča v 
uporabi 

Travniki in 
pašniki 

Njive in 
vrtovi 

Kmečki 
sadovnjaki Vinogradi Intenzivni 

sadovnjaki

SLOVENIJA 86.320 74.183 80.799 61.132 35.107 4.956
Radeče 241 236 232 230 60 *
Hrastnik 192 192 178 169 * *
Trbovlje 181 180 141 147 7 *
Zagorje ob Savi 674 671 615 613 * *
SKUPAJ - občine 1.288 1.279 1.166 1.159 * *
* ni podatkov 
Vir: SURS, Popis KMG 2000 
 
 
Največ družinskih kmetij je v občini Zagorje ob Savi (674), najmanj pa v občini 
Trbovlje (181). Po rabi KZU prevladujejo na družinskih kmetijah travniki in pašniki, 
sledijo njive in vrtovi, kmečki sadovnjaki, vinogradi pa so le v občinah Radeče in 
Trbovlje. Po podatkih iz leta 2000, intenzivnih sadovnjakov v Zasavju skoraj ni oz. so 
njihove površine zelo majhne. 
 

Preglednica 32: Število in povprečna velikost kmetijskih gospodarstev po občinah, 2000 

Povprečna velikost KMG glede na: 
OBČINE Število KMG KZU skupaj (ha) 

KZU/KMG (ha) Število GVŽ/KMG 
Zagorje ob Savi 674 3.857,95 5,72 0,93 
Trbovlje 181 1.126,65 6,22 0,89 
Hrastnik 192 1.148,18 5,98 0,90 
Radeče 241 1.037,65 4,31 0,75 
SKUPAJ-
občine 1.288 7.170,43 5,57 0,88 

Slovenija 86.320 456.214,78 5,28 0,65 
Vir: Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007–2013 (analiza stanja), julij 2005, str. 30 
 
 
Po podatkih iz zgornje preglednice je povprečna velikost kmetijskih gospodarstev 
glede na KZU največja v občini Trbovlje (6,22 ha), najmanjša pa v občini Radeče 
(5,28 ha). Družinske kmetije so v letu 2000 v omenjenih občinah redile skupaj 1.139 
GVŽ in v povprečju 0,88 GVŽ/kmetijo. Nad zasavskim povprečjem so vse občine z 
izjemo Radeč, vse pa so nad slovenskim povprečjem (0,65 GVŽ/kmetijo).      
Proizvodna struktura je neposreden odraz strukture rabe kmetijskih zemljišč. V RS 
sta v rastlinski pridelavi vodilni kulturi koruza (silažna, za zrnje) in pšenica (približno 
2/3 vseh njivskih površin). Za kmetije je značilna nizka stopnja specializacije in velika 
razdrobljenost poljedelske pridelave. V živinoreji prevladuje govedoreja, ki je tudi 
najprimernejša živinorejska usmeritev glede na naravne danosti in obseg travinja. V 
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zadnjih letih se širi tudi reja drobnice (ovce, koze), ki bo s pašo vplivala na 
ohranjanje kulturne krajine v strmih legah, kjer je strojno spravilo krme 
onemogočeno. Takšno stanje pa je zaslediti tudi v obravnavanih občinah, izjema je 
proizvodnja žit, ki so pretežno namenjena prehrani živali (koruza, ječmen, tritikala), 
zaradi pretežno strmega in hribovitega območja, ravnih površin ni oz. so izjeme 
glede na celoto (Izlake, Mlinše).  
 

Preglednica 33: Porazdelitev družinskih kmetij po velikostnih razredih KZU (ha), 2000 

KZU (ha) OBMOČJE  
do 2 od 2,1 do 5 od 5,1 do 10 od 10,1 

Skupaj 

Radeče 74 88 59 20 241 
Hrastnik 30 66 70 26 192 
Trbovlje 15 55 87 24 181 
Zagorje ob Savi 75 237 298 64 674 
SKUPAJ - občine 192 443 509 144 1.288 
SLOVENIJA 22.997 30.380 22.053 10.890 86.320 
Vir: SURS, Popis KMG 2000 
 
 
Iz Preglednice 32 je razvidno, da je bilo v letu 2000 največ kmetij (674) v občini 
Zagorje ob Savi, kar predstavlja dobro polovico vseh zasavskih kmetij. Najmanj 
(181) jih je bilo v Trbovljah. Največ kmetij (509) ima v lasti od 5 do 10 ha kmetijskih 
zemljišč, najmanj kmetij (144) pa ima v lasti 10 in več ha, kar je še vedno trend tudi v 
Sloveniji.  
 
Vzpodbuden je podatek, da se število majhnih kmetij zmanjšuje, povečuje pa se 
število večjih kmetij tako v Sloveniji, kot tudi v projektnem območju. Večje kmetije so 
tudi bolj tržno usmerjene in lažje konkurirajo razmeram na trgu. To je tudi eden 
izmed ključnih ciljev tega dokumenta – dvig konkurenčnosti kmetijstva na 
obravnavanem območju. 
 
 

2.4.5.2  Zaščitene kmetije 
 
Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 70/95) je bil sprejet 
kot eden izmed inštrumentov varovanja nadaljnjega drobljenja kmetij. Ureja 
posebnosti pri dedovanju tistih kmetijskih gospodarstev, ki po tem zakonu 
izpolnjujejo kriterije za določitev »zaščitene kmetije«. Ta je po zakonu tista kmetijska 
oz. kmetijsko-gozdarska enota, ki je: 

- v lasti ene fizične osebe ali v solastništvu ali skupni lasti zakonskega para ali 
v solastništvu enega od staršev in otroka ali posvojenca oz. njegovega 
potomca (vnuki); 

- obsega najmanj 5 ha in ne več kot 100 ha primerljivih kmetijskih površin, pri 
čemer šteje za 1 ha primerljive površine: 1 ha njiv ali 2 ha travnikov ali 4 ha 
pašnikov ali 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov ali hmeljišč, 8 ha 
gozda ali 5 ha gozdnih plantaž ali 6 ha barjanskih travnikov ali drugih površin. 
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Po uradni dolžnosti določi zaščiteno kmetijo z odločbo upravna enota, na območju 
katere leži pretežni del zemljišč, ki sestavljajo zaščiteno kmetijo. Pravnomočna 
odločba se vpiše v zemljiško knjigo. 
 
Za zaščitene kmetije velja poseben režim pri prometu s kmetijskimi zemljišči. V 
skladu z 18. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03 – UPB) 
velja, da se zaščitena kmetija ne sme deliti razen v primerih, ki jih določa zakon. 
 
Predaja kmetije je odvisna od situacije, vendar je usmerjeno bolj v to smer, da se 
celotna kmetija preda eni osebi, ostalim se deleži izplačajo oz. se lahko predajo manj 
vredna zemljišča določene vrednosti ipd. 
 
Število zaščitenih kmetij v posameznih občinah: 

- Radeče: cca 50 kmetij, 
- Hrastnik: cca 33 kmetij, 
- Trbovlje: cca 65 kmetij, 
- Zagorje ob Savi: cca 260 kmetij. 

 
 

2.4.5.3  Nosilci kmetijskih gospodarstev 
 
V RS je bilo v letu 2003 v delo na družinskih kmetijah vključenih 207.743 družinskih 
članov in 268 redno zaposlenih, od tega so imela kmetijska podjetja in zadruge 
3.234 redno zaposlenih. Starostna struktura gospodarjev na družinskih kmetijah se 
je v primerjavi z letom 2000 nekoliko znižala. Več kot 50 % gospodarjev je starejših 
od 55 let (43.579 oseb), delež mlajših od 45 let pa znaša okrog 20 % (14.341 oseb). 
Izobrazbena struktura gospodarjev na družinskih kmetijah v RS je še vedno slaba, 
vendar se je po letu 2000 malo izboljšala. Delež gospodarjev brez izobrazbe ali 
samo z osnovnošolsko izobrazbo se je zmanjšal z 58 % na 55 %. Samo praktične 
izkušnje na področju kmetijstva ima 82 % gospodarjev, tečaje iz kmetijstva pa je 
opravilo 10 % gospodarjev (Nacionalni strateški …, 2005, str. 30-35). 
 
Starostna struktura gospodarjev je neugodna, saj je kar 76 % vseh gospodarjev v 
obravnavanih občinah starejših od 45 let (Preglednica 34). Gospodarjev, starih nad 
64 let je dobra tretjina (35 %). Le dobrih 8 % gospodarjev je starih pod 35 let, kar je 
za nadaljnji razvoj kmetijstva na tem območju skrb vzbujajoče. V večini primerov 
starejši gospodarji ne predajajo družinskih kmetij pravočasno mlajšim naslednikom, 
kar je tudi eden izmed ključnih razlogov, zakaj potekajo strukturne spremembe na  
kmetijah tako počasi oz. sploh ne potekajo. Starejši se bojijo sodobnih metod 
kmetovanja, prisegajo na ustaljene metode, razvoja skoraj ni, mladi pa odhajajo s 
podeželja v mesto. Kmetije se v velikih primerih predajajo prepozno (gospodarska 
poslopja so že dotrajana ker niso bila redno vzdrževana, kmetijska zemljišča so tudi 
precej zaraščena, namesto njiv so nastali travniki in pašniki ipd.). 
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Preglednica 34: Starost gospodarjev na družinskih kmetijah po starostnih skupinah, 2000 

Število KMG glede na starost gospodarjev (let) OBMOČJE 
pod 35 let 35–44,9 let 45–54,9 let 55–63,9 let nad 64 let 

Skupaj 

Radeče 17 29 59 62 74 241
Hrastnik 9 27 46 56 54 192
Trbovlje 10 30 39 46 56 181
Zagorje ob Savi 40 122 151 154 207 674
SKUPAJ-
občine 111 199 286 309 455 1.288

SLOVENIJA 4.487 13.222 19.979 20.942 27.706 86.336
Vir: SURS, Popis KMG 2000 
 
Težave pri prestrukturiranju in nadaljnjem investiranju na kmetijah nastajajo tudi 
zaradi lastništva kmetijskih zemljišč in objektov, ker je na marsikaterem KMG več 
lastnikov. Morebitna nadaljnja vlaganja in razvoj so odvisni predvsem od 
medsebojnih soglasij in zaupanja med lastniki.   
 
Tehnologija pridelave ter predelave se je precej spremenila, pri vsem tem pa novi 
predpisi zahtevajo tudi pridobitev določenih znanj, ki jih dokazujejo s potrdili in 
certifikati za opravljanje posameznih del. Neustrezna izobrazbena in starostna 
struktura dodatno poslabšujeta trenutno stanje, v nekaterih primerih pa silita v 
iskanje novih rešitev – prenos zemljišč na mlajše (tudi zaradi zagotavljanja pogojev 
na kmetiji po novih predpisih.  
 
V nadaljevanju je prikazana stopnja izobrazbe gospodarjev na družinskih kmetijah 
(Popis KMG 2000) na območju obravnavanih občin in Sloveniji. 
 

Preglednica 35: Število družinskih kmetij glede na izobrazbo gospodarjev, 2000 

Gospodarji na družinskih kmetijah glede na stopnjo izobrazbe OBMOČJE 
Manj kot OŠ OŠ Poklicna  Srednješolska Najmanj višja 

SKUPAJ 

Radeče 16 137 46 35 6 241 
Hrastnik 25 83 60 20 4 192 
Trbovlje 17 83 44 28 9 181 
Zagorje ob Savi 73 303 203 78 17 674 
SKUPAJ-
občine 131 606 353 161 36 1.288 

SLOVENIJA 9.717 40.698 22.448 10.596 2.781 86.336 
Vir: SURS, Popis KMG 2000 
 
 
Podatki v Preglednici 35 opozarjajo na slabo izobrazbeno strukturo gospodarjev na 
družinskih kmetijah tako na območju obravnavanih občin kot tudi v Sloveniji. Največ 
gospodarjev ima osnovnošolsko izobrazbo, sledi ji poklicna. Delež kmetov z najmanj 
višjo izobrazbo je zanemarljiv (2,8 %), vendar slovensko primerljiv (3,2 %). Slaba 
izobrazbena struktura gospodarjev negativno vpliva na pridobivanje in koriščenje 
različnih nepovratnih sredstev, saj ti večinoma ne znajo izpolnjevati obrazcev in ne 
razumejo samih postopkov, zaradi česar nastajajo težave. V prvih letih uvajanja 
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neposrednih plačil je bilo izvajanje postopki zelo težko. Zdaj je nekoliko bolje, saj se 
vlagatelji počasi navajajo na javne razpise in razpisno dokumentacijo. Podobne 
začetne probleme so imeli tudi v EU, vendar se je stanje po petih letih normaliziralo. 
V Sloveniji skrbi za baze podatkov o kmetijskih gospodarstvih AKTRP. Z 
vzpostavitvijo baz podatkov so številni postopki poenostavljeni in omogočajo lažjo in 
hitrejšo obravnavo vlog. 
 
Kmetijski svetovalci spodbujajo lastnike kmetijskih gospodarstev k pravočasni predaji 
le-teh mlajšim naslednikom, s tem pa zagotavljajo izvajanje strukturnih sprememb na 
kmetijah. Večjo ekonomsko vrednost bi dosegli s povečevanjem in združevanjem 
razdrobljenih in oddaljenih parcel, vendar pa strokovnjaki menijo, da bo to zelo težko 
izvedljivo. Medsebojne zamenjave parcel (komasacije) so možne, vendar pa po teh 
ni povpraševanja, saj je proces dolgotrajen. Eden od vzrokov je zgodovinsko 
povezana navezanost na zemljo, ki jo posameznik obdeluje. Ekonomska vrednost 
zaokroženih kmetij bi se tako povečala predvsem na račun manjših proizvodno 
vezanih stroškov. Takšne kmetije obenem predstavljajo tudi potencial razvoja 
dopolnilnih dejavnosti, kot dodatnemu viru dohodka na kmetiji. 
 
Več kot polovica oseb opravlja delo na kmetiji kot stransko dejavnost oz. občasno 
pomoč. Kmetije se bodo morale začeti povezovati v večje ekonomske enote, ki bodo 
nudile delo večjemu številu družinskih članov na kmetiji. Na to stanje je vplivala tudi 
industrija, ki je bila pred desetletji v Zasavju gonilna sila razvoja. Dokaj ugodni 
dohodki v rudarstvu, steklarstvu  gradbeništvu in drugih dejavnostih so botrovali  
temu, da so na tem območju nastajale nekakšne »hobi kmetije«. Sedaj se stanje 
nekoliko spreminja. Upadanje delovnih mest v gospodarstvu in porast brezposelnosti 
ponovno dajejo kmetijstvu pomembno vlogo, marsikomu že predstavlja vir preživetja. 
Nekatere kmetije se že nekaj let načrtno lotevajo prestrukturiranja in postopoma 
izvajajo investicije, ki naj bi dolgoročno prispevale k dodatnemu viru dohodka in 
boljšemu izkoristku KMG. Na tem območju je tovrstnih kmetij zelo malo. 
 

Preglednica 36: Družinski člani in redno zaposleni na družinskih kmetijah, 2000 

Družinski člani na družinskih kmetijah  
 OBMOČJE ne dela na 

kmetiji 
delajo na 

kmetiji 
edina 

dejavnost
glavna 

dejavnost
stranska 
dejavnost

občasna 
pomoč 

SKUPAJ 

Radeče 179 673 90 55 374 154 852 
Hrastnik 119 573 39 72 318 144 692 
Trbovlje 106 536 102 55 235 144 642 
Zagorje ob Savi 557 2.155 297 201 961 696 2.712 
SKUPAJ 961 3.937 528 383 1.888 1.138 4.898 
SLOVENIJA 70.453 252.725 46.213 23.838 105.130 77.544 323.178 
Vir: SURS, Popis KMG 2000 
 
Glede na število KMG je bilo pričakovati, da bo izstopala občina Zagorje ob Savi 
(Preglednica 36). Na teh kmetijah dela kar 2.155 družinskih članov od skupaj 3.937. 
Sledijo Radeče s 673, Hrastnik s 573 in Trbovlje s 536 družinskimi člani. Kmetijstvo 
kot edina dejavnost zaposluje 528 družinskih članov, kot glavna dejavnost pa 383 
družinskih članov. Delež tistih, ki delajo na kmetiji, je 80,4 %. V Sloveniji znaša ta 
delež 78,2 %. 
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2.4.5.4 Živinoreja – glavna kmetijska dejavnost 
 
Zaradi naravnih danosti, ki pogojujejo predvsem ugodno izkoriščanje travinja, 
predstavlja živinoreja osrednjo panogo v slovenskem kmetijstvu. Delež živinoreje v 
bruto vrednosti kmetijske pridelave je v Sloveniji več kot 50 %. Govedo še vedno 
predstavlja več kot 70 % vse živine v Sloveniji. V primerjavi s Slovenijo imajo v EU v 
strukturi živine več govedi le Francija, Irska in Luksemburg. Obratno razmerje se 
pojavlja pri prašičih in drobnici, kjer ima Slovenija kljub ugodnim razmeram za rejo v 
strukturi GVŽ, povsem zanemarljiv delež, ki pa se je z uvedbo neposrednih plačil za 
drobnico povečal. Hkrati se je povečal stalež živali in zainteresiranost rejcev tudi za 
to živinorejsko panogo. Na kmetijah sta prevladujoča dva proizvodna tipa: reja pašne 
živine in mešana živinoreja. Skupaj predstavljata dobro polovico vseh kmetij. Čistih 
proizvodnih tipov je razmeroma malo (Nacionalni strateški …, 2005, str. 32). 
 

Preglednica 37: Struktura živinorejske proizvodnje v Sloveniji 

 Slovenija EU-15 
GVŽ (000) 479,00 115.380,00 
Struktura GVŽ (%) 

− govedo 
− prašiči 
− ostalo (ovce, koze, konji) 

 
76,70 
12,70 
10,60 

 
52,30 
24,40 
23,30 

Povprečno št. GVŽ na ha kmetijskih zemljišč 0,85 0,90 
Vir: Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007-2013, julij 2005, str.32 
 
 
Intenzivnost živinorejske proizvodnje, merjene s številom GVŽ na ha kmetijske 
zemlje, se je v Sloveniji večala po letu 1997 in zaključila v letu 2002. Po tem letu se 
proizvodni rezultati slabšajo. V strukturi prevladuje govedoreja, v glavnem 
kombinirana proizvodnja (mleko in meso). Število živine v glavnem stagnira, skupni 
obseg proizvodnje mleka upada. Govedoreji sledi prašičereja, kjer je zaslediti padec 
števila živali. Enako velja za perutninarstvo, kjer je vidno upadla proizvodnja jajc.  
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Slika 8: Struktura živinorejske proizvodnje v Sloveniji in EU 

 
 
V zadnjem času stalno narašča obseg reje drobnice (ovce in koze). Upad števila 
živali je opaziti v govedoreji in perutninarstvu (v RS). 
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Preglednica 38: Število glav živine na začetku leta v RS (v tisoč) 

Vrsta živali 1990 1995 2000 2003 2005 
Konji 11 8 14 17 * 
Govedo 546 477 471 473 452 
Prašiči 558 571 558 656 547 
Ovce 23 29 73 107 129 
Perutnina * 5794 * 5266 * 

*ni podatkov 
Vir: SURS, Kmetijstvo in ribištvo 
 
 
Zasavski kmetje imajo v povprečju zelo majhen stalež živine, ki pa je primerljiv s 
slovenskim povprečjem. Na projektnem območju beležimo le nekaj kmetij z večjim 
staležem. Na takšno stanje vplivata že omenjeni razdrobljenost in majhnost kmetij. 
Čistih kmetij je malo. Zaradi uvajanja novih predpisov in uveljavljanja najrazličnejših 
subvencij, pa morajo kmetje upoštevati tudi zgornjo mejo glede obremenitve (GVŽ 
na ha kmetijskih površin). To posledično vpliva na iskanje novih rešitev, in sicer:  

- ali povečati kmetijske površine (najem, nakup ipd.) ter obdržati obstoječe 
število živali, 

- ali, zaradi pomanjkanja kmetijskih površin (nedoseganje normativov) znižati 
število GVŽ. 

 
Tisti, ki imajo dovolj delovne moči na kmetiji (stalno ali občasno), so usmerjeni bolj v 
prvo rešitev. Na tem območju ni razvita dejavnost javnih del na kmetijah (Gorenjska, 
ipd.), kar bi bila lahko v prihodnje pozitivna rešitev pri iskanju delovnih mest.  
 
V projektnem območju je bilo leta 2000 v živinorejo usmerjenih 1.237 kmetij 
(Preglednica 39), od tega skoraj polovica (662) v občini Zagorje ob Savi. Preostalo 
polovico dopolnjujejo občine Radeče (217), Hrastnik (190) in Trbovlje (168). Kmetje 
redijo v povprečju 5,51 GVŽ/KMG. Povprečju je najbližje občina Trbovlje (5,47), sledi 
ji občina Hrastnik (5,13). Občina Zagorje ob Savi je s 6,01 GVŽ/KMG nad zasavskim 
povprečjem. Iz preglednice je razvidno, da število GVŽ/KMG zmanjšuje predvsem 
veliko število majhnih kmetij (primer je občina Radeče, kjer imajo cca 70 kmetij s 
KZU do 2 ha). 
 

Preglednica 39: Družinske kmetije z GVŽ, 2000 

OBMOČJE Kmetije 
z GVŽ 

Govedo 
(št.) 

Krave molznice 
(št.) 

Prašiči 
(št.) 

Perutnina
(št.) 

Drobnica 
(št.) Skupni GVŽ GVŽ/ 

kmetijo 
Radeče 217 1.203 237 661 * * 937,53 4,32 
Hrastnik 190 1.115 202 302 59514 729 974,80 5,13 
Trbovlje 168 1.012 152 329   920,21 5,47 
Zagorje ob 
Savi 662 5.072 847 812 35172 1607 3.983,51 6,01 

SKUPAJ 1.237 8.402 1.438 2.104   6.816,05 5,51 

SLOVENIJA 77.189 483.51
1 136.840 390.15

5   442.787,
4 5,73 

*ni podatkov 
Vir: SURS, Kmetijstvo in ribištvo 
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Govedoreja 
 
Občina Radeče je bila v letu 2000 ob popisu kmetijstva vključena v občino Laško, 
zato podatkov za občino Radeče ni. Podatki za občini Trbovlje in Hrastnik so 
združeni zaradi enega svetovalnega območja. Število govedi se je v obdobju od 
2000 do 2005 na območju občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi zmanjšalo za 
421 glav (6-% zmanjšanje), kar je posledica uvedbe evidenc in dosledne prepovedi 
klanja na domu. Število kmetij z rejo govedi v omenjenih treh občinah se je 
zmanjšalo za 92, kar pomeni 10-% zmanjšanje. Rejo govedi so opustili manjši rejci, 
ki so redili po 1 do 2 živali. Zanimiv podatek je tudi, da je v občini Zagorje še vedno 
1.676 krav in telic starejših od 24 mesecev, na dan popisa 1.6.2000 pa jih je bilo 
1.722 glav, kar tudi nakazuje na majhno znižanje števila govedi. 
 

Preglednica 40: Stalež govedi po občinah 

 Popis – 1. 6. 2000 Podatki CRG – 31. 5.  2005 
Občina Št. govedi Št. kmetij Št. govedi Št. kmetij 
Hrastnik, Trbovlje 2.117 333 2.011 301 
Radeče - - 1.188 151 
Zagorje 5088 627 4.833 567 
Vir: Centralni register govedi 
 
Drobnica 
 
Za Radeče v letu 2000 ni podatka, ker je bil popis opravljen skupno za občino Laško 
in Radeče. Podatki za Trbovlje in Hrastnik pa so združeni zaradi enega svetovalnega 
območja. Število glav drobnice je v porastu, in sicer v petletnem obdobju je bilo leta 
2005 za 1861 glav več drobnice kot v letu 2000 (v občinah Trbovlje, Zagorje ob Savi 
in Hrastnik). Število kmetij z rejo drobnice se je v petletnem obdobju na istem 
območju povečalo s 139 na 224, kar pomeni 62 % povečanje. Navedeni podatki nam 
povedo, da so se določene kmetije iz reje govedi preusmerile v rejo drobnice, ali pa 
imajo poleg govedi še manjši trop drobnice, ki popase površine, manj primerne za 
pašo govedi. 

Preglednica 41: Stalež drobnice po občinah 

 Popis – 1. 6. 2000 Podatki CRG – 1. 4. 2005 
Regija, Občina Št. drobnice Št. kmetij Št.  drobnice Št. kmetij 
Hrastnik, Trbovlje 729 53 1.052 87 
Radeče - - 601 52 
Zagorje 1.607 86 2.605 137 
Vir: Centralni register govedi 
 
Razlogi za povečanje števila ovc in koz na kmetijah so različni, med njimi je tudi 
dodeljevanje različnih subvencij. Določene kmetije so rejo opustile, so pa zato druge 
povečale stalež živali, ker so si pridobile znanega in rednega kupca. To območje je 
precej strmo in gričevnato, na mnogih mestih je strojna obdelava površin nemogoča 
oziroma otežkočena. SKOP usmerja pridelovalce k reji živine na prostem, kar je za 
živino bolj zdravo in primernejše, obenem je za obdelovalca kmetijskih površin bolj 
enostavno in lažje (manjše število košenj, prestavljanje premičnih ograj za pašnike, 
ipd.). S stališča varstva okolja se ohranja kulturna krajina območja (hribovitost in 
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gričevnatost). Na tem območju je značilna reja predvsem mesne pasme ovac in koz, 
manj pa mlečne pasme (mleko, primerno za astmatike). Rejci drobnice s projektnega 
območja se povezujejo z Društvom rejcev drobnice CEKIN, ki uspešno deluje na 
območju več regij. Z bogatim programom dela pripomorejo k večji promociji in prodaji 
tovrstnih izdelkov. 
 
Konjereja 
 
Lahko bi rekli, da je konjereja v preteklem desetletju skoraj zamrla, sedaj pa se 
postopoma oživlja tudi na tem območju. Predvsem se uveljavlja reja športnih in  
drugih pasem konj. Z rejo avtohtonih pasem živali se ukvarja le 6 rejcev konj, od 
tega ima 5 rejcev do 3 kobile, eden pa ima več kot 20 kobil (slovenska hladnokrvna 
pasma). Kljub državnim spodbudam se reja avtohtonih pasem konj ne širi (nimajo 
urejene dokumentacije), medtem ko reja športnih konj in drugih pasem (haflinger) 
postopoma narašča (interni viri KSS). Vsekakor pa je spodbudna reja konj, ker 
prispevajo k preprečevanju zaraščanja kmetijskih površin ter urejanju dodatnih 
površin (male agromelioracije – izravnave terena, kjer je to mogoče, postavljanje 
novih pašnikov ali obnavljanje že nekaj desetletij opuščenih pašnikov ipd.). Nekoč je 
bila reja govedi in konj namenjena tudi dodatni delovni moči na kmetiji, danes pa  
preprečevanju zaraščanja površin, rekreaciji in razvoju turizma (konjeniške poti, 
sodelovanje na prireditvah, sodelovanje s šolami in domovi starejših občanov). 
 
Čebelarstvo 
 
Tudi na področju čebelarstva nastajajo spremembe. Zaradi prilagajanja novim 
razmeram in predpisom je na tem področju pričakovati upadanje te dejavnosti. Med 
je v teh krajih predstavljal marsikateremu čebelarju bolj „hobi dejavnost“ kot pa 
dodaten zaslužek, saj so pri proizvodnji medu ustvarjali več odhodkov kot prihodkov, 
njihovi čebelnjaki so majhni. Vendar je ta dejavnost precej pomembna tudi za to 
območje, saj je med zelo kvaliteten, poleg tega pa čebelarjenje pripomore k oprašitvi 
rastlin. Na tem področju je potrebno dobro premisliti, kako ohraniti čebelarstvo kot 
tudi dolgoletno znanje čebelarjev, saj je med kot proizvod zelo pomemben (zdravje, 
kozmetika ...).  
 
Reja perutnine 
 
Rejci perutnine so močno zmanjšali rejo perutnine, predvsem kokoši in piščancev, 
kar posledično vpliva tudi na proizvodnjo jajc. Vzroki so dokaj različni, med njimi so 
tudi propadanje zadrug ali neusklajenost z njimi, težave pri prodaji jajc, 
neusklajenost pri nabavi krme, sedaj pa še epidemija ptičje gripe. 
Tudi število večjih rej kokoši nesnic se je v zadnjih letih zmanjšalo. V občini Zagorje 
ob Savi se je ohranilo le 8 registriranih rej kokoši nesnic, v Trbovljah 4, v Hrastniku 1. 

Preglednica 42: Registrirani obrati reje kokoši nesnic 

Občina Število rej nesnic Skupno število nesnic v registrirani reji 
Zagorje 8 51.200 
Trbovlje 4 21.100 
Hrastnik 1 5.800 
Radeče 0 0 

Vir: Veterinarska uprava Republike Slovenije, z dne 6. 7. 2006 – registri 
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2.4.5.5  Proizvodna struktura kmetij 
 
Pridelava posameznih poljščin na slovenskih kmetijah je, v primerjavi z EU, veliko 
bolj razdrobljena, setvena sestava pa dokaj poenostavljena in zožena. Delež kmetij, 
ki pridelujejo posamezne poljščine, je pri vseh izbranih kulturah v Sloveniji večji, 
povprečne površine pa so povsod manjše. Slovenska kmetija v povprečju prideluje 
osemkrat manj žita, trinajstkrat manj pšenice, štirikrat manj koruze, sedemkrat manj 
krompirja kot primerljiva kmetija v EU. Celo površina travinja je petkrat večja kot v 
Sloveniji (PRP 2004–2006, 2004).  

Preglednica 43: Struktura vrednosti kmetijske proizvodnje v RS v obdobju 1990–2000 (%) 

 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Skupna kmetijska 
proizvodnja 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Rastlinska proizvodnja 
1. Poljščine 
    - žita 
    - industrijske rastline 
    - zelenjava 
    - krmne rastline 
    - zelene krmne rastline 
2. Sveže sadje 
3. Grozdje 

47,0
39,2

7,3
2,2

15,2
6,1
8,3
3,7
4,1

44,3
35,8

8,6
2,8
9,5
3,9

11,0
4,7
3,8

42,1
30,2

8,7
3,0
8,7
1,6
8,2
5,8
6,1

44,4
32,3

8,9
31
8,4
3,2
8,7
3,2
8,9

42,5 
31,2 

9,0 
3,3 
5,5 
4,0 
9,3 
4,1 
7,2 

39,7 
30,3 

6,8 
3,4 
6,0 
3,8 

10,3 
4,1 
5,4 

38,7
26,8

7,5
2,4
6,1
2,6
8,1
6,0
5,9

Živinorejska proizvodnja 
- govedo in mleko 
- prašiči 
- ovce, mleko in volna 
- perutnina in jajca 
- med 

52,9
25,5
11,5

0,1
15,8

0,0

55,7
31,9
12,2

0,3
11,2

0,2

57,9
32,7
11,8

0,4
12,7

0,3

55,6
30,1
11,8

0,5
12,9

0,3

57,5 
31,3 
11,7 

0,6 
13,5 

0,5 

60,3 
34,7 
12,3 

0,7 
12,3 

0,4 

61,3
36,7
11,2

0,9
11,9

0,6
Vir: Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007–2013 (analiza stanja), julij 2005, str. 33 
 
Obseg in struktura poljedelske proizvodnje v RS sta v veliki meri usmerjena v 
pridelovanje poljščin za potrebe živinorejske proizvodnje. Krma predstavlja nekaj 
manj kot polovico skupne proizvodnje poljščin. Setvena sestava se med leti 
razmeroma malo spreminja. Na njivah prevladujejo koruza in žita. V letu 2004 so 
zasedle kar 57 % kmetijskih površin. Sledi pridelava zelene krme z 29 %, krompir s 4 
%. Najmanjši delež pripada oljnicam in sladkorni pesi. 

Preglednica 44: Skupna rastlinska pridelava v RS v tisoč tonah 

 1990 1995 2000 2003 
Pšenica in pira 199,5 155,6 162,6 122,9 
Koruza 337,5 296,3 282,4 224,2 
Krompir 413,4 191,2 186,2 107,6 
Sladkorna pesa 167,0 265,1 349,1 202,1 
Sadje in oljke 129,9 147,1 175,7 136,4 
Grozdje 111,8 87,1 126,7 104,4 

Vir: SURS, Slovenija v številkah, 2004, str. 42 
 
Proizvodnja pšenice, pire in koruze je v obdobju od 1990 do 2003 upadala. Podobno 
velja za proizvodnjo krompirja. 
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Zaradi različnih klimatskih pogojev, obseg proizvodnje sadja v RS zelo niha. 
Raznoliki naravni pogoji omogočajo proizvodnjo različnih vrst sadja, med katerimi 
prevladuje proizvodnja jabolk, sledijo ji hruške, breskve, višnje in češnje. Letna 
nihanja so opazna tudi pri proizvodnji grozdja in vina (Nacionalni strateški …, 2005, 
str. 33). 
 

2.4.5.6  Družinske kmetije po tipu kmetovanja 
 
V spodnji preglednici (Preglednica 45) so družinske kmetije razvrščene po tipu 
kmetovanja. V projektnem območju prevladuje tip kmetovanja pašna živina in 
mešana živinoreja. Rastlinska pridelava je skoraj v celoti usmerjena v krmo za 
govedo in prašiče (žita, koruza, krmna pesa).  

Preglednica 45: Družinske kmetije po tipu kmetovanja, 2000 

 OBMOČJE Poljedelstvo Vrtnarstvo Trajni 
nasadi 

Pašna 
živina 

Prašiči in 
perutnina 

Mešana 
živinoreja 

Mešana 
rastlinska 
pridelava 

Mešana 
rastl. 

pridelava 
in 

živinoreja 

SKUPAJ 

Radeče 2 1 4 95 3 77 18 41 241
Hrastnik - 1 - 90 3 69 3 26 192
Trbovlje - - 3 73 7 70 2 26 181
Zagorje ob 
Savi 1 - 2 408 7 197 8 51 674

SKUPAJ-
občine 3 2 9 666 20 413 31 144 1288

SLOVENIJA 2.819 438 9.920 22.284 2.028 24.369 10.975 13.598 86.467
Vir: SURS, Popis KMG 2000 
 

2.4.5.7  Družinske kmetije po rabi njiv 
 
Njive so v glavnem namenjene pridelovanju krmnih rastlin (koruza za silažo, koruza 
za zrnje, krmna pesa) in žit. Možnosti v vrtnarstvu so trenutno še precej 
neizkoriščene, zlasti v zelenjadarstvu, pri zdravilnih zeliščih ipd.  

Preglednica 46: Družinske kmetije po rabi njiv, 2000 

Žita za 
pridelavo zrnja Krompir Krmne rastline Zelenjava Njive in vrtovi 

skupaj OBMOČJE
  družinske 

kmetije 
površina 

ha 
družinske 

kmetije 
površina 

ha 
družinske 

kmetije 
površina 

ha 
družinske 

kmetije 
površina 

ha 
družinske 

kmetije površina ha

Radeče 139 85,94 180 4,53 142 98,38 180 16,28 232 205,83

Hrastnik 54 18,29 166 6,71 106 39,31 94 4,58 178 69,01

Trbovlje 58 15,31 127 5,43 76 16,55 98 7,57 141 46,24

Zagorje ob 
Savi 254 98,71 475 15,93 381 164,31 406 44,41 615 327,60

SKUPAJ 505 218,25 948 32,6 705 318,55 778 72,84 1166 648,68

SLOVENIJA 55.874 85.852,09 54.882 2.876,86 39.380 41.035,08 58.353 8.799,97 80.799 150.178,03
Vir: SURS, Popis KMG 2000 
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Preglednica 46 prikazuje družinske kmetije po rabi njiv. Na njivah sta leta 2000 
prevladovala krompir in zelenjava, vendar le v smislu samooskrbe. Krompir je gojilo 
948 družinskih kmetij na skupaj 32,6 ha, kar znaša 3,4 ar na družinsko kmetijo. 
Zelenjadarstva je v povprečju nekaj več (9,4 ar). Kot smo že omenili, na njivskih 
površinah prevladujejo krmne rastline. V povprečju imajo družinske kmetije 45,18 ar 
njivskih površin, namenjenih gojenju krmnih rastlin.      
 

Preglednica 47: Družinske kmetije po površini poljščin, Popis KMG 2000 

Pšenica Ječmen Koruza za zrnje Krompir Silažna koruza
OBMOČJE družin. 

kmetije 
površina 

ha 
družin. 
kmetije

površina 
ha 

družin. 
kmetije

površina 
ha 

družin. 
kmetije

površina 
ha 

družin. 
kmetije 

površina 
ha 

Radeče 56 31,17 31 8,93 111 43,38 180 16,28 52 52,23

Hrastnik 21 7,78 z z 44 10,01 94 4,58 27 18,39

Trbovlje 22 6,25 z z 42 5,55 98 7,57 11 4,81

Zagorje ob Savi 97 40,81 23 6,29 198 45,98 406 44,41 100 51,50

SKUPAJ 196 86,01 23 6,29 395 104,92 778 72,84 190 126,93

SLOVENIJA 30.814 28.691,97 21.316 11.293,13 44.784 41.945,63 58.353 8.799,97 16.554 24.892,58

Vir: SURS, Popis KMG 2000 
 
 

2.4.5.8 Travniški sadovnjaki 
 
Pred leti sta Občini Hrastnik in Trbovlje podprli sodelovanje s KGZS Ljubljana in 
KGZS Novo mesto ter podpisali pogodbo o sofinanciranju nacionalnega projekta 
"Oživitev travniških sadovnjakov in sadnih vrtov v Sloveniji". Osnovi cilj projekta je bil  
ohranitev starih vrst sadnega drevja, obenem pa tudi podobe krajine – ohranjanje 
kulturne in naravne dediščine.  
 
Stare sorte sadja so bolj odporne pred škodljivci in neugodnim naravnim razmeram. 
V okviru projekta so se izvajale številne predstavitve predelave sadja (sok, kis, 
žganje, sušenje sadja), postopki etiketiranja, pakiranja ipd. Precej kmečkih 
gospodarstev pridno uporablja pridobljena znanja in že imajo nekaj produktov, ki še 
niso registrirani. V nadaljevanju so prikazani podatki o kmečkih sadovnjakih 
družinskih kmetij po vrstah sadnega drevja. 
 

Preglednica 48: Družinske kmetije po vrstah sadnega drevja (kmečki sadovnjaki) 

  Jablane Hruške Breskve Marelice Češnje in 
višnje 

Češplje in 
slive Skupaj 

Radeče 3.101 1.140 298 81 641 889 6.828
Hrastnik 4.898 1.309 248 23 392 925 8.182
Trbovlje 2.165 2.101 49 38 473 1.038 6.446
Zagorje ob Savi 9.429 4.627 205 127 1.286 4.115 22.067
SKUPAJ 19.593 9.177 800 269 2.792 6.967 43.523
SLOVENIJA 798.429 236.586 72.275 26.300 142.362 357.104 1.846.837
Vir: SURS, Popis KMG 2000 
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Med sadnimi vrstami drevja na družinskih kmetijah v projektnem območju 
prevladujeta jablana (19.593 dreves) in hruška (9.177 dreves). Najmanj je marelic 
(269), kar je trend tudi v Sloveniji (Preglednica 48).   
 
V letih 2004 in 2005 je na tem področju prišlo do večjih sprememb, saj so se 
potrošniki začeli zelo zanimati za pridelke travniških sadovnjakov tudi iz drugih regij. 
K temu je pripomogla tudi promocija v organizaciji kmetijsko svetovalne službe prek 
različnih delavnic, razstav, projektov in prospektov ter člankov v različnih revijah. Na 
tem področju se odpirajo nove ideje in možnosti za ustvarjanje dodatnega dohodka 
na kmetiji – strokovni ogled travniških sadovjakov (prikaz posameznih sort sadnega 
drevja, njihovih pridelkov ter možnih predelav in nakup sadja). 
 
 

2.4.5.9  Dopolnilne dejavnosti na kmetiji  
 
Dopolnilna dejavnost na kmetiji je s kmetijstvom oz. s kmetijskim gospodarstvom 
povezana dejavnost, ki se opravlja na samem gospodarstvu in mu omogoča boljšo 
izrabo njegovih proizvodnih zmogljivosti ter delovne sile družinskih članov (za 
družinske člane se štejejo vsi člani družine, ki prebivajo in delajo na kmetijskem 
gospodarstvu in niso najeta delovna sila).   
 
Dohodki iz dopolnilne dejavnosti ne smejo presegati dovoljenega cenzusa (1,5 
povprečne plače na zaposlenega v RS v preteklem letu oz. 3 povprečnih plač na 
zaposlenega v RS v preteklem letu na OMD). Ne glede na te omejitve je za nekatere 
dopolnilne dejavnosti določen največji dovoljeni fizični obseg. Dovoljenje za 
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji izda pristojna upravna enota, v kateri je 
kmetija oz. njen večinski del. 
Leta 2003 se je v RS z dopolnilno dejavnostjo ukvarjalo 2.867 družinskih kmetij (3,7 
% vseh kmetij). Po številčnosti izstopajo predvsem štiri dejavnosti: storitve s 
kmetijsko mehanizacijo, turizem na kmetijskih gospodarstvih, predelava lesa, 
predelava sadja in zelenjave. 
 

Preglednica 49: Najpomembnejše dopolnilne dejavnosti na družinskih kmetijah 

Vrsta dopolnilne dejavnosti Št. kmetij v  
letu 2000 

Št.  kmetij v 
letu 2003 Rast / padec 

Predelava mesa 221 101 ↓ 
Predelava mleka 247 115 ↓ 
Predelava sadja in zelenjave 394 354 ↓ 
Druge dejavnosti povezane s predelavo hrane 172 104 ↓ 
Predelava lesa 699 508 ↓ 
Storitve s kmetijsko mehanizacijo 750 905 ↑ 
Turizem na kmetijskem gospodarstvu 692 675 ↓ 
Domača obrt 268 130 ↓ 
Komunalne storitve 330 149 ↓ 

Vir: Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007–2013, julij 2005, str. 36 
 
V primerjavi s podatki iz leta 2000 se je povečala relativna zastopanost kmetij, ki se 
ukvarjajo s storitvami s kmetijsko mehanizacijo. Rahlo je upadlo število kmetij, ki se 
ukvarjajo s turizmom na kmetiji. Izrazito pa se je zmanjšalo število kmetij, povezanih 
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s predelavo mesa in mleka (sir, skuta ipd.). Enako velja tudi za kmetije, ki so 
povezane z domačo obrtjo in komunalnimi storitvami. 
 
Največji problem pri registraciji dejavnosti so do sedaj predstavljale stroge zahteve 
glede potrebnih prostorov in opreme za opravljanje dopolnilne dejavnosti. 
Zakonodaja se je v zadnjih letih spreminjala, zlasti to velja za področje predelave 
živil živalskega izvora. Investitor je npr. pred investicijo k projektu pridobil pozitivno 
mnenje ustreznega inšpektorja. V času gradnje so se zahteve spremenile – poostrile 
in že zgrajen objekt ni ustrezal novim zahtevam, ali pa določene dejavnosti (npr. 
zakol na domu) ni bilo več možno registrirati v takšni obliki.  
 
Trenutni razpisi za sofinanciranje investicij v diverzifikacijo – v dopolnilne dejavnosti 
na kmetiji pogojujejo tudi lastna sredstva, ki pa jih marsikatera od kmetij ne zmore, 
kreditnih sredstev pa zaradi slabega finančnega stanja ipd. ne more pridobiti. 
 
Razen visokih stroškov investicije je v preteklosti problem predstavljala tudi 
neustrezna izobrazba potencialnih nosilcev dejavnosti. Problem je bil rešen z 
možnostjo pridobitve potrdila o usposobljenosti za opravljanje dopolnilne dejavnosti 
na kmetiji (bodisi z opravljenim izobraževanjem, potrjenim s strani MKGP bodisi s 
pridobitvijo certifikata). Kmetje so se namreč udeleževali številnih tečajev ter pridobili 
ustrezna potrdila in certifikate za izvajanje posameznih dopolnilnih dejavnosti. Na 
slab razvoj dopolnilnih dejavnosti vplivajo predvsem stroški investicij, ki so pri 
določenih predelavah zaradi izpolnjevanja ostrih kriterijev, precej visoki (npr. 
predelava mleka, mesa). Že pri podatkih za RS je bilo omenjeno, da je močno upadli 
zlasti predelava mesa in mleka kot dopolnilna dejavnost na kmetiji.  
 
Razna pridobljena priznanja kmečkim proizvodom zasavskih kmetij potrjujejo, da v 
projektnem območju obstajajo znanje in možnosti za dodaten vir dohodka na kmetiji 
ter razvoj dopolnilnih dejavnosti. Društva na področju kmetijstva so že vsa leta precej 
aktivna na raznih razstavah in tekmovanjih ter dosegajo številne dobre rezultate. 
Med kmetijskimi društvi še posebej izstopajo društva kmečkih žena in deklet, ki so 
tudi najaktivnejša. 
 
V primerjavi s Škofjo Loko in nekaterimi drugimi občinami, lahko rečemo, da je v 
projektnem območju premalo registriranih kmetij, ki opravljajo dopolnilno dejavnost. 
Veliko je še neizkoriščenih možnosti. V preteklosti je bilo precej kmetij usmerjenih v 
pridelavo zelenjave in vrtnin, gob (šampinjonov) ter jagodičevja. Postopki javnega 
naročila, naravne nesreče, plačilna nedisciplina odkupovalcev ipd. so odvrnile 
pridelovalce od pridelave pridelkov na prostem. Glavni razlog za to je pomanjkanje 
kapitala oz. finančnih sredstev za vlaganja v ustrezno opremo in infrastrukturo, ob 
tem pa tudi pomanjkanje ustreznega kadra. Verjetno pa je temu vzrok tudi 
pomanjkanje poguma za začetek nove dejavnosti, premajhna pripravljenost 
podjetniškega tveganja, že zaradi možnosti iz preteklosti, ko je za višek delovne sile 
na kmetiji vedno obstajal izhod v sili v bližnjih tovarnah v dolini. 
 
V občini Zagorje ob Savi ima dopolnilno dejavnost registrirano 18 kmetij. Od tega 
ima 5 kmetij registrirano turistično dejavnost na kmetiji, 1 drevesničarstvo, 2 
perutninarstvo, preostale pa nudijo storitve s kmetijsko mehanizacijo (pretežno 
zimsko pluženje cest). V Trbovljah imajo dopolnilno dejavnost (perutninarstvo) 
registrirane le 4 kmetije. V Hrastniku je, podobno kot v Trbovljah, registriranih 5 
kmetij (2 kmetiji se ukvarjata z vrtnarstvom, 2 s predelavo sadja – rezultat projekta 
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Oživitev travniških sadovnjakov in 1 z razrezom lesa). Poleg navedenih kmetij se z 
vrtnarstvom ukvarja tudi 1 samostojni podjetnik (pridelava okrasnih rastlin, sadik in 
semen). V Radečah se z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetiji ukvarjajo 4 kmetije: 1 
se ukvarja s predelavo lesa, tesarstvom in storitvami s kmetijsko in gozdarsko 
mehanizacijo, 2 s storitvami s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo ter ena z 
drevesničarstvom in trsničarstvom. 
 
 

2.4.5.10  Ekološke  kmetije 
 
Ekološko kmetijstvo je posebna oblika kmetijske pridelave, ki poudarja 
gospodarjenje z naravo. Je način trajnostnega kmetovanja, ki upošteva kmetijo kot 
celosten ekosistem (tla-rastline-živali-človek) in skrbi za ravnovesje vseh vključenih 
elementov. Ekološko kmetijstvo ne pomeni le prepovedi kemično sintetičnih 
pesticidov in umetnih gnojil, temveč je način kmetovanja, ki istočasno bistveno 
prispeva k boljši kakovosti okolja in manjšemu obremenjevanju narave. 
 
Cilji ekološkega kmetijstva so: ohranjanje rodovitnosti tal, sklenjeno kroženje hranil, 
živalim ustrezna reja in krmljenje, pridelava zdravih živil, zaščita naravnih življenjskih 
virov (tla-voda-zrak), minimalna obremenitev okolja, aktivno varovanje okolja in 
biološke raznovrstnosti, varstvo energije in surovin, zagotovitev delovnih mest v 
kmetijstvu. 
 
Osnovne prepovedi v ekološkem kmetovanju so: uporaba kemično sintetičnih 
sredstev za varstvo rastlin, uporaba razkuženega semena, uporaba lahkih topnih 
mineralnih gnojil, uporaba sintetičnih dodatkov v krmilih, uporaba surovin živalskega 
izvora v krmilih in gnojilih, uporaba gensko spremenjenih organizmov, preventivno 
zdravljenje živali s kemoterapevtiki (antibiotiki ipd.). 
 
Kmetija je v preusmeritvi iz konvencionalnega kmetovanja v ekološko, ko se prijavi v 
kontrolo ekološkega kmetovanja, podpiše pogodbo o kontroli, opravi uvodni tečaj o 
ekološkem kmetovanju, prostovoljno se lahko včlani v združenje za ekološko 
kmetovanje. Obdobje preusmeritve običajno traja najmanj 2 leti, za trajne nasade pa 
3 leta. To obdobje se lahko v določenih primerih tudi podaljša, vendar običajno ne 
traja dlje kot 5 let. Po zaključeni preusmeritvi ekološka kmetija uporablja državni 
znak za ekološke proizvode »Ekološki«. Ekološke kmetije lahko uporabljajo 
kolektivno znamko Biodar, vendar pa morajo v tem primeru izpolnjevati še dodatne 
nadstandardne kriterije. Poleg ekoloških kmetij se nekatere odločajo za 
biodinamično kmetovanje in uporabljajo znamko Demeter. 
 

Preglednica 50: Podatki o številu ekoloških kmetij po občinah, 2006 

Občina 2003 2004 2005 
Hrastnik 4 5 6 
Radeče 2 2 3 
Trbovlje  3 7 10 
Zagorje ob Savi  18 22 30 
SKUPAJ  27 36 49 

Vir: ARSKTRP, podatki iz zbirnih vlog 2003–2005 
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Iz Preglednice 50 je razvidno, da število ekoloških kmetij iz leta v leto narašča. V letu 
2005 je bilo na projektnem območju že 49 ekoloških kmetij. Največ jih je v občini 
Zagorje ob Savi (30), najmanj pa v občini Radeče (3). 
 
 

2.4.5.11  Sofinanciranje kmetijske dejavnosti 
 
Zakonodaja na področju kmetijstva je deležna neprestanih sprememb. Na ravni EU 
se trenutno pripravlja Program razvoja podeželja za obdobje 2007–2013. Vsaka 
država se bo v okviru tega programa odločila, katere ukrepe bo izbrala za 
sofinanciranje in katere ne. Vse to je bilo že omenjeno v uvodu oz. v prvih poglavjih 
tega dokumenta. 
 
Kmetje imajo možnost pridobiti nepovratna sredstva oz. subvencije iz različnih virov, 
seveda za različne ukrepe in pod različnimi pogoji in kriteriji.  
 
Iz preglednice 51 je razvidno, da je od 2002 do 2004 največ sredstev za kmetijstvo 
namenila občina Zagorje ob Savi, kar je razumljivo glede na površino kmetijskih 
zemljišč in število kmetijskih gospodarstev.  
 

Preglednica 51: Proračunska sredstva, dodeljena za kmetijstvo, po občinah (v mio SIT) 

Občina  2002 2003 2004 2005 
Radeče 1,58 1,18 0,52 1,04 
Hrastnik 2,30 2,10 3,40 4,30 
Trbovlje 2,80 2,40 3,20 3,00 
Zagorje ob Savi 9,92  10,24 10,14 10,62 
SKUPAJ 16,6 15,92 17,26 18,96 

Vir: interni podatki projektnih občin 
 

Preglednica 52: Število vlog za uveljavljanje ukrepov SKOP in pridobljena plačila po letih 

Leto 2001 2002 2003 2004 
 
Občina 

 
Št. vlog 

 
Št. vlog 

Plačila  
v SIT 

 
Št. vlog

Plačila 
v SIT 

 
Št. vlog 

Plačila v 
SIT 

Hrastnik 28 35 3.504.230 43 4.402.023 47 10.237.899
Radeče 36 43 3.024.035 47 3.569.540 72 17.932.477
Trbovlje 25 25 2.760.533 41 3.760.729 46 10.213.777
Zagorje ob Savi 337 309 21.461.933 304 24.014.420 294 58.491.724
SKUPAJ 426 412 30.750.731 435 35.746.712 459 96.875.877

Vir: Podatki ARSKTRP 
 
Za leto 2001 so bili na voljo le podatki o številu vlog. Podatki kažejo, da so 79 % 
vseh vlog za uveljavljanje ukrepov SKOP v projektnem območju vložili kmetje iz 
Zagorja ob Savi (337 vlog).  
 
V letu 2002 so v občini Zagorje ob Savi kmetje pridobili 69,79 % vseh sredstev 
projektnega območja za izvajanje ukrepov SKOP (to znaša 21.461.760,51 SIT), po 
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znesku pridobljenih sredstev sledi občina Hrastnik z 11,39 % vseh sredstev 
projektnega območja (3.504.230 SIT), občina Radeče z 9,8 % vseh sredstev 
projektnega območja (3.024.035 SIT), v občini Trbovlje pa so kmetje pridobili 8,9 % 
vseh sredstev projektnega območja (2.760.533 SIT). 
 
Povprečna vrednost pridobljenih sredstev SKOP na vlogo (kmetijo) je v opazovanem 
območju znašala 74.637 SIT. Največ sredstev na vlogo so v povprečju dobili kmetje 
v občini Trbovlje (110.421 SIT), v občini Hrastnik so pridobili 100.120 SIT, v občini 
Radeče 70.326 SIT ter v občini Zagorje ob Savi 69.456 SIT. 
 
V letu 2003 se je število vlog za uveljavljanje izvajanja ukrepov SKOP na projektnem 
območju v primerjavi z letom 2002 povečalo za 23 vlog, vrednost pridobljenih 
sredstev pa za 4.995.981 SIT. Število vlog v primerjavi s predhodnim letom se je 
povečalo v vseh občinah projektnega območja, izjema je le Občina Zagorje ob Savi, 
kjer se je število vlog zmanjšalo za 5. Največ sredstev za izvajanje ukrepov SKOP so 
pridobili kmetje v Zagorju ob Savi – 24.014.420 SIT,  kar predstavlja 67,18 % vseh 
sredstev SKOP projektnega območja. Po skupni vrednosti pridobljenih sredstev 
SKOP sledi občina Hrastnik, v kateri so kmetje pridobili 12,31 % vseh sredstev 
(4.402.023 SIT),  občina Trbovlje z 10,52 % (3.760.728,50 SIT) in občina Radeče z 
9,99 % (3.569.540 SIT).  
 
Povprečna vrednost pridobljenih sredstev SKOP na vlogo v letu 2003 je v Zasavju 
znašala 82.176,35 SIT. Med opazovanimi občinami so največ sredstev SKOP na  
vlogo pridobili v občini Hrastnik (102.372 SIT), v občini Trbovlje so pridobili 91.725 
SIT na vlogo, v občini Zagorje ob Savi 91.725 SIT na vlogo in v občini Radeče 
75.947 SIT na vlogo. 
 
V letu 2004 se je število odobrenih vlog za izvajanje ukrepov programa SKOP v 
primerjavi s predhodnim letom povečalo za 24, vrednost pridobljenih sredstev pa se 
je znatno povišala- za 61.129.165 SIT. Povišanje izplačanih sredstev je posledica 
uvedbe dodatnih ukrepov SKOP – k dvigu vrednosti izplačanih sredstev pomembno 
prispeva zlasti ukrep košnje strmih travnikov. 
 
Število vlog za uveljavljanje ukrepov SKOP se je opazno povečalo v občini Radeče – 
za 53 %, v občini Hrastnik in Trbovlje se je povečalo le za nekaj vlog (Hrastnik za 4 
in Trbovlje za 5), v občini Zagorje ob Savi pa se  je število vlog zmanjšalo za 10. 
Največ sredstev za izvajanje ukrepov SKOP  so pridobili kmetje v občini Zagorje ob 
Savi – 58.491.724,06 SIT, kar predstavlja 60,38% vseh pridobljenih sredstev za 
izvajanje ukrepov SKOP na projektnem območju. Sledi občina Radeče s 
17.932.476,87 SIT (18,51%), ter občini Hrastnik z 10.257.899,20 SIT (10,57%) in 
Trbovlje z 10.213.776,54 SIT (10,54%).  
 
Povprečna vrednost pridobljenih sredstev na kmetijo za izvajanje ukrepov SKOP je 
na projektnem območju v letu 2004 znašala 211.058 SIT. Največjo povprečno 
vrednost na vlogo so kmetje pridobili v občini Radeče (249.062 SIT), sledita občini 
Trbovlje (222.038 SIT) in Hrastnik (217.827 SIT), najmanj pa so na vlogo pridobili v 
občini Zagorje ob Savi (198.951 SIT). 
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Preglednica 53: Uveljavljeni ukrepi SKOP po površinah in številu vlog po občinah v letu 2001 

2001 Hrastnik Radeče Trbovlje Zagorje ob Savi
Območje 
skupno 

Ukrep  
SKOP 

Površina 
v ha 

Št. 
vlog 

Površina 
v ha 

Št. 
vlog

Površina
v ha 

Št. 
vlog

Površina 
v ha 

Št. 
vlog

Površina 
v ha 

Št. 
vlog 

REJ 230,23 20 147,32 27 140,5 20 1.943,00 317 2.461,05 384
TSA 17,92 10 6,7 8 2,7 3 28,11 36 55,43 57
ZAR 4,36 2 0,56 1 3,37 2 6,19 9 14,48 14
IPS 0,65 1 0 0 0 0 0,00 0 0,65 1

KOL 3,27 3 3,27 3 0,05 1 12,07 9 18,66 16
IVR 0 0 1,23 1 0 0 0,00 0 1,23 1

KZO 0 0 0 0 0,06 1 2,40 1 2,46 2
Vir: Podatki ARSKTRP 
 
Podatki o vrsti uveljavljanih ukrepov SKOP za leto 2001 kažejo, da na projektnem 
območju kmetije najštevilčneje uveljavljajo ukrep sonaravne reje domačih živali 
(REJ). Omenjeni ukrep uveljavlja 384 kmetij na skupno 2.461,51 ha površin. 
Povprečna velikost površin v ukrepu REJ na kmetijo torej znaša 6,4 ha. Največ 
kmetij ta ukrep uveljavlja v občini Zagorje ob Savi (317).  Povprečna površina v 
ukrepu REJ na kmetijo v tej občini pa znaša 6,13 ha. Glede na podatek povprečne 
površine v ukrepu REJ lahko rečemo, da so v letu 2001 največje površine na kmetijo 
uveljavljale kmetije v občini Hrastnik 11,5 ha, kar izrazito odstopa od povprečne 
velikosti 6,4 ha. 
Iz podatkov lahko sklepamo, da so se za izvajanje ukrepa REJ v primerjavi z ostalimi 
občinami odločile predvsem večje hrastniške kmetije.  
 
V letu 2001 je ukrep ohranjanje travniških sadovnjakov (TSA) uveljavljalo 57 kmetij 
projektnega območja na skupno 55,43 ha površin. Zasavska kmetija, ki je vključena 
v ukrep TSA, je torej ta ukrep izvajala v povprečju na 0,97 ha. Tudi v primeru TSA 
velja, da je največje število kmetij, vključenih v ukrep v občini Zagorje ob Savi – 36, 
kar predstavlja 63 % vseh zasavskih kmetij v tem ukrepu. Najmanj kmetij, ki izvajajo 
ukrep TSA je v občini Trbovlje – le 3, kar predstavlja 0,9 % vseh zasavskih kmetij  v 
ukrepu. 
 
V letu 2001 je ukrep odpravljanje zaraščanja izvajalo 14 kmetij na skupno 14,48 ha. 
Največ kmetij je ta ukrep izvajalo v Zagorju ob Savi – 9, v občini Radeče pa le 1 
kmetija. 
 
Ukrep integrirane pridelave sadja (IPS) je v projektnem območju uveljavljala le ena 
kmetija iz Hrastnika na 0,65 ha površin. 
 
Ukrep integriranega vrtnarstva je na projektnem območju uveljavljala le ena kmetija 
iz Radeč na 1,23 ha površin. 
 
Ukrep ohranjanje kolobarja (KOL) je v projektnem območju uveljavljalo 16 kmetij, 
največ kmetij je bilo iz občine Zagorje ob Savi (9), najmanj pa v občini Trbovlje (1). 
 
Ukrep kmetovanje v zavarovanih območjih (KZO) sta v letu 2001 uveljavljali le dve 
kmetiji projektnega območja – ena v Trbovljah in ena v občini Zagorje ob Savi. 
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Preglednica 54: Uveljavljeni ukrepi SKOP po občinah po površinah in številu vlog v letu 2002 

2002 Hrastnik Radeče Trbovlje Zagorje ob Savi Območje skupno 
Ukrep  
SKOP 

Površina 
v ha 

Št. 
vlog 

Površina 
v ha 

Št. 
vlog

Površina
v ha 

Št. 
vlog

Površina 
v ha 

Št. 
vlog 

Površina 
v ha Št. vlog

REJ 253,8 31 232,62 38 150,54 20 1.867,92 294 2.504,88 383
TSA 1,82 2 7,15 8 1,48 2 27,24 35 37,69 47

EK 30,02 3 11,3 2 32,46 4 91,95 12 165,73 21
KOL 3,28 2 0,43 1 3,25 3 5,59 5 12,55 11
ZEL 1,39 3 1,77 2 0 0 0,88 2 4,04 7
IVR 0 0 1,64 1 0 0 0,00 0 1,64 1

KZO 0 0 0 0 74,46 15 2,30 1 76,76 16
Vir: Podatki ARSKTRP 

Preglednica 55: Vrsta in število uveljavljenih ukrepov SKOP po občinah v letu 2003 

2003 Hrastnik Radeče Trbovlje Zagorje ob Savi
Območje 
skupno 

Ukrep  
SKOP 

Površina 
v ha 

Št. 
vlog 

Površina 
v ha 

Št. 
vlog

Površina
v ha 

Št. 
vlog

Površina 
v ha 

Št. 
vlog

Površina 
v ha 

Št. 
vlog

REJ 261,63 34 285,45 43 224,39 31 1.826,04 279 2.597,51 387
ETA 19,76 4 6,02 2 29,82 5 40,89 6 96,49 17
TSA 2,58 4 7,82 8 1,91 3 26,94 37 39,25 52

EK 43,94 4 11,7 2 34,19 4 150,66 17 240,49 27
KOL 3,28 2 0 0 2,72 2 6,80 6 12,80 10
ZEL 0 0 1,68 1 0 0 6,54 6 8,22 7
IPS 1,23 1 0 0 0 0 0,00 0 1,23 1
IVR 0 0 1,68 1 86,51 17 2,30 1 90,49 19

KZO 0 0 0 0 0 0 0,93 1 0,93 1
Vir: Podatki ARSKTRP 

Preglednica 56: Uveljavljeni ukrepi SKOP po površinah in številu vlog po občinah v letu 2004 

2004 Hrastnik Radeče Trbovlje Zagorje ob Savi Območje skupno
Ukrep  
SKOP 

Površina 
v ha 

Št. 
vlog 

Površina 
v ha 

Št. 
vlog 

Površina
v ha 

Št. 
vlog 

Površina 
v ha 

Št. 
vlog

Površina 
v ha 

Št. 
vlog 

REJ 285,64 33 321,1 50 242,34 34 1.549,66 247 2.398,75 364 
ETA 63,59 11 32,2 8 35,91 6 35,53 9 167,23 34 
S35 15,64 9 170,8 56 41,66 13 271,48 109 499,60 187 
S50 2,25 4 40,53 24 9,87 7 75,45 50 128,10 85 
TSA 5,83 6 7,7 10 3,63 4 16,69 22 33,85 42 
EK 30,75 3 9,45 2 31,02 4 172,97 20 244,19 29 

KOL 6,36 3 0 0 2 1 4,33 2 11,69 6 
ZEL 0,38 1 1,68 1 0,7 1 3,53 4 6,29 7 
SOR 0 0 1,69 3 0 0 1,38 3 3,07 6 
IPS 1,23 1 0 0 0 0 0,00 0 1,23 1 
IVR 0 0 1,68 1 0 0 0,00 0 1,68 1 
KZO 0 0 0 0 91,32 16 14,95 1 106,27 17 

Vir: Podatki ARSKTRP 
 
Število kmetij, ki v Zasavju uveljavljajo izvajanje ukrepa REJ v letu 2004 je za 20 
vlog manjše od števila v letu 2001, kar pomeni 5-% zmanjšanje. Skupna površina 
zemljišč projektnega območja pod ukrepom REJ pa se je zmanjšala za 243 ha. 
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Povprečna površina zemljišč v ukrepu REJ na kmetijo v projektnem območju v letu 
2004 znaša torej 6,58 ha, kar kaže na malenkostno povečanje površin na kmetijo v 
ukrepu REJ. 
 
Primerjava med posameznimi občinami pa kaže, da se je le v občini Zagorje ob Savi 
število kmetij v ukrepu REJ zmanjšalo (za 70 vlog). V vseh ostalih občinah se je 
število povečalo. Največje povečanje je opazno v občini Radeče (s 27 kmetij v letu 
2001 na 50 kmetij v letu 2004), kjer se je površina zemljišč v ukrepu povečala za 174 
ha. V občini Trbovlje se je v istem obdobju število kmetij v ukrepu REJ povečalo za 
14 in v občini Hrastnik za 13. 
 
Ukrep ohranjanja travniških sadovnjakov (TSA) je v projektnem območju v letu 2004 
izvajalo 42 kmetij, število se je v primerjavi z letom 2001 zmanjšalo za 15. Vzroke za 
zmanjšanje gre iskati predvsem v tem, da je veliko kmetij v začetnem letu vstopilo v 
ukrep TSA, prednostno pa površine uporabljajo za košnjo krme za živino. 
V letu 2002 so kmetije lahko prvič uveljavljale ukrep ekološkega kmetovanja (EK), za 
kar se je odločilo 21 kmetij projektnega območja s skupno 165 ha površin. Število 
kmetij v ukrepu EK je do leta 2004 naraslo na 29. V letu 2004 je največ kmetij 
izvajalo ta ukrep v občini Zagorje ob Savi (22), najmanj pa v Trbovljah (4). 
 
V letu 2003 so kmetje lahko prvič uveljavljali ukrep ohranjanja ekstenzivnega travinja 
(ETA). V ukrep so lahko vstopile kmetije, pri katerih je stalno manjša obtežba 
GVŽ/ha in travinje izkoriščajo manj intenzivno (košnja v ustreznem času, gnojenje 
…). Ta ukrep je v letu 2003 uveljavljajo 17, v letu 2004 pa že 34 kmetij.  
 
V letu 2004 so kmetije lahko prvič uveljavljale ukrep košnje strmih travnikov. Ukrep 
zajema dva podukrepa – košnjo strmih travnikov nagiba 35–50 % (S35) in košnjo 
strmih travnikov nagiba nad 50% (S50). Za izvajanje ukrepa S35 se je odločilo 187 
kmetij, za izvajanje ukrepa S50 pa 85 kmetij. Kot pri večini ostalih ukrepov tudi za ta 
ukrep velja, da je v ukrepu največ kmetij iz občine Zagorje ob Savi. Ukrep S35 je v 
tej občini izvajalo 109 kmetij (58 % vseh vlog v proj. območju), ukrep S50 pa 50 
kmetij (58 % vlog proj. območja). 
 
V letu 2004 se je število kmetij, ki uveljavljajo ukrep ohranjanja obdelane in 
poseljene krajine na zavarovanih območjih (KZO) povečalo na 17 (z 2 vlog v letu 
2001). Povečanje je posledica natančnejših evidenc o zavarovanih območjih v 
kasnejših letih. Večina kmetij, ki so uveljavljale izvajanje tega ukrepa, je bilo iz 
občine Trbovlje (16). 
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3  ANALIZA STANJA PO METODI SWOT 
 
 
Na podlagi ugotovitev analize stanja projektnega območja vseh štirih občin je 
izdelana SWOT analiza, ki predstavlja sintezo ključnih strateških dejavnikov, ki 
vplivajo na razvoj podeželja in kmetijstva. Posebej so izpostavljene ključne prednosti 
in priložnosti, ter istočasno slabosti in nevarnosti. Identificirane slabosti želimo z 
začrtanimi cilji in aktivnostmi odpraviti ter jih spremeniti v prednosti, vse nevarnosti 
pa dobro proučiti in poiskati ustrezne rešitve, da jih spremenimo v priložnosti. 
 
 
Prednosti: 
• ugoden geografski položaj omogoča dostopnost iz vseh predelov Slovenije, 
• sorazmerno nizka obremenjenost okolja zaradi kmetijske dejavnosti, 
• pestrost podeželja zaradi prostorske in naravne razgibanosti (pokrajinska 

dvojnost – doline in hribovit svet) daje prebivalcem ustrezno bivalno okolje in 
dobre možnosti za rekreacijo,  

• relativno majhna oddaljenost od izobraževalnih, kulturnih in drugih institucij, 
• izdelan skupni projekt »Po poteh dediščine«, ki nudi možnost razvoja 

neposrednih oblik trženja in razvoja specifičnih dejavnosti in razvoja podeželja, 
• bogata kulturna, zgodovinska in naravna dediščina tudi na podeželju, 
• zainteresiranost kmetovalcev za sonaravne oblike kmetovanja (ukrepi SKOP 

programa: sonaravna reja domačih živali, ekološko kmetovanje …), 
• bogata in raznolika dejavnost številnih društev, 
• zasnovane osnovne tematske poti, namenjene rekreaciji – kolesarske, 

konjeniške in pohodniške poti, 
• ohranjena kulturna krajina z značilnimi poselitvenimi elementi (travniški 

sadovnjaki …), 
• bližina urbanih središč (možnosti neposrednega trženja), 
• malo razvite turistične ponudbe v regij – malo konkurence. 
 
 
Slabosti: 
• visoka stopnja brezposelnosti in slabo razvita obrtna dejavnost na celotnem 

območju, delovna mesta so skoncentrirana predvsem v urbanih središčih, 
• neugodna starostna in izobrazbena struktura prebivalcev na celotnem 

projektnem območju, posebej na podeželju,  
• zaraščanje površin in depopulacija podeželja, 
• neugodna konfiguracija površin za kmetijsko dejavnost,  
• slabo razvita ali neredno vzdrževana sodobna infrastruktura na določenih 

območjih (prometna dostopnost, telefon, kabelska TV itd.), 
• premalo izkoriščeni turistično rekreacijski potenciali in dediščina, 
• neugodna lastniška struktura kmetijskih površin in kmetij (več lastnikov – veliko 

dedičev), 
• slaba tržna organiziranost kmetijstva (predvsem pomanjkanje vertikalnih 

kapitalnih povezav: pridelava-predelava-trženje), v splošnem nizka intenzivnost 
in s tem povezana nekonkurenčnost kmetijstvu v EU, 

• finančna  šibkost kmetij (kmetije brez razvojnih perspektiv),  
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• prevladujejo »neprofesionalne« kmetije – mešane, pretežno samooskrbne 
kmetije, 

• ekološki problemi v delu območja, 
• stihijsko propadanje predvsem etnološke stavbne dediščine. 
 
 
Priložnosti: 
• možnosti direktnega trženja produktov podeželja zaradi bližine mest, 
• razvoj turistične in rekreativne dejavnosti z večjim pretokom informacij in boljšo 

organiziranostjo ter usklajenostjo med ponudniki, 
• razvoj podeželskega turizma (izletniških in stacionarnih turističnih kmetij, kmetij 

odprtih vrat, pedagoških kmetij, izletniških kmetij) … povečan interes po 
alternativnih možnostih oddiha namesto klasičnih destinacij, 

• razvoj različnih aktivnosti na podeželju za domove za ostarele (objekti, začasne 
aktivnosti v naravi – rekreacija, sprostitev, itd.), 

• razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (premalo izkoriščen potencial) in 
osebnega dela ter dodatnih dejavnosti, 

• povezanost šole in podeželja (učni programi, krožki – EKO, šola v naravi, 
taborjenje, rekreacija, počitnice ipd.),  

• povezanost z invalidskimi organizacijami (kot oblika terapije, zdravljenja, 
sprostitve), 

• sodelovanje različnih društev in večja vključenost v programe, ki naj bi se 
dogajali na podeželju, 

• bogata kulturna, zgodovinska in naravna dediščina naj bi bile motiv za večji obisk 
celotnega območja, 

• opuščanje kmetovanja mikro kmetij daje možnost razvoju večjih in dolgoročno 
konkurenčnih kmetij, 

• možnost razvoja podjetništva z dodelavo oz. predelavo kmetijskih proizvodov, 
izdelkov domače obrti, druge storitve …, 

• povezovanje in sodelovanje vseh za razvoj podeželja pomembnih institucij 
(nadgradnja vertikalne kapitalne povezave), 

• razvoj sonaravnih oblik kmetovanja, 
• razvoj in trženje zavarovanih območji, 
• povezovanje kmetij z ekstenzivnim kmetovanjem in trženje pod skupno blagovno 

znamko. 
 
 
Nevarnosti: 
• stihijska urbanizacija, ki vodi v visoke stroške infrastrukturnega opremljanja in s 

tem ogrožanje kmetij zaradi neustreznega razmejevanja med urbanim in 
ruralnim, 

• neugodno podporno okolje z administrativnimi ovirami (zapleteni in dolgotrajni 
postopki pridobivanja dokumentacije za registracijo dejavnosti), 

• neenakomeren razvoj in koncentracija gospodarskih moči lahko povzročita, da 
postane celotno območje bolj spalno naselje urbanih mestnih središč, 

• neizpolnjevanje pričakovanj podeželskega prebivalstva,  
• pomanjkanje zadostnega kapitala za vlaganje v investicije na podeželju, cenejše 

destinacije s podobno ponudbo, nezadosten obseg razvojnih spodbud za razvoj 
turizma, kmetijstva in podjetništva, 
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• škodljivo obremenjevanje okolja in narave,  
• zaraščanje kulturne krajine, 
• pasivnost in čakanje na zunanje razvojne in investicijske vire - odsotnost 

inovativnosti in podjetnosti, 
• nesposobnost dolgoročnega razvojnega načrtovanja, 
• nekonkurenčnost kmetijske proizvodnje zaradi razdrobljenosti in majhnosti 

kmetij, 
• brezbrižnost prebivalcev urbanih središč, 
• pogostost naravnih nesreč (toča, suša, pozeba …), 
• negativen sloves Zasavske regije. 
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4  RAZVOJNA VIZIJA IN STRATEGIJA PROJEKTNEGA OBMOČJA 
 
Pripravljavci Razvojnega programa podeželja in kmetijstva za območje občin Zagorje 
ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Radeče ugotavljamo, da je projektno območje 
nadpovprečno gosto poseljeno (glede na ostale statistične regije v Sloveniji je 
gostota prebivalcev na km2 nadpovprečna) in da je glede prometnih povezav to 
relativno prehodno območje. Na območju je pestra in dobro razvita društvena 
dejavnost (69 kulturnih društev, 106 športnih društev), zelo raznolika in relativno 
dobro ohranjena naravna, kulturno-zgodovinska in etnološka dediščina. Omeniti je 
potrebno tudi zavarovana območja, in sicer so to posebna varstvena območja 
oziroma predlagana posebna varstvena območja (območja Natura 2000): Kum, 
Mrzlica, Veliko Kozje, Kopitnik in Posavsko hribovje – ostenje, kjer zasledimo 
posebne habitatne tipe in posebne živalske vrste, značilne posebej za ta območja. 
Poleg tega zasledimo na območju tudi ekološko pomembna območja, zavarovana 
območja in naravne vrednote, ki pomenijo priložnost za vključitev v življenje in 
dejavnosti na podeželju. 
 
Na območju zasledimo zelo malo prihodov turistov in prenočitev, tudi prenočitvene 
kapacitete so slabe, saj na celotnem območju zasledimo le 13 nastanitvenih 
objektov, pa še ti so zelo slabo zasedeni. 
 
Podeželje s kmetijskimi površinami in gozdom je trenutno še obdelano in daje videz 
obdelane, kulturne krajine, kar pomeni, poleg omenjenih priložnosti in neizkoriščenih 
potencialov, možnost in priložnost za razvoj dejavnosti povezanih, s kmetijstvom in 
dejavnosti, nevezanih na kmetijsko proizvodnjo. V mislih imamo razvoj dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah, povezanih s turizmom, z naravno, kulturno in etnološko 
dediščino, kakor tudi razvoj dejavnosti, izhajajočih iz kmetijske proizvodnje. 
Priložnosti so v razvoju podjetništva, malega gospodarstva, za kar bo potrebno 
prebivalce podeželja animirati k inovativnosti. 
Kvaliteta življenja na podeželju se bo povečala tudi z ureditvijo površin in objektov 
povezovalnega značaja, v katerih se bodo odvijale društvene dejavnosti in 
dejavnosti, povezane s kulturnim življenjem prebivalcev podeželja. 
 
Vse to so priložnosti in neizkoriščeni potenciali, na katerih naj temelji razvojna vizija 
za prihodnost. 
 
 

4.1 RAZVOJNE MOŽNOSTI PROJEKTNEGA OBMOČJA NA PODROČJU 
ŽIVINOREJE 

 

4.1.1 STANJE, KI ZADOVOLJUJE 
 
V PRP 2004–2006 so bile vse kmetijske  površine v občinah Hrastnik, Radeče, 
Trbovlje in Zagorje ob Savi uvrščene v območje z omejenimi možnostmi za 
kmetovanje, kar pomeni da je večji del kmetijskih površin uvrščen v kategorijo 
hribovskih in gorskih območij kmetovanja. Govedoreja in reja drobnice sta  še vedno 
panogi, ki omogočata ohranjanje obdelane kmetijske zemlje ob bolj ekstenzivni rabi, 



KGZS – Zavod Ljubljana, Razvojni program podeželja in kmetijstva za območje občin 
    Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Radeče za obdobje 2007–2013   
 

 

68

 

ki je še vedno v skladu z ohranjanjem kulturne krajine in zdravega okolja zlasti v 
hribovitem svetu. Tudi v Zasavju je  glede na možnosti kmetovanja že  tradicionalno 
najbolj zastopana govedoreja, in sicer na 1019 kmetijah (vir: Centralni register 
govedi, 31. 12. 2005). Vsaj  polovica kmetij tudi pase živino ali ima urejene izpuste.  
 
V zadnjih desetih letih se zaradi povpraševanja lokalnega prebivalstva, ki izhaja iz 
nekdanjih republik Jugoslavije, povečuje število ovc in koz, predvsem na manjših 
kmetijah in kmetijah, ki imajo zelo neugodne površine za košnjo. Večji del  pridelane 
voluminozne krme, to je sena in travne silaže, je še vedno namenjena  govedu.  
 
Na  območjih z omejenimi dejavniki za kmetovanje (OMD) so bile v zadnjih letih tudi  
kmetije z manjšim številom krav vezane na tržno prirejo mleka. Danes so se take 
kmetije zaradi poostrenih pogojev prireje in drugih ukrepov kmetijske politike, 
preusmerile v rejo krav dojilj. Zato se število kmetij, ki imajo mlečno proizvodnjo  
zmanjšuje, medtem ko se na teh kmetijah povečuje število krav molznic, količine 
skupaj namolzenega mleka pa ostajajo na predhodni ravni (mlečnost po kravi se je 
izboljšala). Na dan 31. 12.. 2005 (vir: Centralni register govedi) je krav molznic in 
dojilj ter brejih telic (nad 24 mesecev) še 38 %  skupnega staleža govedi. To je dober 
rezultat, glede na dejstvo, da se je prireja mleka zmanjšala glede na število kmetij, te 
kmetije pa so obdržale stalež krav kot krave dojilje za vzrejo telet. 
 

4.1.2 STANJE, KI NE ZADOVOLJUJE 
 
V občinah Hrastnik, Radeče, Trbovlje in Zagorje ob Savi (v nadaljevanju Zasavje) je 
delež travinja na področju z omejenimi dejavniki večji (90 % kmetijskih površin) od 
povprečja v državi. Na splošno v Sloveniji  vse manj kmetij vztraja pri kmetovanju na 
takih področjih, zato travinje ostaja neizkoriščeno in se površine dokaj hitro 
zaraščajo. 
 
V Zasavju so tudi območja, ki spadajo med zavarovan (Kum, Mrzlica, Čemšeniška 
planina, Kopitnik) in v širša vodovarstvena območja (tretji pas), kar še dodatno 
omejuje pogoje in  način kmetovanja.   
 
Kmetije so majhne: kar 30 % kmetij je manjših od 5 ha, 42 % kmetij je velikih med 5 
in 10 ha, približno 18 % kmetij pa obdeluje več kot 10 ha kmetijske zemlje. Na 
večjem delu kmetij v hribovitem predelu kmetujejo ostareli prebivalci oziroma so ti 
prebivalci pomembna delovna sila predvsem pri oskrbi živali. Mladi, bodoči 
prevzemniki kmetij, so zaposleni tudi izven kmetije. Kmetovanje na teh kmetijah 
poteka na tradicionalen način (1- do 2-kratna košnja travnikov), zato v veliki meri 
travinje s pašo kot racionalnim načinom izkoriščanja travne ruše, ni dovolj 
izkoriščeno. Tradicionalno kmetovanje na sonaraven način je potrebno še nadgraditi 
in razviti vse možne potenciale. Marginalne travnike, ki se zaraščajo, je potrebno 
vključiti v proizvodnjo, razdrobljenost zemljišč pa je ključna ovira za razvoj in 
povečanje obsega živinoreje. Premalo sta razviti paša in prosta reja živali.  
 
Na posameznih kmetijah, ki so usmerjene v prirejo mleka, je kmetovanje  
intenzivnejše, zato prihaja do prevelikih obremenitev zemljišč z organskimi gnojili, 
predvsem dušikom. Tudi kmetije, ki se ukvarjajo s perutninarstvom, marsikje 
presegajo mejo dopustnih obremenitev z živinskimi hranili.  Kmetije, ki bodo ostale 
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usmerjene v mlečno proizvodnjo, so  tudi močno omejene zaradi uvedbe mlečnih 
kvot. Večina teh kmetij še nima prilagojene reje zahtevanim standardom in močno 
zaostaja za trendi sodobne reje. Intenzivna mlečna proizvodnja zahteva veliko 
investicij, modernejši menedžment, stalen stik z novostmi in sodelovanje s 
strokovnjaki.  
 
V večini primerov imajo take kmetije tudi prostorsko stisko v hlevih. Živali so 
privezane, brez možnosti izpusta in ne ustrezajo vse strožjim zahtevam in 
smernicam pri vzpostavljanju živalim primerne reje.  
Istočasno  pa je veliko kmetij, ki jim zaradi premajhne obremenitve površin grozi 
zaraščanje travnih površin.  
 
Na terenu se kaže tudi negativno stanje pri bolj ekstenzivnih rejah govedi. Predvsem 
velja to za rejo krav dojilj, kjer večina rejcev premalo pozornosti posveča prehrani in 
tehnologiji reje. To se močno odraža na plodnosti krav, ekonomiki reje in slabši 
izkoriščenosti relativno delovno nezahtevne reje. 
 
Obstaja tudi bojazen, da bodo kmetje, zlasti mladi, opuščali govedorejo. Problem je 
predvsem pri majhnih čredah in razdrobljenih površinah ter prevelikih  investicijah za 
zadostitev EU standardov. Sedanja velikost kmetij  in dohodek iz mešanih kmetij ne 
prinašata zadostnega dohodka in socialne varnosti. Pri povečevanju kmetij, zlasti  
mešanih, ni pričakovati velikega lastninskega združevanja posesti, predvsem ker ima 
lastnina  preveliko tradicijo. To onemogoča tudi zakon o dedovanju, ki nezaščitene 
kmetije fizično deli med več dedičev, če pa je kmetija zaščitena, se v veliko primerih 
zakonske določbe ne upoštevajo.  
  
Če povzamemo, so največji problemi:  

- premajhen stalež živali, 
- razdrobljenost kmetijskih površin, 
- premalo sta v veljavi raba travinja na pašno-kosni in hribovit način paše, 
- premajhna povezanost rejcev, 
- običajne tržne poti brez blagovnih znamk, kar se odrazi v nizki ceni, 
- premalo kombiniranih kmetij, saj bi s kombinacijo drobnice in goveda lažje 

popasli tudi težje dostopne površine, ki se zaraščajo. 
 
 

4.1.3 CILJI 
 
- Temeljni cilj je poseljeno in obdelano podeželje. 
- S sodobnimi načini reje živali omogočiti znižanje stroškov prireje. 
- Ustvariti takšne proizvodne enote, da je zagotovljena tudi ekonomika prireje ob 

upoštevanju subvencij za to kmetijsko panogo. 
- S preprostimi hlevi za prosto rejo ustvariti gospodarne pogoje reje in dobro 

počutje živali. 
- Povezovanje rejcev in zastopanje njihovih interesov. 
- Povečati obseg paše. 
- Več kmetij usmerjenih v ekološko prirejo.  
- V okviru ekoloških kmetij kot dopolnilno dejavnost urediti neposredno prodajo na 

domu in prodajo produktov iz sosednjih kmetij. 
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S cilji želimo slediti trendom splošne kmetijske politike v naši državi in tudi v Evropski 
uniji ob upoštevanju specifike območja in možnosti, ki jih nudi bližina trga v glavnem 
mestu. Urejena krajina, pridelava zdrave hrane, živalim in okolju prijazno 
kmetovanje, se morajo odraziti tudi v primernem dohodku na kmetiji. 
 
 

4.1.4 RAZVOJNE MOŽNOSTI 
 
Prireja mleka naj se še naprej koncentrira pri večjih rejcih, ki imajo pogoje za 
intenzivno kmetovanje. Poseben poudarek je in bo na zgornjih mejah obremenitev 
površin in varovanju podzemnih voda. 
 
Kmetijam je potrebno s pomočjo strokovnih služb omogočiti sledenje novejšim in 
primernejšim tehnologijam reje, širjenje znanja in podporo pri izvajanju zahtevanih 
standardov. Ostale oblike živinoreje naj bodo usmerjene v projekte, ki bodo pomagali 
pri ohranjanju in poseljenosti krajine ter obstanku mladih in vitalnih ljudi na kmetiji.  
Zadovoljevanje političnih in okoljevarstvenih ciljev v kmetijstvu zahteva razvoj 
prilagojenih načinov reje živali s poudarkom na majhnih vlaganjih in preprosti 
tehnologiji, s katero lahko povečujemo proizvodni potencial. 
 
V Evropski uniji prevladujejo zahteve in vizija za prihodnost v  možnosti na travinju 
prirejenega mesa ali t. i. sonaravno pridelanega  mesa. Enako velja za projektno 
območje, kjer so različne možnosti razvoja na naslednjih področjih: 

- reja krav dojilj in rejnic, 
- pašna reja mladih živali,  
- reja volov, 
- reja konj, 
- reja drobnice. 

 
Sonaravna reja domačih živali ni preprosta. Če želimo vplivati na gospodarnost te 
reje, je potrebnega veliko znanja, sodelovanja s strokovnimi službami, spremljanja 
novosti in izkušenj na področju reje in potreb trga.  
 
Reja krav dojilj in rejnic  
 
Je delovno manj zahtevna reja. Zahteve po kakovostni krmi so manjše in 
izkoriščenost stranskih proizvodov poljedelske proizvodnje je večja. Reja krav dojilj 
omogoča vzrejo večjega števila telet za nadaljnjo prirejo kakovostnega mesa (pašna 
reja bikov in volov). Teleta krav dojilj in rejnic so teleta z dobrimi klavnimi lastnostmi 
in primerna za ekološko rejo govedi. 

 
Pašna reja mladih živali 
 
Je druga možnost, ki pomeni preprečevanje zaraščanja in ohranjanje kultiviranih 
kmetijskih zemljišč ob bolj ekstenzivni rabi.  
Razvojne možnosti se kažejo tudi na področju »uslužnostne« paše mladih živali, ki je 
premalo razvita. Večina rejcev pase le svoje živali (krave molznice, dojilje, 
plemenske telice in bike).  
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Uslužnostne paše bi se morali v večji meri posluževati predvsem rejci, ki imajo 
kmetije na območjih, ki so predvidena za širša in ožja vodovarstvena območja. 
Zelo strogi evropski predpisi, ki narekujejo zahteve za izvajanje dobre kmetijske 
prakse in s tem tudi  varovanje podzemnih voda, zahtevajo dosledno upoštevanje 
obremenitev površin z organskimi gnojili. Veliko intenzivnih kmetij se spopada s 
pomanjkanjem prostora na dvoriščih in tudi preveliko obremenitvijo živali na 
površine. Za projektno območje velja, da se kmetije po večini ne soočajo z 
navedenimi problemi.  
 
Reja volov 
 
Reja volov je možnost in priložnost za govedorejske kmetije z ekstenzivnim načinom 
reje in izkoriščanjem travinja s pašo. Voli so mirne živali, zato je delo z njimi 
primernejše za kmetije s starejšimi gospodarji in manjše kmetije, ki jim dohodek iz 
kmetijske dejavnosti ne predstavlja pomembnega vira dohodka v družinskem 
proračunu. Na večjih kmetijah lahko predstavlja omenjena reja reševanje 
problematike presežka mleka in problematiko mlečnih kvot. Volovsko meso se vse 
bolj uveljavlja kot priznana kulinarična posebnost, predvsem zaradi nežne strukture 
mišičnih vlaken, izjemnega okusa in sočnosti.  
 
Reja konj  
 
V Zasavju se je v zadnjih letih povečalo število konj in tudi konjereja je na splošno 
pridobila na veljavi. Kot ekstenzivna živinorejska panoga še vedno močno sovpada s 
specifičnimi pogoji za kmetovanje na področjih z omejenimi dejavniki za kmetovanje. 
Učinkovita alternativa intenzivnim oblikam živinoreje je lahko je zlasti zato, ker  
omogoča sonaravno izkoriščanje travniških površin in hkrati ne zahteva večjih 
investicij v hleve in opremo. Določeno število kmetij lahko izkoristi možnosti pri reji 
konj na pašnikih. Pašne živali ohranijo izgled krajine. Še posebej je zanimivo, če se 
izmenično pasejo različne vrste živali. V EU se kot model razvoja vse bolj uveljavlja, 
raznolikost pridelave in prireje na posameznih kmetijah predvsem zato, ker 
preprečuje ali pa vsaj blaži negativne ekonomske učinke tržnih in cenovnih nihanj.  
Zato se lahko konjereja intenzivneje vključi kot dopolnilna dejavnost predvsem na 
manjših kmetijah.  
 
V nacionalnem interesu je, da bi se število konj avtohtonih pasem (slovenska 
hladnokrvna pasma, posavska pasma in lipicanec) povečalo.  
V Zasavju se povečuje število konj oz. pasem, ki so primerne za športno in 
rekreativno dejavnost. Tako so možnosti za vključevanje v turistično ponudbo in 
ponudbo dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. 
 
V zadnjem času se v Sloveniji tudi vse bolj uveljavlja reja konj v terapevtske 
namene. 
V Sloveniji še vedno prevladujejo pasme hladnokrvnih konj in haflingerji, za kar je 
vzrok predvsem v tradiciji in ugodnih pogojih za rejo teh konj. Kljub temu da odkupne 
cene konjskega mesa niso najbolj ugodne, se število živali, namenjenih reji za meso, 
predvsem plemenskih kobil in žrebet, povečuje. Na področjih, kjer so možnosti za 
druge oblike živinoreje manj primerne, bo potrebno to vrsto reje še posebej 
spodbujati.  
Obstajajo tudi možnosti koriščenja konj v delovne namene – pomoč pri spravilu lesa 
z nedostopnih terenov oziroma zavarovanih ter zaščitenih področjih.  
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Reja ovac in koz 
 
Reja drobnice je primerna predvsem na strmih površinah, saj zaradi manjše teže 
živali in ob primerni obremenitvi pašnih površin ne prihaja do degradacije terena in 
poškodovane travne ruše. Na projektnem območju se precejšnji delež travinja uvršča 
med strme površine in edina možnost preprečevanja zaraščanja takšnih površin je v 
pašni reji drobnice. Predvsem koze veljajo za čistilce zaraščenih površin, zato jih je 
smiselno vključevati v čredo.  
 
 

4.1.5 KAKO DO ZASTAVLJENIH CILJEV 
 
- Z usmerjanjem kmetij v navedene dejavnosti na področju živinoreje, 
- s spremljanjem kmetij od ideje do realizacije projekta,  
- s sofinanciranjem prispevkov za socialno varnost posameznikom, ki jim je glavni 

vir preživljanja živinoreja,  
- s sofinanciranjem dodatne dejavnosti, povezane z ohranjanjem živinoreje, 
- s sofinanciranjem stroškov pri širitvi kmetije – zložbi in nakupu zemljišč z 

namenom povečanja obdelovalnih površin, 
- z izobraževanjem in animacijo na terenu, 
- z izdelavo strokovnih podlag (tehnološki listi),  
- s prilagajanjem tehnologije razmeram in terenu, 
- s preračunom gospodarnosti reje (kalkulacije stroškov prireje), 
- s pregledom stanja na pašnikih (pašniki v funkciji, pravilna raba, možnosti novih 

pašnih površin), 
- z vzpodbujanjem in iskanjem primernih rejcev, 
- z izdelavo poslovnih načrtov za posamezne kmetije, 
- z organizacijo strokovnih ekskurzij, 
- z nadaljevanjem strokovno poglobljenega izobraževanja, 
- z vzpostavitvijo organizirane reje volov, vodeno tehnologijo in pomočjo pri  

organizaciji in povezavah za odkup volovskega mesa, 
- z vključevanjem v medregijsko združenje rejcev volov (povezava s Štajersko, 

Ljubljano in Celjsko regijo, Notranjsko ter Gorenjsko), 
- s priključitvijo k nacionalni blagovni znamki volovskega mesa,    
- z vzpostavitvijo infrastrukture na terenu (pašniki, objekti, pregonske poti, zložbe 

zemljišč), 
- z iskanjem medregijskih povezav za organizirano rejo. 
 
 

4.1.6 KAKO BOMO MERILI USPEŠNOST 
 
Tako da bomo merili: 

- število  rejcev in  rejcev v združenjih, 
- število pašnikov in živali na paši (dojilje, voli, MPG, plemenske telice, konji, 

drobnica), 
- število uspešnih malih kmetij in predelav na kmetijah, 
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- število posodobljenih in postavljenih objektov za pridelavo in predelavo 
(klavnice, sirarne, trgovinice, živinski trg), 

- količino prodanega mesa in drugih izdelkov, 
- velikost pašnih oziroma obdelanih površin v hektarih, 
- prepoznavnost –blagovna znamka (voli, BIO govedina ...),  
- prodajne poti, prodajo na domu (povezanost lokalnih ponudnikov in rejcev), 
- redne prodajne poti s stalnimi in specializiranimi odkupovalci na širšem 

področju za posamezne vrste mesa (meso drobnice, meso mlade govedine, 
volovsko meso ...). 

 
 

4.2 RAZVOJNE MOŽNOSTI PROJEKTNEGA OBMOČJA NA PODROČJU  
POLJEDELSTVA 

 

4.2.1 STANJE, KI ZADOVOLJUJE 
 
Njivske površine na projektnem območju merijo skupaj 648 hektarjev. Intenzivnost 
poljedelske proizvodnje ni problematična, ker je še vedno tradicionalno naravnana, 
nekatere kmetije pa se zaradi drugih danosti preusmerjajo tudi v ekološko pridelavo. 
Struktura poljedelske proizvodnje nam kaže, da prevladuje pridelava krme na 
travnikih in njivah za potrebe lastne reje živali. V poljedelski proizvodnji prevladuje 
pridelava koruzne silaže, deteljno travnih mešanic in krmne pese (318 ha), pridelava 
žit (218 ha) in krompirja na 32 hektarjih.  
 
V kolobarju tako prevladujejo koruza, žita in krmne rastline (travno deteljne 
mešanice, metuljnice in krmna pesa), kar je strokovno gledano primeren in dovolj 
pester kolobar, ki zadovoljuje tudi EU standarde navzkrižne skladnosti. Setvena 
sestava se med leti le malo spreminja.  
 
 

4.2.2 STANJE, KI NE ZADOVOLJUJE 
 
Poljedelska proizvodnja je podrejena živinorejski proizvodnji, saj je namenjena 
predvsem pridelavi krme za živali. Večinoma je poljedelstvo samooskrbno 
naravnano in le v manjšem delu se tržno pridelujejo žita, koruza za zrnje in krompir. 
Od 1288 kmetij so le tri kmetije izključno poljedelske, na  31 kmetijah je mešana 
rastlinska pridelava. Živinorejsko usmerjenih kmetij pa je 144. Poljedelstvo je 
namenjeno pridelovanju krme.  
 
V hribovitem predelu se opuščajo njivske površine, s čimer se zmanjšujejo površine 
pod  žiti. Širi monokultura koruze na določenih parcelah. S tem, ko se opuščajo 
njivske površine obstaja potencialna nevarnost, da se bodo ekstenzivni travniki in 
pašniki zarasli. Neobdelanost, zaraščenost s pleveli in grmovjem pa lahko smatramo 
kot pojav razkroja kulturne krajine. 
Problemi, ki se pojavljajo v poljedelski proizvodnji so razdrobljenost kmetijskih 
zemljišč, majhnost parcel, izguba kvalitetnih zemljišč zaradi pozidav in zaraščanja, 
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pa tudi pomanjkanje znanja kmetovalcev pri uvajanju novih, naravi prijaznejših 
tehnologij. 
 
 

4.2.3 CILJI 
 
Pri poljedelski proizvodnji ne moremo pričakovati večjih sprememb v sami strukturi 
setve, ker je poljedelska proizvodnja še vedno podrejena živinorejski proizvodnji, 
zato so cilji naslednji:  
 

- zaustaviti opuščanje njivskih površin v hribovitem svetu, 
- kmetije spodbuditi k vzgoji avtohtonih sort in semenarstvu, saj je semenarska 

proizvodnja zanimiva tudi v ekološki pridelavi, kjer je občutno pomanjkanje 
semenskega materiala, 

- ohranjati razmerja med gozdom in kmetijskimi površinami, kar je eden izmed 
ključnih ciljev. Kulturna krajina ni naravna danost, ampak je spremenljiva 
kategorija prostora in je v osnovi odraz konkretne kmetijske in gospodarske 
rabe podeželskega prostora. Kulturna krajina mora ustrezati določenim  
estetskim merilom. Predvsem pa sta s tega stališča pomembni urejenost in 
obdelanost kmetijskih zemljišč. 

 
 

4.2.4 RAZVOJNE MOŽNOSTI 
 
Kmetijstvo, predvsem poljedelstvo, naj v čim večji meri prispeva  k oblikovanju in 
vzdrževanju kvalitetne kulturne krajine in k ohranitvi poseljenosti tudi v najbolj 
oddaljenih predelih. 
 
Pridelava poljščin praviloma ne bo tržno naravnana, saj ni dovolj velikih obratov. 
Pridelovanje poljščin bo vezano predvsem na govedorejo, ki je in bo na tem območju 
glavna proizvodnja usmeritev kmetij. Prevladovalo bo torej pridelovanje krmnih 
poljščin, predvsem koruze za zrnje in silažne koruze. 
Za ekološko usmerjene kmetije bi bilo zaradi bližine trga v manjšem obsegu bilo 
zanimivo tudi pridelovanje alternativnih poljščin,, kot sta ajda in proso ter večja 
pridelava poljščin za semenarsko proizvodnjo. Te poljščine je mogoče kombinirati z 
njivsko pridelavo vrtnin. Poljedelstvo kmetom ne predstavlja glavnega vira dohodka 
na kmetiji, vseeno pa je pomembno zaradi ohranjanja rodovitnosti tal, kolobarja in 
pridelave kakovostne krme za živinorejo. 
 
 

4.2.5 KAKO DO ZASTAVLJENIH CILJEV  
 
Ohranitev kmetijske pridelave je predpogoj za ohranitev poseljenosti. Zato se morajo 
ohraniti v proizvodnji funkciji vsa zemljišča, ki jih je mogoče s sodobnimi tehnikami 
proizvodno izkoristiti. Na splošno velja načelo, čimbolj so zemljišča kvalitetna, tem 
strožji naj bodo kriteriji za spremembo njihove namembnosti, saj je gospodarnost 
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pridelovanja na takih zemljiščih večja. Podobno velja za strnjene komplekse 
kmetijskih zemljišč. 
 
Ključni pogoj za ohranitev poljedelske proizvodnje oziroma kmetijske pridelave pa je, 
da ta pridelava omogoča kmetom doseganje primernega dohodka za vloženo delo. 
Cilje bomo dosegli z: 

- osveščanjem lastnikov njivskih površin, da je poljedelska pridelava 
pomembna za prostor, 

- osveščanjem pridelovalcev o pomembnosti doma pridelanih poljedelskih 
kultur (za samooskrbo), 

- izobraževanjem pridelovalcev.  
 
 

4.2.6 KAKO BOMO MERILI USPEŠNOST 
 
Uspešnost bomo merili predvsem v smislu optimiranja dohodka, kar v poljedelski 
proizvodnji pomeni: 

- izboljšanje posestne strukture (število kmetij z uvedenim kolobarjem), 
- zmanjšanje razdrobljenosti njivskih (kmetijskih) zemljišč s komasacijami, 

arondacijami in agro- ter hidromelioracijami, dolgoročnimi zakupi ipd., 
- izboljšanje kmetijskih zemljišč (agromelioracije, namakanje), 
- število kmetij, kjer so še ohranjene njivske površine, 
- velikost njivskih površin. 

 
 

4.3 RAZVOJNE MOŽNOSTI PROJEKTNEGA OBMOČJA NA PODROČJU  
VRTNARSTVA 

 

4.3.1 STANJE, KI ZADOVOLJUJE 
 
Na projektnem območju skoraj ni kmetij, ki so usmerjene v vrtnarsko pridelavo 
(okrasne rastline, zelenjava …). Na drugih območjih, kjer je tovrstna pridelava 
razširjena, se vrtnarske kmetije preusmerjajo v naravi prijaznejšo ekološko in 
integrirano pridelavo. Zaradi osveščenosti potrošnikov o zdravi prehrani, je 
povpraševanje po tako pridelani zelenjavi vedno večje. Potrošniki bolj zaupajo in raje 
sežejo po doma pridelani zelenjavi, ki  ima zaradi svežosti tudi večjo notranjo 
kakovost. Vzgoja v rastlinjakih dodatno omogoča manjšo uporabo fitofarmacevtskih 
pripravkov, zato se priporoča tudi v ekološki pridelavi zelenjave. Rastlinjaki hkrati 
omogočajo daljšo sezono pobiranja pridelkov in izboljšajo njihovo kakovost. Pravilna 
je tudi usmeritev v okrasne rastline, saj mora imeti vsaka občina vsaj eno vrtnarijo, ki 
s ponudbo cvetja in svetovanja pri urejanju okolice pomembno vpliva na izgled vasi. 
Na celotnem območju imamo 8–10 vrtnarskih pridelovalcev, ki jim je to glavna ali 
dopolnilna dejavnost. 
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4.3.2 STANJE, KI NE ZADOVOLJUJE 
 
Vrtnarstvo je tako rekoč v povojih, saj so tržni viški zelenjave komaj opazni, poleg 
tega pa opažamo: 

- premajhno in nepovezano ponudbo domače zelenjave za oskrbo domačih 
potrošnikov, gostincev in tranzitnih gostov, 

- pomanjkanje znanja o pridelavi določenih vrst zelenjave, zato se malo kmetov 
odloča za dodatno dejavnost tržnega zelenjadarstva,  

- za vrtnarsko pridelavo je potrebno veliko ročnega dela, zato v vrtnarstvu 
primanjkuje delovne sile, ki se raje zaposli v donosnejših dejavnostih, 

- zaradi hribovitega območja ni primernih površin za večje zelenjadarske 
kmetije, zato je to lahko le dopolnilna dejavnost ali pa so pridelovalci 
usmerjeni v pridelke višje vrednosti. 

 
 

4.3.3 CILJI 
 
Kljub majhnim obdelovalnim površinam, ali prav zaradi njih, si lahko postavimo 
sledeče cilje: 

- povečati število tržnih pridelovalcev zelenjave, 
- kmetija za vzgojo zelenjave mora imeti tudi rastlinjak in urejeno namakanje, 

kjer lahko vzgaja plodovke čez poletje, v jesenskem in spomladanskem času 
pa se usmeri v vzgojo solatnic, 

- usmeritev v vzgojo zelenjadnic, ki jih lahko konzerviramo (kisle kumarice, 
rdeča pesa …), kar bi kmetije lahko prodajale tudi v ostalih mesecih, 

- vzgoja špargljev, zelišč, sadik in drugih pridelkov za prodajo na domu, 
- navezava stikov med gostinci in pridelovalci. 

 
 

4.3.4 RAZVOJNE MOŽNOSTI 
 
Veliko zelenjave se pridela le za samooskrbo. Naravne danosti omogočajo, da 
kmetije lahko pridelujejo tržno zelenjavo za oskrbo okolice, saj imajo mlade 
gospodinje vse manj časa za vrtove, zato je trend kupovanja zelenjave na bližnjih 
kmetijah. Ker je zelenjava najbolj pokvarljivo blago, jo je potrebno takoj prodati, 
hkrati pa kupci zahtevajo le  svežo zelenjavo. Tukaj je možnost kmetov, ki bi lahko 
ponudili predvsem svežo solato, paradižnik, fižol, kumare za vlaganje, peso, papriko 
in šparglje, ki s skladiščenjem in transportom najbolj izgubljajo na kvaliteti. Razvojne 
možnosti zelenjadarstva vidimo v več smereh: 

- povezana prodaja z gostinci (prodaja neposredno v gostilne in promocija   
domače hrane – dnevi špargljev, domačega fižola …), 

- stojnice z zelenjavo na parkiriščih, ob gostilnah, ob turističnih in športnih 
prireditvah, 

- prodaja na domu, ki bi bila vezana na turistično pot (rekreacijsko, turistično, 
prodajno – šparglji, jagode, kumare …). 
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4.3.5 KAKO DO ZASTAVLJENIH CILJEV 
 
Za uresničitev ciljev je potrebno najprej poiskati ljudi, ki  bodo cilje sprejeli za svoje: 

- organizirati animacijska predavanja in izobraževanje o zelenjadarstvu, kjer 
bodo kmetovalci našli svojo možnost,  

- nuditi tehnološko pomoč pri pridelavi, 
- zagotavljati stalno ponudbo, 
- poiskati povezavo z gostinci, 
- skupaj z ostalimi društvi (turistično, športno …) določiti in postaviti »turistično 

pot«, ki bo vključevala obiske kmetij s prodajo na domu, 
- osveščati potrošnika o pomembnosti uživanja zelenjave, 
- začeti z načrtnim izobraževanjem otrok v vrtcih in šolah. 

 
 

4.3.6 KAKO BOMO MERILI USPEŠNOST 
 
Uspeh bo viden: 

- s številom novih pridelovalcev, 
- z velikostjo površin z zelenjavo,  
- s pridelki, ki bodo našli pot do domačega potrošnika in do naključnih, 

prehodnih gostov, ki  se radi ustavijo v teh krajih. 
 
 

4.4 RAZVOJNE MOŽNOSTI PROJEKTNEGA OBMOČJA NA PODROČJU  
SADJARSTVA – TRAVNIŠKI SADOVNJAKI 

 

4.4.1 STANJE, KI ZADOVOLJUJE 
 
Na območju omenjenih občin  je prisotnih veliko sadnih dreves (43.523, vir SURS 
2000), največ v občini Zagorje ob Savi (22.067). To so predvsem visokodebelna 
sadna drevesa v travniških sadovnjakih in drevoredih. Ta  drevesa so tipična za 
slovensko podeželje in dajejo krajini privlačnost. V starih kmečkih sadovnjakih 
najdemo stare sorte, ki se bodo brez ustrezne oskrbe dreves izgubile, s tem pa se 
bo izgubil tudi del kulturne dediščine. Tudi zato moramo poskrbeti, da jih vzdržujemo 
v čim boljši kondiciji in da jih obnavljamo. Za ustrezno oskrbo dreves bodo poskrbeli 
pridelovalci sami, če bodo v tej dejavnosti videli pozitiven finančni rezultat. 
 
Od leta 2004 se zanimanje za sadje s travniških sadovnjakov povečuje. K temu je 
pripomogla tudi  promocija kmetijske svetovalne službe (različne delavnice, razstave, 
prospekti, članki v različnih revijah). Ob organiziranem in strokovno vodenem delu na 
tem področju, se kažejo možnosti za razvoj dejavnosti pridelave in predelave sadja 
iz tradicionalnih sadovnjakov in ustvarjanje dodatnega zaslužka na kmetijah. 
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4.4.2 STANJE, KI NE ZADOVOLJUJE 
 
Na območju omenjenih občin je 1.159 kmečkih sadovnjakov s skupno 43.523 
sadnimi drevesi, za sadjarske kmetije se je opredelilo 9 kmetij (vir: SURS 2000). 
Pridelovalci pridelano sadje poberejo in ga tržijo vsak na svoj način. Problem je tudi 
v izmenični  rodnosti nasadov in posledično nižji kakovosti plodov.   
Na tem območju imata trenutno le dve kmetiji registrirano dejavnost predelave sadja 
kljub velikemu številu visokodebelnih sadnih dreves. 
 
 

4.4.3 CILJI 
 
- Nadaljevati tradicijo pridelave sadja na tem območju in pridelovalce še 

vzpodbuditi k podjetnosti in iskanju novih možnosti zaslužka preko trženja 
svežega  in predelanega sadja iz travniških nasadov. 

- Uvajanje nekmetijskih dejavnosti, ki so vezane na sadovnjake (doživljajski 
turizem v nasadih, opazovanje ptic, strokovno vodene delavnice na temo 
tehnoloških opravil v sadovnjakih in različnih načinov domačega konzerviranja 
sadja, sadjarske ure za šolsko mladino in ostale zainteresirane skupine, možnosti 
sodelovanja s šolami pri oblikovanju naravoslovnega programa ...). 

- Pridelovalce je potrebno vzpodbuditi k rednemu izvajanju potrebnih tehnoloških 
ukrepov v nasadih. Tako pridelano sadje bo višje notranje kakovosti in bo 
primerno za svežo porabo in predelavo. 

- Pridelovalce je potrebno vzpodbuditi k pridelovanju po načelih višjih tehnoloških 
standardov (integrirana ali ekološka pridelava) in vključitvi sadovnjakov v redno 
kontrolo. Pridelovalce tega območja je potrebno povezati, da bodo na trgu 
nastopali skupno in si ne bodo konkurirali med seboj. 

- Razviti predelavo sadja (sokovi, marmelade, suho sadje, žganja ...). 
- Vzpostaviti je potrebno skupno ali posamično predelavo sadja z namenom 

nižanja stroškov proizvodnje in izenačenja kakovosti na visokem nivoju. 
- Postaviti je potrebno normative kakovosti za posamezne proizvode in kakovost 

tudi redno preverjati. 
- Poiskati je potrebno različne načine prodaje (skupna: neposredna, v trgovinah 

...). Organizirani in povezani pridelovalci bodo na različne načine tržili svoje 
proizvode pod skupno blagovno znamko in zaščitene kmetijske proizvode 
(geografsko poreklo, geografska označba, označba tradicionalnega ugleda, 
označba višje kakovosti) ...  

- Poskrbeti za vzdrževanje določenih sort sadja, ki so značilne za to okolje in jih 
drugje ne najdemo. 

 
 

4.4.4 RAZVOJNE MOŽNOSTI 
 
Na območju je tradicija pridelave sadja, kar se vidi tudi po številu starih sadnih 
dreves. Izgled krajine brez teh dreves bi bil drugačen, manj privlačen. V času, ko je 
turizem ena najdonosnejših gospodarskih panog, je to še toliko pomembnejše. 
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Po drugi strani pa je v sadjarstvu še veliko tržnih možnosti pri prodaji svežega in 
predelanega sadja. S pravilno oskrbo ostarelih sadnih dreves dosežemo vsakoletni 
pridelek kakovostnega sadja, ki je primerno za svežo porabo in predelavo. Vedno 
več je tudi potrošnikov, ki iščejo sadje in proizvode iz  sadja iz  takih sadovnjakov in 
so za tovrstne proizvode praviloma pripravljeni plačati nekoliko več.  
 
S pravilno oskrbo travniških  sadovnjakov dosežemo več ciljev: ohranjamo drevesa, 
ki dajejo izgled krajini, in pridelovalcem omogočimo dodaten dohodek na kmetiji. 
Poleg tega so travniški sadovnjaki najustreznejši življenjski prostor za mnoge 
prostoživeče, tudi zaščitene ptice. Primerno oskrbovani nasadi so ustrezen objekt 
tudi za izobraževanje, rekreacijo in sprostitev in nudijo možnost doživljajskega 
turizma.  
 
Pridelovalci sadja v travniških sadovnjakih bodo organizirani v zadrugo ali drugo 
pravno obliko (najverjetneje društvo). Z rednim izvajanjem potrebnih tehnoloških 
opravil bodo pridelali sadje dobre kakovosti. Za spremljanje novosti in obnavljanje 
znanja na področju tehnologije pridelave in predelave bo organizirano redno 
izobraževanje (predavanja, delavnice, tečaji, strokovne ekskurzije, ogledi  primerljivih 
objektov, tehnološki listi, elektronski mediji ...), kjer se bodo pridelovalci 
izpopolnjevali v znanju in spretnostih. Postavljena bodo merila kakovosti, 
potrošnikom namenjenega, namiznega sadja, ki bo tudi redno kontrolirano. Sadje 
slabše kakovosti bodo pridelovalci predelali sami ali v skupnem predelovalnem 
obratu. Najpomembnejša zahteva predelave bo kakovost izdelkov, ki bodo pod 
skupno blagovno znamko na voljo po različnih prodajnih poteh (prodaja na domu, v 
trgovinah, na tržnici ...). V kolikor se bo pokazalo primerno, bo organizirana trgovina 
s svežim sadjem in izdelki iz njega.  
 
Prodaja sadja in proizvodov bo organizirana tudi na kmetijah. Organizirana bo sadna 
pot (po vzoru Sadne ceste Javor–Janče), kjer bodo označene vse kmetije, ki bodo  
prodajale  kmetijske pridelke na domu. Cilj je tudi potrošniku pokazati in približati 
pridelavo in predelavo kakovostnega sadja in s tem povečati zaupanje v take 
proizvode. 
 
K aktivnostim v sadovnjakih bomo povabili tudi osnovno šolo in otroške vrtce. Cilj je, 
da navdušimo otroke in preko njih tudi starše k uporabi sadja in sadnih izdelkov v 
vsakodnevni  prehrani.  
 
 

4.4.5 KAKO DO ZASTAVLJENIH CILJEV 
 
Za doseganje zastavljenih ciljev se bomo trudili vsi; osnovna in specialistična 
svetovalna služba skupaj z zunanjimi strokovnjaki. Izvedbo predvidevamo po 
naslednjih korakih: 

- vzpodbuditi kmete k redni oskrbi sadnih dreves (pri tem lahko s finančno  
vzpodbudo pomaga tudi občina); 

- evidentirati potencialne pridelovalce sadja, evidentirati sadna drevesa; 
- vpeljati tehnologijo pridelave različnih standardov (konvencionalna, integrirana 

ali ekološka pridelava,) ki ne bo prezahtevna za pridelovalce, bo pa 
omogočala redne pridelke sadja, primernega za svežo porabo in predelavo; 
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- postaviti standarde  kakovosti namiznega sadja pridelanega v travniških 
nasadih  glede na namen uporabe (tudi različnih standardov pridelave; 
konvencionalna, integrirana ali ekološka pridelava) in vzpostaviti kontrolo 
kakovosti namiznega sadja; 

- vpeljati tehnološko izenačeno predelavo sadja, s katero bomo proizvedli 
kakovostno izenačene proizvode, primerne za skupen nastop na trgu. 
Postaviti standarde kakovosti in sproti kontrolirati kakovost sadja; 

- vpeljati skupno blagovno znamko ali zaščito proizvodov za skupen nastop na 
trgu: prodaja sadja in proizvodov iz sadja na kmetijah, v trgovinah, na tržnicah 
v večjih naseljih; 

- iskati različne prodajne poti za visoko kakovostne izdelke iz sadja (poslovna 
darila, protokolarna darila, ponuditi sadje in izdelke tudi šolski prehrani); 

- organizirati dneve odprtih vrat sadovnjakov in potrošnike povabiti na oglede 
ali k sodelovanju pri različnih tehnoloških opravilih; 

- skupaj z društvom za opazovanje ptic organizirati popise in opazovanje 
prisotnih ptic v teh sadovnjakih, ki so njihovo idealno življenjsko okolje;  

- vključiti  učence v dejavnosti  v sadovnjakih, šoli  ponuditi sodelovanje pri 
izvajanju učnega programa;  

- označiti kmetije in pot do kmetij, kjer bo sadje in izdelke mogoče kupiti, 
- doseči dodaten dohodek na kmetijah in ohraniti obdelano krajino; 
- evidentirati drevesa posameznih sort, ki so značilne za to območje in testirati 

zdravstveno stanje teh dreves. V drevesnicah, ki se ukvarjajo z vzgojo sadik 
sadnega drevja starih sort, je potrebno organizirati pridelavo sadik teh sort. S 
sajenjem novih nasadov se bo ohranjala dediščina sadjarstva, ki je v teh 
krajih zelo bogata; 

- organizacija in izvedba animacijskega predavanja za vse zainteresirane; 
- pregled in evidentiranje obstoječih dreves predvsem pri pridelovalcih, ki imajo 

namen oskrbovati nasade (popis sadnih vrst, prepoznavanje in evidentiranje 
starih sort); 

- predavanja o oživitvi in oskrbi dreves  ter  praktičen prikazi tehnoloških opravil 
v nasadih (izdelava dnevnika tehnoloških opravil); 

- individualno svetovanje v vzorčnih  nasadih, kjer bo interes največji 
(racionalizacija tehnoloških opravil, spremljanje fenofaz); 

- organizacija ekskurzije na kmetije, kjer imajo vzpostavljeno pridelavo in 
predelavo sadja  in to že uspešno tržijo; 

- predavanja in praktični  prikazi različnih načinov predelave sadja (sokovi, kisi, 
z dodatki in brez, suho sadje, marmelade, žganja, likerji, posebna ponudba 
pekarnam in slaščičarjem); 

- individualno svetovanje na temo predelave sadja (sprotno reševanje zapletov 
v predelavi, racionalizacija predelave); 

- organizacija tečajev predelave (praktična izvedba tečaja, sodelovanje  z 
zunanjimi sodelavci); 

- organizacija izobraževanja za pridobitev certifikata o usposobljenosti za 
predelavo sadja (nacionalna poklicna kvalifikacija), ki je potreben za 
registracijo dopolnilne dejavnosti predelave sadja na kmetiji; 

- uvesti stalno kontrolo kakovosti izdelkov za trg; 
- izvesti aktivnosti za umestitev proizvodov v skupno blagovno znamko. 
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4.4.6 KAKO BOMO MERILI USPEŠNOST 
 
Uspešnost bo vidna glede na: 

- število kmetij, ki bodo oskrbele drevesa, število oskrbljenih dreves, 
- število kmetij, ki se bodo ukvarjale s predelavo sadja, 
- število kmetij s pridobljenim certifikatom o usposobljenosti za predelavo sadja, 
- število kmetij, ki bodo dosegle primerno kakovost proizvodov iz sadja, 
- število kmetij, ki bodo svoje proizvode tržile preko skupne blagovne znamke, 
- število kmetij, ki bodo nudile možnost obiska v sadovnjakih. 

 
 

4.5 RAZVOJNE MOŽNOSTI PROJEKTNEGA OBMOČJA NA PODROČJU  
SADJARSTVA – INTENZIVNI SADOVNJAKI 

 

4.5.1 STANJE, KI ZADOVOLJUJE 
 
Na projektnem območju je intenzivno sadjarstvo slabo razvito. Delno je razlog  slaba 
izkušnja s sadovnjaki, ki jih je v 60. letih postavljala zadruga na nacionaliziranih 
zemljiščih. Zaradi slabega odnosa do teh sadovnjakov in nestrokovne tehnologije, 
pridelki v primerjavi s travniškimi sadovnjaki v zasebni lasti, ki so zaradi interesa 
lastnikov obrodili zadovoljiv pridelek, nikdar niso dosegli svojega potenciala. Tako je 
v občini Hrastnik en intenziven nasad jablan, v velikosti 2 ha, posajen v letih 1998– 
2000. Nasad je delno zavarovan s protitočno mrežo, ki se je že izkazala za potrebno. 
V nasadu dosegajo kakovostne pridelke, primerljive s povprečjem v Sloveniji. Vsa 
jabolka prodajo (na kmetiji) končnim potrošnikom. Nasad je lahko učni objekt za vse 
potencialne pridelovalce sadja.  
 
Poleg omenjenega sta na tem območju posajena tudi dva intenzivna nasada orehov 
(v Trbovljah 0,8 ha in v Hrastniku 0,5 ha).  
 
Intenzivnih nasadov drugih sadnih vrst na tem območju zaenkrat še ni. Glede na 
zahtevnost rastlin so na tem območju lege primerne za gojenje jablan in hrušk 
(nagnjeni, vendar ne prestrmi tereni), sliv, češenj, višenj, leske, oreha, kostanja 
(lahko nekoliko strmejši tereni, predvsem oreh in kostanj) in vsega jagodičastega 
sadja, vključno z jagodami (na ravnih površinah, kjer lahko kolobarijo z vrtninami).  
 
Na projektnem območju je posestna struktura zelo razdrobljena. Kar 49 % kmetij 
obdeluje manj od 5 ha površin in 40 % kmetij obdeluje 5 do 10 ha kmetijskih 
zemljišč. Na tako majhnih površinah lahko kmetje dosežejo zadovoljiv  prihodek  z 
delovno intenzivnimi  panogami kot je sadjarstvo (v začetku predvsem pridelava 
jagodičja) ali vrtnarstvo, če so objektivne možnosti za tako pridelavo. 
 
Na območju je bilo na dan 30. 6. 2005 popisanih skupaj 50.112 prebivalcev (vir: 
SURS). Največ prebivalcev je bilo v Trbovljah (17.950 prebivalcev), ki so za 
pridelovalce sadja iz drugih delov Slovenije dober trg. Takoj za njimi je Zagorje 
(17.086 prebivalcev). Prednost bližine trga lahko najbolj izkoristijo pridelovalci 
jagodičja in drugega drobnega sadja, ki mora zaradi ohranjanja višje kakovosti po 
najkrajši možni poti doseči potrošnika, ker samo tako ohrani vse notranje kakovosti. 
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Prehrambene navade potrošnikov se spreminjajo, ljudje vedno bolj iščejo sveže 
sadje z višjo  notranjo kakovostjo, ki jo omogočajo primerna lega, ustrezna 
tehnologija in primerna priprava sadja za trg. V jedilnike se zaradi svoje kakovosti  in 
vsebnosti za človeški organizem  pomembnih  vitaminov in mineralov vračata tudi 
jagodičje in ostalo drobno sadje.  
 
 

4.5.2 STANJE, KI NE ZADOVOLJUJE 
 
V obravnavanem območju prevladujejo nagnjeni tereni in razdrobljena posestna 
struktura. V zadnjem času se povprečna kmetijska gospodarstva nekoliko 
povečujejo, vendar je nagnjenost terenov v tem procesu omejujoč dejavnik. 
Premajhna posestna struktura z živinorejo, ki je na tem območju vodilna kmetijska 
panoga, ne omogoča ustvarjanja zadovoljivega zaslužka.  
Zato je uvajanje delovno intenzivnih kmetijskih panog, ki omogočajo na majhni 
površini  ustvariti večji prihodek, primerna pot za ohranjanje obdelane krajine in 
poseljenosti podeželja. Samo ekonomsko zanimiva dejavnost bo pritegnila 
pridelovalce, da bodo obdelali površine, ki bi se sicer zarasle.  
S tem, ko bodo tudi mlajše generacije na kmetijah spoznale možnost zaslužka, 
obstaja verjetnost, da se bodo odločali za delo na kmetiji, toliko večja. 
 
 

4.5.3 CILJI 
 
- Glavni cilj je potencialne pridelovalce spoznati s tehnologijami v sadjarstvu in jih 

usposobiti za intenzivno pridelavo sadja na integriran ali ekološki način, 
- povezati pridelovalce tega območja, določiti kakovostne standarde, ki jih narekuje 

trg, in pod skupno blagovno znamko potrošnikom ponuditi kakovostno sadje, 
pridelano v neposredni bližini, 

- razvoj v kmetijstvu na lokalnem nivoju in s tem doseganje višjega dohodka na 
majhnih  površinah.   

 
 

4.5.4 RAZVOJNE MOŽNOSTI 
 
Pridelava sadja v intenzivnih nasadih je delovno intenzivna panoga, ki na majhnih 
površinah prinese sorazmerno visoke dohodke predvsem pri pridelavi jagodičja, kjer 
se vloženi kapital tudi najhitreje povrne. Občine Trbovlje, Zagorje, Hrastnik in 
Radeče so s cca 50.000 prebivalci sorazmerno velik trg. Zaenkrat sadje tu tržijo 
pridelovalci iz drugih delov Slovenije. Domači pridelovalci morajo izkoristiti prednost 
bližine mesta pridelave in potrošnika, kar ima velik pomen predvsem pri drobnem 
sadju (češnje, jagode in ostalo jagodičje). 
 
V prvi vrsti bo sadje namenjeno oskrbi prebivalcev omenjenih občin. Glede na to, da 
na tem območju še ni večjih površin nasadov drobnega sadja, lahko s primerno 
ponudbo kakovostnih pridelkov na lokalnem trgu povečamo njegovo porabo. O 
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dobrodejnih učinkih sadja na zdravje ljudi, je bilo že veliko napisanega. V sadju, 
pridelanem po ustrezni tehnologiji in v neposredni bližini potrošnikov, je ohranjenih 
še več pomembnih sestavin (predvsem vitaminov, sadnih kislin, barvil ...). 
 
V občinah Hrastnik, Trbovlje, Zagorje in Radeče je veliko primernih sadjarskih leg, 
kar dokazujejo tudi ostanki sadovnjakov iz preteklosti. Z izbiro najboljših terenov in 
ustrezno tehnologijo bi lahko pridelali kakovostno sadje in ga ponudili kupcem po 
različnih poteh. V občinskih središčih bodo organizirane tržnice, organizacija prodaje 
na domu s skupnim oglaševanjem in organizacijo lokalnih prireditev, ki pripeljejo 
potencialne kupce od blizu in daleč, organizacija lokalne mreže, skupen nastop na 
trgu, pod skupno blagovno znamko ali zaščito porekla. 
 
Zanimiv je program drobnega sadja (primer za jagodičje je zadruga Sant Orsola v 
Italiji); jagode, maline, ribezi (rdeči, črni, beli), ameriške borovnice. Plodove v 
mešanih košaricah lahko ponudimo potrošnikom za svežo porabo (sadne kupe, 
frapeji, peciva …) ali kot samoobiranje za domačo predelavo.  
 
Ekonomsko zanimiva je tudi pridelava češenj. Z novejšimi tehnologijami tudi obiranje 
češenj ne predstavlja več takega stroška. 
 
Na slovenskem trgu manjka tudi kakovostnih sliv in češpelj, ki jih lahko prodamo 
sveže ali z organizacijo predelave na kmetijah v obliki dobre domače marmelade. 
 
Tudi pridelava pečkarjev (hrušk in jabolk) je ekonomsko zanimiva. V primeru prodaje 
na domu moramo izpeljati še investicijo postavitve hladilnice, ki omogoča daljše 
skladiščenje plodov. Druga možnost prodaje je, da poiščemo zainteresiranega 
kupca, ki že v jeseni odkupi celoten pridelek.  
 
Pridelava lupinarjev (oreh, lešnik, kostanj) se v zadnjem času močno širi. Oreh in 
kostanj sta  primerni sadni vrsti, ki s svojim globokim koreninskim sistemom dobro 
povežeta talne plasti in preprečita drsenje – plazenje predvsem na strmih terenih, 
kakršnih je v Zasavju največ. Poleg tega tudi EU namenja subvencije, vezane na 
površino za pridelavo lupinarjev (oreh, leska). Dobrih in dobro pripravljenih 
(posušenih in ustrezno skladiščenih) orehov v Sloveniji primanjkuje. 
 
Možnosti v sadjarstvu je torej veliko. Poiskati je potrebno najustreznejšo glede na 
razpoložljive lege, možnost namakanja, infrastrukturo na kmetiji in delovno silo. 
 
 

4.5.5 KAKO DO ZASTAVLJENIH CILJEV 
 
Da bodo cilji doseženi je potrebno: 

- seznaniti kmete z novimi tehnologijami pridelave sadja (pri tem lahko s 
finančno  vzpodbudo pomaga tudi občina), 

- evidentirati potencialne pridelovalce sadja, določiti primerne lokacije za 
postavitev novih nasadov, določitev primernih sadnih vrst in njihovih sort 
glede na lastnosti lokacij in pripravljenost pridelovalcev, 

- pripraviti načrte zasaditve novih nasadov, pomoči pri naročanju sadik, 
organizaciji sajenja, 
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- vpeljati tehnologijo pridelave različnih standardov (integrirana ali ekološka 
pridelava), 

- spremljati tehnologije, priprava tehnoloških dnevnikov, 
- vzpostaviti kontrolo kakovosti sadja, namenjenega prodaji, pod skupno 

blagovno znamko, 
- vpeljati skupno blagovno znamko proizvodov za skupen nastop na trgu. 

Prodaja sadja in proizvodov iz sadja na domovih, v trgovinah in na tržnici v 
Trbovljah, Hrastniku, Zagorju in Radečah, 

- organizirati izobraževanje za pridobitev certifikata o usposobljenosti za 
predelavo sadja na domu, 

- iskati različne prodajne poti visoko kakovostnih izdelkov iz sadja (poslovna 
darila, protokolarna darila, ponuditi sadje in izdelke tudi šolski prehrani), 

- vključiti učence osnovnih in srednjih šol v dejavnosti v sadovnjakih, šoli  
ponuditi sodelovanje pri izvajanju učnega programa, 

- označiti kmetije in pot do kmetij, kjer bo sadje in izdelke mogoče kupiti, 
- doseči dodaten dohodek na kmetijah in ohraniti obdelano krajino, 
- organizirati predavanja in predstavitve tehnologij različnih sadnih vrst,  
- pregledati in  oceniti teren in lokacije, primerne za posaditev različnih sadnih 

vrst, 
- organizirati strokovne oglede uspešnih nasadov (pečkarji, koščičarji, 

jagodičevje, lupinarji), 
- pridelovalce bomo seznanili s potrebnimi ukrepi za pripravo tal pred sajenjem 

trajnega nasada, 
- spremljati tehnologijo pridelave v nasadih, individualno svetovati in organizirati 

tečaje in krožke (tehnologija pridelave, varstvo rastlin), 
- informirati pridelovalce o možnosti povezovanja in organiziranega odkupa 

pridelka, 
- na primernih kmetijah (primerne lokacije, enostavna dostopnost kmetij z 

motornimi vozili ...)  pomagati pri organizaciji neposredne prodaje. Pri tem 
delu lahko občina pomaga z ureditvijo poti, z označevalnimi tablami, 
reklamnimi prospekti, 

- spodbujati porabo sadja s predavanji o zdravi prehrani, s tečaji kuhanja, 
vlaganja. 

 
 

4.5.6 KAKO BOMO MERILI USPEŠNOST 
 
Indikatorji uspešnosti so naslednji: 

- število kmetij, ki bodo sadile trajne nasade, 
- število kmetij, ki se bodo ukvarjale z neposredno prodajo, 
- število kmetij s pridobljenim certifikatom o usposobljenosti za predelavo sadja, 
- število kmetij, ki bodo dosegle primerno kakovost proizvodov iz sadja, 
- število kmetij, ki bodo svoje proizvode tržile preko skupne blagovne znamke. 
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4.6 RAZVOJNE MOŽNOSTI PROJEKTNEGA OBMOČJA NA PODROČJU 
EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA 

 

4.6.1 STANJE, KI ZADOVOLJUJE 
 
Na projektnem območju se je v obdobju 2003–2005 število kmetij, vključenih v 
ekološko kontrolo, vsako leto povečevalo. Povprečni delež kmetij, vključenih v 
ekološko kontrolo v primerjavi z vsemi kmetijami je bil v letu 2005 na projektnem 
območju 3,8 % (največji v občini Trbovlje 5,5 %, Zagorje 4,4 %, Hrastnik 3,1 % in 
Radeče 1,2 %).  
V ekološko kontrolo je bilo na celotnem projektnem območju vključenih 27 kmetij v 
letu 2003, 36 kmetij  v letu 2004 in 49 kmetij v letu 2005 (ARSKTRP, SURS 2000).  
 
 

4.6.2 STANJE, KI NE ZADOVOLJUJE 
 
Na projektnem območju je veliko kmetij, ki praktično že izvajajo večino zahtev  
Pravilnika o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni 
list RS list RS, št. 31/2001), vendar še niso vključene v ekološko kontrolo. 
Ekološka pridelava je usmerjena predvsem na pridelavo mesa in mleka, kar pa ne 
zadostuje za vzpostavitev sistema učinkovitega trženja (premajhna raznolikost 
pridelkov in izdelkov). 
 
 

4.6.3 CILJI 
 
Cilji so naslednji: 

- povečati delež ekoloških kmetij v primerjavi z vsemi kmetijami na 15 % do leta 
2015, 

- povečati  delež zemljišč v uporabi ekokmetijstva na 20 %, 
- povečati količino in pestrost ponudbe ekoloških pridelkov in proizvodov, 
- doseči pridelke primerne kakovosti za prodajo za svežo porabo in za 

predelavo (izvajanje ustreznih tehnoloških postopkov). 
 
 

4.6.4 RAZVOJNE MOŽNOSTI 
 
Na projektnem območju je tradicija pridelave hrane s pestro ponudbo različnih 
pridelkov in proizvodov, tako sadja, zelenjave, mleka, govedi, ovac, različnih poljščin 
… V  zadnjih 30 letih se je sicer kmetijska pridelava skoncentrirala predvsem na 
govedorejo (pridelavo mleka in prirejo mesa). Med kmečkim prebivalstvom  še 
obstojajo osebe, ki imajo specialna znanja iz vseh vrst pridelave in predelave, ki je 
bila včasih prisotna v Zasavju. 
V letu 2006 je bil organiziran 1. Zasavski ekološki sejem v Kisovcu s ponudbo 
ekoloških pridelkov in proizvodov, ki jih že ponujajo ekološke kmetije. 
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V prihodnjih letih imamo v programu odprtje prodajalne ekoloških pridelkov in 
proizvode na eni lokaciji (predvidoma v Kisovcu). 
Prav tako bo organizirana ponudba na ekoloških kmetijah in v okviru celovite 
ponudbe posameznih območij – ekološka vas. 
K sodelovanju z ekološkimi kmetijami bomo povabili tudi osnovne šole, posameznike 
s predstavitvijo domačih obrti, kulturno prosvetna društva in ostala zainteresirana 
društva ter organizacije. 
 

4.6.5 KAKO DO ZASTAVLJENIH CILJEV 
 
Izobraževanje: 

- predstavitve standardov ekološke pridelave in predelave potencialnim 
ekološkim kmetom in širši javnosti, 

- informiranje javnosti o označevanju ekoloških pridelkov oz. živil, 
- nevarnosti GSO, 
- spodbujanje razvoja ekoloških učnih kmetij, demonstracijskih poskusov in 

centrov za ekološko kmetijstvo, 
- zagotavljanje sistematičnega izobraževanja za ekološke kmete, 
- izobraževanje učiteljev (OŠ in SŠ) o pomenu zdrave prehrane ter vključevanju 

ekoloških živil v vsakdanjo prehrano. 
 
Svetovanje: 

- predstavitev novih tehnologij ekološke pridelave in predelave ter motiviranje 
za njihovo uporabo predvsem na področju zelenjave in sadja, 

- povečanje dejavnosti kmetijske svetovalne službe na področju ekološkega 
kmetijstva, 

- sodelovanje in izmenjava izkušenj med ekološkimi kmetijami. 
 
Promocija: 

- promocija ekološkega kmetijstva kot vzorčnega modela trajnostnega razvoja 
podeželja, 

- promocijsko informativna kampanja o ekološkem kmetijstvu in ekoživilih na 
območju Zasavja, usmerjena v posamezne ciljne skupine (otroci, mladostniki, 
bolniki in starejši), 

- promocija ekološke turistične ponudbe, 
- sofinanciranje predstavljanja ekokmetijske ponudbe na prireditvah, sejmih in 

razstavah lokalnega, regionalnega, nacionalnega in evropskega pomena, 
- tesnejše sodelovanje z mediji (radio, TV, tisk …). 

 
K doseganju zastavljenih ciljev bodo svoj delež prispevali vsi, osnovna in 
specialistična svetovalna služba skupaj z zunanjimi strokovnjaki. Izvedba se  
predvideva po naslednjih korakih: 

- Organizacija in izvedba animacijskih predavanj za vse zainteresirane 
kmetijske pridelovalce. 

- Uvajalni in nadaljevalni ekološki tečaji, predavanja, delavnice, seminarji ... 
- Individualno svetovanje na vzorčnih ekoloških kmetijah in pri različnih 

specifičnih vrstah pridelave (vrtnarstvo, sadjarstvo, preureditve hlevov, 
mlečna proizvodnja, poljedelstvo ...). 
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- Organizacija strokovnih ekskurzij po ekoloških kmetijah doma in v tujini. 
- Vzpostavitev nakupovalno prodajne mreže. 

 
 

4.6.6 KAKO BOMO MERILI USPEŠNOST 
 
Indikatorji uspešnosti so naslednji: 

- število kmetij, ki se bodo prijavile za ekološko pridelavo nadzorni organizaciji, 
- število kmetij s pridobljenim državnim ekološkim certifikatom – EKOLOŠKI (po 

zaključeni preusmeritvi), 
- število kmetij, ki uporabljajo kolektivno blagovno znamko BIODAR in 

DEMETER, 
- količina in vrsta (število različnih proizvodov) proizvodov, ki jih bomo tržili 

preko organizirane prodaje ekoživil,  
- število organiziranih ogledov ekoloških kmetij po projektnem območju. 

 
 

4.7 RAZVOJNE MOŽNOSTI PROJEKTNEGA OBMOČJA NA PODROČJU 
DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI 

 

4.7.1 STANJE, KI ZADOVOLJUJE 
 
Usmeritev v dopolnilno dejavnost na kmetiji je prava rešitev za kmetije, ki 
razpolagajo z dovolj delovne sile in želijo povečati svoj dohodek iz kmetijstva. Večina 
trenutno registriranih kmetij se ukvarja s storitvami s kmetijsko in gozdarsko 
mehanizacijo, štiri kmetije imajo registrirano dejavnost izletniškega turizma na 
kmetiji, enako je tudi število kmetij z dejavnostjo  perutninarstva, sledijo dejavnosti 
vrtnarstva (2), drevesničarstva (2), predelave sadja (2), ena kmetija pa se na 
projektnem območju ukvarja s predelavo lesa. 
Glede na to, da je možnosti pridobivanja dohodka izven kmetijstva vse manj, nihanja 
v odkupni ceni osnovnih kmetijskih pridelkov pa so vse večja, je za dejavnosti kar 
nekaj zanimanja. Trenutno je v postopku gradnje in pridobivanja dovoljenj nekaj 
kmetij (predelava mesa, peka kruha, turizem na kmetiji). Glede na to, da so se z 
novo zakonodajo odprle številne nove možnosti za dejavnosti, ki jih je možno 
opravljati kot dopolnilno dejavnost na kmetiji, je pričakovati več dopolnilnih dejavnosti 
tudi na projektnem območju. 
Zadovoljuje tudi dejstvo, da obstaja in poteka projekt »Po poteh dediščine«, ki bi 
lahko bil ena izmed alternativ za razvoj dodatne ponudbe na kmetijah lociranih ob tej 
poti. 
 
 

4.7.2 STANJE, KI NE ZADOVOLJUJE 
 
Kmetij z registriranimi dopolnilnimi dejavnostmi je trenutno vsekakor premalo.  
Povpraševanja po produktih dopolnilnih dejavnosti s strani potrošnika je kar nekaj. 
Žal mora potrošnik te storitve trenutno iskati izven projektnega območja. 
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Kmetije so finančno šibke, malo je kmetij, ki bi razpolagale z dovolj sredstvi za 
pridobitev gradbenih dovoljenj ter za samo izgradnjo in opremo objekta za 
opravljanje dopolnilnih dejavnosti. Tudi za kandidiranje na sredstva pomoči za 
investicije, ki jih razpisujeta država in EU, pogosto nimajo dovolj lastnih sredstev. Pri 
nekaterih oblikah in dejavnostih pa gre za investicijo, ki je pod najmanjšo priznano 
vrednostjo za kandidiranje na razpis.  
V preteklosti je bilo na projektnem območju nekaj zametkov dopolnilnih dejavnosti, ki 
so zaradi poostrene zakonodaje glede ureditve prostorov in davčnih zahtev usahnile. 
Kmetije preprosto niso razpolagale z dovolj delovne sile, dopolnilna dejavnost je v 
obstoječi obliki prinašala premalo dohodka, da bi lahko pokrila stroške investicije. 
 
Kmetije, katerih družinski člani so zaradi izgube delovnih mest v dolini nenadoma 
ostali brez zaposlitve, v preteklosti niso bile pozorne na možnosti, ki so jim bile 
ponujene. Nekateri med njimi si zaradi slabih izkušenj iz preteklosti niso upali podati  
v »podjetniško« tveganje (registracija dopolnilne dejavnosti).  
Družinski člani kmetij, ki so brez zaposlitve, pogosto nimajo niti ustrezne izobrazbe 
za opravljanje želene dopolnilne dejavnosti. 
Manjka tudi povezav med obstoječimi proizvajalci, veznih členov, pri nekaterih bi bil 
smiseln tudi skupen nastop na trgu. 
 
Kmetije, ki jim je glavni vir dohodka osnovna kmetijska dejavnost, v primeru kriznih 
razmer, še ne razmišljajo o alternativnih možnostih. S povečano konkurenčnostjo se 
bo po pričakovanjih zmanjšal dohodek na večjih, čistih kmetijah, ki bodo prisiljene 
iskati nove možnosti preživetja. Zaenkrat pa je vizij glede pridobitve dodatnega 
dohodka, boljše izrabe strojev, delovne sile, znanja, stavbnih kapacitet v primerjavi z 
manjšimi kmetijami med njimi manj.  
Primanjkuje tudi dejavnosti, ki so povezane z obstojem podeželja in niso v povezavi 
s kmetijsko dejavnostjo. To so: komunalna dela, servisi, izobraževanje na kmetiji, 
usluge na področju socialnega skrbstva (varstvo otrok, nega starejših, priprava 
obrokov…). 
 
 

4.7.3 CILJI 
 
Glavna cilja sta: 

- ohraniti poseljenost in  
- ohraniti obdelanost podeželja. 

To bomo dosegli, če bo mladim zagotovljena ustrezna kakovost življenja na 
podeželju. Za to pa jim bo potrebno ponuditi možnosti za zagotavljanje večine potreb 
glede poklicnega življenja kot tudi možnosti kakovostne izrabe prostega časa. Velik 
del tega bomo dosegli z razvojem ustreznega števila in ustrezne pestrosti dopolnilnih 
dejavnosti na kmetiji. 
 
 

4.7.4 RAZVOJNE MOŽNOSTI 
 
- Turizem na kmetiji – kmetije z gostinsko in negostinsko dejavnostjo: 
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- Trenutno so turistične kmetije le v eni izmed obravnavanih občin. Vse obstoječe 
kmetije so izletniškega tipa. V analizi stanja je bilo ugotovljeno, da na projektnem 
območju primanjkuje kakršnihkoli nastanitvenih kapacitet, trenutno tudi ni niti ene 
kmetije stacionarnega tipa. Da bi gosta na podeželju zadržali več kot le en dan, bi 
bila ena izmed osnov za turistično ponudbo na podeželju razvoj takšnih kmetij. 
Možnosti so tudi v oddaji prostorov za kampiranje. Na preostalih področjih, ki se 
usmerjajo bolj v enodnevno ponudbo, pa bi bil priporočljiv razvoj vsaj kmetij 
izletniškega tipa, ki bodo ostalo ponudbo zaokrožile s ponudbo obrokov hrane. 

- Zaradi bližine mest, toplic, pohodnih ter poti in predvsem naravnih danosti in še 
ohranjenega tradicionalnega kmetijstva obstajajo tudi možnosti za negostinsko 
ponudbo kmetij – od ponudbe ogleda kmetije, prikaza del iz osnovnih in 
dopolnilnih dejavnosti, pedagoških in terapevtskih kmetij, ježe konj, prevozov z 
vprežnimi vozili, do oddajanja rekvizitov in površin za prostočasne aktivnosti. 

- Realne možnosti za to obliko turizma imajo večje kmetije – že zaradi velikih 
finančnih vložkov in razpoložljive delovne sile na kmetiji. 

- Izobraževanje na kmetiji: 
- Kmetije, ki razpolagajo z ustrezno izobrazbo in je njihova osnovna ali dopolnilna 

kmetijska dejavnost na določenem tehnološkem nivoju, lahko ponudijo svoje 
znanje raznim podjetjem, šolam, društvom, posameznikom. Izobraževanje je 
povezano tudi z zadrževanjem gostov v prostoru, ki jim je sočasno možno 
ponuditi tudi turistične produkte: delavnice povezane z življenjem na podeželju, 
učne poti, pešpoti, kolesarske poti, jezdenje itd.  

- Dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji – peka kruha, potic, 
peciva, izdelava testenin, domača obrt in izdelki tradicionalnih znanj idr. 

- Dejavnosti predelave kmetijskih pridelkov (vrtnin in sadja), medu in čebeljih 
izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev, gob za dopolnitev dohodka manjših kmetij 

- Smiselno bo razmišljati o vaški klavnici za drobnico, razvoju kakšne kmetije s 
predelavo mesa na kmetiji. 

- Neposredna prodaja na kmetiji proizvedenega mleka, predelava mleka v mlečne 
izdelke. 

- Prodaja pridelkov in izdelkov iz lastne in okoliških kmetij. 
- Obdelava in predelava lesa.  
- Izvajanje storitev s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opreme, orodji in živalmi 

ter oddaja le-teh v najem (glede na naravne danosti območja je smotrno v 
komunalna dela,  v območjih, ki so bolj oddaljena od središč, vključiti takšne 
izvajalce – z obstoječo mehanizacijo, ročnim delom).  

- Aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja. 
- Živalski hoteli – ponudba oskrbe domačih živalim v času odsotnosti lastnikov, 

pasje šole. Zaradi povečanega št. hišnih ljubljenčkov je čutiti povpraševanje po 
oskrbi teh živali. 

 
Možnosti so tudi za razvoj nekaterih dejavnosti, ki v prehodnem obdobju lahko 
delujejo kot dopolnilne dejavnosti. Naj omenimo le nekatere izmed njih: 

- vrtnarstvo – vrtnine in okrasne rastline v pokritih prostorih (veliko je možnosti 
zlasti v pridelavi sadik vrtnin), 

- reja divjadi v oborah, 
- čebelarstvo, vzreja čebeljih matic, proizvodnja medu, 
- gobarstvo,  
- zeliščarstvo. 
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4.7.5 KAKO DO ZASTAVLJENIH CILJEV 
 
Za uresničitev ciljev je potrebno najprej poiskati ljudi, ki  bodo cilje sprejeli za svoje. 
Za zainteresirane: 

- organizirati animacijsko predavanje in izobraževanje o dopolnilnih 
dejavnostih,  

- izvesti izobraževanja za ciljne skupine, izobraževanja za pridobitev ustrezne 
usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, oz. jih 
usmeriti na ustrezne izobraževalne ustanove, 

- nuditi pomoč pri izdelavi projektov, 
- nuditi pomoč pri pripravi dokumentacije za kandidiranje na razpise za 

pridobitev sredstev, 
- finančna pomoč do vzpostavitve dejavnosti (tudi analize izdelkov, priprava 

embalaže, promocija, trženje), 
- povezovanje dejavnosti in ponudbe na regijskem in nadregijskem nivoju.  
 

V ta namen je potrebno tudi: 
- evidentirati potencialne nosilce dejavnosti, 
-  jim približati možnosti ustreznega izobraževanja in svetovati, 
-  ustvariti takšne proizvodne enote, da je ob upoštevanju zakonskih omejitev 

zagotovljena tudi ekonomika proizvodnje, 
- s preprostimi proizvodnimi obrati ustvariti gospodarne pogoje proizvodnje in 

učinkovito izrabo delovne sile na kmetiji, 
- kjer preprostih rešitev ni, najti ustrezne vire financiranja, 
- kjer obstajajo interes in surovine, urediti vaške obrate za predelavo, 
- povezovanje proizvajalcev, skupna promocija, deloma tudi skupen nastop na 

trgu, 
- povečati nabor dejavnosti in obseg ponudbe, razvoj novih, tudi storitvenih 

dejavnosti, 
- na ekoloških kmetijah kot dopolnilno dejavnost urediti neposredno prodajo na 

domu in prodajo s sosednjih kmetij. 
 
 

4.7.6 KAKO BOMO MERILI USPEŠNOST 
 
Kazalniki: 

- število izobraževanj,  
- odzivnost zainteresiranih,  
- število pripravljenih projektov,  
- število prijav na razpise in uspešnih kandidatur,  
- število svetovanj do registracije dejavnosti, 
- število registriranih dejavnosti z novimi produkti podeželja. 
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4.8 RAZVOJNE MOŽNOSTI PROJEKTNEGA OBMOČJA NA PODROČJU 
GOZDARSTVA 

 

4.8.1 STANJE, KI ZADOVOLJUJE 
 
Na projektnem območju, čigar površina meri okrog 25.000 ha, je več kot 16.000 ha 
gozdnih površin. To pomeni, da je dve tretjini površin pokritih z gozdom, kar je za 
slovenske razmere (56 % gozdnatost Slovenije) nadpovprečno. 80 % (13.000 ha) 
gozdov je v zasebni lasti, ostalo pa so povečini državni gozdovi ter še gozdovi občin, 
cerkveni gozdovi idr. Okrog 20 % (3.000 ha) gozdov je z državnim odlokom 
razglašenih za varovalne gozdove, v katerih se sečnja izvaja v močno zmanjšanem 
obsegu ali pa sploh ne. Visoka gozdnatost na projektnem območju je ekološko zelo 
ugodna. Na izjemno razgibanem zasavskem reliefu gozd varuje zemljišča pred 
erozijo, poplavami, ohranja naravno rodovitnost tal ipd. Zaradi industrijskih emisij 
opravlja gozd tudi zelo pomembno higiensko-zdravstveno funkcijo. 
 
Ne glede na to, da je večina lastnikov gozdov nekmetov, se dela v gozdovih 
opravljajo dovolj intenzivno in kakovostno. To se je lepo pokazalo tudi v primeru 
povečanja sanitarnih sečenj zaradi lubadarja v zadnjem času – sanacije so bile 
domala povsod uspešno izvedene. 
 
Lastniki gozdov, ki se ukvarjajo s kmetijstvom (kmetje, polkmetje), so povečini dobro 
opremljeni za delo v gozdu. Za ostale lastnikov gozdov, ki praviloma nimajo tovrstne 
opreme, pa je na trgu dela dovolj usposobljenih izvajalcev gozdnih del, ponekod pa 
se ta dela opravijo v obliki medsosedske pomoči. 
 
 

4.8.2 STANJE, KI NE ZADOVOLJUJE 
 
Zaradi industrijskih emisij je močneje prizadeta okrog polovica zasavskih gozdov, 
negativen vpliv pa je opaziti še veliko širše. Posledice onesnaževanja se kažejo v 
slabši kondiciji gozdov, zaradi česar ti slabše opravljajo že omenjene funkcije, ki 
pomembno vplivajo na kakovost bivanja v Zasavju: slabše varujejo tla pred erozijo, 
zmanjšana je vodozadrževalna vloga gozda, peša rodovitnost tal, oslabljen je 
higiensko-zdravstveni učinek gozdov in nenazadnje dolgoročno so zmanjšani 
prirastki lesa in s tem znižani ekonomski učinki gospodarjenja z gozdom. Prizadeta 
je tudi lovno-gospodarska vloga gozda, saj so raziskave pokazale, da je divjad na 
projektnem območju kontaminirana s težkimi kovinami. 
 
Poseben problem pri gospodarjenju z gozdom predstavlja razdrobljena zasebna 
posest. Povprečna zasebna gozdna posest v Zasavju meri okrog 5 ha. Na tako 
majhni posesti je veliko težje načrtno in ekonomsko učinkovito gospodariti z gozdom. 
Zaradi prevladujočih strmih pobočij morajo biti posegi v gozd izvedeni na manjših 
površinah.. Iz istih razlogov je gospodarjenje z gozdovi, predvsem sečnja in spravilo 
lesa, zahtevnejše in ekonomsko manj učinkovito. 
 
Ponekod je gospodarjenje z gozdom oteženo zaradi slabega stanja gozdnih 
prometnic. 
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Pri mlajših generacijah kmetov in polkmetov, ki povečini sami opravljajo dela v 
gozdu, je opaziti pomanjkljivo znanje o varnem delu v gozdu. 
 
 

4.8.3 CILJI 
 
Cilji so naslednji: 

- osveščati potencialne onesnaževalce okolja o nujnosti sanacij podjetji in 
njihove proizvodnje,  

- izboljšati stanje gozdnih prometnic,  
- izobraziti lastnike gozdov in ostale izvajalce gozdnih del za varno delo v 

gozdu. 
 
 

4.8.4 RAZVOJNE MOŽNOSTI 
 
Pestrost rastišč omogoča raznoliko ponudbo gozdnih lesnih sortimentov na trgu – od 
drv in celuloznega lesa do najbolj kakovostnega furnirja plemenitih listavcev. 
 
Višanje cene drv, ki smo mu priča zadnje čase (večje povpraševanje po le-teh zaradi 
vse dražje nafte), povečuje zanimanje za delo tudi v tistih gozdovih, ki so bili do 
sedaj z lesnoproizvodnega stališča manj zanimivi – gozdovi mlajših razvojnih faz, 
panjevci ipd. 
 
 

4.8.5 KAKO DO ZASTAVLJENIH CILJEV 
 
Cilji bodo doseženi s: 

- sofinanciranjem projektov,  
- kandidiranjem na razpise,  
- izobraževanjem.  

 
 

4.8.6 KAKO BOMO MERILI USPEŠNOST 
 
Indikatorji uspešnosti so naslednji: 

- število projektov,  
- absolutni in relativni delež sofinanciranja,  
- število izobraževanj. 
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5  NABOR IDEJNIH PROJEKTOV 
 

5.1 PROGRAM: IZOBRAŽEVANJE PODEŽELSKEGA PREBIVALSTVA 
 

5.1.1 PODPROGRAM: RAZVOJ ŽIVINOREJE 
 

5.1.1.1 Projekt: Racionalna raba travinja 
 
Namen: S pravilno rabo travinja želimo ohraniti travno rušo in s tem izgled kulturne 
krajine ter s pašno-kosnim sistemom rabe travinja racionalizirati rejo živali na 
kmetijah. 
 
Cilji: 

- večje število kmetij z urejenim pašno-kosnim sistemom koriščenja travne ruše 
- večje površine urejenih pašnikov 
- izboljšana sestava travne ruše  
 

Indikatorji: 
- število kmetij z urejenimi pašniki 
- velikost pašnih površin 

 
Območje: vse štiri občine razvojnega območja 
 
Nosilci:  KGZS – Zavod Ljubljana 
 
Viri financiranja: kmetije, občine razvojnega območja, sredstva EU 
 
Terminski plan: 2007–2013 
 
Vrednost projekta:   

32.533 €  7.796.216 SIT
 
 
Aktivnosti po letih: 
 
Dejavnosti v 1. letu: 

 Izvedba ankete 
 Evidentiranje potencialnih interesentov za racionalno rabo travinja, ločeno 

govedoreja, drobnica – izdelava ankete – WEB podatki 
 Obdelava ankete – analiza stanja – formiranje ciljnih skupin z ozirom na sistem 

rabe travinja 
 Delavnica: Pomen racionalne rabe travinja z ozirom na primeren proizvodni  

potencial in ohranjanje travne ruše. 
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Dejavnosti v 2. letu: 
 Delavnica: Kosni sistem rabe travinja v govedoreji 
 Delavnica: Pašno-kosni sistemi rabe travinja v govedoreji 
 Delavnica: Pašno-kosni sistemi rabe travinja pri drobnici 
 Prikaz: Naprava pašnika – izbor primerne ograje 
 Individualni obiski kmetij in svetovanje 

 
Dejavnosti v 3. letu: 

 Predavanje: Spoznajmo rastline v travni ruši 
 Delavnica: Vplivi rabe travinja na degradacijo ruše 
 Delavnica: Izračunavanje in odmerjanje velikosti pašnika – obtežba  
 Individualni obiski kmetij in svetovanje  

 
Dejavnosti v 4. letu: 

 Predavanje: Obnova degradirane travne ruše 
 Delo na terenu: Merjenje storilnosti travnika – več lokacij 
 Individualni obiski kmetij in svetovanje  

 
Dejavnosti v 5. letu: 

 Predavanje: Predstavitev rezultatov – analiza ugotovitev 
 Delavnica: Korekcije obremenitev pašnikov 
 Individualni obiski kmetij in svetovanje 

 
Dejavnosti v 6. letu: 

 Predavanje:  Uravnavanje rabe travinja z vidika proizvodnje in ohranjanja okolja 
 Delo na terenu: Merjenje storilnosti travnika – več lokacij 
 Individualni obiski kmetij in svetovanje  

 
Dejavnosti v 7. letu: 

 Predavanje – glede na aktualno problematiko  
 Delavnica – glede na aktualno problematiko  
 Individualni obiski in svetovanje 
 Ugotovitve, analiza projekta in zaključki 

 
 

5.1.1.2 Projekt: Spremljanje prireje pri govedu 
 
Namen: Glede na to, da na razvojnem območju še vedno prevladuje govedoreja, je 
smiselno zasnovati projekt, na osnovi katerega bo mogoče v prihodnosti razviti 
blagovno znamko. To bo mogoče doseči le s kontrolirano, standardizirano in 
usmerjeno rejo govedi.  
 
Cilji: 

- specializacija reje 
- blagovna znamka   

 
Indikatorji: 

- število kmetij sodelujočih v projektu 
- število živali usmerjenih v standardizirano rejo 
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- oblikovana in uveljavljena blagovna znamka 
 
Območje: vse štiri občine razvojnega območja 
 
Nosilci: KGZS – Zavod Ljubljana 
 
Viri financiranja: kmetije, občine razvojnega območja, zasebni predelovalni obrati, 
sredstva EU 
 
Terminski plan: 2007–2013  
 
Vrednost projekta: 

29.654 € 7.106.301 SIT
 
Aktivnosti po letih: 
 
Dejavnosti v 1. letu: 

 Izobraževanje in animacija na terenu  
Organizacija predavanj, tečajev, praktičnih prikazov, s katerimi bi še dodatno 
spodbujali k sonaravnemu načinu kmetovanja in reji govedi, izobraževanje in 
usmerjanje rejcev k možnosti  za pridobitev dodatnih sredstev za izboljšanje 
kakovosti, to je spodbujanje ekstenzivne in posebnega načina reje krav in telic za 
mesno proizvodnjo, in plačilo posebnih premij za bike in vole. Za kmete, ki 
razmišljajo o preusmeritvi v ekološko kmetijstvo, bi organizirali  tečaje za 
ekološko kmetovanje.  

 Izvedba ankete med rejci goveda  
Splošen pregled stanja kmetij, ki redijo govedo, stanje površin, stanje pašnih 
površin, starostna struktura na kmetijah, možnosti za rejo po sonaravnih 
smernicah. 

 Obdelava ankete in analiza stanja na terenu 
Določitev ciljnih skupin in priprava na anketo znotraj ciljnih skupin z možnostjo 
specializacije reje po posameznih kmetijah. 

 Izvedba in analiza ankete med ciljnimi skupinami 
 
Dejavnosti v 2. letu: 

 Organizacija strokovnih ekskurzij in ogledov dobrih kmetijskih praks in živalim 
prijaznih objektov, ki bi omogočili lažje doseganje vse zahtevnejših standardov in 
prilagoditev  tehnologije razmeram in terenu. Spodbujanje rejcev k gradnji 
enostavnih, cenejših,  živalim prijaznih hlevov, po možnosti z večjim vložkom 
domače surovine – lesa (sušic) z ustreznimi izpusti. 

 Spodbujanje paše 
Prikaz prednosti paše in spodbujanje rejcev k temu načinu reje. Predstavitev  
osnovnih tehnoloških  parametrov pri paši, pomoč pri tehnologiji postavitve 
pašnikov in nasveti pri vodenju paše. Povezava s projektom racionalna raba 
travnatega sveta.  

 Finančni prikaz in kalkulacije za posamezne načine reje in specializacije 
posameznih kmetij: izračuni in primerjava reje krav dojilj in telet, reje bikov in 
volov, vzreje plemenskih telic mlečnih pasem in telic za nadaljnjo rejo krav dojilj 
ter  ekološko rejo. 
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 Individualni obiski na kmetijah in kompleksen pristop k reševanju morebitnih 
tehnoloških problemov in usmerjanje v gospodarnost reje tudi glede na 
tehnološko enostavnejšo specializirano rejo posameznih kategorij živali. 

 
Dejavnosti v 3. letu: 

 Formiranje skupin rejcev  
Glede na  izbiro specializacije  reje, pregled možnosti povezovanja v skupine in 
možnosti sodelovanja med posameznimi kmetijami (rejci dojilj, prodaja teleta 
rejcem bikov in volov, rejci plemenskih telic prodajo telice mlečnim proizvajalcem 
ali rejcem dojilj …) 

 Delavnice za posamezne skupine rejcev: predavanja, prikazi, individualni obiski  
 Tehnološka navodila in priporočila za posamezne načine reje (manjša brošura) 

 
Dejavnosti v 4. letu: 

 Registracija posameznih rejcev – možnost vstopa v kontrolo reje 
 Kontroliranje in  redno spremljanje proizvodnih rezultatov v reje vključenih živali 

(možnost za vse kategorije živali) 
 Individualni obiski na kmetijah in svetovanje  

 
Dejavnosti v 5. letu: 

 Kontroliranje in  redno spremljanje proizvodnih rezultatov, v reje vključenih živali 
(možnost za vse kategorije živali). 

 Individualni obiski na kmetijah  in svetovanje  
 
Dejavnosti v 6. letu: 

 Spremljanje klavne kakovosti pri zaklanih živalih  
 Kontroliranje in  redno spremljanje proizvodnih rezultatov v reje vključenih živali 

(možnost za vse kategorije živali) 
 Preučitev možnosti za formiranje blagovne znamke – pogoj je reja živali znotraj 

projektnega območja  
 Preučevanje možnosti za lokalno trženje: povezava s projektom klanje, prodaja in 

predelava mesa in mesnih izdelkov na kmetijah  
 
Dejavnosti v 7. letu: 

 Spremljanje klavne kakovosti pri zaklanih živalih in spremljanje proizvodnih 
rezultatov  

 Analiza in predstavitev  vseh zbranih proizvodnih rezultatov  
 Ugotovitve, analiza celotnega projekta in zaključki  

 
 

5.1.1.3 Projekt: Prireja mleka 
 
Namen: Število rejcev krav molznic na razvojnem območju iz leta v leto pada, ne 
zmanjšuje pa se količina proizvedenega mleka. To dejstvo kaže na izpopolnjeno 
tehnologijo reje, ki zahteva od proizvajalcev obvladovanje različnih tehnoloških in 
tehničnih znanj. Rejce želimo naučiti postopka izračunavanja krmnih obrokov, kar je 
za prirejo mleka ob strogih evropskih zahtevah bistvenega pomena.  
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Cilji:  
- ohraniti število rejcev krav molznic in število krav molznic 
- ohraniti proizvodnjo mleka 
- s kvalitetno prehrano živali izboljšati kakovost proizvedenega mleka  
- na račun predelave mleka ustvariti nova delovna mesta  

 
Indikatorji: 

- količina proizvedenega mleka, ki ustreza zahtevam EU 
- število krav molznic 
- število mlečnih proizvajalcev 

 
Območje: vse štiri občine razvojnega območja 
 
Nosilci: KGZS – Zavod Ljubljana 
 
Viri financiranja: kmetije, zasebni predelovalni obrati, občine razvojnega območja,  
sredstva EU 
 
Terminski plan:  2007–2013 
 
Vrednost projekta: 

34.213 €  8.198.857 SIT
 
Aktivnosti po letih: 
 
Dejavnosti v 1. letu: 

 Analiza stanja in pregled potreb rejcev krav molznic po strokovnih znanjih  
 Izobraževanje iz posameznih specialnih znanj prehrane, pridelave kakovostne 

krme na travinju  
 Osebno svetovanje za odpravljanje morebitnih težav pri vodenju prehrane na 

kmetiji  
 
Dejavnosti v 2. letu: 

 Formiranje skupine rejcev, ki so zainteresirani za pridobitev računalniškega 
znanja 

 Organizacija računalniškega tečaja 
 Izobraževanje za dostop in uporabo spletnih povezav    
 Pomoč rejcem pri uporabi spletnih povezav za pregledovanje in spremljanje 

lastnih rezultatov kontrole reje  
 
Dejavnosti v 3. letu: 

 Priprava strokovnih podlag za izdelavo računalniškega programa za računanje 
obrokov 

 Testna predstavitev programa za računanje obrokov rejcem  
 Testiranje programa z upoštevanimi pripombami in popravki 

 
Dejavnosti v 4. letu: 

 Strokovna ekskurzija na kmetije z mlečno proizvodnjo in uporabo računalniško 
vodenega krmljenja molznic  

 Izdelava strokovnih navodil za osnovno in dopolnjeno  znanje iz prehrane krav 
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 Izdelava strokovnih navodil za kvalitetno spravilo krme 
 Izdelava tabel za hranilne vrednosti posameznih vrst osnovne in močne krme 

 
Dejavnosti v 5. letu: 

 Uvajanje programa na kmetije, vključene v projekt 
 Individualna pomoč in svetovanje na kmetijah, vključenih v projekt 

 
Dejavnosti v 6. letu: 

 Dopolnjevanje znanja rejcev s strokovnimi predavanji  
 Spremljanje proizvodnih podatkov kmetij vključenih v projekt 
 Osebno svetovanje  

 
Dejavnosti v 7. letu: 

 Ponovno preverjanje programa in morebitna dopolnitev programa za računanje 
obrokov 

 Analiza opravljenega dela 
 Objava rezultatov strokovnega dela s kmetijami in končno poročilo 

 
 

5.1.1.4 Projekt: Izobraževanje v čebelarstvu 
 
Namen: V čebelarstvu se predvsem zaradi predpisov na področji zagotavljanja 
kvalitete čebeljih proizvodov v prihodnosti predvidevajo spremembe. Pričakuje se 
vpad števila čebelarjev in čebel. Težava čebelarjenja je v preprečevanju pogina 
čebel zaradi čebelje pršice ali varoe. Izobraževanje čebelarjev in omejevanje širitve 
varoe bo prispevalo k ohranitvi čebelarjenja.     
 
Cilji:  

- ohraniti število čebelarjev 
- ohraniti število čebeljih družin 
- ohraniti čebelarjenje 

 
Indikatorji: 

- število čebelarjev 
- število čebeljih družin 

 
Območje: vse štiri občine razvojnega območja 
 
Nosilci: čebelarska društva 
 
Viri financiranja: občine razvojnega območja, sredstva EU, čebelarska društva, 
Čebelarska zveza Slovenije 
 
Terminski plan: 2007–2013 
 
Vrednost projekta: ni podatka 
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5.1.2 PODPROGRAM: RAZVOJ POLJEDELJSTVA 
 

5.1.2.1 Projekt: Ohranjanje njivskih površin  
 
Namen: Zaradi konfiguracije terena, razdrobljenosti kmetijskih posesti in neugodnih 
pridelovalnih pogojev je obdelanost njivskih površin vprašljiva. Pridelovalce poljščin 
je potrebno s predstavitvijo alternativnih načinov pridelovanja poljščin prepričati, da 
ne bodo opustili poljedelske pridelave, saj bo s tem okrnjena pestrost izgleda 
kulturne krajine in samooskrba kmetij s poljščinami.   
 
Cilji:  

- ohraniti obdelanost njivskih površin 
- ohraniti pridelavo živinske krme na njivskih površinah 
- ohraniti samooskrbo kmetij s poljščinami  

 
Indikatorji: 

- število kmetij z njivskimi površinami 
- velikost njivskih površin 

 
Območje: vse štiri občine razvojnega območja 
 
Nosilci: KGZS – Zavod Ljubljana 
 
Viri financiranja: kmetije, občine  razvojnega območja, sredstva EU 
 
Terminski plan: 2007–2013 
 
Vrednost projekta: 

31.878 € 7.639.216 SIT
 
Aktivnosti po letih: 
 
Dejavnosti v 1. letu: 

 Izdelava ankete 
 Evidentiranje njivskih površin in potencialnih interesentov za pridelovanje 

alternativnih kultur (ajda, proso, bar, sirk, ščir …), za konvencionalno in 
integrirano oziroma  ekološko pridelavo  

 Obdelava ankete – analiza stanja – formiranje ciljnih skupin z ozirom na način 
pridelave 

 Delavnica: Pridelovanje alternativnih kultur 
 
Dejavnosti v 2. letu: 

 Delavnica: Integrirana pridelava poljščin 
 Delavnica: Ekološka pridelava poljščin 
 Delavnica: Dobra kmetijska praksa varstva poljščin 
 Prikaz : Prikaz alternativnih poljščin na njivi 
 Individualni obiski kmetij in svetovanje 
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Dejavnosti v 3. letu: 

 Predavanje: Kako ohranjamo tla rodovitna 
 Delavnica: Vplivi kolobarja na bolezni, škodljivce in plevele 
 Delavnica: Načrtovanje kolobarja 
 Individualni obiski kmetij in svetovanje  

 
Dejavnosti v 4. letu: 

 Predavanje: Spoznajmo plevele na naših njivah 
 Delo na terenu: Spoznavanje plevelov na terenu – več lokacij 
 Individualni obiski kmetij in svetovanje 

 
Dejavnosti v 5. letu: 

 Predavanje: Predstavitev rezultatov poskusov z alternativnimi poljščinami 
 Delavnica: Dobra kmetijska praksa pri pridelovanju koruze 
 Individualni obiski kmetij in svetovanje 

 
Dejavnosti v 6. letu: 

 Predavanje:  Kompostiranje hlevskega gnoja – zakaj in kako? 
 Delo na terenu: Ogled kompostov in načinov kompostiranja 
 Individualni obiski kmetij in svetovanje  

 
Dejavnosti v 7. letu: 

 Predavanje – glede na aktualno problematiko 
 Delavnica – glede na aktualno problematiko  
 Individualni obiski in svetovanje 
 Ugotovitve, analiza projekta in zaključki 

 
 

5.1.3 PODPROGRAM: RAZVOJ VRTNARSTVA 
 

5.1.3.1 Projekt: Razvoj vrtnarstva 
 
Namen: Na razvojnem območju obstojajo površine, ki bi bile primerne za vrtnarsko 
proizvodnjo, saj je to intenzivna panoga, ki ne zahteva velikih pridelovalnih površin. 
S projektom želimo vsaj nekaj kmetij usmeriti v pridelavo vrtnin, saj interes po doma 
pridelani zelenjavi narašča.  
 
Cilji:   

- usmeriti nekaj kmetij (vsaj 3) v tržno pridelavo zelenjave 
- ustvariti nova delovna mesta na kmetijah 
- prodaja vrtnin na kmetiji, na tržnici …  

 
Indikatorji: 

- število novih pridelovalcev zelenjave 
- velikost površin s pridelavo zelenjave 
- število različnih pridelkov, ki se bodo tržili  
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Območje: vse štiri občine razvojnega območja 
 
Nosilci: KGZS – Zavod Ljubljana 
 
Viri financiranja: kmetije, občine razvojnega območja, sredstva EU 
 
Terminski plan: 2007–2013 
 
Vrednost projekta: 

34.549 € 8.279.216 SIT
 
Aktivnosti po letih: 
 
Dejavnosti v 1. letu: 

 Izvedba ankete – evidentiranje potencialnih interesentov za projekt – izdelava 
ankete 

 Obdelava ankete 
 Predavanja: Možnosti za  pridelavo vrtnin na prostem (kapusnice, solatnice, 
čebula ..) in prodaja preko grosistov, gostincev, Možnosti za pridelavo vrtnin v 
rastlinjakih in direktna prodaja  

 Oblikovanje skupine zainteresiranih pridelovalcev       
 

Dejavnosti v 2. letu: 
 Delavnica: Pravilen pristop (tehnologija)  pri pridelavi vrtnin na prostem  

(polaganje folij, sajenje sadik, prekrivanje …) 
 Delavnica: Pravilen pristop pri pridelavi vrtnin v rastlinjakih (postavitev enostavnih 

visokih tunelov za pridelavo plodovk)             
 Učna delavnica za šole – oblikovanje ponudbe za izvedbo naravoslovnega dne 

za šole na določenih kmetijah 
 
Dejavnosti v 3. letu: 

 Predavanje: Trženje in promocija 
 Delavnica:Trženje in promocija 
 Poletno-jesenska  prireditev »Darovi jeseni« 
 Individualni obiski kmetij in svetovanje 

 
Dejavnosti v 4. letu: 

 Predavanje: Standardizacija kakovosti pridelkov in izdelkov 
 Delavnica: Standardizacija kakovosti pridelkov in izdelkov 
 Poletno-jesenska  prireditev »Darovi jeseni«. 
 Individualni obiski kmetij in svetovanje.  

 
Dejavnosti v 5. letu: 

 Predavanje: Oblikovanje celostne podobe posameznih kmetij, razpoznavnega 
znaka 

 Delavnica: Oblikovanje celostne podobe posameznih kmetij, razpoznavnega 
znaka 

 Poletno-jesenska  prireditev »Darovi jeseni« 
 Individualni obiski in svetovanje 
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Dejavnosti v 6. letu: 
 Predavanje: Povezovanje pridelovalcev, skupno trženje in oblikovanje skupne 

ponudbe  
 Delavnica: Povezovanje pridelovalcev, skupno trženje in oblikovanje skupne 

ponudbe 
 Poletno-jesenska  priredite »Darovi jeseni« 
 Individualni obiski in svetovanje 

 
Dejavnosti v 7. letu: 

 Predavanje – glede na aktualno problematiko 
 Delavnica – glede na aktualno problematiko 
 Poletno-jesenska  prireditev »Darovi jeseni« 
 Ugotovitve, analiza celotnega projekta in zaključki  

 
 

5.1.4 PODPROGRAM: RAZVOJ TRAVNIŠKIH SADOVNJAKOV 
 

5.1.4.1 Projekt: Ohranjanje in razvoj travniških sadovnjakov 
 
Namen: Travniški sadovnjaki so pomemben element kulturne krajine, pomemben 
poselitveni element, v travniških sadovnjakih zasledimo mnogo še živečih vrst živali 
in rastlin, zato so pomembni kot habitati. V travniških sadovnjakih se ohranjajo 
biotska in genetska raznolikost ter potencial. Potrošnik vse bolj išče pridelke in 
izdelke iz travniških sadovnjakov, zato bi bilo smiselno, da se ohranjajo in obnavljajo. 
 
Cilji:  

- ohraniti in nadaljevati tradicionalen način pridelave sadja v visokodebelnih 
nasadih 

- povezati pridelavo v teh ekosistemih s turistično ponudbo, učnimi nameni 
- razviti predelavo pridelkov in trženje le teh 

 
Indikatorji: 

- število kmetij, vključenih v projekt 
- število oskrbovanih dreves 
- število kmetij, ki bodo pridelke in izdelke prodajale pod skupno blagovno 

znamko 
 
Območje: vse štiri občine razvojnega območja 
 
Nosilci: KGZS – Zavod Ljubljana 
 
Viri financiranja: kmetije, občine razvojnega območja , sredstva EU 
 
Terminski plan: 2007–2013 
 
Vrednost projekta: 

52.709 €  12.631.142 SIT
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Aktivnosti po letih: 
 
Dejavnosti v 1. letu: 

 Izvedba ankete 
 Predavanja oziroma delavnice: 

- Animacijsko predavanje: Pomen travniških sadovnjakov (pet poudarkov: 
kmetijski pomen, ohranjanje naravne dediščine, ohranjanje habitatov, 
ohranjanje biotske pestrosti in ohranjanje kulturne krajine), ukrepi kmetijske 
politike na tem področju 

- Delavnica: Oživitvena rez v travniških sadovnjakih: krajša teoretična 
predstavitev in praktični prikaz na terenu. Izvedba delavnice – delo z manjšo 
skupino na določeni lokaciji (v posamezni vasi ...) 

 
Dejavnosti v 2. letu: 

 Delavnica: Oživitvena rez v travniških sadovnjakih: krajša teoretična predstavitev 
in praktičen prikaz na terenu. Izvedba delavnice  – delo z manjšo skupino na 
določeni lokaciji ( v posamezni vasi ...) 

 Predavanje: Sadne vrste in sorte ohranjene v travniških sadovnjakih – primernost 
uporabe posameznih sort za predelavo – delovnega gradiva za predavanje je 
dovolj in predavanje bi lahko potekalo v dveh časovnih terminih: 1. obdelava 
jabolk, 2. obdelava hrušk in ostalih sadnih vrst  

 Delavnica: Predelava sadja v jabolčni sok, Postavitev enotnih standardov 
kakovosti, Združevanje pridelovalcev/predelovalcev med vasmi  
 

Dejavnosti v 3. letu: 
 Delavnica: Oživitvena in korekcijska rez v travniških sadovnjakih: krajša 

teoretična predstavitev in praktičen prikaz na terenu. Izvedba delavnice - delo z 
manjšo skupino na določeni lokaciji (v posamezni vasi ...) 

 Delavnica: Sušenje sadja 
 

Dejavnosti v 4. letu: 
 Delavnica: Oživitvena in korekcijska rez v travniških sadovnjakih: krajša 

teoretična predstavitev in praktični prikaz na terenu - delo z manjšo skupino na 
določeni lokaciji (v posamezni vasi…) 

 Delavnica: Priprava jabolčnega kisa,  Postavitev enotnih standardov kakovosti, 
Združevanje pridelovalcev/predelovalcev med vasmi 

 Delavnica: Zasnova novih nasadov in obnova obstoječih po predhodni analizi na 
terenu o potrebah in željah kmetov  po obnovi in novi zasaditvi travniških 
sadovnjakov - delo z manjšo skupino na določeni lokaciji (v posamezni vasi...) 
 

Dejavnosti v 5. letu: 
 Delavnica: Oživitvena in korekcijska rez v travniških sadovnjakih: krajša 

teoretična predstavitev in praktičen prikaz na terenu – delo z manjšo skupino na 
določeni lokaciji (v posamezni vasi …) 

 Delavnice: Žganjekuha, Postavitev enotnih standardov kakovosti, Združevanje 
pridelovalcev/predelovalcev med vasmi 

 Delavnica: Zasnova novih nasadov in obnova obstoječih z novimi po predhodni 
analizi na terenu o potrebah in željah kmetov  po obnovi in novi zasaditvi 
travniških sadovnjakov – delo z manjšo skupino na določeni lokaciji (v posamezni 
vasi …) 
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Dejavnosti v 6. letu: 

 Delavnice po potrebi – na temo predelave sadja, marmelade, džemi … 
Postavitev enotnih standardov kakovosti. Združevanje pridelovalcev / 
predelovalcev med vasmi 

 Delavnica: Naprava nasada 
 Prireditev: Sadjarska razstava, ocenjevanje izdelkov …  

 
Dejavnosti v 7. letu: 

 Delavnice po potrebi – na temo predelava sadja …  
 Delavnice: Naprava nasada 
 Prireditev: Sadjarska razstava, ocenjevanje izdelkov …  
 Uvedba in registracija blagovne znamke, izpeljava zaščite proizvoda (pri MKGP) 

 
 

5.1.5 PODPROGRAM: RAZVOJ INTENZIVNIH SADOVNJAKOV 
 

5.1.5.1 Projekt: Intenzivno sadjarstvo 
 
Namen: Intenzivno sadjarstvo je na razvojnem območju zelo slabo razvito, kljub 
dejstvu, da obstajajo možnosti za razvoj panoge. Zasavje je eno od najugodnejših 
leg v Sloveniji za uspevanje vseh vrst sadnega drevja in jagodičevja, kar dokazujejo 
številni stari nasadi, ki so se v zametkih še ohranili iz preteklosti. S projektom želimo 
na določene kmetije uvesti intenziven način pridelave sadja, saj je to kmetijska 
panoga, ki omogoča na majhni površini ustvarjanje večjega dohodka. 
 
Cilji:  

- seznanitev določenih kmetij z načini pridelave različnega sadja (lupinarji, 
koščičarji …) 

- vzpostaviti pridelavo vsaj na petih kmetijah 
- povezati pridelovalce v mrežo trženja 
- pridobiti dohodek za odprtje novih delovnih mest 

 
Indikatorji: 

- število kmetij, kjer bodo posajeni trajni nasadi 
- število kmetij, ki bodo tržile proizvode neposredno na domu in preko blagovne 

znamke 
 

Območje: vse štiri občine razvojnega območja 
 
Nosilci: KGZS – Zavod Ljubljana 
 
Viri financiranja: kmetije, občine razvojnega območja, sredstva EU 
 
Terminski plan: 2007–2013 
 
Vrednost projekta: 

81.737 €  19.587.356 SIT
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Aktivnosti po letih: 
 
Dejavnosti v 1. letu: 

 Izvedba ankete – evidentiranje potencialnih interesentov za projekt – izdelava 
ankete 

 Obdelava ankete 
 Animacijsko predavanje: Možnosti v pridelavi jagodičevja in lupinarjev 
 Animacijsko predavanje: Možnosti v pridelavi koščičarjev in pečkarjev 

 
Dejavnosti v 2. letu: 

 Delavnica: Pravilen pristop k napravi nasadov (za jagodičevje in lupinarje), 
naprava nasada 

 Delavnica: Pravilen pristop k napravi nasadov (za koščičarje in pečkarje), 
naprava nasada 

 Učna delavnica za šole – oblikovanje ponudbe za izvedbo naravoslovnega dne 
za šole  v okviru kakšnega novega nasada 

 
Dejavnosti v 3. letu: 

 Predavanje in delavnica: Trženje in promocija 
 Predavanje: Tehnologija pridelave sadja 
 Jesenska prireditev 
 Individualni obiski kmetij in svetovanje  

 
Dejavnosti v 4. letu: 

 Predavanje in delavnica: Standardizacija kakovosti pridelkov in izdelkov. 
 Predavanje: Tehnologija pridelave sadja 
 Jesenska prireditev 
 Individualni obiski kmetij in svetovanje  

 
Dejavnosti v 5. letu: 

 Predavanje in delavnica: Oblikovanje celostne podobe posameznih  kmetij, 
razpoznavnega znaka 

 Predavanje: Tehnologija pridelave sadja 
 Jesenska prireditev  
 Individualni obiski in svetovanje 

 
Dejavnosti v 6. letu: 

 Predavanje in delavnica:  Povezovanje pridelovalcev, skupno trženje in 
oblikovanje skupne ponudbe  

 Jesenska prireditev  
 Individualni obiski in svetovanje 

 
Dejavnosti v 7. letu: 

 Predavanje in delavnica – glede na aktualno problematiko  
 Jesenska prireditev 
 Ugotovitve, analiza celotnega projekta in zaključki 
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5.1.6 PODPROGRAM: RAZVOJ DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI 

5.1.6.1 Projekt: Razvoj dopolnilnih dejavnosti – splošno 
 
Namen: Dopolnilne dejavnosti na kmetijah omogočajo zvišanje dohodka na kmetijah 
in odpiranje novih delovnih mest. Ker vse več potrošnikov išče doma pridelane in 
predelane kmetijske proizvode je na kmetijah, kjer razpolagajo z dovolj delovne sile, 
smiselno razvijati dejavnosti, ki bodo omogočale zaposlitev članov kmetijskega 
gospodarstva. Namen projekta je vzpodbuditi razvoj dopolnilnih dejavnosti na 
kmetijah. 
 
Cilji: 

- na kmetijah, kjer so pogoji za opravljanje dopolnilne dejavnosti razviti različne 
dejavnosti 

- potrošniku zagotoviti pestro ponudbo produktov podeželja 
- razviti turistično dejavnost na podeželju 
- odpreti nova delovna mesta 

 
Indikatorji: 

- število pripravljenih individualnih projektov in uspešnih kandidatur na javnih 
razpisih 

- število registriranih dejavnosti z novimi produkti 
 
Območje: vse štiri občine razvojnega območja 
 
Nosilci: KGZS – Zavod Ljubljana 
 
Viri financiranja: kmetije, občine razvojnega območja, sredstva EU 
 
Terminski plan: 2007–2013 
 
Vrednost projekta: 

20.816 €  4.988.302 SIT
 
Aktivnosti po letih: 
 
Dejavnosti v 1. letu: 

 Izvedba ankete – evidentiranje potencialnih interesentov za razvoj različnih 
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah: turizem na kmetiji, peka kruha in peciva, 
predelava mleka, predelava mesa, vaška klavnica, predelava sadja, predelava 
zelenjave, predelava lesa, dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji 
itd.   

 Obdelava ankete 
 Delavnica: Zakonodaja na sanitarno higienskem in davčnem področju  

 
Dejavnosti v 2. letu: 

 Izobraževanje za potencialne kandidate: Pridobitev potrebnih znanj za 
opravljanje dopolnilne dejavnosti (pridobitev licenc ...) 
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Dejavnosti v 3. letu: 
 Predavanje: Oblikovanje skupne ponudbe 
 Delavnica: Oblikovanje skupne ponudbe, prepoznavnega znaka …   

 
Dejavnosti v 4. letu: 

 Predavanje: Trženje in promocija 
 Delavnica: Trženje in promocija 
 Individualni obiski in svetovanje 

 
Dejavnosti v 5. letu: 

 Postavitev prepoznavnih znakov in označitev tematske poti  
 
Dejavnosti v 6. letu: 

 Predavanje – glede na potrebe 
 Delavnica – glede na potrebe 

 
Dejavnosti v 7. letu: 

 Predavanje – glede na aktualno problematiko  
 Delavnica – glede na aktualno problematiko 
 Ugotovitve, analiza celotnega projekta in zaključki 

 
 

5.1.6.2 Projekt: Klanje, prodaja in predelava mesa in mesnih izdelkov na 
kmetijah 

 
Namen: Razvojno območje je zaradi pridelovalnih dejavnikov usmerjeno v 
živinorejsko proizvodnjo. Namen projekta je dodati osnovnim proizvodom (mesu, 
prirejenemu na kmetijah) dodatno vrednost – skozi predelavo mesa. 
 
Cilji:  

- odpreti nova delovna mesta na kmetijah 
- vzpostaviti prodajne mreže 
- oblikovati blagovno znamko 

 
Indikatorji: 

- število kmetij z registrirano dopolnilno dejavnostjo predelava mesa 
- število in raznolikost proizvodov iz mesa 
- blagovna znamka 

 
Območje: vse štiri občine razvojnega območja 
 
Nosilci: KGZS – Zavod Ljubljana, kmetije 
 
Viri financiranja: kmetije, občine razvojnega območja, sredstva EU 
 
Terminski plan: 2007–2013 
 
Vrednost projekta: 

506.874 € 121.467.358 SIT
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Aktivnosti po letih: 
 
Dejavnosti v 1. letu: 

 Izdelava ankete – evidentiranje potencialnih interesentov za razvoj dopolnilne 
dejavnosti na kmetijah: vaška klavnica, hladilnica, pakiranje (konfekcioniranje in 
vakuumiranje, zorenje) mesa pridelanega na kmetiji – od pašnih živali (program 
SKOP)  

 Predlog oblikovanja zaščitene blagovne znamke 
 Obdelava ankete 
 Delavnica: Zakonodaja na sanitarno higienskem področju, osnovna znanja iz 

tehnologije mesa 
 
Dejavnosti v 2. letu: 

 Izobraževanje za potencialne kandidate: Pridobitev potrebnih znanj za 
opravljanje dopolnilne dejavnosti (pridobitev licenc...) 

 Individualni obiski kmetij, svetovanje, pregled stanj in možnosti na terenu 
 

Dejavnosti v 3. letu: 
 Predavanje: Zoonoze pri živalih, možnost prenosa okužb prek mesa 
 Predavanje: Zahteve za izpolnjevanje kriterijev za postavitev klavnice prodaje in 

predelave na kmetiji 
 Delavnica:  Osnove tehnologij mesa, obdelave in ponudbe 

 
Dejavnosti v 4. letu: 

 Predavanje: Trženje in promocija mesa kot blagovne znamke na kmetiji 
 Delavnica: Trženje in promocija mesa in mesnih izdelkov 
 Individualni obiski in svetovanje 
 Izbor zainteresiranih – resnih kmetij, pregled stanja in začetek priprav investicije 

 
Dejavnosti v 5. letu: 

 Izdelava tehnoloških projektov za klavnico, prodajo in predelavo na kmetiji 
 Investicija na izbranih kmetijah, pomoč pri tehnoloških rešitvah tekom gradnje  
 Pomoč pri izpeljavi registracije dejavnosti 

 
Dejavnosti v 6. letu: 

 Začetek obratovanja dejavnosti. 
 Spremljanje dejavnosti, opozarjanje na napake in odprava le-teh 
 Predavanje – glede na potrebe – napake pri proizvodnih procesih 
 Delavnica – glede na tekočo problematiko potrebe ter promocijsko aktivnost  
 Promocija na sejmih (blagovna znamka) 

 
Dejavnosti v 7. letu: 

 Predavanje – predstavitev rezultatov in analiza ugotovitev 
 Delavnica: Odprava napak pri klanju, v proizvodnji 
 Ugotovitve, analiza projekta in zaključki 
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5.1.7  PODPROGRAM: RAZVOJ EKOLOŠKEGA KMETOVANJA 
 

5.1.7.1 Projekt: Preusmeritev kmetij iz konvencionalne v ekološko 
pridelavo 

 
Namen: Na razvojnem območju večina kmetij kmetuje na tradicionalen način in 
zaradi tega so blizu načinu ekološkega kmetovanja. Ker ima ta način kmetovanja 
trajnostni razvojni značaj, je potrebno čim več kmetij preusmeriti v ekološki način 
kmetovanja. 
 
Cilji:  

- zagotoviti trajnostni način kmetovanja  
- usmeriti čim več kmetij v ekološko kmetovanje 
- vzpostaviti pogoje za kontinuirano ponudbo ekoloških pridelkov 

 
Indikatorji: 

- število kmetij vključenih v ekološko kmetovanje 
- število in količina tržnih produktov iz ekoloških kmetij 

 
Območje:  vse štiri občine razvojnega območja 
 
Nosilci: KGZS – Zavod Ljubljana 
 
Viri financiranja: kmetije, občine razvojnega območja, sredstva EU 
 
Terminski plan: 2007–2013 
 
Vrednost projekta:  

52.511 € 12.583.642 SIT
 
Aktivnosti po letih: 
 
Dejavnosti v 1. letu: 

 Izdelava ankete – evidentiranje potencialnih interesentov za preusmeritev kmetij 
v ekološko pridelavo (izdelava ankete) 

 Obdelava anket 
 Uvajalni tečaji za ekološko kmetovanje 

 
Dejavnosti v 2. letu: 

 Delavnica: Kako se preusmeriti v ekološko kmetovanje (delavnica je namenjena 
ožjim skupinam kmetov, ki so se odločili za ekološko kmetovanje) 

 Individualni obiski kmetij in svetovanje 
 

Dejavnosti v 3. letu: 
 Delavnica: Prilagajanje kmetijskih gospodarstev zahtevam ekološke pridelave  
 Individualni obiski kmetij in svetovanje  
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Dejavnosti v 4. letu: 
 Predavanje: Oblikovanje skupne ponudbe 
 Delavnica: Oblikovanje skupne ponudbe, prepoznavnega znaka… 
 Individualni obiski in svetovanje 

 
Dejavnosti v 5. letu: 

 Predavanje in delavnica: Trženje in promocija  
 Individualni obiski kmetij in svetovanje  

 
Dejavnosti v 6. letu: 

 Postavitev prepoznavnih znakov in označitev kmetij 
 Izdelava Kataloga ekoloških kmetij in njihove ponudba 
 Individualni obiski in svetovanje 

 
Dejavnosti v 7. letu: 

 Predavanje – glede na aktualno problematiko  
 Delavnica – glede na aktualno problematiko  
 Ugotovitve, analiza celotnega projekta in zaključki 

 
 

5.1.7.2 Projekt: Trženje ekoloških pridelkov iz Zasavja za Slovenijo 
 
Namen: Ustvariti možnosti za trženje ekoloških produktov in s tem zagotoviti 
pridobivanje dohodka na ekoloških kmetijah. 
 
Cilji:  

- zagotoviti konstantno ponudbo ekoloških pridelkov v Zasavju 
- vzpostaviti sistem trženja in prepoznavnosti tovrstnih produktov 

 
Indikatorji: 

- število sejemskih prireditev in drugih načinov trženja 
- število kmetij z neposredno prodajo na domu 

 
Območje: vse štiri občine razvojnega območja 
 
Nosilci: KGZS – Zavod Ljubljana 
 
Viri financiranja: kmetije, občine razvojnega območja, sredstva EU 
 
Terminski plan: 2007–2013 
 
Vrednost projekta: 

72.544 €  17.384.499 SIT
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Aktivnosti po letih: 
 
Dejavnosti v 1. letu: 

 Anketiranje – evidentiranje ekoloških kmetij o vrsti in količini tržnih viškov na 
njihovih kmetijah. 

 Obdelava ankete 
 Zasavski ekološki sejem 

 
Dejavnosti v 2. letu: 

 Predavanje: Predstavitev rezultatov ankete o tržnih viških na ekoloških kmetijah 
 Predavanje: Trženje in promocija 
 Delavnica: Trženje in promocija 
 Zasavski ekološki sejem 

 
Dejavnosti v 3. letu: 

 Predavanje: Oblikovanje skupne ponudbe 
 Delavnica: Oblikovanje skupne ponudbe, prepoznavnega znaka 
 Zasavski ekološki sejem 
 Individualni obiski kmetij in svetovanje 

 
Dejavnosti v 4. letu: 

 Oblikovanje in priprava promocijskega materiala  
 Priprava za prodajo na terenu, poskusna vzpostavitev prodajnih mest na različnih 

lokacijah 
 Zasavski ekološki sejem 
 Individualni obiski in svetovanje 

 
Dejavnosti v 5. letu: 

 Promocija prodaje zasavskih ekoloških pridelkov in proizvodov po Sloveniji 
 Prodaja zasavskih ekoloških pridelkov in proizvodov po Sloveniji 
 Zasavski ekološki sejem 
 Individualni obiski kmetij in svetovanje  

 
Dejavnosti v 6. letu: 

 Promocija prodaje zasavskih ekoloških pridelkov in proizvodov po Sloveniji 
 Prodaja zasavskih ekoloških pridelkov in proizvodov po Sloveniji 
 Zasavski ekološki sejem 
 Predavanje – glede na potrebe 
 Delavnica – glede na potrebe 
 Individualni obiski in svetovanje 

 
Dejavnosti v 7. letu: 

 Promocija prodaje zasavskih ekoloških pridelkov in proizvodov po Sloveniji 
 Prodaja zasavskih ekoloških pridelkov in proizvodov po Sloveniji 
 Zasavski ekološki sejem 
 Ugotovitve, analiza celotnega projekta in zaključki  
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5.1.8 PODPROGRAM: RAZVOJ GOZDARSTVA 
 

5.1.8.1 Projekt: Združevanje lastnikov gozdov 
 
Namen: Izobraževanje in delo z lastniki gozdov je učinkovitejše, če so lastniki 
združeni v interesna združenja. Namen projekta je združiti interesente v društvo ali 
podobno obliko organiziranosti in s tem prispevati k učinkovitejšemu in varnemu delu 
v gozdu. 
 
Cilji: 

- ustanoviti interesno združenje lastnikov gozdov 
- usposobiti lastnike za varno in učinkovito delo v gozdu 

 
Indikatorji: 

- število lastnikov gozdov združenih v interesno obliko 
- število interesnih združenj 
 

Območje: vse štiri občine razvojnega območja 
 
Nosilci: KGZS – Zavod Ljubljana 
 
Viri financiranja: lastniki gozdov, občine razvojnega območja, sredstva EU 
 
Terminski plan: 2007–2013 
 
Vrednost projekta: 

24.293 €  5.821.641 SIT
 
Aktivnosti po letih: 
 
Dejavnosti v 1. letu 

 Animacijsko predavanje: Možnosti in priložnosti združevanja lastnikov gozdov 
 Animiranje lastnikov in evidentiranje zainteresiranih za ustanovitev društva 

 
Dejavnosti v 2. letu 

 Ustanovitev Društva lastnikov gozdov 
 Obisk enega od že ustanovljenih društev (prenos izkušenj) 
 Predavanje z aktualno problematiko 

 
Dejavnosti v 3. letu 

 Ekskurzija v eno od avstrijskih dežel (Štajerska, Koroška) – prenos znanja in 
izkušenj tamkajšnjih združenj 

 Delavnica: Varno delo v gozdu 
 Tečaj: Optimalno ovrednotenje gozdnih lesnih sortimentov 

 
Dejavnosti v 4. letu 

 Predavanje: Biomasa – možnosti za dodaten dohodek 
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 Mikrodaljinski sistem ogrevanja na lesno biomaso, da ali ne? (svetovanje in 
pomoč pri izvedbi) 

 Predavanje: Kako do investicijskih sredstev za biomasno tehnologijo  
 
Dejavnosti v 5. letu 

 Predavanje: Trženje gozdnih lesnih proizvodov 
 Delavnica: Varno delo z motorno žago 

 
Dejavnosti v 6. letu 

 Okrogla miza: Kako izboljšati gozdno infrastrukturo? 
 Izgradnja gozdnih prometnic (cesta, vlake) – svetovanje, pomoč 
 Predavanje z aktualno problematiko (lovstvo, varovalni gozdovi?) 

 
Dejavnosti v 7. letu 

 Delavnica: Aktualna problematika (po izboru članov) 
 Ekskurzija glede na aktualno problematiko in po željah članov 
 Predavanje z aktualno problematiko 
 Ugotovitve, analiza celotnega projekta in zaključki 

 
 

5.1.9 PODPROGRAM: RAZVOJ PRIDELAVE ZDRAVILNIH ZELIŠČ 
 

5.1.9.1 Projekt: Zeliščarstvo 
 
Namen: Zdravilna zelišča se uveljavljajo v kontekstu alternativnih oblik zdravljenja. 
Na razvojnem območju so možnosti za pridelavo in nabiranje zdravilnih zelišč, zato 
je  namen projekta razviti zeliščarsko pridelavo in sušenje zdravilnih zelišč kot 
dopolnilno dejavnost. 
 
Cilji:  

- usmeriti nekaj kmetij v pridelavo zelišč 
- vključiti ponudbo zelišč v kompleksno ponudbo produktov s podeželja 

 
Indikatorji: 

- število kmetij s pridelavo zelišč 
- število kmetij z dodelavo zelišč za tržno ponudbo (sušenje …) 

 
Območje: območje vseh štirih občin 
 
Nosilci: KGZS – Zavod Ljubljana 
 
Viri financiranja: prebivalci podeželja, občine razvojnega območja, sredstva EU 
 
Terminski plan: 2007–2013 
 
Vrednost projekta: 

24.557 €  5.884.788 SIT
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Aktivnosti po letih: 
 
Dejavnosti v 1. letu: 

 Izdelava ankete – evidentiranje potencialnih interesentov za projekt 
 Obdelava ankete 
 Animacijsko predavanje: Možnosti v pridelavi zdravilnih zelišč  

 
Dejavnosti v 2. letu: 

 Delavnica: Pravilen pristop k pridelavi in nabiranju zdravilnih zelišč 
 Vzpostavitev pilotskih kmetij z nekaterimi ali več vrstami zelišči   

 
Dejavnosti v 3. letu: 

 Certifikatno izobraževanje: Pridelava zelišč 
 Predavanje: Trženje in promocija 
 Delavnica: Trženje in promocija 
 Učna delavnica za interesne skupine na kmetiji 

 
Dejavnosti v 4. letu: 

 Predavanje: Standardizacija kakovosti pridelkov in izdelkov 
 Delavnica: Standardizacija kakovosti pridelkov in izdelkov 
 Predavanje: Oblikovanje celostne podobe posameznih  kmetiji, razpoznavnega 

znaka 
 Delavnica: Oblikovanje celostne podobe posameznih  kmetij, razpoznavnega 

znaka 
 Učna delavnica za interesne skupine na kmetiji 

 
Dejavnosti v 5. letu   

 Predavanje – glede na aktualno problematiko 
 Delavnica – glede na aktualno problematiko 
 Učna delavnica za interesne skupine na kmetiji 

 
Dejavnosti v 6. letu: 

 Predavanje – glede na aktualno problematiko  
 Delavnica – glede na aktualno problematiko  
 Učna delavnica za interesne skupine na kmetiji  

 
Dejavnosti v 7. letu: 

 Predavanje – glede na aktualno problematiko  
 Delavnica – glede na aktualno problematiko  
 Ugotovitve, analiza celotnega projekta in zaključki   

 

5.1.10 PODPROGRAM: OHRANJANJE KRAJINE NA ZAVAROVANIH OBMOČJIH 
 

5.1.10.1 Projekt: Naravna vrednost območji s posebnim statusom 
 
Namen: Projektno območje vključuje nekatera območja, ki imajo status zavarovanih 
območij, ekološko pomembnih območij in območij Natura 2000. Ta območja imajo 
poseben status, zato življenje na teh območjih pomeni upoštevanje določenih pravil 
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in pogojev z namenom ohranjanja habitatnih tipov in živalskih vrst. Namen projekta 
je  prebivalce teh območji podrobno seznaniti s pogoji kmetovanja in načini 
varovanja rastlinskih in živalskih vrst in pomembnostjo obstoja določenih redkih še 
živečih organizmov.   
 
Cilji:  

- ohraniti obdelanost in poseljenost območij s posebnim statusom 
- razviti tematsko učne poti in območja vključiti v turistično ponudbo 
- lastnike zemljišč na teh območjih poučiti o naravnih vrednotah s ciljem 

posredovati znanja turistom in ostalim obiskovalcem 
 
Indikatorji: 

- število podeželskih subjektov zainteresiranih za sodelovanje v projektu 
- število kmetij, ki se bodo vključile v ponudbo na tematskih poteh 
- število produktov, ki se bodo vključili v ponudbo na podeželju 

 
Območje: vse štiri občine razvojnega območja 
 
Nosilci: KGZS – Zavod Ljubljana, območja s posebnim statusom zavarovanih 
območij (krajinski park) 
 
Viri financiranja: prebivalci podeželja, zavod RS za varstvo narave, občine 
razvojnega območja, sredstva EU 
 
Terminski plan: 2007–2013 
 
Vrednost projekta: 

23.355 €  5.596.714 SIT
 
Aktivnosti po letih: 
 
Dejavnosti v 1. letu: 

 Izdelava ankete – evidentiranje potencialnih interesentov za trženje produktov 
podeželja zavarovanih območji – izdelava ankete 

 Obdelava ankete 
 Predavanje: Predstavitev zavarovanih območij in pomen ohranjanja naravne 

dediščine 
 
Dejavnosti v 2. letu: 

 Delavnica: Kaj lahko pokažemo turistu na zavarovanih območjih (delavnica je 
namenjena ožji skupini lastnikov zemljišč na zavarovanih območjih) 

 Oblikovanje in priprava promocijskega materiala in načrtovanje tematsko učnih 
poti 
 

Dejavnosti v 3. letu: 
 Predavanje: Oblikovanje skupne ponudbe 
 Delavnica: Oblikovanje skupne ponudbe, prepoznavnega znaka …  

 
Dejavnosti v 4. letu: 

 Predavanje: Trženje in promocija 
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 Delavnica: Trženje in promocija 
 Prireditev : Živimo na zavarovanem območju 
 Individualni obiski in svetovanje 

 
Dejavnosti v 5. letu: 

 Postavitev prepoznavnih znakov in označitev učne poti  
 Prireditev: Živimo na zavarovanem območju 
 Individualni obiski kmetij in svetovanje  

 
Dejavnosti v 6. letu: 

 Predavanje – glede na potrebe 
 Delavnica – glede na potrebe 
 Prireditev: Živimo na zavarovanem območju 
 Individualni obiski in svetovanje 

 
Dejavnosti v 7. letu: 

 Predavanje – glede na aktualno problematiko  
 Delavnica – glede na aktualno problematiko  
 Jesenska prireditev  
 Ugotovitve, analiza celotnega projekta in zaključki  

 
 

5.1.11 PODPROGRAM: OHRANJANJE AVTOHTONIH SORT KMETIJSKIH 
RASTLIN IN PASEM DOMAČIH ŽIVALI 

 

5.1.11.1 Projekt: Avtohtone sorte kmetijskih rastlin in avtohtone pasme 
domačih živali 

 
Namen: Na razvojnem območju (predvsem v sadjarski pridelavi) imamo še mnogo 
ohranjenih avtohtonih sort kmetijskih rastlin, vse bolj pa se uveljavlja tudi reja 
avtohtonih pasem domačih živali (govedoreja – cika, konjereja – slovenski 
hladnokrvni konj). Namen projekta je ohraniti avtohtone rastlinske sorte, ki pomenijo 
ohranjanje genetskega materiala in poudarjajo identiteto prostora.  
 
Cilji:  

- ohraniti avtohtone vrste kmetijskih rastlin 
- vzpostaviti pogoje za razmnoževanje avtohtonih sort rastlin in rejo avtohtonih 

vrst domačih živali 
- ohraniti obstoječ genetski potencial 

 
Indikatorji: 

- število evidentiranih in označenih avtohtonih sort kmetijskih rastlin 
- število kmetij z rejo avtohtonih vrst domačih živali 
- število živali v okviru določene avtohtone vrste  

 
Območje: vse štiri občine razvojnega območja  
 
Nosilci: KGZS – Zavod Ljubljana, raziskovalno – izobraževalne ustanove 



KGZS – Zavod Ljubljana, Razvojni program podeželja in kmetijstva za območje občin 
    Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Radeče za obdobje 2007–2013   
 

 

117

 

 
Viri financiranja: imetniki avtohtonih sort kmetijskih rastlin in pasem domačih živali, 
raziskovalno-izobraževalne ustanove, občine razvojnega območja, sredstva EU 
 
Terminski plan: 2007–2013 
 
Vrednost projekta: 

21.710 €  5.202.587 SIT
 
Aktivnosti po letih: 
 
Dejavnosti v 1. letu: 

 Predavanje: Predstavitev avtohtonih vrst in sort kmetijskih rastlin  
 Delavnica: Avtohtone vrste in sorte kmetijskih rastlin 

 
Dejavnosti v 2. letu: 

 Izdelava ankete – evidentiranje posameznih avtohtonih vrst in sort kmetijskih 
rastlin  

 Obdelava ankete 
 
Dejavnosti v 3. letu: 

 Ugotavljanje istovetnosti in pristnosti posameznih vrst in sort kmetijskih rastlin  
 Obiski kmetij in individualno svetovanje  

 
Dejavnosti v 4. letu: 

 Označevanje avtohtonih vrst in sort kmetijskih rastlin  
 Individualni obiski in svetovanje 

 
Dejavnosti v 5. letu: 

 Izdaja zloženke:  Avtohtone sorte in vrste kmetijskih rastlin v Zasavju 
 Izdelava zemljevida avtohtonih sort in predstavitev na panoju 
 Individualni obiski kmetij in svetovanje  

 
Dejavnosti v 6. letu: 

 Predavanje: Oskrba avtohtonih vrst in sort kmetijskih rastlin 
 Delavnica: Oskrba avtohtonih vrst in sort kmetijskih rastlin 
 Individualni obiski in svetovanje 

 
Dejavnosti v 7. letu: 

 Predavanje: Obnova avtohtonih vrst in sort kmetijskih rastlin 
 Delavnica: Obnova avtohtonih vrst in sort kmetijskih rastlin  
 Ugotovitve, analiza celotnega projekta in zaključki  
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5.1.12  PODPROGRAM: VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 
 

5.1.12.1 Projekt: Vse življenjsko učenje 
 
Namen: KULTURNO TURISTIČNI REKREACIJSKI CENTER Radeče kot prijavitelj v 
nadaljevanju podaja idejo poslovnega modela Centra vseživljenjskega učenja 
(CVŽU) Radeče, ker to predstavlja naslednji samostojni korak postopnega 
preseganja gospodarskega nazadovanja s pomočjo vseživljenskega učenja v 
Radečah in okolici. Izobraževanje omogoča osnovna šola, za doseganje višjih 
stopenj formalne izobrazbe pa je potrebna vožnja v večja mesta Celje, Ljubljano, 
Krško idr. Dodatne energije in finančnih sredstev za kritje stroškov najpogosteje ni, 
zato ljudem izobraževanje praktično ni dostopno, saj je tudi do najbližjih ljudskih 
univerz (Trbovlje, Celje, Krško) daleč, javni prevoz pa je nerazvit. V preteklih petih 
letih so vrzel pričeli izpolnjevati študijski  krožki, na katere so se ljudje dobro odzvali, 
bili so nagrajeni na občinski ravni in ob Tednu VŽU.  
 
Cilji:  
-vzpostavitev intelektualno infrastrukture za uveljavitev različnih  oblik učenja na 
projektnem območju s posebnim poudarkom  VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA  
-aktiviranje neizkoriščenih človeških potencialov zlasti potencialnega delovno 
aktivnega prebivalstva na podeželju z uporabo IKT in  povezavo med ponudbo šole, 
knjižnice in neformalnih oblik učenja v projektnem območju ter dvigom ravni 
socialnega kapitala oz. spodbujanjem socialne kohezije med generacijami;  
- ureditev centra na Magolniku z vso infrastrukturo 
 
 
Indikatorji: - udeleženci vseživljenjskega učenja  
 
Območje: Občina Rdeče 
 
Nosilec: Občina Radeče 
 
Viri financiranja: Občina, eu sredstva 
 
Terminski plan: 2007–2013 
 
Vrednost projekta: 

140.000 €  33.549.600 SIT
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5.2 PROGRAM: RAZVOJ IN PODPORA DEJAVNOSTIM NA 
PODEŽELJU VEZANIH NA KMETIJSKO PROIZVODNJO 

 

5.2.1 PODPROGRAM: POSODOBITEV IN PRESTRUKTURIRANJE  
PROIZVODNJE  NA KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH 

5.2.1.1 Projekt: Razvoj kmetij – individualno po nosilcih investicij 
 
Namen: Pri investicijah individualnega značaja gre predvsem za posodabljanje in 
prestrukturiranje kmetijske proizvodnje na kmetijah za dvig dodane vrednosti 
kmetijskih pridelkov in izdelkov, ustvarjanje pogojev za začetek novih dejavnosti na 
kmetijah (dopolnilne dejavnosti, razvoj turizma, obrti …). 
 
Cilji: 

- večja učinkovitost pridelave in predelave na kmetijah 
- tehnološko prilagajanje standardom EU 
- izboljšanje dohodkovnega položaja na kmetijah  

 
Indikatorji: 

- število kmetij z zaključenimi investicijami 
- število kmetij z registrirano dopolnilno dejavnostjo 
- število kmetij z novimi tržnimi produkti 

 
Območje: vse štiri občine razvojnega območja  
 
Nosilci: kmetije 
 
Viri financiranja: investitorji,občine razvojnega območja, sredstva EU 
 
Terminski plan: 2007–2013 
 
Vrednost projektov: 
 
Vrednosti individualnih investicij temeljijo na ocenah investitorjev. 
 
OBČINA Zagorje ob Savi:  

3.004.298 € 719.950.000 SIT
OBČINA Trbovlje: 

580.663 € 139.150.000 SIT
OBČINA Hrastnik: 

430.229 € 103.100.000 SIT
OBČINA Radeče: 

957.687 € 248.000.000 SIT
OBČINE SKUPAJ: 

4.972.876 € 1.210.200.000 SIT
 
Aktivnosti po letih so za posamezne investicije podrobneje navedene v Prilogi 11. 
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5.2.1.2 Projekt: Sistem toplotnega ogrevanja na lesno biomaso v zaselku 
Svibno in Jagnjenica 

 
Namen: Območje Jagnjenice in Svibnega je bogato z gozdovi, izraba neetatne lesne 
mase iz gojitvenih in varstvenih del je premajhna, les nekaterih drevesnih vrst in 
odpadlo vejevje (čiščenje travnikov, pašnikov, sadovnjakov …) se ne izkoristi. 
Koriščenje obnovljivega vira energije (lesne biomase) pomeni koriščenje shranjene 
sončne energije, prispevek k varovanju okolja in prispevek k reševanju bodočih 
problemov z energijo. Več informacij o projektu je v Prilogi 10. 
 
Cilji: 

- varovati okolje  
- zmanjšati emisije CO2 
- koriščenje manjvrednega lesa 
- preprečevati zaraščanje kmetijskih površin 
- ogrevanje zaselkov z obnovljivimi viri energije 

 
Indikator:  

- število gospodinjstev z ogrevanjem z lesno biomaso 
 
Območje: območje Svibnega in Jagnjenice 
 
Nosilci: Zavod za gozdove RS, zasebniki 
 
Vir financiranja: zasebniki,občina Radeče, sredstva EU 
 
Terminski plan:  2007–2013 
 
Vrednost projekta:  ni podatka 
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5.3 PROGRAM: RAZVOJ IN PODPORA DEJAVNOSTIM NA PODEŽELJU 
NEVEZANIH NA KMETIJSKO PROIZVODNJO 

 

5.3.1. PODPROGRAM: NARAVNA, KULTURNA IN ETNOLOŠKA DEDIŠČINA 
 

5.3.1.1 Projekt: Tržni produkt »Po poteh dediščine« 
 
Namen: Projekt Po poteh dediščine (CRL, 2004) lahko definiramo kot regionalno 
mrežo naravnih in kulturnih znamenitosti in turističnih storitev, ki je oblikovana v 
okviru natanko določene turistične ponudbe in naj bi turistom omogočala zanimivo in 
pestro bivanje na območju v času do enega tedna. 
Poti dediščine povezujejo različne vrste naravnih in kulturnih znamenitosti, turističnih 
storitev in dejavnosti. Namen tega projekta je, da se obiskovalce privabi z 
raznovrstnostjo ponudbe. Obiskovalci si lahko nato sami oblikujejo svoje lastne poti s 
pomočjo seznama ponujenih možnosti ali dodatne ponudbe posameznih lokalnih 
skupnosti. 
Prvotni projekt Po poteh dediščine vključuje le nekatere pomembnejše produkte 
kulturne dediščine na območju 13 občin. S tem programom pa vključujemo v projekt 
Tržni produkt Po poteh dediščine še dodatne produkte za projektno območje štirih 
občin. 
 
Izbor lokacij Po poteh dediščine po zaključni delavnici 14. septembra 2004 na Centru 
za razvoj Litija in dodani novi produkti, ki so natančneje opisani v Prilogi 1.  
 

 
Občina 

 
Kraj - lokacija 

 
Območje 
dediščine 

 
Objekt 

Hrastnik Hrastnik  • Zbirka Lutke in lutkarji 
• Muzej Hrastnik 
 

Hrastnik Hrastnik Kopitnik  • Kopitnik 
• Gore 
• cerkev sv. Štefana 
• znamenje v Brdcah 
• cerkev sv. Jurija 
• Šavna Peč 

Hrastnik Dol pri Hrastniku  • cerkev sv. Jakoba 
Hrastnik Hrastnik  • Mlakarjevo stanovanje 
Hrastnik Hrastnik reka Sava in 

spodnji del 
Hrastnika 

• reka Sava 
• cerkev sv. Miklavža 
• Vila de Seppi 
• cerkev Matere božje 

Radeče Svibno  • grad Svibno 
• cerkev sv. Križa 

Radeče Brunk  • cerkev sv. Treh kraljev 
Radeče  reka Sava • reka Sava 
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Trbovlje  Kum • krajinski park 
• cerkev sv. Neže 

Trbovlje  Partizanski Vrh 
(Sveta planina) 

• spominska hiša 
ustanovnega kongresa KPS 

• cerkev Imena Marijinega 
Trbovlje Trbovlje  • Zasavski muzej Trbovlje 
Zagorje  Medija  • kapela Rožnovenske Matere 

Božje 
• grad Medija 

Zagorje Sv. Gora  Zasavska gora cerkev Marijinega rojstva 
Zagorje  Čemšeniška 

planina 
 

• grad Gamberk 
• cerkev Marijinega 

vnebovzetja 
• Čemšeniška planina 
• cerkev sv. Primoža in 

Felicijana 
Zagorje Zagorje  • cerkev sv. Petra in Pavla 

 
OBČINA HRASTNIK: 

• Zbirka Lutke in lutkarji  
• Muzej Hrastnik 
• Cerkev Sv. Jurija 
• Cerkev Matere božje 
• Cerkev Sv. Štefana 
• Cerkev Sv. Jakoba 
• Kamnito stebrno znamenje  
• Šavna Peč – vas 
• Spomenik Antona Sovreta 
• Šavna Peč – ambient znamenja in kozolcev 
• Reka Sava 
• Cerkev Sv. Nikolaja 
• Podkraj pri Hrastniku – rimska naselbina s svetiščem 
• Podkraj pri Hrastniku – gostilna Podkraj 67 
• Vila de Seppi 
• Mlakarjevo stanovanje 

 
OBČINA RADEČE: 

• Grajska razvalina 
• Svibno – mokrišče 
• Svibno – malahit.  
• Rovtarjeva bodika 
• Grajski hrib 
• Zagrad – skalni osamelci 
• Zagrad – naravno okno 
• Babji zob 
• Zagrad – slap 
• Zagrad  
• Brezenska voda 
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• Vetrni vrh – jama 
• Nad Sopoto – ruj 
• Dolina Sopote 
• Pihovec 
• Počakovo – lipa 
• Počakovo – kačja smreka 
• Magolnik – arnika 
• Cerkev Poveličanja sv. Križa 
• Cerkev sv. Treh kraljev 
• Reka Sava 
• Radeče – graščina Dvor 
• Park graščine Dvor 
• Hotemež 
• Hrast dob 
 

OBČINA TRBOVLJE: 
• Krajinski park Kum 
• Kum 
• Ključevica – cerkev sv. Neže 
• Ključevica – kapela sv. Jošta 
• Ključevica – zunanja prižnica 
• Ključevica – cerkev Matere božje 
• Ključevica – gradišče sv. Marija 
• Dobovec – cerkev sv. Ane 
• Dobovec – prazgodovinsko gomilno grobišče Dolanc 
• Dobovec – hlev na domačiji Dobovec 39 
• Čebine – Barličeva domačija 
• Čebine – naselje 
• Čebine – cerkev sv. Križa 
• Čebine – lipa  
• Sv. Planina – cerkev Imena Marijinega  
• Sv. Planina – lipe 
• Zasavski muzej Trbovlje 

 
OBČINA ZAGORJE OB SAVI: 

• Medija pri Izlakah – območje gradu Medija 
• Medija – spominska plošča Janezu Vajkardu Valvazorju na grajski kapeli 
• Medija – arheološko najdišče 
• Medijske Toplice – park 
• Medijske Toplice – spomenik Valvasorju 
• Cerkev Marijinega rojstva 
• Tabor 
• Spomenik padlim med prvo svetovno vojno 
• Spominska plošča ustanovitvi Zasavskega bataljona na planinskem domu 
• Spominska plošča partizanom – planincem na planinskem domu (Rovišče 9) 
• Kašča ob cerkvi 
• Kapelica sv. Križa 
• Arheološko najdišče 
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• Drevesa pri cerkvi  
• Rastišče alpinske flore 
• Čemšenik – krajinsko območje 
• Grad Gamberk 
• Gamberk – arheološko najdišče 
• Grič Gamberk 
• Čemšenik – Cerkev Marijinega vnebovzetja  
• Čemšeniška planina – Spomenik Revirski  
• Čemšeniška planina – jerebiki pri planinski koči 
• Čemšeniška planina – bukev pri planinski koči  
• Razbor pri Čemšeniku – Cerkev sv. Primoža in Felicijana 
• Razbor pri Čemšeniku – arheološko območje Sv. Primož 
• Čemšenik – lipi ob potoku k cerkvi sv. Primoža 
• Razbor pri Čemšeniku – lipa pri Tomelju 
• Razbor pri Čemšeniku – Krivčeva bukev 
• Cerkev Sv. Petra in Pavla 
• Lipa pri ž. c. sv. Petra in Pavla 
 

Cilji: 
- postavitev usmerjevalnih in označevalnih tabel 
- vzdrževanje in obnova objektov kulturne dediščine 
- dopolnitev in razširitev turistične ponudbe 
- usmerjanje kmetij k registriranju dopolnilnih dejavnosti in razvoju turističnih 

kmetij 
-  ureditev pohodnih, kolesarskih in konjeniških poti 
- oblikovanje in izdaja zloženk  
- trženje kulturne dediščine  
- ustvarjanje in trženje blagovnih znamk in bolj kakovostna predstavitev 

dediščine 
 
Indikatorji:  

- število postavljenih tabel 
- površine (m2) urejenih poti 
- površine (m2) obnovljenih površin oz. objektov 
- število kmetij z registriranimi dopolnilnimi dejavnostmi 
- število turističnih kmetij 
- število obiskovalcev 
- število zloženk 
- število blagovnih znamk 

 
Območje: vse štiri občine projektnega območja 
 
Nosilci: občine, lastniki objektov in zemljišč, kmetije, turistična, planinska, 
kolesarska, konjeniška društva, druga društva  
 
Viri financiranja: občine razvojnega območja, sredstva EU, resorna ministrstva 
 
Terminski plan: 2007 - 2013 
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Vrednost projekta: ni podatka 
 
 

5.3.1.2 Projekt: Oblikovanje in izdelava noše kmečkih žena Zasavje 
 
Namen: Noša zaznamuje območje, pomeni identiteto območja. S projektom se bo 
raziskala oblačilna kultura razvojnega območja in oblikovala značilna noša. 
 
Cilji: 

- oblikovanje noše, značilne za razvojno območje 
- predstavitev območja skozi nošo 

 
Indikatorji: 

- število tipov noš, ki se bodo oblikovale za posamezen kraj 
 
Območje: Občine: Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Radeče 

 
Nosilci:  

- DKŽD Hrastnik  
- DKŽD Trbovlje  
- DKŽD Podkum  
- DKŽDP Izlake-Mlinše-Kolovrat  
- KGZS – Zavod Ljubljana. 

 
Viri financiranja: društva, posamezniki, občine razvojnega območja, sredstva EU 
 
Terminski plan: 2007–2013 
 
Vrednost projekta:  

35.303 €  8.460.000 SIT
 
Aktivnosti po letih: 
 
Dejavnosti v 1. letu: 

 Etnološko predavanje: Oblačilna kultura, regionalne noše 
 Evidentiranje oblačilne kulture podeželja v Zasavju v preteklosti – anketa  
 Obdelava rezultatov 

  
Dejavnosti v 2. letu: 

 Oblikovanje predloga noše zasavske kmetice 
 Predstavitev predloga, po potrebi dopolnitev 

 
Dejavnosti v 3. letu: 

  Nakup materiala 
  Izdelava noše – oblačil  

− tečaj izdelave določenih delov noše 
− izdelava zahtevnejših delov s strani šivilje 
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Dejavnosti v 4. letu: 
 Dokončna izdelave noše 
 Predstavitev noše na prireditvah 

 
Dejavnosti v 5. letu: 

 Dopolnitev noše – po potrebi  
 
 

5.3.1.3 Projekt: Jurjev kozolec 
 
Namen: Jurjev kozolec v Dolu pri Hrastniku ima status kulturne dediščine in ga 
želimo ohraniti. Kozolec je star več kot 100 let in nujno je potrebna prenova 
sprednjega dela (svisli) in zamenjava kritine. V ta namen je bila sprejeta odločitev za 
prestavitev objekta v Gore, kjer se bo uporabljali v družabne, društvene, 
povezovalne in izobraževalne namene. Vključi se v ponudbo za obiskovalce 
konjerejskih taborov. S tem se bo ohranil še en propadajoči podeželski objekt.  
 
Cilji:  

- ohraniti propadajoči podeželski objekt 
- urediti dodaten objekt in pridobiti dodaten prostor za društveno dejavnost 

 
Indikatorji: 

- ohranjen kozolec 
 
Območje: 

- občina Hrastnik 
 

Nosilec:  Konjerejsko društvo Hrastnik 
 
Viri financiranja: konjerejsko društvo, Občina Hrastnik, sredstva EU 
 
Terminski plan: 

- priprava projektne dokumentacije in pridobitev dovoljenja (2008) 
- adaptacija objekta (2009–2010) 
- zaključek investicije (2011) 

 
Vrednost projekta: 

25.000 €  5.991.000 SIT
 
 

5.3.1.4 Projekt: Ureditev in obnova spominskega parka Čebine 
 
Namen: Ohranitev kulturne dediščine na območju Čebin 
 
Cilji:  

- postavitev usmerjevalnih in označevalnih tabel  
- obnova objekta (Barličeve domačije) in okolice 
- dopolnitev in razširitev muzejskih zbirk 
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Indikatorji:  
- število postavljenih tabel 
- m2 obnovljenih površin 
- število muzejskih zbirk 
- število obiskovalcev 

 
Območje: Čebine 
 
Nosilci: Občina Trbovlje, Zasavski muzej Trbovlje 
 
Viri financiranja: občina Trbovlje, sredstva EU, Ministrstvo za kulturo RS 
 
Terminski plan: 2007–2013 
 
Vrednost projekta:  

62.593,89 €  15.000.000 SIT
 
 

5.3.1.5 Projekt: Krajinski park Kum 
 
Namen: Ohranitev naravne dediščine, razvoj dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu in 
kvalitetnejša predstavitev naravne dediščine Trbovelj obiskovalcem. 
 
Cilji:  

- postavitev usmerjevalnih in označevalnih tabel 
- ureditev pohodnih, kolesarskih in konjeniških poti 
- usmerjanje kmetij k registraciji dopolnilnih dejavnosti in razvoju turističnih 

kmetij, oblikovanje in izdaja zloženke o krajinskem parku 
 
Indikatorji:  

- število postavljenih tabel 
- m2 urejenih poti 
- število kmetij z registriranimi dopolnilnimi dejavnostmi 
- število turističnih kmetij 
- število obiskovalcev 
- število zloženk 

 
Območje: Krajinski park Kum 
 
Nosilci: občina, Turistično razvojno društvo Kum Dobovec, Planinsko društvo Kum, 
kmetije. 
 
Viri financiranja: občina Trbovlje, resorna ministrstva, kmetije. 
 
Terminski plan: 2007–2013 
 
Vrednost projekta:  

20.864,63 €  5.000.000 SIT
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5.3.1.6 Projekt: Krajinski park Mrzlica 
 
Namen: Ohranitev naravne dediščine, razvoj dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu in 
kvalitetnejša predstavitev naravne dediščine Trbovelj obiskovalcem. 
 
Cilji:  

- postavitev usmerjevalnih in označevalnih tabel 
- ureditev pohodnih, kolesarskih in konjeniških poti 
- usmerjanje kmetij k registraciji dopolnilnih dejavnosti in razvoju turističnih 

kmetij, oblikovanje in izdaja zloženke o krajinskem parku 
 
Indikatorji:  

- število postavljenih tabel 
- m2 urejenih poti 
- število kmetij z registriranimi dopolnilnimi dejavnostmi 
- število turističnih kmetij 
- število obiskovalcev 
- število zloženk 

 
Območje: Krajinski park Mrzlica 
 
Nosilci: občina Trbovlje, Turistično društvo Trbovlje, Planinsko društvo Trbovlje, 
kmetije 
 
Viri financiranja: občina Trbovlje, resorna ministrstva, kmetije 
 
Terminski plan: 2007–2013 
 
Vrednost projekta:  

20.864,63 €  5.000.000 SIT
 
 

5.3.1.7 Projekt: Blate – Stari Hrastnik – »kmetijsko turistični proizvod« 
 
Namen: Zemljišče med Hrastnikom in Dolom pri Hrastniku, ki je bilo zadnjih dvesto 
let degradirano z rudarjenjem, je skoraj v celoti postalo last Sklada kmetijskih 
zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Tu je bila nekoč vas Hrastnik, ki je zavoljo 
rudarjenja propadla. Prostor postaja aktualen za druge namene in je zanimiv, ker v 
strnjeni površini meri 35 ha. Do nedavnega so bili to travniki in pašniki, deloma 
gozdovi. Območje se v zadnjem desetletju hitro zarašča in travnikov je le še 23 % 
celotne površine, kar  je premalo zgolj za kmetijske programe. Prostor je uporaben 
za dodatne programe, saj ima številne vrednosti: enovita, nedeljena površina, 
dostopnost z več strani, naravno zaledje Hrastnika, predvsem Blate imajo izjemno 
slikovite razglede in so že zdaj izhodiščna točka za pohodnike (Kal, Mrzlica …). Več 
informacij o projektu je v Prilogi 7. 
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Cilji: 
- za potrebe drobnice in konj ponovno pridobiti celotne prvotne travniške in 

pašne površine 
- degradirane površine hortikulturno in infrastrukturno urediti v parkovne  

površine 
- s programom MOJ LEPI MALI SVET privabiti odrasle, starše in otroke ter 

umestiti proizvode 
 
Indikatorji:  

- velikost urejenih pašnih površin in travnikov 
- velikost hortikulturno urejenih površin 
- število obiskovalcev  
 

Območje: območje Starega Hrastnika 
 
Nosilci: zainteresirani za izvedbo projekta, ki bi se povezali v združenje 
 
Vir financiranja: občina Hrastnik, zasebniki, sredstva EU 
 
Terminski plan:  2007–2013 
 
Vrednost projekta:  ni podatka 
 
 

5.3.1.8 Projekt: Program ureditve in ohranitve kulturne in naravne 
dediščine na  območju občine Hrastnik  

 
Namen: povezovanje naravnih vrednot in kulturne dediščine za razvoj turizma in 
preživljanje prostega časa, ki vplivata na kvaliteto življenja na območju kot tudi na 
ustvarjanje novih delovnih mest. 
 
Priprava in izvajanje programov (izdelava strokovnih podlag po področjih in 
posameznih lokacijah) za oživitev kulturne dediščine v okviru novih namembnosti, za 
aktivno vključevanje kulturne dediščine v vsesplošni razvoj območja, za vključevanje 
kmetijstva in kmetijskega prebivalstva v vzdrževanje kulturne krajine, za vključevanje 
kulturne dediščine v programe športa in rekreacije ter v turistično ponudbo. Izvedba 
in sanacija ter ureditev nekaterih še posebej pomembnih objektov kulturne 
dediščine, raznih domačij in drugih stavb ter izobraževanje in osveščanje 
prebivalstva. 
 
Cilji:  

• ureditev objektov kulturne in naravne dediščine, 
• izboljšanje zaposlitvenih možnosti na podeželju. 

 
Indikatorji:  
- število projektov obnove objektov 
- število prebivalcev vključenih v programe oživitve in obnove objektov in vasi 
- investicije na projektih sanacije in obnove 
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Območje: širše območje občine Hrastnik 
 
Nosilci: Občina Hrastnik, lastniki objektov 
 
Viri financiranja: lastniki objektov, lokalna in državna sredstva, drugi viri 
 
Terminski plan: 2007 – 2013 
 
Vrednost projekta: 

150.000,00 €  35.946.000 SIT
 

5.3.1.9 Projekt: Najdebelejši domači kostanj 
 
Namen: Drevesa so najstarejša bitja na zemlji in na območju Sopote lahko 
obiščemo najdebelejši domači kostanj v Sloveniji. To drevo lahko pomeni srčiko 
dogajanj v okolici same občine kot tudi širše. Na samo drevo lahko vežemo več 
vsebin: 

- šola o domačem kostanju 
- likovne kolonije 
- kostanjeva učna pot 
- šola dela z lesom  
- naravoslovni dnevi 
- vzgoja sadik kostanja 

 
Cilji: - urejen prostor za razstave 

- urediti prenočitvene kapacitete na Lovski koči Močilno in Kiškovi kmetiji 
- urediti kostanjevo učno pot 

 
Indikatorji: 

- število obiskovalcev 
- število razstav 

 
 
Območje: Občina Radeče 
 
Nosilec: Zavod za gozdove Slovenije, Občina Radeče, Lovska družina Radeče, 
Kmetija Kišek 
 
Viri financiranja: društva, občina, EU sredstva 
 
Terminski plan: 2007 – 2013 
 
Vrednost projekta: 

80.000,00 €  19.171.000 SIT
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5.3.1.10  Projekt: Park Dvor Hotemež 
 
Namen: Ureditev vzdrževanja parka. ,(stez, rastlinskih vrst, travniških površin, 
označitev dreves, postaviti klopi in prostora za koncerte, igrala za otroke…)  

 
Cilji: 
- urediti steze,  
- popis rastlinskih vrst,  
- določiti meje in režim ogleda v parku 
- označitev dreves in postaviti učilno 
-  postaviti klopi in prostora za koncerte, igrala za otroke   

 
Območje: Občina Radeče 
 
Nosilec: Eko šola, ZGS; Občina Radeče, Prevzgojni dom radeče 
 
Viri financiranja: Občina Radeče, EU sredstva 
 
Terminski plan: 2007 – 2013 
 
Vrednost projekta: 

20.000,00 €  4.792.800 SIT
 
 
 

5.3.2 PODPROGRAM: OSVEŠČANJE IN IZOBRAŽEVANJE OTROK IN MLADINE 

5.3.2.1 Projekt: Učilnica in poligon – lovska koča Kopitnik 
 
Namen: Glede na vse večje povpraševanje predšolskih in osnovnošolskih otrok kot  
tudi drugih skupin za spoznavanje narave in s tem tudi prostoživeče divjadi, njeno 
gojenje, opazovanje, vzdrževanje velikosti posamezne populacije, škode po divjadi, 
lov itd. se je porodila misel, da se v prostih prostorih lovske koče in okolice 
Kopitniške planote uredi učilnica in poligon za spoznavanje te problematike in 
panoge. 
Kapacitete, ki jih ocenjujemo in načrtujemo, bi lahko zadovoljile povpraševanje vseh 
štirih zasavskih občin, in sicer Radeče, Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Več o 
projektu je v Prilogi 2. 

 
Cilji: 

- osveščanje in izobraževanje predšolskih in šolskih otrok o pomenu lovstva 
- izobraževanje otrok o prostoživeči divjadi 
- organiziranje naravoslovnih dni za šole 
- organiziranje taborov v naravi za otroke 
 

Izgradnja učilnice: 
- izgradnja stopnišča v nadstropje 
- izgradnja učilnice 
- izgradnja WC 
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- izgradnja sobe za učila 
- izgradnja sobe za administracijo in predavatelje 

 
Izgradnja poligona: 

- izgradnja lovskih stez v dolžini od 1000 do 3000 m 
- izgradnja več vrst opazovalnic 
- izgradnja več vrst krmilnic 
- izgradnja več vrst solnic 
- izgradnja obore 
- izgradnja zaščitnih naprav 
- izgradnja opozorilnih tabel 

 
 

Primarni komunalni priključki: 
- izgradnja priključka na javni vodovod 
- čistilne naprave primerne velikosti 
- razširitev cestnega priključka 
- ojačitev elektro priključka – po potrebi 
- priključek stacionarnega telefona 

 
Izgradnja objekta za čiščenje in ohlajevanje ustreljene divjadi 

 
Indikatorji: 

- število otrok, ki bodo obiskali lovsko kočo 
- število organiziranih aktivnosti za šole in vrtce 
- število obiskov ostalih gostov 

 
Območje: vse štiri občine razvojnega območja 
 
Nosilci: Lovska družina Dol pri Hrastniku  
 
Viri financiranja: Lovska družina Dol pri Hrastniku, posamezniki, občine razvojnega 
območja, sredstva EU 
 
Terminski plan: 2007–2013 
 
Vrednost projekta: 

387.000 € 92.740.680 SIT
 
Aktivnosti po letih: 

 
Terminski letni plan izgradnje: 
 
V letu 2007: 

 Pridobitev soglasij, projektov, mnenj, dovoljenj, pogodbe z lastniki zemljišč 
 Vrednost cca 25.000  € 

 
V letu 2008: 

 Izgradnja stopnišča v nadstropje 
 Izgradnja prostorov nadstropje – gradbeni del 
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 Vrednost cca 36.000 € 
 
V letu 2009: 

 Izgradnja prostorov nadstropje – zaključna dela 
 Nabava opreme za učilnico in učila 
 Izgradnja priključkov – voda, telefon, cesta 
 Vrednost cca 33.000 € 

 
V letu 2010: 

 Izgradnja čistilne naprave 
 Izgradnja objekta za čiščenje in ohlajevanje  
 Vrednost cca 35.000 € 

 
V letu 2011: 

 Izgradnja lovskih stez 
 Izgradnja lovskih objektov – prvi del 
 Vrednost cca 15.000 € 

 
V letu 2012: 

 Izgradnja lovskih objektov – drugi del 
 Vrednost cca 15.000 € 

 
V letu 2013: 

 Finalizacije in otvoritev 
 Vrednost cca  8.000 € 

 
 

5.3.2.2 Projekt: Živali in mi – EKO šola 
 
Namen: Ekološka osveščenost je za trajnostni razvoj podeželskih območji nujna. Z 
osveščanjem in izobraževanjem o ekološki pridelavi hrane in ekološkem načinu 
življenja moramo začeti že pri otrocih. Živali so bitja, ki so človeku blizu, in namen 
projekta je seznaniti učence z življenjem različnih živalskih vrst. 
 
Cilji projekta v letu 2006/2007: 

- slediti ciljem iz učnih načrtov  od 1. do 9. razreda (izpisati cilje po razredih) 
- evidentirati prostore, kjer si je možno ogledati živali 
- primerjati pogoje za življenje živali  
- sodelovati s strokovnjaki in društvi, ki se ukvarjajo z živalmi ( lovci, gozdarji, 

kmetovalci, rejci, ribiči, ornitologi, veterinarji …) 
- zbirati prispevke in izdelke učencev o proučevanju živali, različnih obiskih 

posameznih prostorov, fotografij … 
- poiskati literaturo, informacije o živalih na našem območju 

 
Dolgoročni cilj: 

- odnos, ravnanje z živalmi  
- izbira poklicev 
- sodelovanje z društvi, pridobivanje izkušenj 
- za boljšo prihodnost 
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Indikatorji: 

- število aktivnosti, povezanih s projektom na šoli 
- število obiskov posameznih lokacij in subjektov 

 
Območje: občina Radeče 
 
 
Nosilci: 

- OŠ Marjana Nemca 
- EKO šola Radeče  
- Podružnična šola Svibno 
- Vrtec Radeče 

 
Viri financiranja: šole, občina Radeče, sredstva EU 
 
Terminski plan: 2007–2013 
 
Vrednost projekta: ni podatka 
 
 

5.3.3 PODPROGRAM: OBNOVA IN RAZVOJ INFRASTRUKTURE 
 

5.3.3.1 Projekt: Vodovod Planinska vas  
 
Namen: Novogradnja primarnega vodovodnega cevovoda in priključkov za 
posamezne zaselke (Planinska vas, zaselek Rovte, kmetij Kočar, Lesjak in Brvar, 
Metelko, Žagar, Hribar in Božjak). Cevovod za pitno, sanitarno in požarno vodo, 
povezava na obstoječ vodovodni sistem Trbovlje. 
 
Cilji:  

- zagotovitev oskrbe z vodo in oskrbe s požarno vodo (hidrantno omrežje) na 
območju Planinske vasi, zaselka Rovte, kmetij Kočar, Lesjak in Brvar, 
Metelko, Žagar, Hribar in Božjak  

 
Indikatorji:  

- meter položene cevi vodovoda in hidratnega omrežja 
- število hidrantov 
- število priključkov – priključenih objektov 

 
Območje: Planinska vas, zaselek Rovte, kmetij Kočar, Lesjak in Brvar, Metelko, 
Žagar, Hribar in Božjak 
 
Nosilci: občina Trbovlje, Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o. 
 
Viri financiranja: občina Trbovlje, sredstva EU  
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Terminski plan: 2007–2013 
 
 
Vrednost projekta:  

315.263,99 €  75.549.863 SIT
 
 

5.3.3.2 Projekt: Vodovod Dobovec  
 
Namen: Izgradnja priključka na obstoječe vodovodno omrežje in izvedba vrtin s 
črpališčem ter dograditev dveh krakov za vodooskrbo zaselkov Prevoršek, Sitni Kal, 
Ključevica in Kum (planinska postojanka, RTV oddajnik) ter zaselkov Skrinji Dol, 
Rovtar in Završje.  
 
Cilji:  

- pokrivanje osnovne vodooskrbe – oskrbovanost območja s pitno in sanitarno 
vodo ter zagotovitev požarne vode  

 
Indikatorji:  

- število vrtin s črpališčem 
- meter položene cevi vodovoda in hidrantnega omrežja 
- število hidrantov 
- število priključkov – priključenih objektov 

 
Območje: Dobovec 
 
Nosilci: občina Trbovlje, Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o. 
 
Viri financiranja: občina Trbovlje, sredstva EU  
 
Terminski plan: 2007–2013 
 
Vrednost projekta:  

42.432.219,00 €  101.684.574 SIT
 
 

5.3.3.3 Projekt: Vodovod Čeče  
 
Namen: Izgradnja novega vodohrana s klorirno napravo, zamenjava priključkov in 
dograditev primarnega cevovoda na območju Čeče. 
 
Cilji:  

- zagotovitev mikrobiološko neoporečne vode in zadostne količine požarne 
vode 

 
Indikatorji:  

- izgradnja vodohrana s klorirno napravo 
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- rezultati mikrobioloških meritev 
- število novih priključkov 

 
Območje: Čeče 
 
Nosilci: občina Trbovlje, Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o. 
 
Viri financiranja: občina Trbovlje, sredstva EU  
 
Terminski plan: 2007–2013 
 
 
 
Vrednost projekta:  

135.770,32 €  32.536.000 SIT
 
 

5.3.3.4 Projekt: Vodovod Planina–Jurhar–Petek–Rovte–Zakonjšek 
 
Namen: novogradnja primarnega vodovodnega cevovoda in priključkov za 
posamezne kmetije na področju od Rovt do Knezdola. Cevovod za pitno, sanitarno 
in požarno vodo, povezava na obstoječ vodovodni sistem Trbovlje. 
 
Cilji:  

- sanacija razmer in zagotovitev neoporečne pitne vode, celotne vodooskrbe in 
oskrbe s požarno vodo (hidrantno omrežje) na območju od Rovt do Knezdola 

 
Indikatorji:  

- meter položene cevi vodovoda in hidrantnega omrežja 
- število hidrantov 
- število priključkov – priključenih objektov 
- število zajetij 
- rezultati mikrobioloških meritev kvalitete vode 

 
Območje: Planina, Rovte, Knezdol 
 
Nosilci: občina Trbovlje, Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o. 
 
Viri financiranja: občina Trbovlje, sredstva EU  
 
Terminski plan: 2007–2013 
 
Vrednost projekta:  

654.903,00 €  156.940.999 SIT
 
 



KGZS – Zavod Ljubljana, Razvojni program podeželja in kmetijstva za območje občin 
    Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Radeče za obdobje 2007–2013   
 

 

137

 

5.3.3.5 Projekt: Kanalizacijski sistem in čistilna naprava Dobovec  
 
Namen: Izgradnja kanalizacijskega sistema, priključkov in čistilne naprave 1000 PE 
na območju Dobovca. 
 
Cilji:  

- zajem, odvod in čiščenje odpadne fekalne vode  
 
Indikatorji:  

- meter položene cevi kanalizacijskega omrežja 
- število priključkov – priključenih objektov 
- zgrajena čistilna naprava 
- količina očiščene odpadne vode 

 
Območje: Dobovec 
 
Nosilci: občina Trbovlje, Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o. 
 
Viri financiranja: občina Trbovlje, sredstva EU  
 
Terminski plan: 2007–2013 
 
Vrednost projekta:  

208.646,30 €  50.000.000 SIT
 
 

5.3.3.6 Projekt: Kanalizacijski sistem in čistilna naprava Čeče  
 
Namen: Izgradnja kanalizacijskega sistema, priključkov in čistilne naprave 1000 PE 
na območju KS Čeče. 
 
Cilji:  

- zajem, odvod in čiščenje odpadne fekalne vode 
 
Indikatorji:  

- meter položene cevi kanalizacijskega omrežja 
- število priključkov – priključenih objektov 
- zgrajena čistilna naprava 
- količina očiščene odpadne vode 

 
Območje: KS Čeče 
 
Nosilci: občina Trbovlje, Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o. 
 
Viri financiranja: občina Trbovlje, sredstva EU  
 
Terminski plan: 2007–2013 
 
Vrednost projekta: 
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125.187,78  €  30.000.000 SIT
 
 

5.3.3.7 Projekt: Modernizacija lokalne ceste 423270 Čeče–Kal–Blate  
 
Namen: Rekonstrukcija (razširitev, asfaltiranje, odvodnjavanje) lokalne ceste.  
 
Cilji:  

- izboljšanje dostopnosti  
- izboljšanje prevoznosti v zimskem času  
- pospeševanje razvoja višje ležečih zaselkov in kmetij v povezavi z razvojem 

rekreacijsko turističnega območja (planinske postojanke, lov, smučišča) in 
povezav s sosednjima občinama Hrastnik in Laško  

 
Indikatorji:  

- meter moderniziranega cestnega omrežja 
- število obiskovalcev, turistov 
- število in vrsta dopolnilnih kmetijskih  dejavnosti 

 
Območje: širše območje KS Čeče 
 
Nosilci: občina Trbovlje 
 
Viri financiranja: občina Trbovlje, sredstva EU  
 
Terminski plan: 2007–2013 
 
Vrednost projekta:  

208.646,30 €  50.000.000 SIT
 
 

5.3.3.8 Projekt: Modernizacija lokalne ceste 423290 Liza - Vrhe - Čebine  
 
Namen: Rekonstrukcija (razširitev, asfaltiranje, odvodnjavanje) lokalne ceste.  
 
Cilji:  

- izboljšanje dostopnosti 
- izboljšanje prevoznosti v zimskem času  
- pospeševanje razvoja višje ležečih zaselkov in kmetij v povezavi z razvojem 

rekreacijsko turističnega območja (planinske postojanke, lov, smučišča) in 
povezav s sosednjimi občinami Prebold, Tabor in Zagorje  

 
Indikatorji:  

- meter moderniziranega cestnega omrežja 
- število obiskovalcev, turistov 
- število in vrsta dopolnilnih kmetijskih  dejavnosti 
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Območje: širše območje KS Franc Salamon 
 
Nosilci: občina Trbovlje 
 
Viri financiranja: občina Trbovlje, sredstva EU  
 
Terminski plan: 2007–2013 
Vrednost projekta: 

770.781,17 €  184.710.000 SIT
 
 

5.3.3.9 Projekt: Modernizacija lokalne ceste 423394 Završje - Podkum  
 
Namen: Rekonstrukcija (razširitev, asfaltiranje, odvodnjavanje) lokalne ceste.  
 
Cilji:  

- izboljšanje dostopnosti 
- izboljšanje prevoznosti  
- pospeševanje razvoja najvišje ležečih zaselkov in kmetij v povezavi z 

razvojem rekreacijsko turističnega območja (planinske postojanke, lov, 
smučišča) in povezav s sosednjo občino Zagorje  

 
Indikatorji:  

- meter moderniziranega cestnega omrežja 
- število obiskovalcev, turistov 
- število in vrsta dopolnilnih kmetijskih  dejavnosti.  

 
Območje: širše območje KS Dobovec 
 
Nosilci: Občina Trbovlje, Občina Zagorje 
 
Viri financiranja: občina Trbovlje, sredstva EU  
 
Terminski plan: 2007–2013 
 
Vrednost projekta:  

625.938,90 €  150.000.000 SIT
 
 

5.3.3.10 Projekt: Zasneževanje in ureditev smučišča TRC Vrhe 
 
Namen: povečanje in izboljšanje turistično rekreacijske ponudbe v zimskem in 
letnem času na območju Medvednice in Javorja ter razvoj dopolnilnih dejavnosti s 
področja turizma na območju Vrhov, Sv. Planine in Knezdola. 
 
Cilji:  

- izgradnja treh novih smučarskih prog 
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- izgradnja sistema umetnega zasneževanja  
- usmerjanje kmetij k registraciji dopolnilnih dejavnosti in razvoju turističnih 

kmetij   
 
Indikatorji:  

- 2.100 m novih smučarskih prog 
- umetno zasneževanje smučišč v skupni površini 165.400 m2 
- najmanj 90 smučarskih dni 
- povečane kapacitete žičnic za 2000 oseb na uro 
- število kmetij z registriranimi dopolnilnimi dejavnostmi 
- število turističnih kmetij 
 

Območje: Medvednica, Javor, Vrhe, Sv. Planina, Knezdol 
 
Nosilci: Občina Trbovlje, Smučarsko društvo Trbovlje, kmetije 
 
Viri financiranja: občina Trbovlje, sredstva EU, kmetije 
 
Terminski plan: 2007–2013 
 
Vrednost projekta: 

5.954.765,48 €     1.427.000.000 SIT
 
 

5.3.3. 11 Projekt: Celostni razvoj podeželja – območje Kal 
 
Namen: Izboljšanje bivalnih pogojev prebivalcev ter izboljšanje družbenega 
standarda podeželja bi prispevalo k zajezitvi odliva ljudi s tega območja, saj je 
območje Kala zelo redko poseljeno. Razvoj infrastrukture na podeželju v primerjavi z 
mestom zaostaja, kar pa ima za posledico odseljevanja mladih, kar posledično 
privede do nezaželenega praznjenja območij, opuščanja obdelave kmetijskih površin 
in izgubo vrednosti kulturne krajine. Z ureditvijo infrastrukture in vzporednim 
razvijanjem drugih dejavnosti bi ohranili poseljenost tega območja, obenem ga 
oživeli s turističnimi in drugimi dejavnostmi. Na območju Kala je tudi naselje 
počitniških objektov, kjer lastniki preživljajo proste vikende in s pridom izkoriščajo 
obstoječe športno rekreativne površine – smučišče, pohodniške poti… Omeniti pa je 
potrebno, da je to pomembna turistična točka, kjer se radi srečujejo Zasavčani in 
Savinjčani. Z modernizacijo ceste Ostenk-Čeče-Boben bi lahko prispevali k 
zagotovitvi primerne prometne infrastrukture za povezavo z Občino Trbovlje, ki tudi 
načrtuje modernizacijo ceste na območju Čeč. V tem primeru bi zagotovili cestno 
povezavo med Hrastnikom in Trbovljami. 
 
V sklopu celovitega projekta so zajeti projekti, ki bi se izvajali postopoma oz. po 
fazah (bolj podrobno opisani v nadaljevanju): 

• Izgradnja zasneževalnega sistema in širitev smučarskega centra Rajska 
dolina na Kalu 

• Modernizacija lokalne ceste 423250 Ostenk – Čeče – Boben 
• Projekt: Modernizacija lokalne ceste 423270 Jesenova ravan – Durnik – 

občinska meja Hrastnik – Kal 
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• Vodovodno omrežje Kal 
• Odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območju Kala in Malega Kala 

 
Cilji:  

- priprava projektne dokumentacije in izvedba investicij za  dvig kvalitete 
bivanja na območju Kala,  

- zmanjševanje razlik med urbanimi središči in podeželjem,  
- urejena komunalna infrastruktura,  
- urejene skupne površine in objekti za različne namene. 

 
Indikator:  

- število izdelanih projektov celovite  zasnove  urejanja naselij z izvedbenimi 
programi  

- število obnovljenih oz zgrajenih vodovodnih. priključkov 
- dolžina urejenih cest 
- populacijska gibanja na podeželju 
- urejeno smučišče – število obiskovalcev 

 
Območje: območje naselij KS Kal, KS Čeče 
 
Nosilci: Občina Hrastnik 
 
Vir financiranja: občina, državna sredstva, sredstva EU 
 
Terminski plan: 2007 – 2013 
 
Vrednost projekta:   

5.502.416 €  1.318.000.000 SIT
 

5.3.3.11.1 Podprojekt: Izgradnja zasneževalnega sistema in širitev 
smučarskega centra Rajska dolina na Kalu 
 
Namen: povečanje in izboljšanje turistično rekreacijske ponudbe v zimskem in 
letnem času na območju Kala ter razvoj dopolnilnih dejavnosti s področja turizma na 
območju Kala. 
 
Cilji:  

- izgradnja turistične in otroške smučarske proge 
- razširitev in podaljšanje obstoječega smučišča 
- postavitev nove dvosedežnice Pleše 
- postavitev otroške vlečnice 
- izgradnja sistema umetnega zasneževanja  
- osvetlitev smučišča za nočno smuko 
- ureditev prometne infrastrukture (tunel, parkirišče) za izboljšanje dostopa in 

razvoj smučišča, turizma in kmetij  
- usmerjanje kmetij k registriranju dopolnilnih dejavnosti in razvoju turističnih 

kmetij.   
 
Indikatorji:  
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- 1300 m novih smučarskih prog 
- umetno zasneževanje smučišč v skupni površini 43.000 m2 
- najmanj 90 smučarskih dni 
- število kmetij z registriranimi dopolnilnimi dejavnostmi 
- število turističnih kmetij 
 

Območje: Kal,  Dol pri Hrastniku 
 
Nosilci: Občina Hrastnik, Smučarsko društvo Hrastnik, kmetije 
 
Viri financiranja: občina, državna sredstva, sredstva EU, kmetije 
 
Terminski plan: 2007 – 2013 
 
Vrednost projekta: 

3.695.543 €     885.600.000 SIT
 
 

5.3.3.11.2 Podprojekt: Modernizacija lokalne ceste 423250 Ostenk – Čeče - 
Boben 

 
Namen: Rekonstrukcija (razširitev, asfaltiranje, odvodnjavanje, oporni in podporni 
zidovi, odbojne ograje, zavarovanje in gradnja obrežnih zidov ter regulacija struge 
potoka Bobna, zavarovanje brežin, prometna signalizacija) lokalne ceste. 
 
Cilji:  

- izboljšanje prevoznosti v letnem in zimskem času, 
- izboljšanje dostopnosti do naselij,  
- pospeševanje razvoja višje ležečih zaselkov in kmetij v povezavi z razvojem 

rekreacijsko turističnega območja (planinske postojanke, lov, smučišče, 
kolesarke, pohodne in konjeniške poti, padalstvo) in povezav z občinama 
Trbovlje, Laško in občinami v Savinjski regiji 

 
Indikatorji:  

- dolžina (m) moderniziranega cestnega omrežja, 
- število obiskovalcev, turistov, 
- število in vrsta dopolnilnih kmetijskih dejavnosti. 
 

Območje: širše območje KS Boben 
 
Nosilci: Občina Hrastnik  
 
Viri financiranja: občina, državna sredstva,  sredstva EU 
 
Terminski plan: 2007 – 2013 
 
Vrednost projekta: 

525.788,55 €     126.000.000 SIT
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5.3.3.11.3 Podprojekt: Modernizacija lokalne ceste 423270 Jesenova ravan – 
Durnik – občinska meja Hrastnik – Kal 

 
Namen: Rekonstrukcija (razširitev, asfaltiranje, odvodnjavanje, oporni in podporni 
zidovi, odbojne ograje) lokalne ceste. 
 
Cilji:  

- izboljšanje prevoznosti v letnem in zimskem času, 
- izboljšanje dostopnosti do naselij,  
- pospeševanje razvoja višje ležečih zaselkov in kmetij v povezavi z razvojem 

rekreacijsko turističnega območja (planinske postojanke, lov, smučišče, 
kolesarke, pohodne in konjeniške poti, padalstvo) in povezav z občinama 
Trbovlje in Laško. 

 
Indikatorji:  

- dolžina (m) moderniziranega cestnega omrežja, 
- število obiskovalcev, turistov, 
- število in vrsta dopolnilnih kmetijskih dejavnosti. 
 

Območje: širše območje KS Boben in KS Dol pri Hrastniku. 
 
Nosilci: Občina Hrastnik  
 
Viri financiranja: občina, državna sredstva,  sredstva EU 
 
Terminski plan: 2007 – 2013 
 
Vrednost projekta: 

367.217,49 €     88.000.000 SIT
 
 

5.3.3.11.4 Podprojekt: Vodovodno omrežje Kal  
 
Namen: Gradnja vodooskrbnega omrežja in priključkov za posamezne zaselke. 
Gradnja vodovoda za potrebe zagotavljanja pitne vode, sanitarne in požarne vode 
ter povezava na obstoječ sistem. 
 
Cilji:  

- zagotovitev oskrbe s pitno in požarno vodo (hidrantno omrežje) na celotnem 
območju. 

 
 
Indikatorji:  

- dolžina (m) položene cevi vodovoda in hidrantnega omrežja, 
- število priključkov na vodovod, 
- število hidrantov. 
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Območje: Širše območje KS Dol pri Hrastniku.  
 
Nosilci: Občina Hrastnik  
 
Viri financiranja: občina, državna sredstva, sredstva EU 
 
Terminski plan: 2007 – 2013 
 
Vrednost projekta: 

267.067,26 €     64.000.000 SIT
 
 

5.3.3.11.5 Podprojekt: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območju Kala 
in Malega Kala 

 
Namen: Izgradnja kanalizacijskega sistema, priključkov in čistilne naprave za 
območje Kal – Mali Kal 
 
Cilji:  

- zajem, odvod in čiščenje odpadne fekalne vode 
- prenehanje onesnaževanja vodozbirnih področij vodnih virov                   
- zmanjšanje plazljivosti terena                  

 
Indikatorji:  

- meter položene cevi kanalizacijskega omrežja                                                      
- število priključkov-priključenih objektov  
- zgrajena čistilna naprava 
- količina očiščene odpadne vode                           
 

Območje: Kal, počitniško naselje Kal, Mali Kal 
 
Nosilci: Občina Hrastnik, KSP Hrastnik   
 
Viri financiranja: občina, državna sredstva, sredstva EU 
 
Terminski plan: 2007 – 2013 
 
Vrednost projekta: 

646.800 €     155.000.000 SIT
 
 

5.3.3.12 Projekt: Celostni razvoj podeželja – območje Turja – Gore – 
Kopitnik 
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Namen: Ureditev infrastrukture in površin, ki služijo skupnim namenom znotraj 
naselja, da bi s tem prispevali k privlačnosti vaškega okolja kot bivanjskega okolja in 
potenciala za razvoj drugih dejavnosti, še posebej turizma. 
 
Izboljšanje bivalnih pogojev prebivalcev ter izboljšanje družbenega standarda 
podeželja ter s tem prispevati k zajezitvi odliva ljudi iz naselij. Razvoj infrastrukture 
na podeželju je namreč v primerjavi z mestom zapostavljen, kar pa ima za posledico 
odseljevanje mladih in izobraženih kar posledično privede do nezaželenega 
praznjenja območij in izgubo vrednosti kulturne krajine. Območje Turja, Gor in 
Kopitnika je privlačno za rekreativce (kolesarske, pohodniške in konjeniške poti), 
hkrati se na tem območju nahajata dve planinski koči (Kopitnik, Gore), lovska koča 
(Kopitnik), redko planinsko cvetje (Kopitnik). Za območje Kopitnika je v pripravi 
projekt ureditve in razglasitve Krajinskega parka Kopitnik, ki delno obsega tudi 
območje v občini Laško nad Rimskimi Toplicami. Projekti, ki jih razvija Občina 
Hrastnik se lahko medsebojno dopolnjujejo s projekti drugih nosilcev (Lovska družina 
Dol pri Hrastniku – izobraževalni center…, Konjerejsko društvo Hrastnik (konjeniški 
tabor, maneža, …, Planinsko društvo Rimske Toplice – citrarji iz vse Slovenije, …). 
 
V sklopu tega so zajeti manjši projekti, ki bi se izvajali postopoma oz. po fazah (bolj 
podrobno opisani v nadaljevanju): 
 

• Obnova vasi in izboljšanje kakovosti bivanja v krajevni skupnosti Turje – 
Gore, kjer so zavarovana območja naselbinske dediščine 

• Modernizacija lokalne ceste 122100 Marno – Turje – Gore 
• Modernizacija lokalne ceste 122110  Turje – Kopitnik - Skopno  
• Modernizacija lokalne ceste 122080  Turje – Čreta – C221 
• Vodovod Turje – Gore – Kopitnik 
• Kanalizacijski sistem zahodnega dela naselja Turje        
• Kanalizacijski sistem in čistilna naprava vzhodnega dela naselja Turje        
• Rekonstrukcija javnih poti in ureditev tematskih poti  na širšem območju 

Kopitnik 
 
Cilji:                  

- priprava projektne dokumentacije in izvedba investicij za  dvig kvalitete 
bivanja v zaščitenih »starih« soseskah,  

- zmanjševanje razlik med urbanimi središči in podeželjem,  
- urejena komunalna infrastruktura (vodovodi, kanalizacija),  
- urejene skupne površine in objekti za različne namene 
- razvoj turizma (povečanje števila prireditev, obiskovalcev in rekreativcev). 
- razvoj podjetništva in obrti (odpiranje novih delovnih mest), 
- razvoj dopolnilnih dejavnosti. 

 
Indikator:  

- število izdelanih projektov celovite  zasnove  urejanja naselji z izvedbenimi 
programi  

- število obnovljenih skupnih objektov v vaških jedrih  
- število projektov  obnovljenih objektov ter  naložb v dediščino na podeželju 
- populacijska gibanja na podeželju 
- število dopolnilnih dejavnosti 
- razvoj novih delovnih mest (podjetništvo, obrt, turizem) 



KGZS – Zavod Ljubljana, Razvojni program podeželja in kmetijstva za območje občin 
    Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Radeče za obdobje 2007–2013   
 

 

146

 

 
Območje: območje Turje, Gore, Kopitnik 
 
Nosilci: Občina Hrastnik 
 
Vir financiranja: občina, državna sredstva, sredstva EU 
 
Terminski plan: 2007 – 2013 
 
Vrednost projekta:  

3.822.348 €  915.827.600 SIT
 

 

5.3.3.12.1 Podprojekt: Obnova vasi in izboljšanje kakovosti bivanja v 
Krajevni skupnosti Turje - Gore, kjer so zavarovana območja naselbinske 
dediščine  
 
Namen: Ureditev infrastrukture in površin, ki služijo skupnim namenom znotraj 
naselja, da bi s tem prispevali k privlačnosti vaškega okolja kot bivanjskega okolja in 
potenciala za razvoj drugih dejavnosti, še posebej turizma. 
 
Izboljšanje bivalnih pogojev prebivalcev ter izboljšanje družbenega standarda 
podeželja ter s tem prispevati k zajezitvi odliva ljudi iz naselij. Razvoj infrastrukture 
na podeželju je namreč v primerjavi z mestom zapostavljen, kar pa ima za posledico 
odseljevanje mladih in izobraženih kar posledično privede do nezaželenega 
praznjenja območij in izgubo vrednosti kulturne krajine. 
 
Cilji:                  

- priprava projektne dokumentacije in izvedba investicij za  dvig kvalitete 
bivanja v zaščitenih »starih« zaselkih,  

- zmanjševanje razlik med urbanimi središči in podeželjem,  
- urejena komunalna infrastruktura,  
- urejene skupne površine in objekti za različne namene 
- ureditev objektov širšega pomena (Dom KS Turje, Gasilski dom…) in objektov 

kulturne dediščine. 
 
Indikator:  

- število izdelanih projektov celovite  zasnove  urejanja vasi in zaselkov z 
izvedbenimi programi  

- število obnovljenih skupnih objektov v vaških jedrih  
- število projektov  obnovljenih objektov ter  naložb v dediščino na podeželju 
- populacijska gibanja na podeželju 
 

Območje: območje Krajevne skupnosti Turje - Gore 
 
Nosilci: Občina Hrastnik 
 
Vir financiranja: občina, državna sredstva, sredstva EU 
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Terminski plan: 2007 – 2013 
 
Vrednost projekta:   

350.000,00 €  83.874.000 SIT
 
 

5.3.3.12.2 Podprojekt: Modernizacija lokalne ceste 122100 Marno – Turje – 
Gore  
 
Namen: Rekonstrukcija (razširitev, asfaltiranje, odvodnjavanje, oporni in podporni 
zidovi, odbojne ograje) lokalne ceste. 
 
Cilji:  

- izboljšanje prevoznosti v letnem in zimskem času, 
- izboljšanje dostopnosti do naselij,  
- pospeševanje razvoja višje ležečih zaselkov in kmetij v povezavi z razvojem 

rekreacijsko turističnega območja (planinske postojanke, lov, kolesarke, 
pohodne in konjeniške poti, padalstvo) in povezav z občino Laško. 

 
Indikatorji:  

- dolžina (m) moderniziranega cestnega omrežja, 
- število obiskovalcev, turistov, 
- število in vrsta dopolnilnih kmetijskih dejavnosti. 
 

Območje: širše območje KS Turje in KS Marno. 
 
Nosilci: Občina Hrastnik  
 
Viri financiranja: občina, državna sredstva, sredstva EU 
 
Terminski plan: 2007 – 2013 
 
Vrednost projekta: 

764.313,13 €     183.000.000 SIT
 
 

5.3.3.12.3 Podprojekt: Modernizacija lokalne ceste 122110  Turje – Kopitnik - 
Skopno  
 
Namen: Rekonstrukcija (razširitev, asfaltiranje, odvodnjavanje, odbojne ograje) 
lokalne ceste. 
 
Cilji:  

- izboljšanje prevoznosti v letnem in zimskem času, 
- izboljšanje dostopnosti do naselij,  
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- pospeševanje razvoja višje ležečih zaselkov in kmetij v povezavi z razvojem 
rekreacijsko turističnega območja (planinske postojanke, lov, kolesarke, 
pohodne in konjeniške poti, padalstvo) in povezav z občino Laško. 

 
Indikatorji:  

- dolžina (m) moderniziranega cestnega omrežja, 
- število obiskovalcev, turistov, 
- število in vrsta dopolnilnih kmetijskih dejavnosti. 

 
Območje: širše območje KS Turje.  
 
Nosilci: Občina Hrastnik  
 
Viri financiranja: občina, državna sredstva, sredstva EU 
 
Terminski plan: 2007 – 2013 
 
 
 
Vrednost projekta: 

292.104,82 €     70.000.000 SIT
 
 

5.3.3.12.4 Podprojekt: Modernizacija lokalne ceste 122080  Turje – Čreta – 
C221  
 
Namen: Rekonstrukcija (razširitev, asfaltiranje, odvodnjavanje, odbojne ograje) 
lokalne ceste. 
 
Cilji:  

- izboljšanje prevoznosti v letnem in zimskem času, 
- izboljšanje dostopnosti do naselij,  
- pospeševanje razvoja višje ležečih zaselkov in kmetij v povezavi z razvojem 

rekreacijsko turističnega območja (planinske postojanke, lov, kolesarke, 
pohodne in konjeniške poti, padalstvo) in povezav z občino Laško. 

 
Indikatorji:  

- dolžina (m) moderniziranega cestnega omrežja, 
- število obiskovalcev, turistov, 
- število in vrsta dopolnilnih kmetijskih dejavnosti. 
 

Območje: širše območje KS Turje 
 
Nosilci: Občina Hrastnik  
 
Viri financiranja: občina, državna sredstva, sredstva EU 
 
Terminski plan: 2007 – 2013 
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Vrednost projekta: 
110.332,10 €     26.440.000 SIT

 
 

5.3.3.12.5 Podprojekt: Vodovod Turje – Gore - Kopitnik  
 
Namen: Sanacija in dograditev vodooskrbnega omrežja in priključkov za posamezne 
zaselke. Gradnja vodovoda za potrebe zagotavljanja pitne vode, sanitarne in 
požarne vode ter povezava na obstoječ sistem Jepihovec – Turje. 
 
Cilji:  

- zagotovitev oskrbe s pitno in požarno vodo (hidrantno omrežje) na celotnem 
območju. 

 
Indikatorji:  

- dolžina (m) položene cevi vodovoda in hidrantnega omrežja, 
- število priključkov na vodovod, 
- število hidrantov. 
 

Območje: širše območje KS Turje.  
 
Nosilci: Občina Hrastnik  
 
Viri financiranja: občina, državna sredstva, sredstva EU 
 
Terminski plan: 2007 – 2013 
 
Vrednost projekta: 

34.585 €  200.000.000 SIT
 
 

5.3.3. 12.6 Podprojekt: Kanalizacijski sistem zahodnega dela naselja Turje  
 
Namen: Izgradnja kanalizacijskega sistema in priključkov za zahodni del naselja 
Turje s priključitvijo na glavni sanitarni kolektor.                              
 
Cilji:  

- zajem in odvod odpadne fekalne vode                   
- prenehanje onesnaževanja vodozbirnih področij vodnih virov 
- zmanjšanje plazljivosti terena                   

 
Indikatorji:  

- meter položene cevi kanalizacijskega omrežja                                                     
- število priključkov-priključenih objektov  
- količina očiščene odpadne vode                           
 

Območje: zahodni del območja KS Turje-Gore 
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Nosilci: Občina Hrastnik, KSP Hrastnik   
 
Viri financiranja: občina, državna sredstva, sredstva EU 
 
Terminski plan: 2007 – 2013 
 
Vrednost projekta: 

375.563 €  90.000.000 SIT
 
 

5.3.3.12.7 Podprojekt: Kanalizacijski sistem in čistilna naprava vzhodnega 
dela naselja Turje        
 
Namen: Izgradnja kanalizacijskega sistema, priključkov in čistilne naprave za 
vzhodni del naselja Turje.                              
 
 
Cilji:  

- zajem, odvod in čiščenje odpadne fekalne vode 
- prenehanje onesnaževanja vodozbirnih področij vodnih virov                   
- zmanjšanje plazljivosti terena                  

 
Indikatorji:  

- meter položene cevi kanalizacijskega omrežja                                                      
- število priključkov-priključenih objektov  
- zgrajena čistilna naprava 
- količina očiščene odpadne vode                           
 

Območje: vzhodni del območja KS Turje-Gore 
 
Nosilci: Občina Hrastnik, KSP Hrastnik   
 
Viri financiranja: občina, državna sredstva, sredstva EU 
 
Terminski plan: 2007 – 2013 
 
Vrednost projekta: 

855.450 €  205.000.000 SIT
 
 

5.3.3.12.8 Podprojekt: Rekonstrukcija javnih poti in ureditev tematskih poti  na 
širšem območju Kopitnik 
 
Opis projekta: Širše območje Kopitnika je območje naravne vrednote državnega 
pomena. Območje ima potencial za razvoj rekreacije in turizma, ki pa je trenutno 
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zelo slabo izkoriščen in daje pogoje za izboljšanje življenja ter večje privlačnosti teh  
podeželskih skupnosti na tem delu občine Hrastnik.  
 
Območje je primerno za sonaravni razvoj in ima potencial  za  razvoj drugih 
dejavnosti, zlasti turizma,  rekreativnih dejavnosti kot so: sprehajanje oz. 
pohodništvo, gorsko kolesarjenje, konjeniška pot, pozimi pa za tek na smučeh, 
adrenalinske vožnje z motornimi sanmi in podobno. Omenjene dejavnosti zahtevajo 
ureditev določene  infrastrukture, sanacijo določnih odsekov poti. (označene poti, 
počivališča, usmerjevalne table, info table,…). V program se vključujejo tudi 
obstoječe planinske in turistične kapacitete na Kopitniku in na Gorah. Na širšem 
območju je prisotnih tudi nekaj kmetij, ki bi jih bilo smiselno usmeriti v dopolnilne 
dejavnosti na kmetijah (kmečki turizem, ponudba kmečkih pridelkov in izdelkov). 
Celotno infrastrukturo je potrebno tudi povezati, jo primerno urediti, usposobiti in 
označiti. Pri urejanju prostora in rabi naravnih dobrin je potrebno upoštevati nekatera 
splošna načela in principe ohranjanja narave, predvsem pa vrsto predpisov in 
pravnih norm, ki se nanašajo na varstvo naravnih vrednot.  
 
Namen: Izboljšanje elementov turistične infrastrukture na podeželju za povečanje in 
izboljšanje turistično-rekreacijske ponudbe na območju Kopitnika v zimskem in 
letnem času, povečati prepoznavnost območja kot turistične destinacije 
 
Cilji:  

- Priprava projektne dokumentacije za sanacijo poti  
- Priprava projektov in izvedba tematskih poti (popotniška, planinska, 

konjeniška, kolesarska, …) 
- Ureditev tras poti in ureditev objektov ob njih 
- Usmerjanje kmetij k registriranju dopolnilnih dejavnosti in razvoju turističnih 

kmetij 
- Vzpostavitev osnovne infrastrukture za izvajanje rekreacijskih in turističnih 

dejavnosti. 
- Priprava osnovnega načrta trženja ter priprava zemljevidov, vodičev in 

drugega materiala 
- izboljšanje zaposlitvenih možnosti na podeželju 
 

Indikatorji:  
- obseg pripravljenih projektov poti - celovita  zasnova omrežja tematskih poti   
- dolžina urejenih in saniranih javnih poti  
- dolžina urejenih tematskih poti  
- obseg ponudbe ob poteh   
- število obiskovalcev 
- število kmetij z registriranimi dopolnilnimi dejavnostmi 
- število pripravljenih vodičev, prospektov 
- število novo oblikovanih produktov in storitev 

 
Območje: širše območje Kopitnika 
 
Nosilci: Občina Hrastnik, kmetije, turistično društvo, druga društva  
 
Viri financiranja: občina, državna sredstva, sredstva EU, nosilci dejavnosti, kmetije 
 
Terminski plan: 2007 – 2013 
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Vrednost projekta: 

240.000 €  57.513.600 SIT
 
 

5.3.3.13 Projekt: Obnova vasi in izboljšanje kakovosti bivanja v vaseh in 
zaselkih Zgornje Marno, Šavna peč, Krnice, ki so zavarovana 
območja naselbinske dediščine  

 
Namen:  
Ureditev infrastrukture in površin, ki služijo skupnim namenom znotraj naselja, da bi 
s tem prispevali k privlačnosti vaškega okolja kot bivanjskega okolja in potenciala za 
razvoj drugih dejavnosti, še posebej turizma. 
 
Izboljšanje bivalnih pogojev prebivalcev ter izboljšanje družbenega standarda 
podeželja ter s tem prispevati k zajezitvi odliva ljudi iz naselij. Razvoj infrastrukture 
na podeželju je namreč v primerjavi z mestom zapostavljen, kar pa ima za posledico 
odseljevanje mladih in izobraženih kar posledično privede do nezaželenega 
praznjenja območij in izgubo vrednosti kulturne krajine. 
 
Cilji:                  

- priprava projektne dokumentacije in izvedba investicij za  dvig kvalitete 
bivanja v zaščitenih »starih« zaselkih,  

- zmanjševanje razlik med urbanimi središči in podeželjem,  
- urejena komunalna infrastruktura,  
- urejene skupne površine in objekti za različne namene. 

 
Indikator:  

- število izdelanih projektov celovite  zasnove  urejanja naselij z izvedbenimi 
programi  

- število obnovljenih skupnih objektov v vaških jedrih  
- število projektov  obnovljenih objektov ter  naložb v dediščino na podeželju 
- dolžina urejenih infrastrukturnih objektov in število priključkov 
- populacijska gibanja na podeželju 
 

Območje: območje naselij Zgornje Marno, Šavna peč, Krnice 
 
Nosilci: Občina Hrastnik 
 
Vir financiranja: občina, državna sredstva, sredstva EU 
 
Terminski plan: 2007 – 2013 
 
Vrednost projekta:   

916.411 €  219.608.800 SIT
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5.3.3.13.1 Podprojekt: Modernizacija lokalne ceste 200210 Sevce – Trnovo – 
Sedraž – Brdce –  Marno 
 
Namen: Rekonstrukcija (razširitev, asfaltiranje, odvodnjavanje, oporni in podporni 
zidovi, odbojne ograje, zavarovanje brežin, prometna signalizacija) lokalne ceste. 
 
Cilji:  

- izboljšanje prevoznosti v letnem in zimskem času, 
- izboljšanje dostopnosti do naselij,  
- pospeševanje razvoja višje ležečih zaselkov in kmetij v povezavi z razvojem 

rekreacijsko turističnega območja (lov, kolesarske, pohodne in konjeniške 
poti) in povezav z občino Laško.  

 
Indikatorji:  

- dolžina (m) moderniziranega cestnega omrežja, 
- število obiskovalcev, turistov, 
- število in vrsta dopolnilnih kmetijskih dejavnosti. 
 

Območje: širše območje KS Marno 
 
Nosilci: Občina Hrastnik  
 
Viri financiranja: občina, državna sredstva, sredstva EU,  
 
Terminski plan: 2007 – 2013 
 
Vrednost projekta: 

496.411,28 €     118.960.000 SIT
 
 

5.3.3.14 Projekt: Vodovodni sistemi v občini Zagorje ob Savi 
 
Namen: izgradnja zajetij pitne vode, črpališč, primarnih vodovodnih omrežij, 
izgradnja vodnih zbiralnikov, izdelava hišnih priključkov v zaselkih 
 
Cilji: zagotovitev oskrbe z vodo in požarno vodo (hidrantno omrežje) na celotnem 
območju občine Zagorje ob Savi 
 
Indikatorji:  
- meter položene cevi vodovoda in hidrantnega omrežja 
- število hidrantov 
- število priključkov 
- število priključenih objektov 
 
Območje: 
- PODKUM (Borovak, Vrh, Podkum, Ravne, Pungart, Podlešje, Sela, Jazbine) 
- ČEMŠENIK (Čemšenik) 
- PRVINE (Prvine, Dobrljevo, Brezje) 
- MLINŠE (Mlinše) 
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- KOSTREVNICA (Kostrevnica, Breznik, Ravne) 
 
Nosilci: občina Zagorje ob Savi, Javno komunalno podjetje 
 
Viri financiranja: občina, sredstva EU 
 
Terminski plan: 2007-2013 
 
Vrednost projekta (EUR): 
 
PODKUM 700.000,00
ČEMŠENIK 400.000,00
PRVINE 200.000,00
MLINŠE 400.000,00
KOSTREVNICA 80.000,00

SKUPAJ 1.780.000,00
 
 
 
 
 

5.3.3.15 Projekt: Kanalizacijski sistem in čistilne naprave v občini Zagorje 
ob Savi 

 
Namen: izgradnja kanalizacijskega sistema, priključkov in čistilne naprave na 
območju občine Zagorje ob Savi 
 
Cilji: zajem, odvod in čiščenje odpadne fekalne vode 
 
Indikatorji:  
- meter položene cevi kanalizacijskega omrežja 
- število priključkov 
- število priključenih objektov 
- število zgrajenih čistilnih naprav 
- količina očiščene odpadne vode 
 
Območje: 
- PODKUM (Borovak, Podkum, Sela, Jazbine) 
- RAVENSKA VAS (Vižgarje, Ravenska vas, Vrbce) 
- KOTREDEŽ (Kotredež) 
- ČEMŠENIK (Čemšenik) 
- ŠENTGOTARD (Šentgotard, Hrastnik pri Trojanah) 
- MLINŠE (Mlinše) 
- VIDRGA (Vidrga, Kostrevnica) 
- TIRNA (Tirna, Rovišče) 
- ŠENTLAMBERT (Šentlambert, Senožeti, Kal, Jablana, Borje, Jarše) 
- ČOLNIŠČE (Čolnišče, Vrh, Krbulje) 
 
Nosilci: občina, Javno komunalno podjetje  
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Viri financiranja: občina, sredstva EU 
 
Terminski plan: 2007-2013 
 
Vrednost projekta (EUR): 
 
PODKUM 500.000,00
RAVENSKA VAS 250.000,00
KOTREDEŽ 300.000,00
ČEMŠENIK 350.000,00
ŠENTGOTARD 350.000,00
MLINŠE 400.000,00
VIDRGA 300.000,00
TIRNA 300.000,00
ŠENTLAMBERT 500.000,00
ČOLNIŠČE 400.000,00

SKUPAJ 3.650.000,00
 
 
 

5.3.3.16 Projekt: Modernizacija in rekonstrukcija cest v občini Zagorje ob 
Savi 

 
Namen: rekonstrukcija (razširitev, asfaltiranje, odvodnjavanje) lokalnih cest 
 
Cilji: izboljšanje dostopnosti, izboljšanje prevoznosti v zimskem času, pospeševanje 
razvoja višje ležečih zaselkov in kmetij v povezavi z razvojem podeželja, skladno z 
razvojnim programom 
 
Indikatorji:  
- meter moderniziranega cestnega omrežja 
- število obiskovalcev, turistov 
- število in vrsta dopolnilnih dejavnosti 
 
Območje: 
 
PODKUM: 
- MODERNIZACIJA REGIONALNE CESTE R III - 666 PODKUM - SOPOTA 
- MODERNIZACIJA LOKALNE CESTE LC 480140 PODKUM-PADEŽ-OSREDEK-SOPOTA 
- MODERNIZACIJA LOKALNE  CESTE LC 480150 ŠKLENDROVEC-BORIČE-RODEŽ-KLENOVIK 
 
RAVENSKA VAS 
- REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE LC 480100 ZAGORJE-RAVENSKA VAS-BEVŠKO 
- REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE LC 480110 RAVENSKA VAS – VIZGARJE 
 
ČEMŠENIK 
- MODERNIZACIJA LOKALNE CESTE LC 480040 IZLAKE-ČEMŠENIK 
- MODERNIZACIJA LOKALNE CESTE LC 480070 JESENOVO-VRHE 
 
ŠENTGOTARD 
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- MODERNIZACIJA LOKALNE CESTE LC 480030 LIMOVCE-VOLČJE JAME-PRVINE 
 
MLINŠE-KOLOVRAT 
- MODERNIZACIJA LOKALNE CESTE LC 480240 KANDRŠE-PEŠKE KANDRŠE 
- MODERNIZACIJA LOKALNE CESTE LC 480250 VIDERGA-PEŠKE KANDRŠE 
- MODERNIZACIJA LOKALNE CESTE LC 480280 MEDIJA-BORJE 
- REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE LC 480200 KRAČE-RAVNE 
 
SENOŽETI-TIRNA 
- MODERNIZACIJA LOKALNE CESTE LC 480170 PODKRNICA-MOŠENIK-SAVA 
- MODERNIZACIJA LOKALNE CESTE LC 480180 TIRNA-LEŠE 
- MODERNIZACIJA JAVNE CESTE JP 981250 JABLANA-MARELA 
 
Nosilci: občina  
 
Viri financiranja: občina, sredstva EU 
 
Terminski plan: 2007-2013 
 
 
 
 
Vrednost projekta (EUR): 
 
PODKUM 1.730.000,00
RAVENSKA VAS 420.000,00
ČEMŠENIK 920.000,00
ŠENTGOTARD 780.000,00
MLINŠE-KOLOVRAT 970.000,00
SENOŽETI-TIRNA 990.000,00

SKUPAJ 5.810.000,00
 
 

5.3.3.17 Projekt: Novogradnja in rekonstrukcija javne  razsvetljave v občini 
Zagorje ob Savi 

 
Namen: osvetlitev javnih cest 
 
Cilji: povečanje prometne varnosti 
 
Indikatorji:  
-število na novo postavljenih in posodobljenih svetilnih teles  
- gostota poseljenosti 
 
Območje: 
 
- RAVENSKA VAS (Selo-Ravenska vas-Vižgarje) 
- KOTREDEŽ (Kotredež-Potoška vas) 
- JESENOVO (Jesenovo (del); Spodnje Brezje) 
- ŠENTGOTARD (Šentgotard – rekonstrukcija) 
- KANDRŠE (Kandrše- zgornji del, Peške Kandrše) 
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- TIRNA (Tirna) 
 
Nosilci: občina 
 
Viri financiranja: občina, sredstva EU 
 
Terminski plan: 2007-2013 
 
Vrednost projekta (EUR): 
 
RAVENSKA VAS 125.000,00
KOTREDEŽ 12.500,00
JESENOVO 21.000,00
ŠENTGOTARD 12.500,00
KANDRŠE 21.000,00
TIRNA 88.000,00

SKUPAJ 280.000,00
 
 

5.3.3.18 Projekt: Smučišče, večnamensko igrišče in poligon v občini 
Zagorje ob Savi 

 
Namen: izgradnja in ureditev rekreacijskih površin in poligonov 
 
Cilji: aktivno preživljanje prostega časa, rekreacija na prostem, druženje 
 
Indikatorji:  
- število in površina rekreacijskih površin in poligonov 
- obiskanost rekreacijskih površin in poligonov 
- gostota poselitve na podeželju 
- število družabnih prireditev javnega značaja 
 
 
Območje: 
 
- RAVENSKA VAS (večnamensko igrišče in poligon) 
- ŠENTLAMBERT (posodobitev manjšega smučišča) 
- MARELA (sistem zasneževanja smučišča) 
- ČOLNIŠČE (posodobitev manjšega smučišča) 
- PODKUM (posodobitev manjšega smučišča) 
 
Nosilci: občina 
 
Viri financiranja: občina, sredstva EU 
 
Terminski plan: 2007-2013 
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Vrednost projekta (EUR): 
 
RAVENSKA VAS 200.000,00
ŠENTLAMBERT 100.000,00
MARELA 700.000,00
ČOLNIŠČE 100.000,00
PODKUM 100.000,00

SKUPAJ 1.200.000,00
 
 

5.3.3.19 Projekt:  Izgradnja pomola na Savi s čolnarno in ureditev 
prireditvenega prostora ob Savi 

 
Namen:    Povečati in izboljšati turistično ponudbo na Savi in program 
splavarjenja dopolniti z novimi vsebinami ter razviti vodne športe 
 
Cilji:   Izboljšati turistično infrastrukturo za razne dejavnosti  
  Zagotoviti splavarski prostor 
  Povečati število prireditev in sejmov in izboljšati kakovost 
  Povečati turistično prepoznavnost kraja in splavarjenja 
  Urediti zelene površine in sprehajalne poti ter razsvetljavo  
 

 Indikatorji: število obiskovalcev 
   Število prireditev 
   Število novih dejavnosti 
 

Območje: Prostor med cestno obvoznico in Savo od izliva Sopote do 
novega mosta čez Savo v Radečah 

 
Nosilca: Občina Radeče, KTRC Radeče 
 
 
Viri financiranja: investitor, občina, sredstva EU 
 

Terminski plan: 2007 – 2013 
 
Vrednost projekta: 

40.000 €     9.585.600 SIT
 
 

5.3.3.20 Projekt: Vzpostavitev postajališča za avtodome in izgradnja 
avtokampa ob Savi 

 
Namen: Prehodnim gostom omogočiti postanek v Radečah in jih 

vzpodbuditi k obisku turistične ponudbe v občini in razvoj 
turistične in ribiške dejavnosti na območju reke Save 
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Cilji: Vzpostaviti postajališče za avtodome in/ali izgradnja avtokampa 
 Zagotoviti obiskovalcem propagandna gradiva  in ostale 

turistične informacije ter vzpostaviti evidenco obiskov 
 Tržiti turistične programe z lokalnim vodenjem 
 Promovirati ribištvo in vodne športe 
 
Indikatorji: Število avtodomov  
 Število lokalnih vodenj 
 Število ribičev  
 
Območje: Področje ob Savi v Radečah 
 
Nosilca projekta: Občina Radeče, KTRC Radeče 
 

Viri financiranja: investitor, občina, EU 
 

 
Terminski plan: 2007 – 2013 
 
Vrednost projekta: 

100.000 €     23.964.000 SIT
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5.4 PROGRAM: TRŽENJE PRODUKTOV PODEŽELJA 
 

5.4.1 PODPROGRAM: ZDRUŽEVANJE SUBJEKTOV PODEŽELJA V 
SKUPNE OBLIKE TRŽENJA 

 

5.4.1.1 Projekt:  Sadna cesta 
 
Namen: Projekt je usmerjen v povezovanje pridelovalcev in predelovalcev sadja ter 
trženje raznovrstnih pridelkov, izdelkov, storitev, ki se bodo razvijali v okviru 
sodelujočih ob sadni cesti.  
 
Cilji: 

- razvoj kmetij in ostalih subjektov ob sadni cesti  
- trženje posebnih produktov 
- odprtje novih delovnih mest  

 
Indikatorji: 

- število tržnih produktov 
- število kmetij vključenih v projekt 
- število novih delovnih mest 

 
Območje: občine Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Radeče 

 
Nosilci: KGZS – Zavod Ljubljana 
 
Viri financiranja: društva, posamezniki, občine razvojnega območja, sredstva EU 
 
Terminski plan: 2007–2013 
 
Vrednost projekta:  

106.899 €  25.617.213 SIT
 
Aktivnosti: 
 
Dejavnosti v 1. letu: 

 Analiza stanja – evidentiranje potencialnih interesentov za razvoj sadne ceste – 
izdelava ankete 

 Obdelava ankete 
 Delavnica: Pomen sadne ceste 

 
Dejavnosti v 2. letu: 

 Delavnica: Kaj lahko ponudimo na sadni cesti 
 Delavnica: Oblikovanje celostne podobe kmetij, ki bodo sodelovale v projektu 
 Oblikovanje in priprava promocijskega materiala za kmetije in celoten projekt 
 Jesenska prireditev v okviru projekta (ocenjevanje izdelkov – kakovost, izgled …) 

 
 
Dejavnosti v 3. letu: 
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 Predavanje: Oblikovanje skupne ponudbe 
 Delavnica: Olikovanje skupne ponudbe, prepoznavnega znaka …  
 Postavitev prepoznavnih znakov in označitev ceste  
 Jesenska prireditev 
 Individualni obiski kmetij in svetovanje  

 
Dejavnosti v 4. letu: 

 Predavanje: Standardizacija kakovosti pridelkov in izdelkov 
 Delavnica: Standardizacija kakovosti pridelkov in izdelkov 
 Jesenska prireditev 
 Individualni obiski kmetij in svetovanje  

 
Dejavnosti v 5. letu: 

 Predavanje: Trženje in promocija 
 Delavnica: Trženje in promocija 
 Jesenska prireditev  
 Individualni obiski in svetovanje 

 
Dejavnosti v 6. letu: 

 Predavanje – glede na potrebe 
 Delavnica – glede na potrebe 
 Jesenska prireditev  
 Individualni obiski in svetovanje 

 
Dejavnosti v 7. letu: 

 Predavanje – glede na aktualno problematiko  
 Delavnica – glede na aktualno problematiko  
 Jesenska prireditev  
 Individualni obiski in svetovanje 

 
 

5.4.1.2 Projekt:  Ekološka vas 
 
Namen: Namen projekta je združiti ekološke pridelovalce, kulturno in zgodovinsko 
dediščino ter aktualni podeželski utrip na območju KS Mlinše-Kolovrat in v njeni 
bližnji okolici. Ustvarjeno okolje bo privlačno tako za posamezne obiskovalce kot tudi 
za organizirane skupine, šole ipd. 
Predvidevamo, da se bo v projekt vključilo vsaj 6 ekoloških kmetij (sadna drevesnica, 
govedorejske in ovčerejske kmetije …), muzeji s predstavitvijo čevljarske obrti, 
kovaške dejavnosti, stare kmetijske opreme. Po možnosti bomo v projekt vključili 
gostinsko ponudbo in ponudnike prenočitvenih kapacitet. 
 
Cilji: 

- razvoj kmetij in ostalih subjektov v okviru ekološke vasi  
- trženje posebnih produktov ekološke vasi 
- odprtje novih delovnih mest  

 
 
Indikatorji: 
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- število tržnih produktov 
- število kmetij vključenih v projekt 
- število novih delovnih mest 

 
Območje: Občina Zagorje ob Savi 

 
Nosilci: KGZS – Zavod Ljubljana 
 
Viri financiranja: društva, posamezniki, občina Zagorje ob savi, sredstva EU 
 
Terminski plan: 2007–2013 
 
Vrednost projekta:  

40.826 € 9.783.644 SIT
 
Aktivnosti: 
 
Dejavnosti v 1. letu: 

 Raziskovalna študija – evidentiranje potencialnih interesentov za razvoj ekološke 
vasi (izdelava ankete) 

 Obdelava ankete 
 Strokovna ekskurzija z ogledom podobnih primerov v sosednji Avstriji 
 Delavnica: Kaj lahko ponudimo v ekološki vasi  

 
Dejavnosti v 2. letu: 

 Delavnica: Oblikovanje celostne podobe ekološke vasi 
 Individualno svetovanje o ureditvi okolice kmetij in ostalih objektov v vasi 
 Pristop k pridobivanju ustreznih dovoljenj in soglasij za ureditve pri posameznih 

udeležencih projekta 
 
Dejavnosti v 3. letu: 

 Predavanje: Oblikovanje skupne ponudbe 
 Delavnica: Oblikovanje skupne ponudbe 
 Urejanje kmetij in ostalih objektov 
 Individualni obiski kmetij in svetovanje  

 
Dejavnosti v 4. letu: 

 Nadaljevanje urejanja kmetij in ostalih objektov ekološke vasi (restavriranje 
razstavnih eksponatov in druga dela, ki so potrebna za dokončanje ureditve) 

 Individualni obiski kmetij in svetovanje  
 
Dejavnosti v 5. letu: 

 Postavitev prepoznavnih znakov in označitev ekološke vasi 
 Postavitev predstavitvenega panoja z zemljevidom in označitvijo vključenih kmetij 
 Izdelava internetne predstavitve 
 Oblikovanje in priprava promocijskega materiala za kmetije in celoten projekt 
 Jesenska prireditev 
 Individualni obiski in svetovanje 

 
Dejavnosti v 6. letu: 
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 Predavanje: Trženje in promocija 
 Delavnica: Trženje in promocija  
 Jesenska prireditev  
 Individualni obiski in svetovanje 

 
Dejavnosti v 7. letu: 

 Predavanje – glede na aktualno problematiko  
 Delavnica – glede na aktualno problematiko  
 Jesenska prireditev  
 Individualni obiski in svetovanje 

 
 

5.4.1.3 Projekt:  Kumska nedelja, citrarska nedelja 
 
Namen: Društvo rejcev drobnice Cekin, Zasavske, Koroške in Celjske regije vsako 
leto v okviru širše turistične prireditve »Kumska nedelja« sodeluje na tej prireditvi s 
svojim programom. V bodoče želimo razširiti predstavitev in sodelovanje tudi v okviru 
»citrarske nedelje«, k sodelovanju pa pritegniti tudi ostala društva delujoča na 
podeželju. 
 
Območje: občine Trbovlje, Hrastnik, Zagorje ob Savi, Radeče 

 
Nosilci: Društvo rejcev drobnice Cekin  
 
Viri financiranja: društvo, občine razvojnega območja, sredstva EU 
 
Terminski plan: 2007–2013 
 
Vrednost projekta:  

5.257,88 €  1.260.000 SIT
 
 

5.4.1.4 Projekt:  Po poti ovc in koz od Trojan do Radeč 
 
Namen: Povezati zainteresirane rejce drobnice ob tematski poti z namenom 
združevanja, izobraževanja za turiste in ostale prebivalce ter trženja pridelkov in 
izdelkov na kmetijah. Sodelujoče kmetije so navedene v Prilogi 3. 
 
Območje: občine Zagorje ob Savi,Trbovlje, Hrastnik in Radeče 

 
Nosilci: Društvo rejcev drobnice Cekin  
 
Viri financiranja: društvo, občine razvojnega območja, sredstva EU 
 
Terminski plan: 2007–2013 
 

 
Vrednost projekta:  
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5.842,09 €  1.400.000 SIT
 
 

5.4.1.5 Projekt: Ekološka trgovina 
 
Namen: Trgovino na drobno z ekološkimi izdelki (predvsem prehrambenimi) v 
Kisovcu načrtujemo kot dopolnitev celovite ponudbe podjetja EVJ Elektroprom d.o.o. 
Lokacija trgovine je predvidena v načrtovanem novem objektu v OIC Kisovec in sicer 
v 1. nadstropju objekta. Poleg trgovine bo več lokalov namenjenih tudi drugim 
ponudnikom storitev in proizvodov (možnost oddaje prostorov za različne dejavnosti 
v najem). 
V pripravljalni se načrtuje v sodelovanju z združenji ekoloških kmetov obdobno 
organiziranje t.i. Ekoloških sejmov oziroma tržnic na lokaciji pred obstoječimi 
trgovinami v Kisovcu, z namenom predhodne seznanitve prebivalcev s pestro 
ponudbo lokalnih ekoloških pridelovalcev. Velikost trgovine naj bi bila cca. 100 m2 – 
samopostrežna ali klasična trgovina z usposobljenim prodajalcem, ki je hkrati tudi 
svetovalec. 
 
Cilji: S ponudbo ekološke trgovine se želi kupcem ponuditi izbiro ekoloških izdelkov 
v njihovi neposredni bližini (v Zasavju namreč primanjkuje tovrstne ponudbe) ter 
promovirati in spodbujati proizvodnjo ekoloških proizvodov kmetov iz Zasavja.   
 
Indikatorji: 

- število kmetij, ki bodo ponujale svoje pridelke in izdelke v trgovini 
- število pridelkov in izdelkov v trgovini 

 
Območje: občine Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Radeče 
 
Nosilci: EVJ Elektroprom d.o.o. 
 
Viri financiranja: EVJ Elektroprom d.o.o., društva, občine razvojnega območja, 
sredstva EU 
 
Terminski plan: 2007–2013 

- priprava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja (2006) 
- gradnja objekta  (2007) 
- pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt in trgovino (2007–2008) 
- oprema trgovine in otvoritev (2008) 
 

Opomba: Terminski plan predvideva skrajne roke izvedbe, po najboljši varianti bi se 
lahko trgovina odprla že konec leta 2007. 
 
Finančna konstrukcija: 

- stroški gradnje objekta (projektna dokumentacija, upravna dovoljenja in sama 
gradnja):  44.000.000,00 SIT 

- stroški opreme trgovine:  5.000.000,00 SIT 
 
 
Vrednost projekta:  
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204.473 €  49.000.000 SIT
 
 

5.4.1.6 Projekt: Mežnarija – rekonstrukcija in adaptacija društvenega 
objekta v Gorah 

 
Namen: V letu 2006 je Konjerejsko društvo Hrastnik prevzelo v upravljanje  poslopje 
(staro stanovanjsko hišo – mežnarijo) v Gorah 38, last Župnijskega urada Dol pri 
Hrastniku. 
V razvojnem obdobju 2007–2013 se namerava celoten objekt obnoviti in preurediti v 
večnamenski objekt, kjer bi poleg dejavnosti Konjerejskega društva potekale tudi 
prireditve povezovalnega značaja (različna društva na podeželju), povezane s 
trženjem produktov podeželja.  
Objekt ima značaj kulturne dediščine. 
 
Cilji: 

- obnova objekta 
- ohranitev kulturne dediščine 

     -     koriščenje objekta za namenom povezovanja društvenih dejavnosti 
 
Indikatorji: 

- število aktivnosti Konjerejskega društva Hrastnik, izvedenih v obnovljenem 
objektu 

- število aktivnosti povezovalnega značaja, izvedenih v prostorih obnovljenega 
objekta 

 
Območje: občine Hrastnik, Radeče, Trbovlje, Zagorje ob Savi in širše 
 
Nosilec:  Konjerejsko društvo Hrastnik 
 
Viri financiranja: društvo, občina Hrastnik, sredstva EU 
 
Terminski plan: 2007–2013 

- priprava projektne dokumentacije in pridobitev dovoljenja (2006) 
- adaptacija objekta  (2007–2011) 
- pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt  (2012) 
- zaključek investicije  (2013) 

 
Vrednost projekta:  

50.000 € 11.9802.000 SIT
 
 

5.4.1.7 Projekt: Maneža 
 
Namen: V letu 2006 je Konjerejsko društvo Hrastnik prevzelo v upravljanje  poslopje 
(staro stanovanjsko hišo – mežnarijo) v Gorah 38, last Župnijskega urada Dol pri 
Hrastniku skupaj s kmetijskimi površinami, kjer se namerava v prihodnosti urediti 
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manežo. Maneža bo služila urjenju konj in usposabljanju konjenikov za pridobitev 
ustrezne licence za naziv jahač 1., 2., 3. kategorije. Poleg tega bo služila tudi kot 
razstavni prostor za živali, predstavitveni prostor, tekmovalni prostor in izobraževalni 
prostor. Objekt se bo vključeval tudi v ponudbo konjeniških taborov. 
 
Cilji: 

- urejen prostor za urjenje konj 
- prostor za razstave, predstave in tekmovanja 
 

Indikatorji:  
- število prireditev 
- število razstav, predstav in tekmovanj v maneži 

 
Območje: občina Hrastnik 
 
Nosilec:  Konjerejsko društvo Hrastnik 
 
Viri financiranja:  društvo, občina Hrastnik, sredstva EU 
 
Terminski plan: 2007–2013 

- priprava projektne dokumentacije in pridobitev dovoljenja (2007) 
- adaptacija objekta (2007–2009) 
- zaključek investicije (2010) 

 
Vrednost projekta: 

20.000 €  1.280.000 SIT
  
 
 

5.4.1.8 Projekt: Konjeniški tabor za otroke 
 
Namen: V obdobju 2008 se začne z organiziranjem tro-dnevnega konjeniškega 
tabora za otroke. Tabor bo vključeval 10–15 otrok (maks.)  in 5 odraslih (konjeniki, 
vzgojitelji, učitelji, planinci, lovci). Na tem taboru bi mladi spoznali življenje 
konjenikov oz. živeti v naravi, si ogledati kulturne in naravne znamenitosti v Gorah, 
na Kopitniku, Kovku in Turju (Krajinski park Kopitnik, lipa pred cerkvijo v Turju z 
obzidjem, zaščiteno cvetje: avrikelj, encijan, zlato jabolko; keltsko grobišče na Kovku  
…). S tem projektom se želi povezati aktivnosti konjerejskega društva z ostalimi 
društvi in organizacijami, ki delujejo na območju krajevnih skupnosti Gore-Turje in 
Kovk. 
 
Cilji: 

- otroke in mladino seznaniti z življenjem v naravi, v taboru 
- otroke in mladino seznaniti z življenjem konjenikov  
- otroke in mladino seznaniti z življenjem konj in njihovo oskrbo 

 
 
 
Indikatorji: 
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- število taborov 
- število udeležencev na taborih 

 
Območje: občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi, Radeče in širše 
 
Nosilec:  Konjerejsko društvo Hrastnik 
 
Viri financiranja: društvo, občine razvojnega območja, sredstva EU 
 
Terminski plan: 2007–2013 

- priprava projektne dokumentacije in pridobitev ustrezne izobrazbe in 
dovoljenja (2008) 

- izvedba taborov (2009–2013) 
 
Vrednost projekta: 

28.000 € 6.709.920 SIT
 
 

5.4.1.9 Projekt:  Medobčinski konjeniški tabor 
 
Namen:  Dvodnevni konjeniški tabor po mejah občine Hrastnik poteka že 
tradicionalno 3. leto. Konjeniki s celotne Slovenije se udeležujejo konjeniškega 
pohoda po konjeniških poteh, ki potekajo po mejah občine Hrastnik. Pot je bila 
zasnovana v okviru  projektov RC Litija in poteka po trasi: Kovk–Podkovk–
Prapretno–Čeče–Kal–Babji Zob–Marno–Turje–Kopitnik–Kovk. 
V bodoče se želi projekt nadgraditi z razširitvijo ponudbe na poti in vključitvijo 
kulturne, naravne in etnološke dediščine kot možnih točk za postanek konjenikov in 
ogled znamenitosti (Turje – cerkev, lipa, Kovk – keltsko grobišče, arheološke 
izkopanine, Kopitnik - biotska raznovrstnost). V ta namen bi bilo potrebno v projekt 
vključiti lokalne vodnike in ostale strokovnjake s posameznih področji. 
 
Cilji: 

- povezovanje in druženje članov različnih konjerejskih društev iz Slovenije in 
tujine 

- izvajanje in nadgradnja projekta Konjeniške poti (RCL Litija) 
 
Indikatorji: 

- število udeležencev na taboru 
- število obiskanih postajališč na poti (kulturna, naravna in etnološka dediščine) 

 
Območje: Slovenija, tujina 
 
Nosilec:  Konjerejsko društvo Hrastnik 
 
Viri financiranja: društvo, občine razvojnega območja, sredstva EU 
 
Terminski plan: 2007–2013 
 
Vrednost projekta: 
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25.000 €  5.991.000 SIT
 
 

5.4.1.10 Projekt: Enodnevne ekskurzije po svibenskih kmetijah 
 

Namen: Povezati zainteresirane kmetije v Svibnem z namenom združevanja, 
izobraževanja za turiste in ostale prebivalce ter trženja pridelkov in izdelkov na 
kmetijah. Področja, ki so predstavljena na ekskurzijah, so: govedoreja, prašičereja, 
konjereja, peka kruha, izdelava jabolčnika in soka, žganjekuha, čebelarstvo, 
mizarstvo in ostala kulturna dediščina na kmetijah. Seznam sodelujočih kmetij je v 
Prilogi 4. 
 
Cilji:  

- povezovanje kmetij v skupni projekt 
- trženje produktov podeželja 

 
Indikatorji: 

- število sodelujočih kmetij 
- število ekskurzij v Svibnem 
 

Območje: občina Radeče 
 
Nosilec: Društvo kmečkih žena Arnika 
 
Viri financiranja: kmetije, društvo, občina Radeče, sredstva EU 
 
Terminski plan: 2007–2013 
 
Vrednost projekta:   

14.605,24 € 3.500.000 SIT

 
 
 

5.4.1.11 Projekt: SVIBNO – kulturna, zgodovinska, turistična in gozdna pot 
 
Namen: Svibno je razloženo naselje s strnjenim jedrom na sedlu med Grajskim 
hribom in Legnanskim vrhom. Ima bogato kulturno dediščino in zanimivo preteklost. 
Z vključevanjem naravnih zanimivosti, vključno z gozdom, se želi turistom in otrokom 
ponuditi zanimive sprehode in učne poti. Več informacij o projektu je v Prilogi 9. 
 
Cilji:  

- obnova in ohranjanje naravne in kulturne dediščine 
- popestritev turistične ponudbe 
- povečanje dohodka na podeželju 
 
 

Indikatorji:  
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- število ekskurzij 
- število prireditev 
- število obiskovalcev 

 
Območje: Svibno 
 
Nosilec: občina Radeče 
 
Viri financiranja: Občina Radeče, društva, posamezniki, sredstva EU 
 
Terminski plan: 2007–2013 
 
Vrednost projekta: ni podatka 
 

 

5.4.1.12 Projekt: Kulturno-tehnični dnevi v Radečah 
 
Namen: Kraj Radeče ima bogato kulturno in obrtno dediščino. Ohranjena so še 
mnoga poslopja različnih domačih obrti s pripadajočo opremo. Zanimiva je tudi 
preteklost, povezana z dejavnostmi na reki Savi. Vse našteto se želi vključiti v 
turistično ponudbo kraja. Več informacij o projektu je v Prilogi 8. 
 
Cilji:  

- obnova in ohranjanje naravne in kulturne dediščine 
- popestritev turistične ponudbe 
- povečanje dohodka iz turistične dejavnosti 
 

Indikatorji:  
- število ekskurzij 
- število prireditev 
- število obiskovalcev 

 
Območje: občina Radeče 
 
Nosilec: Občina Radeče 
 
Viri financiranja: Občina Radeče, društva, posamezniki, sredstva EU 
 
Terminski plan: 2007–2013 
 
Vrednost projekta: ni podatka 
 
 

5.4.1.13 Projekt: Formiranje in delovanje LAS (lokalna akcijska skupina) 
 
Namen: Lokalne razvojne strategije, razvojni programi in projekti, ki nastajajo po 
principu LEADER (»od spodaj navzgor«) lahko koristijo samo takrat, ko se po 
predhodnih predvidevanjih tudi dejansko izvajajo. Te projekte izvajajo lokalne 
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akcijske skupine (organizirane skupine prebivalcev na podeželju) s pomočjo javnih in 
zasebnih finančnih virov. Več informacij je navedenih v Prilogi 5. 
   
Cilji:  

- vključevanje zasebnega kapitala v razvoj podeželja 
- izvajanje razvojnih strategij 
- izvajanje projektov 
 

Indikatorji: 
- formirana in delujoča lokalna akcijska skupina 
 

Območje: celotno projektno območje 
 
Nosilec: zasebniki, javne institucije, civilna družba na podeželju 
 
Viri financiranja: zasebniki, društva, občine razvojnega območja, javne institucije, 
sredstva EU 
 
Terminski plan: 2007–2013 
 
Vrednost projekta:   

14.605,24 € 3.500.000 SIT
 
 

5.4.1.14 Projekt: Sava – vir ribjega življenja 
 
Namen: Sava nudi neizmerne možnosti spoznavanja in sprostitve tako v sprehodih 
ob reki kot samo možnost kvalitetnega športnega ribolova. Zato je potrebno pristopiti 
k izdelavi in dodelavi infrastrukture ribiškega doma, kakor okolice. 
 
Cilji: - urejena trasa za športni ribolov (tudi invalide) 

- urejen ribiški dom, ki bi nudil: 
       - gostinsko ponudbo 
       -  prostore za delavnice 
         - muzej  
 
Indikatorji: število obiskovalcev 
 
Območje: Občina Radeče 
 
Nosilec: Ribiška družina Radeče, Občina Radeče 
 
Viri financiranja: društvo, občina, EU sredstava, državna  

 
Terminski plan: 2007–2013 
 
Vrednost projekta:   

125.000 € 29.955.000 SIT
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5.5 PROGRAM: DRUŠTVENA DEJAVNOST 
 

5.5.1 PODPROGRAM: RAZVOJ DRUŠTEV VEZANIH NA KMETIJSTVO 
 

5.5.1.1 Projekt: Razvoj društvene dejavnosti, vezane na kmetijstvo 
 
Namen:  Na projektnem območju je društvena dejavnost pestra in relativno dobro 
razvita. Z nadaljnjim spodbujanjem društvene dejavnosti se želi doseči večjo 
povezanost in sodelovanje med društvi. Na projektnem območju aktivno delujejo 
naslednja društva (programi dela posameznih društev so zajeti v Prilogi 6): 

- Društvo rejcev drobnice Cekin 
- Konjerejsko društvo Hrastnik 
- Sadjarsko društvo Hrastnik 
- Živinorejsko društvo Zagorje-Izlake 
- Društvo kmečkih žena in deklet Podkum 
- Društvo kmečkih žena in deklet Trbovlje 
- Društvo kmečkih žena in deklet Hrastnik 
- Društvo kmetic, žena in deklet na podeželju Izlake-Mlinše-Kolovrat 

 
Cilji:  

- strokovna usposobljenost članov društva 
- predstavitev, trženje in promocija dejavnosti društva 
- osveščanje javnosti o dejavnosti društva 
- pospeševanje razvoja dejavnosti društva 
- približevanje društvene dejavnosti lokalnemu prebivalstvu z javnimi 

predstavitvami 
- druženje in srečevanje, sodelovanje z raziskovalnimi in znanstvenimi 

institucijami 
- privabljanje novih članov društva 
- združevanje interesov na podeželju 
- druženje podeželskega prebivalstva 

 
Indikatorji:  

- število aktivnih društev na podeželju 
- število javnih predstavitev dejavnosti društev 
- število srečanj 
- število prireditev v organizaciji društva 
- število članov društva 
- število strokovnih izobraževanj 
- število srečanj z drugimi društvi 

 
Območje: območje vseh štirih občin razvojnega območja 
 
Nosilci: vsa našteta društva 
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Viri financiranja: kmetije, občine razvojnega območja, društva, lastniki objektov, 
sredstva EU, resorna ministrstva 
 
Terminski plan: 2007–2013 
 
Vrednost projekta: 
 

263.659,85 €  63.183.448,00 SIT
 
 

5.5.1.2 Projekt: Srečanje kmečkih in podeželskih žena 
osrednjeslovenskega prostora 

 
Namen: Po vsej Sloveniji društva kmečkih žena in deklet na podeželju prirejajo 
srečanja z namenom združevanja interesov, medsebojne izmenjave izkušenj in 
mnenj, predstavitve njihovega dela  in druženja na sploh. 
 
Cilji: 

- medobčinsko in medregijsko povezovanje 
- združevanje interesov 

 
Indikatorji: 

- število udeleženih društev 
- število udeležencev na srečanju 

 
Območje: osrednja Slovenija 
 
Nosilci: DKŽDP Izlake-Mlinše-Kolovrat, DKŽD Hrastnik, DKŽD Trbovlje, DKŽD 
Podkum, KGZS  – Zavod Ljubljana 
 
Viri financiranja: občine razvojnega območja, društva, sredstva EU 
 
Terminski plan: leto 2007 
 
Vrednost projekta:  

2.478,72 €  594.000 SIT
 
 

5.5.1.3  Projekt: Vključevanje  ekološko pridelane hrane v prehrano otrok 
v vrtcih in osnovnih šolah v Zasavju 

 
Namen: Namen projekta je vključiti v prehrano otrok v vrtcih in osnovnih šolah 
ekološko pridelano hrano. 
 
Cilji: 

- osveščanje otrok v vrtcih in šolah o zdravi prehrani 
- trženje ekološko pridelane hrane 
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Indikatorji: 

- število vrtcev in šol, ki bodo na jedilnike uvrstile ekološko pridelano hrano 
- število kmetij vključenih v projekt 
- število otrok, ki bodo vključeni v projekt 

 
Območje: občine Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik, Radeče 

 
Nosilci: Združenje ekoloških kmetov Zdravo življenje 
 
Viri financiranja: društvo, posamezniki, občine razvojnega območja, sredstva EU 
 
Terminski plan: 2007–2011 
 
Vrednost projekta:  

18.788 €  4.500.000 SIT
 
Aktivnosti: 
 
Dejavnosti v 1. letu: 

 Anketa – evidentiranje šol, ki bi se vključile v ta sistem prehranjevanja in kmetij, ki 
bi ponudile različne ekološko pridelke 

 Obdelava ankete 
 Individualni obiski kmetij in svetovanje 

 
 
Dejavnosti v 2. letu: 

 Predavanje za šole in starše o zdravi prehrani in ekološki pridelavi 
 Priprava in izvedba okrogle mize: ZDRAVA PREHRANA v okviru Zasavskega 

ekološkega sejma 
 Individualni obiski kmetij in svetovanje 
 Poskusno vključevanje ekološko pridelane hrane v prehrano 

 
Dejavnosti v 3. letu: 

 Dogovori s šolami o izvedbi vključevanja ekološko pridelane hrane v prehrano 
 Izvedba vključevanja ekološko pridelane hrane v prehrano 
 Individualni obiski kmetij in svetovanje 
 Izdelava promocijskega gradiva o zdravi prehrani 

 
Dejavnosti v 4. letu: 

 Dogovori s šolami o izvedbi vključevanja ekološko pridelane hrane v prehrano 
 Izvedba vključevanja ekološko pridelane hrane v prehrano. 
 Individualni obiski kmetij in svetovanje 

 
Dejavnosti v 5. letu: 

 Dogovori s šolami o izvedbi vključevanja ekološko pridelane hrane v prehrano 
 Izvedba vključevanja ekološko pridelane hrane v prehrano. 
 Vzpostavitev mreže ekoloških kmetij za oskrbo šol in vrtcev 
 Individualni obiski kmetij in svetovanje 
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5.5.1.4  Projekt: Vzpostavitev mreže ekoloških mojstrskih, pilotskih in 
učnih kmetij v Zasavju 

 
Namen: Na območju Zasavja vzpostaviti ekološke mojstrske, pilotske in učne 
kmetije za različne kmetijske panoge: poljedelstvo, govedoreja, ovčereja, sadjarstvo, 
gozdarstvo … . Na teh kmetijah bi se učencem, dijakom in študentom predstavile 
dejavnosti na kmetijah povezane z  ekološkim  kmetovanjem. 
 
Cilji: osveščanje otrok v vrtcih in šolah o ekološkem kmetovanju kot načinu 
trajnostnega razvoja kmetijstva in podeželja 
 
Indikatorji: 

− število kmetij,vključenih v projekt 
− število ekskurzij, ogledov, obiskov kmetij 

 
Območje: občine Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik, Radeče 

 
Nosilci: Združenje ekoloških kmetov Zdravo življenje 
 
Viri financiranja: društvo, posamezniki, občine razvojnega območja, sredstva EU 
 
Terminski plan: 2007–2013 
 
 
Vrednost projekta:  

18.788 €  4.500.000 SIT
 
Aktivnosti: 
 
Dejavnosti v 1. letu: 

 Raziskovalna študija – evidentiranje ekoloških kmetij za mojstrske, pilotske in 
učne kmetije 

 Obdelava ankete 
 Individualni obiski kmetij in svetovanje 

 
Dejavnosti v 2. letu: 

 Predavanje za ekološke mojstrske, pilotske in učne kmetije 
 Delavnice za ekološke mojstrske, pilotske in učne kmetije 
 Individualni obiski kmetij in svetovanje 

 
Dejavnosti v 3. letu: 

 Dogovori s šolami o izvedbi izobraževanja na teh kmetijah 
 Priprava kmetij za tovrstno izobraževanje 
 Individualni obiski kmetij in svetovanje 

 
Dejavnosti v 4. letu: 

 Priprava šol in dogovori o izobraževanju  
 Priprava kmetij na tovrstno izobraževanje 
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 Izobraževanje nosilcev dejavnosti iz kmetij vključenih v ta projekt 
 Individualni obiski in svetovanje 

 
Dejavnosti v 5. letu: 

 Začetek izobraževanja učencev osnovnih šol, dijakov srednjih šol in študentov 
fakultet na ekoloških mojstrskih, pilotskih in učnih kmetijah 

 Izdelava predstavitvenega panoja in promocijskega gradiva za te kmetije 
 Individualni obiski kmetij in svetovanje  

 
Dejavnosti v 6. letu: 

 Postavitev poskusov po posameznih kmetijah 
 Spremljanje in obdelava rezultatov  poskusov 
 Individualni obiski kmetij in svetovanje  

 
Dejavnosti v 7. letu: 

 Postavitev poskusov po posameznih kmetijah 
 Spremljanje in obdelava rezultatov  poskusov 
 Individualni obiski kmetij in svetovanje  
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5.5.2 PODPROGRAM: RAZVOJ DRUŠTEV NEVEZANIH NA KMETIJSTVO 
 

5.5.2.1 Projekt: Razvoj društvene dejavnosti nevezane na kmetijstvo 
 
Namen: V podeželskih vaseh in zaselkih delujejo društva in ostale interesne 
skupnosti, ki združujejo vse zainteresirane za izvajanje aktivnih dejavnosti za 
preživljanje prostega časa, krepitev zdravja, pridobivanje novih znanj in ohranjanje 
tradicije na podeželju. Programi dela posameznih društev so zajeti v Prilogi 6. 
 
Društva, ki niso neposredno vezana na kmetijsko dejavnost: 

- Športno društvo Sopota 
- Študijski krožek Sopota 
- Ljudski pevci iz Svibnega 

 
Cilji:  

- povezovanje in združevanje v interesne skupine 
- ohranjanje tradicije 
- vzpodbujanje družabnega življenja po vaseh 

 
Indikatorji: 

- število delujočih društev 
- število prireditev v okviru društev 

 
Območje: občina Radeče 
 
Nosilci: zgoraj navedena društva 
 
Viri financiranja: društva, Občina Radeče, EU sredstva 
 
Terminski plan: 2007–2013 
 
Vrednost projekta: 

105.575,02 €  25.300.000 SIT
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6 ZAKLJUČEK 
 
Pripravljen dokument Razvojni program podeželja in kmetijstva za občine Zagorje ob 
Savi, Trbovlje, Hrastnik in Radeče za obdobje 2007–2013 je sklop aktivnosti, na 
osnovi katerih se lahko formirajo naslednji zaključki: 

- območje zasavskih občin in občine Radeče je nadpovprečno gosto poseljeno 
(glede na ostale statistične regije v Sloveniji je gostota prebivalcev na km² 
nadpovprečna); 

- je prometno relativno prehodno območje;na območju je pestra in dobro razvita 
društvena dejavnost, ki se še razvija (69 kulturnih društev,106 športnih 
društev); 

- zelo raznolika in relativno dobro ohranjena naravna, kulturno-zgodovinska in 
etnološka dediščina; 

- na območju so prisotna zavarovana območja, ekološko pomembna območja,  
območja naravnih vrednot, območja Nature 2000; 

- evidentiranih prihodov turistov in prenočitev je na območju zelo malo; 
- prenočitvene kapacitete so slabe, saj na celotnem območju zasledimo le 13 

nastanitvenih objektov, pa še ti so zelo slabo zasedeni; 
- dopolnilne dejavnosti na kmetijah so slabo razvite; 
- starostna in izobrazbena struktura prebivalcev podeželja je neugodna; 
- podeželje s kmetijskimi površinami in gozdom je trenutno še obdelano in daje 

videz obdelane, kulturne krajine. 
 
Iz naštetega sledi, da obstajajo priložnosti in neizkoriščeni potenciali v razvoju 
dejavnosti, povezanih s kmetijstvom in dejavnosti, nevezanih na kmetijsko 
proizvodnjo. Potencialne možnosti obstajajo v  razvoju dopolnilnih dejavnosti na 
kmetijah, povezanih  s turizmom, z naravno, kulturno in etnološko dediščino, kakor 
tudi v razvoju dejavnosti, izhajajočih iz kmetijske proizvodnje. Priložnosti so v razvoju 
podjetništva in malega gospodarstva na podeželju, za kar bo potrebno prebivalce 
podeželja animirati z inovativnim pristopom in vzpodbujanjem podjetniške miselnosti. 
 
Na podeželje bo potrebno vnesti znanje. 

 
Kvaliteta življenja na podeželju se bo povečala tudi z ureditvijo površin in objektov 
povezovalnega značaja, v katerih bodo potekale društvene dejavnosti in dejavnosti 
povezane s kulturnim življenjem prebivalcev podeželja. 
 
Vse to so priložnosti in neizkoriščeni potenciali, na katerih naj temeljita razvojna 
vizija in strategija zasavskih občin ter občine Radeče v prihodnosti. 
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VIRI 
 
AJPES (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve), 

http://www.ajpes.si (iprs), 2005 
 
ANEK (Akcijski načrt razvoja ekološkega kmetijstva v Sloveniji do leta 2015), Vlada 

RS, 2006  
 
Baze podatkov, Statistični urad RS 
 
Center za ravnanje z odpadki Zasavje, d. o. o. (skrajšano CEROZ, d. o. o) 
 
Centralni register govedi (CRG), Služba za identifikacijo in registracijo živali pri 

MKGP 
 
Državni razvojni program RS za obdobje 2007–2013 (osnutek 31. maj 2006), 

Republika Slovenija, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 
2006  

 
Enotni programski dokument  RS 2004–2006, 2004 
 
Geoatlas, 1998 
 
Interni podatki oskrbnikov nastanitvenih objektov, upravne enote 
 
Interni podatki posameznih občin, in AJPES – http://www.ajpes.si (iprs), marec 2006 
 
Interni podatki projektnih občin 
 
Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007–2013 (osnutek junij 2006), 

Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2006  
 
Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007–2013 (analiza stanja), julij 2005 
 
Osnutek Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, 

Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2006 
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PRILOGE 
 
PRILOGA 1: Tržni produkt Po poteh dediščine 
 
Projekt Po poteh dediščine (CRL, 2004) lahko definiramo kot regionalno mrežo 
naravnih in kulturnih znamenitosti in turističnih storitev, ki je oblikovana v okviru 
natanko določene turistične ponudbe in bi turistom omogočala zanimivo in pestro 
bivanje na območju v trajanju do enega tedna. 
 
Poti dediščine povezujejo različne vrste naravnih in kulturnih znamenitosti, turističnih 
storitev in dejavnosti. Namen tega projekta je, da se obiskovalce privabi z 
raznovrstnostjo ponudbe. Obiskovalci si lahko nato sami oblikujejo svoje lastne poti s 
pomočjo seznama ponujenih možnosti ali dodatne ponudbe s strani posameznih 
lokalnih skupnosti. 
 
Končni predlog izbora lokacij Po poteh dediščine po zaključni delavnici 14. 
septembra 2004 na Centru za razvoj Litija: 

 
Občina 

 
Kraj - lokacija 

 
Območje 
dediščine 

 
Objekt 

Hrastnik Hrastnik  Zbirka Lutke in lutkarji 
Hrastnik  Kopitnik  • Kopitnik 

• Gore 
• cerkev sv. Jurija 
• Šavna Peč 

Hrastnik  reka Sava • reka Sava 
• cerkev sv. Miklavža 

Radeče Svibno  • grad Svibno 
• cerkev sv. Križa 

Radeče Brunk  cerkev sv. Treh kraljev 
Radeče  reka Sava      reka Sava 
Trbovlje  Kum • krajinski park 

• cerkev sv. Neže 
Trbovlje  Partizanski Vrh 

(Sveta planina) 
• spominska hiša 

ustanovnega kongresa KPS 
• cerkev Imena Marijinega 

Trbovlje Trbovlje  Zasavski muzej Trbovlje 
Zagorje  Medija  • kapela Rožnovenske Matere 

božje 
• grad Medija 

Zagorje Sv. Gora  Zasavska gora cerkev Marijinega rojstva 
Zagorje  Čemšeniška 

planina 
 

• grad Gamberk 
• cerkev Marijinega 

vnebovzetja 
• Čemšeniška planina 
• cerkev sv. Primoža in 

Felicijana 
Zagorje Zagorje  cerkev sv. Petra in Pavla 
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Hrastnik Hrastnik  Zbirka Lutke in lutkarji 
Hrastnik  Kopitnik  • Kopitnik 

• Gore 
• cerkev sv. Jurija 
• Šavna Peč 

 
 
OBČINA HRASTNIK: 
 
Zbirka Lutke in lutkarji 
Kopitnik – Na skalovitih pobočjih Kopitnika je bogata ilirska flora s posameznimi 
alpskimi vrstami. Zanimive rastlinske vrste: Daphne blagayana, D. cneorum, 
Asplenium seelosii, Gentiana clusii, Draba aizoides, Sempervivum hirtum, 
Rhododendron hirsutum, Lilium carniolicum, Scopolia carniolica, Primula auricula, 
Paederota lutea, Ranunculus thora. Botanično sta najbolj zanimiva skalnat južni del, 
ki se grezi proti Savi, in sekundarni bukov pragozd na severnih pobočjih, kjer je na 
dolomitnih čereh (Borovke) samoniklo nahajališče črnega bora, blagajevega volčina 
in Seelosovega sršaja (Asplenium seelosii). 
Kopitnik – Inventar najpomembnejše naravne dediščine Slovenije. 
Cerkev sv. Jurija – Pravilno orientirana cerkev stoji znotraj cerkvenega zidu, na 
vzpetini zahodno od Planinskega doma v Gorah. 
Pravokotna ladja ima tristrano zaključen ožji enako visok prezbiterij in zvonik na 
severu; v osnovi je iz 1520; ladja obokana 1722; stranska kapela zgrajena 1750; 
cerkvena oprema je baročna. Prva četrtina 16. stol. – 1520, prva četrtina 18. stol. – 
1722, tretja četrtina 18. stol. – 1750.  
Enota je v seznamu pomembnejše kulturne dediščine oziroma ima lastnosti 
spomenika državnega pomena. 
Zgodovinski podatki o cerkvi, ki je bila nekdaj radeška podružnica, niso preučeni. 
Spričo patrocinija in dane arhitekturne zasnove lahko nastanek cerkve postavimo v 
leto 1540, o čemer govori sekundarno vklesana letnica na prekladi baročnega 
portala na zahodni steni ladje. Obdajajo jo ostanki verjetno nekdanjega taborskega 
obzidja. 
Stavba obsega ladjo, tristrano sklenjen prezbiterij, zvonik in prizidano kapelo. 
Zunanjščina – razen značilnega profiliranega talnega zidca ob prezbiteriju – ima 
baročno podobo, baročni pa so tudi oboki v cerkveni notranjščini. 
Cerkev ima tri oltarje: velikega, posvečenega naslovnemu svetniku, ter stranska 
Marijine Žalosti in sv. Mateja Evangelista. Vsi trije oltarji imajo bogate baročne 
sestavine (plastike in ornamentike), a so bili v 19. stoletju temeljito predelani. V 
kapeli je oltar sv. Križa iz 19. stoletja. Od avtentične starejše opreme so pomembne 
orgle iz leta 1831. 
Cerkev je tipična gorska podružnica z izjemno lego vrh razglednega oblega griča, pri 
čemer ji dajejo poseben poudarek ostanki nekdanjega, spričo novejših posegov 
(beton) žal precej devalviranega obzidja. Za svoj prostor ima tipično opremo, med 
katero je nekaj kvalitetne baročne plastike. 
Drugi varstveni režim. 
Šavna Peč – vas  
Šavna Peč – znamenje 
Šavna Peč – ambient znamenja in kozolcev – Ambient leži JV od naselja na polici 
pod skalnimi gorami. 
Ambient zidanega slopnega znamenja in treh kozolcev toplarjev. 
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Reka Sava – Od sotočja Save Bohinjke in Save Dolinke navzdol. Naravna vrednota 
državnega pomena. 
Cerkev sv. Nikolaja – Cerkev stoji na desnem bregu Save v zaselku Sava. 
Poznosrednjeveško stavbo, predelano v baroku, sestavljajo ladja, tristrano zaključen 
prezbiterij, zvonik in kapela. Poznosrednjeveške freske, oprema iz 17. (zlati oltar) in 
18. stol. Prelom 15., 16. in 18. stol. 
Enota dediščine ima lastnosti kulturnega spomenika. 
Podružnica sv. Miklavža v Podkraju, posvečena brodarskemu zavetniku, je nekdaj 
sodila v faro Radeče. Letnica njenega nastanka ni znana. 
Stavba obsega pravokotno ladjo, tristrano sklenjeni prezbiterij, zvonik in kapelo. To 
je tipična poznosrednjeveška, v baroku predelano podružnico. O njenem zgodnjem 
izvoru pričajo ostanki poznosrednjeveških fresk (niz apostolov) v prezbiteriju. 
Današnji zunanji izgled je v celoti rezultat baročnih prezidav, kar velja tudi za 
notranjost. 
Od opreme je najdragocenejši veliki, v povojnih letih obnovljeni, »zlati« oltar iz 2. 
polovice 17. stoletja, ki sodi med naše najlepše zlate oltarje. Cerkev hrani tudi več 
plastik iz 17. stoletja, v kapeli pa je dragocen oltar sv. Barbare iz 1. polovice 18. 
stoletja. 
Cerkev je pomembna zaradi svoje starosti, ohranjene historične zasnove in lege; 
tako ohranja spomin na čase, ko so se v njej zbirali k svojemu priprošnjiku savski 
brodarji. Arhitekturni detajli (kamnoseško izdelani vhodni portal ipd.) so zanimiva 
priča domačega kamnoseškega snovanja. Oltarji pa se uvrščajo v sam vrh 
spomeniške dediščine na območju občine Hrastnik. 
Drugi varstveni režim. 
Podkraj pri Hrastniku – rimska naselbina s svetiščem  
Enota dediščine ima lastnosti kulturnega spomenika. 
Podkraj pri Hrastniku – gostilna Podkraj 67  
Enota je v seznamu pomembnejše kulturne dediščine oziroma ima lastnosti 
spomenika državnega pomena. 
Na desnem bregu Save, dobrih 100 m vzhodno od novega mostu čez reko stoji 
velika Vodopivčeva stanovanjska hiša, ohranjeni ostanek nekdaj premožne kmečke 
domačije, tudi znane obrečne gostilne. 
Stanovanjska hiša je pritlična zidana  stavba velikih tlorisnih dimenzij, nastala leta 
1802, o čemer priča letnica na polkrožno zaključenem kamnitem vhodnem portalu. 
Stavba je zasnovana v baročni tradiciji, njena tlorisna shema je somerna in 
zasnovana kot pri hišah s črno kuhinjo. Hiša je v levem delu podkletena, vhod v 
banjasto obokano klet pa je z zadnje strani, ki je obrnjena proti reki. Banjasti obok z 
več sosvodnicami ima hiša tudi v vhodni veži in kuhinji. Ostali prostori v pritličju pa 
imajo lesen strop iz dvojno položenih desk, ki imajo posnete in žlebljene vogale. 
Bogato profilirana sta tudi prečna tramova v veliki in mali hiši, ki se podaljšujeta v 
štiblca. Ostrešje je izvedeno s trapezastim povezjem, dvokapna streha s čopoma je 
prekrita z bobrovcem. Zatrepa sta na obeh straneh obita z navpično pritrjenimi 
deskami, ki so na zahodni strani okrašene s stiliziranimi izrezi. 
Prvi varstveni režim. 
 
OBČINA RADEČE: 
 
Grajska razvalina. Grad stoji na strmi skali severno nad naseljem. 
Grad Svibenskih (omenjen 1175) je začel propadati v Valvazorjevem času. 
Ohranjeni so ostanki stolpa v predgradju, nekaj obodnega zidovja v temeljih, grajsko 
jedro v obrisih, in zapore v konfiguraciji tal. Tretja četrtina 12. stol. – 1169, 16. stol. 
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Vrsta spomenika: neznano. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov in naravnih 
znamenitosti v Občini Radeče, Ur.l. RS, št. 65/97-3204, 71/97 (popravek). 
Svibno – mokrišče – manjše mokrišče na Izari.  
Naravna vrednota lokalnega pomena. 
Svibno – malahit – Na Ledranskem hribu poteka meja med paleozojskimi klastiti in 
karbonatnimi kamninami.  
Naravna vrednota državnega pomena. 
Rovtarjeva bodika – bodika pri domačiji Rovtar v Svibnem.  
Naravna vrednota lokalnega pomena. 
Grajski hrib – hrib na desnem bregu Sopote severno od Svibna.  
Naravna vrednota državnega pomena. 
Zagrad – skalni osamelci – skalni osamelci severno od Zagrada.  
Naravna vrednota lokalnega pomena. 
Zagrad – naravno okno – v skalnatih osamelcih, naravno okno s premerom okoli 2 
m.  
Naravna vrednota lokalnega pomena. 
Babji zob – skalni osamelec severno od Zagrada.  
Naravna vrednota lokalnega pomena. 
Zagrad – slap – lap v Zagradu nad levim bregom Sopote.  
Naravna vrednota lokalnega pomena. 
Zagrad – Viderna peč – najslikovitejši del potoka Sopote.  
Naravna vrednota državnega pomena. 
Brezenska voda – izvir v Zagradu.  
Naravna vrednota lokalnega pomena. 
Vetrni vrh – jama – jama nad kamnitimi osamelci v Vetrnem vrhu.  
Naravna vrednota lokalnega pomena. 
Nad Sopoto – ruj – Na levem bregu nad dolino Sopote obsežno rastišče ruja. 
Naravna vrednota lokalnega pomena. 
Dolina Sopote – 18 km dolga slikovita rečica Sopota.  
Naravna vrednota državnega pomena. 
Pihovec – levi pritok Sopote v Zagradu.  
Naravna vrednota lokalnega pomena. 
Počakovo – lipa – lipa pri cerkvi sv. Janeza severozahodno od Počakovega. 
Naravna vrednota lokalnega pomena. 
Počakovo – kačja smreka – kačja smreka zahodno od Počakovega.  
Naravna vrednota lokalnega pomena. 
Magolnik – arnika – okoli 2 ha rastišča arnike.  
Naravna vrednota lokalnega pomena. 
Cerkev Poveličanja sv. Križa. Cerkev stoji nad naseljem, na južnem pobočju 
Grajskega hriba. 
V osnovi romanska cerkev, predelana v gotiki in barokizirana v 18. stol. Oprema je 
pretežno baročna. Prva polovica 13. stol., druga polovica 15. stol., 18. stol., zadnja 
četrtina 20. stol., 1978. 
Vrsta spomenika: neznano. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov in naravnih 
znamenitosti v Občini Radeče, Ur.l. RS, št. 65/97-3204, 71/97 (popravek). 
 
Cerkev sv. Treh kraljev – Cerkev stoji na slemenu hriba na vedutno izpostavljeni 
lokaciji. 
Poznogotska dvoranska cerkev iz okoli 1520, vzporedno ležeča Marijina kapela, ki je 
delno porušena ter zvonik med prezbiterijem in kapelo. Oprema je pretežno iz 16. in 
17. stol. Prva četrtina 16. stol., 1510–1520, 17. stol., druga četrtina 20. stol., 1944. 
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Vrsta spomenika: neznano. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov in naravnih 
znamenitosti v Občini Radeče, Ur.l. RS, št. 65/97-3204, 71/97 (popravek). 
 
Reka Sava – od sotočja Save Bohinjke in Save Dolinke navzdol.  
Naravna vrednota državnega pomena. 
Radeče – Graščina Dvor – Pot na Brod 23. Graščina stoji na desnem bregu Save, 
vzhodno od Radeč. 
Štiritraktna dvonadstropna stavba z arkadnim dvoriščem je v jedru še iz 16. ali 17. 
stol. V notranjosti so ponekod ohranjeni leseni stropi (neorenesančen, polihromiran v 
salonu iz 19. stol.). Druga četrtina 16. stol. – 1535. 
Vrsta spomenika: neznano. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov in naravnih 
znamenitosti v Občini Radeče, Ur.l. RS, št. 65/97-3204, 71/97 (popravek). 
Park graščine Dvor – Park leži ob Savi med naseljema Hotemež in Radeče. 
Park ob graščini iz 16. stol. Prvotno geometrijska parterja iz 18. stol sta bila v 2/2 19. 
stol. preurejena v park v krajinskem slogu. V njem uspeva nad 30 vrst pri nas 
redkega drevja. Druga polovica 19. stol. 
Vrsta spomenika: neznano. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov in naravnih 
znamenitosti v Občini Radeče, Ur.l. RS, št. 65/97-3204, 71/97 (popravek). 
Hotemež – hrast dob – ob Savi na Hotemežu manjši sestoj hrasta doba.  
Naravna vrednota lokalnega pomena. 
 
OBČINA TRBOVLJE: 
 
Krajinski park Kum – Območje kultivirane narave, ki združuje značilno krajino s 
sestavinami naravne in kulturne dediščine in je namenjeno predvsem rekreaciji in 
ohranitvi značilne pokrajine, kakor tudi območje v ekstremnejših klimatskih in 
geomorfoloških razmerah ter v visokogorski in alpski vegetacijski stopnji. Namenjeno 
je vzdrževanju in krepitvi naravnega ravnotežja in ohranjanju spomina na pomembne 
dogodke in osebnosti.  
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti, arheoloških območij ter kulturnih in 
zgodovinskih spomenikov na območju občine Trbovlje, Uradni vestnik Zasavja, št. 
4/96-10. 
Kum – travniki in gozdovi na vršnem delu Kuma.  
Naravna vrednota državnega pomena. 
Kum je izrazit gorski vrh med dolino Save in Sopote. V gozdovih in na travnikih je 
veliko flore: Lilium carniolicum, Lilium bulbiferum, Lilium martagon, Orchis globosa, 
Coeloglossum viride, Viola alpestris, Gentianella anisodonta, Scabiosa hladnikiana, 
Centaurea triumfettii, Ranunculus thora f. pseudoscutatus itd. Favna: hrošč 
Anophtalmus kumensis, metulj Parnassius apollo leimdorferi. 
Kum – Inventar najpomembnejše naravne dediščine Slovenije. 
Ključevica – cerkev sv. Neže – Cerkev stoji na vrhu Kuma. 
Cerkev je celosten spomenik iz 17. stol. s sočasno opremo. Ladji s kapelo na severu 
in zakristijo na jugu sledi pravokotno sklenjen prezbiterij. Zvonik na zahodu je 
samostojno stoječ. 17. stol. 
Vrsta spomenika: neznano. Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti, arheoloških 
območij ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Trbovlje, 
Uradni vestnik Zasavja, št. 4/96-10. 
Ključevica – kapela sv. Jošta – na Kumu, ob zadnjem okljuku ceste pod vrhom. 
Kapela podolžnega pravokotnega tlorisa s sedlasto streho ima preprosto, nečlenjeno 
zunanjost. Kamniti oltar je iz 17. stoletja.  
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Vrsta spomenika: neznano. Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti, arheoloških 
območij ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Trbovlje, 
Uradni vestnik Zasavja, št. 4/96-10. 
Ključevica – zunanja prižnica – Zunanja prižnica stoji nad kapelo sv. Jošta na 
Kumu.  
Zunanja prižnica ima kvadraten tloris s štirimi kamnitimi stebri na vogalih, ki nosijo 
križni grebenast obok. Služila je maševanje ob večjem številu romarjev. Čas 
nastanka prva polovica 17. stol.  
Vrsta spomenika: neznano. Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti, arheoloških 
območij ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Trbovlje, 
Uradni vestnik Zasavja, št. 4/96-10. 
Ključevica – cerkev Matere božje – Cerkev stoji vzhodno in nekoliko nižje od vrha 
Kuma. 
V osnovi še gotska cerkev je rezultat prezidav v drugi polovici 19. stol. Ladji s 
predzidanim zvonikom sledi tristrano zaključen prezbiterij z zakristijo. Oprema je iz 
19. stol. Pozni srednji vek, druga polovica 19. stol. 
Vrsta spomenika: neznano. Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti, arheoloških 
območij ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Trbovlje, 
Uradni vestnik Zasavja, št. 4/96-10. 
Ključevica – gradišče sv. Marija – Na griču s cerkvijo sv. Marije ležijo ostaline 
prazgodovinske višinske naselbine. Vidni so sledovi naselbinskih teras in okopov, 
premične najdbe niso znane. Starejša železna doba. 
Vrsta spomenika: neznano. Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti, arheoloških 
območij ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Trbovlje, 
Uradni vestnik Zasavja, št. 4/96-10. 
Dobovec – cerkev sv. Ane – Cerkev stoji sredi vas in na desnem bregu Save 
severno pod Kumom. 
Cerkev, nastala v poznem baroku in v 19. stol., je enoladijska s predzidanim 
zvonikom, absidalnim prezbiterijem in zakristijo. Oprema je iz 18. stol. Druga 
polovica 18. stol., 19. stol. 
Vrsta spomenika: neznano. Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti, arheoloških 
območij ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Trbovlje, 
Uradni vestnik Zasavja, št. 4/96-10. 
Dobovec – prazgodovinsko gomilno grobišče Dolanc – Gomilno grobišče 
omenja že Jernej Pečnik. Danes so gomile zelo zravnane (višina do 0,5 m), zato 
njihovega števila ni moč natančno določiti. Starejša železna doba. 
Vrsta spomenika: neznano. Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti, arheoloških 
območij ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Trbovlje, 
Uradni vestnik Zasavja, št. 4/96-10. 
Dobovec – hlev na domačiji Dobovec 39 – Hlev stoji v okviru domačije srednjega 
kmeta, ob vaški cesti v zaselku Kamnik. 
Delno zidan, delno lesen hlev je nastal leta 1854. Masivna strešna konstrukcija 
presega talni tloris. Ima tradicionalno zasnovo. Dvokapnica s čopoma je prekrita z 
bobrovcem. Tretja četrtina 19. stol. – 1854. 
Vrsta spomenika: neznano. Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti, arheoloških 
območij ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Trbovlje, 
Uradni vestnik Zasavja, št. 4/96-10. 
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Čebine – Barličeva domačija – Čebine 4. V stavbi je 17. 4. 1937 potekal ustanovni 
kongres KPS, ki je imel za kasnejšo slovensko zgodovino velik pomen. V pritličnih 
prostorih je urejen muzej. Zadnja četrtina 20. stol. – 1982. 
Vrsta spomenika: neznano. Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti, arheoloških 
območij ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Trbovlje, 
Uradni vestnik Zasavja, št. 4/96-10. 
Čebine – naselje – Območje obsega širšo okolico Zgornjih in Spodnjih Čebin. 
Razloženo vas sestavljajo Zgornje in Spodnje Čebine. Na Barličevi domačiji je bila 
1937. leta ustanovljena Komunistična stranka Slovenije. 
Vrsta spomenika: neznano. Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti, arheoloških 
območij ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Trbovlje, 
Uradni vestnik Zasavja, št. 4/96-10. 
Čebine – cerkev sv. Križa – Cerkev stoji na vzpetini, severno nad razcepom cest, ki 
vodijo proti Barličevi domačiji in Partizanskemu vrhu severozahodno od Trbovelj. 
Stavba s srednjeveškim jedrom je iz 18. stol. Cerkev sestavljajo ladja, ožji, 
petosminsko zaključen prezbiterij in zvonik. Banjasto obokana ladja, glavni oltar je 
zgodnjebaročen. Srednji vek, 18. stol. 
Vrsta spomenika: neznano. Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti, arheoloških 
območij ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Trbovlje, 
Uradni vestnik Zasavja, št. 4/96-10. 
Čebine – lipa. Lipa pri cerkvi sv. Križa na Čebinah.  
Naravna vrednota lokalnega pomena. 
Sv. Planina – cerkev Imena Marijinega – Cerkev stoji na vzpetini Partizanski vrh, 
severno od Trbovelj. 
Cerkev s konca 18. stol. sestavljajo ladja, tristrano sklenjeni prezbiterij z zakristijo na 
eni in kapelo na drugi strani. Zvonik je samostoječ. Oprema je večinoma iz poznega 
17. stol. Zadnja četrtina 18. stol. 
Vrsta spomenika: neznano. Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti, arheoloških 
območij ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Trbovlje, 
Uradni vestnik Zasavja, št. 4/96-10. 
Sv. Planina – lipe – drevored lip pri planinskem domu na Sveti planini.  
Naravna vrednota lokalnega pomena. 
Zasavski muzej Trbovlje 
 
OBČINA ZAGORJE OB SAVI: 
 
Medija pri Izlakah – območje gradu Medija – Območje gradu leži ob poti v dolino 
Medije, zahodno od Izlak. 
V območje sodijo starejše železnodobno gomilno grobišče, ruševina srednjeveškega 
dvora, obnovljena kapela in ruševina grajske pristave iz srede 17. stol. Ob gradu je 
obzidan vrt z vodnjakom. Starejša železna doba, srednji vek, sredina 17. stol., druga 
četrtina 20. stol., 1944. 
Vrsta spomenika: neznano. Odlok o razglasitvi grajskega kompleksa Medija za 
kulturni in zgodovinski spomenik, Uradni vestnik Zasavja, št. 6/88-7. Obvezno 
republiško izhodišče. 
Medija – spominska plošča Janezu Vajkardu Valvazorju na grajski kapeli – 
Pokončna pravokotna plošča (odkrita leta 1993) iz sivkastega marmorja z vklesanim 
napisom in okroglim bronastim medaljonom (kipar Vladimir Štoviček) z 
Valvasorjevim poprsjem je obdana z okvirom s profilirano preklado, vzidana na 
zahodni fasadi kapele gradu Medija desno od vhoda. 
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Medija – arheološko najdišče – Blizu gradu Medija so proti koncu 19. stoletja 
izkopali grobove iz starejše železne dobe.  
Tretji varstveni režim. 
Medijske Toplice – park – Parkovna površina obdaja parkirišče pred vhodom v 
Medijske toplice. 
 Manjša parkovna površina: šest vitalnih platan na vzhodu (konec 19. stol.) z 
visokimi, lepo razvitimi krošnjami, šest javorov na zahodu in okrasno grmičevje ob 
glavni cesti, kjer stoji spomenik Valvasorju. Zadnja četrtina 19. stol.  
Varstveni režim za spomenike oblikovane narave. 
Medijske toplice – spomenik Valvasorju – Spomenik stoji v parku med cesto 
Zagorje–Trojane in hotelskim parkiriščem. 
Spomenik v obliki tristrane kamnite piramide z vklesanim napisom v nemščini je leta 
1877 postavil Valvasorju v spomin gospodarstvenik Alois Praschniker z Izlak, ki si je 
še posebej prizadeval za razvoj zdraviliškega turizma in je tega leta odprl urejeno 
kopališče s parkom in poslopjem v švicarskem stilu.O tem govori tudi nemški napis, 
vklesan na vseh treh straneh piramide, ki ga spremljajo še zapisi iz Valvazorjeve 
Slave vojvodine Kranjske o medijskih vrelcih. Zadnja četrtina 19. stol. – 1877. 
 
Cerkev Marijinega rojstva – Cerkev stoji na Sveti gori na vrhu Zasavske gore. 
Gotska cerkev, sredi 18. stol. barokizirana (povečava, povišanje in obokanje ladje, 
prizidava stranskih kapel, pročelje s pilastri). Ostenja prezbiterija so gotska. Stranska 
oltarja tirolsko delo, 1910. Pozni srednji vek, sredina 18. stol. 
Cerkev se v arhivskih virih posredno omenja 18. avgusta 1364, torej v času, ko je 
bila še podružnica vikariata Vače. Od leta1875 je tu sedež samostojne župnije. V 
zadnji četrtini 15. stoletja so jo obdali s trdnim taborskim obzidjem in zgradili 
mogočen stolp, ki še danes služi kot prostostoječ zvonik. V ostankih obzidja so se 
ohranile gotsko oblikovane strelnice. Cerkev je bila sredi 18. stoletja razširjena in 
baročno preoblikovana, razen ostenja prezbiterija, kjer so še zidana gotsko 
profilirana okna. Talna zasnova pravokotne banjasto obokane ladje s severno (sv. 
Ana) in južno (sv. Jožef) kapelo ter vzhodnim prezbiterijem ima izgled križa. Stranski 
kapeli in prezbiterij so triosminsko zaključeni. Na južno steno prezbiterija se naslanja 
pravokotna zakristija. Baročno pročelje s timpanonskim vrhom je vertikalno členjeno 
z dvojnimi pilastri, na vogalih pa ga poudarjata stranska stolpiča. Veliki oltar z 
baročnim kipom Matere Božje je pogorel ob požaru 1957, stranska oltarja pa sta 
značilno delo tirolske delavnice Jožefa Obletterja iz St. Ulricha v Val Gardeni (1910). 
Cerkev obdaja pokopališče, na južni strani stojijo še župnišče, stavba s kapelo in 
lesenim stolpičem ter ruševine nekdanje mežnarije, ki je bila obenem tudi gostilna. 
Navedeni objekti in kapelica na vzhodnem vznožju obzidja sodijo v vplivno območje 
spomenika – romarske cerkve in tabora. Prvi varstveni režim. 
Tabor – Tabor stoji na Sveti gori na vrhu Zasavske gore.  
Taborsko obzidje okrog župnijske cerkve Marijinega rojstva s stolpom, ki služi kot 
prostostoječi zvonik, je iz zadnje četrtine 15. stol. V obzidju so gotske strelne line. 
Zadnja četrtina 15. stol. 
Spomenik padlim med prvo svetovno vojno – Spomenik se naslanja na 
pokopališki zid zahodno od cerkve v osi zvonika. 
Na kvadrastem betonskem podstavku z napisno ploščo stoji betonski steber s 
kamnito skulpturo klečečega vojaka (kipar Tone Kralj). Spomenik je bil postavljen 
leta 1929. Druga četrtina 20. stol., 1929, prva svetovna vojna. 
Vrsta spomenika: neznano. Odlok o razglasitvi spomenikov delavskega gibanja, 
narodnoosvobodilne vojna in socialistične graditve za zgodovinske spomenike, 
Uradni vestnik Zasavja, št. 6/87-13. 
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Spominska plošča ustanovitvi Zasavskega bataljona na planinskem domu –  
Pravokotna bronasta plošča (odkrita leta 1977, zasnova slikar Franci Kopitar) z 
graviranim napisom in reliefom štirih partizanov na levi strani je pritrjena ob vogalu 
vhodne fasade planinske koče. Posvečena je Zasavskemu bataljonu, 
ustanovljenemu septembra 1942, ki je deloval na območju Moravške doline in 
okolice Litije do nemško-italijanske razmejitvene črte. 
Spominska plošča partizanom – planincem na planinskem domu (Rovišče 9) –. 
Pravokotna bronasta plošča (odkrita leta 1951) z reliefom gora, vrezanima letnicama 
in reliefnim napisom je vzidana na jugozahodni fasadi planinske koče ob vhodu. 
Kašča ob cerkvi – Zasavska Sveta gora. Kašča stoji severozahodno od cerkve. 
Sem je bila prenešena, pred nekaj leti iz Hinj v Suhi krajini. 
Majhna, lesena iz tesanih brun grajena enocelična kašča kvadratnega tlorisa. Streha 
je simetrična, dvokapna, krita s slamno kritino. Iz 19. stoletja.  
Tretji varstveni režim. 
Kapelica sv. Križa – Kapelica stoji ob razpotju pod tabornim obzidjem, jugozahodno 
od cerkve.  
Kapelica zaprtega tipa iz zadnje četrtine 19. stoletja z razpelom. Tretji varstveni 
režim. 
Arheološko najdišče – Na samem vrhu Zasavske gore leži prazgodovinsko 
gradišče. Južno od cerkve Marijinega rojstva leži grobišče, ki sodi v obdobje 
preseljevanja ljudstev iz zgodnjega srednjega veka. Železna doba, zgodnji srednji 
vek.  
Poselitev vrha Zasavske Svete gore ima dolgo kontinuiteto. Z drobnimi arheološkimi 
najdbami so izpričane prazgodovinska, antična in poznoantična naselbina. Na 
terasah jugovzhodno od naselja je bilo grobišče iz časa preseljevanja ljudstev. Po 
nekaterih najdbah sodeč je bila verjetno v tem času na vrhu langobardska vojaška 
postojanka.  
Prvi in tretji varstveni režim. Enota je v seznamu pomembnejše kulturne dediščine, 
obvezno republiško izhodišče. 
Drevesa pri cerkvi  
Rastišče alpinske flore  
Čemšenik – krajinsko območje – značilna kulturna krajina (terase, vegetacijske 
prvine) strmih pobočij pod naselji Dobrljevo, Čemšenik in Razbor. Naselja imajo 
zaradi izpostavljene lege izrazite silhuete, dominantni sta ž. c. Marijinega 
vnebovzetja in p. c. sv. Primoža in Felicijana. Terasast svet je členjen s 
posameznimi linearnimi potezami poti in vegetacijskimi prvinami (obmejki, skupine 
dreves, sadovnjaki) ter strmimi grapami potokov.  
Območje izkazuje dokaj visoko stopnjo ujemanja med rabo prostora in naravnimi 
značilnostmi območja.  
Kulturna krajina. 
Grad Gamberk – Ržiše 
Razvaljen romanski grad – visoka hiša, sezidan v 12. stol., obnovljen v 16. in konec 
17. stol., konec 19. stol. opuščen. Ohranjen romanski del s portalom, okenskimi 
okviri ter zidovje renesančnega gradu s stolpi. Železna doba, prelom 12. stol. in 13. 
stol., druga četrtina 13. stol. – 1248, prelom 16. stol. in 17. stol. 
Vrsta spomenika: neznano. Odlok o razglasitvi Gamberka za kulturni in zgodovinski 
spomenik ter naravno znamenitost, Uradni vestnik Zasavja, št. 18/93-38. Enota je v 
seznamu pomembnejše kulturne dediščine, obvezno republiško izhodišče. 
Gamberk – arheološko najdišče – Vrh hriba, kjer so danes ruševine gradu, je bil 
verjetno poseljen že v prazgodovini.  
Tretji varstveni režim. 
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Grič Gamberk –. Grič Gamberk stoji v osrednjem delu Posavskega hribovja severno 
nad Ržišami in Izlakami. 
Grič Gamberk je del posavskega osamelega krasa. Zgrajen iz apnenca z vložki 
roženca na razgaljenem izdanku vzhodnega krila slemena. Zakraselost se odraža v 
značilnih površinskih geomorfoloških oblikah (kraških iglah). Tik pod vrhom sta dve 
izjemni kraški igli. Na južnem pobočju je rastišče kranjske lilije (Lilium carniolicum). 
Naravni spomenik, Uradni vestnik Zasavja, št. 18/93. 
Čemšenik – cerkev Marijinega vnebovzetja – Župnijska cerkev Marijinega 
vnebovzetja je bila v srednjem veku sedež vikariata, ki je pripadal mengeški prafari. 
Vikar se prvič omenja v listini, datirani 13. januarja 1264, župnija Čemšenik pa šele 
ob koncu 16. stoletja. Cerkev, ki stoji na severni strani križišča sredi vasi, je pravilno 
orientirana in obdana s pokopališčem. V talni zasnovi se zvrstijo pravokotna ladja z 
banjastim obokom in triosminsko zaključeni prezbiterij z zvonikom kvadratastega 
tlorisa na jugu. Ob severno steno prezbiterija se naslanja petosminski prizidek. Pri 
pilastrsko členjenem pročelju s timpanonskim zaključkom, ki je nastalo v prvem 
desetletju 19. stoletja, se že uveljavljajo klasicistični elementi oblikovanja fasade. V 
velikem oltarju iz cementa in v stranskih, ki sta delo podobarja Janeza Šubica iz 
Poljan (1872–73), se nahajajo oljne upodobitve Brezmadežne (1877), sv. Mihaela 
(1875) in sv. Notburge (1876). Vse tri so delo slikarja Janeza Šubica. Zadnji dve sta 
nastali v času njegovega študija v Italiji. Ob cerkvi stoji kapelica s kipom Matere 
božje iz leta 1902. 13. stol., 17. stol., prva četrtina 19. stol.  
Prvi varstveni režim. 
Čemšeniška planina – spomenik Revirski četi – Spomenik stoji severovzhodno 
od planinske koče na Čemšeniški planini v gozdu pod Tolstim vrhom. 
Granitna skala nepravilne oblike z zglajeno napisno ploskvijo stoji na kraju, kjer je 
bila 1. avgusta 1941 ustanovljena Revirska četa. Spomenik je bil postavljen leta 
1976. Zadnja četrtina 20. stol., 1976, druga svetovna vojna. 
Vrsta spomenika: neznano. Odlok o razglasitvi spomenikov delavskega gibanja, 
narodnoosvobodilne vojna in socialistične graditve za zgodovinske spomenike, 
Uradni vestnik Zasavja, št. 6/87-13. 
Čemšeniška planina – jerebiki pri planinski koči 
Čemšeniška planina – bukev pri planinski koči 
Čemšeniška planina – dolomitne igle – kamniti stolpi  
Razbor pri Čemšeniku – cerkev sv. Primoža in Felicijana – Cerkev je prvič 
omenjena v Bizancijevi vizitaciji kranjskih župnij na območju oglejskega patriarhata 
leta 1581. Pravilno orientirana stoji visoko na strmem pobočju severno nad 
Razborom in severozahodno nad vasjo Jesenovo. V talni zasnovi se zvrstijo 
pravokotna ladja in prezbiterij s triosminskim zaključkom. Ob severno steno 
prezbiterija se prislanja visok kvadratni zvonik, ob južno steno ladje pa kvadratna 
zakristija. Baročni oltarji sv. Primoža in Felicijana, sv. Florjana in sv. Antona 
Puščavnika so bili temeljito prenovljeni 1892, bandersko sliko pa so nabavili tri leta 
kasneje. Druga polovica 16. stol. Drugi varstveni režim. 
Razbor pri Čemšeniku – arheološko območje sv. Primož – V pobočju 
Čemšeniške planine je na izrazitem pomolu, kjer danes stoji cerkev sv. Primoža, 
opaziti nekatere terenske posebnosti, ki morda govorijo za arheološko lokaliteto tudi 
na tem mestu.  
Tretji varstveni režim. 
Čemšenik – lipi ob potoku k cerkvi sv. Primoža – Na gozdnem robu rasteta 
mogočni lipi, ki izstopata med okoliškim drevjem. Sta pomembna dendrološka in 
poučno-vzgojna objekta.  
Razglašen spomenik. 
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Razbor pri Čemšeniku – lipa pri Tomelju – Drevo srednje razrasti ima zaradi svoje 
lege na razpotju krajinsko estetski pomen in predstavlja poudarek v prostoru.  
Razbor pri Čemšeniku – Krivčeva bukev – Izjemno vitalna bukev raste blizu 
gozdnega roba. Ima obseg 345 cm.  
Predlog za naravni spomenik. 
 
Cerkev sv. Petra in Pavla – Pravilno orientirana cerkev stoji na Cankarjevem trgu v 
središču Zagorja ob Savi. 
Neoromanska cerkev s tlorisno zasnovo grškega križa iz 1873. Veliki oltar delo 
delavnice F. Tomana. Poslikava v ladji J. Wolf, 1881/83, v kupoli P. Železnik, 1927. 
Oltarne slike J. Wolf in L. Vercin, 1884. Tretja četrtina 19. stol., 1873. 
Cerkev se prvič posredno omenja kot vikariat mengeške župnije leta 1296, župnija 
pa je dobila samostojnost leta 1584. Staro cerkev je leta 1873 zamenjal nov tlorisno 
zasnovan objekt v obliki grškega križa s centralno kupolo in neoromanskimi 
fasadami. Veliki oltar je izdelala leta 1880 ljubljanska delavnica Feliksa Tomana, 
fresko Kristusa med evangelisti in oltarno sliko sv. Petra in Pavla pa je naslikal Janez 
Wolf (1881), ki je v naslednjih letih poslikal tudi stranski kapeli s freskami sv. 
Barbare, zavetnice rudarjev (1883), in Marije, zavetnice kristjanov (1884). Kupolo je 
leta 1927 poslikal Peter Železnik. Ob prenovi cerkve leta 1967 sta bili oltarni sliki 
stranskih oltarjev iz leta 1884 prestavljeni ob slavoločno steno. Desna oltarna slika 
sv. Barbare je delo Janeza Wolfa, leva s prizorom Rožnovenske Matere božje pa 
dunajskega slikarja Lukasa Vercina. Izpraznjen prostor obeh slik je z dekorativno 
poslikavo zapolnil Stane Kregar.  
Prvi varstveni režim. 
Lipa pri ž. c. sv. Petra in Pavla  
Razglašen spomenik. 
 



KGZS – Zavod Ljubljana, Razvojni program podeželja in kmetijstva za območje občin 
    Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Radeče za obdobje 2007–2013   
 

 

191

 

PRILOGA 2: Dodaten opis projekta Učilnica in poligon – lovska koča Kopitnik 
 
- Objekti in naprave ter njihova izgradnja morajo biti takšni, da so v vseh fazah in 

segmentih primerni in skladni z okoljem. 
- Financiranje izgradnje se izvaja iz sredstev EU, države, regije, občin in LD Dol 

(Lovska družina Dol). Iz LD Dol predvsem v obliki izdaje dela objekta in okolice 
lovske koče ( v lasti LD). 

- Z izgradnjo predmetnih objektov tega program se v nobenem primeru ne okrni 
sedanja uporaba in dejavnost LD in članov LD. 

- Izgradnjo bo vodila stalna komisija pri UO LD, ojačana z zunanjimi strokovnjaki. 
- Stroški komisije, ki bodo nastopili se poravnavajo iz posebnega sklada 

ustanovljenega pri LD za to gradnjo. 
- Po izgradnji prevzema v upravljanje nova komisija ali odbor iz članov LD in 

ojačana   z člani investitorjev. Podrobnosti morajo upoštevati še dodatni 
dokumenti. 

- Vzdrževalna dela predmetnih objektov, njihova uporaba in trženje, honorarji za 
delo komisije pod točko e.) se pridobijo iz vstopnin in drugih sredstev. 

- Za pripravo tega dokumenta je bil sprejet sklep UO LD na redni seji 2. 10. 2006. 
- KOMISIJO SESTAVLJAJO: Peter Cestnik – predsednik in člana Andrej Drnovšek 

ter Martin Paskvale. 
- Po pozitivnem soglasju k pričetku investicije in del s strani ostalih investitorjev ali 

donatorjev pa mora z izgradnjo soglašati še Občni zbor lovske družine. 
 

Projekt pripravil:  Peter Cestnik, starešina LD in predsednik komisije UO 
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PRILOGA 3: Sodelujoče kmetije v projektu Po poti ovc in koz od Trojan do 
Radeč 

 
RAFKO NOVAK: Predstavitev izdelkov iz ovčjega mleka 
UROŠ MACERL: Predstavitev reje ovac in koz 
JAKOB:VERK Predstavitev klavnice in predelave mesa drobnice 
KMETIJA AŠKERC: Ekološka reja in predelava mleka in mesa 
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PRILOGA 4: Sodelujoče kmetije v projektu Enodnevne ekskurzije po 
svibenskih kmetijah 

 
MARTIN OBLAK: viteški oklepi 
TONČI PODLESNIK: kmetijstvo 
JANEZ RENKO: govedoreja 
FRIDERIK ŽONTA: prašičereja 
BERVAR NADA: peka kruha, lovska soba 
MARTIN FERLE: jabolčnik, žganje 
SLAVKO LAZAR: čebelarstvo 
FRANC MURI: mizarstvo 
ADAM KLJUČEVŠEK: konjereja 
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PRILOGA 5: LAS (lokalna akcijska skupina) 
 
Lokalne razvojne strategije, razvojni programi in projekti, ki nastajajo po principu 
LEADER (»od spodaj navzgor«), koristijo samo takrat, ko se po predhodnih 
predvidevanjih tudi dejansko izvajajo. Lokalne akcijske skupine (organizirane 
skupine prebivalcev na podeželju) s pomočjo javnih in zasebnih finančnih virov te 
projekte izvajajo.  
LAS ima nalogo krepiti subsidiarnost v razvoju podeželja s poudarkom na 
zaposlovanju in gospodarski diverzifikaciji. V osnutku Programa razvoja podeželja 
(Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) so navedeni cilji, povezani s 
formiranjem in delovanjem lokalnih akcijskih skupin. To so: 
 

- uspešna realizacija lokalnih razvojnih strategij, 
- izboljšanje dohodkovnega položaja na podeželju, 
- povečanje inovativnosti in uvajanje novih tehnologij, 
- prilagajanje novo uvedenim minimalnim standardom EU, 
- izboljšanje posestne strukture in ureditev kmetijskih zemljišč, 
- povečanje obsega namakalnih površin, 
- povečanje vrednosti proizvodnje kmetijskih proizvodov, vključenih v sheme 

kakovosti, 
- povečanje števila kmetijskih gospodarstev in zasebnih lastnikov gozdov, ki 

vstopajo na trg, 
- dvig usposobljenosti oseb v kmetijstvu, živilstvu in gozdarstvu, 
- vzpostavitev ravnotežja med kmetijsko pridelavo in varovanjem okolja in 

narave, 
- skrb za obdelanost kmetijskih površin, 
- dvig dohodkovne ravni na podeželju, 
- ustvariti zaposlitvene možnosti na podeželju, 
- izboljšati kvaliteto bivanja na podeželju, 
- izvajanje lokalnih razvojnih strategij. 
 
Projekti, ki bodo opredeljeni v lokalni razvojni strategiji in pripravljeni za 
uresničitev morajo biti inovativni in prispevati k enemu izmed prioritetnih ciljev 
PRP 2007–2013. Izvajati se morajo na območjih, kjer obstaja delujoča LAS, ki 
dejavnosti in projekte izbere na podlagi lokalne razvojne strategije in opredeljenih 
kriterijev ter jih predloži organu upravljanja v potrditev. 
 

Kriteriji za  vzpostavitev lokalne akcijske skupine: 
- območje LAS mora biti zaokrožena geografska celota, ki izkazuje skupne 

ekonomske in socialne razvojne možnosti in potrebe, 
- v območju posamezne LAS mora biti 5.000–150.000 prebivalcev, 
- LAS mora biti evidentirana kot javno – zasebno partnerstvo, 
- potrjena lokalna razvojna strategija in finančni okvir s strani organa 

upravljanja, 
- LAS mora izpolnjevati tudi druge kriterije, določene v navodilih organa 

upravljanja. 
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PRILOGA 6: Programi in aktivnosti društev 
 
 
Društvo rejcev drobnice Cekin 
 
a) Predstavitev društva izven Zasavja 

 
Cilj:  
- predstavitev, trženje in promocija reje drobnice na sorodnih prireditvah izven    
Zasavja  
 
Vrednost programa: 1.400.000 SIT 
 

b) Izobraževanje članov društva 
 
Cilj:   
-  strokovno in splošno izobraženi člani društva. 
 
Vrednost programa: 5.600.000 SIT 
 
 

Konjerejsko društvo Hrastnik 
 
Konjerejsko društvo Hrastnik deluje organizirano že tretje leto. Združuje rejce konj in 
simpatizerje. Vsako leto ima društvo mnogo aktivnosti v izobraževalne in  
promocijske namene. S svojo dejavnostjo želi podeželskemu prebivalstvu in 
prebivalcem urbanih središč približati rejo konj in nekdanji utrip podeželja in mest, ko 
so kot prevozno sredstvo prebivalci uporabljali konjsko vprego. 
 
Cilji:  

- predstavitev konjerejske dejavnosti občanom 
- povezovanje z ostalimi društvi 
- osveščanje javnosti o pomenu konjereje 

 
Indikatorji: 

- število prireditev v lastni organizaciji 
- število članov društva 
- število prireditev v okviru sodelovanja z ostalimi društvi 
 

Območje: občina Hrastnik 
 
Vrednost programa:  19.950 € 
 
Aktivnosti: 
Vsako leto: 

- februar:   strokovno predavanje s področja konjereje oz. konjeništva; 
- april:  pomoč Turističnemu društvu Hrastnik in sodelovanje pri razstavi cvetja. 

V tem mesecu pregledamo in očistimo jahalne poti v naši občini ter jih tudi 
ustrezno označimo;  

- maju: organizacija prevozov oskrbovancev Doma ostarelih Hrastniku s 
konjsko vprego  ter udeležba na družabnem srečanju društva Sožitje;  
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- junij: sodelovanje na konjeniških igrah v organizaciji Konjerejskega društva 
Vrh nad Laškim;   

- avgust: tradicionalna prireditev – žegnanje konj v Turju. Ob tem dogodku 
bomo pismeno povabili  vsa delujoča društva v občini Hrastnik ter vsa 
sorodna sosednja društva. Sodelujoča društva so: KD Trbovlje, Društvo 
kmečkih žena, Turistično društvo Hrastnik … Predstavili bomo obnovljene 
stare konjske vprege;  

- september: sodelovanje na ŠOHT prireditve v Hrastniku;  
- oktober: sodelovanje na prireditvi »Sovretova pot«; 
- november:  strokovna ekskurzija na mednarodno razstavo konj v Verono;  
- december: sodelovanje s Turističnim društvom Hrastnik pri organizaciji 

praznovanja novega leta in vožnji Dedka Mraza ali Božička s konjsko vprego, 
sodelovanje na prireditvi »žegnanje konj« in prireditvi  Konjeniškega kluba 
Retje.  

 
 
Sadjarsko društvo Hrastnik 
 
Namen delovanja društva:   

- organizacija strokovnih izobraževanj članov v obliki predavanj, demonstracij, 
ogledov, ekskurzij 

- organizacija javne predstavitve dejavnosti društva v obliki razstav in sejmov 
- sodelovanje z raziskovalnimi in znanstvenimi institucijami 
- vzpodbujanje članov k ustvarjalnemu in kritičnemu odnosu na področju 

sadjarstva 
- organizacija srečanj s podobnimi društvi 
- prenos sadjarskega znanja in kulture v šole in druge ustanove 

 
Cilji:  

- prizadevanje za strokovno raven dela društva 
- spodbujanje članov za strokovno izpopolnjevanje 
- prizadevanje za dvig strokovne ravni sadjarstva v Hrastniku 
- pospeševanje razvoja sadjarstva v Hrastniku 
- omogočanje strokovnih izobraževanj članov in pretok informacij 
- osveščanje širše javnosti o vlogi sadjarstva in sadja v prehrani 

 
Indikatorji:  

- število prireditev v lastni organizaciji 
- število članov društva 
- število prireditev v okviru sodelovanja z ostalimi društvi 

 
Območje: občina Hrastnik 
 
Vrednost programa:  4.900.000 SIT 
 
Aktivnosti: 
 
Izobraževanje, ekskurzije in tečaji:  

- Letno organiziramo po več izobraževanj – vsaj dve  predavanji, en tečaj in 
ekskurzijo.  
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- Skupna vrednost zajema stroške vodje izobraževanj, material, prevoze in 
oglede na ekskurzijah. 

 
Sodelovanja v različnih združenjih in ostale aktivnosti:  

- sodelovanje z osnovno šolo, občino, priprava razstave …. 
- oblika sodelovanja: sodelovanje pri skupnih projektih, razstavah, prireditvah 

… 
 
Nakup orodja za rez sadnega drevja 
V letu 2008 načrtujemo nakup motorne žage, različnih škarij in ostalega orodja za 
obrezovanje sadnega drevja.  
 
Skupna hladilnica za sadje 
V obdobju 2007–2013 načrtujemo ureditev skupne hladilnice za sadje. Kapaciteta 
hladilnice bo 20 ton. 
 
 
Živinorejsko društvo  Zagorje ob Savi 
 
Namen  delovanja društva: 

- organizacija strokovnih izobraževanj članov v obliki predavanj, demonstracij, 
ogledov, ekskurzij 

- sodelovanje z raziskovalnimi in znanstvenimi institucijami 
- vzpodbujanje članov k ustvarjalnemu in kritičnemu odnosu na področju 

živinoreje 
- organizacija srečanj s podobnimi društvi 
- prenos znanja o živalih v šole in druge ustanove 

 
Cilji:  

- prizadevanje za strokovno raven dela društva 
- spodbujanje članov za strokovno izpopolnjevanje 
- prizadevanje za dvig strokovne ravni živinoreje v Zasavju 
- pospeševanje razvoja živinoreje v Zasavju 
- omogočanje strokovnih izobraževanj članov in pretok informacij 
- osveščanje širše javnosti o vlogi mesa v prehrani 

 
Indikatorji:  

- število prireditev v lastni organizaciji 
- število članov društva 
- število prireditev v okviru sodelovanja z ostalimi društvi 

 
Območje: občine Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik 
 
Vrednost programa:  5.600.000 SIT 
 
Aktivnosti: 
 
Izobraževanje, ekskurzije in tečaji:  
Letno organiziramo po več izobraževanj – vsaj dve predavanji, tečaj in dve 
ekskurziji.  
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Sodelovanja v različnih združenjih:  
Sodelovanje s Kmetijsko zadrugo, z Zvezo društev rejcev lisaste govedi Slovenije, 
Zveza društev rejcev rjavega goveda Slovenije, Govedorejskim poslovnim 
združenjem, Jable. Mengeš 
Oblika sodelovanja: sodelovanje pri skupnih projektih, razstavah … 
 
 
Društvo kmečkih žena in deklet Podkum 
 
Namen delovanja društva:  

- organizacija strokovnih izobraževanj članov v obliki predavanj, demonstracij, 
ogledov, ekskurzij 

- sodelovanje z raziskovalnimi in znanstvenimi institucijami 
- organizacija srečanj s podobnimi društvi 
- druženje in srečevanje v okviru interesnih dejavnosti 

 
Cilji:  

- prizadevanje za strokovno raven dela društva 
- spodbujanje članov za strokovno izpopolnjevanje 
- omogočanje strokovnih izobraževanj članov in pretok informacij 
- osveščanje širše javnosti o vlogi kmetijstva in podeželja 

 
Indikatorji:  

- število prireditev v lastni organizaciji 
- število članov društva 
- število prireditev v okviru sodelovanja z ostalimi društvi 

 
Območje: občina Zagorje ob Savi 
 
Vrednost programa:  5.525.000 SIT 
 
Aktivnosti v obdobju 2007–2013: 

 Tečaji: tečaj ročnih spretnosti 
 Zimska rekreacija 
 Ekskurzije: 

- ogledi kmetij, produktov turističnega razvoja podeželja v Sloveniji in tujini, 
sodelovanja mesta z vasjo, v sodelovanju z ostalimi društvi kmečkih žena 

 Ostale dejavnosti: 
- zimska rekreacija 1x tedensko (po potrebi plavalni tečaj) 
- tečaj ročnih spretnosti 

 Sodelovanje s podružnično osnovno šolo na Podkumu ob 100-letnici šole: 
- predstavitev društva z društvenimi izdelki – darilo šolarjem in učiteljem (stroški 

materiala) 
 Sodelovanje na prireditvi Krajevne skupnosti Podkum ob krajevnem prazniku: 

- predstavitev društva z društvenimi izdelki – pecivo 
 Sodelovanje na prireditvah in praznikih v organizaciji župnije na Podkumu: 

- žegnanja  
- prireditev za starostnike 
- predstavitev društva z društvenimi izdelki 

 Sodelovanje s Športnim društvom Šklendrovec ob jesenskem nogometnem 
turnirju: 
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- predstavitev društva z društvenimi izdelki 
 Sodelovanje s preostalimi Zasavskimi društvi – soorganizacija srečanja kmečkih 

in podeželskih žena osrednjeslovenskega prostora: 
- priprava spominkov za udeleženke, izdelava peciva za pogostitev (stroški 

materiala)  
- najem dvorane, vstopnine, ogledi, voditelj programa, kulturna skupina 

 Udeležba na srečanju kmečkih žena Zasavja: 
- potni stroški, kotizacija 

 
 
Društvo kmečkih žena in deklet Trbovlje 
 
Namen delovanja društva:  

- organizacija strokovnih izobraževanj članov v obliki predavanj, demonstracij, 
ogledov, ekskurzij 

- sodelovanje z raziskovalnimi in znanstvenimi institucijami 
- organizacija srečanj s podobnimi društvi 
- druženje in srečevanje v okviru interesnih dejavnosti 

 
Cilji:  

- prizadevanje za strokovno raven dela društva 
- spodbujanje članov za strokovno izpopolnjevanje 
- omogočanje strokovnih izobraževanj članov in pretok informacij 
- osveščanje širše javnosti o vlogi kmetijstva in podeželja 

 
Indikatorji:  

- število prireditev v lastni organizaciji 
- število članov društva 
- število prireditev v okviru sodelovanja z ostalimi društvi 

 
Območje: občina Trbovlje 
 
Terminski plan: 2007–2013 
 
Vrednost programa:  7.320.000 SIT 
 
Aktivnosti v obdobju 2007–2013: 

 Tečaj ročnih spretnosti, vezanih na etnologijo (različna ročna dela) – vsi četrtki od 
januarja do aprila in december 

 Ekskurzije: 
- ogledi kmetij, produktov turističnega razvoja podeželja v Sloveniji in tujini, 

sodelovanja mesta z vasjo, v povezavi z drugimi zasavskimi društvi, 2 x letno. 
 Plavalni tečaji 
 Sodelovanje s Prosvetnim društvom Čeče na srečanju harmonikarjev: 

- predstavitev društva z izdelki članic društva- v darilo udeležencem (stroški 
materiala) 

 Sodelovanje na krajevni prireditvi: 
- predstavitev društva z izdelki članic društva- izdelke podarimo udeležencem 

(stroški materiala) 
 Sodelovanje s preostalimi Zasavskimi društvi – soorganizacija srečanja kmečkih 

in podeželskih žena osrednjeslovenskega prostora: 
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- prevoz članic, kotizacija 
 Udeležba na srečanju kmečkih žena Zasavja: 

- potni stroški, kotizacija 
 
 
Društvo kmečkih žena in deklet Hrastnik 
 
Namen delovanja društva:  

- organizacija strokovnih izobraževanj članov v obliki predavanj, demonstracij, 
ogledov, ekskurzij 

- sodelovanje z raziskovalnimi in znanstvenimi institucijami 
- organizacija srečanj s podobnimi društvi 
- druženje in srečevanje v okviru interesnih dejavnosti 

 
Cilji:  

- prizadevanje za strokovno raven dela društva 
- spodbujanje članov za strokovno izpopolnjevanje 
- omogočanje strokovnih izobraževanj članov in pretok informacij 
- osveščanje širše javnosti o vlogi kmetijstva in podeželja 

 
Indikatorji:  

- število prireditev v lastni organizaciji 
- število članov društva 
- število prireditev v okviru sodelovanja z ostalimi društvi 

 
Območje: občina Hrastnik 
 
Terminski plan: 2007–2013 
 
Vrednost programa: 9.213.000 SIT 
 
Aktivnosti v obdobju 2007–2013: 

 Tečaji: 
- tečaj konzerviranja 
- tečaj ročnih spretnosti 

 Ekskurzije: 
- ogledi kmetij, produktov turističnega razvoja podeželja v Sloveniji in  tujini, 

sodelovanja mesta z vasjo (vstopnine, prevozi, nočitve …) 
 Ostale dejavnosti 
 Plavalni tečaji 
 Sodelovanje s Konjerejskim društvom Hrastnik- žegnanje konjev (1. nedelja v 

avgustu) 
- predstavitev društva z izdelki članic društva – darilo udeležencem (stroški 

materiala, tekstil) 
 Sodelovanje na prireditvi v organizaciji župnije na Dolu za Jakobovo nedeljo (julij) 

- predstavitev društva z izdelki članic društva – darilo udeležencem (stroški 
materiala) 

 Sodelovanje z Rdečim križem- novoletno srečanje občanov starejših od 70 let 
- predstavitev društva z izdelki članic društva – darilo udeležencem (stroški 

materiala) 
 Sodelovanje s Turističnim društvom Hrastnik Pohod po Sovretovi poti  
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- predstavitev društva z izdelki članic društva – darilo udeležencem (stroški 
materiala) 

 Sodelovanje s Sadjarskim društvom Hrastnik- Sadjarska razstava 
- priprava etnološke razstave (stroški materiala) 

 Organizacija tradicionalne prireditve Srečanje pod lipo 
- stroški materiala 

 Organizacija krompirjevega piknika (Gore) 
- stroški materiala 

 Sodelovanje s preostalimi Zasavskimi društvi – soorganizacija srečanja kmečkih 
in podeželskih žena osrednjeslovenskega prostora v Zasavju 
- priprava spominkov za udeleženke, izdelava peciva za pogostitev (stroški 

materiala)  
- najem dvorane, vstopnine, ogledi, voditelj programa, kulturna skupina 

 Udeležba na srečanju kmečkih žena Zasavja 
- potni stroški, kotizacija 

 
 
Društvo kmetic, žena in deklet na podeželju Izlake-Mlinše-Kolovrat 
 
Namen delovanja društva:  

- organizacija strokovnih izobraževanj članov v obliki predavanj, demonstracij, 
ogledov, ekskurzij 

- sodelovanje z raziskovalnimi in znanstvenimi institucijami 
- organizacija srečanj s podobnimi društvi 
- druženje in srečevanje v okviru interesnih dejavnosti 

 
Cilji:  

- prizadevanje za strokovno raven dela društva 
- spodbujanje članov za strokovno izpopolnjevanje 
- omogočanje strokovnih izobraževanj članov in pretok informacij 
- osveščanje širše javnosti o vlogi kmetijstva in podeželja 

 
Indikatorji:  

- število prireditev v lastni organizaciji 
- število članov društva 
- število prireditev v okviru sodelovanja z ostalimi društvi 

 
Območje: občina Zagorje ob Savi 
 
Terminski plan: 2007–2013 
 
Vrednost programa: 18.844.630 SIT 
 
Aktivnosti: 

 Predavanja: 
- predavanje na temo zdravja in sociale (prostor, predavatelj, pogostitev) 
- predavanje na temo gospodinjstva in kmetije, urejanje kmečkega 

doma(prostor, predavatelj, pogostitev) 
- predavanja za aktivno delo na lokalnem kot višjem nivoju (prostor, 

predavatelj, pogostitev) 
- predavanje o strategiji razvoja podeželja(prostor, predavatelj, pogostitev) 
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- predavanja oz. seznanjanje z novostmi v kmetijski politiki (prostor, 
predavatelj, pogostitev) 

- predavanja o kmetijstvu tujih držav (poročanja udeležencev) (prostor, 
predavatelj, pogostitev) 

 Tečaji: 
- tečaj na temo kulinarike (material, prostor, predavatelj) 
- plesni tečaj (prostor) 

 Delavnice: 
- ročna dela (prostor, material, predavatelj) 

 Ekskurzije: 
- ogledi kmetij, produktov turističnega razvoja podeželja v Sloveniji in tujini, 

sodelovanja mesta z vasjo (vstopnine, prevozi, nočitve …) 
- spoznavanje kulturnih znamenitosti (vstopnine, prevoz) 
- ogledi kulturnih prireditev(gledališče, opera, balet) predstav(vstopnine, 

prevoz) 
- rekreacijske ekskurzije (kopalni izleti, pohodi) (vstopnine, prevoz) 

 Ostale dejavnosti: 
- zimska rekreacija 1x tedensko (po potrebi plavalni tečaj)(prostor, predavatelj, 

prevoz) 
- izdaja revije (tisk, oblikovanje) 
- organizacija tekmovanja v peki (peciva, kruha, potic…)(prostor, komisija, 

nagrade) 
- priprave na izdelovanje učne poti 

 Prireditve in sodelovanje z drugimi organizacijami– Društvo kmetic, žena in deklet 
na podeželju Izlake-Mlinše-Kolovrat: 
- ohranjanje običajev (1 prikaz letno) 
- ohranjanje slovenske narodne pesmi (letni koncert) 
- sodelovanje z društvi kmetic iz različnih delov Slovenije (letno strokovno in 

družabno srečanje 
- degustacije izdelkov na Valvazorjevih večerih, ob praznovanju krajevnega 

praznika, bučarjada … 
- razstave ob priložnostih (velikonočna razstava, martinovanje) 
- sodelovanje z Zvezo kmetic Slovenije (udeležba na OZ, kmečke igre, okroglih 

mizah, srečanjih) 
- sodelovanje pri izboru mlade kmetice 
- sodelovanje pri izboru kmetice 
- sodelovanje na kmečkih igrah 
- sodelovanje s šolo in vrtcem 
- sodelovanje z drugimi društvi (TD, ŠD, gasilci, AMD, KD, medgeneracijsko …) 
- sodelovanje s KS, občino 
- sodelovanje z MT 
- sodelovanje z društvi Zasavja 
- izdelava spominkov za promocijo društva,  
- ogledi kulturnih znamenitosti za goste 
- kulturni program izpeljava družabnih iger 
- udeležba na srečanju kmetic Ljubljanske regije 
- udeležba na srečanjih po Sloveniji 
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Športno društvo Sopota 
 
 

 Dejavnosti: Vrednost: 

2007 
- Igre smeha in presenečenj 
- Teden gozdov 
- smučarski skoki, vzdrževana dela na 

skakalnici 

 
1.500.000,00 

SIT 

2008 

- Igre smeha in presenečenj 
- Teden gozdov 
- smučarski skoki 
- ekskurzija 
- urejanje dostopov do slapov v okolici  
- Izid prospekta 

 
 

2.200.000,00 
SIT 

2009 
- Igre smeha in presenečenj 
- Teden gozdov 
- smučarski skoki 
- ureditev lastnih prostorov 

 
 

2.500.000,00 
SIT 

2010 

- Igre smeha in presenečenj 
- Teden gozdov 
- Smučarski skoki 
- Praznovanje 10. letnice društva 
- Izvedba novitet v programu 

 
 

2.000.000,00 
SIT 

2011 

- Igre smeha in presenečenj 
- Teden gozdov 
- smučarski skoki 
- vzdrževalna dela na skakalnici, poteh

… 

 
 

1.500.000,00 
SIT 

2012 

- Igre smeha in presenečenj 
- Teden gozdov 
- smučarski skoki z bolj intenzivnim 

sodelovanjem in izmenjavo 
tekmovalcev 

 
1.500.000,00 

SIT 

2013 
- Igre smeha in presenečenj 
- Teden gozdov 
- smučarski skoki 
- medregijsko sodelovanje 

 
1.500.000,00 

SIT 

 
Vrednost programa: 12.700.000 SIT 
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Študijski krožek Sopota 
 

Dejavnosti: Vrednost: 
- Teden vseživljenjskega učenja 
- izobraževalna delavnica 
- domači kruh iz karavajc 

 
700.00,00  

SIT 
- Teden vseživljenjskega učenja 
- zbiranje etnološkega izročila o 

domačem kraju 
- tekoče dejavnosti 

 
 

500.000,00 
SIT 

- Teden vseživljenjskega učenja 
- izid publikacije o domačem kraju 
- vzajemno sodelovanje z drugimi 

krožki 
- po Nežini poti nova obleka na Kum
 

 
1.500.000,00 

SIT 

- Teden vseživljenjskega učenja 
- ekskurzija 
- predstavljanje delovanja ŠK 
 

600.000,00 
SIT 

- Teden vseživljenjskega učenja 
- izobraževalno predavanje 
 

500.000,00 
SIT 

- Teden vseživljenjskega učenja 
- gostovanje etnologov 
 

800.000,00 
sit 

- Teden vseživljenjskega učenja 
- 10-letnica ŠK Sopota 

1.000.000,00 
SIT 

 
Vrednost programa: 5.600.000 SIT 
 
 
Ljudski pevci iz Svibnega 
 
 

 Dejavnosti: Vrednost: 

2007 
- nastopi doma in v gosteh 
- zbiranje gradiva 
- Teden vse življenjskega učenja 

 
500.000,00 

SIT 

2008 
- pevska delavnica ljudskih pevcev Zasavja 
- Teden vseživljenjskega učenja 
- redna srečanja in  nastopi 

 
1.000.000,00 

SIT 

2009 
- redna srečanja in  nastopi 
- Teden vseživljenjskega učenja 
- predstavitev ljudske pesmi osnovnošolskim 

otrokom 

 
800.000,00 

SIT 

2010 
- priprava in izid nove publikacije 
- Teden vseživljenjskega učenja 
- redna srečanja in  nastopi 
- strokovna ekskurzija 

1.500.000,00 
SIT 
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2011 
- izobraževalna pevska delavnica 
- Teden vseživljenjskega učenja 
- redna srečanja in  nastopi 

1.200.000,00 
SIT 

2012 
- gostovanje etnologov 
- Teden vseživljenjskega učenja 
- redna srečanja in  nastopi 

1.000.000,00 
SIT 

2013 
- ekskurzija 
- Teden vseživljenjskega učenja 
- redna srečanja in nastopi 

1.000.000,00 
SIT 

                                     
Vrednost programa: 7.000.000 SIT 
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PRILOGA 7: Blate – Stari Hrastnik – »kmetijsko turistični proizvod« 
 

Predlog idejne zasnove projekta 
 

B l a t e  – S t a r i   H r a s t n i k 
 

KMETIJSKO TURISTIČNI PROIZVOD 
 

Idejna zasnova projekta Park Blate – Stari Hrastnik upošteva zemljišče med 
Hrastnikom in Dolom pri Hrastniku, ki je bilo zadnjih dvesto let degradirano z 
rudarjenjem. Z zapiranjem rudnika Trbovlje-Hrastnik je skoraj celotno področje 
postalo last RS – Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS. 
Tu je bila nekoč vas Hrastnik, ki je zavoljo rudarjenja propadla. Prostor postaja zato 
aktualen za druge namene in je zanimiv, ker v strnjeni površini obsega 35 ha. Do 
nedavnega so bili to travniki in pašniki, deloma gozdovi. Območje se v zadnjem 
desetletju hitro zarašča in travnikov je le še 23 % celotne površine, kar je zgolj za 
kmetijske programe premalo. Prostor bi bil uporaben za dodatne programe, saj ima 
številne vrednosti: 

- enovita, nedeljena površina, 
- dostopnost z več strani, 
- naravno zaledje Hrastnika, 
- predvsem Blate imajo izjemno slikovite razglede in so že zdaj izhodiščna 

točka za pohodnike (Kal, Mrzlica …). 
 

Možni proizvodi: 
 
Kmetijski: 

- vzdrževanje površine za drobnico in konje 
-  poraba vseh proizvodov v verigi meso, mleko, gnoj, kompost 
- energija: rastlinjaki za zelenjavo 

 
Turistični: 

- rekreacijske površine za piknike 
- sprehajališča in ogled živali v oborah, 
- stalna (celoletna) razstava malih živali 
- izhodišča za pohodnike in tabornike 

 
Dodatni: 

- vzrejališče avtohtone slovenske pasme psa  Kraševca, 
- posebni programi za otroke in mladino (enodnevni, dvodnevni, tridnevni), 
- posebni programi za mlade (šola tujih jezikov ob kmečkem delu), 
- naselje z apartmaji, 
- etnološke zbirke (muzej na prostem). 
 

Strateški cilji: 
- za potrebe drobnice in konj ponovno pridobiti celotne prvotne travniške in 

pašne površine; 
- degradirane površine hortikulturno in infrastrukturno urediti v dejanske p a r - 
      k o v n e  površine; 
- s programom MOJ LEPI MALI SVET privabiti odrasle, starše in otroke ter 

umestiti svoje proizvode. 
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Ciljne skupine 

-  prebivalci Dola, Hrastnika in ožje ter daljne okolice, izletniki, pohodniki, 
-  obiskovalci zdravilišča Laško, Rimskih Toplic, 
-  organizirane skupine od drugod, 
-  dodatni počitniški učni programi za osnovnošolce in dijake. 
 

Vodilni proizvod Park Blate – Stari Hrastnik s programom Moj lepi mali svet 
Opuščeno površino Blat – Stari Hrastnik in slab ekološki sloves Zasavja bi morali 
izboljšati z urejanjem gozda in hortikulturno ureditvijo. Čeprav ima Zasavje boljši 
zrak kot na primer Celje, Ljubljana … Urejeno območje bi predstavljalo s 
Hrastnikom, ki je že deset let prvak regije po urejenosti v kategoriji srednjih 
mest,večjo privlačnost za obiskovalce. 
 

Naravne možnosti: 
- hortikulturno urejene poti, nasadi rož, drevja, grmičevja, počivališča, pohodne 

poti 
- kulturno vključiti obeležja žrtvam, pobitih po vojni  
- urejene travniške in gozdne površine 
- celoletna razstava malih živali: mačke, zajci, perutnina … v oskrbi društva 

gojiteljev malih živali 
 

Gostinsko  prenočitvene možnosti: 
- kioski, ute … s prodajo kmetijskih proizvodov 
- urejeni prostori za piknike 
- hišice apartmajev v kmečkem stilu 
- etnografski  muzej na prostem 

 
Športno-rekreacijske možnosti: 

- urejene poti za sprehode in izhodiščne točke pohodov 
- Enostavna, lesena igrala – lahko tudi kot otočki v nasadu koruze 
- Prostor za otroško formo vivo 
- Posebni otroški programi za razna kmečka opravila 

 
Take vrste parki so v svetu zelo dobro obiskani, pri nas pa bi bila to posebnost, ki bi 
spreminjala predstavo o črnem Zasavju. 
 
O R G A N I Z A T O R J I : 

- Rudnik Trbovlje – Hrastnik v zapiranju 
- Občina Hrastnik 
- zainteresirani posamezniki – fizične osebe 

 
Nosilec razvoja bi morala biti Občina Hrastnik z razvojno agencijo in s svojimi društvi 
– turističnim, sadjarskim, konjeniškim, čebelarskim … Rudnik v zapiranju pa bi moral 
sodelovati pri urejanju površin. 
 
Po izdelavi projekta na razvojni agenciji bi morali ustanoviti delniško družbo z 
osnovnimi vložki, fizične osebe pa pozvati k sodelovanju z osebnim kapitalom. 
Predvsem pa izrabiti vse možne vire finansiranja države in EU. 
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Drugi proizvodi: 
1. Poraba kmetijskih proizvodov v verigi meso-mleko, gnoj–kompost, rastlinjaki-

zelenjava. Proizvodi, kot sir in mesni izdelki …, naj bi bili v dolgoročnem 
programu in bi se vključili kasneje. 

2. Vzrejališče psa kraševca pa je nujno, ker je treba črede in lastnin v 
varovanem območju fizično zavarovati pred vdorom neželenih oseb (tatov 
…).. Kraševec se zna prilagoditi živalim, jih čuva, je velik človekov prijatelj. 
Ker je ta avtohtona slovenska pasma v zamiranju, bi bilo prav, da jo 
ohranjamo tudi na našem področju. 

 
Lokacija objektov: 

1. Centralni objekt MOJ LEPI MALI  SVET – glavni vstop na Blatah, kjer bi 
moralo biti tudi večje parkirišče. 

2. Panoramsko-razstavni objekt Blate – večji plato na robu grebena, kjer je 
prelep pogled vse do Kuma. Oba objekta bi morala biti povezana. 

3. Manjše apartmajsko naselje, imenovano Stari Hrastnik, s prostorom za 
etnološko zbirko, muzeja na prostem. Najustreznejše bi bilo območje 
dnevnega kopa ob cesti Hrastnik–Blate. 

4. Vzgajališče kraševca – v gozdu nad Brnico oziroma pod panoramsko 
razstavnim objektom. 

5. Skupinski hlev za konjeniški klub na območju obstoječega čebelnjaka. 
6. Prostor za taborjenje s kozolcem – na jasi v osrednjem delu območja. 
7. Rastlinjaki bi imeli ugodne pogoje  nad bivšimi travniki nad Brnico, kjer so bili 

zaradi sončne lege vinogradi. 
8. Rekreativne površine s kamini in uticami ob pešpoti Hrastnik–Brnica nad 

brniško skalo oziroma sedanjim gradbenim podjetjem. 
9. Nad skalo so tudi sledi lovskega gradiča celjskih grofov Freudeneck, kar bi 

lahko obeležili z razlagalno tablo. 
 
Vsi objekti bi morali biti grajeni montažno-demontažno z veliko lesa in obvezno z 
elementi stare kmečke arhitekture tega območja. 
 
Dejavnosti po letih: 
 
2006 in  2007 

1. Pridobiti koncesijo od Sklada kmetijskih in gozdarskih zemljišč RS za 
večino neporaščenih površin Blate – Stari Hrastnik (najemnik Valter Moljk). 

2. Pričeti z razgovori o možnostih in pogojih za odkup zemlje (Sklad – Občina 
Hrastnik) 

3. Pridobljene površine koristiti s kmetijsko dejavnostjo – pašniki za drobnico, 
košnjo… in tako preprečevati zaraščanje.  

4. Izdelava arhitekturnega projekta za območje Blate – Stari Hrastnik 
(Razvojna agencija). 
 

2008 
1. Ustanoviti delniško družbo z mešanim kapitalom (občina, rudnik, fizične 

osebe, društva …). 
2. Prenos koncesij in zemljišča na pravno osebo. 
3. Ograditi zunanje območje. 
4. Zgraditi infrastrukturo: 

- trije glavni vstopi na območje: Igričnik, Blate in Leše, 
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- povezava teh vstopov z makadamskimi cestami, 
- Zgraditi električno napeljavo, vodovod in kanalizacijo za bodoče 

gradbene objekte po projektu ter kabel za elektronsko poslovanje in 
video nadzor. 

5. Dokončati vzgajališče za pse kraševce. 
  
2009 

1. Pričeti z gradnjo centralnega objekta na Blatah (Moj lepi mali svet – s 
stalno razstavo malih živali). 

2. Pričeti z gradnjo skupinskega hleva za konjeniško društvo. 
3. Zgraditi platformo za taborjenje s kozolci – drenažo, elektriko, vodo, 

kanalizacijo … 
 
2010 

1. Izdelava gnojnih jam za zbiranje gnoja, gnojevke in organskih odpadkov 
(nitratna direktiva EU). 

2. Proizvodnja plina, komposta za lastne potrebe (rastlinjaki). 
3. Zgraditi prve rastlinjake na bivšem območju brniških vinogradov. 

 
2011 

1. Pričeti z gradnjo panoramsko razstavnega objekta. 
2. Izdelati dokumentacijo za apartmaje oziroma hišice v vasi Stari Hrastnik v 

starem kmečkem stilu s poimenovanjem kmetij, ki so bile na tem območju 
(glej Zgodovino Trbovelj, Hrastnika in Dola Janka Orožna !). 

3. Izdelava večjega muzeja na prostem z etnološko zbirko kmečkega orodja 
in drugih naprav ter razlagalnih tabel z zgodovinskim zapisom Starega 
Hrastnika. 

4. Zaključiti finančno konstrukcijo za gradnjo – verjetno zasebni kapital. 
Podjetniki bi lahko postavili hišico za svoje stranke, saj v bližini ni hotelov 
oziroma prenočitev. 

5. Zagotoviti prostore turistične agencije v sklopu apartmajev oziroma 
kmečkih hišic in priložnostne restavracije s poudarkom na knapovskih in 
starih zasavskih jedeh. (Povezava z Revirskim muzejem Trbovlje, ki je to 
že proučeval in izdal knjigo receptov.) 

 
2012 

1. Nadaljevati z gradnjo objektov. 
2. Hortikulturno urejanje območja z zaključnimi deli. 

 
2013 

1. Dokončati objekte in dejavnosti, ki so izpadli iz terminskih planov iz kakršnih 
koli razlogov. 

 
Finančna ocena projekta po letih 
 
Finančna ocena je zahtevnejša tema in sledi po sprejetju projekta. 
 
 Dol pri Hrastniku, 17. okt. 2006                      Predlagatelji :  
                                                                                  Valter Moljk 
                                                                                  Polona Špajzer 
                                                                                  Andraž Velej 
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PRILOGA 8: Nabor idejnih predlogov za turistični razvoj občine Radeče 
 
 
1. Področje doline Sopote–Svibno–Magolnik: 

- oživitev tematskih poti: kolesarske, konjeniške, pohodniške, gozdne učne 
poti 

- oživitev vinske poti Zagrad v povezavi z lastniki vinskih goric 
- odprtje turistične kmetije v Zagradu – Dragica Kovačič  
- odprtje turističnih kmetij na Svibnem – Boris Bervar, Friderik Žonta, Pavla 

Čonda  
- otvoritev kmetije s stalno zbirko starih kmečkih orodij in ur ter konjeništvom 

pri Adamu Ključevšku  
- izdelovanje oklepov in ostalih izdelkov domače in umetnostne obrti pri 

Martinu Oblak  
- odprtje turistične kmetije pri Gašperjevem kostanju na Močilnem 
- zasnežitev smučišča na Magolniku in postavitev sankaške in tekaških prog 
- adaptacija oz. novogradnja stavbe na vrhu Magolnika in ureditev dovozne 

poti 
- vzpostavitev e- točke in kontrolnih točk za tematske poti 
- zagotovitev prostorov za neformalne oblike izobraževanja v okviru CVU 

Radeče  
- izgradnja prostora za mladinske tabore in izobraževalne dejavnosti na 

prostem 
 
 
2. Področje reka Sava–Park Dvor–Brunk–Vrhovo: 

- izgradnja pomola na Savi s čolnarno in gostinskim lokalom 
- ureditev prireditvenega prostora ob Savi 
- izgradnja prehodnega avto kampa pri novem savskem mostu 
- ureditev pešpoti ob Savi do ribiškega doma in namestitev klopi in košev 
- oživitev parka Dvor  
- obnova in izgradnja prenočitvenega objekta Mali dom na Hotemežu 
- izgradnja kampa pri ribiškem domu 
- otvoritev turistične kmetije Duške Skoporc na Brunku 
- vzpostavitev pohodnih in kolesarskih poti na področju Vrhovega 
- izdelava priveza za čolne in jadrnice v Vrhovem 

 
 
3. Staro mestno jedro  Stari grad–Trubarjevo nabrežje:  

- vzpostavitev TIC-a v Trinkovi graščini na Titovi 2 
- nakup splavarske oštarije Savus in oprema konferenčne sobe za 

izobraževalne namene 
- ureditev in osvetlitev grajskega hriba in pešpoti na Kum 
- preureditev dvorca Turn v muzej ali poročno dvorano 

 
 
4. Obnovitev in oživitev obstoječih športno rekreativnih objektov: 

- obnovitev nogometnega stadiona in atletske steze in zidava prizidka k 
športni dvorani 

- obnovitev letnega kopališča in razširitev gostinske in rekreativne ponudbe 
- oživitev dejavnosti v Lovskem domu in strelišču na Močilnem 
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PRILOGA 9: Predvideni program na Svibnem 
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PRILOGA 10: Pobuda za projekt Sistem toplotnega ogrevanja na lesno 
biomaso v zaselkih Svibno in Jagnjenica 
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PRILOGA 11:  Aktivnosti posameznih investitorjev po letih  
 
 

 


