
 

 

 

 



O projektu 
 

Funšterc, festival zasavske kulinarike 2012, je nadaljevanje uspešne 

zgodbe, ki smo jo pričeli pisati v prejšnjem letu. Želja po ohranitvi 

tradicionalne zasavske kulinarike, promocija le-te med mlajšimi 

generacijami ter izziv, pripraviti turistično prireditev v Hrastniku so 

glavne primesi projekta, ki ga želimo predstaviti.  

 

Projekt je zasnovan kot druženje ter sproščeno tekmovanje med ekipami 

(povečini gre za različna društva). Tekmuje se v inovativni pripravi 

funšterca ter krumpantoča, tradicionalni zasavskih jedi. Zmagovalne 

ekipe določi strokovna komisija, prav tako pa svoje zmagovalce izberejo 

tudi obiskovalci, ki jih na ta način neposredno vključimo v samo dogajanje.  

 

Odziv v prvem letu je bil večji od pričakovanega, kar nas navdaja z 

optimizmom ter željo po nadgradnji projekta in s tem razvoju ne le 

prireditve, temveč tudi tradicije in predvsem turizma v vseh zasavskih 

dolinah. V letošnjem letu želimo obogatiti celoten program, počasi 

dodajati še ostale tradicionalne jedi, z organiziranimi otroškimi 

delavnicami poskrbeti za najmlajše ter seveda poskrbeti za odlično vzdušje 

ter bogate nagrade za obiskovalce ter tekmovalce na prireditvi Funšterc, 

festivalu zasavske kulinarike. Prvo leto je prireditev obiskalo med 500 in 

700 obiskovalcev.  

 

Velik pomen smo že v prvi izvedbi namenili prepoznavnosti prireditve ter 

gradnji blagovne znamke. Začrtali smo triletni načrt razvoja prireditve,  v 

katerem je osrednjega pomena dobra prepoznavnost po vsej Sloveniji. Že 

v prihodnjem letu pa načrtujemo tudi razširitev na evropske razpise ter 

popestritev z gosti iz tujine. Ker želimo graditi dolgoročno uspešen 

projekt v simbiozi z okoljem ter okoliškimi društvi ter aktivnimi 

posamezniki, se na vas obračamo z željo po sodelovanju.  

 

 

 

 



      Prireditev Funšterc, festival zasavske kulinarike se bo že v prihodnjem 

letu širil v vse tri zasavske občine, za promocijo pa bo poskrbljeno tudi v 

Ljubljani. 

 

Razširitev projekta bo v letu 2012 slonela predvsem na še večji 

prepoznavnosti, večjemu številu sodelujočih ekip (društev), poleg funšterca 

pa bomo letos vključili tudi drugo, predvsem za Hrastnik značilno jed - 

krumpantoč. V sodelovanju z Mladinskim centrom Hrastnik pripravljamo 

otroške delavnice za najmlajše, bogat srečolov, nagradne igre ter še večjo 

vključenost obiskovalcev v samo prireditev.  

 

O organizatorju 
 

Društvo Rast je mlado društvo, ki združuje predvsem mlade, vendar že 

izkušene posameznike, ki si želijo aktivno sooblikovati okolje v katerem 

živijo. Poleg Funšterca, festivala zasavske kulinarike, društvo razvija 

tudi druge projekte. Nekaj prepoznavnosti že ima projekt V Hrastniku.si, 

kjer želimo predvsem združiti različna društva, da na enem mestu 

promoviramo naše aktivnosti in s tem obvestimo tudi občane, da se 

marsikaj dogaja v naši občini. V preteklem letu smo pričeli tudi z 

dobrodelno dražbo, katero bomo vsako leto ponovili in na ta način 

poskušali s socialnim projektom  opozarjati tudi na socialno ogrožene ljudi, 

ki jih je v naših krajih vse več. V prihodnje načrtujemo tudi iniciativo za 

oživitev Vile de Seppi v Hrastniku, sodelovanje na različnih prireditvah 

drugih društev ter predvsem veliko sodelovanja v okolju v katerem 

delujemo.  Z željo vzpodbuditi aktivno državljanstvo, želimo v prihodnje 

organizirati več okroglih miz, javnih tribun in podobno.  

 

 

 

 

 



V  letu 2011 so v tekmovalnem delu sodelovale naslednje ekipe:  

- TURISTIČNO DRUŠTVO HRASTNIK, 

- EKIPA OBMOČNE OBRTNE ZBORNICE HRASTNIK, SEKCIJA GOSTINCI, 

- VARSTVENO-DELOVNI CENTER ZAGORJE, 

- DRUŠTVO INVALIDOV HRASTNIK, 

- RUDARSKA GODBA HRASTNIK,  

- STEKLARSKA GODNA HRASTNIK,  

- DRUŠTVO KMEČKIH ŽENA IN DEKLET PODKUM,  

- DRUŠTVO KMEČKIH ŽENA IN DEKLET TRBOVLJE,  

- FUNŠTERC TEAM BOBEN – ČEČE, 

- MLADINSKI VAL RADIA KUM, 

- KLUB ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA HRASTNIK, 

- GIBANJE ZA DOSTOJNO DELO IN SOCIALNO DRUŽBO, 

- DRUŠTVO NAŠ HRASTNIK, 

- LAS ZASAVJE.  

V letu 2011 so nam kot partnerji zaupali:  

- OBČINA HRASTNIK,  

- REGIONALNI CENTER ZA RAZVOJ, V 3 KRASNE, 

- ELSTIK D.O.O.,  

- ZASAVJE.ORG,  

- ZASAVC,  

- RADIO KUM,  

- STEKLARNA HRASTNIK,  

- LOPARJI.SI,  

- MLADI.SMO, 

- URAD VLADE RS ZA KOMUNICIRANJE,  

- PLANINSKI DOM GORE,  

- KOMUNALA HRASTNIK,  

- KRC HRASTNIK,  

- ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V MARIBORU,  

- DAMIJANA NAPRET s.p.,  

- PGD PRAPRETNO,  

- GOSTIŠČE ZADRUŽNI DOM ČEČE,  

- NUREDINI LJUFTI s.p., trgovina s sadjem in zelenjavo. 

 



Fotografije prireditve 2011:  

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Kontakti 

 

Društvo Rast 

Boben 34 

1430 Hrastnik 

www.drustvo-rast.si  

info@drustvo-rast.si  

www.facebook.com/funsterc  

 

Davčna številka: 89640187 (nismo zavezanec za DDV) 

Trr: SI56 6100 0000 3757 642 (Delavska hranilnica) 

 

Mateja Jecl, predsednica društva 

031 872 473 

 

Marko Funkl, vodja projekta 

041 602 618 
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