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Priloga 1 
 
OPISI PROJEKTNIH VLOG (2. JP LAS SSD za sredstva ESRR) – povzeto iz prejetih vlog 
 

1. Parkirišče pri gradu Komenda (prijavitelj Občina Polzela, partnerji Osnovna šola Polzela, 
Turistično društvo Občine Polzela, Bistro Pasijonka, kavarna in slaščičarna na Gradu 
Komenda, s.p.) 
 
Namen ureditve parkirne površine ob gradu Komenda je povezan z uporabo obstoječe 
kulturne infrastrukture, spodbuditi  inovativno povezovanja lokalnih deležnikov za skupen 
nastop na trgu, sodelovanja med posameznimi nosilci ponudbe na področju turizma, 
kulture, trgovine in proizvodnje, gospodarskih dejavnosti in njene učinkovite uporabe 
učinkovita, je potrebno še zagotoviti primerno parkirno površino ob samem Gradu 
Komenda. 
 

2. Svetovalni center za spodbujanje sonaravnega vrtnarjenja (prijavitelj Jože Šmit, s.p., 
partnerji, Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko, Studio Forma, Samo Sadnik, s.p.) 

 
Z edinstveno operacijo bomo vzpostavili Svetovalni center za spodbujanje sonaravnega 
vrtnarjenja in aktivirali prebivalce SSD k prilagajanju na spremenjene, zdravstvene, 
gospodarske in okoljske spremembe. Zaradi posledic epidemije virusa COVID-19 se bo 
povečalo število brezposelnih oseb zato je v tem obdobju samooskrba z sonaravno pridelano 
hrano ključnega pomena na ravni gospodinjstva, lokalne skupnosti in širše. Z vzpostavitvijo 
infrastrukture bomo zagotovili prenos znanja iz teorije v prakso za vse zainteresirane 
prebivalce s področja SSD. Z inovativnim pristopom bomo omogočili samooskrbo s sadikami 
in lokalno pridelano hrano od sadike do pridelka. V celotnem procesu bo v ospredju 
prilagoditev na podnebne spremembe in učinkovita uporaba naravnih virov.  

 
3. Znanje za (zdrav) razvoj (prijavitelj Dominika Bau, s.p., partnerji OŠ Vransko-Tabor, EKO GEA 

EKOLOGIJA, d.o.o., ZIKŠT 3 jezera, Mladinski center Žalec) 
 

Operacija odgovarja na lokalni razvojni izziv povezan s primanjkljajem spodbude za družbeno 
povezovanje in šibko podjetniško pobudo. Zanj podaja rešitve, ki se bodo izrazile v načrtovanih 
rezultatih in učinkih. Glavni cilj operacije je vzpostavitev pogojev za socialno vključenost. Namen 
operacije je izboljšati »socialno klimo« med ranljivimi skupinami, kar pomeni, pozitivno 
prispevati k njihovi boljši psihološki samopodobi, povečanju kompetenc in zaposljivosti. 
 
4. S kolesom in peš za zdravo življenje vseh (prijavitelj Občina Prebold. partnerji Studio forma, 

Samo Sadnik s.p., Osnovna šola Prebold, Turistično društvo Prebold) 
 

Operacija »S kolesom in peš za zdravo življenje vseh« predstavlja izvedbo aktivnosti, s katerimi 
bo zagotovljena nova urbana oprema v centru Prebolda pri OŠ Prebold, Graščinska 7, 3312 
Prebold,  ki bo pripomogla k ohranjanju in izboljšanju stanja narave in okolja. 
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Za varovanje okolja in ohranjanje narave lahko v veliki meri poskrbimo prebivalci sami. Z 
aktivnostmi v operaciji želimo prebivalcem s postavitvijo ustrezne infrastrukture in  
ozaveščanjem o aktivni mobilnosti omogočiti, da bodo lahko skrbeli za zdravo, čistejše okolje ter 
hkrati za zdravo telo. 
 
5. Artopolis: Umetnostni sistemi (prijavitelj Zavod za razvoj in raziskave kulturnega področja 

Artopolis, partner GAR RI, računovodstvo in inženiring, Romana Žnidar, s.p.) 
 

Artopolis: Umetnostni sistemi je sklop dveh zaključenih in medsebojno povezanih 
izobraževalnih programov, primarno namenjen izobraževanju lokalnih posameznic_kov, ki 
opravljajo dejavnost v kreativno kulturnem sektorju (KKS). Posredno pa je projekt namenjen 
promociji in podpori razvoja vezi med KKS in gospodarskim sektorjem v Spodnji Savinjski dolini. 

 
6. Forum znanja in povezovanja Braslovče (prijavitelj PGD Braslovče, partnerji Zavod za 

kulturo, turizem in šport Vransko, Anton Blaj d.o.o., Društvo podeželskih žena Braslovče) 
 
Projekt “FORUM ZNANJA IN POVEZOVANJA BRASLOVČE” je program, ki se bo izvajal trajnostno 
in bo temelj za vse nadaljnje projekte, ki se bodo razvijali v sklopu socialnega in 
medgeneracijskega povezovanja v lokalnem okolju. Izvedene bodo številne aktivnosti za 
izobraževanje in usposabljanje ranljivih skupin na področju požarne varnosti in dejavnosti za 
promocijo zdravja. Pomemben bo tudi doprinos projekta na področju varovanja okolja in 
narave, saj bo vzpostavljen okolju prijazen gasilni sistemi. Z uspešno izvedbo projekta bomo na 
inovativen način povezali in vključili vse starostne generacije. Krepili bomo dolgoročno 
sodelovanje in povezovanje ranljivih skupin, ki so bile v našem okolju do sedaj zelo 
zapostavljene. V projektu bomo vključili in povezali partnerje iz več različnih segmentov in s tem 
razširili vpliv strategije lokalnega razvoja. 
 
7. Center »Krog generacij« (prijavitelj UPI ljudska univerza Žalec, partnerji Slovenska 

filantropija – PE Hiša sadeži družbe Žalec, ZIKŠT 3 Jezera – Zavod za izobraževanje, kulturo, 
šport in turizem Braslovče, Društvo univerza za tretje življenjsko obdobje Vransko) 

 
Nadaljevanje aktivnosti in nadgradnja le te, ter širitev mreže udeležencev in njihovo aktivno 
udeležbo v lokalnih okoljih, ter možnost zaposlitve. Rezultati obstoječih centrov (večgeneracijski 
in medgeneracijski) kažejo, da je ohranitev in nadaljevanje le teh potrebno. Specifični cilj je 
spodbujanje socialnega vključevanja oseb, izpostavljenih tveganju revščine ali socialne 
izključenosti, vključno z najbolj ogroženimi in otroki. Naš namen je aktivno vključevanje, 
vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanja zaposljivosti. 
Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v 
zdravju. Prenos kulturne dediščine iz roda v rod ter s tem ohranjanje tradicionalnih veščin, 
medgeneracijsko aktivirati in ozaveščati o kulturni dediščini ter naravnih vrednotah in 
zavarovanih območjih. Neformalno skozi vse aktivnosti konkretno, praktično, vsakodnevno, 
pravilno usmerjanje ravnanja z odpadki. 
 
 



        

3 

 

 
8. Razvoj novih programov za celostno psihofizično ter socialno blagostanje in dvig kakovosti 

življenja (prijavitelj Katja Valenčak Centrih, s.p., partnerji Čebelarsko društvo Prebold, 
Občina Polzela, Zavod GEA, zavod za psihosocialno svetovanje in socialne inovacije) 

 
Pričakovani učinki operavcije so izboljšan, končen zunanji in notranji izgled poslovnega objekta v 
prvi fazi, v drugi pa prepoznavanje kvalitet življenj in pristopov, ki omogočajo pridobitev in 
ohranjanje dobrega psihofizičnega ter socialnega blagostanja, vzpostavitev uporabe primarnih 
pristopov zdravstvenega varstva  in komplementarno medicino za dobrobit posameznika in 
družbe. 
 
9. Center za mikrobiologijo prehrambnih produktov (prijavitelj IHPS, partnerji Savinjska 

pivovarna d.o.o., Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Celje, 
Izpostava Žalec, Društvo sadjarjev celjske regije) 

 
V okviru tematskega področja 1 – Ustvarjanje novih delovnih mest, je na podlagi analize stanja 
lokalnih potreb identificirano, da se na območju LAS SSD kaže problematika na področju 
pomanjkanja delovnih mest ter je tako identificirana potreba po vzpostavitvi novih delovnih 
mest in dejavnostih ki posredno ali neposredno vplivajo na povečanje gospodarske in 
podjetniške aktivnosti. Po drugi strani so vzpostavljeni pogoji za razširitev podjetniške aktivnosti 
v gospodarskih subjektih, ki danes že uspešno opravljajo svojo dejavnost na podeželju. Na 
podlagi opravljenih analiz so zaznani pogoji za spodbujanje dejavnosti, ki zagotavljajo ohranitev 
ali povečanje delovnih mest. Na osnovi analize in identifikacije problematike, je izpeljan cilj 1.3. 
Usposabljanja in izobraževanja za večjo podjetnost podjetnikov, kmetovalcev in drugih, ki se 
ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo (okrepljena bodo znanja z usposabljanjem in izobraževanjem 
akterjev, ki se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo). 
 
10. Z gibanjem do boljšega počutja (prijavitelj Občina Žalec, partnerji Zavod za kulturo, šport in 

turizem Žalec (ZKŠT Žalec), Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec (CKZ SSD), Coda, trženje 
in svetovanje, Žan Skok s.p., Koronarni klub Savinjska dolina Žalec) 

 
Operacija je skladna z vsemi razvojnimi izzivi SLR LAS SSD, prednostno pa naslavljamo tematsko 
področje večje vključenosti mladih, žensk in ranljivih skupin, saj bomo v sklopu projekta na treh 
(3) lokacijah občine Žalec zagotovili opremo na prostem ter spodbudili ljudi h gibanju in 
aktivnemu življenjskemu slogu. S promocijskimi in animacijskimi vsebinami smo ciljno usmerjeni 
v zdrav razvoj otrok in mladine, zdrav in aktiven življenjski slog prebivalcev, ne glede na 
ekonomske možnosti posameznika ter v aktivnejše preživljanje starosti. 
 
Sočasno bomo promovirali:  
- višjo kakovost življenja z vlaganjem v ustrezno infrastrukturo,  
- medgeneracijsko sodelovanje za spodbujanje zdravega in aktivnega življenjskega sloga 
ranljivih ciljnih skupin,  
- mreženje interesov in iskanje novih načinov zaposlitvenih možnostih, varovanja okolja ter 
skupnostnega ukrepanja proti podnebnim spremembam, 
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- aktivnosti, storitve in informacije o novo urejenih površinah za preživljanje prostega časa na 
prostem, ki bodo javne in brezplačno dostopne vsem ciljnim skupinam. 
 
11. Ureditev Jurijevega trga in pešpoti Tabor-Ojstriška vas, odsek Tabor (prijavitelj Občina 

Tabor, partnerji JVIZ OŠ VRANSKO-TABOR, LESMAT d.o.o., Pevsko društvo Tabor) 
 
Namen operacije je ureditev skupnega prostora, ki bo nudil možnosti za večje vključevanje 
ranljivih skupin v družbeno sfero lokalne skupnosti. Glavne aktivnosti zajemajo izgradnjo trga in 
parkirišč, postavitev urbane opreme (klopi, koši, svetilke), zasaditev/presaditev dreves, 
grmovnic, trave ter postavitev pitnika, paviljona in makete Tabora. 
 
12. Z delavnicami v rastlinjakih spodbujamo samooskrbo v Spodnji Savinjski dolini (prijavitelj 

Rudi Zupanc, s.p., partnerji Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Vrtnarstvo 
Marolt, TD Šempeter) 

 
Predmet operacije je postavitev treh manjših rastlinjakov (do 30m2), v katerih vzgajamo sadje, 
zelenjavo, začimbe in zelišča. Ob rastlinjake se umesti zbiralnik za deževnico (do 250 kubikov 
vode), da na ta način poskrbimo tudi za trajnostni način zalivanja oz. vzdrževanja rastlin. S 
pomočjo rastlinjakov bomo izvajali učne delavnice, s katerimi bomo predstavili dejavnost 
ključnim javnostim, jih naučili trajnostnega pristopa k pridelavi hrane in možnosti samooskrbe. 
 
13. Z e-kolesi povezujemo Spodnjo Savinjsko dolino in spodbujamo trajnostno mobilnost 

(prijavitelj Rudi Zupanc, s.p., partnerji Zelena doživetja, d.o.o., ZKŠT Žalec, Turistično društvo 
Šempeter) 

 
Vzpostavitev flote e-koles (različnih velikosti – za odrasle in otroke, prikolice za najmlajše), 
primernih za vožnjo po asfaltiranih cestiščih, kot tudi po peščeni podlagi. Ključni kazalniki so 
realizacija nakupa in oddajanja e-koles in izvedba delavnic za uporabo e-kolesa za starejše 
prebivalce SSD. 
 
14. Laboratorij za fizikalne analize tal (prijavitelj IHPS, partnerji Marovt sistemi, d.o.o., KGZS 

zavod Celje, Izpostava Žalec, Združenje hmeljarjev Slovenije) 
 
Glavne aktivnosti operacije so opredeljene v štirih točkah. Osnovna aktivnost bo vzpostavitev 
laboratorija za fizikalne lastnosti tal, kar vključuje posodobitev obstoječega laboratorija, 
vzpostavitev laboratorijske opreme (Hyprop, Ksat, WP4-C, peč …) ki bo omogočala izvedbo 
fizikalnih (vodnozadrževalnih) analiz tal. Vzpostavljen laboratorij z vso pripadajočo opremo bo 
omogočal izvedbo praktičnih delavnic in izobraževanj, kjer bodo izvajalci pridobili praktična in 
teoretična znanja o pomenu fizikalnih lastnostih tal za namakanje ter posledično strokovno 
pravilnemu izvajanju. V času trajanja projekta se bodo vseskozi vodile aktivnosti promocije in 
obveščanja javnosti o poteku operacije in dogodkih povezanih z njo. Ključen učinek promocije in 
izobraževanj bomo dosegli ob pomoči projektnih partnerjev, ki imajo potrebno znanje na 
področju namakanja in promocije. 
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15. Rekreativna edukacija najmlajših (prijavitelj Zavod Muri, partnerji Mizarstvo Pikl s.p., 

Osnovna šola Vransko, Medgeneracijsko društvo Vransko) 
 
Pri opravljanju našega poslanstva, nam največji izziv predstavlja vzpostavitev preventive pri 
odgovornem skrbništvu živali. Pri tem se srečujemo z dejstvom, da je za uspešno preprečevanje 
problematike zapuščenih živali, potrebno vzpostaviti preventivne ukrepe. Le-ti so najuspešnejši 
ravno ob pravočasnem izvajanju, torej v obdobju otroštva in mladostništva. Čeprav je ustrezno 
ozaveščanje lahko pozitivno tudi v primeru ciljane publike starejših nad 50 let, saj lahko z izbiro 
pravilnih metod dela, dosegamo dobre rezultate. Glavni namen izvajanja delavnic ozaveščanja o 
odgovornem ravnanju z živalmi je preprečevanju poškodb otrok pri rokovanju z živalmi ter 
zmanjšanje števila zlorab živali. 
 
16. Center za vzgojo ogroženih zdravilnih rastlin (prijavitelj IHPS, partnerji Slovenska filantropija 

– PE Hiša Sadeži družbe Žalec, Mateja Rotar, s.p., I. Osnovna šola Žalec) 
 
V pričujoči operaciji je cilj vzpostavitev Centra za vzgojo ogroženih zdravilnih rastlin, kjer bomo 
na modelnem primeru navadne arnike in pehtrana (oba spadata med tržno zanimivi a vzgojno 
problematični rastlini) vse ranljive skupine izobrazili in jim ponudili novo nišo v zeliščarstvu in 
pripravi izdelkov iz recikliranega materiala. To bomo dosegli z nabavo nove laboratorijske 
opreme za vzgojo rastlin. Poleg tega pa bo nabava sodobne deionizirajoče opreme za vodo 
predstavljala energetsko manj potratno pripravo vode, zmanjšanje porabe pitne vode in čistil za 
pomivanje. S tem bomo prispevali k zmanjšanju obremenjevanja okolja, poleg seveda 
zmanjšanju erozije rastlinskih genskih virov. Vzporedno z vzpostavljanjem centra bomo pričeli z 
razvojem/vpeljavo vsaj dveh novih postopkov (za omenjeni modelni rastlini) in usposabljanjem 
dodatnega sodelavca, ki bo sposoben samostojno izvajati tovrstne metode, prenesti in okrepiti 
sadike rastlin v naravnem okolju in nuditi strokovno pomoč zainteresiranim. 
 
17. Kompetentni in zaposljivi v Spodnji Savinjski dolini (prijavitelj Mladinski center Žalec, 

partnerji UPI – ljudska univerza Žalec, Hiša Sadeži Družbe (Slovenska Filantropija), Coney 
MULTIMEDIA, Boštjan Čuvan s.p.) 

 
Izhajali smo iz statistike Občine Žalec za mlade, ki je povzeta po Statističnem uradu Republike 
Slovenije je pokazala, da občino Žalec mladi zapuščajo. Eden od vzrokov je tudi večja ponudba 
delovnih mest izven občinskih meja. Prav tako pa veliko mladih ne najde zaposlitve. Na oba 
lokalna problema ciljamo s svojo operacijo ZAPOSLJIV. SI. Z operacijo pa ne želimo zajeti le 
mladih. Želimo nagovoriti tudi osebe brez izobrazbe, ki so trenutno brez zaposlitve, primer ki ga 
navaja SLR LAS SSD je na primer stečaj tekstilne tovarne Prebold. V ta namen smo zapeljali 
operacijo tudi kot spodbujanje podjetništva in ponovno vključevanje oseb v aktivno družbeno 
življenje. K temu smo dodali še izobraževanje o digitalni pismenosti, po kateri izkazujejo potrebo 
podjetja. Podobne cilje kot prej omenjeni skupini pa se kažejo tudi pri brezposelnih starejših od 
50 let, ki jih bomo prav tako vključili v projekt.   
 
 
 



        

6 

 

 
18. Manj olja, več okolja: Pilotni projekt uličnega zbiranja odpadnega jedilnega olja (prijavitelj 

Turistično društvo Žalec, partnerji Občina Žalec, UPI ljudska univerza Žalec) 
 
Operacija zbiranja odpadnega jedilnega olja obsega razdelitev gospodinjskih posodic (1,6 L) po 
posameznih gospodinjstvih na pilotnem območju Občine Žalec v LAS SSD. V vsako območje 
(ruralno in urbano) se bo umestila zbirna posoda (200 L) zraven že obstoječih ekoloških otokov. 
Cilj je zmanjšati OJO, ki zaide v kanalizacijo in vključevanje v že obstoječe projekte predelave 
olja. Vršilo se bo aktivno zbiranje odpadnega olja s strani gospodinjstev ter organiziran odvoz s 
strani podjetja, ki odvaža olje po Sloveniji. V ostalih območjih bodo izvedeni izobraževalni in 
promocijski dogodki o možnostih zbiranja odpadnega jedilnega olja. Poudarek bo na njegovi 
potencialni predelavi v kontekstu krožnega gospodarstva. Po ustanovitvi uličnega zbiranja se bo 
stremelo k predelavi odpadnega jedilnega olja v dišeče eko ali nagrobne sveče. Promocija 
projekta lahko poveže lokalna društva k skupnemu zasledovanju ciljev blaženja podnebnih 
sprememb tudi izven samega zbiranja OJO. Naslednja faza projekta zajema ureditev uličnega 
zbiranja izven območij LAS SSD in v ostalih občinah v bližini OŽ. Vršil se bo nadzor nad zbiranjem 
preko rednega spremljanja poročil o zbranih količinah. V primeru uspešnega zbiranja in 
zadostnih količin se lahko občina priključi večjemu projektu, ki bi zajemal tudi možnosti 
predelave v pogonsko gorivo ali druge produkte. Možnosti nadaljnje predelave OJO in uspeha 
samega pilotnega projekta bodo pokazala priporočila, pripravljena v okviru te operacije. 
 
19. Okusi žive zemlje (prijavitelj Galerija okusov, d.o.o., partnerji Inštitut za hmeljarstvo in 

pivovarstvo Slovenije, GREEN GOLD d.o.o., Športno-Kulturno društvo vezalka Žalec) 
 
Zastavili smo si cilje operacije: vpeljati nov biološki pristop kmetovanja obdelovalne površine, 
vpeljati prenos dobre prakse v naravni prehranjevalni cikel obdelovanja, izvedba izobraževanja 
za ciljne skupine (ranljive skupine) o regeneraciji zemlje v Savinjski dolini in o priložnostih 
kakovostne prehrane, izvajanje informiranja in ozaveščanja lokalnega prebivalstva, ter 
zaposlenih. 
 

20. Trška soba Braslovče (prijavitelj Občina Braslovče, partnerji Zavod za izobraževanje, kulturo, 
šport in turizem 3 jezera (ZIKŠT 3 jezera), Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Kulturno 
zgodovinsko društvo Braslovče) 

 
Predmet operacije je ureditev posebnega prostora poimenovanega »Trška soba«, ki bo svoj 
prostor našla v osrednji braslovški stavbi, v dvorcu Legant, ki je zaščiten kot kulturni spomenik, 
in je imel večji del svoje zgodovine pomembno upravno funkcijo. Trška soba bo predstavljala 
tudi vstopno-informacijsko točko Braslovče in prostor, v katerem bo s stalno zbirko in z 
različnimi dogodki ter osebnim vodenjem predstavljena zgodovina trga Braslovč od njegovega 
nastanka do danes. Trška soba bo, poleg že obstoječega Skupnega placa in gradu Žovnek, nov 
element bodočega celovitega turističnega produkta »Braslovče skozi čas«, v obliki muzejske 
zbirke, ki bo uporabnikom ponujal podoživetje preteklega 
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21. Vsi na kolo (prijavitelj Občina Braslovče, partnerji Zavod za izobraževanje, kulturo, šport in 

turizem 3 jezera, Društvo upokojencev Braslovče) 
 
Predmet operacije je vzpostavitev sistema izposoje javnih koles v Braslovčah in izvedba 
promocijskih aktivnosti in dogodkov za spodbujanje kolesarstva, kot oblike mobilnosti, in 
kolesarskega turizma z oblikovanjem kolesarskega turističnega produkta. 
 
Namen operacije je spodbuditi lokalno prebivalstvo, da bi postopno spremenili svoje potovalne 
navade in bi svojo pot namesto z avtomobilom opravili s kolesom ali peš. Hkrati pa spodbuditi 
zunanje obiskovalce, da bodo naše turistične znamenitosti obiskali s kolesom po sistemu 
»parkiraj in se odpelji s kolesom«. 
 
22. BODI VITEK! Z znanjem za vodenje do boljše kariere (prijavitelj UPI ljudska univerza Žalec, 

partnerji Poslovno in podjetniško svetovanje Matic Golavšek, s.p., Zavod za izobraževanje, 
šport in turizem 3 jezera, Društvo podeželskih žena Žalec) 

 
Z izvedbo operacije nagovarjamo potrebo na območju LAS po večji socialni in družbeni 
vključenosti ranljivih ciljnih skupin, kar posledično za ranljive ciljne skupine pomeni večjo 
ekonomsko in socialno varnost. Z razvojem, promocijo in izvedbo programa usposabljanja bomo 
prispevali h krepitvi znanja in veščin ranljivih ciljnih skupin na področju učinkovitosti dela, kar bo 
povečalo njihove možnosti, da delovno mesto obdržijo. Takšna delovna mesta se v večini 
pojavljajo v industriji, storitvenih dejavnostih ter navsezadnje tudi v javnih službah.  
 
Namen operacije je povečati socialno in družbeno vključenost ranljivih ciljnih skupin, povečati 
zaposlitvene možnosti ranljivim skupinam, ki bodo s tem znanjem pridobili na širini njihove 
zaposlitve ter posledično možnost zaposlitve na bolj odgovornem delovnem mestu. 
 
23. Schwentnerjeva hiša nas povezuje (prijavitelj Občina Vransko, partnerji Zavod za kulturo, 

turizem in šport Vransko, Medgeneracijsko društvo Vransko, Arhieko, d.o.o.) 
 
Operacija obsega investicijski del, v okviru katerega želimo obnoviti notranjščino I. nadstropja 
Schwentnerjeve hiše na Vranskem. Projekt poleg investicijskega dela vključuje tudi programski 
del, v okviru katerega želimo začeti z revitalizacijo obnovljenih prostorov s programi, 
namenjenimi širši javnosti. V okviru projekta tako načrtujemo izvedbe dveh tematskih 
medgeneracijskih čajank v organizaciji projektnega partnerja iz civilnega sektorja 
Medgeneracijskega društva Vransko in izvedbo predavanja Naravna gradnja – skrb za okolje je 
skrb za ljudi v organizaciji projektnega partnerja iz ekonomskega sektorja ARHIEKO, d.o.o.. S 
programskim delom operacije želimo Schwentnerjevo hišo kot bodoči prostor srečevanja in 
povezovanja občanov v prvi vrsti približati ranljivim skupinam prebivalstva, ki še posebej 
potrebujejo socialno aktivacijo - mladim do 30 let, starejšim od 50 let, brezposelnim in osebam 
brez izobrazbe.  
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24. Izposoja gorskih e-koles in šola varne vožnje (prijavitelj Zavod »Prek Alp«, partnerji Športno 

društvo Vertikala, Hotel GROF) 
 
Da bi približali gorsko kolesarjenje vsem prebivalcem Spodnje Savinjske doline, ne le 
kolesarskim navdušencem, želimo vzpostaviti izposojevalnico gorskih e-koles z možnostjo 
rezervacije na daljavo, hkrati pa organizirati izobraževanja s teorijo in prakso o varni vožnji z 
gorskimi e-kolesi. V ta namen želimo delno obnoviti dotrajano gorspodarsko poslopje – »marof« 
kmetije Vodenikova domačija in v njem urediti izposojevalnico gorskih e-koles s pripadajočim 
kolesarskim servisom za vzdrževanje le teh. Hkrati bo prostor namenjen tudi izhodišču za šolo 
varne vožnje. 
 
Odprli bomo zeleno delovno mesto licenciranega učitelja in trenerja gorskega kolesarjenja za 
potrebe koordinacije izposoje, servisa in vzdrževanja koles ter organizacije šole varne vožnje. 
Udeleženci se bodo naučili osnov vožnje z električnim gorskim kolesom, varnega zavijanja in 
zaviranja ter uporabe zaščitne opreme. 
 
25. Bodi sprememba, izpopolni svoje mehle veščine in vplivaj na svoj svet (prijavitelj Carmen 

Maria Fernandez, s.p., partnerji Osnovna šola Polzela, Društvo Dvorec za kulturo in 
izobraževanje) 

 
Namen operacije BODI SPREMEMBA je spodbujanje razvoja veščin in kompetenc mladih dijakov 
in študentov, žensk in starejših od 50 let, da bi jim olajšali vstop v svet poklicnega dela oziroma, 
da bi svoje delo opravljali samostojno in bolj samozavestno.  Z operacijo bomo razvili platformo 
(računalniško okolje), kjer bodo ciljnim skupinam na voljo gradivo, predavanja in vprašalniki za 
oceno mehkih veščin. Na podlagi tega bomo nato nudili osebno svetovanje (coaching) za dosego 
konkretnih ciljev. 
 
26. Kulinarična doživetja Spodnje Savinjske doline (prijavitelj Gominšek Tech, d.o.o., partnerji 

Gregor Audič, s.p., Društvo podeželskih žena občine Žalec) 
 
V sklopu operacije bomo v prvi fazi izvedli prenovo kuhinje, s čimer bomo poskrbeli za ustrezno 
infrastrukturo za izvedbo gostinsko-turistične ponudbe samega objekta. Nato bomo izvedli dve 
kulinarični delavnici, ki bosta pilotni in se jih bo kasneje izvajalo tržno za goste in obiskovalce. V 
sodelovanju z društvom kmečkih žena se bo gostinska ponudba dodatno oplemenitila s 
turističnimi vsebinami v okolici v povezavi s kulinariko (ogledi dobaviteljev in doživetja pri le-
teh). 

 


