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IZ DROBNICE 

 

 

IZHODIŠČA ZA PRIJAVO PROJEKTA  

- Konec leta je MKGP objavilo javni razpis za projekte sodelovanja med LAS. Na razpis so se 

lahko prijavile le lokalne akcijske skupine. 

- Merila za izbor projektov: projekti morajo biti partnerski, vsaj 30% partnerstva morajo 

predstavljati ekološki kmetje s certifikatom; predmet sofinanciranja je nakup nove opreme , 

ki bo prispevala k razvoju novih izdelkov; v projekt morajo biti vključene vsebine, ki bodo 

prispevala h okoljski osveščenosti tako pridelovalcev kot potrošnikov; ustvarjanje novih 

povezav pridelovalcev in predelovalcev na nekem zaključenem območju. 

- Nujna je bil tudi vstop tujega partnerja v projektu, ki je bil v bistvu ključen pri točkovanju 

projekta.  

- Max. Vrednost sofinancirana projekta 500.000,00 EUR oz. 100.000,00 EUR/LAS. 

- Višina sofinanciranja 85%. 

PROJEKT: IZ DROBNICE  

PARTNERJI V PROJEKTU: 

1. LAS Dolina Soče (vodilni partner v projektu), pobudnik projekta in pripravljavec 

dokumentacije.  

LAS Dolina Soče 

Društvo rejcev drobnice Bovške 

Občina Bovec 

Društvo upokojencev Bovec 

EKOLOŠKA KMETIJA CUDER, TINE CUDER - NOSILEC 
DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI 

DOMEN ČERNUTA - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI 
NA KMETIJI 

 

LAS 2 Partnerji v okviru LAS-a 

LAS LOŠKEGA POGORJA 

Društvo rejcev drobnice Škofja Loka 

Kmetija Škundar (ekološka pridelava) Bojan Primožič 

Kmetija Pr Andrejc Janez Bogataj 

 

LAS 3 Partnerji v okviru LAS-a 

LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline Klemen Matk - nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji 
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Ekološka kmetija Klemen Petek 

 

 

LAS 4 Partnerji v okviru LAS-a 

LAS Dolenjska in Bela krajina 

CIRIL TOTTER - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA 
KMETIJI 

IZIDOR GRABRIJAN - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI 
NA KMETIJI 

 

LAS 5 Partnerji v okviru LAS-a 

LAG Regionalcooperation Unterkärnten 
(LAG Regional cooperation of lower Carinthia 
Avstrija) 

Biohof Luschnig 
DI Anja Luschnig 

 

 

 

AKTIVNOSTI V PROJEKTU: 

Povzetek aktivnosti v projektu: 

- nakup opreme za izvajanje dejavnosti (izdelav mlečnih izdlkov, zorilnica mesa, mobilna 

hladilnica, linija za izdelavo sladoleda, prodajni avtomat za sladoled), 

- razvoj novih produktov iz mesa drobnice  in mleka drobnice (sladoled iz kozjega mleka), 

- izvedba delavnic za izobraževanje rejcev drobnice in predelovalcev, 

- izvedba delavnic za osveščanje potrošnikov o zdravi prehrani, s poudarkom na produktih iz 

drobnice, 

- delavnice za ranljive ciljne skupine, 

- prenos dobrih praks med sodelujočimi LAS (izdelava akcijskega načrta – prenos dobrih praks, 

sodelovanje na sejemskih prireditvah Solčava, Bicka),  

- promocija (filmi, vreče, objave na spletnih straneh, članki).  
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Pregled aktivnosti po partnerjih: 

I. FAZA PROJEKTA  - nakup opreme  

LAS DBK nakup opreme za GRABRIJAN IN TOTER: 

CIRIL TOTTER - NOSILEC 
DOPOLNILNE 
DEJAVNOSTI NA 
KMETIJI 

Pomivalni stroj za mlekarno 

Sirarski kotel 150l 

Vakuumski pakirni stroj  

Zorilna komora  
 

IZIDOR GRABRIJAN - 
NOSILEC DOPOLNILNE 
DEJAVNOSTI NA 
KMETIJI 

Avtomobil s hladilno komoro za prevoz živil višjega tveganja 

Fermentacijska komora za jogurte 

Pinja za maslo 

Pomivalni stroj za mlekarno 

Posnemalnik za mleko 

Zorilnica mesa z opremo 
 

LAS DBK Delo na aktivnosti s potnimi stroški.  
Nakupovalne torbe, 100 kos. 
Prenos znanj in dobrih praks razvitih v okviru projekta Iz drobnice na območju LAS partnerjev 
in drugo delo na aktivnosti s potnimi stroški.  
Priprava brošure – prehranski izdelki iz drobnice. 
Vodenje, koordinacija, sestanki (stroški dela/potni stroški). 
Delavnica – posebnosti ekološke reje živali - vpliv na podnebne spremembe s poudarkom na 
reji drobnice. 
Delavnica za potrošnike na temo zdrave prehrane. Izobraževanje za potrošnike – prednosti 
uživanja mesa in mlečnih izdelkov iz drobnice (z degusticijo izdelkov). 
Delavnica za ranljive ciljne skupine – izdelava manjših izdelkov iz ovčje volne, filcanje. 
Izobraževalni tečaji za predelavo mleka in mesa – tujina (predavatelj iz tujine). 
Kulinarični dogodki - predstavitev jedi iz mesa in mleka drobnice na 3 dogodkih znotraj LAS. 
Organizacija regijskega posveta - Posvet s predstavitvijo novih izdelkov in blagovno znamko. 
Organizacija regijskega posveta – tema pozitivni vplivi reje drobnice na ohranjanje krajine 
preprečevanja zaraščanja območja. Drobnica kot orodje za ohranjanje kulturne krajine, 
posvet z ogledom dobrih praks. 
Prenos znanj z ogledi dobrih praks, 1 x območje Posočje, 1 x območje Solčavsko z aktivno 
udeležbo.  
Promocija projekta v lokalnih medijih, članki. 
Razvoj kolektivne platforme rejcev drobnice – AKCIJSKI NAČRT ponudnikov izdelkov iz 
drobnice in povpraševanje (javni zavodi, gostinci), vpliv na gospodarsko rast, povezovanje na 
pridelovalcev in predelovalcev. 
Svetovanje pri povezovanju deležnikov v projektu in pri razvoju novih produktov kot rezultat 
naložbe - Predavanje o ekološkem sirarstvu, prikaz konfekcioniranja mesa, rezultat razviti 
novi produkti.  
AKCIJSKI NAČRT- medsebojno sodelovanje z izkoristkom opreme, ki je predmet naložbe v 
projektu (vpliv na gospodarsko rast, povezovanje pridelovalcev in predelovalcev) 
 

 
 

 

LAS DOLINA SOČA: 

Občina Bovec Dokumentacija za izgradnjo ceste, izgradnja ceste do pašnikov 
Elektrifikacija muzejske sirarne 

Društvo upokojencev 
Bovec 

Uporaba izdelkov iz drobnice med upokojenci na bovškem (anketa) ter Organizacija 
delavnice: uporaba izdelkov iz drobnice v vsakdanji kuhinji. 
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EKOLOŠKA KMETIJA 
CUDER, TINE CUDER - 
NOSILEC DOPOLNILNE 
DEJAVNOSTI NA 
KMETIJI 

Mobilna hladilnica za prevoz živil višjega tveganja 
 

DOMEN ČERNUTA - 
NOSILEC DOPOLNILNE 
DEJAVNOSTI NA 
KMETIJI 

Nakup sirarskega kotla 300l 

LAS DOLINA SOČE Delo na aktivnosti s potnimi stroški.  
Nakupovalne torbe, 100 kos. 
Oblikovanje celostne grafične podobe za Bovški sir.  
Oblikovanje in objava strokovnega članka v medijih SOČAsnik, tri objave.  
Ocenjevanje Bovškega sira predavanje o senzoriki Borut.Kolenc@bf.uni-lj.si. 
Prenos znaj z ogled dobrih praks območje Solčavsko, avtobusni prevoz.  
Prenos znanj in dobrih praks razvitih v okviru projekta Iz drobnice na območju LAS partnerjev. 
Predstavitev proizvodov iz drobnice na javnih prireditvah in drugo delo na aktivnosti s 
potnimi stroški.  
Promocija projekta na spletni strani, FB, članek.  
Razvoj novih produktov iz eko sirotke drobnice Tomaž Sovdat. 
Delavnice jedi iz drobnice za gostince in širšo javnost (5 delavnic) - Tomaž Sovdat. 
Razvoj novih produktov iz eko sirotke drobnice (5 delavnic) - Tomaž Sovdat.  
Delavnice jedi iz drobnice za gostince in širšo javnost (5 delavnic) - Tomaž Sovdat. 
Spot priprave jedi Iz drobnice. 
Stroški dela na aktivnosti/potni stroški. 
Vodenje, koordinacija, sestanki (stroški dela/potni stroški). 
 

 

LAS LOŠKO POGORJE 

Društvo rejcev 
drobnice Škofja Loka 

Predstavitvena prireditev drobnice 

Prenos znanj z ogledi dobrih praks 

Strategija razvoja drobničarstva škofjeloškega območja z akcijskim načrtom 
 

Kmetija Škundar 
(ekološka pridelava) – 
Bojan Primožič 

Delavnice na teme gospodarjenja s travinjem v povezavi z rejo drobnice, delavnice mlečne 
predelave mleka drobnice. 
Kolesa za kosilnico za strma pobočja. 
Mulčer. 
Predstavitvena prireditev drobnice. 
Prenos znanj z ogledi dobrih praks. 
Razvoj programa "na pašniku z drobnico" za vrtčevske otroke in otroke nižjih razredov OŠ, 2 
pilotni izvedbi ter udeležba delavnic. 
Sodelovanje pri snemanju kratkih filmov in pripravi vsebine zloženke. 
Strategija razvoja drobničarstva škofjeloškega območja z akcijskim načrtom. 
Transportni plato. 
Zgrabljalnik. 

Kmetija Pr Andrejc – 
Janez Bogataj 

Delavnice na teme gospodarjenja s travinjem v povezavi z rejo drobnice, delavnice mlečne 
predelave mleka drobnice. 
Kosilnica. 
Mobilna sušilna naprava za sušenje bal. 
Predstavitvena prireditev drobnice. 
Prenos znanj z ogledi dobrih praks. 
Razvoj programa "na pašniku z drobnico" za vrtčevske otroke in otroke nižjih razredov OŠ, 2 
pilotni izvedbi ter udeležba delavnic. 
Sodelovanje pri snemanju kratkih filmov in pripravi vsebine zloženke. 
Strategija razvoja drobničarstva škofjeloškega območja z akcijskim načrtom. 
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LAS LOŠKO POGORJE 4 pilotne izvedbe programa "na pašniku z drobnico" avtobusni prevoz, malica. 
Delavnica prikaz razseka trupa drobnice 1x, kulinarični delavnici priprave jedi iz drobnice za 
gostince 2x, kulinarični delavnici priprave jedi iz drobnice za potrošnike 2x, najem prostora 5x 
Delavnice gospodarjenja s travinjem 3x, delavnice mlečne predelave 4x, najem prostora 7x. 
Fotografije in odkup fotografij. 
Nakupovalne torbe, 100 kos. 
Oblikovanje in tisk zloženke. 
Oblikovanje motiva za promocijski material. 
Predavanje o prednostih uživanja produktov drobnice v vsakodnevni prehrani, za javnost, 
najem prostora. 
Predstavitvena prireditev drobnice. 
Prenos znanj in dobrih praks razvitih v okviru projekta Iz drobnice na območju LAS partnerjev 
in drugo delo na aktivnosti z potnimi stroški.  
Prenos znanj z ogledi dobrih praks, 1 x območje Posočje, 1 x območje Solčavsko, 1 x območje 
Bele Krajine, avtobusni prevoz. 
Priprava strokovne vsebine 2 člankov o prednostih uživanja produktov drobnice, objava v 
tiskanem mediju. 
Promocijski material - lesena igra jo-jo z dotiskom. 
Promocijski material - lončki z logotipom. 
Snemanje in izdelava 3 kratkih filmov na temo drobničarstva na Škofjeloškem. 
Strategija razvoja drobničarstva škofjeloškega območja z akcijskim načrtom, najem prostora. 
Stroški dela na aktivnosti. 
Stroški dela na aktivnosti, potni stroški. 
Stroški dela na projektu, potni stroški. 
Vodenje, koordinacija, sestanki (stroški dela/potni stroški). 

  

 

LAS ZGORNJE SAVINJSKE IN ŠALEŠKE DOLINE 

 

Klemen Matk - nosilec 
dopolnilne dejavnosti 
na kmetiji 

Avtomat za mlečne produkte  

Linija za sladoled 

Predelava kozjega mleka - film 

Prodajni avtomata za prodajo sladoleda 
 

Ekološka kmetija 
Klemen Petek 

Jasli za seno na kolesih 

Kvadratne jasli s streho za ovce 

Pomoč pri izvedbi festivala Bicka ter pomoč pri razvojnem dokumentu 

Pomoč pri izvedbi kulinarične delavnice, pomoč pri organizaciji ogleda dobre prakse in pri izvedbi festivala Bicka 
 

LAS ZGORNJE 
SAVINJSKE IN ŠALEŠKE 
DOLINE 

Delo na aktivnosti s potnimi stroški.  

Izvedba kulinarične delavnice Uporaba mesa iz drobnice. 

Nakupovalne torbe, 100 kos. 

Okrogla miza razvojne priložnosti. 

Organizacija in izvedba Festival Bicka. 

Pogostitev okrogla miza. 

Prenos znanj in dobrih praks razvitih v okviru projekta Iz drobnice na območju LAS partnerjev in drugo delo na aktivnosti z potnimi stroški  

Prenos znanj z ogledi dobrih praks območje Posočje 1 X, avtobusni prevoz. 

Promocija projekta na spletni strani, fb, članek (stroški dela). 

Stroški dela na aktivnosti/potni stroški. 

Vodenje, koordinacija, sestanki (stroški dela/potni stroški). 
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TERMINSKI PLAN IZVEDBE PROJEKTA: 

I. FAZA PROJEKTA 31. 5.   2023 

II. FAZA PROJEKTA 29. 11. 2024 

 

FINANČNA KONSTRUKCIJA PROJEKTA: 

 

  

PARTNER 1 LAS DOLINA SOČE 

PARTNER 2 LAS LOŠKO POGORJE 

PARTNER 3 LAS ZGORNJE SAVINJSKE IN ŠALEŠKE DOLINE 

PARTNER 4 LAS DOLENJSKE IN BELE KRAJINE 

 

Pripravila: EKIPA LAS DBK 

C E LO TE N B UDG E T NE TO DDV B RUTO NE TO -UPRA V IČ E N DE LE Ž (% ) SO FINNA C IRA NJE LA STNA  SRE DSTV A

PAR T NE R  1 111.260,36 15.478,18 126.738,52 111.260,36 85,00 94.571,31 32.167,21

PAR T NE R  2 116.972,13 11.533,19 128.505,32 116.972,13 85,00 99.426,31 29.079,01

PAR T NE R  3 116.143,93 19.323,96 135.467,89 116.143,93 85,00 98.722,34 36.745,55

PAR T NE R  4 111.723,42 17.272,73 129.628,80 111.723,42 85,00 94.964,91 34.663,89

SUM 456.099,84 63.608,06 520.340,53 456.099,84 387.684,87 132.655,66


