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1. NAMEN LOKALNEGA PARTNERSTVA ZAKLADI 
KOČEVSKE 

 
Glavni namen lokalnega partnerstva, oziroma projekta, ki smo ga poimenovali Zakladi 
Kočevske, je z razvojem, promocijo in ohranjanjem naše naravne in kulturne dediščine 
pripomoči k trajnostnemu razvoju kočevskega območja.  
 
Razvili smo lokalno partnerstvo različnih akterjev ki se zavedajo pomena prednosti in 
dobrin, ki nam jih nudi naše okolje ter imajo znanje, spretnosti in izkušnje iz 
gospodarstva, okoljevarstva, izobraževanja, čebelarstva, ohranjanja starih običajev ter 
priprave tipičnih jedi iz gozdnih sadežev in medu. S trajnim in aktivnim sodelovanjem 
med temi akterji želimo vplivati na utrditev nekaterih socialnih funkcij naših gozdov 
ter na razvoj turizma na kočevskem. Povečati želimo možnosti zaposlovanja na 
kočevskem območju, vzpostaviti pozitiven odnos udeležencev do kočevske pokrajine 
ter zvišati motivacijo do izobraževanja za razvoj okolja. S projektom bomo vplivali tudi 
na učinkovitejše odzivanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja na potrebe 
gospodarstva in trga dela ter pripomogli k povečanju zaposljivosti in dvigu 
gospodarske rasti na kočevskem. Ciljne skupine so učenci 7. in 8. razreda OŠ, dijaki 
srednje šole (smer lesar) in njihovi starši, upokojenci, podjetniki, ki imajo registrirano 
lesno dejavnost, podeželske žene, čebelarji in fotografi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v 

okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in 

vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja. 

2 

2. CILJI LOKALNEGA PARTNERSTVA ZAKLADI 
KOČEVSKE 

 
Cilji inovativnega modela lokalnega partnerstva so odpiranje sistemov izobraževanja in 
usposabljanja v širše okolje, povečanje vključenosti odraslih prebivalcev v vseživljenjsko 
učenje, povečanje zaposlitvenih zmožnosti, spodbujanje gospodarskega in lokalnega 
razvoja, izboljšanje splošne izobraženosti odraslih. Z informiranjem in aktivnim 
vključevanjem javnosti v projekt bomo vzpostavili medsebojno komunikacijo med 
občani Kočevja, izobraževalnimi institucijami, samostojnimi podjetniki in društvi. Naš 
cilj je tudi promocija kočevske pokrajine. Gozd oblikuje funkcionalno ali estetsko celoto 
turističnih objektov oziroma turističnih poti, namenjen pa je tudi seznanjanju javnosti z 
njegovimi lastnostmi, funkcijami in zakonitostmi, delu v gozdu ter z drugimi ekosistemi 
v gozdnem prostoru, zato želimo s projektom vplivati na povečano zanimanje naše 
ciljne skupine za izobraževanje o gozdu v samem gozdu. Povečati želimo možnosti 
zaposlovanja na področju turizma na kočevskem območju, vzpostaviti pozitiven odnos 
udeležencev do Kočevske pokrajine ter zvišati motivacijo do izobraževanja za razvoj 
turizma. Nenazadnje želimo izvesti tudi aktivno promocijo poklica Lesar oziroma 
Lesarski tehnik ter na promocijo dela lokalnih podjetnikov, ki opravljajo lesno 
dejavnost. Želimo da projekt Zakladi Kočevske postane primer dobre prakse za ostale 
regije oziroma lokalna območja. 
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3. MODEL LOKALNEGA PARTNERSTVA ZAKLADI 
KOČEVSKE 

 
Lokalno partnerstvo: Kočevje Poslovodeči konzorcijski partner: 

Ljudska univerza Kočevje 
Partnerji Gozdarsko društvo Medved 

Srednja šola Kočevje 
Območna obrtno-podjetniška zbornica 
Kočevje 
 

Nevladne organizacije – društva Društvo podeželskih žena Kočevske 
Čebelarsko društvo Kočevje 
Fotografsko društvo Grča Kočevje 
 

Ostale organizacije in posamezniki Arhitektura in oblikovanje, Mateja 
Dekleva, s.p. 
 

 

3.1  NAČRT AKTIVNOSTI, POTREBNIH ZA DELOVANJE MODELA 
 
3.1.1 Vloga partnerjev v lokalnem partnerstvu 
 

 

Ljudska univerza Kočevje Vodi in koordinira projektne aktivnosti in 
delo konzorcijskih partnerjev, sodeluje pri 
izvedbi projektnih aktivnosti ter izvaja  
projektne aktivnosti kot je določeno za 
poslovodečega partnerja v konzorcijski 
pogodbi projekta ter v načrtu aktivnosti 
tega modela 

Gozdarsko društvo Medved 
Srednja šola Kočevje 
Območna obrtno-podjetniška zbornica 
Kočevje 

Izvajajo projektne aktivnosti kot je 
določeno za posameznega partnerja v 
konzorcijski pogodbi projekta ter v načrtu 
aktivnosti tega modela 

Društvo podeželskih žena Kočevske  
 

Sodelujejo pri izvajanju projektnih 
aktivnosti na temo priprave jedi iz 
gozdnih sadežev in medu ter pri pripravi 
zbirke receptov za pripravo teh jedi 

Čebelarsko društvo Kočevje Sodelujejo pri izvajanju projektnih 
aktivnosti na temo Kočevskega medu ter 
pri pripravah na preverjanje NPK 
Čebelar/Čebelarka 

Fotografsko društvo Grča Kočevje Pripravijo posnetke – fotografije za 
potrebe brošur in e-gradiv ter 
promocijskih gradiv, ki bodo nastali v 
projektu 

Arhitektura in oblikovanje, Mateja 
Dekleva, s.p. 

Sodeluje pri projektnih aktivnostih na 
temo izdelave oziroma oblikovanja ter 
razstave in promocije kočevskih 
spominkov iz lesa 
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3.1.2 Načrt aktivnosti 
 
Faza 1: RAZVOJ MODELA PARTNERSTVA 
Aktivnost 1: Vzpostavitev lokalnega partnerstva – Ljudska univerza Kočevje kot 
poslovodeči konzorcijski partner s partnerji Gozdarsko društvo Medved, Srednja šola 
Kočevje in Območna obrtno-podjetniška zbornica Kočevje sklene konzorcij. 
Aktivnost 2: Izvedba usposabljanja partnerjev za potrebe poročanja o projektu – 
Ljudska univerza Kočevje izvede usposabljanje partnerjev, v okviru katerega vodja 
projekta seznani vodje konzorcijskih partnerjev s pravili za poročanje o projektih ESS. 
 
Faza 2: KOČEVSKI GOZD   
Aktivnost 1: Izdelava programov gozdne poti – Gozdarsko društvo Medved pripravi 
program, ki vključuje gozdno učno pot z delavnico spoznavanja kočevskega gozda; 
Ljudska univerza Kočevje pa v sodelovanju z Društvom podeželskih žena Kočevske 
pripravi program priprave jedi iz gozdnih sadežev v okviru gospodinjske delavnice z 
degustacijo jedi. 
Aktivnost 2: Izdelava učnih pripomočkov za program gozdne učne poti – dijaki 
Srednje šole Kočevje pod vodstvom članov Območne obrtno-podjetniške zbornice 
Kočevje, ki se ukvarjajo z lesarsko delavnico ter profesorja lesarstva izdelajo 10 lesenih 
učnih pripomočkov. Gozdarsko društvo Medved pripravi seznam potrebnih učnih 
pripomočkov za kakovostno izvedbo programa gozdne učne poti. 
Aktivnost 3: Pilotna izvedba 10 obiskov programa Spoznavanje gozda in 6 obiskov 
programa  Spoznavanje gozda in priprava jedi iz gozdnih sadežev – Gozdarsko društvo 
Medved izvede program spoznavanja gozda na gozdni učni poti, Društvo podeželskih 
žena Kočevske pa delavnico priprave jedi iz gozdnih sadežev v gospodinjski učilnici. 10 
obiskov je namenjenih učencem 7. in 8. oz. 9. razreda OŠ, 5 obiskov starejšim odraslim 
(upokojencem) in 1 obisk dijakom Srednje šole Kočevje ter njihovim staršem. 
Aktivnost 4: Priprava slikovnega materiala za brošuro in videoposnetkov za e-gradivo 
– Fotografsko društvo Grča Kočevje posname fotografije v gozdu ter na posameznih 
delavnicah projektnih aktivnosti, Gozdarsko društvo Medved pa pripravi kratke 
videoposnetke za potrebe novega e-gradiva o kočevskem gozdu. 
Aktivnost 5: Priprava zloženke o programu gozdne učne poti – Gozdarsko društvo 
Medved v sodelovanju z Ljudsko univerzo Kočevje pripravi zloženko, v kateri je 
natančno predstavljen nov program gozdne učne poti. 
Aktivnost 6: Priprava zbirke receptov jedi iz gozdnih sadežev – Ljudska univerza 
Kočevje v sodelovanju z Društvom podeželskih žena Kočevske pripravi zbirko receptov. 
Aktivnost 7: Priprava e-gradiva Spoznajmo kočevski gozd – Gozdarsko društvo Medved 
v sodelovanju z Ljudsko univerzo Kočevje pripravi novo e-gradivo za samostojno 
učenje. 
 
Faza 3: KOČEVSKI SPOMINKI 
Aktivnost 1: Izdelava načrta programa izdelovanja kočevskih spominkov in priprava na 
izvedbo aktivnosti – Ljudska univerza Kočevje v sodelovanju s Srednjo šolo Kočevje ter 
izkušeno oblikovalko in arhitektko izdela načrt programa. 
Aktivnost 2: Izdelava spominkov v Srednji šoli Kočevje – dijaki Srednje šole Kočevje 
pod vodstvom članov Območne obrtno-podjetniške zbornice Kočevje, ki se ukvarjajo z 
lesarsko delavnico ter profesorja lesarstva izdelajo 8 originalnih kočevskih spominkov iz 
lesa. Pri tem jim svetuje tudi priznana oblikovalka in arhitektka. 
Aktivnost 3: Priprava in izvedba natečaja in izbora za izdelavo spominkov iz lesa – 
Ljudska univerza Kočevje v sodelovanju s Srednjo šolo Kočevje ter oblikovalko in 
arhitektko pripravi natečaj ter izbor najboljšega kočevskega spominka iz lesa. 
Aktivnost 4: Priprava in izvedba razstave prispelih spominkov na natečaj – Ljudska 
univerza Kočevje v sodelovanju s Srednjo šolo Kočevje ter oblikovalko in arhitektko 
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pripravi in izvede javno razstavo vseh izdelanih kočevskih spominkov iz lesa, na kateri 
bodo prisotni predstavniki vseh konzorcijskih partnerjev, dijaki (avtorji izdelkov) in 
njihovi mentorji ter predstavniki medijev. 
 
Faza 4: OPAZOVANJE PTIC  
Aktivnost 1: Priprava izobraževalnega programa Opazovanje ptic ob Rudniškem jezeru 
– Gozdarsko društvo Medved v sodelovanju z Ljudsko univerzo Kočevje pripravi nov 
izobraževalni program, na podlagi katerega pilotno izvede 5 delavnic na terenu.   
Aktivnost 2: Priprava brošure za delavnico Opazovanje ptic ob Rudniškem jezeru – 
Gozdarsko društvo Medved v sodelovanju z Ljudsko univerzo Kočevje pripravi 
promocijsko brošuro o pticah ob Rudniškem jezeru oziroma programu, ki se bo odvijal 
spomladi leta 2010. 
Aktivnost 3: Pilotna izvedba 5 delavnic Opazovanje ptic ob Rudniškem jezeru – 

Gozdarsko društvo Medved izvede delavnice na terenu ob kočevskem jezeru. 
 
Faza 5: KOČEVSKI MED 
Aktivnost 1: Izvedba postopka vpisa v register izvajalcev NPK Čebelar/Čebelarka in 
izvedba priprave na preverjanje NPK Čebelar/Čebelarka –  Ljudska univerza Kočevje 
izvede postopek vpisa v register izvajalcev ter v sodelovanju s strokovnjaki čebelarji 
izvede program priprav na preverjanje te NPK.  Izvajalce posameznih vsebinskih 
sklopov programa predlaga Čebelarsko društvo Kočevje. 
Aktivnost 2: Priprava izobraževalnega programa Kočevski med in priprava jedi iz medu 
– Ljudska univerza Kočevje v sodelovanju s Čebelarskim društvom Kočevje in Društvom 
podeželskih žena Kočevske pripravi načrt programa.  
Aktivnost 3: Pilotna izvedba 5 delavnic Kočevski med in priprava jedi iz medu – 

Čebelarsko društvo Kočevje izvede prvi del programa (predstavitev posebnosti 
Kočevskega medu in njegovih zdravilnih učinkovin ter možnosti uporabe), Društvo 
podeželskih žena Kočevske pa izvede gospodinjsko delavnico priprave jedi iz medu.  
Aktivnost 4: Priprava brošure Zbirka receptov za pripravo jedi iz Kočevskega medu – 

Ljudska univerza Kočevje v sodelovanju Čebelarskim društvom ter Društvom 
podeželskih žena Kočevske pripravi zbirko uporabnih receptov. 
Aktivnost 5: Priprava e-gradiva za samostojno učenje Zdravilni učinki kočevskega 

medu – Čebelarsko društvo Kočevje v sodelovanju z Ljudsko univerzo Kočevje pripravi 
novo e-gradivo za samostojno učenje. 
Aktivnost 6: Priprava in izvedba okrogle mize na temo Kočevski med kot blagovna 
znamka – trženje medu – Čebelarsko društvo Kočevje v sodelovanju z Ljudsko univerzo 
Kočevje organizira in izvede javno okroglo mizo, ki je namenjena pospešitvi trženja 
Kočevskega medu kot kakovostne blagovne znamke. 
Aktivnost 7: Priprava strokovnega materiala za izvedbo zaključne konference in 
izvedba konference – vsi partnerji in sodelavci v projektu oziroma celotni operaciji 
prispevajo k udarni konferenci ter širši nacionalni diseminaciji rezultatov. 
 
Faza 6: PROMOCIJA PROJEKTA 
Ljudska univerza Kočevje bo v sodelovanju z ostalimi konzorcijskimi partnerji pripravila 
promocijske zloženke, zbirke oziroma brošure ter ostali promocijski material. Širšo 
javnost bomo o poteku projekta redno seznanjali preko medijev lokalnega okolja. 
Objavili bomo tudi dve brezplačni e-gradivi za samostojno učenje, kar predstavlja 
dodatno promocijo projekta. Ob zaključku izvajanja operacije bomo organizirali javno 
nacionalno konferenco, v sklopu katere bomo predstavili potek in rezultate celotnega 
projekta.  
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Faza 7: VODENJE PROJEKTA 
Ljudska univerza Kočevje bo kot poslovodeči konzorcijski partner usklajevala delo vseh 
partnerjev ter pripravljala poročila o projektu. Poskrbeli bomo za strokovno, kvalitetno 
in dejavno sodelovanje partnerjev tako pri izvedbi vseh njihovih nalog, kot tudi pri 
poročanju, v opredeljenih rokih. 
 
 

3.2 Pričakovani rezultati lokalnega partnerstva Zakladi 
Kočevske 

 
Pričakujemo pozitiven vpliv modelov izobraževanja in usposabljanja, nastalih v projektu 
na širše okolje, povečanje vključenosti občanov v vseživljenjsko učenje, povečanje 
zaposlitvenih zmožnosti (predvsem oseb s poklicem Lesar oziroma Lesarski tehnik), 
gospodarski in lokalni razvoj ter povišanje stopnje splošne izobraženosti in 
razgledanosti odraslih.  
Pričakovani kvantitativni rezultati pa so:  

- 1 izvedeno usposabljanje partnerjev za potrebe poročanja,  
- 2 izdelana programa gozdne učne poti (1 izobraževalni program za spoznavanje 

gozda in 1 program za pripravo jedi iz gozdnih sadežev),  
- 10 učnih pripomočkov,  
- 10 izvedenih obiskov programa gozdne učne poti z delavnico Spoznavanje gozda za 

učence 7. in 8. razreda OŠ,  
- 6 izvedenih obiskov programa  Spoznavanje gozda in priprava jedi iz gozdnih 

sadežev za upokojence ter starše in dijake SŠ Kočevje,  
- 20 posnetih fotografij,  
- 2 videoposnetka,  
- izdelan načrt programa Kočevski spominki in priprava na izvedbo aktivnosti,  
- 8 izdelanih originalnih kočevskih spominkov iz lesa kočevskih gozdov,  
- 1 izveden natečaj in izbor najboljšega spominka dijakov SŠ Kočevje,  
- 1 izvedena razstava izdelanih spominkov iz lesa,  
- 1 izdelan načrt promocije in izvedena promocija izdelave spominkov ter lesarskih 

poklicev,   
- 1 nov izdelan program za opazovanje ptic ob Rudniškem jezeru;  
- 5 izvedenih delavnic na temo opazovanja ptic ob Rudniškem jezeru (vključenih 10-15 

oseb na delavnico),  
- 1 izveden postopek vpisa v register izvajalcev NPK Čebelar/Čebelarka,  
- 1 izdelan plan in izvedena motivacija za pridobitev udeležencev za 1 skupino NPK 

Čebelar/Čebelarka,  
- 1 izveden program priprave na preverjanje NPK Čebelar/Čebelarka (vključenih 10-20 

oseb),  
- 1 nov izobraževalni program Kočevski med in priprava jedi iz medu 

- izvedena promocija izobraževalnega programa na temo Kočevski med in priprava 

jedi iz medu;  
- 5 izvedenih delavnic Kočevski med in priprava jedi iz medu (vključenih 10-15 oseb na 

delavnico),  
- 1 izvedena okrogla miza na temo Kočevski med kot blagovna znamka – trženje 

medu,  
- 4 izdelane in natisnjene brošure oziroma zloženke (vsaka po 1000 izvodov),  
- 2 izdelana in objavljena e-gradiva za samostojno učenje,  
- 1 nova spletna stran (Gozdarskega društva Medved), 
- 5 objav na spletnih straneh, 
- 1 izvedena zaključna konferenca,  
- 9 četrtletnih, 3 letna in 1 končno poročilo o izvedbi projekta. 
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4. ČASOVNI OKVIR POTEKA PROJEKTA IN 
PRIČAKOVANI KVANTITATIVNI REZULTATI 
LOKALNEGA PARTNERSTVA ZAKLADI KOČEVSKE 

 
OBDOBJE AKTIVNOST REZULTAT 
13.6.-31.8. 
2008 

Razvoj modela partnerstva Zakladi 
Kočevske 

1 model lokalnega partnerstva Zakladi 
Kočevske 

1.9.-31.12. 
2008 

Izvedba usposabljanja partnerjev za 
potrebe poročanja o projektu 

1 izvedeno usposabljanje partnerjev 
za potrebe poročanja 

1.9.-31.12. 
2008 

Izdelava dveh programov gozdne 
učne poti (program z delavnico 
spoznavanja gozda in program z 
delavnico priprave jedi iz gozdnih 
sadežev) 

2 izdelana programa gozdne učne 
poti (1 izobraževalni program za 
spoznavanje gozda in 1 program 
pripravo jedi iz gozdnih sadežev) 

1.1.-31.3. 
2009 

Izdelava učnih pripomočkov za 
program gozdne učne poti 

10 izdelanih učnih pripomočkov 

1.4.-30.6. 
2009 
 

Pilotna izvedba 10 obiskov programa 
Spoznavanje gozda in 6 obiskov 
programa  Spoznavanje gozda in 

priprava jedi iz gozdnih sadežev 

10 izvedenih obiskov programa 
gozdne učne poti z delavnico  
Spoznavanje gozda za učence 7. in 8. 
razreda OŠ;  
6  izvedenih obiskov programa  
Spoznavanje gozda in priprava jedi iz 

gozdnih sadežev za upokojence ter 
starše in dijake SŠ Kočevje;  

1.4.-30.6. 
2009 

Priprava slikovnega materiala za 
brošuro in videoposnetkov za e-
gradivo 

20 posnetih fotografij 
2 videoposnetka 

1.7.- 31.8 
2009 

Priprava zloženke o programu 
gozdne učne poti 

1 izdelana zloženka 
 

1.7.-31.8 
2009 

Priprava zbirke receptov jedi iz 
gozdnih sadežev 

1 izdelana zbirka receptov jedi iz 
gozdnih sadežev  

1.7.-31.8 
2009 

Priprava e-gradiva Spoznajmo 

kočevski gozd 
1 izdelano e-gradivo 

1.9.-31.12. 
2009 

Izdelava načrta programa 
izdelovanja kočevskih spominkov in 
priprava na izvedbo aktivnosti 

Izdelan načrt programa Kočevski 

spominki in priprava na izvedbo 
aktivnosti 

1.9.-31.12. 
2009 

Priprava izobraževalnega programa 
Opazovanje ptic ob Rudniškem 

jezeru 

1 nov izdelan program za opazovanje 
ptic ob Rudniškem jezeru 

1.1.-31.3.  
2010 

Izdelava spominkov v Srednji šoli 
Kočevje 

8 izdelanih originalnih kočevskih 
spominkov iz lesa kočevskih gozdov 

1.1.-31.3. 
2010 

Priprava brošure za delavnico 
Opazovanje ptic ob Rudniškem 

jezeru 

1 izdelana brošura Opazovanje ptic ob 

Rudniškem jezeru 

1.4.-30.6.  
2010 

Priprava in izvedba natečaja in 
izbora za izdelavo spominkov iz lesa  

1 izveden natečaj in izbor najboljšega 
spominka dijakov SŠ Kočevje 

1.4.-30.6.  
2010 

Priprava in izvedba razstave prispelih 
spominkov na natečaj 

1 izvedena razstava izdelanih 
spominkov iz lesa 

1.4.-30.6.  
2010 

Pilotna izvedba 5 delavnic 
Opazovanje ptic ob Rudniškem 

jezeru 

5 izvedenih delavnic na temo 
opazovanja ptic ob Rudniškem jezeru 
(vključenih 10-15 oseb na delavnico) 
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1.9.-31.12. 
2010 

Izvedba postopka vpisa v register 
izvajalcev NPK Čebelar/Čebelarka in 
izvedba priprave na preverjanje NPK 
Čebelar/Čebelarka   

1 izveden postopek vpisa v register 
izvajalcev NPK Čebelar/Čebelarka, 
1 izveden program priprave na 
preverjanje NPK Čebelar/Čebelarka 
(vključenih 10-20 oseb) 

1. 1.-31.3. 
2011 

Priprava izobraževalnega programa 
Kočevski med in priprava jedi iz 

medu  

1 nov izobraževalni program Kočevski 

med in priprava jedi iz medu 

1. 1.-31.3. 
2011 

Pilotna izvedba 5 delavnic Kočevski 

med in priprava jedi iz medu 
5 izvedenih delavnic Kočevski med in 

priprava jedi iz medu (vključenih 10-15 
oseb na delavnico) 

1. 1.-31.3. 
2011 

Priprava brošure Zbirka receptov za 

pripravo jedi iz Kočevskega medu 
1 izdelana brošura Zbirka receptov za 

pripravo jedi iz Kočevskega medu 
1. 4.-30.6. 
2011 

Priprava e-gradiva za samostojno 
učenje Zdravilni učinki kočevskega 

medu 

1 izdelano e-gradivo za samostojno 
učenje Zdravilni učinki kočevskega 
medu 

1. 4.-30.6. 
2011 

Priprava in izvedba okrogle mize na 
temo Kočevski med kot blagovna 
znamka – trženje medu   

1 izvedena okrogla miza na temo 
Kočevski med kot blagovna znamka – 
trženje medu 

1. 7.-31.8. 
2011 

Priprava strokovnega materiala za 
izvedbo zaključne konference ter 
izvedba nacionalne konference 

Izdelan strokovni material za 
zaključno konferenco 
Izvedena nacionalna konferenca 
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5. PROMOCIJA LOKALNEGA PARTNERSTVA ZAKLADI 
KOČEVSKE 

 

5.1 CILJI PROMOCIJE 
 
Cilji promocije delovanja lokalnega partnerstva Zakladi Kočevske so: 

- izdelava informativnega materiala o delovanju in ponudbi lokalnega 
partnerstva, 

- distribucija promocijskega materiala z informacijami o delovanju in ponudbi 
lokalnega partnerstva, 

- sodelovanje pri tisku in oblikovanju različnega promocijskega materiala, 
- distribucija promocijskega materiala v lokalnem okolju, 
- objava informacij o projektnih aktivnostih ter novo nastalih e-gradiv na spletnih 

straneh partnerjev, 
- posredovanje informacij o projektnih aktivnostih širši javnosti preko medijev 

(radijske oddaje, časopisi, glasila). 
 
 

5.2 ČASOVNI OKVIR POTEKA PROMOCIJE PROJEKTA IN 
PRIČAKOVANI KVANTITATIVNI REZULTATI PROMOCIJE 
LOKALNEGA PARTNERSTVA ZAKLADI KOČEVSKE 

 
OBDOBJE AKTIVNOST REZULTAT 

Tisk zloženke o gozdni učni 
poti in distribucija 

1. 7.-31.8. 
2009 
 

1000 izdanih izvodov promocijske 
zloženke o gozdnih učnih poti 

Tisk brošure Zbirka receptov 

jedi iz gozdnih sadežev 
1. 7.-31.8. 
2009 

1000 izdanih izvodov Zbirke receptov jedi 

iz gozdnih sadežev 
Objava e-gradiva Spoznajmo 

Kočevski gozd 
1. 7.-31.8. 
2009 

1 objavljeno e-gradivo 

Priprava in izvedba promocije 
programa  Kočevski spominki 

1. 7.-31.8. 
2009 

1 izdelan načrt promocije in izvedena 
promocija izdelave spominkov, po 1 
objava na spletnih straneh LU Kočevje, 
Srednje šole Kočevje in Območne 
obrtno-podjetniške zbornice Kočevje 

Tisk promocijske brošure za 
delavnico Opazovanje ptic ob 

Rudniškem jezeru 

in izvedba aktivne promocije 
delavnice Opazovanje ptic ob 

Rudniškem jezeru 

1. 1.-31.3. 
2011 
 

1000 izdanih izvodov brošure 
Opazovanje ptic ob Rudniškem jezeru in 
izvedena aktivna promocija delavnic 
Opazovanje ptic ob Rudniškem jezeru;  
Po 1 objava na spletnih straneh LU 
Kočevje in Gozdarskega društva medved 

Tisk brošure Zbirka receptov 

za pripravo jedi iz Kočevskega 

medu ter izvedba promocije 
programa Kočevski med in 

priprava jedi iz medu; 
 

1. 4.-30.6. 
2011 
 

1000 izdanih izvodov promocijske 
brošure Zbirka receptov za pripravo jedi 

iz Kočevskega medu, 
izvedena promocija izobraževalnega 
Kočevski programa na temo med in 

priprava jedi iz medu; po 1  objava na 
spletnih straneh LU Kočevje in 
Gozdarskega društva Medved 
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Promocija deficitarnih 
lesarskih poklicev 

1. 4.-30.6. 
2011 

Izvedena promocija deficitarnih lesarskih 
poklicev preko lokalne radijske postaje 

Objava e-gradiva za 
samostojno učenje »Zdravilni 

učinki kočevskega medu« 

1. 4.-30.6. 
2011 

1 objavljeno e-gradivo Zdravilni učinki 

kočevskega medu 

Izvedba zaključne konference 
projekta in širša nacionalna 
diseminacija rezultatov 

1. 7.-31.8. 
2011 

1 izvedena zaključna konferenca, 
izvedena širša nacionalna diseminacija 
rezultatov 

 
 
 
 

 
Model pripravila: 
 

MELITA GOLE, koordinatorka projekta pri  
poslovodečemu konzorcijskemu partnerju 

 
 
 
 


