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1. SPLOŠNO O PROJEKTU 

 

Kratka vsebina projekta: 

Organizirano usposobiti in povezati izdelovalce želodca, da bi turističnemu 

tržišču po zahtevah pridobljene geografske zaščite ponudili kvalitetno, 

količinsko zadostno in časovno podaljšano  ponudbo želodca in širše 

popularizirati tradicijo izdelave te specialitete. 

 

Cilji projekta:  

 S projektom želimo konkretizirati razvojne interese 

zgornjesavinjskih občin in izdelovalcev želodca.  
 Izkoristiti želimo doslej še neizkoriščene prednosti že leta 2004 

pridobljene geografske zaščite, ki ji bo sledila še zaščita v prostoru 
Evropske unije (postopek je v teku).  

 Tržišču želimo organizirano ponuditi najbolj slovečo suhomesnato 
specialiteto naše doline, ob tem zagotavljati trajno kakovost pri 

izdelovalcih  in potrošnikom/turistom dati koristne informacije o 
kvaliteti in pristnosti izdelka. 

 S postavitvijo Poti zgornjesavinjskega želodca in vzorčne zorilnice  
želimo povečati zanimanje za želodec kot izdelek najžlahtnejše 

kulinarike in zainteresiranim skupinam nazorno prikazati postopek 
sušenja in zorenja kot pomembno etnološko zanimivost doline. 

Kot sinergijski učinek pričakujemo povečan interes za obisk naših krajev 

zaradi konzumacije naše specialitete v domačem okolju. 

 

 



Pričakovani rezultati: 

 Povečati prepoznavnost doline in njene turistične ponudbe, 

 Zagotoviti novo stopnjo v organiziranem razvoju dopolnilne 
dejavnosti v kmetijstvu in diverzifikacijo ponudbe v turizmu, 

 Vključiti  večje število izdelovalcev v tržno proizvodnjo, vsaj 10 od 
njih pa usposobiti za uradno registracijo in certifikacijo dopolnilne 

dejavnosti skladno z zahtevami geografske zaščite želodca, 
 Preko registracije izdelovalcev in certifikacije izdelkov pomembno 

razširiti krog potencialnih potrošnikov želodca,  

 Realizirati večjo dodano vrednosti izdelka dopolnilne kmetijske 
dejavnosti.  

 Zagotoviti dolgoročno stabilno kvaliteto izdelka z izobraževanjem in 
usposabljanjem izdelovalcev. S tem se vzpostavi in/ali okrepi 

njihova konkurenčnost na vse bolj zahtevnem turističnem tržišču, 
 Zmanjšati odvisnost kvalitete od neugodnih naravnih klimatskih 

pogojev - zaradi vlaganj v sodobno opremo za predelavo in 
nadzorovano zorenje izdelkov, 

 Izboljšati  obveščenost tržišča, s tem ustvariti večje možnosti za 
izkoristek tržne niše, 

 Ob izboljšani ponudbi  želodca hkrati ustvarjati pogoje za večjo 
pridelavo in prodajo drugih izdelkov s kmetij,  posledično izboljšati 

standard izdelovalcev in povečati  fiskalno realizacijo. 
 

 

 

 

 

 

 

       

Vodja projekta:      Jože TLAKER, univ.dipl.ekon.  

 

 

 

2. GLAVNE AKTIVNOSTI PROJEKTA:  

 

Prva faza – leto 2009  

Usposabljanje in priprava izdelovalcev 1. skupine na registracijo  

Interna certifikacija 1. skupine izdelovalcev 

Izobraževanje  

Redno letno ocenjevanje kvalitete z izročitvijo potrdil o kvaliteti in plaket. 

 

Druga faza – leto 2010 

Usposabljanje in priprava izdelovalcev 2 skupine na registracijo  

Interna certifikacija 2. skupine izdelovalcev 



Eksterna certifikacija in registracija 1. skupine izdelovalcev 

Izobraževanje  

Redno letno ocenjevanje kvalitete z izročitvijo potrdil o kvaliteti in plaket. 

 

Tretja faza – leto 2011 

Usposabljanje in priprava izdelovalcev 3 skupine na registracijo  

Interna certifikacija 3. skupine izdelovalcev 

Eksterna certifikacija in registracija 2. skupine izdelovalcev 

Izobraževanje  

Redno letno ocenjevanje kvalitete z izročitvijo potrdil o kvaliteti in plaket. 

Realizacija »Poti zgornjesavinjskega želodca« - sprejem pravilnika, 

postavitev označb, ureditev vzorčne zorilnice, izdelava in distribucija 

prospektov, medijska promocija, postavitev spletnih strani. 

 

 

  Ciljne skupine projekta: 

- obstoječi in potencialni izdelovalci želodca v dolini (kmetje z dopolnilno  

  dejavnostjo, ostali nekmečki  izdelovalci), 

- nosilci kmečkega turizma, gostinci, ponudniki prenočitvenih kapacitet, 

- turisti - obiskovalci doline ( stacionarni gostje in izletniki), 

- ljubitelji in poznavalci vrhunske kulinarike v Sloveniji in EU, 

- strokovna javnost (kulinarični strokovnjaki, etnologi), 

- zgornjesavinjske občine kot lokalne skupnosti, zainteresirane in 

zadolžene  za  

  ustvarjanje  pogojev za  trajni razvoj kmetijstva in turizma, 

- organizatorji in pospeševalci gostinstva in turizma, 

- šolska mladina (turistični in gospodinjski krožki, etnografski krožki-

ohranjanje tradicije). 

 

 

Lokacija projekta/naloţbe:     

Občine: Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Gornji Grad, Ljubno, 

Luče, Solčava. 

 

 

  

 

 

 

 



FINANČNA KONSTRUKCIJA PROJEKTA –  

ZBIRNA TABELA 2009-2011 

 

Vrsta stroška Strošek  projekta 

EUR 

Vrednost 

brez 

DDV 

Vrednost 

z DDV 

Izobraževanje  za 

kakovost in certificiranje   

1.800 2.160 

Letno ocenjevanje  3.750 4.500 

Interna certifikacija  7.350 8.820 

Vlaganja v  opremo  3.500 4.200 

Izvedba prospekta,  

označevalnih tabel in 

izbe v Mozirskem gaju 

7.425 8.910 

Izvedba spletnih strani  1.500 1.800 

Delovanje Združenja*  3.000 3.600 

SKUPAJ 28.325 33.990 

 

 

Naziv in št. ukrepa: Izvajanje lokalne razvojne strategije – os  1 (ukrep 

411) 


