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SINERGIJA PODJETNIŠTVA  

IN LOKALNEGA OKOLJA 



 52 prebivalcev 

 15 hiš 

 784 m/n.m. 

     VELIKA PRESKA 



 1945 obnova vasi 

 1972 vodovod 

 1974 družabno življenje 

 1980 aktivno delovanje v KS Polšnik 

 1986 obnova vodovoda 

 1989 kanalizacija 

 2004 delavnica študentov krajinske arhitekture (razvojna vizija, …) 

 2006 - 2009 gradnja lesenega pločnika (ekološki otok, …) 

 2010 - 2011  ureditev izvira reke Sopote 

 2012 delavnice za revitalizacijo vasi 



     POLŠNIK 

 800 prebivalcev 

 kmetje, podjetniki 

 cerkev, šola, pošta,  

 trgovina,  

 kulturno-športni center 

 8 društev 

 več kot 50 prireditev  

 pohod od cerkvice do cerkvice 

 kmečki dan 



       LITIJA 

 občinsko središče 

 politika  

 razvoj infrastrukture 

 Razvojni center  

 Srca Slovenije 

  pomoč pri razvoju gospodarstva  

  in turizma  



Projekti za razvoj lokalnega okolja 



1995  CRPOV – celostni razvoj podeželja in obnova vasi 

         iskanje lastnih potencialov 

         postavitev razvojnih vsebin 

         začetek delovanja žensk 

 



2004  ustanovitev turističnega društva 
povezovanje društev, kmetov, podjetnikov (prospekt in spletna stran) 

  koordinacijski odbor 
koordinacija prireditev v kraju 

  vodenje prireditev 
trening voditeljev  

   



2008  ustanovitev kluba D 
„vaški vizionarji“ 

  postavitev razvojne vizije - trije stebri: 

podjetniški – Razvojna vas Velika Preska 

romarski (Cerkev LMB Polšnik) 

prireditveni   

2012 Evropska nagrada za posebne dosežke na več  

 področjih razvoja podeželja 

 







• Mizarstvo Kos razvoj produktov za zunanjost doma iz lesa  

• Poslovno združenje Naš vrt povezovanje strok, poklicev 

• Center za zunanjo ureditev povezovanje znanja, izobraževanja 

• Žive hiše, naselje lesenih hiš za poskusno bivanje  
interdisciplinarni razvojni projekt  

GOSPODARSKI TURIZEM 



Mizarstvo Kos  
v poslanstvu dreves 



• Ideja o dejavnosti (balkonske ograje) 

• Celovita rešitev lesenih izdelkov za zunanjost hiše 
(nadstreški za avtomobile, na terasah, pred vhodom, v vrtu; vrtni paviljoni,       

ute, komunalna oprema, terase-podnice, hišice za živali, vrtno pohištvo,             

letne kuhinje, igrala, korita za rože, počivališča) 

• Program za dogodke (hitrosestavljive stojnice, hišice, pohištvo) 

• Program za gojenje (rastlinjaki, korita za gojenje na balkonu) 

 



Poslovno združenje Naš vrt 



• Ideja o skupnem nastopu (sejmi, projekti, objekti) 

• Povezovanje znanj 28 poklicev  

• Razvoj skupnih produktov (različni materiali) 

• Postavitev novih poslovnih modelov (izobraževanje kupcev, novi 
načini prodaje) 

• Izobraževanje kadrov (človeški in strokovni vidik) 

 

 



Center za zunanjo ureditev  
hiša idej in povezovanj 



• Razstavni prostor, galerija  

• Izobraževalno središče (za stranke, za osnovnošolce, srednješolce in 
študente, za turiste, za sodelujoče pri projektih, za razvoj) 

• Razvojno središče (povezovanje kupcev, načrtovalcev in izvajalcev)  

Projekti: 1000 piščali, Sestavimo slovensko stojnico, razstava 72. slovenskih 

drevesnih vrst, Les na hiši in vrtu nekoč in danes, natečaj Les v bivalnem okolju, 

Vrtna fitness oprema, V poslanstvu dreves, Leseni pločnik, Od izvira do izliva reke 

Sopote, Žive hiše, Pogled čez, Revitalizacija vasi Velika Preska, … 



Žive hiše 
Naselje lesenih hiš za poskusno bivanje 



• Projekt povezovanja znanja in kakovosti življenja 

Upošteva sodobne standarde, okoljsko ozaveščenost, 

energetsko neodvisnost, prehrambeno soodvisnost        

in razvija socialni in podjetniški dialog. 

• Priložnost za razvoj podeželja in podjetništva 

povezanega s trajnostno zeleno gradnjo  

 

 



Z znanjem in vizijo … 



Hvala za pozornost. 
Jože Kos, 041 615 020, info@mizarstvo-kos.si 


