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3. Osebna izkaznica LAS 
 
 

Naziv LAS 
Lokalna akcijska skupina Obsotelje in Kozjansko (LAS 
Obsotelje in Kozjansko) 

Naslov LAS Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah 

Naslov varnega 
elektronskega predala 

info.lasok@vep.si 

Spletna stran LAS www.las-ok.si 

Predsednik LAS 
Boštjan Misja, predstavnik ekonomskega sektorja 

 

Vodilni partner LAS Razvojna agencija Sotla 

Naslov vodilnega partnerja 
LAS 

Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah 

Številka transakcijskega 
računa LAS 

01324-6000000202 

Velikost območja LAS 369,1 km2 

Število prebivalcev LAS 30.797 

Število občin 5 

Vključene občine (naštejte) Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah 

Problemsko območje ali 
območje ZTNP-1 (označi) 

 
DA                           NE 

Kohezijska regija Vzhodna 

SLR bo financirana (označi) EKSRP ESRR ESPR 

Glavni sklad (označi) EKSRP ESRR ESPR 

Datum ustanovitve 
lokalnega partnerstva 

29.09.2015 

Število članov LAS  45 

 
 
  

http://www.las-ok.si/
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4. Povzetek SLR 
 
Strategija lokalnega razvoja (v nadaljevanju SLR) opredeljuje strateška in programska izhodišča 
območja petih občin Obsotelja in Kozjanskega, in sicer občin Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, 
Rogatec in Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju območje LAS), za obdobje 2014-2020. Območje LAS 
predstavlja zaokroženo geografsko in funkcionalno celoto, povezujejo ga skupne socialne in ekonomske 
značilnosti in tradicija. Območje je homogeno in dovolj veliko, da premore dovolj kritične mase človeških 
in ekonomskih virov za uresničitev SLR. Pri izdelavi SLR smo si prizadevali za medsektorsko in 
partnersko sodelovanje, zato smo v pripravo vključevali strokovne institucije, ki so s svojimi razmišljanji 
konstruktivno prispevale k vsebini SLR. Z navedenimi aktivnostmi smo uresničevali načelo oz. pristop 
»od spodaj navzgor«, saj smo cilje in ukrepe za dosego le-teh oblikovali na osnovi pobud in predlogov, 
ki izhajajo iz potreb lokalnega okolja.  
SLR je v skladu s cilji Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 (v nadaljevanju PRP)in Operativnim 
programom (v nadaljevanju OP) za kohezijsko politiko 2014-2020, Regionalnim razvojnim programom 
(v nadaljevanju RRP) Savinjske regije in Območnim razvojnim programom (v nadaljevanju ORP) 
Obsotelje in Kozjansko za obdobje 2014-2020. 
V okviru SLR smo se osredotočili na vsa štiri tematska področja ukrepanja, ki so ključna za reševanje 
razvojnih potreb območja LAS. V dani gospodarski situaciji si bomo prizadevali za ohranjanje in 
ustvarjanje delovnih mest, predvsem s spodbujanjem (samo)zaposlovanja na podeželju in v urbanih 
območjih, ki ga bomo dosegli s pomočjo koriščenja endogenih potencialov in povezovanjem v inovativne 
mreže. Z namenom, da lokalno prebivalstvo animiramo in osvestimo o možnostih podjetništva v 
domačem okolju, bomo ustvarili učinkovito podporno okolje in infrastrukturo za razvoj podjetništva in 
turizma. Priložnost vidimo v razvoju zelenega/trajnostnega turizma, zato bo SLR podprla ukrepe, ki bodo 
ohranjali biotsko raznovrstnost ter dvigali ozaveščenost prebivalstva o pomenu ohranjanja kulturne 
krajine, zmanjševanju onesnaževanja okolja, trajnostne mobilnosti... V vseh tematskih področjih se 
bomo srečevali z aktivnim vključevanjem ranljivih skupin (brezposelne osebe, mladi, ženske na 
podeželju…), ki jih bomo spodbujali k podjetniškem razmišljanju, skušali izboljšati njihove pogoje za 
življenje, ozaveščali o aktivnem preživljanju prostega časa ter jim omogočili vseživljenjsko učenje in 
medgeneracijsko vključevanje. 
 
Zavedamo se, da samo s sredstvi CLLD ne bomo mogli uresničiti vseh strateških ciljev območja, 
verjamemo pa, da lahko z javno-zasebnih partnerstvom, medsektorskim sodelovanjem, ob pomoči 
sredstev CLLD ter lastnih človeških in finančnih potencialov prispevamo k celovitemu in trajnostnemu 
razvoju lokalnega okolja.  
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5. Opredelitev območja in prebivalstva zajetega v SLR 
 

5.1 Splošne geografske značilnosti območja 

5.1.1 Utemeljitev geografske zaokroženosti območja LAS 
 

Območje LAS zajema geografsko zaokroženo celoto občin Obsotelja in Kozjanskega, in sicer občin 
Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah. Območje je del Savinjske statistične 
regije in spada v Vzhodno kohezijsko regijo. Območje LAS leži v vzhodnem delu Slovenije in Savinjske 
statistične regije, razteza se vzdolž reke Sotle ter zajema velik del Kozjanskega, zato tudi poimenovanje 
Obsotelje in Kozjansko. Na vzhodni in jugovzhodni strani meji na Hrvaško, na južni strani na Posavsko 
regijo, na severu na Podravsko regijo, na zahodu pa se nadaljuje v Savinjsko regijo. 

 

Slika 1: Območje LAS Obsotelje in Kozjansko. Vir: ORP Obsotelje in Kozjansko 2014-2020. 

Območje LAS povezujejo skupne socialne in ekonomske značilnosti ter tradicija, kar pomeni, da so se 
že v preteklosti ljudje pretežno ukvarjali s kmetijstvom in z njim povezanimi dejavnostmi. Stopnja 
urbanizacije na območju je nizka, saj sta na območju le dve manjši gravitacijski središči, in sicer Šmarje 
pri Jelšah, kot upravno središče ter Rogaška Slatina, prepoznavna predvsem po tradiciji zdraviliškega 
turizma. Prednostni razvojni potencial območja je zagotovo turizem v povezavi z razvojem podeželja. 
Območje je prometno težje dostopno, zlasti na območju Kozjanskega, saj je odmaknjeno od glavne 
cestne in železniške povezave z regionalnim središčem Celje in nima neposrednega dostopa do 
avtoceste. Območje se že vrsto let srečuje s problemom visoke stopnje brezposelnosti in težjimi pogoji 
zaposlovanja, beleži nižjo stopnjo gospodarskega razvoja, ima omejene pogoje za kmetovanje in se 
spopada s težavami, ki so značilna za obmejna problemska območja (po Uredbi o določitvi obmejnih 
problemskih območij, Ur. list RS, št. 22/11, 97/12 in 24/15 se vse občine razen Rogaške Slatine uvrščajo 
med obmejna problemska območja).Skupni razvojni problemi so občine na območju že leta 2008 
spodbudili k partnerskem sodelovanju v skupne razvojne projekte z namenom zmanjševanja razvojnega 
zaostanka. Rezultati uspešno izvedenih projektov v finančnem obdobju 2007-2013 dokazujejo, da na 
območju obstaja dovolj kritične mase človeških in ekonomskih virov, ki pomenijo možnost za trajnostni 
razvojni zagon območja (Vir: ORP 2014-2020).   

Območje LAS predstavlja zaokroženo geografsko in funkcionalno celoto z vidika: 
- tradicije in identitete območja Obsotelja in Kozjanskega; 
- naravno-geografskih dejavnikov; 
- kulturne dediščine in zgodovinskih mejnikov; 
- stopnje gospodarskega in socialnega razvoja in  
- skupnih razvojnih endogenih potencialov območja LAS, ki lahko prispevajo k 

razvojnemu preboju. 
 
 
5.1.2 Velikost območja LAS 
 

Območje LAS zajema pet občin na območju upravne enote Šmarje pri Jelšah. Ima 30.797 prebivalcev 
in se razprostira na 369,1 km2, kar predstavlja 15,5% površine Savinjske statistične regije in 1,8% vse 
Slovenske površine. Občine se po površini razlikujejo, geografsko največja je občina Šmarje pri Jelšah 
(107,7 km2), najmanjša pa občina Rogatec (39,6 km2).  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0954
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3705
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0993
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Občina  Površina  Št. naselij 

Kozje 89,7 km² 23 
Podčetrtek 60,6 km² 26 
Rogaška 71,5 km² 41 
Rogatec 39,6 km² 9 
Šmarje 107,7 km² 77 

SKUPAJ OBSOTELJE IN 
KOZJANSKO 

369,1 km² 146 

SLOVENIJA 20.273 km² 6.005 

Preglednica 1: Površina občin, število naselij. Vir: SURS 2015. 

PREDSTAVITEV URBANIH OBMOČIJ LAS  

Strategija prostorskega razvoja Slovenije (MOP, 2004) uvršča naselji Šmarje pri Jelšah in Rogaško 

Slatino med središča regionalnega pomena in ju opredeljuje kot somestje, kar pomeni, da gre za 

medsebojno povezanost naselij v katerih se dejavnosti razporejajo po načelu dopolnjevanja funkcij. V 

središču regionalnega pomena – somestje Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina so koncentrirane 

dejavnosti družbene infrastrukture, oskrbnih, upravnih in drugih javnih storitev (zdravstvena oskrba, 

visoko in višje izobraževanje, sodne in upravne institucije, socialno varstvo) ter gospodarska dejavnost 

in prometna vozlišča. Z medsebojnim povezovanjem in razmeščanjem funkcij, naselji krepita svoji vlogi 

v urbanem sistemu (povzeto po: Strategija prostorskega razvoja Slovenije, MOP, 2004). Naselje 

Rogatec spada med druga urbana območja, ki jih opredeljuje Statistični letopis 2013 (SURS, 2014) v 

katerih urbane aktivnosti prevladujejo nad agrarnimi. Dodatni drugi urbani območji, prepoznani v skladu 

s Pravilnikom o določitvi seznama dodatnih drugih urbanih območij za potrebe opredelitve območij LAS 

(Ur. l. RS št. 12/2016), sta naselji Podčetrtek in Kozje. 

Vsa ostala naselja so podeželska naselja za katera je značilno, da prevladuje agrarna dejavnost in 

podeželski način življenja. Podeželje deluje v povezavi z urbanimi središči, razvija se pretežno kmetijska 

dejavnost,  turizem na podeželju  v povezavi z večjimi turističnimi središči v Termah Olimia in Rogaški 

Slatini, v sožitju z zavarovanimi območju ter  naravno in kulturno krajino (povzeto po: Območni razvojni 

program Obsotelje in Kozjansko 2014-2020, RAS, 2014). Nobeno naselje na območju LAS ne presega 

več kot 10.000 prebivalcev in nima statusa mestnega naselja. 

Za območje, ki je reliefno večinoma hribovito oz. gričevnato, je značilna velika razpršenost naselij in 
poseljenosti nasploh ter nižja gostota prebivalstva (83,48 prebivalca/km2) kot velja za povprečje 
Savinjske regije (109,3 prebivalca/km2) in za slovensko povprečje (101,7 prebivalca/km2). 

Območje LAS je homogeno in dovolj veliko, da premore dovolj kritične mase človeških in 
ekonomskih virov (Vir: SURS 2015, Slika 1): 

- na območju živi 30.797 prebivalcev, kar je skladno s priporočili, da naj območje zajema 
od 10.000 do 150.000 prebivalcev, 

- celotno območje se nahaja v Vzhodni kohezijski regiji, 
- celotno območje se nahaja v Savinjski statistični regiji, 
- območje občin se v celoti uvršča v LAS Obsotelje in Kozjansko, 
- območje LAS se ne prekriva z območjem drugega LAS, 
- na območju LAS obstajajo urbana naselja v katerih je koncentracija upravnih in drugih 

javnih storitev ter gospodarskega sektorja. 
 

 

5.1.3 Strukturne danosti območja LAS 
 
Območje LAS je robna Panonska pokrajina in je stičišče Alpskega in Sredozemskega sveta ter 
Dinarskega gorstva, od koder izhaja tudi velika pestrost in rastlinsko bogastvo (na Boču je znano 
rastišče edinstvene velikonočnice, na Donački gori najdemo alpske rastline, pogorje Vetrnika pa se 
ponaša s kraljico orhidej). Na severu, zahodu in jugu območje omejujejo vzhodni odrastki predalpskega 
Posavskega hribovja, na vzhodu reka Sotla, onstran katere se začne razgibano in vinorodno gričevje 
Hrvaškega Zagorja. Največja in hkrati tudi obmejna reka je Sotla, ki izvira v Maclju in se izliva v Savo 
jugovzhodno od Dobove. Dolina Sotle je razmeroma široka, nižina prehaja na obeh straneh v gorice, 
kjer so najboljša vinorodna območja. Na območju so dragoceni viri mineralne vode, termalni vrelci so v 
okolici Podčetrtka in Rogaške Slatine, obojni pa so bili povod za razvoj zdraviliškega in velneškega 
turizma na območju. 
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5.1.3.1 Kmetijstvo 
 
Razvoj kmetijstva na območju je že v preteklosti zavirala močna razdrobljenost posesti, majhnost kmetij, 
slaba starostna in izobrazbena raven prebivalcev ter močno ekstenzivna in tradicionalna kmetijska 
polikulturna proizvodnja. Iz popisa kmetijstva, ki je bil izveden leta 2010,ugotavljamo, da se je število 
kmetijskih gospodarstev v zadnjih desetih letih zmanjšalo za 15,7% (leta 2000 jih je bilo 2.893, leta 2010 
pa 2.501). Do leta 2010 se je nekoliko znižal tudi delež kmetijskih zemljišč v uporabi, in sicer za 1,2%. 
Delež v primerjavi s celotno Slovenijo pa se v zadnjih letih ni spremenil, saj se je tudi na ravni države 
število kmetijskih gospodarstev in kmetijskih zemljišč v uporabi znižalo. Opaziti je trend širjenja kmetij 
nad 10 hektarjev obdelovalne površine (najem, nakup), saj se je število le-teh povečalo za 20% v 
primerjavi z letom 2000. Enak trend je opaziti tudi na ravni celotne Slovenije. Razlog je predvsem v tem, 
da so bili v preteklosti ljudje ob kmetovanju zaposleni v bližnjih proizvodnih obratih, ki so se v zadnjih 
letih zaprli in prenehali s svojim obratovanjem. Ljudje, ki so se začeli ukvarjati s kmetovanjem kot 
primarno dejavnostjo, so iz ekonomskih razlogov povečali kmetijske površineza obdelavo. Kmetije so 
usmerjene predvsem v rejo živine in proizvodnjo poljščin (Vir: Popis kmetijstva 2010). 
 
Območje Kozjanskega se uvršča med območja s posebnimi omejitvami (PRP 2014-2020), in sicer med 
gričevnato-erozijska območja zaradi nestabilnega terena. Na teh območjih je potrebno pozornost 
nameniti sonaravnemu gospodarjenju s kmetijskimi zemljišči, saj je območje izpostavljeno površinskim 
erozijskimi procesom in nevarnosti plazov. Primerno gospodarjenje s kulturno krajino bo tako 
zagotavljalo razvoj turizma na podeželju v povezavi z razvojem tradicionalnega zdraviliškega turizma v 
okolici gričevja. Nujno je potrebno nadaljevati z izvajanjem sonaravnih načinov kmetovanja z namenom 
ohranjanja območij s posebnimi omejitvami, kjer se dopolnilne dejavnosti (predvsem turizem) lahko 
razvijejo v tolikšni meri, da lahko predstavljajo osnovo za kvalitetno življenje v teh območjih in omogočajo 
doseganje boljšega življenjskega standarda, kakor tudi možnost zaposlovanja podeželskega 
prebivalstva ter pestro ponudbo obiskovalcem. 
 
V zadnjih letih je opazen trend naraščanja ekološkega kmetovanja. Kljub pestri prostorski razporeditvi 
ekoloških kmetij na območju je potrebno poudariti, da je celotno območje primerno za ekološko 
kmetovanje, ravno zaradi pestrih naravnih pogojev, ki omogočajo raznovrstno pridelavo kmetijskih 
pridelkov, kar daje večjo vrednost ekološkemu kmetijstvu in spodbuja lokalno samooskrbo. 
Dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki temeljijo na rabi endogenih potencialov, spodbujajo razvoj 
podjetništva na podeželju in prispevajo k ustvarjanju delovnih mest v lokalnem okolju. Na območju je v 
zadnjih letih opazen trend porasta registriranih dopolnilnih dejavnosti, ljudje se ukvarjajo s predelavo 
kmetijskih pridelkov, storitvami s kmetijsko mehanizacijo, turizmom na kmetiji ter pridobivanjem in 
prodajo energije iz obnovljivih virov – sončni vir. Vsekakor pa bo potrebno tovrstne oblike dejavnosti  
spodbujati tudi v bodoče (Vir: Preglednica 10, na str. 20). 
 
Kmetijstvo na območju se sooča z določenimi razvojnimi težavami, predvsem zaradi omejenih 
območij za kmetovanje. V zadnjih letih je opaziti porast dopolnilnih dejavnosti, povečuje se tudi 
število ekoloških kmetij, saj je celotno območje primerno za ekološko kmetovanje in lokalno 
preskrbo. Velika priložnost območja je vsekakor področje lokalne samooskrbe, ki omogoča tudi 
večje  zaposlovanje na podeželju. Lokalne ponudnike je potrebno animirati za pridelavo, skrajšati 
oskrbne verige, povečati ozaveščenost prebivalstva ter izboljšati oskrbo prebivalstva kot tudi 
lokalnih gospodarskih in javnih subjektov. 
 

5.1.3.2 Gozdarstvo, lov 
 
Po podatkih Zavoda za gozdove RS znaša površina gozdov na območju 17.367 ha, kar znaša 1,5% 
površine gozdov v Sloveniji. Za območje je značilno, da je gozdnatost pod slovenskim povprečjem 
(47,96%), saj slovensko povprečje znaša 58,4%, vendar je kljub temu pomemben življenjski prostor in 
vpliva na ohranjanje naravnih virov in podnebnih sprememb. Prevladujejo listnati gozdovi, večina bukovi, 
ki se pojavijo zlasti v osojnih legah, v prisojnih legah pa gozd bukve in črnega gabra. V gričevnatem 
svetu je najpogostejša združba bukve, kostanja in hrasta-gradna, ki pokriva dve tretjine površin z 
gozdom. Bregove rečnih strug poraščajo vrbe, jelše, topoli in grmičevje. 
Če naredimo še primerjavo površine gozda na prebivalca na območju in na ravni Slovenije ugotovimo, 
da razlike skoraj ni, saj le-ta na območju znaša 0,56 ha/prebivalca, na ravni Slovenije pa 0,57 
ha/prebivalca. Največji možni 10-letni posek gozda na območju znaša 1.094.030 m3, v letu 2014 je bil 
realiziran v količini 90.412 m3.  
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Na območju se srečamo tudi z gozdnimi rezervati, ki so izločeni iz rednega gospodarjenja in prepuščeni 
naravnemu razvoju. Na območju Boča so trije gozdni rezervati (Plešivec, Boč in Galke) ter gozdni 
rezervat Log ob Sotli in Donačka gora. 
 
Na območju deluje 9 lovskih družin, ki skupaj razpolagajo s 35.535 ha lovišč, od  tega je 31.984 ha 
lovnih, preostanek pa nelovnih. Najpomembnejša živalska vrsta s katero lovske družine upravljajo je 
srnjad, ki predstavlja tudi glavni delež odvzema, druga najštevilčnejša pa divji prašič. Številčnost srnjadi 
se na območju ohranja, medtem ko se številčnost populacije divjega prašiča spreminja (odvisno od 
količine hrane v gozdu). Lovske družine izvajajo odvzem posameznih vrst divjadi na podlagi letnega 
gospodarskega načrta posameznega lovišča, ki pa mora biti usklajen z letnim lovsko upravljavskim 
načrtom lovsko upravljavskega območja (Vir: Savinjsko Kozjanska zveza lovskih družin Celje).  

5.1.3.3 Naravna in kulturna dediščina območja LAS 

 
Obsotelje in Kozjansko je bogato s kulturno dediščino in še vedno živo tradicijo ter naravno krajino, saj 
so tukaj ohranjena naravna območja, priznana tudi v mednarodnem merilu (Natura 2000, biosferno 
območje, zavarovana območja, regijski park, številne naravne vrednote in ekološko pomembna 
območja). Kljub temu, da je pokrajina močno prepletena s kmetijskimi in gozdnimi površinami, so v tem 
delu Slovenije ohranjene določene prvine (gozdovi, naravne struge vodotokov, suhi travniki…) in 
posamični elementi krajine, ki mnogokrat odražajo posebnost območja (bogata obvodna zarast, glavate 
vrbe, visokodebelni sadovnjaki, mokrišča…). Od dediščine prevladuje umetnostno-zgodovinska in 
etnološka dediščina, najdemo pa tudi kulturne vrednote s področja arheološke in zgodovinske 
dediščine. 
Kar 29,17% celotne površine območja LAS spada v območje Natura 2000 (največji delež je na območju 
občine Kozje, kjer je kar 79% površine občine uvrščeno v območje Nature 2000), ki je evropsko omrežje 
posebnih varstvenih območij, ki so jih določile države članice Evropske unije. Glavni cilj Nature 200 je 
ohranjanje biotske raznovrstnosti za prihodnje rodove (Vir: http://www.natura2000.si/index.php?id=45)  
 
Po podatkih Zavoda za varstvo narave, je na območju LAS 105 naravnih vrednot. Stanje in število 
naravnih vrednot se neprestano spreminja, spremembam so najbolj podvržene naravne vrednote vodnih 
okolij (potoki, mokrišča) in kmetijskih območij v nižini (ekstenzivni travniki). Območja strmih travnikov, ki 
so navadno naravovarstveno kvalitetni suhi travniki z visoko stopnjo biotske pestrosti, se zaraščajo, saj 
se raba (košnja, paša) teh travnikov opušča. Zavarovanih območij je 30, najbolj poznana sta Kozjanski 
regijski park (70% območja Kozjanskega parka spada v področje Natura 2000 z bogato rastlinsko in 
živalsko pestrostjo ter kulturno krajino) in Krajinski park Boč – Donačka gora (rastišče velikonočnice). 
Na omenjenih območjih je potrebno zagotoviti ohranjanje biotske raznovrstnosti, razvijati ponudbo 
trajnostnega in zelenega turizma, ki bo temeljil na ohranjanju in varovanju naravne in kulturne krajine 
ter osveščenosti lokalnega prebivalstva in ustrezno infrastrukturo za interpretacijo dediščine na 
varovanih območjih.  

V ponudbo območja je smiselno vključevati tudi kulturno dediščino. V Register nepremične kulturne 
dediščine je za območje vpisanih 220 spomenikov lokalnega pomena in 2 spomenika državnega 
pomena (Muzej na prostem Rogatec in Sladka Gora – Cerkev matere božje). V zadnjih letih je bilo na 
območju izvedenih precej vlaganj v ohranitev in obnovo objektov kulturne dediščine z namenom 
ohranitve dediščine in interpretacije le-te v turistične in kulturne namene(revitalizacija trških jeder, 
obnova gradu Podsreda, obnova gospodarskega poslopja graščine Strmol, Rotovža v Lembergu, 
Juneževe domačije, Calske gorce, Sedovške domačije, več sakralnih spomenikov, vzpostavitev muzeja 
baroka, …)(Vir: ORP Obsotelje in Kozjansko 2014-2020).Še vedno na območju LAS ostaja vrsta 
kulturnih znamenitosti in stavb kulturne dediščine, vaških in trških jeder, ki bi jih bilo potrebno obnoviti 
in/ali jim dodati ustrezne vsebine ter jih narediti privlačne za obiskovalce. 
 
Na območju LAS so se ohranila znanja tradicionalnih rokodelskih obrti (primer je glažutarstvo) in 
domačih dejavnosti (pletarstvo, kamnoseštvo, tkalstvo, kovaštvo, lončarstvo in nekatera druga), vendar 
pa v nekaterih rokodelskih dejavnostih ni dovolj nosilcev znaj/dejavnosti za njihovo ohranitev in razvoj. 
Z namenom ohranjanja starih obrti in znanj ter spodbujanja ljudi na podeželju za stare obrtne poklice se 
je v Rogatcu vzpostavil Center domače in umetnostne obrti, kjer je omogočen prikaz in izdelava izdelkov 
domače in umetnostne obrti. Center želi v prihodnosti v svoje vrste privabiti še več izdelovalcev izdelkov 
domače in umetnostne obrti ter tradicionalnih znanj (Vir: Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec). 
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Za območje je značilna izjemna naravna in krajinska pestrost, ki se kaže z večjimi deli ohranjene 
narave in ohranjeno značilno kulturno krajino. Območje ima bogato kulturno dediščino in 
ohranja tradicijo, ki je delno že vključena v turistično ponudbo območja. 

5.1.4 Stanje infrastrukture in opremljenosti z osnovnimi storitvami 

5.1.4.1 Prometna infrastruktura 
 
Območje zaznamuje težja prometna dostopnost, ki je na eni strani posledica preobremenjenosti in 
dotrajanosti cestnega omrežja, na drugi pa oddaljenosti od pomembnih državnih prometnic in avtoceste. 
Z ureditvijo nadvoza v Grobelnem je bilo odpravljeno ozko grlo na glavni cesti Šentjur – Šmarje pri 
Jelšah, izboljšala se je pretočnost prometa, še vedno pa ostaja problem pretočnosti na ostalih odsekih 
iz smeri Rogatec v smeri proti Celju in/ali proti Dramljam, kjer je možen dostop na avtocesto (Vir: 
Direkcija RS za infrastrukturo).Slabe cestne povezave v veliki meri vplivajo na slabšo mobilnost 
lokalnega prebivalstva, nezainteresiranost investitorjev na območju LAS za razvoj podjetništva in slabšo 
dostopnost do glavnih turističnih atrakcij območja.  
Železniška infrastruktura v preteklosti ni bila deležna večjih vlaganj v obnovo in nadgradnjo. Na območju 
poteka regionalna železniška proga, smer Celje – Grobelno – Stranje – Rogaška Slatina – Rogatec in 
proga, ki se v Stranju preusmeri v Podčetrtek – Imeno. Železniška infrastruktura ni izrabljena v zadostni 
meri, saj bi lahko omogočala cenejši in hitrejši pretok delovne sile, turistov oz. obiskovalcev območja ter 
cenejšo obliko transportnega prometa. V zadnjih letih je prišlo tudi do zmanjševanja potniškega 
železniškega prometa in ukinjanja določenih povezav, kar dodatno poslabšuje dostopnost območja (Vir: 
Slovenske železnice). 
Dnevna mobilnost delovno aktivnega prebivalstva je dokaj visoka, še posebej v večje zaposlitvene 
centre (Celje), kar kaže na potrebo po posodobitvi primarnega cestnega omrežja na celotnem območju.  
 
Uporaba javnega potniškega prometa se je v zadnjih letih bistveno zmanjšala, posledično se je prilagodil 
vozni red avtobusov in vlakov, zato določeni kraji na območju nimajo zagotovljenega javnega potniškega 
prometa (izjema so avtobusni prevozi šolskih otrok). Občine so v zadnjih letih dobršen del sredstev 
namenile posodobitvi in ureditvi lokalnega cestnega omrežja in spodbujanju kolesarjenja z izgradnjo 
kolesarskih stez predvsem v ubranih naseljih (Vir: ORP Obsotelje in Kozjansko 2014-2020). Območje 
LAS je povezano s kolesarskim omrežjem iz smeri Rogaške Slatine mimo Vonarskega jezera v smeri 
proti Podčetrtku, iz Šmarja pri Jelšah pa se kolesarska steza v smeri proti Pristavi navezuje na Aqualuno 
v Podčetrtku. V Podčetrtku se kolesarske poti usmerijo proti Olimju in Imenem ter nadaljujejo na Virštanj 
proti Kozjem. Na območju občin Kozje in Rogatec ni vzpostavljene celovite kolesarske mreže, je pa 
možno navezovanje na osrednje kolesarsko omrežje po cestiščih, ki so primerna za kolesarjenje. 
Vzporedno z izgradnjo kolesarskih poti se je oblikovala dodatna turistična ponudba kot dopolnitev 
ponudbe velneškega oz. zdraviliškega turizma. V prihodnje bo potrebno ponudbo še dopolniti z 
zagotovitvijo podporne infrastrukture za razvoj kolesarskega in rekreativnega turizma, spodbujati bo 
potrebno ukrepe trajnostne mobilnosti, zdravega življenjskega sloga in oblikovati nove turistične 
produkte prijazne kolesarjem (glej poglavje športna in turistična infrastruktura). 
 
Na delu območja je že vzpostavljeno kolesarsko omrežje (s kolesarskimi stezami so povezane 
občine Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek in Rogaška Slatina), medtem ko se preostali dve občini 
(Kozje in Rogatec) navezujeta na njih s pomočjo za kolesarjenje primernih poti. Območje ima 
potencial za kolesarski in rekreativni turizem v urbanih območjih v povezavi s ponudbo v okolju. 

5.1.4.2 Zdravstvo in socialna infrastruktura 
 
Dostopnost do osnovnih zdravstvenih storitev je zagotovljena v urbanih naseljih oz. občinskih središčih, 
saj na območju deluje javni zdravstveni dom s sedežem v Šmarju pri Jelšah, v ostalih sedežih občin pa 
so vzpostavljene zdravstvene postaje. Storitve so prebivalcem dostopne med tednom v okviru rednih 
ambulant, prav tako je vzporedno zagotovljena tudi nujna medicinska pomoč. Med vikendi, prazniki in 
ponoči pa je na sedežu, torej v Šmarju pri Jelšah, organizirana nujna pomoč. Zagotovljena je osnovna 
izven-bolnišnična zdravstvena dejavnost, določene specialistične ambulantne, zobozdravstvena 
dejavnost, ter druge zdravstvene dejavnosti (Vir: Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah). 
Na območju deluje tudi Center za socialno delo s sedežem v Šmarju pri Jelšah, ki je svoj obseg dela v 
zadnjih letih bistveno povečal, saj se delež prejemnikov socialne pomoči iz leta v leto veča. Poskrbljeno 
je tudi za varstvo starejših, saj na območju delujeta dva domova za ostarele in sicer v Rogaški Slatini in 
Šmarju pri Jelšah z enoto v Podčetrtku (Vir: DU Šmarje pri Jelšah in Pegazovi domovi d.o.o.).V prihodnje 
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se predvideva tudi izgradnja varovanih stanovanj v Šmarju pri Jelšah z vsebinami medgeneracijskega 
povezovanja (Vir: Občina Šmarje pri Jelšah). 

Na območju deluje invalidsko podjetje Kip vizija d.o.o., katerega poslanstvo temelji na usposabljanju in 
zaposlovanju invalidnih in težje zaposljivih oseb. Je pa na območju poskrbljeno tudi za varstvo ljudi s 
posebnimi potrebami, tako se v Šmarju in Podplatu nahajata enoti Varstveno delovnega centra. Na 
Pilštanju deluje Varna hiša za otroke, imenovana Mala hiša.  
V prihodnosti se predvideva širitev dejavnosti vezanih na medgeneracijsko povezovanje in izboljšanje 
kvalitete življenja starejših ljudi, vse je seveda močno povezano z razpoložljivimi finančnimi sredstvi za 
izvajanje tovrstnih vsebin. 
 
Pokritost z zdravstvenimi storitvami na območju je zadovoljiva in dostopna v urbanih območjih 
oz. občinskih središčih. 
 
5.1.4.3 Izobraževanje 
 
Mreža osnovnih šol je relativno dobro organizirana, kar je izrednega pomena za ohranjanje poseljenosti 
območja. Na območju tako deluje 16 vrtcev in 20 osnovnih šol (Vir: SURS 2015). Ljudska univerza 
Rogaška Slatina skrbi za izobraževanje odraslih in izvaja različne projekte s področja izobraževanja.  
Na območju je tudi Šolski center Rogaška Slatina, ki izobražuje dijake na srednješolski stopnji, in sicer 
za smeri optik, tehnik steklarstva in izvaja gimnazijski program. Tako kot na ravni Slovenije, se tudi na 
območju pojavlja problem zmanjševanja interesa za vpis v tehniške in obrtne poklice, zaradi česar so 
šole prisiljene spreminjati programe ter se bolj povezovati z gospodarstvom. Na to še posebej opozarjajo 
na Območni obrtno podjetniški zbornici s sedežem v Šmarju pri Jelšah, kjer si že vrsto let prizadevajo 
za promocijo obrtnih poklicev v osnovnih šolah z namenom večje (samo)zaposljivosti (Vir: OOZ Šmarje 
pri Jelšah).  
 
Za večjo bralno osveščenost in bralno kulturo že vrsto let skrbi Knjižnica Šmarje pri Jelšah, ki pokriva 
območje matične občine, ima pa še enoti v Podčetrtku in Kozjem. Knjižnica Rogaška Slatina pa ima ob 
matični občini še enoto v Rogatcu. Obe knjižnici ob osnovni dejavnosti dajeta velik poudarek 
medgeneracijskemu povezovanju. 

Zelo dobro sta obiskani tudi Univerzi za tretje življenjsko obdobje (Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina), 
ki vzpostavljata pogoje za osebnostno rast in kvalitetnejše preživljanje prostega časa. Člani se srečujejo 
enkrat tedensko na različnih tematskih predavanjih in delavnicah, svoje znanje pa poglabljajo v številnih 
krožkih in tečajih. Potreba po medgeneracijskem sodelovanju in povezovanju se danes povečuje (Vir: 
Knjižnica Šmarje pri Jelšah, LU Rogaška Slatina). 
 
Mreža primarnega izobraževanja je dobro razporejena. Na urbanih območjih so prisotne tudi 
storitve za kvalitetnejše preživljanja prostega časa v tretjem življenjskem obdobju, povečuje pa 
se potreba po medgeneracijskem sodelovanju in povezovanju na podeželju in v urbanih 
območjih. 
 
5.1.4.4 Kulturna infrastruktura 

 
Kulturni domovi ali večnamenske dvorane so za območje izrednega pomena, saj predstavljajo osrednje 
stičišče družbeno-kulturnega življenja na območju. V njih se druži staro in mlado, bodisi ob spremljanju 
gledališčnih predstav, glasbenih dogodkov, ali literarnih večerov, potopisnih predavanj, srečanjih z 
ustvarjalci na področju literarne, likovne, glasbene in drugih kulturnih dejavnosti, koncertih različnih 
glasbenih zvrsti in podobno. Kulturna dediščina območja je predstavljena v muzejih in galerijah 
predvsem v urbanih središčih. Največji muzej na območju je Muzej na prostem Rogatec, kjer je 
predstavljeno življenje kmetov in obrtnikov v 19. stoletju in na začetku 20. stoletja. Pridobitev za območje 
je tudi Anin dvor, kjer so na ogled steklarska, grafična, domoznanska, vodna in parkovna zbirka ter 
največja zasebna zbirka o dinastiji Karađorđevič. V Šmarju pri Jelšah je odprl vrata Muzej baroka. 
Osnovno poslanstvo muzeja je hramba in predstavitev 43 originalnih plastik, nekoč nameščenih v 
kapelah znamenite šmarske kalvarije in predstavitev baročnih umetnosti širšega območja. Na gradu 
Podsreda je na ogled tudi zanimiva stalna steklarska zbirka, pomembna predvsem zato, ker je 
steklarstvo v preteklosti močno zaznamovalo naše območje. 
V urbanih območjih in na podeželju deluje tudi veliko število interesno različnih društev, ki s svojim 
delovanjem bogatijo življenje ljudi v lokalnem okolju. Zelo aktivna so športna, turistična, kulturna, 
gasilska in čebelarska društva, društva kmečkih žena, glasbena združenja…, katerih glavno poslanstvo 

https://sl.wikipedia.org/wiki/19._stoletje
https://sl.wikipedia.org/wiki/20._stoletje
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je, da skrbijo za podmladek ter na njih prenašajo svoje znanje in izkušnje ter skrbijo za promocijo 
osnovne dejavnosti društva in celovito predstavljajo tudi ponudbo območja (Vir: AJPES 2015). 
 
Za območje (v urbanih območjih in na podeželju) je značilno raznoliko, aktivno in bogato 
društveno življenje/udejstvovanje, ki prispeva k medgeneracijskemu povezovanju in 
vključevanju ranljivih skupin. 
 
5.1.4.5 Turistična in športna infrastruktura 
 
Tradicija zdraviliškega in velneškega turizma v urbanih središčih Rogaške Slatine in Podčetrtku 
(Terme Olimia), je narekovala tudi razvoj (dodatne) turistične in rekreacijske infrastrukture. Vzporedno 
se je razvijala tudi turistična ponudba na podeželju pri posameznih ponudnikih in ob tematskih poteh, 
kulturnih in naravnih vrednotah oz. zanimivostih, temelječa na lokalni tradiciji in gastronomiji. Prva 
tematska pot je bila Šmarsko Virštanjska vinsko turistična cesta (VTC 10), ki je lokalne ponudnike 
spodbudila za odločitev o odprtju vinotočev, izletniških kmetij, kmetij odprtih vrat,…. Izkušnjam 
ponudnikov in vse večjim zahtevam gostov oz. turistov in turističnih delavcev so prisluhnile občine in 
razvojne institucije, ki so prispevale k oblikovanju novih tematskih poti, ki spodbujajo športno in 
rekreativno aktivnost, oglede turističnih znamenitosti in obiske lokalnih ponudnikov. Na določenih 
območjih so tako vzpostavljene pohodniške in sprehajalne poti, učne poti, kolesarske poti, vodna pot, 
romarske poti, jahalne poti in podobno. Čeprav je moč izbirati med različnimi tematskimi potmi, še vedno 
ostaja potreba po vlaganju v obstoječe in nove kolesarske poti, pešpoti, romarske in druge tematske 
poti, rekreacijske površine in celovit pristop k razvoju novih integralnih turističnih produktov z namenom  
zagotovitve trajnostno usmerjene turistične ponudbe in spodbujanju trajnostne mobilnosti. 
Turizem na podeželju je še vedno potencial, ki ni v celoti izkoriščen. Turistične kmetije, vinotoči, kmetije 
odprtih vrat, zidanice,…  razpolagajo z omejeno ponudbo, redkim rednim odpiralnim časom (običajno je 
potrebna predhodna najava gostov) in nastanitvenimi kapacitetami. Zaradi pomanjkanja znanja, 
sredstev, časa ter nezavedanja o nujnosti povezovanja v lokalnem okolju, se ponudniki ne povezujejo 
ter skupaj tržijo in promovirajo. Kljub prizadevanjem lokalnih turističnih delavcev in razvojne agencije, k 
iv zadnjih letih skušajo skupaj vzpostaviti sistem skupne promocije in organiziranega trženja, pričakovani 
rezultati še niso doseženi. V prihodnosti bo potrebno še precej napora vložiti v aktivnosti skupne 
promocije, organiziranega trženja in animacije potencialnih lokalnih ponudnikov za (samo)zaposlitev na 
področju turistične dejavnosti, izrabe lokalnih potencialov (lokalna pridelava, uporaba tradicionalnih 
znanj in izdelava izdelkov) (Vir: ORP Obsotelje in Kozjansko 2014-2020). 
 
Nekaterim športno življenje predstavlja razvedrilo, drugi se športu posvetijo profesionalno. Lepa narava 
in urejena športna infrastruktura pa privablja tako domačine kot tudi turiste in športnike. Na podlagi 
podatkov občin Obsotelja in Kozjanskega, ugotovimo, da na celotnem območju razpolagamo z večjim 
številom dvoranskih športnih objektov in zunanjih športnih površin predvsem v urbanih območjih. 
Notranje športne površine so urejene predvsem v sklopu delovanja osnovnih šol ali večnamenskih 
športnih dvoran, v njih pa se izvajajo razne športne dejavnosti šolske mladine in rekreativcev. Kljub 
razpoložljivim zunanjim športnim površinam (igrišča na prostem: nogometna, košarkarska, odbojkarska 
in tenis igrišča, igrišča za balinanje) je še vedno prisotno pomanjkanje športnih in rekreativnih površin, 
posebej otroških igrišč, površin za fitness na prostem in podobno(npr. ureditev trških in vaških jeder). 
 
Tradicija zdraviliškega in velneškega turizma je prisotna v urbanih središčih Rogaške Slatine in 
Podčetrtka (Terme Olimia). Območje sicer razpolaga s športnimi objekti in zunanjimi površinami, 
vendar je zaznati pomanjkanje športnih in rekreativnih površin tudi v urbanih območjih, posebej 
otroških igrišč, površin za fitnes na prostem ipd. s katerimi bi se krepil zdrav življenjski slog med 
lokalnim prebivalstvom. 

5.1.4.6 Energetska infrastruktura 
 
Na območju LAS je zadnja leta opaziti postopen porast naložb v obnovljive vire energije. Ključni problem 
nizke rabe obnovljivih virov energije v preteklosti je bil predvsem v slabi promociji in posledično slabi 
ozaveščenosti ljudi in lokalnih skupnosti. Ob obnovljivih virov energije (OVE) je zelo pomembna tudi 
učinkovita raba energije (URE). Pri tem povečanje učinkovite rabe energije ne pomeni, da morajo ljudje 
opustiti določene dejavnosti, da bi prihranili energijo, navedeno jim mnogokrat omogoča že boljša 
tehnologija in energetsko varčnejše naprave, ki uporabnikom tudi izboljšujejo življenjske pogoje. 
Področje energetike, energetske infrastrukture in delovanje v smeri učinkovite rabe energije in 
obnovljivih virov energije, obravnavajo dokumenti - Lokalni energetski koncept, ki so jih v prejšnjih letih 
izdelale posamezne lokalne skupnosti. Po podatkih občin Obsotelja in Kozjanskega je bilo v zadnjih letih 
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na območju energetsko saniranih kar nekaj javnih stavb, in sicer8 osnovnih šol, 4 vrtci,1 kulturni dom s 
knjižnico, 2 večnamenska domova, prav tako je bil zgrajen tudi 1 nov nizko-energetski vrtec in 1 
večnamenski center (podatki pridobljeni s strani Občin Obsotelja in Kozjanskega). 
V obdobju 2008-2014 je bilo v Sloveniji postavljenih 3.358 sončnih elektrarn, od tega na območju 
Obsotelja in Kozjanskega 165, ki proizvedejo skupaj 11.753,10 k W moči (4,5% moči v Sloveniji). 
Uporaba lesne biomase je še vedno neizkoriščen potencial. Izgradnja sistemov daljinskega ogrevanja 
iz obnovljivih virov energije v lokalnih urbaniziranih središčih predstavlja velik potencial. Izgradnja 
daljinskega ogrevanja v naselju Kozje je pilotni model tovrstnih vlaganj na področja energetike na našem 
območju (Vir: Sončne elektrarne v Sloveniji). 
 
Na območju je opaziti porast naložb v obnovljive vire energije. 
 
5.1.4.7 Komunalna infrastruktura 
 
Na območju LAS je na javno kanalizacijsko omrežje priključenih le okoli 30 % prebivalcev, kar je pod 
državnim povprečjem. Podatki Obrtno komunalnega podjetja (OKP) d.o.o. iz Rogaške Slatine kažejo, 
da je na območju zgrajenih približno 80 km kanalizacijskega omrežja, kar je v primerjavi z letom 2009, 
ko je bilo na tem območju zgrajenih le 62 km kanalizacijskega omrežja, občutno več. Odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda je tako na območju urejeno le delno. Obstoječi kanalizacijski sistemi so urejeni 
pretežno v centrih večjih naselij in so z izjemo nekaterih nepovezani v celoto. Uredba o odvajanju in 
čiščenju komunalnih in padavinskih voda opredeljuje, da morajo si lastniki objektov do konec leta 2017 
zagotoviti čiščenje odpadnih voda katerih fekalne in pralne vode niso speljane v kanalizacijo. Občine na 
območju so že sprejele Pravilnike o sofinanciranju za nakup in vgradnjo malih čistilnih naprav za 
stanovanjske objekte in na ta način skušajo pomagati prebivalcem, da si do predvidenega roka vsaj 
delno uredijo odvajanje in čiščenje odpadnih voda (vir: občine Obsotelja in Kozjanskega). 
 
Najpomembnejši projekt na področju oskrbe s pitno vodo na območje je zagotovo projekt oskrbe s pitno 
vodo v porečju Sotle. Z uresničitvijo projekta, v njegovi realizaciji je sodelovalo šest občin: Kozje, 
Podčetrtek, Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Rogatec in Šentjur (slednja ni del območja LAS), je za 
približno 32.000 prebivalcev zagotovljena boljša in varnejša oskrba s pitno vodo, 1.115 prebivalcev pa 
je na novo priključenih na vodovodni sistem. Po podatkih OKP Rogaška Slatina (oskrbuje občine: 
Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek in Kozje) je na obravnavanem območju 
približno 950 km zgrajenega vodovoda, kar je za dobrih 50 km več kot leta 2009. V istem obdobju se je 
povečalo število prebivalstva, ki se oskrbuje s pitno vodo, iz 25.540 na 27.340 prebivalcev in s tem je 
zagotovljeno celovito reševanje oskrbe s pitno vodo za večino prebivalstva na območju. 
Odpadki predstavljajo resen problem današnje družbe, posebej takrat, ko se odvažajo na neustrezno 
urejena odlagališča ali celo divja odlagališča, ki povzročajo dodatno onesnaženost okolja. V izogib 
navedenemu imajo vse obravnavane občine urejeno zbiranje odpadkov, ki se praviloma ločujejo že pri 
povzročitelju odpadkov. Na območju je urejena deponija v Tuncovcu, kjer je bil vzpostavljen tudi prvi 
Center ponovne uporabe v Sloveniji. Spodbuden je podatek, da se na območju Obsotelja in 
Kozjanskega količina odpadkov na letni ravni zmanjšuje. Iz podatkov Statističnega urada RS, na 
področju zbiranja komunalnih odpadkov v občinah Obsotelja in Kozjanskega, je razvidno, da je bilo v 
letu 2007 v vseh obravnavanih občinah zbranih 1.601 kg/prebivalca/leto, leta 2013 pa samo 870 
kg/prebivalca/leto komunalnih odpadkov. Seveda pa bo še vedno potrebno na tem področju nadaljevati 
z aktivnostmi. 
 
Obstajajo potrebe po ozaveščanju lokalnega prebivalstva. 

5.1.4.8 Informacijsko komunikacijska infrastruktura 

 
Širokopasovna infrastruktura za dostop do interneta je danes eden ključnih dejavnikov gospodarskega 
in družbenega razvoja, zato je njen dostop v javnem interesu tudi na lokalni ravni. Zagotovljena 
širokopasovna infrastruktura omogoča enakomeren razvoj tudi na podeželju, zmanjšuje digitalno ločnico 
in povečuje vključenost posameznika v sodobne družbene tokove, odpira nove priložnosti tako na 
poslovnem kot tudi v zasebnem in javnem življenju: učenje, zaposlitev, dostop do javnih informacij in 
storitev, dostop do raznih vsebin in socialnih omrežij povečanje produktivnosti, oblikovanje inovativnih 
poslovnih modelov, izdelkov in storitev, učinkovitejšo komunikacijo ipd. Na območju je urejenih nekaj e-
točk, ki delujejo le kot brezžične povezave in omogočajo dostop do interneta za ljudi v odročnejših 
predelih, še vedno pa  so prisotne bele lise na določenih območjih, kjer bi bilo potrebno dostop v bližnji 
prihodnosti urediti. 
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5.1.5 Opis stanja okolja 

 
Območje LAS sodi med tista območja v Sloveniji, ki niso doživela hude degradacije okolja, čeprav 
določeni okoljski problemi nastajajo, primer odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter varovanja virov 
pitne vode in podtalnice, poplavne ogroženosti reke Sotle, varovanja pred poplavami in plazovi. Večji 
del območja zaznamuje pretežno zdravo naravno okolje, bogato z gozdovi, vodami, ohranjenimi 
naravnimi habitati, kvaliteta zraka je zadovoljiva, kmetijske površine oz. zemljine pa niso pretirano 
kontaminirane.  

Velik del območja LAS (29,17%) spada v Naturo 2000, na tem območju se razteza Kozjanski regijski 
park(celotna površina 206 km2,ki obsega Kozjanski in Posavski del, 69% parka sodi v območje Natura 
2000), za katerega je značilna izjemna biotska in krajinska pestrost, ki se kaže z večjimi deli ohranjene 
narave in ohranjeno značilno kulturno krajino. Kozjanski park kot pokrajina mnogih obrazov, tudi na 
področju kulturne dediščine kaže svojo raznolikost. V parku so izjemnega pomena visokodebelni 
travniški sadovnjaki, ki so ena od treh slovenskih lokacij, kjer ohranjajo prostoživeče živalske in 
rastlinske vrste ter obstoječo kmetijsko prakso. Travniški sadovnjaki zaradi okolju prijazne pridelave 
hrane, ki je vsak dan tržno bolj zanimiva, predstavljajo eno od najboljših okoljskih praks. 
Od leta 2010 se širše območje Kozjanskega z Obsoteljem ponaša s statusom biosfernega območja pod 
zaščito Unesca v okviru programa MAB (Man and Biosphere) (Vir: Kozjanski park).  
Zavarovano območje Krajinski park Boč – Donačka gora, je bilo ustanovljeno leta 1992 in obsega 
2.151ha (Vir: Ministrstvo za okolje in prostor). Boč, ki se ponaša z rastiščem ogrožene velikonočnice, 
daje območju mednarodni naravovarstveni pomen, medtem ko na Donački gori leži pragozd, ki je eden 
zadnjih ohranjenih pragozdov v subpanonskem območju Slovenije in pomemben za znanstvena 
botanična raziskovanja. Obdobja preobilja padavin povzročajo plazove kar povzroča škodo na cestni in 
drugi infrastrukturi. Zaradi neprepustnosti tal in površinskega odtekanja meteornih voda so te nesreče 
še izrazitejše, kar nakazuje potrebo za dodatno urejanje vodotokov, odstranjevanje tujerodnih 
agresivnih rastlin ipd. 
Na območju LAS ne razpolagamo z naravnimi jezeri, temveč z umetnim jezerom Vonarsko jezero, ki je 
bilo v osemdesetih letih prejšnjega stoletja umetno zajezeno, zaradi zadrževanja visokih valov Sotle, 
omogočalo pa je oskrbo s pitno vodo, namakanje ter razvoj aktivnost s področja ribištva in turizma. 
Jezero je bilo zaradi neurejenega čiščenja in odvodnjavanja pred leti izpraznjeno. Namembnost jezera 
se je z leti spremenila, saj za pitno vodo in namakanje ni več interesa, močno se je povečal interes za 
športno, rekreativno in turistično dejavnost. Na območju tako potekajo aktivnosti za ponovno ojezeritev 
in vzpostavitev turistične dejavnosti. Območje Vonarskega jezera spada v območje Natura 2000 (SAC 
SI3000303 Sotla s pritoki), je ekološko pomembno območje(16500 Sotla), hkrati pa je tudi naravna 
vrednota(Sotla1 4429) (Vir: Register naravnih vrednot). 
Reka Sotla je edina reka na območju, ki je hkrati tudi mejna reka med občinami Obsotelja in Hrvaško. 
Reka Sotla je s svojimi pritoki oblikovala gosto rečno območje, ki pogosto poplavlja (predvsem na 
območju Imenega), zato bo v prihodnje potrebno načrtovati in izvajati protipoplavne ukrepe, morebiti v 
okviru ukrepov čezmejnega sodelovanja. 
 
Za območje je značilna izjemna biotska in krajinska pestrost, ki se kaže z večjimi deli ohranjene 
narave in ohranjeno značilno kulturno krajino, deloma vključena v ponudbo območja. 
 

5.2 Gospodarski položaj območja LAS 
 
V procesu tranzicije so nekatere dejavnosti doživele hud udarec, zato so se zaprle ali prestrukturirale. 
Največji udarec so doživele tekstilna, obutvena, lesno-predelovalna, živilska in steklarska industrija 
(Mont Kozje, Kors Rogaška Slatina, Steklarna Rogaška Slatina) (Območni razvojni program…, 2006, 
str. 36). 
 
5.2.1 Glavne gospodarske dejavnosti 
 
5.2.1.1 Podjetništvo 
 
Zaradi postopka tranzicije se je že v 90-ih letih pokazalo, da so za razvoj gospodarstva na območju 
pomembne male družbe oz. samostojni podjetniki. Seveda pa so pomembni nosilci gospodarskega 
razvoja večji gospodarski subjekti locirani v urbanih območjih, katerih dejavnost temelji na tradiciji 
steklarstva (Steklarna Rogaška Slatina), turizmu (Terme Olimia in hoteli v zasebni lasti v Rogaški 
Slatini), trgovini (Jagros d.o.o.), gradbeništvu (GIC Gradnje, Kitak gradnje) in drugih dejavnostih: Vitli 



16 

Krpan, Kozmetika Afrodita, MOS,…Pomanjkanje podjetnosti je prisotno na podeželju (obrtne dejavnosti, 
turizem) in v urbanih območjih. 
Po podatkih AJPESa je v zadnjih letih opaziti porast števila poslovnih subjektov, ki so vpisani v Poslovni 
register Slovenije. V obdobju 2010-2014 se je povečalo število novih gospodarskih družb za 149 in 
število registriranih samostojnih podjetnikov za 44, k čemur so verjetno pripomogle tudi spodbude za 
samozaposlovanje, vsekakor pa podatek kaže pozitiven trend razvoja. Razlog za porast števila 
poslovnih subjektov na območju je tudi v prilagodljivosti podjetniškega sektorja, saj prevladujejo male 
družbe, ki lažje odreagirajo na spremembe in potrebe na trgu(Vir: RRP Savinjske regije 2014-2020). 
 

 Gibanje števila GD in SP v letih od 2010 do 2014 

Obsotelje in Kozjansko 
skupaj 

2010 2011 2012 2013 2014 

GD 456 456 528 566 605 
SP 1.030 1.061 1.066 1.072 1.074 
Skupaj 1.486 1.517 1.594 1.638 1.679 

Preglednica 2: Gibanje števila poslovnih subjektov na območju med leti 2010 do 2014. Vir: AJPES 2015. 

Glede na vrsto dejavnosti je na območju največ poslovnih subjektov z registrirano glavno dejavnostjo 
pod klasifikacijsko številko S - Druge dejavnosti, kamor sodijo dejavnosti članskih organizacij, popravila 
računalnikov in izdelkov za široko rabo ter druge storitvene dejavnosti (dejavnosti pralnic in kemičnih 
čistilnic, frizerska, kozmetična in pedikerska dejavnost, pogrebna dejavnost,…). Sledi ji dejavnost  G – 
Trgovina ter vzdrževanje in popravilo motornih vozil, na tretjem mestu pa je C – druge predelovalne 
dejavnosti, kamor sodijo predelava živil in lesa, proizvodnja pijač, tobačnih izdelkov, tekstila, papirja, 
kemikalij in kemičnih izdelkov, farmacevtskih surovin in preparatov, kovin, električnih naprav, motornih 
vozil, pohištva ter popravilo in montaža strojev in naprav …).  
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DEJAVNOST ŠT. POSL. 

SUBJEKTOV 
% 

S - Druge dejavnosti 364 14,9 

G - Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 305 12,5 

C - Predelovalne dejavnosti 305 12,05 

F - Gradbeništvo 282 11,5 

H - Promet in skladiščenje 244 9,9 

M - Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 231 9,4 

R - Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 144 5,9 

I - Gostinstvo 133 5,4 

N - Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 69 2,8 

A - Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 57 2,3 

O - Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost  
socialne varnosti 

54 2,2 

Q - Zdravstvo in socialno varstvo 53 2,2 

J - Informacijske in komunikacijske dejavnosti 47 1,9 

P - Izobraževanje 46 1,8 

D - Oskrba z električno energijo, plinom in paro 36 1,5 

E – Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje 
okolja 

29 1,2 

L - Poslovanje z nepremičninami 23 0,9 

K - Finančne in zavarovalniške dejavnosti 23 0,9 

B - Rudarstvo 3 0,1 

Preglednica 3: Poslovni subjekti v Obsotelju in na Kozjanskem - pregled dejavnosti v %. Vir: AJPES 2013. 

Na območju skušamo zagotavljati podporne storitve za razvoj podjetništva, tako v urbanih kot tudi na 
podeželskih območjih, zato je bil pred leti ustanovljen Mrežni podjetniški inkubator Vrelec d.o.o., s 
sedežem v Rogaški Slatini. Inkubator je namenjen potencialnim podjetnikom z zanimivimi poslovnimi 
idejami, novo nastalim podjetjem, ki potrebujejo strokovno podporo in ugodnejše poslovne prostore, 
obstoječim podjetjem pa je v pomoč s svojo svetovalno, informacijsko, izobraževalno in prostorsko 
funkcijo. Na območju deluje tudi Območna obrtno-podjetniška zbornica, ki si prizadeva za promocijo 
obrtnih poklicev med mladimi in pomoč obrtnikom pri usposabljanju in spremljanju zakonskih podlag s 
področja podjetništva. 
Razvojna agencija Sotla skrbi za izvedbo podpornih storitev za razvoj in obstoj podjetništva na območju 
(točka VEM), in sicer s storitvami podjetniškega svetovanja, izvajanja postopkov registracij in sprememb 
podjetij, animacijskimi in izobraževalnimi delavnicami in podobno.  Še vedno pa se izkazuje potreba po 
podpornih storitvah in ukrepih za mlade, ki želijo pridobivati podjetniška znanja, razvijati podjetniške 
veščine in pridobivati izkušnje, ki jim bodo lahko koristile na njihovi morebitni podjetniški poti ter 
brezposelnim in drugim ranljivim skupinam. Zaznati je premalo povezovanja med gospodarskim in 
izobraževalnim ter razvojno-raziskovalnim sektorjem (Vir: ORP Obsotelje in Kozjansko 2014-2020). 
Pomemben segment gospodarstva in gospodarskega razvoja je zagotovo področje raziskav in razvoja. 
Na območju Obsotelja in Kozjanskega je področje raziskav in razvoja še v začetnih korakih, a gre 
omeniti nekaj večjih razvojnih oddelkov, in sicer v podjetjih Steklarna Rogaška d.d., Afrodita, Vitli Krpan 
in ostali. 
 
Za območje so pomembne manjše gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki so ob večjih 
gospodarskih subjektih, pomemben zaposlovalec. V urbanih območjih delujejo razvojne in 
druge institucije, ki izvajajo podporne storitve za razvoj podjetništva, vendar je premalo 
povezovanja med podjetniškimi, izobraževalnimi, raziskovalnimi in drugimi organizacijami.  
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5.2.1.2 Turizem 
 
Za urbana območja je značilno, da je doma in v tujini prepoznavno predvsem po tradiciji zdraviliškega 
in velneškega turizma v Rogaški Slatini in Termah Olimia. Omenjeni turistični središči skupaj ustvarita 
približno 600.000 nočitev na leto. Vzporedno se je na območju LAS razvijala tudi turistična ponudba na 
podeželju pri posameznih ponudnikih ter ob tematskih poteh, kulturnih in naravnih vrednotah oz. 
zanimivostih, temelječ na lokalni tradiciji in gastronomiji. Turizem na podeželju je še vedno potencial, ki 
ni v celoti izkoriščen, na drugo strani pa trajnostni oziroma zeleni turizem predstavlja razvojno priložnost 
območja LAS. V zadnjih letih je bilo precej sredstev vloženih v investicije na področju turistične 
infrastrukture in razvoj specializiranih turističnih produktov, če omenimo nekatere med njimi: 
 

- Selfness in wellness turizem (Terme Olimia); 
- Zdravstveni turizem (Medical center Rogaška Slatina); 
- Doživljajski turizem (delavnice v muzeju na prostem Rogatec); 
- Romarski turizem (Kozjanski park); 
- Turizem v zidanicah (občine Obsotelja in Kozjanskega); 
- razvoj kolesarjem prijazne turistične ponudbe in kolesarjenju prijaznih poti ter ostali.  

 
V spodnji tabeli prikazujemo stanje prenočitvenih zmogljivosti, ki so tudi rezultat finančnih vlaganj na 
področju turistične infrastrukture. Statistični podatki kažejo, da se je število ležišč v primerjavi z letom 
2008 povečalo, tako je bilo leta 2008 na območju zabeleženih 4.155 ležišč, leta 2014 pa 4.401 kar je 
246 ležišč več.  
 

PRENOČITVENE ZMOGLJIVOSTI Zmogljivosti - ležišča – 
SKUPAJ 

Razlika (2008-
2014) 

2008 2014  
Skupine nastanitvenih 
objektov – SKUPAJ 
 

Podčetrtek 2.171 2.269 98 
Rogaška Slatina 1.955 1.997 42 

Kozje - 30 30 
Rogatec 29 53 24 

Šmarje pri Jelšah - 52 52 
ŠTEVILO SKUPAJ  4.155 4.401 246 

Preglednica 4: Prenočitvene zmogljivosti 2008 in 2014. Vir: SURS 2015. 

 
 2008 2014 

 ŠT. LEŽIŠČ Prihodi 
turistov 

ŠTEVILO 
NOČITEV 

ŠT. LEŽIŠČ Prihodi 
turistov 

ŠTEVILO 
NOČITEV 

OBSOTELJE 
IN 

KOZJANSKO 

4.155 145.338 640.532 4.401 131.146 573.032 

SLOVENIJA 110.248 3.083.713 9.314.038 123.235 3.524.020 9.590.642 

Preglednica 5: Prenočitvene zmogljivosti, število gostov in nočitev, primerjava med leti 2008 in 2014. Vir: SURS 
2015. 

Kljub povečanemu številu prenočitvenih zmogljivosti v zadnjih šestih letih je število gostov in nočitev v  
istem obdobju upadlo. Območje LAS ustvari cca. 6% vseh nočitev turistov v Sloveniji.  
Med tematskimi potmi na območju je med najbolj prepoznavnimi vsekakor Šmarsko - Virštanjska vinsko 
turistična cesta (VTC 10), ki je lokalne ponudnike spodbudila za odprtje vinotočev, izletniških kmetij, 
kmetij odprtih vrat…. Potrebam in povpraševanju gostov so prisluhnile občine in razvojne institucije, ki 
so pristopile k vzpostavitvi novih tematskih poti, ki spodbujajo športno in rekreativno aktivnost, oglede 
turističnih znamenitosti in obiske lokalnih ponudnikov. Na določenih območjih so se tako vzpostavile 
nove pohodniške in sprehajalne poti, učne poti, kolesarske poti, vodna pot, romarske poti, jahalne poti 
ipd. Čeprav je moč izbirati med različnimi tematskimi potmi, še vedno ostaja potreba po vlaganju v 
kolesarske poti, pešpoti, romarske in druge tematske poti, rekreacijske površine in razvoj integralnih 
turističnih produktov z namenom zagotavljanja celovite turistične ponudbe in spodbujanja trajnostne 
mobilnosti. 
Potencial na področju razvoja turizma je še velik. Zanimiv turistični produkt je turizem v zidanicah, ki je 
bil oblikovan v sklopu izvajanja programa LEADER v obdobju 2007-2013. V dveh izvedenih projektih je 
bilo tako vzpostavljenih 17 zidanic namenjenih turistični ponudbi:11zidanic z dejavnostjo sobodajalstva, 
4vinotoči in 2 kmetiji z nastanitvijo. Zagotovo bo turistično ponudbo območja potrebno še dopolniti, in 
sicer s pristno kulinarično ponudbo, dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijah (npr. zeliščarstvo, učne 
kmetije, sirarstvo, tradicionalna znanja…), tematskimi potmi, dodanimi vsebinami kulturnih in naravnih 
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znamenitosti ter nadgradnjo tradicionalnih prireditev (Praznik Kozjanskega jabolka, Etno fest, 
Lovrenčevo, Glasbeno poletje na gradu Podsreda, Pohod od gorce do gorce, Rokovo poletje…). 

Produktna usmerjenost razvoja turizma bo zagotovo usmeritev v prihodnosti. Priprava ciljno usmerjenih 
turističnih ponudb bo nujna – morda lahko med področji izpostavimo možnosti razvoja naslednjih 
specializiranih oblik turizma: romarski turizem, wellness/selfness turizem, dostopni turizem, 
vinski/gastronomski turizem in ostale oblike, ki so trenutno trend tudi na ravni razvoja slovenskega in 
mednarodnega turizma.  
V prihodnosti vidimo trend na področju razvoja turizma, in sicer v razvoju specializiranih ponudb turizma 
(kulturni, wellness, športni turizem in ostale specializirane oblike v povezavi z bogato dediščino 
območja). 
 
Opažamo pomanjkanje povezovanja turističnih in drugih lokalnih ponudnikov ter »specializirane 
in prepoznavne« turistične ponudbe (kolesarski, pohodniški, konjeniški, kulturni, »zeleni« 
turizem) oz. turističnih produktov, ki bodo zagotavljali trajnostni razvoj. Prisotna je turistična 
ponudba na podeželju, ki se je pred leti razvila ob tematskih poteh, vendar je le-ta med seboj 
nepovezana in neodvisna od zdraviliškega in velneškega turizma v urbanih središčih.  
 
5.2.1.3 Kmetijstvo 
 
Razvoj kmetijstva na območju je že v preteklosti zavirala močna razdrobljenost posesti, majhnost kmetij, 
slaba starostna in izobrazbena raven prebivalcev ter močno ekstenzivna in tradicionalna kmetijska 
polikulturna proizvodnja. 
 
Iz popisa kmetijstva iz leta 2010 ugotavljamo, da se je število kmetijskih gospodarstev v zadnjih desetih 
letih zmanjšalo za 15,7% (leta 2000 jih je bilo 2.893, leta 2010 pa 2.501). Do leta 2010 se je nekoliko 
znižal tudi delež kmetijskih zemljišč v uporabi, in sicer za 1,2%. Delež v primerjavi s celotno Slovenijo 
pa se v zadnjih letih ni spremenil, saj se je tudi na ravni države število kmetijskih gospodarstev in 
kmetijskih zemljišč v uporabi znižalo.  
 

 2000 2010 

 Št. kmetijskih 
gosp. 

Kmet. zemljišča v 
uporabi (ha) 

Št. kmetijskih 
gosp. 

Kmet. zemljišča v 
uporabi (ha) 

OBSOTELJE IN 
KOZJANSKO 

2.893 13.515 2.501 13.348 

SLOVENIJA 86.467 485.879 74.646 474.432 

Preglednica 6: Kmetijska gospodarstva in kmetijska zemljišča v uporabi, leto 2000 in 2010. Vir: Popis kmetijstva 
2010. 

 
Opaziti je trend širjenja kmetij nad 10 hektarjev obdelovalne površine (najem, nakup), saj se je število 
le-teh povečalo za 20% (v primerjavi z l. 2000). Enak trend je opaziti tudi na ravni celotne Slovenije. 
Proces prestrukturiranja kmetijstva v smeri specializiranih kmetij teče vzporedno z vlaganjem sredstev 
v kmetijska gospodarstva (investiranje s pomočjo nepovratnih sredstev).  
 

Velikostni razred KZU  SKUPAJ več kot 0 do 
pod 2 ha 

- 2 do 
pod 5 ha 

- 5 do 
pod 10 

ha 

 - 10 ha 
ali več 

Kozje 490 88 159 163 80 

Podčetrtek 385 97 147 83 58 

Rogaška Slatina 520 165 199 113 43 

Rogatec 234 75 119 34 6 

Šmarje pri Jelšah 866 215 332 199 120 

Skupaj  2.495 640 956 592 307 

Slovenija 74.455 20.402 25.135 17.530 11.388 

Preglednica 7: Število kmetij glede na velikostni razred, leto 2010. Vir: Popis kmetijstva 2010. 

Med leti 2000 in 2010 se je spremenila tudi povprečna velikost kmetijskega gospodarstva, saj  se je 
povečal delež kmetij z več kot 10 ha obdelovanih površin, zmanjšal pa se je delež kmetij v velikosti od 
2-5 ha, ki je leta 2000 predstavljal še polovico vseh kmetijskih gospodarstev po velikosti. Razlog je 
predvsem v tem, da so bili v preteklosti ljudje poleg kmetovanja zaposleni v bližnjih proizvodnih obratih, 
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ki so se v zadnjih letih zaprli in prenehali s svojim obratovanjem. Ljudje, ki so se začeli ukvarjati s 
kmetovanjem kot primarno dejavnostjo, so iz iz ekonomskih razlogov povečali kmetijske površineza 
obdelavo. 
Kmetije so usmerjene predvsem v rejo živine in proizvodnjo poljščin. Po tipu kmetovanja je največ kmetij 
z pašno živinorejo (41%), mešano živinorejo (19%), mešano rastlinsko pridelavo in živinorejo pa 13%, 
v 12% so prisotne kmetije ki se ukvarjajo s poljedelstvom in v manjših odstotkih pa kmetije, ki se 
ukvarjajo z vrtnarstvom, trajnimi nasadi, prašiči in perutnino. Poleg neposredne pridelave hrane za ljudi, 
se na njivah prideluje tudi krmo za živino. Med različnimi poljščinami so na družinskih kmetijah leta 2010 
prevladovale krmne rastline (40%), silažna koruza 22%, med 3-5% se giblje pridelava koruze za zrnje, 
ječmena, pšenice in pire.  
Na območju je zaznati porast števila družinskih članov na kmetijah nad 45 let in zmanjšanje števila 
družinskih članov nad 65 let. Ni pa vzpodbuden podatek, da število družinskih članov pod 35 let upada. 
 

Družinski člani na družinskih kmetijah 

 2000 2010 
Pod 25 let 3.239 1.753 

Od 25 do pod 35 let 1.598 1.200 
Od 35 do pod 45 let 1.539 1.401 
Od 45 do pod 55 let 1.391 1.429 
Od 55 do pod 65 let 1.305 1.227 

65 let in več 1.914 1.649 

Preglednica 8: Družinski člani na družinskih kmetijah 2000 in 2010. Vir: Popis kmetijstva 2010. 

Naravne danosti omejujejo intenzivnejši razvoj kmetijstva, saj je območje opredeljeno kot območje z 
omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, kar se kaže v manjši proizvodni sposobnosti, ožjem 
izboru kultur in usmerjenostjo v živinorejo. Tam, kjer kmetijska obdelava zemljišč mogoča, se pojavljajo 
njive in trajni travniki in pašniki, nekaj je trajnih nasadov (sadovnjaki, vinogradi). Vinogradništvo ima na 
območju že dolgoletno tradicijo, čeprav so se površine z vinogradi v zadnjih desetih letih znižale za cca. 
24%, predvsem zaradi neekonomičnosti. Določene kmetije so se usmerile v vinogradništvo kot glavno 
dejavnost in le-te so površine obdržale, medtem ko manjši vinogradi so se opustili. Povečal se je delež 
nasadov sadovnjakov, in sicer za cca 16%, verjetno so k temu pripomogla tudi prizadevanja 
Kozjanskega parka za ohranitev tradicionalnih visokodebelnih sadovnjakov in tradicionalnih vrst 
kozjanskih jabolk.     
 
V zadnjih letih je opazen trend naraščanja ekološkega kmetovanja. Leta 2015 je na območju v register 
vpisanih 95 ekoloških kmetij.  
 

OBČINA ŠTEVILO EKOLOŠKIH KMETIJ 

Kozje 38 
Podčetrtek 15 
Rogaška Slatina 19 
Rogatec 12 
Šmarje pri Jelšah 11 
SKUPAJ 95 

Preglednica 9: Število ekoloških kmetij v letu 2015. Vir: MKGP 2015. 

Prostorska razporeditev ekoloških kmetij na območju Obsotelja in Kozjanskega kaže na značilno 
zgoščenost ekološke pridelave na območjih s težjimi pridelovalnimi pogoji. Kljub pestri prostorski 
razporeditvi ekoloških kmetij na območju je potrebno poudariti, da je celotno območje primerno za 
ekološko kmetovanje, ravno zaradi pestrih naravnih pogojev, ki omogočajo raznovrstno pridelavo 
kmetijskih pridelkov, kar daje večjo vrednost ekološkemu kmetijstvu. 
Lokalna samooskrba ne prinaša zgolj zdravih prehranjevalnih navad in varovanja okolja na račun 
transporta hrane, temveč je tudi ena od priložnosti za ustvarjanje novih delovnih mest in vira dohodka 
na podeželju (oskrba javnih zavodov, šol, vrtcev in domov za starejše, oskrba lokalnega prebivalstva na 
lokalnih tržnicah ter oskrba turističnih ponudnikov). V okviru projekta »Privoščimo si domače« je bila za 
območje narejena analiza lokalnih pridelovalcev, ki je bila osredotočena na pridelovalce zelenjave, 
sadja, mlečnih izdelkov in pekovskih izdelkov. V analizo je bilo vključenih 33 pridelovalcev. Analiza je 
pokazala, da so ponudniki pri prodaji izdelkov našli različne prodajne poti, med katerimi je še vedno 
najbolj zastopana prodaja na tržnicah, kjer svoje pridelke/izdelke prodaja več kot polovica anketirancev 
(58%), 29% anketirancev svoje izdelke prodaja (tudi) v trgovinah, hotelih in javnih zavodih, 19% 
vprašanih pa se udeležuje (tudi) občasnih prireditev, sejmov, ki omogočajo prodajo. Največji obseg še 
vedno predstavlja prodaja na domu, ki je kar za 80% vprašanih ena osnovnih poti prodaje. Neposredni 
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nakup živil je podpora lokalnim pridelovalcem/predelovalcem, saj s tem izključijo različne trgovske 
posrednike, kar posledično krajša dobavno verigo in kmetom omogoča večji dobiček.  

Dopolnilne dejavnosti na kmetiji spodbujajo razvoj podjetništva na podeželju, saj temeljijo na rabi 
endogenih potencialov in prispevajo k ustvarjanju delovnih mest v lokalnem okolju. Na območju je v 
zadnjih letih opazen trend porasta registriranih dopolnilnih dejavnosti (leta 2015 registriranih 114, kar je 
za 39% več kot leta 2006). Ljudje se ukvarjajo s predelavo kmetijskih pridelkov, storitvami s kmetijsko 
mehanizacijo, turizmom na kmetiji ter pridobivanjem in prodajo energije iz obnovljivih virov – sončni vir.  

 
Dopolnilna dejavnost 2006 2015 

Predelava, obdelava, dodelava, zamrzovanje in pakiranje 
kmetijskih pridelkov in gozdnih sadežev 

11 20 

Storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo 32 19 
Turizem na kmetiji 16 15 
Proizvodnje električne energije 0 15 
Vrtnarstvo 9 9 
Peka kruha, peciva 1 8 
Perutninarstvo 2 5 
Ostalo (ribogojstvo, čebelarstvo, gobarstvo, zeliščarstvo, 
predelava sadja in žganjekuha, mlinarstvo,…) 

11 23 

Skupaj 82 114 

Preglednica 10: Število dopolnilnih dejavnosti, 2006 in 2015. Vir: AJPES 2015. 
 

Kmetijsko zadružništvo ima v teh krajih stoletno tradicijo. Kmetijska zadruga Šmarje, kot jo poznamo 
danes, je bila ustanovljena 1.7.1990 s preoblikovanjem tedanje Temeljne organizacije kooperantov v 
sestavi kmetijskega kombinata Hmezad Hram. 
V preteklih letih je bilo s strani Razvojne agencije in izpostave Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje,  
izvedeno večje število animacijskih in izobraževalnih aktivnosti z namenom spodbujanja lokalnega 
prebivalstva, zlasti žensk na podeželju, mladih, težje zaposljivih ljudi, da se usmerijo v registracijo 
dopolnilnih dejavnosti ali osebnega dopolnilnega dela. V bodoče bo potrebno na tem področju aktivnosti 
še okrepiti, v smeri animacije, skupne promocije in organiziranega trženja.    
Turizem v povezavi z razvojem podeželja (razvoj dopolnilnih dejavnosti na podeželju v povezavi  s 
turistično dejavnostjo, lokalno preskrbo, novimi turističnimi produkti)  in razvojem podjetništva 
(vključevanje mladih, brezposelnih, žensk na podeželju v aktivnosti odpiranja novih delovnih mest na 
podeželju ob krepitvi endogenih potencialov) predstavlja razvojni potencial območja. 
 
V zadnjih letih je opazen trend naraščanja ekološkega kmetovanja in lokalne samooskrbe, 
vendar ponudniki še ne tržijo organizirano in ne zagotavljajo zadostne ponudbe. Dopolnile 
dejavnosti na kmetiji pomenijo priložnost zaposlovanja ranljivih skupin. 
 
5.2.2 Stanje na področju gospodarstva 

 
Kot že omenjeno, se je v času procesa tranzicije pospešil razvoj drobnega gospodarstva na območju v 
povezavi z večjimi gospodarskimi subjekti (predvsem v urbanih območjih), ki se ukvarjajo s 
steklarstvom, gradbeništvom, trgovino, turizmom in drugimi dejavnostmi. 
 
Kljub porastu števila gospodarskih subjektov v zadnjih letih je življenjski standard prebivalstva nižji v 
primerjavi s slovenskim. Na območju je povprečna mesečna bruto plača nižja od slovenskega povprečja 
(povprečna mesečna bruto plača obravnavanega območja  je bila v letu 2014, kar 20% od slovenskega 
povprečja), vendar tudi nekoliko višja v primerjavi z letom 2007. 
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 Povprečna mesečna bruto plača 

2007 2014 

Kozje 1.164 1.305 

Podčetrtek 1.172 1.249 

Rogaška Slatina 1.018 1.255 

Rogatec 984 1.111 

Šmarje pri Jelšah 1.109 1.293 

SLOVENIJA 1.324 1.566 

Preglednica 11: Povprečna mesečna bruto plača po občinah, 2007 in 2014. Vir: SURS 2015. 

V nadaljevanju podajamo nekaj statističnih podatkov o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih 
podjetnikov na območju ter primerjavo s Savinjsko regijo: 

 

Podatki o poslovanju gospodarskih družb 
 2012 2013 2014 

občina zaposleni čisti 
dobiček, 
v EUR 

zaposleni čisti 
dobiček, 
v EUR 

zaposleni čisti 
dobiček, 
v EUR 

Kozje 151 798.992 209 569.811 200 559.939 
Podčetrtek 419 1.739.313 416 2.113.379 408 2.090.437 
Rogaška Slatina 2.384 5.829.046 2.536 5.571.398 2.530 6.686.563 
Rogatec 199 436.384 218 722.823 257 591.347 
Šmarje pri 

Jelšah 
947 5.548.177 1.043 6.894.608 1.240 9.584.552 

Obsotelje in 
Kozjansko 

4.100 14.351.912 4.422 15.872.019 4.635 19.512.838 

SAVINJSKA 
REGIJA 

55.291 251.594.910 53.853 259.040.009 54.777 317.967.025 

Preglednica 12: Podatki o poslovanju gospodarskih družb v letih 2012, 2013 in 2014. Vir: AJPES 2015. 
 

Gospodarske družbe na območju LAS so v letu 2014 zaposlovale 4.635 oseb in so ustvarile dobrih 6% 
vseh prihodkov Savinjske regije. Iz preglednice 12 je razvidno, da se število zaposlenih na ravni območja 
LAS od leta 2012 povečuje za cca 10% na leto. Povečujejo se tudi ustvarjeni prihodki in sicer so se leta 
2013 povečali za 10%, v letu 2014 pa za kar 35%. 
 

Podatki o poslovanju samostojnih podjetnikov 

 2012 2013 2014 

občina zaposleni Prihodki v 
EUR 

zaposleni prihodki v 
EUR 

zaposleni prihodki v 
EUR 

Kozje 49 6.816.000 36 5.968.000 37 6.720.000 

Podčetrtek 162 15.534.000 165 18.587.000 192 23.420.000 

Rogaška Slatina 444 39.596.000 422 41.895.000 410 44.298.000 

Rogatec 59 7.001.000 66 6.860.000 67 7.114.000 

Šmarje pri Jelšah 240 30.092.000 230 31.065.000 233 33.267.000 

Obsotelje in 
Kozjansko 

954 99.093.000 919 104.375.000 939 114.819.000 

SAVINJSKA 
REGIJA 

6.919 749.112.000 6.506 740.301.000 6.309 747.056.000 

Preglednica 13: Podatki o poslovanju samostojnih podjetnikov v letih 2012, 2013 in 2014. Vir: AJPES 2015. 

Samostojni podjetniki na območju LAS so v letu 2014 zaposlovali 939 oseb in ustvarili dobrih 15% vseh 
prihodkov Savinjske regije. Iz preglednice 13 je razvidno, da število samostojnih podjetnikov niha (leta 
2013 je št. zaposlenih upadlo za cca 4%, leta 2014 pa napram leta 2012 samo še za 1,5%) ustvarjeni 
prihodki pa naraščajo, kar je zelo vzpodbuden podatek. Ustvarjeni prihodki so se leta 2014 (v primerjavi 
z 2012) povečali za 10%. 
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Skupno so leta 2014 poslovni subjekti na območju zaposlovali 5.574 ljudi, ki so skupaj ustvarili 
607.343.000 € prihodkov, kar je 0,7% ustvarjenih prihodkov na ravni Slovenije.  
 
Kazalnik dodana vrednost predstavlja novo ustvarjeno vrednost in izraža predvsem gospodarsko 
aktivnost poslovnih subjektov na območju. Kazalnik dodane vrednosti na območju je v zadnjih letih v 
porastu kar prikazuje zgornja tabela in presega povprečje na slovenski ravni. Kazalnik je najbrž odraz 
sposobnosti podjetij za odzivnost na tržne razmere doma in v tujini.  
 
 Neto dodana vrednost v 000 € 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014/2008 

Kozje 3.292 4.971 5.177 5.785 6.488 7.078 7.349 2,2 

Podčetrtek 14.064 17.154 17.517 18.220 19.396 20.273 23.434 1,7 

Rogaška 
Slatina 

55.898 61.779 65.179 65.884 71.211 72.129 78.072 1,4 

Rogatec 3.449 4.785 5.829 5.815 5.987 6.927 7.855 2,3 

Šmarje pri 
Jelšah 

25.150 32.115 34.089 33.785 38.126 41.134 51.365 2,0 

Slovenija 19.709.565 17.831.276 18.022.629 18.201.765 17.836.514 17.880.869 18.764.569 0,95 

Preglednica 14: Neto dodana vrednost poslovnih subjektov od leta 2008 do 2014. Vir: AJPES 2015. 

V zadnjih letih so občine sredstva namenjale tudi za ureditev obrtnih in poslovnih con na območju, saj 
jim je to bilo omogočeno s črpanjem nepovratnih sredstev regionalnega sklada. Na območju je urejenih 
44,9ha površin za namene poslovnih in obrtnih dejavnosti (delno tudi turistični dejavnosti), od katerih je 
le okoli 56% zasedenih (tudi zaradi problema prometne dostopnosti za nove investitorje), zato 
ocenjujemo, da se javna vlaganja v tovrstne namenske površine v bližnji prihodnosti ne predvidevajo.  
 
Gospodarski subjekti oz. delodajalci delujejo pretežno v urbanih območjih, manj jih je na 
podeželju. Opaziti je pozitivne trende v smislu rasti prihodkov, čeprav stopnja brezposelnosti 
narašča. 
 

5.2.3 Stopnja brezposelnosti na območju LAS 
 
Na območju LAS se je stopnja registrirane brezposelnosti od leta 2007 do leta 2014 zvišala za 1,34% 
in znaša 13,22%, kar je nekoliko nad slovenskim povprečjem. Posledično se je znižalo število delovno 
aktivnega prebivalstva.  
 

 LETO OBSOTELJE IN 
KOZJANSKO 

SLOVENIJA 

Stopnja registrirane 
brezposelnosti v % 

2007 11,88 10,2 
2014 13,22 13,1 

Število aktivnega prebivalstva 2007 12.984 864.361 
2014 12.599 792.948 

Preglednica 15: Podatki o stopnji brezposelnosti (%), delovno aktivnem prebivalstvu in brezposelnosti za leto 
2007 in 2014. Vir: SURS 2015. 

Glede na podatke o starostni strukturi brezposelnih vidimo, da je več kot polovica (52%) brezposelnih 
starih med 30 in 49 let, brezposelnih starih pod 30 let pa je 30%. Po spolu je med brezposelnimi 1.055 
žensk in 858 moških (več kot polovica brezposelnih na območju je žensk). 
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Občina 15 do 24 
let 

25 do 29 
let 

30 do 39 
let 

40 do 49 
let 

50 do 54 
let 

55 let in 
več 

SKUPAJ 

Kozje 14 35 38 49 33 23 192 
Podčetrtek 17 36 36 44 29 31 193 
Rogaška 

Slatina 
73 88 155 151 100 113 680 

Rogatec 29 32 35 42 30 37 205 
Šmarje pri 

Jelšah 
72 99 158 144 75 95 643 

SKUPAJ 205 290 422 430 267 299 1913 

Preglednica 16: Starostna struktura brezposelnih oseb, 2014. Vir: ZRSZ, 2015. 
 
Glede na stopnjo izobrazbe med brezposelnimi je 34% oseb z III. in IV. stopnjo izobrazbe, 27% jih ima 
I. ali II. stopnjo izobrazbe, brezposelnih z višjo stopnjo izobrazbe (VI. ali več) pa je slabih 15%. 
 

 I. in II. III. in IV. V. VI., VII. In VIII. SKUPAJ 

Kozje 50 69 46 27 192 
Podčetrtek 53 58 52 30 193 
Rogaška 
Slatina 

186 231 164 99 680 

Rogatec 66 75 41 23 205 
Šmarje pri 
Jelšah 

169 213 160 101 643 

SKUPAJ 524 646 463 280 1913 

Preglednica 17: Registrirane brezposelne osebe po ravneh izobrazbe, 2014. Vir: ZRSZ 2015. 

Negativne trende na področju zaposlovanja je moč pripisati majhnim možnostim za zaposlitev na 
obravnavanem območju, kar je posledica propada več podjetij in tudi nižje kvalifikacijske strukture 
brezposelnih, ki tako še težje najdejo zaposlitev. Zaradi pomanjkanja delovnih mest na območju je 
prisotna velika dnevna migracija prebivalcev v druge, večje zaposlitvene centre. Negativne posledice 
za razvoj ima tudi »beg možganov«, posebej mladih, saj velikokrat izobražen kader odhaja tja, kjer je 
večja ponudba delovnih mest, s tem pa se slabi človeški kapital območja. 

Po podatkih Zavoda za zaposlovanja, OS Šmarje pri Jelšah, delodajalci najpogosteje iščejo 
»fleksibilne« delavce z delovnimi izkušnjami – mladi, še zlasti iskalci prve zaposlitve, žal 
izkušenj nimajo, zato mladi diplomanti kljub izobrazbi dlje časa ostajajo brez zaposlitve in so pogosto 
»prisiljeni« sprejeti delo, za katero se zahteva nižja strokovna izobrazba od njihove. Potreba na trgu 
dela se pri delodajalcih kaže na segmentu visoko izobraženega kadra tehniških smeri (strojništvo, 
elektronika, računalništvo ipd.), ponudba na trgu dela pa se odraža v presežku diplomantov 
družboslovnih smeri (problem strukturnega neskladja na trgu dela). Aktivnosti, ki jih na Zavodu za 
zaposlovanje izvajajo za mlade, so predvsem spodbujanje k vključevanju v procese vseživljenjskega 
izobraževanja, saj mladi tako pridobivajo nove kompetence, tudi neformalna znanja, ki so pri 
delodajalcih cenjena. Zato jih v okviru aktivne politike zaposlovanja vključujejo v programe 
usposabljanja, tečaje, nacionalno poklicno kvalifikacijo ipd. Poleg mladih, ki šele vstopajo na trg dela in 
šele iščejo svojo priložnost, so težje zaposljivi tudi invalidi, dolgotrajno brezposelni z ovirami pri 
zaposlovanju, starejši, ženske in tisti brez izobrazbe, zato vse omenjene ciljne skupine vključujejo v 
programe aktivne politike zaposlovanja. Ponovno velja poudariti priložnost, ki se brezposelnim kaže v 
obliki (samo)zaposlovanja, v dejavnostih vezanih na razvoj turizma ali lokalne samooskrbe ipd.  
 
Območje se srečuje z visoko stopnjo brezposelnosti, ki je nad Slovenskim povprečjem, 
neskladjem med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela, z veliko dnevno migracijo v druge, 
večje zaposlitvene centre ter s problemom »bega možganov«, predvsem mladih.  
 

5.3 Demografske in sociološke značilnosti na območju LAS 

5.3.1 Demografske značilnosti 

5.3.1.1 Število in gostota prebivalcev na obravnavanem območju LAS 
 
Območje zajema pet občin na območju Upravne enote Šmarje pri Jelšah, katerih  skupna velikost znaša 
369,1 km2, kar predstavlja 15,5% površine Savinjske statistične regije in 1,8% vse Slovenske površine, 
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na območju pa živi 30.797 prebivalcev. Največ prebivalcev ima občina Rogaška Slatina (11.017), 
najmanj pa občina Kozje (3.106). Po spolu na območju živi nekoliko več žensk kot moških (za 0,4% več 
žensk). 
 

 2014 

Kozje 3.106 
Podčetrtek 3.312 

Rogaška Slatina 11.017 
Rogatec 3.123 
Šmarje 10.239 

SKUPAJ  30.797 
SLOVENIJA 2.061.623 

Preglednica 18: Število prebivalstva na dan 1.7.2014. Vir: SURS 2015. 

 
Za območje, kjer prevladuje hribovit oz. gričevnat svet, je značilna velika razpršenost naselij in 
poseljenosti nasploh ter nižja gostota prebivalstva (83,48 prebivalca/km2) kot velja za povprečje 
Savinjske regije (109,3 prebivalca/km2) in povprečje Slovenije (101,7 prebivalca/km2). 
 

Gostota prebivalcev 

 2011 2014 
Kozje 36,1 34,6 

Podčetrtek 54,9 54,7 
Rogaška Slatina 153,9 154,1 

Rogatec 79,4 78,9 
Šmarje pri Jelšah 94,3 95,1 

OBSOTELJE IN KOZJANSKO 83,72 83,48 
SLOVENIJA 101,1 101,7 

Preglednica 19: Gostota prebivalstva leta 2011 in na dan 1.7.2014. Vir: SURS 2015. 

 
 
5.3.2 Gibanje števila prebivalstva na območju LAS v zadnjih desetih letih 
 
Iz podatkov o gibanju števila prebivalcev je razvidno, da je v obdobju med let 2004 in 2014 število 
prebivalcev raslo, razen v letih 2008 in 2014, ko je število padlo. V času rasti števila prebivalcev se 
povprečna rast gibala okoli 0,5%.V obdobju med leti 2004 in 2014 se je število prebivalcev povečalo za 
480 ljudi, poudariti pa velja trend naseljevanja ljudi v odročnejših podeželskih naseljih, kjer je standard 
življenja nižji, vendar so tudi cene nepremičnin in stroški bivanja nižji. V večini takšnih zaselkov so 
lokalne skupnosti v zadnjih letih uredile komunalno in prometno infrastrukturo, zagotovljeni so šolski 
prevozi in dostop do javnih storitev, zato se ljudje odločajo za življenje tudi v takšnih krajih oz. zaselkih.  
 

Leto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Kozje 3.378 3.346 3.343 3.347 3.275 3.244 3.253 3.239 3.191 3.168 3.106 

Podčetrtek 3.325 3.338 3.336 3.326 3.266 3.305 3.326 3.325 3.339 3.328 3.312 

Rogaška 
Slatina 

10.766 10.830 10.965 11.014 11.016 11.150 11.061 11.031 11.020 11.051 11.017 

Rogatec 3.233 3.235 3.252 3.223 3.136 3.135 3.162 3.135 3.148 3.133 3.123 

Šmarje pri 
Jelšah 

9.615 9.670 9.679 9.770 9.911 9.996 10.078 10.214 10.271 10.278 10.239 

Skupaj  30.317 30.419 30.575 30.680 30.604 30.830 30.880 30.944 30.969 30.958 30.797 

Preglednica 20: Gibanje števila prebivalstva od leta 2004 do 2014 (1.07.2014 za leto 2014). Vir: SURS 2015. 
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Graf 1: Gibanje števila prebivalstva od leta 2004 do 2014 (1.07.2014 za leto 2014). Vir: SURS 2015. 

 
Iz statistične kategorije selitveno gibanje prebivalstva, ki prikaže gibanje prebivalstva med izseljenimi in 
novo priseljenimi v posamezni občini, je opaziti, da je gibanje najvišje v občini Rogatec (najvišja razlika 
med priseljenimi in odseljenimi), kjer je bilo v letu 2014 kar 12,5 prebivalcev na 1.000 oseb, ki so se 
odločili za bivanje v tej občini, medtem ko je bilo odseljenih 9,3 prebivalcev na 1.000 oseb. Negativni 
trend je opaziti v občini Kozje in Šmarje pri Jelšah, kjer je število priseljenih nižje od števila odseljenih, 
medtem ko ostale občine sledijo pozitivnemu trendu.  
 

 Priseljeni iz tujine na 
1000 prebivalcev 

Odseljeni v tujino na 
1000 prebivalcev 

Razlika (priseljeni – 
odseljeni) 

Kozje 2,3 3,5 -1,2 
Podčetrtek 7,9 3,9 4 

Rogaška Slatina 9,1 6,4 2,7 
Rogatec 12,5 9,3 3,2 

Šmarje pri Jelšah 1,1 2,9 -1,8 

Preglednica 21: Selitveno gibanje po občinah, leto 2014. Vir: SURS 2015. 

Podatki o staranju prebivalstva prikazujejo razmerje med deležema starejšega in mlajšega prebivalstva. 
Indeks staranja za Obsotelje in Kozjansko (SURS za leto 2014) ima vrednost 111,32 (leta 2014), 
medtem ko je indeks na ravni Slovenije 120,5. Podobno kot v Sloveniji se tudi na območju prebivalstvo 
stara (delež prebivalcev nad 65 let in več narašča, medtem ko delež mladih (mlajših od 15 let) upada). 
Najpomembnejša razloga za staranje prebivalstva sta upadanja rojstev in podaljševanje življenjske 
dobe prebivalcev v daljšem časovnem obdobju.  
Podatki o naravnem prirastu (SURS za leto 2014) na območju kažejo, da je prirast negativen na območju 
občin Kozje in Podčetrtek, medtem ko je v ostalih občinah pozitiven. 
 
Kazalci demografskih značilnosti območja so dokaj ugodni, naravni prirast je v večini občin 
pozitiven, enako velja tudi za selitveni prirast. 

5.3.3 Izobrazbena struktura prebivalstva 

 
Izobraževanje je zagotovo eden od pomembnih faktorjev za dvig človeškega kapitala na območju. 
Izobrazbeno strukturo prebivalstva na območju LAS prikazuje spodnji graf. 32% prebivalstva Obsotelja 
in Kozjanskega nima izobrazbe ali ima samo osnovnošolsko izobrazbo. Srednjo poklicno izobrazbo ima 
28% prebivalcev, 25% srednjo strokovno izobrazbo, višje izobraženih je samo 15%.  Podatek nam pove, 
da je izobrazbena struktura prebivalstva še vedno slaba. Brez izobrazbe ali samo z osnovnošolsko 
izobrazbo je več žensk (4.859 žensk in 3.758 moških), enak je trend na ravni države, medtem ko ima v 
primerjavi z moškimi več žensk srednjo strokovno in višjo izobrazbo, kar je prav tako tudi vseslovenski 
trend.  
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Graf 2: Izobrazbena struktura prebivalstva 2014. Vir: SURS 2015. 

Izobrazbena struktura prebivalstva je še vedno slaba. 32% prebivalstva, predvsem žensk je brez 

izobrazbe ali samo z osnovnošolsko izobrazbo. Starostna struktura brezposelnosti kaže, da je 

več kot polovica (52%) brezposelnih starih med 30 in 49 let, glede na stopnjo izobrazbe pa je 

med brezposelnimi več kot 50% oseb z nižjo stopnjo izobrazbe. 

 
5.3.4 Stanje na področju izobraževanja in kulture na območju LAS 
 
Lahko trdimo, da je za izobraževanje otrok, mladine in odraslih na območju dobro poskrbljeno. Mreža 
osnovnih šol in vrtcev je relativno dobro razporejena, kar je izrednega pomena za ohranjanje 
poseljenosti območja. Iz preglednice 15 lahko vidimo, da se je v primerjavi z letom 2008, ko je bilo na 
območju Obsotelja in Kozjansko 13 vrtcev in 20 osnovnih šol, ta številka povečala pri enotah vrtcev, 
katerih je bilo v letu 2014 na območju 16, medtem ko število osnovnih šol ostaja enako.  
 

 OBSOTELJE IN 
KOZJANSKO 

SLOVENIJA 

Število vrtcev 16 979 
Število osnovnih šol 20 883 

Število otrok vključenih v vrtce 1.262 84.750 
Število osnovnošolcev 2.657 169.101 

Preglednica 22: Podatki s področja izobraževanja za leto 2014. Vir: SURS 2015. 

Na območju deluje Šolski center Rogaška Slatina, ki izobražuje za poklic optik, tehnik steklarstva in 
izvaja gimnazijski program. Šolski center Rogaška Slatina je zrasel iz tradicije poučevanja za steklarske 
poklice – Steklarska šola, ki je svoje prve dijake sprejela leta 1947. Med mladimi je interes za 
izobraževanje za steklarske poklice upadel, zato si v Šolskem centru skupno s Steklarno d.d. 
prizadevajo za obuditev tovrstnih poklicev. Glede na zmanjšan interes za šolanje na področju steklarstva 
so v Šolskem centru pred leti uvedli še programa optik in gimnazijski maturant.  

 
Trend gibanja otrok in mladine vključene v formalne oblike izobraževanja je enak državnemu. Število 
otrok vključenih v vrtec in osnovnošolske mladine od leta 2007 dalje  narašča, medtem ko število dijakov 
in študentov po občini stalnega bivališča  na ravni območja in Slovenije upada. 
 

 Otroci v vrtcih Učenci v OŠ Dijaki po občini 
stalnega bivališča   

Študenti po občini 
stalnega bivališča 

2007 2014 2007 2014 2007 2014 2007 2014 
Obsotelje 

in 
Kozjansko 

1.003 1.262 2.650 2.657 1.544 1.269 1.644 1.269 

SLOVENIJA 61.359 84.750 164.768 169.101 91.623 75.325 115.445 83.699 

Preglednica 23: Število otrok vključenih v formalne oblike izobraževanja. Vir: SURS 2015. 
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Spodnja tabela prikazuje primerjavo gibanja števila diplomantov v letih 2007 in 2014.  Študentov, ki so 
diplomirali v letu 2014 je bilo 31 več kot leta 2007, podoben trend je tudi na ravni Slovenije. Največ jih 
je diplomiralo na visokošolsko univerzitetni (1. bolonjski) stopnji (25%), slabih 19% pa na visokošolski 
strokovni (1. bolonjski stopnji). Nekoliko manj jih je diplomiralo na višji strokovni stopnji, visokošolsko 
univerzitetni (prejšnji) in magistrski 2 bolonjski stopnji.  

 

Število diplomantov  skupaj 

 2007 2014 

Višje strokovno 53 41 

Visokošolsko strokovno (prejšnje) 70 14 

Visokošolsko strokovno (1. bolonjska stopnja) 0 47 

Visokošolsko univerzitetno (1. bolonjska stopnja) 1 62 

Visokošolsko univerzitetno (prejšnje) 82 40 

Magistrsko (2. bolonjska stopnja) - enovito magistrsko 0 2 

Magistrsko (2. bolonjska stopnja) - po končani 1. bolonjski stopnji 0 41 

Magisterij znanosti (prejšnji) in specializacija (prejšnja) 7 1 

Doktorsko (prejšnje) 4 0 

Skupaj 217 248 

SLOVENIJA 16.680 18.400 

Preglednica 24: Število diplomantov leta 2007 in 2014. Vir: SURS 2015. 

 
Na območju deluje tudi izobraževalni center Prah, ki je  podjetje za izobraževanje in usposabljanje 
vpisano v razvid izvajalcev javno-veljavnih programov izobraževanja in usposabljanja pri Ministrstvu za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Center Prah izvaja javno veljavne programe izobraževanja s 
področja prometne znanosti od usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil vseh kategorij do 
srednje strokovne in tehnične šole. Z šolskim letom 2013/2014 so začeli z izvajanjem študija na višji 
strokovni šoli (logistično inženirstvo), ponujajo tudi možnost študija na visoki strokovni šoli (diplomirani 
ekonomist) ter bolonjski magistrski študij s področja ekonomije. 
Izobraževanje odraslih v Sloveniji in na območju ima dolgoletno tradicijo. Ljudska univerza Rogaška 
Slatina nudi informiranje, svetovanje, organizirano samostojno učenje in celovito ponudbo formalnih in 
neformalnih izobraževalnih programov za vse starostne kategorije. Vključuje se v nacionalne in 
evropske projekte, ki spodbujajo razvoj človeških virov in odpravljajo izobrazbeni primanjkljaj. V okviru 
formalnega izobraževanja izvaja osnovno šolo za odrasle, ki je namenjena odraslim, ki nimajo končane 
osnovne šole, imajo pa izpolnjeno osnovnošolsko obveznost. V okviru srednješolskega izobraževanja 
izobražuje za naslednje poklice: trgovec, gastronomske in hotelske storitve, bolničar, ekonomski tehnik, 
predšolska vzgoja, kozmetični tehnik, gastronomija in turizem, gastronomija, ekonomska gimnazija in 
maturitetni tečaj.  Izvaja še programe strokovnega usposabljanja, jezikovno izobraževanje, računalniško 
izobraževanje, programe za prosti čas, seminarje in tečaje, študijske krožke, svetovanje, vzpostavljeno 
ima središče za samostojno učenje in karierno svetovanje, organizirajo dogodke v tednu 
vseživljenjskega učenja, nudijo brezplačno učno pomoč …  

Mlade se na območju na različne načine spodbuja k odločanju za šolanje/študij na področju deficitarnih 
poklicev, med spodbudami lahko izpostavimo kadrovske štipendije in Regijsko štipendijsko shemo 
Savinjske regije. S pomočjo štipendiranja je mladim omogočeno, da se lahko posvetijo izobraževanju 
na področju deficitarnih poklicev v regiji in hkrati skušajo tako dobiti zagotovilo, da izobražen kader 
ostane v Savinjski regiji.  

V urbanih območjih je čutiti pester kulturni utrip, saj je moč zaslediti številne dogodke, prireditve, 
razstave, gledališke abonmaje, ki so tudi dobro obiskani. Za spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, 
zagotavljanje strokovne in organizacijske podpore ljubiteljskim kulturnim dejavnostim, dostopnost 
kulturnih vsebin, ustvarjanje pogojev za medkulturni dialog za območje skrbita območni izpostavi 
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, ena s sedežem v Šmarju pri Jelšah, druga v Rogaški Slatini. 
Občine so v preteklih letih poskrbele za ureditev kulturnih in večnamenskih objektov na območju, ki 
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danes predstavljajo središče kulturnega in družbenega življenja na podeželju. V urbanih območjih in 
na podeželju deluje tudi veliko število društev, ki s svojim delovanjem bogatijo življenje ljudi v lokalnem 
okolju. Zelo aktivna so športna, turistična, kulturna, gasilska in čebelarska društva, društva kmečkih 
žena, vinogradniška društva, godbe…. Vsi imajo enako poslanstvo: skrb za podmladek, nanje namreč 
prenašajo svoja znanja in izkušnje ter skrbijo za promocijo območja. V prihodnosti bo potrebno 
medgeneracijskemu povezovanju nameniti posebno pozornost. 
 
 
5.3.5 Opis ranljivih skupin 
 
Z ranljivimi skupinami označujemo skupine, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (materialna 
oziroma finančna, izobrazbena, zaposlitvena in podobne), hkrati pa so te skupine pri dostopu do 
pomembnih virov (npr. zaposlitev) pogosto v izrazito neugodnem položaju. Gre za skupine, ki so zaradi 
svojih lastnosti, oviranosti, načina življenja, življenjskih okoliščin, pogosto manj fleksibilne pri odzivanju 
na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba. 
V okviru SLR se bomo osredotočili na sledeče ranljive skupine: 

- Mladi: Mlade je potrebno spodbuditi k podjetniškemu razmišljanju in jih s pomočjo podjetniških 
ukrepov oz. aktivnosti (podporne in svetovalne storitve, izobraževanje in usposabljanje, 
vključevanje v razvojne projekte in podjetniško mrežo ipd.) animirati za samostojno podjetniško 
pot. V to kategorijo vključujemo šolsko mladino in mlade diplomante. Poudariti velja, da je na 
območju brezposelnih kar 30 % vseh starih pod 30 let, kar kaže na veliko problematiko 
zaposlovanja te ciljne skupine.  

- Brezposelni: Glede na podatke o stopnji registrirane brezposelnosti ugotavljamo, da se ta z leti 
povečuje. Po starostni strukturi brezposelnih vidimo, da je več kot polovica (52%) brezposelnih 
starih med 30 in 49 let, glede na stopnjo izobrazbe pa je med brezposelnimi več kot 50% oseb 
z nižjo stopnjo izobrazbe. Brezposelne je potrebno dodatno izobraziti oz. usposobiti za delo v 
obrtnih poklicih ali jih motivirati za podjetniško dejavnost. 

- Ženske: V primerjavi spolov je med brezposelnimi več kot polovica žensk, tako ženske v 
podeželskem okolju predstavljajo težje zaposljivo ciljno skupino. Ženskam je tako potrebno 
omogočiti socialno aktivacijo oz. jim omogočiti vključevanje v aktivnosti medgeneracijskega 
povezovanja ter jih spodbuditi za (samo)zaposlovanje v okviru dopolnilnih dejavnosti ali 
osebnega dopolnilnega dela (primer izdelki umetnostne obrti, tradicionalna znanja, pridelava 
lokalnih pridelkov in podobno) . 

- Starejši: Na območju je kar 16,8 % vseh prebivalcev starejših od 65 let. Posebno pozornost je 
potrebno nameniti programom in storitvam, ki izboljšujejo kvaliteto življenja starejših ter 
omogočajo njihovo socialno vključenost. 

 
 
5.4 Ključne ugotovitve iz opredelitve območja in prebivalstva območja LAS 
 

Ključne ugotovitve območja 
LAS 

Opis  

U1: Geografsko in funkcionalno 
zaokrožena celota 

Območje je geografsko zaokrožena celota območja Obsotelja in Kozjanskega 
(občine Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah). 
Območje LAS predstavlja zaokroženo funkcionalno celoto z vidika: 
- tradicije in identitete območja Obsotelja in Kozjanskega; 
- naravno-geografskih dejavnikov; 
- kulturne dediščine in zgodovinskih mejnikov; 
- stopnje gospodarskega in socialnega razvoja in  
- skupnih razvojnih endogenih potencialov območja LAS, ki lahko prispevajo 

k razvojnemu preboju. 

U2: Homogeno območje z 
zadostno kritično maso 
ekonomskih in človeških virov 

Območje LAS je homogeno in dovolj veliko, da premore dovolj kritične mase 
človeških in ekonomskih virov. Na območju živi 30.797 prebivalcev, kar je 
skladno s priporočili, da naj območje zajema od 10.000 do 150.000 prebivalcev. 
Na območju LAS obstajajo urbana naselja v katerih je koncentracija upravnih 
in drugih javnih storitev ter gospodarskega sektorja. Skupni razvojni problemi 
so občine in druge deležnike že v prejšnjem finančnem obdobju na območju 
spodbudili k partnerskem sodelovanju v skupne razvojne projekte z namenom 
zmanjševanja razvojnega zaostanka (dobre izkušnje z LEADER in drugimi 
projekti). 
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U3: Izjemna naravna in kulturna 
krajina, biotska raznovrstnost 
ter bogata kulturna dediščina z 
ohranjeno tradicijo 

Za območje je značilna izjemna naravna in krajinska pestrost (zavarovana 
območja, NATURA 2000), ki se kaže z večjimi deli ohranjene narave in 
ohranjeno značilno kulturno krajino. Ponekod  je prisotno izginjanje naravnih 
habitatov in zaraščanje. Območje ima bogato kulturno dediščino in ohranja 
tradicijo, predvsem tradicionalna znanja domačih obrti. Raznolika kulturna 
ponudba se nahaja predvsem v urbanih območjih (muzeji, galerije). 

U4: Območje prepoznano po 
turizmu (zdraviliški in velneški 
turizem) ter turistični ponudbi na 
podeželju 

Tradicija zdraviliškega in velneškega turizma v urbanih središčih Rogaške 
Slatine in Podčetrtek (Terme Olimia). Prisotna je razpršena turistična ponudba 
na podeželju (posamični ponudniki), ki se pred leti razvila ob tematskih poteh, 
vendar je le-ta med seboj nepovezana in neodvisna od zdraviliškega in 
velneškega turizma v urbanih središčih. 

U5:  Pomanjkanje specializirane 
in prepoznavne turistične 
ponudbe, partnerskega 
povezovanja in ukrepov, ki 
vodijo k trajnostnemu razvoju 

Opažamo pomanjkanje »specializirane in prepoznavne« turistične ponudbe 
(kolesarski, pohodniški, konjeniški, kulturni, rekreativni, »zeleni« turizem) oz. 
turističnih produktov, ki bodo zagotavljali trajnostni razvoj. Na  območju (zlasti 
urbanih območjih) je ponekod vzpostavljena podporna infrastruktura (npr. 
kolesarske poti), ki ni vključena v turistično ponudbo in vsakdanje življenje, zato 
jo je potrebno nadgraditi, povezati v inovativna partnerstva, z ustreznimi ukrepi 
zagotoviti trajnostni razvoj in spodbujati zdrav življenjski slog.  

U6: Pomemben člen območja 
so MSP in samostojni podjetniki 

Gospodarski subjekti so locirani v urbanih območjih (manj na podeželju), ki 
se, razen določenih izjem, srečujejo s problemi nekonkurenčnosti, težji 
prometni dostopnosti in prenizko stopnjo raziskovalne dejavnosti. Kljub težjim 
tržnim pogojem je zaznati porast števila poslovnih subjektov na območju, tudi 
zaradi prilagodljivosti podjetniškega sektorja.  

U7: Obstoj razvojnih inštitucij za 
podporo podjetništva 

V urbanih območjih delujejo razvojne in druge institucije, ki izvajajo podporne 
storitve za razvoj podjetništva, vendar je premalo »mrežnega« povezovanja 
med podjetniškimi, izobraževalnimi, raziskovalnimi in drugimi organizacijami. 
Pomanjkanje podjetnosti je prisotno na podeželju (obrtne dejavnosti, turizem), 
med mladimi in ranljivi skupinami. 

U8: Visoka stopnja 
brezposelnosti 

Območje se srečuje s problemom visoke stopnje brezposelnosti med ranljivi 
skupinami in težjimi pogoji zaposlovanja.Za območje so pomembni manjši 
gospodarski subjekti, ki so pomemben zaposlovalec na območju. Srečujemo 
se z dnevnimi migracijami, begom možganov, pomanjkanjem novih delovnih 
mest ter neskladjem med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. 

U9: Dobri pogoji za ekološko 
kmetovanje in lokalno preskrbo 
in porast dopolnilnih dejavnosti 
na območju 

V zadnjih letih je opazen trend naraščanja ekološkega kmetovanja in lokalne 
samooskrbe, vendar ponudniki še ne tržijo organizirano in ne zagotavljajo 
zadostne ponudbe (problem krajših prehrambnih verig). Lokalni produkti so 
slabo prepoznavni. Dopolnile dejavnosti na kmetiji pomenijo priložnost 
zaposlovanja ranljivih skupin. 

U10: Bogato društveno življenje V urbanih območjih in na podeželju  je značilno raznoliko, aktivno in bogato 
društveno življenje/udejstvovanje, ki prispeva k medgeneracijskemu 
povezovanju in vključevanju ranljivih skupin. 

U11: Prisotnost 
medgeneracijskega 
sodelovanja 

V urbanih območjih so prisotne storitve za kvalitetnejše preživljanja prostega 
časa v tretjem življenjskem obdobju. 

U12: Zadovoljiva pokritost z 
osnovnimi storitvami 

Pokritost z osnovnimi zdravstvenimi, izobraževalnimi, socialnimi, komunalnimi 
in drugimi javnimi storitvami je zadovoljiva (storitve so na voljo v urbanih 
območjih, medtem ko so izobraževalne in komunalne na voljo tudi na 
podeželskih območjih).  

U13: Ugodni demografski 
kazalci 

Kazalci demografskih značilnosti območja so dokaj ugodni, starostna struktura 
prebivalcev je pod povprečjem države, naravni prirast pa je v večina občin 
pozitiven, enako velja tudi za selitveni prirast, slabša je le izobrazbena struktura 
prebivalcev. 

Preglednica 25: Ključne ugotovitve iz analize stanja območja LAS 
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5.5 Izkušnje z izvajanjem programa LEADER v programskem obdobju 2007-2013 
 

5.5.1 Izkušnje s pripravo SLR v obdobju 2007-2013 
 
LAS Obsotelje in Kozjansko je bila v programskem obdobju 2007 – 2013 organizirana kot pogodbeno 
partnerstvo sestavljeno iz članov javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja. Ustanovljena je bila na 
ustanovnem Zboru članov 10.4.2008, s pristopom 32 članov.  

V času priprave Lokalne razvojne strategije 2007-2013 in ustanavljanja LAS Obsotelje in Kozjansko, se 
je skušalo animirati čim širšo populacijo prebivalstva (civilni, zasebni in javni sektor), zato se je 
posameznike (fizične osebe), društva, podjetja, kmete, organizacije, na različne načine pozivalo na 
vključitev v LAS Obsotelje in Kozjansko: 

- vzpostavljen je bil spletni portal www.ra-sotla.si/las/, na katerem so se redno objavljala aktualna 
obvestila in informacije o možnostih vključevanja v LAS, pomenu programa LEADER, kot vira 
sofinanciranja razvojnih projektov na območju LAS, pripravi Lokalne razvojne strategije za 
sedemletno obdobje, pomenu partnerskega projektnega sodelovanja, skupnih projektih, ki se 
izvajajo na območju LAS, izobraževalnih vsebinah; 

- izdelala se je promocijska zloženka v kateri je bila predstavljena vloga LAS Obsotelje in 
Kozjansko, namen in cilji ustanovitve LAS, program in cilje pobude LEADER,  vizija območja in 
zastavljeni cilji za obdobje 2007-2013. Zloženke so bile po pošti dostavljene vsem 
gospodinjstvom na območju, z namenom animacije za vključitev v LAS Obsotelje in Kozjansko 
oz. pridobitev čim širšega kroga članov/partnerjev; 

- s pomočjo lokalnih medijev je bilo lokalno okolje obveščeno o aktivnostih ustanavljanja LAS, 
hkrati pa so bili prebivalci povabljeni, da se vključijo v LAS, in sicer kot aktivni člani, ki bodo  
sooblikovali nastajajočo Lokalno razvojno strategijo; 

- z individualnimi razgovori in sestanki se je kmete ter ostalo podeželsko prebivalstvo 
(brezposelni, ženske na podeželju…), podjetnike, društva, mlade, predstavnike javnih zavodov, 
pozivalo, da se vključijo v LAS Obsotelje in Kozjansko ter omogočijo uresničevanje razvojnih 
ciljev območja s pomočjo javno-zasebnega partnerstva, 

- z vključevanjem lokalnih skupnosti, subjektov turističnega gospodarstva, javnih zavodov, 
turističnih informacijskih centrov in ostalih v projekte, ki so jih izvajali v preteklih letih, se je 
postopoma razvijala mreža projektnega sodelovanja oz. partnerstev. Na osnovi učinkov 
projektov, ki so pomembni za celotno LAS območje, se je pri ljudeh spodbujala želja po 
povezovanju, sodelovanju in uresničevanju skupnih interesov na področju razvoja Obsotelja in 
Kozjanskega.  

Strategija LAS Obsotelje in Kozjansko za obdobje 2007-2013 je bila dejanski odraz stanja v lokalnem 
okolju in je izhajala iz aktivacije lokalnih razvojnih potencialov za uresničitev razvojnih projektov, ki so 
pri oblikovanju sledili pristopu priprave »od spodaj navzgor«. 
 
5.5.2 Opis in možnosti izrabe obstoječih razvojnih struktur na opredeljenem območju 
 
Izkušnje in partnersko sodelovanje v preteklem finančnem obdobju bodo podlage za uspešno delo v 
prihodnje. Tako pri pripravi SLR kot tudi pri uresničevanju ciljev, bodo s svojimi znanji in izkušnjami ter 
kadrovskimi in finančnimi viri pomagale inštitucije, ki področno specializirano delujejo na območju. Tako 
bomo sodelovali z naslednjimi strokovnimi in drugimi inštitucijami: 
 
Razvojna agencija Sotla že od leta 2001 aktivno deluje na območju subregije Obsotelje in Kozjansko  
ter tako pomembno vpliva na trajnostni razvoj. Javni zavod je ustanovljen za opravljanje nalog v javnem 
interesu, posebej z namenom pospeševanja razvoja podjetništva, podeželja in turizma. Učinkovitost 
svojega delovanja zagotavlja z oblikovano partnersko mrežo, ki omogoča subregionalni in trajnostni 
razvoj, pospeševanje razvoja podjetništva in turizma, razvoj človeških virov in trajnostni razvoj 
podeželja. 
Lokalne skupnosti oziroma občine so pobudnice in soustanoviteljice lokalnega partnerstva, zato jih 
bomo kot predstavnike javnega sektorja vključevali v oblikovanje in izvajanje razvojnih programov ter 
učinkovito lokalno razvojno partnerstvo. 
Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec skrbi za prepoznavanje, ohranjanje, razumevanje, 
predstavljanje in trženje kulturne in naravne dediščine občine Rogatec, skrbi za promocijo in razvoj 
turizma ter oblikuje celovito turistično ponudbo na območju občine Rogatec. Zavod ima v upravljanju 
največji muzej na prostem v Sloveniji, dvorec Strmol ter Center domače in umetnostne obrti.  

http://www.ra-sotla.si/las/
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Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in  Kozje, GIZ, se ukvarja z informacijsko - turistično dejavnostjo 
- TIC, organizacijo izletov, seminarjev, posreduje prenočitvene in gostinske storitve, prodaja vstopnice 
za bazenski kompleks Termalija, organizira prireditve, izvaja promocijske aktivnosti turistične ponudbe 
območja občin Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli, upravlja večnamensko športno dvorano in sodeluje 
pri projektih s področja pospeševanja turizma. 
Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina opravlja naslednje dejavnosti: promocija turistične 
ponudbe območja občine, informacijsko turistično dejavnost, usklajevanje razvojnih turističnih aktivnosti 
območja, spodbujanje, koordiniranje, ozaveščanje in vključevanje turističnih subjektov ter lokalnega 
prebivalstva za razvoj celovitih turističnih proizvodov območja, načrtovanje specializiranih turističnih 
prireditev večjega pomena, organizacije prireditev in kulturne dejavnosti, izvajanja muzejske in 
razstavne dejavnosti, upravljanje in urejanje kulturnih objektov v Občini Rogaška Slatina … z 
dejavnostmi celovito pokriva področja turizma in kulturnih dejavnosti. 
Kozjanski regijski park je upravljavec zavarovanega območja, ki je v Sloveniji in tujini prepoznavno 
kot območje z odličnimi parkovnimi praksami s ciljem neposrednega in posrednega ohranjanja biotske 
raznovrstnosti in ugodnega stanja številnih Natura 2000 vrst in življenjskih prostorov. Njihovo vodilo je 
sožitje narave in človeka, usmerjenost k ohranjanju narave, bogate kulturne dediščine ter uresničevanju 
načel trajnostnega razvoja v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi. Kot upravljavec zavarovanega 
območja imajo bogate izkušnje s področja naravo varstva in ohranjanja dediščine. 
Ljudska univerza Rogaška Slatina je z izobraževalnimi programi in drugimi dejavnostmi na območju 
Obsotelja in Kozjanskega prisotna že 50 let. Prebivalcem območja nudi kakovostno izobraževanje, 
svetovanje, informiranje in uporabno znanje ter jih spodbuja k učenju v vseh življenjskih obdobjih. Z 
uspešnimi prijavami na razpise pridobivajo nacionalna in evropska sredstva ter tako omogočajo tudi 
brezplačna izobraževanja. Občanom ne nudijo le možnosti vključitve v izobraževalne programe, 
omogočajo tudi brezplačno informiranje in svetovanje, organizirano samostojno učenje in učno pomoč. 
Območna obrtno-podjetniška zbornica (OOZ) Šmarje pri Jelšah je pomemben subjekt razvoja 
podjetništva in obrti na območju. Svojim članom svetuje, jih informira, združuje po sekcijah, organizira 
izobraževanja, ekskurzije, promocijske prireditve in skrbi za druge oblike sodelovanja in povezovanja. 
Vključuje se v različne domače in mednarodne projekte ter sodeluje z drugimi organizacijami in 
ustanovami. Skrbi za prepoznavnost članov v okolju in zastopa njihove interese. OOZ bo vezni člen s 
podjetniškim sektorjem na območju, saj bo posredovala informacije o potrebah sektorja in 
priložnostih za njihov nadaljnji razvoj. 

Na območju deluje tudi veliko število društev, ki s svojim delovanjem bogatijo življenje ljudi v lokalnem 
okolju. Zelo aktivna so športna, turistična, kulturna, gasilska in čebelarska društva, društva kmečkih 
žena, vinogradniška društva, godbe … Društva bodo opravljala aktivno vlogo pri snovanju in izvajanju 
ukrepov v okviru lokalnega partnerstva. 
KGZS,KGZ Celje deluje na območju 11 upravnih enot med Koroško regijo in mejo s Hrvaško. 
Zaposlujejo specialiste, ki nudijo kmetom tehnološko svetovanje, izvajajo usposabljanja kmetov, 
izdelujejo poslovne načrte, pomagajo kmetom pri uveljavljanju najrazličnejših ukrepov kmetijske politike, 
pomagajo pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij, organizacij pridelovalcev in drugih oblik 
proizvodnega in interesnega združevanja kmetov ter sodelujejo pri različnih projektih razvoja podeželja 
na lokalnem nivoju in mednarodnih projektih. Območje Obsotelje in Kozjanskega pokrivajo zaposleni na 
Izpostavi Šmarje pri Jelšah, ki dobro poznajo stanje na področju kmetijstva in podeželja na območju 
LAS. 
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave je strokovna državna institucija, ki skrbi za ohranjanje 
slovenske narave, pri čemer posebno pozornost namenja naravovarstveno najvrednejšim območjem 
oziroma najbolj ogroženim območjem. Na območju Obsotelja in Kozjanskega je za opravljanje zgoraj 
navedenih nalog pooblaščena Območna enota Celje.  Podobno velja za področje kulturne dediščine, 
kjer bomo vključevali pristojno inštitucijo Zavod za varstvo kulturne dediščine. 
Zavod RS za zaposlovanje, enota Šmarje pri Jelšah v programe zaposlovanja in prilagajanja trgu 
dela vključuje brezposelne oseb iz območja LAS, zato jih bomo z njihovimi strokovnimi nasveti in 
uporabnimi znanji vključevali v pripravo in izvajanje SLR. 
 
Izkušnje preteklega programskega obdobja so nam dobra popotnica pri oblikovanju lokalnega 
partnerstva in SLR za novo programsko obdobje. Predvidevamo, da bomo z oblikovanim partnerstvom 
in vključevanjem različnih deležnikov na območju dosegli dolgoročnejše rezultate oz. učinke, saj ga 
bomo tekom programskega obdobja stalno nadgrajevali in dopolnjevali. Močne partnerske vezi in 
učinkoviti razvojni projekti, ki bodo prispevali k razvoju lokalnega okolja bodo spodbuda za javno-
zasebno partnerstvo ter sodelovanje tudi v prihodnje po zaključku programskega obdobja 2014-2020. 
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5.5.3 Opis uspešno zaključenih projektov 
 
LAS Obsotelje in Kozjansko je v programskem obdobju z LEADER sredstvi podprla 40 projektov, katerih 
skupna vrednost je bila 916.900 €, od tega je bilo 615.000 € sredstev LEADER. 

V nadaljevanju predstavljamo uspešnejše projekte:  

Razvoj turizma v zidanicah v Obsotelju in na Kozjanskem 
Projekt se je izvajal v 2. fazah. V sklopu projekta je bilo organiziranih več informativnih in izobraževalnih 
delavnic, na katerih so udeleženci spoznali možnosti trženja gorc/zidanic v turistične namene. Izdelana 
analiza stanja za možnost razvoja turizma v zidanicah na območju je pokazala, da je ta oblika turizma 
ena od bolj inovativnih in unikatnih oblik turizma, ki resnično lahko naredi destinacijo posebno. V 2. fazi 
projekta so bile obstoječe zidanice in ponudniki aktivno vključeni v turistično ponudbo območja, kar je 
pomenilo tudi povečanje števila nočitvenih kapacitet. V času izvajanja projekta je posebna strokovna 
komisija, ki je na terenu svetovala potencialnim ponudnikom turizma v zidanicah, pregledovala njihove 
objekte in ugotavljala, kaj ponudniki še morajo urediti, da bodo lahko pridobili uporabno dovoljenje za 
svojo zidanico. Izdelan promocijski katalog v več jezikovnih različicah pa je poskrbel za širšo 
prepoznavnost novega turističnega produkta. 
 
Spodbujanje tradicije obrezovanja glavatih vrb in upravljanje s habitatom puščavnika 
(Osmoderma eremita) 
Namen projekta je bil ohranjanje tradicionalnih oblik upravljanja z obvodno vegetacijo na Šmarskem 
potoku, saj se bodo le tako ohranile naravne lastnosti vodotoka, ki ima naravovarstveni status. Tako se 
je v okviru projekta prikazala strokovna rez glavatih vrb, izvedla sanacija z ekoremediacijo na delu 
Šmarskega potoka, podpisana je bila deklaracija o sonaravnem ravnanju z obvodno vegetacijo, 
vzpostavljena učna pot ter opravljen popis vrb in puščavnika. Celoten projekt je zaokrožilo 
izobraževanje, delavnice za širšo javnosti in osnovnošolsko mladino. 
 
Sodobna arhitekturna tipologija na Kozjanskem 
Občine znotraj območja Kozjanskega parka se srečujejo s problematiko izdelave občinskih prostorskih 
načrtov. V projektu so bili pripravljeni strokovni kriteriji za umeščanje novih objektov v prostor, ki na eni 
strani upoštevajo arhitekturno tipologijo območja, v katerega se umeščajo, na drugi pa sodoben način 
gradnje, bivanja in rabe energije, ki morajo biti ekološki in trajnosten. V času izvedbe projekta je bilo 
pripravljenih pet idejnih zasnov za stavbe na petih (konkretnih) lokacijah. Izdana je bila tudi publikacija 
»Temelji graditeljske prepoznavnosti«, ki predstavlja objekte tradicionalne arhitekture regije. 
 
Privoščimo si domače 
V projektu izdelana analiza je pokazala, da ima marsikatera kmetija na območju Obsotelja in 
Kozjanskega ob lastni samooskrbi tudi možnost večje pridelave, vendar je zaradi strahu pred vstopom 
na trg ne izkoristi. Projekt je doprinesel k boljši informiranosti in izobraženosti javnosti in ponudnikov o 
pomenu lokalne samooskrbe s hrano, na drugi strani pa so obstoječi pridelovalci/predelovalci dobili 
možnost organizirane prodaje produktov na lokalnih tržnicah in dodatno vzpodbudo za odločitev prodaje 
svojih produktov. 
 
Riding with Finns and Slovenians 
Projekt je rezultat mednarodnega sodelovanja med LAS Obsotelje in Kozjansko ter finsko LAS Päijänne. 
Z namenom izmenjave znanj, izkušenj, metod in praks na področju konjeništva, se je razvila skupna 
projektna ideja. Poletna tabora v obeh državah, ki sta se izvedla v angleškem jeziku, sta oblika 
mednarodnega sodelovanja, ki podpira regionalni turizem, združuje akterje z različnih področij in 
spodbuja spoznavanje naravnega in družbenega okolja v tuji državi. 
 
Revitalizacija ročne brizgalne in vključitev etnološke zbirke »Zgodovina gasilstva v Imenem« v 
turistično ponudbo na območju 
Prostovoljno gasilsko društvo Imeno je v projektu restavriralo še delujočo štirikolno ročno brizgalno iz 
leta 1909 in uredilo primeren razstavni prostor. Društvo je s projektom poskrbelo za promocijo gasilstva 
in prostovoljstva na območju.  
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6. Analiza razvojnih potreb in možnosti območja LAS, vključno z analizo 
prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti 
 
V 5. poglavju smo opisali stanje na območju LAS, opredelili stanje na področju demografskih trendov, 
gospodarske kazalnike na območju ter povzeli geografske in sociološke značilnosti območja. Iz analize 
stanja območja izhajajo skupne razvojne potrebe ter možnosti, izzivi in potenciali za bodoči razvoj ob 
upoštevanju posebnosti območja.  

 
 

ANALIZA RAZVOJNIH POTREB IN MOŽNOSTI OBMOČJA LAS 
 

Ključne ugotovitve območja LAS Razvojne potrebe in možnosti območja LAS 

U1: Geografsko in funkcionalno 
zaokrožena celota 

- skrb za enakomeren in trajnostni razvoj urbanih in podeželskih 
območij 

U2: Homogeno območje z zadostno 
kritično maso ekonomskih in 
človeških virov 

- ustvarjati prebivalcem prijazno življenjsko okolje, 
- vzpodbujati partnersko sodelovanje  

U3: Izjemna naravna in kulturna 
krajina, biotska raznovrstnost ter 
bogata kulturna dediščina z 
ohranjeno tradicijo 

- razvoj ponudbe trajnostnega in zelenega turizma (ohranjanje in 
varovanje naravne in kulturne krajine), 

- okoljska osveščenost, 
- interpretacija naravne in kulturne dediščine, 
- organizirano trženje in animacija potencialnih lokalnih ponudnikov 

za zaposlitev na področju turistične dejavnosti,  
- izraba lokalnih potencialov 

U4: Območje prepoznano po turizmu 
(zdraviliški in velneški turizem) ter 
turistični ponudbi na podeželju 

- povezovanju ponudnikov v lokalnem okolju, 
- oblikovanju »mreže ponudnikov« in inovativnih partnerstev, 
- razvoj trajnostnega turizma in novih turističnih produktov.  

U5:  Pomanjkanje specializirane in 
prepoznavne turistične ponudbe, 
partnerskega povezovanja in 
ukrepov, ki vodijo k trajnostnemu 
razvoju 

- razvoj specializiranih oblik turizma oz. novih turističnih produktov 
(npr.: romarski turizem, wellness/selfness turizem, dostopni turizem, 
vinski/gastronomski turizem, kolesarskega in rekreativnega 
turizma), 

- vzpodbujanje k vzpostavitvi inovativnih partnerstev, 
- spodbujanje trajnostnega razvoja (mobilnost, zdrav življenjski 

slog…) 

U6: Pomemben člen območja so 
MSP in samostojni podjetniki 

- spodbujanje k povezovanju podjetniškega sektorja z razvojnimi, 
izobraževalnimi in drugimi inštitucijami, 

- spodbujanje k razvoju novih tehnologij, inovativnosti, večji 
konkurenčnosti  in odpiranju novih delovnih mest 

U7: Obstoj razvojnih inštitucij za 
podporo podjetništva 

- širitev in nadgradnja podpornih storitev za razvoj podjetništva, 
- vzpostavitev inovativnih partnerstev in razvojnih »mrež« 

U8: Visoka stopnja brezposelnosti - iskanje možnosti za pridobitev novih znanj, kompetenc, 
- spodbujanje za samozaposlitev, 
- spodbujanje medgeneracijskega povezovanja in vseživljenjskega 

učenja 

U9: Dobri pogoji za ekološko 
kmetovanje in lokalno preskrbo in 
porast dopolnilnih dejavnosti na 
območju 
 

- povečanje ozaveščenosti prebivalstva ter izboljšanje lokalne oskrbe 
prebivalstva kot tudi lokalnih gospodarskih in javnih subjektov, 

- animacija lokalnih ponudnikov za pridelavo in povečanje količin, 
- povezovanje lokalnih ponudnikov v organizirano trženje 

(vzpostavitev mreže ponudnikov), 
- spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v povezavi  s turistično 

dejavnostjo, lokalno preskrbo in razvojem podjetništva (vključevanje 
mladih, brezposelnih, žensk na podeželju v aktivnosti odpiranja 
novih delovnih mest na podeželju ob krepitvi endogenih potencialov) 

U10: Bogato društveno življenje - spodbujanje društvenega življenja, 
- možnost obogatitve društvenega delovanja, 
- spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja 

U11: Prisotnost medgeneracijskega 
sodelovanja 

- vzpostavitev pogojev za medgeneracijsko sodelovanje, 
- medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje na podeželju in v 

urbanih območjih 
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U12: Zadovoljiva pokritost z 
osnovnimi socialnimi storitvami 

₋ zagotavljanje dostopnosti storitev v urbanih okoljih in na podeželju 

U13: Ugodni demografski kazalci - ustvarjati prebivalcem prijazno življenjsko okolje, 
- ustvarjati pogoje za razvoj podjetništva, izobraževanja, 

medgeneracijskega udejstvovanja, krepitev zdravega življenjskega 
sloga….. 

Preglednica 26: Analiza razvojnih potreb in možnosti območja LAS 

 
SWOT ANALIZA LAS OBMOČJA 

 

Prednosti Slabosti 

- Geografsko zaokroženo območje LAS z  zadostno 
kritično maso človeških in ekonomskih virov. 

- Vzpostavljeno partnersko sodelovanje občin za 
skupne razvojne projekte. 

- Dobre izkušnje z izvajanjem ukrepa LEADER v 
prejšnjem finančnem obdobju. 

- Območje (urbana območja) prepoznano po 
turizmu (zdraviliški in velneški turizem). 

- Bogata naravna in kulturna dediščina in pestra 
kulturna krajina. 

- Ohranjena tradicija domače in umetnostne obrti, 
obrtništva. 

- Raznolika kulturna ponudba predvsem v urbanih 
območjih (muzeji, galerije). 

- Eno najbolje ohranjenih naravnih okolij v Sloveniji 
(ohranjena kvalitetna naravna krajina, zavarovana 
območja - Natura 2000, izjemna biotska 
raznovrstnost, neonesnaženo okolje). 

- Podjetniški sektor (MSP-ji), ki je hitro prilagodljiv, 
pretežno v urbanih območjih. 

- Obstoj in delovanje razvojnih in drugih institucij 
podpornega okolja v urbanih območjih, možnosti 
mreženja in oblikovanja razvojnih partnerstev. 

- Vzpostavljena mreža kolesarskih poti. 
- Dobri pogoji za ekološko kmetovanje in lokalno 

preskrbo. 
- Porast dopolnilnih dejavnosti na območju. 
- Bogato društveno življenje na podeželju in v 

urbanih območjih. 
- Kvalitetna mreža izobraževanja predvsem v 

urbanih območjih. 
- Razvejana mreža zdravstvene in socialne oskrbe v 

urbanih območjih. 
 
 

- Razpršena turistična ponudba (pomanjkanje 
povezovanja med ponudniki – turističnim 
gospodarstvo v urbanih območjih). 

- Pomanjkanje podjetnosti na podeželju (obrtne 
dejavnosti, turizem). 

- Določena javna infrastruktura nima vzpostavljenih 
primernih vsebin za vključitev v turistično ponudbo. 

- Slabo prepoznani lokalni produkti. 
- Neizkoriščeni potenciali lokalne samooskrbe. 
- Slabo povezovanje šol in gospodarstva. 
- Neskladje med ponudbo in potrebami na trgu dela. 
- Pomanjkanje delovnih mest. 
- Slabo razvito povezovanje med podjetji, kot tudi 

med podjetji in podpornim okoljem. 
- Izginjanje naravnih habitatov in zaraščanje. 
- Nizke odkupne cene kmetijskih pridelkov. 
- Visok indeks staranja prebivalstva in beg 

možganov. 

Priložnosti Nevarnosti 

- Možnost razvoja nove/specializirane turistične 
ponudbe. 

- Razvoj trajnostnega turizma in novih turističnih 
produktov. 

- Spodbujanje trajnostne mobilnosti in zdravega 
življenjskega sloga (rekreativne aktivnosti). 

- Povezovanje ponudnikov v skupne promocijske in 
tržne aktivnosti ter mreženje v urbanih območjih. 

- Vključevanje naravne in kulturne dediščine in 
tradicionalnih znanj, obrti v turistično ponudbo 
območja. 

- Nepovezanost lokalnih ponudnikov pri skupnem 
trženju, pri krajših oskrbnih verigah. 

- Pomanjkanje interesa za sodelovanje med 
izobraževalnimi institucijami, razvojnimi in drugimi 
institucijami ter gospodarstvom. 

- Pomanjkanje interesa za partnersko sodelovanje 
oz. vstop v inovativna partnerstva in mreženje v 
urbanih območjih. 

- Pomanjkanje finančnih sredstev v vseh sektorjih. 
- Nezainteresiranost za razvojna vlaganja. 
- Togost izobraževalnega sistema. 
- Premalo sredstev za večja vlaganja. 
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- Partnersko povezovanje in inovativna partnerstva 
na urbanih območjih. 

- Naložbe v manjšo podporno infrastrukturo in 
vključitev v turistično ponudbo ter lokalno okolje. 

- Ukrepi za razvoj podjetništva med mladimi in 
brezposelnimi in ranljivimi skupinami (ženske na 
podeželju). 

- Boljše povezovanje gospodarstva, izobraževanih, 
razvojno/raziskovalnih in drugih institucij v urbanih 
območjih. 

- Razvoj novih in ohranitev delovnih mest in 
zmanjšanje bega možganov tako v urbanih kot 
podeželskih območjih. 

- Razvoj lokalne samooskrbe in krajše dobavne 
verige. 

- Vključevanje ranljivih skupin v podjetništvo in 
dopolnilne dejavnosti na podeželju in v urbanih 
območjih. 

- Možnosti nadgradnje programov vseživljenjska 
učenja in medgeneracijskega povezovanja v 
urbanih območjih in na podeželju. 

- Možnost koriščenja EU sredstev in javno-
zasebnega partnerstva. 

 

- Slabšanje ekonomskega položaja prebivalcev.  
- Nadaljnji beg možganov in ostalega kadra 

(predvsem mladih, ki na območju LAS ne dobijo 
zaposlitvene priložnosti). 

 
Preglednica 27: SWOT analiza.  
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7. Podroben opis tematskih področij ukrepanja 
 
V okviru SLR smo se, v sodelovanju s predstavniki vseh treh sektorjev in strokovnih organizacij, 
osredotočili na vsa štiri tematska področja ukrepanja, ki so ključna za reševanje razvojnih potreb 
območja LAS: 
 

- ustvarjanje delovnih mest, 
- razvoj osnovnih storitev, 
- varstvo okolja in ohranjanje narave, 
- večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. 

 
SLR predvideva, da se bodo cilji iz tematskih področij: razvoj osnovnih storitev uresničevali iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), medtem ko cilji iz tematskih področij: 
ustvarjanje delovnih mest, varstvo okolja in ohranjanje narave ter večja vključenost mladih, žensk in 
drugih ranljivih skupin se bodo uresničevali iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP) ter Evropskega regionalnega sklada (ESRR). 
Cilji tematskega področja ustvarjanje delovnih mest se bodo uresničevali v deležu razpoložljivih 
sredstev: EKSRP  13,42% in ESRR 31,66%. 
Cilji tematskega področja varstvo okolja in ohranjanje narave se bodo uresničevali v deležu 
razpoložljivih sredstev: EKSRP  11,58% in ESRR 33,40%. 
Cilji tematskega področja večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin se bodo uresničevali 
v deležu razpoložljivih sredstev: EKSRP  31,62% in ESRR 34,94%. 
 
 
Opis posameznih tematskih področij ukrepanja v SLR: 
 
Ustvarjanje delovnih mest 
 
Ustvarjanje novih delovnih mest je zagotovo želja in hkrati vodilo celovitega razvoja družbe. Ustvarjanje 
prinaša izziv tako za oblikovalce politik, izvajalce in vse vključene deležnike. Analiza stanja območja 
LAS je pokazala, da se območje srečuje z visoko stopnjo brezposelnosti in težjimi pogoji zaposlovanja, 
zaradi pomanjkanja razpoložljivih delovnih mest v lokalnem okolju (gospodarski subjekti so v procesu 
tranzicije prenehali s svojim delovanjem, ostalo je nekaj večjih podjetij in več obrtnih dejavnosti pretežno 
lociranih v urbanih območjih, ki težko zagotavljajo nova delovna mesta, si pa prizadevajo za ohranitev 
obstoječih delovnih mest). Brezposelnost predstavlja velik izziv tudi pri izvajanju operacij v sklopu 
izvajanja SLR. Včasih za uspešno ustvarjanje novih delovnih mest manjkajo le ustrezne politike in 
podporno okolje, da bi bili lokalni potenciali za razvoj podjetništva bolje izkoriščeni, in prav to želimo 
doseči z realizacijo SLR. Zavedati se je potrebno, da priložnost predstavljajo zlasti mlada podjetja, 
seveda pa ne gre zanemariti novih mest v obstoječih podjetjih.  
 
Priložnost je v ustvarjanju delovnih mest oziroma razvoju podjetništva, (samo)zaposlovanju, posebej v 
dejavnostih, ki zagotavljajo dodatno turistično ponudbo območja (turizem na podeželju, lokalna 
samooskrba, izdelovanje izdelkov domače in umetnostne obrti…) ter povezovanju v inovativna 
partnerstva in mreže v urbanih območjih. Z namenom, da lokalno prebivalstvo animiramo in 
ozavestimo o možnostih podjetništva in ustvarjanja dohodka v domačem okolju, bomo okrepili učinkovito 
podporno okolje za razvoj podjetništva (svetovanje, izobraževanje, sodelovanje med izobraževalnim in 
gospodarskim sektorjem, sodelovanje med podjetji, spodbujanje podjetniške in inovativne miselnosti 
med mladimi, brezposelnimi in drugimi ranljivi skupinami, tudi za socialno podjetništvo…). V okviru tega 
tematskega področja bomo cilje uresničevali s pomočjo sredstev ESRR v urbanih območjih in EKSRP 
na podeželju, in sicer spodbujali in širili podjetniško in podjetno razmišljanje med mladimi (šolsko 
mladino, mladimi brezposelnimi, ki že razvijajo lastno podjetniško idejo, ali jih je potrebno k temu 
spodbuditi) in nadaljevali vse do starejših generacij (brezposelne osebe, potencialni podjetniki, delujoča 
podjetja), saj se zavedamo, da je izobraževanje in ustvarjalno podporno okolje ključnega pomena za 
odpiranje novih delovnih mest in ohranjanje poseljenosti območja (preprečitev bega možganov). Ključno 
je povezovanje med institucijami znanja, raziskav in razvoja in gospodarskimi subjekti v urbanih 
območjih v inovativna partnerstva z namenom zmanjševanja strukturnega neskladja na trgu dela ter 
povezovanje med gospodarskimi subjekti in razvojnimi institucijami, podjetniškimi inkubatorji ipd. 
 
S pomočjo sredstev ESRR v urbanih območjih in EKSRP na podeželju v okviru tematskega področja 
ukrepanja – Ustvarjanje delovnih mest bomo spodbujali tudi razvoj in trženje lokalne ponudbe (turistična 
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ponudba, ponudba lokalno pridelane hrane in lokalnih izdelkov…), ki predstavlja priložnost za nove 
(samo)zaposlitve in dviguje nivo lokalne samooskrbe, Sredstva ESRR bodo omogočala učinkovitejše 
trženje (povezovanje lokalnih ponudnikov v inovativne mreže in spodbujanje kratkih dobavnih verig) ter 
povečevala dodano vrednost lokalnih produktov. Območje ima namreč priložnosti za razvoj turizma, 
lokalno pridelavo/predelavo hrane, energetsko oskrbo, razvoj dopolnilih dejavnosti, osebnega 
dopolnilnega dela (uporaba tradicionalnih znanj, ohranjanje starih obrti…).Glede na možnosti 
(samo)zaposlovanja z vključitvijo lokalnih endogenih potencialov, si bomo prizadevali za vključevanje 
lokalnih ponudnikov v urbanih območjih v skupne inovativne in tržne mreže oz. inovativna partnerstva. 
 
Naj omenimo, da v danih tržnih razmerah težko zagotovimo ustvarjanje delovnih mest, zato v SLR med 
predvidenimi ciljnimi kazalniki navajamo število ustvarjenih delovnih mest, s pomočjo sredstev ESRR in 
EKSRP, za katerega menimo, da je dosegljivo in zagotovljeno z vidika trajnosti. Bomo pa v okviru vseh 
štirih tematskih področij ustvarjali ugodnejše pogoje in posredno vplivali na ustvarjanje delovnih mest: 
 

- primer 1: z operacijami trajnostnega turizma bomo spodbujali razvoj in širitev turistične ponudbe 
območja, kar bo vplivalo na razvoj novih turističnih produktov in storitev na podeželju, s čimer 
posredno in dolgoročno vplivamo na ustvarjanje delovnih mest, 

- primer 2: navajamo ukrepe trajnostne mobilnosti, kjer se predvideva razvoj ukrepov trajnostne 
mobilnosti in povezovanje v inovativna partnerstva javnih, gospodarskih in nevladnih organizacij 
ter razvoj specializirane ponudbe območja. Tovrstna partnerstva in ponudba bosta posredno 
vplivala na ugodnejše pogoje za razvoj podjetništva, predstavljali bosta potencial za odpiranje 
ali ohranitev delovnih mest. 

 
Z razvojem ugodnejšega podpornega podjetniškega okolja in ustvarjanjem neformalnih mrež ali 
inovativnih partnerstev v urbanih območjih bomo razvijali in spodbujali podjetniško miselnost med 
različnimi ciljnimi skupinami, s ciljem dolgoročnega odpiranja delovnih mest v skladu s potrebami trga 
dela (razvoj MSP, lahko tudi socialnih podjetij glede na interese na območju). S tovrstnim ukrepom bomo 
posredno in neposredno vplivali na novo zaposlovanje in zmanjšanje stopnje brezposelnosti na 
območju. Razvoj učinkovitega podjetniškega podpornega okolja pozitivno vpliva tudi na razvoj in 
ohranitev obstoječih podjetij, drobnega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektov. V danih 
gospodarskih razmerah je ohranjanje delovnih mest eden glavnih dejavnikov, ki vplivajo na gospodarski 
in družbeni razvoj območja, zato ga nikakor ne smemo zanemariti.   
 
Cilji tematskega področja ustvarjanje delovnih mest se bodo uresničevali v deležu razpoložljivih 
sredstev: EKSRP  13,42 % in ESRR 31,66 %. 
 
Razvoj osnovnih storitev 
 
Ustreznega podpornega okolja in preprečitve bega možganov pa ne bomo dosegli brez investiranja v 
razvoj osnovnih storitev oziroma lokalno infrastrukturo, vlaganja so pogoj za izboljšanje življenjskih 
pogojev, zlasti v podeželskih okoljih kot je območje Obsotelja in Kozjanskega. Vzpostavljena in dobro 
razvita mreža osnovnih storitev (razvoj lokalne infrastrukture in lokalnih osnovnih storitev, razvoj 
rekreacijske infrastrukture za javno uporabo, turizem in kulturne dejavnosti in podobno) ima velik vpliv 
tudi na celoten razvoj območja. Dobro razvite osnovne storitve so pomembne tako za gospodarstvo kot 
lokalno prebivalstvo, saj so osnova za dobro počutje prebivalcev. V zadnjih letih so lokalne skupnosti 
na območju večje vsote sredstev namenile izgradnji in izboljšanju lokalnih infrastrukturnih 
objektov/projektov (na območju je urejena oskrba z vodo, dobro urejena in vzdrževana je mreža lokalnih 
cest, vzpostavljena je mreža kolesarskih poti). Manko je zaznati na področju odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda, kar bomo v tej finančni perspektivi prav tako skušali urediti z vlaganji s pomočjo različnih 
sredstev (evropski viri, občinski proračuni, zasebne investicije in podobno). Kljub omenjenemu se v 
okviru SLR predvidevajo investicije v manjše infrastrukturne projekte, ki bodo zagotavljali podporo 
trajnostnemu turizmu. Glede na pestrost naravne in kulturne dediščino ter tradicijo območja, je tudi 
nadaljnji razvoj turizma usmerjen v t.i. zeleni ali trajnostni turizem, ki upošteva sodobne ekološke in 
naravovarstvene smernice.  

V skladu z usmeritvami tega tematskega področja, bomo s pomočjo sredstev EKSRP skušali zagotoviti 
manjša vlaganja v podporno lokalno infrastrukturo za razvoj novih turističnih produktov(turizem in 
kulturne dejavnosti ter z njimi povezana infrastruktura). Območje je namreč prepoznalo potencial v 
razvoju trajnostnega oz. zelenega turizma, ki je prijazen okolju in celotnemu družbenemu življenju. 
Razvoj novih integralnih turističnih produktov ter skupni in prepoznavni promocijski materiali bodo 
vplivali na razvoj dodatne turistične ponudbe na območju. Območje je namreč prepoznavno po 
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zdraviliškem in velneškem  turizmu v dveh turističnih centrih – Rogaška Slatina in Podčetrtek, vendar 
sodobni trendi narekujejo razvoj dodatne ponudbe v lokalnem okolju ob trajnostnem koriščenju 
endogenih potencialov. Glede na danosti območja, ki razpolaga s potencialom bogate dediščine 
(revitalizacija in ohranjanje kulturne in naravne dediščine), ohranjenimi tradicionalnimi znanji in obrtnimi 
dejavnostmi, kulturno dejavnostjo, bogato kulinariko in lokalno identiteto, potenciali za razvoj novih 
tematskih poti, bomo omenjene potenciale vključevali v operacije, ki bodo razvijale nove 
tematske/specializirane turistične produkte.  

 

Varstvo okolja in ohranjanje narave 
 
Ena najbolj prepoznavnih značilnosti Slovenije in tudi območja LAS je ohranjena narava, zlasti velika 
biotska raznovrstnost in krajinska pestrost, bogat rastlinski in živalski svet, mnogoteri habitatni tipi, 
raznolika geološka zgradba, razgiban relief, pestrost vzorcev kulturnih krajin in še marsikaj. V Sloveniji 
je 35,5 % varovanega ozemlja v okviru Nature 2000, na območju LAS 29,17 %, status naravne vrednote 
je v Sloveniji podeljen 14.901 vrednim delom narave, od katerih je 105 na območju LAS. Številke 
govorijo, kako pomembno za lokalno prebivalstvo in prihodnost je ohranjanje narave in varovanje okolja, 
saj bomo le tako lahko zagotovili prijeten bivalni prostor našim naslednikom.  
SLR bo podprla ukrepe oziroma operacije, ki bodo zagotavljali varstvo okolja in ohranjanje narave. 
Pomemben poudarek bomo dali aktivnostim ohranjanja biotske raznovrstnosti in varovanja okolja ter 
ozaveščenosti prebivalstva o pomenu ohranjanja kulturne krajine, zmanjševanju onesnaževanja okolja 
oz. obremenjevanju okolja z negativnimi dejavniki. V okviru tega tematskega sklopa bo podpora 
namenjena tudi manjšim naložbam v izboljšanje okolja. Glede na močno zastopanost naravovarstvenih 
in zavarovanih območjih narave, je vodilo LAS spodbujanje zavesti o varovanju narave, zato bomo s 
pomočjo sredstev EKSRP podpirali operacije, ki bodo prispevale k ohranitvi obstoječih naravnih danosti, 
varovanju in interpretaciji kulturne in naravne dediščine ter dvigu osveščenosti lokalnega prebivalstva o 
pomenu varstva narave in okolja ter okoljski učinkovitosti. 
V okviru tega tematskega področja ukrepanja se bodo s pomočjo sredstev ESRR podprla vlaganja v 
operacije na urbanih območjih za razvoj dodatne, »zelene« in okolju prijazne ponudbe območja 
(operacije povezane z ohranjanjem narave in naravnih virov, tudi vlaganja v naložbe, ki bodo prispevale 
k večji okoljski učinkovitosti). Spodbujali se bodo ukrepi trajnostne mobilnosti v urbanih 
območjih(aktivnosti v razvoj ukrepov in aktivnosti ter naložbena vlaganja v objekte/opremo trajnostne 
mobilnosti kar bo ugodno vplivalo na okolje – manjši nizkoogljični odtis in družbeni razvoj…).Gre za 
razvoj inovativnih partnerstev v urbanih območjih z vključitvijo javnega in zasebnega sektorja, ukrepe 
trajnostne mobilnosti s podporo vlaganj v naložbe/infrastrukturo v urbanih območjih, ki bo pozitivno 
vplivala na stanje okolja. 
 
Cilji tematskega področja varstvo okolja in ohranjanje narave se bodo uresničevali v deležu 
razpoložljivih sredstev: EKSRP  11,58 % in ESRR 33,40 %. 
 
 
Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin 
 
Enakost je zagotovo pojem, ki mu sodobna družba skuša slediti na vseh področjih. Pa vendarle so 
nekatere ciljne skupine (mladi, ženske in druge ranljive skupine), bolj dovzetne za posamezne primere 
diskriminacije, zato bomo v sklopu izvajanja aktivnosti SLR skušali za njih zagotoviti večjo vključenost 
na vse ravni družbenega življenja. Zagotovo bo potrebno slediti povezovanju generacij, pomagati pri 
pridobivanju izkušenj mladih, razvijati vseživljenjske kompetence in podobno.  
 
V vseh tematskih področjih se bomo srečevali z vključevanjem ranljivih skupin (brezposelne osebe, 
mladi, ženske na podeželju…), ki jih bomo spodbujali k podjetniškem razmišljanju (animacija za razvoj 
dopolnilih dejavnosti, morebiti socialnega podjetništva, osebnega dopolnilnega dela…), vključitvi v 
neformalne partnerske mreže v urbanih območjih, jim skušali izboljšati življenjske pogoje, jih 
ozaveščali o pomenu varovanja okolja in naravne ter kulturne dediščine, o možnostih izkoriščanja 
endogenih potencialov ter jim omogočiti vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko vključevanje oz. 
sodelovanje.  
V okviru tega tematskega področja ukrepanja se bomo osredotočili na sledeče ciljne skupine: 
brezposelne, mlade, starejše ter ženske na podeželju, ki so težje zaposljiva populacija. S pomočjo 
EKSRP bomo naštetim skupinam skušali omogočiti, da se aktivno vključijo v družbeno in društveno 
življenje, zato bomo spodbujali aktivnosti za vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko povezovanje. S 
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pomočjo ESRR bomo v urbanih območjih bomo podpirali operacije, ki bodo izvajale aktivnosti v smislu 
ustvarjanja inovativnih partnerstev za oblikovanje mreže medgeneracijskega povezovanja s podporo 
manjših naložbenih vlaganj za ustvarjanje pogojev (prostorske in oprema) za medgeneracijsko 
povezovanje. V ta namen bodo organizirani dogodki in aktivnosti, ki bodo povečali delež vključenih v 
vseživljenjsko učenje in aktivnosti medgeneracijskega povezovanja. 
S pomočjo sredstev ESRR bomo podprli tudi operacije v urbanih območjih, s pomočjo sredstev 
EKSRP pa na podeželju, ki bodo omogočile povečanje dostopnosti do storitev na lokalni ravni ob 
podpori naložb in prispevale k višji kakovosti življenja, spodbujale zdrav in aktiven življenjski slog, 
rekreiranje in športno udejstvovanje med različnimi skupinami. 
 
Cilji tematskega področja večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin se bodo uresničevali 
v deležu razpoložljivih sredstev: EKSRP  31,62 % in ESRR 34,94 %. 
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8. Opis in način doseganja ter zasledovanja horizontalnih ciljev Evropske unije 
 
V SLR navajamo, na kakšen način in s katerimi ukrepi bo le-ta prispevala k uresničevanju horizontalnih 
ciljev Evropske unije. Glede na pomembnost doseganja in zasledovanja horizontalnih ciljev bodo 
operacije v postopku ocenjevanja kvalitete le-teh dosegle višje število točk, če bodo prispevale k 
doseganju horizontalnih ciljev (razvidno iz poglavja 15.2.6 Merila za izbor operacij). 

BLAŽENJE PODNEBNIH SPREMEMB IN PRILAGAJANJE NANJE - Za zagotavljanje trajnostnega 
razvoja je izrednega pomena blažitev in prilagajanje podnebnim spremembam. Glede na strateški 
nizkoogljični in trajnostni kapital Slovenije ter priložnosti za učinkovitejšo rabo energije, so ključna 
področja razvojnih priložnosti, h katerim bi lahko z izvajanjem pripomogla SLR: nizkoogljična in 
sonaravna energetika (učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije), ekološko kmetijstvo, 
trajnostna mobilnost, krajšanje prehranskih verig, snovna učinkovitost in ravnanje z odpadki ter 
trajnostni turizem. Prispevek SLR: V SLR bomo to dosegli s pomočjo ukrepov in operacij, ki bodo 
vključevale področje/aktivnosti ozaveščanja in informiranja o koristih blaženja podnebnih sprememb in 
praktičnih vidikih izvajanja ukrepov ter spodbujanje ukrepanja. Npr. povečanje spodbud/animacije za 
ekološko kmetijstvo, ki je glede na konvencionalno kmetijstvo izrazito bolje prilagojeno na podnebne 
spremembe; poleg tega prispeva k večji poroznosti tal ter večji infiltraciji in zadrževanju vode, kar je 
pomembno za preprečevanje poplav. Prav tako je pomembna večja stopnja prehranske in energetske 
samooskrbe, ki jo bomo dosegali z ukrepi in operacijami zapisanimi v SLR. Z aktivnostmi trajnostne 
mobilnosti bomo spodbujali zdrav življenjski slog in uporabo okolju prijaznih prevozov (npr. kolesarjenje), 
ki vzporedno zmanjšujejo tudi ogljični odtis.   
SKRB ZA VAROVANJE OKOLJA - Območje LAS slovi po svoji izjemni biotski pestrosti, krajinski 
pestrosti, bogatem rastlinskem in živalskem svetu, raznolikih habitatnih tipih in še marsikaj. Za ohranitev 
naravne pestrosti je ključnega pomena skrb za okolje, zmanjševanje onesnaževanja okolja kot tudi 
sonaravna raba endogenih potencialov. V aktivnostih bomo dajali poudarek naravovarstvenim 
vsebinam, zlasti na območjih Natura 2000. K temu so usmerjeni tudi ukrepi, vezani na izobraževanje, 
osveščanje in varovanje biotske pestrosti ter vzpostavitev trajnostnega turizma, mobilnosti… Trajnostna 
in učinkovita raba naravnih virov je vsekakor prioriteta SLR in hkrati eden od vidikov povečevanja 
ekonomske in okoljske učinkovitosti območja. Prispevek SLR: SLR bo na področju varovanja okolja 
podpirala projekte, ki se bodo izvajali v okviru okoljsko naravnanih operacij ozaveščanja, obveščanja in 
promocije, z možnostjo manjših naložb v okoljsko/zeleno infrastrukturo. Prav tako bomo pri izvedbi 
operacij sledili načelom ohranjanja/ vzpostavljanja naravnih pogojev za ohranitev živalskih in rastlinskih 
vrst, izboljšanju kakovosti življenja na podeželju in s tem ohranitvi mozaičnosti podeželskega prostora. 
Z aktivnostmi trajnostne mobilnosti bomo spodbujali zdrav življenjski slog in uporabo okolju prijaznih 
prevozov (npr. kolesarjenje), ki manj obremenjujejo okolje. Z ukrepi trajnostnega turizma bomo 
spodbujali aktivnosti in operacije, ki prispevajo k ohranjanju in varovanju narave, spodbujajo energetsko 
učinkovitost ipd. 
SPODBUJANJE INOVATIVNOSTI - Inovativnost je eno od osnovnih načel lokalnega razvoja, ki ga vodi 
skupnost, saj ima že sam pristop in način načrtovanja ter uresničevanja lokalnega razvoja preko LAS in 
njene SLR z uporabo pristopa »od spodaj navzgor«, velik inovativni potencial, saj predstavlja orodje, ki 
odpira prostor za nove, inovativne razvojne rešitve in omogoča inovativne pristope, bodisi z rabo lokalnih 
virov, bodisi s prenosom primerov dobrih praks v lokalno območje. Inovacije so tako horizontalna tema, 
ki posega v vse tematske cilje ukrepanja SLR. Prispevek SLR: Z izvajanjem SLR bomo skušali 
vzpostaviti primerno okolje za pospeševanje inovacij. Inovacija je pogosto razumljena kot nova ideja, ki 
se nadgradi s splošno uporabo oziroma izkaže svojo uporabnost v praksi. Tako bomo v SLR podpirali 
aktivnosti, ki ustvarjajo pogoje za razvoj novih proizvodov, praks, storitev in podobno, ki na območju 
LAS predstavljajo novost. Npr. z ukrepi trajnostne mobilnosti in turizma bomo podpirali operacije, ki 
sledijo sodobnim trendom na drugih območjih, medtem ko bomo na območju LAS na tem področju šele 
pričeli s prvimi koraki (koriščenje endogenih potencialov za razvoj novih storitev, produktov, krajše 
samooskrbne verige, inovativna partnerstva, vzpostavitev oz. razvoj inovativnih mrež….). 
ENAKOST SPOLOV IN NEDISKRIMINACIJA – enakost med ženskami in moškimi je eden od ciljev  
Evropske unije. Sprejeta zakonodaja pomeni pravno podlago za zagotavljanje enakega obravnavanja 
oseb na vseh področjih družbenega življenja. Prav tako je med pravili EU zaslediti tudi odpravo 
diskriminacije na vse področjih. Prispevek SLR: Pri uresničevanju SLR si bomo vseskozi prizadevali k 
izpolnjevanju načela enakega obravnavanja in nediskriminacije zaradi narodnosti, rase, etničnega 
prepričanja, spola, jezika, vere, političnega ali drugega prepričanja, invalidnosti, zdravstvenega stanja, 
spolne usmerjenosti, gmotnega stanja, rojstva, izobrazbe ali katerekoli druge osebne okoliščine. 
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9. Opis SLR in njenih ciljev vključno z določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti 
kazalnikov 
 
Vizija: 
 

TRAJNOSTNI IN CELOVIT RAZVOJ OBMOČJA LAS OBSOTELJE IN 
KOZJANSKO, DOSEŽEN S KREPITVIJO MEDSEKTORSKEGA IN 

MEDGENERACIJSKEGA SODELOVANJA. 
 
Na osnovi narejene analize stanja, ugotovljenih potreb in priložnosti na območju smo oblikovali vizijo 
LAS, ki  spodbuja trajnostni in celovit razvoj območja, vključno z ustvarjanjem ugodnejšega okolja za 
razvoj podjetništva in ustvarjanje delovnih mest na podeželju. Vizijo bomo lahko uresničili z 
vključevanjem in sodelovanjem javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja in z medgeneracijskim 
povezovanjem (vključevanje različnih ciljnih skupin z namenom prenosa znanja, izkušenj in primerov 
dobrih praks). 
 
SLR je v skladu s cilji: 

- PRP 2014-2020 
SLR sledi ciljem petega področja ukrepanja: »Zelena delovna mesta in skladen ter vzdržen 
razvoj podeželja, ki temelji na razvoju endogenih potencialov lokalnega okolja. SLR še posebej 
prispeva k šesti prednostni nalogi, ki se glasi: »spodbujanje socialne vključenosti, zmanjšanje 
revščine in ekonomski razvoj podeželskih območij, s poudarkom na pospeševanju lokalnega 
razvoja podeželskih območij«. 

o SLR je usklajena s prednostnim področjem 6B - Pospeševanje lokalnega razvoja 
podeželskih območij.  

o Prispeva tudi k prednostnemu področju6A - Spodbujanje diverzifikacije, 
ustanavljanja in razvoja malih podjetij in ustvarjanje novih delavnih mest. 

o Prispeva tudi k prednostnemu področju 4A - Obnova, ohranjanje in izboljšanje 
biotske raznovrstnosti vključno z območji Natura 2000 in območij z naravnimi in 
drugimi posebnimi omejitvami ter kmetovanje visoke vrednosti in stanja krajin v Evropi. 

o Prispeva tudi k prednostnemu področju 1C - Krepitev vseživljenjskega učenja in 
poklicnega usposabljanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju. 

o Prispeva tudi k prednostnemu področju 2A - Izboljšanje ekonomske uspešnosti vseh 
kmetij ter zagotavljanje lažjega prestrukturiranja in posodabljanja kmetij, zlasti z 
namenom povečanja njihove udeležbe na trgu in trzne usmerjenosti ter kmetijske 
diverzifikacije. 

o Prispeva tudi k  prednostnemu področju  3A - Izboljšanje konkurenčnosti primarnih 
proizvajalcev z njihovo boljšo vključitvijo v agroživilsko verigo prek shem kakovosti, 
dodajanje vrednosti kmetijskim proizvodom, pa tudi promocija na lokalnih trgih in v 
kratkih dobavnih verigah, skupinah proizvajalcev in medpanožnih organizacijah.  

SLR se bo uresničevala preko ukrepa M019 Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude 
LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost). SLR posredno vpliva tudi k uresničevanju 
ostalih ukrepov in njihovih podukrepov v okviru PRP 2014-2020, kot npr: 
o Ukrep M01 Prenos znanja in dejavnosti informiranja 
o Ukrep M03 Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila, 
o Ukrep M04 Naložbe v osnovna sredstva, 
o Ukrep M06 Razvoj kmetij in podjetij, 
o Ukrep M09 Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev, 
o Ukrep M010 Kmetijsko okoljska-podnebna plačila, 
o UkrepM011 Ekološko kmetovanje, 
o UkrepM013 Plačila območjem z naravnimi in drugimi podnebnimi omejitvami, 
o UkrepM016 Sodelovanje. 

- OP ZA KOHEZIJSKO POLITIKO 2014-2020 
Ključne usmeritve in cilji evropske kohezijske politike v naslednjem sedemletnem obdobju bodo 
namenjena vlaganjem v omejeno število prednostnih naložb, s katerimi bo dosežena večja 
tematska osredotočenost, povečala pa se bo tudi učinkovitost intervencij. Posamezne 
prednostne naložbe financiranja se bodo medsebojno dopolnjevale in povezovale ter na ta 
način omogočale bolj učinkovito doseganje ciljev. SLR še posebej prispeva k deveti prednosti 
osi, in sicer: Socialna vključenost in zmanjšanje tveganja revščine, prednostna naložba 



43 

Vlaganje v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in sicer se bo uresničevala 
skozi dve opredeljeni področji: povečanje socialne vključenosti ranljivih skupin ter varovanje 
okolja in ohranjanje narave. 

- RRP SAVINJSKE REGIJE 2014-2020 
o doseganje trajnostne gospodarske in družbene rasti, 
o doseganje visokih bivalnih, poslovnih in okoljskih standardov, 
o aktiviranje svojih naravnih in človeških virov, 
o krepitev družbene odgovornosti na vseh ravneh dela in bivanja v regiji, 
o povečevanje delovno aktivnega prebivalstva, 
o povečevanje dostopnosti in urejenosti regije. 

- ORP Obsotelje in Kozjansko 2014-2020 
Subregija Obsotelje in Kozjansko je prav tako oblikovala svoje razvojne prioritete, ki 
sovpadajo s prioritetami regije in države, in sicer:  

o Prioriteta 1: TRAJNOSTNI TURIZEM;  
o Prioriteta 2: PODJETNIŠTVO KOT IZZIV;  
o Prioriteta 3: OKOLJU PRIJAZNA IN DOSTOPNA SUBREGIJA;  
o Prioriteta 4: TRAJNOSTNI RAZVOJ PODEŽELJA in  
o Prioriteta 5: RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV. 

 
Cilji SLR, hierarhija in komplementarnost ciljev  
V okviru SLR smo se, v sodelovanju s predstavniki vseh treh sektorjev in strokovnih organizacij, 
osredotočili na vsa štiri tematska področja ukrepanja, ki so ključna za reševanje razvojnih potreb 
območja LAS in so opisana v poglavju Podroben opis tematskih področij ukrepanja. Za posamezna 
tematska področja ukrepanja smo opredelili ukrepe s pomočjo katerih bomo uresničili zastavljene cilje 
in rezultate, ki bodo prispevali k izboljšanju stanja »na terenu«. 
 
Hierarhija ciljev SLR 
Cilje, ki smo jih opredelili po posameznih tematskih področjih ukrepanja in so navedeni v preglednici št. 
29 so nam osnova za določitev hierarhije ciljev.  
Cilji SLR so tisti, ki jih bo moč doseči z izvedbo operacij v okviru SLR in bodo tudi merljivi s kazalniki.  
Hierarhija ciljev je zasnovana po »piramidnem« sistemu tako, da je najvišje postavljen najpomembnejši 
cilj do najmanj pomembnega cilja (postavljen najnižje): 
 

- Vzpostavitev pogojev za trženje lokalnih proizvodov in storitev (EKSRP in ESRR), 
- Krepitev podjetniškega podpornega okolja ter dvig usposobljenosti za podjetništvo in 

zaposlovanje (EKSRP in ESRR), 
- Spodbujati ukrepe trajnostne mobilnosti (ESRR), 
- Razvoj dodatne »zelene« ponudbe območja(ESRR), 
- Razvoj novih turističnih produktov in manjša vlaganja v podporno infrastrukturo (EKSRP), 
- Vzpostavitev pogojev za aktiven življenjski slog (EKSRP in ESRR), 
- Vzpostavitev pogojev za vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko druženje (EKSRP in ESRR), 
- Ohranitev obstoječih naravnih danosti ter dvig ozaveščenosti prebivalstva o pomenu varstva 

narave in okolja (EKSRP). 
 
Cilji opredeljeni v SLR so v medsebojni odvisnosti, saj izvedba posamezne operacije lahko prispeva k 
doseganju ciljev iz različnih tematskih področij ukrepanja. S tovrstnim povezovanjem dosegamo 
komplementarne in multiplikativne učinke. Navajamo primer: kazalnik Število novih delovnih mest 
imamo zapisan v tematskem področju ukrepanja Ustvarjanje delovnih mest, v Cilju 1.2.1. Predvidevamo 
pa, da bodo tudi operacije iz drugih tematskih področij ukrepanja prispevale k ustvarjanju novih delovnih 
mest.  
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Preglednica št. 26 prikazuje povezovanje ciljev oz. njihove komplementarne učinke: 
 

 Cilj 1.1.1 Cilj 1.2.1 Cilj 2.1.1  Cilj 3.1.1 
 

Cilj 
3.2.1 

Cilj 3.2.2  Cilj 4.1.1 Cilj 4.1.2  

Cilj 1.1.1 se 
povezuje z: 
 

 x x      

Cilj 1.2.1 se 
povezuje z: 
 

x  x      

Cilj 2.1.1 se 
povezuje z: 
 

x x  x x x x x 

Cilj 3.1.1 se 
povezuje z: 

 

x    x  x x 

Cilj 3.2.1 se 
povezuje z: 
 

x x x   x x x 

Cilj 3.2.2 se 
povezuje z: 
 

x  x x     

Cilj 4.1.1 se 
povezuje z: 
 

   x    x 

Cilj 4.1.2 se 
povezuje z: 
 

   x x x x  

Preglednica 28: Povezovanje ciljev SLR. 

 
Cilje, ki smo jih opredelili po posameznih tematskih področjih ukrepanja, so navedeni v spodnji tabeli.  
 

Tematsko 
področje 

Cilj Kazalnik Sklad 
Ciljna vrednost 

kazalnika na 
dan 31. 12. 2023 

Ustvarjanje 
delovnih 
mest 

C 1.1.1: Krepitev 
podjetniškega podpornega 
okolja ter dvig usposobljenosti   
za podjetništvo in zaposlovanje 

Število sodelujočih 
deležnikov 

EKSRP 10  

ESRR 10  

ESPR  

 Število inovativnih 
partnerstev 

EKSRP  

ESRR 1  

ESPR  

C 1.2.1: Vzpostavitev pogojev 
za trženje lokalnih proizvodov 
in storitev  

Število sodelujočih lokalnih 
ponudnikov  

EKSRP 40 

ESRR 50 

ESPR  

 

Število ustvarjenih 

inovativnih »mrež« 

ponudnikov 

EKSRP  

ESRR 2 

ESPR  

 Število novih delovnih mest EKSRP 4  

ESRR 1 

ESPR  

Razvoj 
osnovnih 
storitev 

C 2.1.1: Razvoj novih 
turističnih produktov in manjša 
vlaganja v podporno 
infrastrukturo  

Število podprtih operacij EKSRP 6 

ESPR  

 Število skupnih 

promocijskih materialov 

EKSRP 5 

ESPR  

 
Število novih turističnih 

produktov 

EKSRP 15 

ESPR  
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EKSRP  

ESPR  

  
EKSRP  

ESPR  

 Varstvo 
okolja in 
ohranjanje 
narave 

C 3.1.1: Ohranitev obstoječih 
naravnih danosti ter dvig 
ozaveščenosti prebivalstva o 
pomenu varstva narave in 
okolja 

Število deležnikov 
vključenih v aktivnosti 

EKSRP 800  

ESRR  

ESPR  

 Število podprtih operacij EKSRP 3  

ESRR  

ESPR  

C 3.2.1: Razvoj dodatne 
»zelene« ponudbe območja  

 
Število podprtih operacij 

EKSRP  

ESRR 2 

ESPR  

C 3.2.2: Spodbujati ukrepe 
trajnostne mobilnosti 

Število podprtih operacij EKSRP  

ESRR 1  

ESPR  

  
EKSRP  

ESRR  

ESPR  

Večja 

vključenost  

mladih, 

žensk in  

drugih 

ranljivih 

skupin 

C 4.1.1: Vzpostavitev pogojev 
za  vseživljenjsko učenje in 
medgeneracijsko druženje  

Število izvedenih dogodkov EKSRP 30 

ESRR  

ESPR  

 Število vključenih v 
vseživljenjsko učenje 

EKSRP 120 

ESRR  

ESPR  

 Število vključenih v 
aktivnosti 
medgeneracijskega 
povezovanja 

EKSRP 250 

ESRR 30  
 

ESPR  

 Število podprtih operacij 
EKSRP  

ESRR 1 

ESPR  

C 4.1.2: Vzpostavitev pogojev 

za aktiven življenjski slog 
Število podprtih operacij 

EKSRP 2 

ESRR 1  

ESPR  
Preglednica 29: Cilji in kazalniki glede sklad in ciljne vrednosti kazalnikov. 

 
Opis posameznih ciljev: 
 
1. Tematsko področje ukrepanja: USTVARJANJE DELOVNIH MEST 
 
Ukrep 1.1.: Podporno okolje za razvoj podjetništva 
 
Cilj 1.1.1: Krepitev podjetniškega podpornega okolja za dvig usposobljenosti za podjetništvo in 
zaposlovanje 
Za uspešen in trajnosten gospodarski razvoj je ključno nenehno iskanje in uveljavljanje poslovnih 
priložnosti, ustanavljanje novih podjetij in njihov razvoj ter ustvarjanje novih delovnih mest. Na območju 
želimo okrepiti razvoj podjetništva, dati podporo ukrepom za povečanje podjetnosti, ustvarjalnosti in 
inovativnosti ter izvajati aktivnosti, ki bodo prispevale k spodbujanju podjetniške miselnosti. Ocenjujemo, 
da je za razvojni preboj območja potrebno okrepiti sodelovanje med podjetniškim in gospodarskim 
sektorjem, posebej na področjih izobraževanja, raziskav, razvoja in zaposlovanja. Posebno pozornost 
bomo namenili mladim, brezposelnim in potencialnim podjetnikom, ki jih bomo spodbujali in usposabljali 
za podjetništvo, da si bodo s pridobljenimi znanji lažje sami ustvarili svoja bodoča delovna mesta. S 
pomočjo tega cilja želimo podpirati aktivnosti, ki bodo krepile prenos znanj med podjetji, dvigala raven 
znanja v podjetjih, povzročiti želimo miselni premik in doseči večje zavedanje podjetij o pomenu 
izobraževanja in usposabljanja, sledenje potrebam trga dela, povezovanje med podjetji in 
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izobraževalnimi institucijami ter večjo konkurenčnost in inovativnost podjetij. V sklopu SLR želimo 
podpreti naslednje operacije oz. aktivnosti: motivacija in usposabljanje za inovativnost (mladi, 
brezposelni, ženske), podjetniško razmišljanje in (samo)zaposlovanje, spodbujanje socialnega 
podjetništva, zagotavljanje podpornih storitev za razvoj mladih in novih podjetij, usposabljanje 
deležnikov za rast in razvoj podjetij in predvsem na urbanih območjih (sklad ESRR)  razvoj orodij in 
povezovanje deležnikov (podjetnike, vzgojno izobraževalne institucije, razvojne in druge institucije) v 
skupne razvojne mreže ali inovativna partnerstva za spodbujanje razvoja podjetništva (MSP, tudi 
socialnega podjetništva glede na potrebe območja). 
 
Ukrep 1.2: Razvoj in trženje lokalnih potencialov 
 
Cilj 1.2.1: Vzpostavitev pogojev za trženje lokalnih proizvodov in storitev  
Ena od priložnosti območja je povečanje ponudbe pri lokalnih ponudnikih (ponudba na področju 
turističnih storitev, lokalna samooskrba s hrano in drugimi potenciali npr. energijo, podpora razvoju 
lokalnih obrti) za povpraševanje/potrebe turističnega gospodarstva ali drugih subjektov in lokalnega 
prebivalstva. Zato je potrebno med obstoječimi lokalnimi ponudniki okrepiti zavedanje o pomenu 
proizvodnje in trženja izdelkov z višjo dodano vrednostjo ter potencialne ponudnike animirati, da vidijo 
tržno priložnost in ustvarjanje delovnih mest v lokalnih virih. Povpraševanje po »lokalnem« se povečuje, 
hkrati nam območje daje priložnost za vzpostavitev kratkih verig, ki zagotavljajo trajnostno oskrbo 
območja. Razvoj tradicionalnih znanj je prav tako eden od potencialov območja, ki ga je potrebno 
spodbujati in nadgrajevati. Domača in umetnostna obrt ima na območju dolgoletno tradicijo, ki jo je 
potrebno ohraniti in znanja prenesti na mlajše generacije. Na območju je vzpostavljen Center domače 
in umetnostne obrti, ki na ustrezen način predstavlja znanja in obrti ter kulturo ljudi, ki so nekoč bivali in 
delovali na območju LAS.  

Zaradi prepoznavnosti območja kot turistične destinacije in tržnih priložnosti so se ljudje v preteklih letih 
odločali za dejavnosti, ki so povečale pestrost turistične ponudbe na območju (primer razvoja turističnih 
kmetij, vinotočev, lokalnih pridelovalcev, ponudniki nastanitvenih kapacitet ob Šmarsko-Virštanjski 
vinsko turistični cesti). Vsi ponudniki produktov in storitev na območju so se trženja v preteklosti lotevali 
samostojno in neorganizirano, šele pred nekaj leti so se na pobudo razvojnih organizacij začeli 
povezovati v skupne promocijske in marketinške aktivnosti. V okviru tega cilja želimo lokalnim 
ponudnikom v urbanih območjih in na podeželju (ukrep bo podprt s sredstvi ESRR in EKSRP), 
pomagati v smislu lažjega nastopa na trgu (povezovanje v »inovativne mreže«) in okrepiti trženjske 
aktivnosti. Aktivnosti bodo usmerjene v povezovanje ponudnikov in posameznikov v celovito, 
kakovostno in inovativno ponudbo za posamezne ciljne skupine, s skupno promocijo in trženjem. Cilj bo 
podpiral operacije, ki bodo omogočile usposabljanja in svetovanja obstoječim lokalnim ponudnikom, 
animacijo novih (potencialnih) ponudnikov, da zaznajo tržno priložnost v lokalni pridelavi/predelavi, 
hkrati pa želimo lokalno prebivalstvo ozavestiti o pomenu lokalne pridelave/predelave. Z izvedbo 
tovrstnih aktivnosti želimo obstoječe ponudnike v urbanih območjih in na podeželju (ukrep bo podprt 
s sredstvi ESRR in EKSRP), spodbuditi za rast in razvoj, potencialne ponudnike k odpiranju delovnih 
mest in jim omogočiti manjša investicijska vlaganja. Rezultat omenjenega ukrepa predvideva odpiranje 
novih delovnih mest v urbanih območjih in na podeželju. 

 
2. Tematsko področje ukrepanja: RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV 
 
Ukrep 2.1.: Podpora trajnostnemu (turističnemu) razvoju območja 
 
Cilj 2.1.1: Razvoj novih turističnih produktov in manjša vlaganja v podporno infrastrukturo 
Območje Obsotelja in Kozjanskega ima velik, delno še neizkoriščen, potencial v razvoju trajnostnega 
turizma. Razvoj dodatne turistične ponudbe je dostikrat pogojen z ustrezno podporno infrastrukturo, ki 
na določenih območjih ali naseljih še ni urejena. Z urejeno infrastrukturo in ustreznimi ukrepi bomo 
omogočili razvoj celovite turistične ponudbe destinacije. Urejena infrastruktura bo omogočala tudi  
izboljšanje pogojev za življenje lokalnega prebivalstva. V okviru SLR želimo z vlaganji v lokalno 
infrastrukturo zagotoviti podporo razvoju turizma in drugim gospodarskim panogam ter ljudem omogočiti 
privlačno in urejeno življenjsko okolje. Prav tako na območju zaznavamo potrebo po razvoju 
specializiranih in tržno usmerjenih (novih) turističnih produktov, ki bodo predstavljali inovativno 
usmerjenost Obsotelja in Kozjanskega kot turistične destinacije. V okviru SLR želimo posamezne 
turistično zanimive objekte (objekti naravne in kulturne dediščine, ponudba na podeželju in podobno) 
revitalizirati, tematsko povezati in tako razviti nove turistične produkte območja. V sklopu izvajanja 
operacij se bodo s sredstvi EKSRP s pomočjo manjših infrastrukturnih vlaganj podpirale predvsem 
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naslednje aktivnosti: vključitev naravne in kulturne dediščine v turistično ponudbo območja, aktivnosti 
za dvig prepoznavnosti območja Obsotelja in Kozjanskega kot turistične destinacije, aktivnosti 
promocije, ohranjanja in interpretacije dediščine. 

 
3. Tematsko področje ukrepanja: VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE 
 
Ukrep 3.1.: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varovanja okolja 
 
Cilj 3.1.1.: Ohranitev obstoječih naravnih danosti ter dvig ozaveščenosti prebivalstva o pomenu varstva 
narave in okolja 
Območje Obsotelja in Kozjanskega velja za eno izmed najbolj naravno ohranjenih predelov Slovenije, 
kar predstavlja tako prednost kot velik izziv za prihodnost. Velik del območja se nahaja na območju 
Nature 2000, kar pomeni veliko število naravnih vrednot ter raznovrstnih biotskih rastlinskih in živalskih 
vrst. Prav tako sta na območju dve zavarovani območji narave: regijski park, Kozjanski park in Krajinski 
park Boč - Donačka gora. Velik del območja Kozjanskega parka sovpada z biosfernim območjem 
Kozjansko – Obsotelje, ki je mednarodno priznano znotraj UNESCO MAB (angl. MAB –Man and 
biosphere), saj sledi načelom spodbujanja in prikazovanja uravnoteženega odnosa med ljudmi in 
naravo. Tovrstna krajina pomeni za lokalno prebivalstvo način življenja, zato je toliko bolj pomembno, 
da prebivalce kot tudi obiskovalce/turiste vseskozi ozaveščamo o pomenu ohranjanja biotske 
raznovrstnosti, narave in naravne krajine ter varovanja okolja. V okviru SLR želimo s sredstvi EKSRP 
podpreti operacije, ki bodo prispevale k večji osveščenosti o ohranjanju biotske pestrosti (ohranjanje 
avtohtonega rastlinstva)in varovanja naravnih danosti ter operacije, ki bodo prispevale k varovanju 
okolja (raba naravnih materialov, zmanjšanje odpadkov ipd).   

 
Ukrep 3.2.: Razvoj trajnostnih ukrepov za izboljšanje stanja okolja 
 
Cilj 3.2.1.: Razvoj dodatne »zelene« ponudbe območja 
Neokrnjenost območja Obsotelja in Kozjanskega je vsekakor potrebno nadgrajevati s tako imenovano 
trajnostno, »zeleno« ponudbo. V okviru tega ukrepa se bodo s pomočjo sredstev ESRR podprla vlaganja 
v operacije na urbanih območjih za razvoj dodatne, »zelene« in okolju prijazne ponudbe območja 
(operacije povezane z ohranjanjem narave in naravnih virov, tudi vlaganja v naložbe, ki bodo prispevale 
k večji okoljski učinkovitosti ). Na območju vidimo velik potencial v razvoju »zelene oz. trajnostne« 
ponudbe, ki omogoča trženje ponudbe območja. Turisti in obiskovalci, ki prihajajo na naše območje, 
lahko izbirajo med krajšimi in daljšimi pohodniškimi in kolesarskimi turami, igranjem golfa, ježo konj, … 
Aktivnosti so primerne za vse starostne skupine, in so zaradi svojih prilagojenosti nadvse pomembne 
tudi za lokalne prebivalstvo. V urbanih območjih bomo podprli ukrepi, ki bodo pozitivno vplivali na 
okolje in ohranjanje dediščine, vplivali na okoljsko osveščenost ter omogočali razvoj »zelene« ponudbe 
ob podpori manjših naložb v urbanih območjih, ki bodo pripevale k okolju prijaznemu lokalnemu razvoju. 
Predvsem s sredstvi EKSRP bomo podprli operacije, ki bodo omogočale ohranitev/varovanje naravnega 
okolja ter prispevale k večji okoljski osveščenosti (ukrepi in določena podporna infrastruktura). Prav tako 
jih bomo spodbujali k uporabi naravnih in lokalnih materialov, jih usmerjali k rabi obnovljivih virov 
energije (npr. izkoriščanje sončne energije), spodbujali k sistemskemu ločevanju odpadkov in podobno.  
 
Cilj 3.2.2.: Spodbujati ukrepe trajnostne mobilnosti 
Območje Obsotelja in Kozjanskega ima velik potencial v razvoju trajnostnega turizma. Podpora temu 
cilju so med drugim tudi ukrepi, ki bodo spodbujali trajnostno mobilnost, manjši ogljični odtis, manjšo 
porabo energentov. Promet in mobilnost imata za družbo in gospodarstvo zelo velik pomen. Socialno – 
ekonomska interakcija zahteva fizične premike ljudi in blaga, kar pogojuje kvaliteto življenja. Kljub 
pomembni vlogi prometa pa ta danes povzroča širok spekter negativnih vplivov. Operacije v trajnostno 
mobilnost na urbanih območjih bodo sledile celostnemu pristopu, ki pokriva načine mobilnosti in 
ukrepe za njihovo spodbujanje. Podprte bodo operacije, ki bodo podpirale ukrepe trajnostne mobilnosti 
v urbanih območjih, sodelovanje oz. povezovanje lokalnih deležnikov v skupne aktivnosti (neformalne 
mreže) za spodbujanje trajnostne mobilnosti ob podpori naložb, ki bodo zagotavljale pogoje za 
trajnostno mobilnost ter razvoj orodij/ukrepov upravljanja mobilnosti. Kot primer navajamo, da so v 
prejšnjih letih lokalne skupnosti precej sredstev namenile ureditvi mreže kolesarskih poti, ki so 
namenjene rekreativnim kolesarjem, turistom, lokalnemu prebivalstvu ipd. V okviru SLR želimo z 
ustreznimi ukrepi vzpostaviti ljudem prijazno in všečno urbano okolje, ki bo spodbujalo trajnostno 
mobilnost ter zdrav življenjski slog med lokalnim prebivalstvom ter ugodno vplivalo na okolje – manjši 
nizkoogljični odtis in družbeni razvoj…).  
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4. Tematsko področje ukrepanja: Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin 
 
Ukrep 4.1.: Spodbujanje vseživljenjskega učenja, medgeneracijskega povezovanja in zdravega 
življenjskega sloga 
 
Cilj 4.1.1.: Vzpostavitev pogojev za vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko druženje 
V SLR smo poseben poudarek namenili ranljivim skupinam: mladim, brezposelnim, starejšim, ženskam 
na podeželju, ki so težje zaposljive in dostikrat izključene iz družbenega življenja. Analiza stanja je 
pokazala, da v urbanih območjih delujejo institucije, ki spodbujajo vseživljenjsko učenje, a občasno 
premalo vključujejo predstavnike prej omenjenih ranljivih ciljnih skupin. Na območju (v urbanih 
območjih in na podeželju)  je potrebno dvigniti raven zavedanja o nujnosti stalnega usposabljanja, 
učenja, nadgrajevanja svojih sposobnosti in znanja, ki iz formalnega posega tudi na področje 
neformalnega/vseživljenjskega učenja. Le tako na območju ustvarimo družbo znanja, ki je pogoj za 
gospodarski razvoj, družbeno blaginjo in socialno kohezijo. Naša želja je, da mlade, ženske in 
brezposelne animiramo za aktivno vključitev v družbeno in društveno življenje. V okviru SLR želimo 
podpreti operacije, tako na podeželju kot v urbanih območjih, ki bodo spodbujale neformalno učenje, 
vseživljenjsko učenje, medgeneracijski prenos znanj med starejšimi in mladimi ter razvoj osebnostnih 
kompetenc, hkrati pa bodo aktivno vključevale predstavnike ranljivih skupin v društveno življenje in 
vzpostavljale pogoje za medgeneracijsko druženje. V ta namen bodo v urbanih območjih podprte 
operacije/ukrepi, ki bodo ustvarjale »inovativna medgeneracijska partnerstva« in pogoje za njihovo 
delovanje. Organizirani bodo dogodki in aktivnosti, ki bodo povečali delež vključenih v vseživljenjsko 
učenje in aktivnosti medgeneracijskega povezovanja. 
 
 
Cilj 4.1.2.: Vzpostavitev pogojev za aktiven življenjski slog 
Med lokalnimi prebivalci, tudi ranljivi skupinami, je potrebno spodbujati zavedanje o pomenu zdravega 
življenjskega sloga, ki bo posledično vplival tudi na medgeneracijsko povezovanje. Rekreativci in 
ljubitelji aktivnosti na prostem, različnih starostnih skupin in interesov, se želijo rekreirati in športno 
udejstvovati v vseh letnih časih. Pozimi lahko uporabljajo urejene športne dvorane, smučajo na 
smučišču Janina, v poletnem času pa se odločajo za aktivnosti v naravi: izbirajo lahko med krajšimi in 
daljšimi pohodniškimi in kolesarskimi turami, igranjem golfa, ježo konj, … Zaradi pomanjkanja zavedanja 
o pomenu aktivnega življenjskega sloga bomo v urbanih območjih s sredstvi ESRR, na podeželju pa 
s sredstvi EKSPR, podprli operacije, ki bodo omogočile povečanje dostopnosti do storitev na lokalni 
ravni ob podpori naložb in prispevale k višji kakovosti življenja, spodbujale zdrav in aktiven življenjski 
slog, rekreiranje in športno udejstvovanje med različnimi skupinami. 
 
 
Celovit in inovativen značaj SLR 
 
Že v analitičnem delu SLR smo zapisali, da območje LAS homogeno, celovito  in zaokroženo območje 
Obsotelja in Kozjanskega. Tudi pri pripravi SLR smo izhajali iz celovitosti, ki se kaže na sledeč način: 
 

- SLR je izdelana za homogeno in zaokroženo območje Obsotelja in Kozjanskega,  
- Območje LAS se srečuje s podobnimi razvojnimi problemi in razpolaga z zadostnim človeškim 

in ekonomskim kapitalom(SLR povezuje ljudi, ki imajo skupne potrebe in se soočajo s kupnimi 
izzivi), 

- Pri izdelavi SLR smo vključili vse zainteresirane ciljne skupine: javne institucije, podjetnike, 
NVO, posameznike oz. civilno družbo, 

- SLR temelji na partnerskem sodelovanju in povezovanju med različnimi sektorji, 
- V SLR je zapisana vizija LAS in so določeni cilji, ukrepi, kazalniki…., ki bodo omogočili celovito 

reševanje problemov in potreb, ki izhajajo iz analize stanja,  
- Hierarhija SLR je pripravljena tako, da je »rdeča nit«(problem – potreba – izziv – priložnost – 

vizija – tematsko področje – cilj – ukrep – rezultat)  prisotna in razvidna skozi celoten dokument, 
- SLR upošteva vsa štiri tematska področja ukrepanja v skladu z Uredbo CLLD, 
- Uresničevanje ciljev SLR je mogoče samo s celovitim in partnerskim pristopom vseh 

zainteresiranih deležnikov v lokalnem okolju. 
 
Inovativen značaj SLR bi lahko opredelili na sledeč način: 
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- SLR predvideva izvajanje operacij, ki so za območje LAS razvojno zelo pomembne in 

nadgrajujejo dosedanja prizadevanja/aktivnosti ipd, zato za območje predstavljajo nekaj novega 
(SLR je usmerjena v inovativne pristope in doseganje trajnih rezultatov), 

- SLR bo podprla operacije, ki bodo uvajale nove proizvode/storitve, lokalne produkte z višjo 
dodano vrednostjo, 

- SLR bo uvajala nove pristope povezovanja in trženja na lokalnem nivoju (povezovanje 
pridelovalcev in ponudnikov v skupne inovativne trženjske mreže z namenom krajših dobavnih 
verig, povezovanje podjetniškega, raziskovalnega in izobraževalnega sektorja v partnersko 
mrežo…), 

- SLR bo imela multiplikativne učinke na gospodarski, socialni in demografski razvoj območja 
LAS, 

- SLR spodbuja uporabo obstoječih endogenih potencialov na območju na nov način (nadgradnja 
partnerskega povezovanja iz preteklega finančnega obdobja, vključevanje deležnikov na 
območju v nove »modele« povezovanja, sodelovanja…), 

- SLR podpira operacije, ki prispevajo k uresničevanju horizontalnih ciljev Evropske unije, 
- SLR opredeljuje širše področje lokalnega razvoja kot ga je opredeljeval pristop LEADER, 
- SLR podpira krepitev sodelovanja med različnimi sektorji in medgeneracijsko povezovanje (v 

SLR so vključeni predstavniki vseh treh sektorjev – javni, ekonomski in zasebni sektor, 
poudarek je dan ciljnim skupinam vseh generacij, še posebej ranljivim osebam), 

- »Pilotne partnerske mreže«, ki temeljijo na povezovanju in sodelovanju deležnikov (podjetniki, 
ponudniki lokalnih produktov/storitev…) bomo kot primere dobrih praks lahko prenesli na druga 
LAS območja ali v projekte čezmejnega sodelovanja, kjer tovrstnih modelov še niso uvedli, 

- SLR podpira medsektorsko in medgeneracijsko partnersko sodelovanje, posebej pa še 
poudarja povezovanje podjetniškega sektorja z raziskovalnimi in izobraževanimi inštitucijami, 
kar bo pri podjetnikih omogočalo razvoj novih produktov/storitev z višjo dodano vrednostjo in 
višjo konkurenčnostjo.   

 
Okoljski učinki SLR 
 
Strategija LAS Obsotelja in Kozjanskega nima negativnih vplivov na okolje. Zavedamo se, da operacije 
podprte v vseh tematskih področjih ukrepanja ne morejo imeti negativnih vlivov na okolje, lahko je vpliva 
samo nevtralen. Področje varovanja okolja in ohranjanje narave pa še posebej podpira operacije, ki 
bodo imela pozitiven vpliv na okolje, upoštevale naravovarstvene ukrepe, ohranjale naravno in kulturno 
krajino ter dvig  okoljske osveščenosti.  Pri operacijah, ki bodo zajemale naložbe se bo vzpodbujala 
okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno 
zbiranje odpadkov),trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza) ter k 
zmanjšanju vplivov na okolje. 
 
Spodnja tabela prikazuje kako cilji SLR izhajajo iz analize stanja in ugotovljenih potreb in možnosti: 
 
 

Ključne ugotovitve območja 
LAS 

Razvojne potrebe in možnosti območja LAS Povezanost s 
cilji 

U1: Geografsko in funkcionalno 
zaokrožena celota 

- skrb za enakomeren in trajnostni razvoj urbanih in 
podeželskih območij 

VSI CILJI 

U2: Homogeno območje z 
zadostno kritično maso 
ekonomskih in človeških virov 

- ustvarjati prebivalcem prijazno življenjsko okolje, 
- vzpodbujati partnersko sodelovanje  

VSI CILJI 

U3: Izjemna naravna in 
kulturna krajina, biotska 
raznovrstnost ter bogata 
kulturna dediščina z ohranjeno 
tradicijo 

- razvoj ponudbe trajnostnega in zelenega turizma 
(ohranjanje in varovanje naravne in kulturne krajine), 

- okoljska osveščenost, 
- interpretacija naravne in kulturne dediščine, 
- organizirano trženje in animacija potencialnih lokalnih 

ponudnikov za zaposlitev na področju turistične 
dejavnosti,  

- izraba lokalnih potencialov 

C1.2.1 
C2.1.1 
C2.1.1 
C3.1.1 
C3.2.1 
C4.1.2 

U4: Območje prepoznano po 
turizmu (zdraviliški in velneški 
turizem) ter turistični ponudbi 
na podeželju 

- povezovanju ponudnikov v lokalnem okolju, 
- oblikovanju »mreže ponudnikov« in inovativnih 

partnerstev, 
- razvoj trajnostnega turizma in novih turističnih produktov.  

C1.2.1 
C2.1.1 
C2.1.1 
C3.1.1 
C3.2.1 
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C4.1.2 

U5:  Pomanjkanje 
specializirane in prepoznavne 
turistične ponudbe, 
partnerskega povezovanja in 
ukrepov, ki vodijo k 
trajnostnemu razvoju 

- razvoj specializiranih oblik turizma oz. novih turističnih 
produktov (npr.: romarski turizem, wellness/selfness 
turizem, dostopni turizem, vinski/gastronomski turizem, 
kolesarskega in rekreativnega turizma), 

- vzpodbujanje k vzpostavitvi inovativnih partnerstev, 
- spodbujanje trajnostnega razvoja (mobilnost, zdrav 

življenjski slog…) 

C1.2.1 
C2.1.1 
C2.1.1 
C3.1.1 
C3.2.1 
C3.2.2. 
C4.1.2 

U6: Pomemben člen območja 
so MSP in samostojni 
podjetniki 

- spodbujanje k povezovanju podjetniškega sektorja z 
razvojnimi, izobraževalnimi in drugimi inštitucijami, 

- spodbujanje k razvoju novih tehnologij, inovativnosti, 
večji konkurenčnosti  in odpiranju novih delovnih mest 

C1.1.1 
C1.2.1 
C2.1.1 

U7: Obstoj razvojnih inštitucij 
za podporo podjetništva 

- širitev in nadgradnja podpornih storitev za razvoj 
podjetništva, 

- vzpostavitev inovativnih partnerstev 

C1.1.1 
C1.2.1 
C2.1.1 

U8: Visoka stopnja 
brezposelnosti 

- iskanje možnosti za pridobitev novih znanj, kompetenc, 
- spodbujanje za samozaposlitev, 
- spodbujanje medgeneracijskega povezovanja in 

vseživljenjskega učenja 

C1.1.1 
C1.2.1 
C2.1.1 
C3.2.1 
C3.2.2 
C4.1.1 

U9: Dobri pogoji za ekološko 
kmetovanje in lokalno preskrbo 
in porast dopolnilnih dejavnosti 
na območju 
 

- povečanje ozaveščenosti prebivalstva ter izboljšanje 
lokalne oskrbe prebivalstva kot tudi lokalnih 
gospodarskih in javnih subjektov, 

- animacija lokalnih ponudnikov za pridelavo in povečanje 
količin, 

- povezovanje lokalnih ponudnikov v organizirano trženje 
(vzpostavitev mreže ponudnikov), 

- spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v povezavi  s 
turistično dejavnostjo, lokalno preskrbo in razvojem 
podjetništva (vključevanje mladih, brezposelnih, žensk 
na podeželju v aktivnosti odpiranja novih delovnih mest 
na podeželju ob krepitvi endogenih potencialov) 

C1.1.1 
C1.2.1 
C2.1.1. 

U10: Bogato društveno 
življenje 

- spodbujanje društvenega življenja, 
- možnost obogatitve društvenega delovanja, 
- spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja. 

C2.1.1 
C3.2.1 
C3.2.2 
C4.1.1. 
C4.1.2 

U11: Prisotnost 
medgeneracijskega 
sodelovanja 

- vzpostavitev pogojev za medgeneracijsko sodelovanje, 
- medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje na 

podeželju in v urbanih območjih 

C4.1.1 
C4.1.2 

U12: Zadovoljiva pokritost z 
osnovnimi socialnimi storitvami 

₋ zagotavljanje dostopnosti storitev v urbanih okoljih in na 
podeželju 

VSI CILJI 

U13: Ugodni demografski 
kazalci 

- ustvarjati prebivalcem prijazno življenjsko okolje, 
- ustvarjati pogoje za razvoj podjetništva, izobraževanja, 

medgeneracijskega udejstvovanja, krepitev zdravega 
življenjskega sloga….. 

VSI CILJI 

Preglednica 30. Povezanost cilje z analizo razvojni potreb in možnosti območja LAS 
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EKSRP: 
 

Mejnik/kazalnik Mejnik na dan 31. 12. 2018 
Ciljna vrednost kazalnika 

na dan 31. 12. 2023 

Število novo ustvarjenih delovnih 
mest 

1 4 

Število zaključenih operacij v 
primerjavi z odobrenimi 
operacijami 

1 20 

Delež dodeljenih sredstev v 
odločitvi o potrditvi operacije 
primerjavi z določenim finančnim 
okvirjem 

29% 100% 

Delež izplačanih sredstev v 
primerjavi z dodeljenimi sredstvi v 
odločitvi o potrditvi operacije 

16% 100% 

Število sodelujočih deležnikov v 
operacijah 

110 800 

Število novih turističnih produktov 2 15 
Preglednica 31: Mejniki/kazalniki EKSRP na dan 31.12.2018 in 31.12.2023. 

 
ESRR: 
 

Mejnik/kazalnik Mejnik na dan 31. 12. 2018 
Ciljna vrednost 

kazalnika na dan 31. 12. 
2023 

Število novo ustvarjenih delovnih 
mest 

1 3 

Število zaključenih operacij v 
primerjavi z odobrenimi operacijami 

0 8 

Delež dodeljenih sredstev v 
odločitvi o potrditvi operacije 
primerjavi z določenim finančnim 
okvirjem 

33% 100% 

Delež izplačanih sredstev v 
primerjavi z dodeljenimi sredstvi v 
odločitvi o potrditvi operacije 

0% 100% 

Število podprtih partnerstev na 
ravni OP KS 2014-2020 

1 1 

Število vzpostavljenih partnerstev 
na ravni operacij 

0  8 

Število deležnikov  na lokalni ravni, 
vključenih v izvajanje operacij  

0 22 

Preglednica 32: Mejniki/kazalniki ESRR na dan 31.12.2018 in 31.12.2023. 
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ESPR: 
 

Mejnik/kazalnik Mejnik na dan 31. 12. 2018 
Ciljna vrednost kazalnika 

na dan 31. 12. 2023 

Število novo ustvarjenih delovnih 
mest 

  

Število zaključenih operacij v 
primerjavi z odobrenimi 
operacijami 

  

Delež dodeljenih sredstev v 
odločitvi o potrditvi operacije 
primerjavi z določenim finančnim 
okvirjem 

  

Delež izplačanih sredstev v 
primerjavi z dodeljenimi sredstvi v 
odločitvi o potrditvi operacije 
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10. Opis postopka vključitve skupnosti v pripravo SLR 
 

Z aktivnostmi za vzpostavitev lokalne akcijske skupine smo pričeli že v letu 2013. Udeleževali smo se 
sestankov, delavnic, posvetov, ki so jih organizirali Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Mreža za razvoj podeželja in Društvo za razvoj slovenskega podeželja. Podajali smo pripombe, mnenja 
na osnutke PRP 2014 – 2020, na osnutke Uredbe CLLD. Lokalno prebivalstvo pa smo vseskozi 
obveščali o aktualnem dogajanju, predvsem z objavljanjem novic na spletni strani. LAS.  
 
Opis poziva za oblikovanje LAS in način ustanovitve LAS 
 
Župani občin Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah (območja LAS), so na 
sestanku 24.4.2015 podali pobudo za ustanovitev LAS Obsotelje in Kozjansko tudi v novem 
programskem obdobju 2014-2020, predvsem zaradi dobrih izkušenj iz preteklega obdobja in potreb po 
povezovanju in uresničevanju razvojnih ciljev v novem programskem obdobju. Sprejeli so odločitev, da 
območje pogodbenega partnerstva lokalne akcijske skupine zajame območje občin LAS, ki je 
geografsko zaokroženo ter razpolaga z zadostnim razvojnim potencialom. 
 
Na osnovi skupnega dogovora in pobude za ustanovitev LAS je bilna spletni strani www.ra-sotla.si/las 
dne 26.5.2015, objavljen javni poziv za članstvo v LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 
2014 – 2020. Povabilo velja tako za obstoječe člane LAS Obsotelje in Kozjansko iz obdobja 2007-2013 
kot za morebitne nove člane. V partnerstvo smo povabili predstavnike vseh sektorjev: javnega, 
ekonomskega in zasebnega sektorja, ki imajo stalno prebivališče, sedež ali registrirano izpostavo, 
podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju občin Kozje, Podčetrtek, 
Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah. V lokalno partnerstvo se lahko vključijo tudi pravne 
osebe javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki imajo sedež 
izven območja LAS, vendar delujejo na območju LAS. Članstvo v LAS je prostovoljno in odprto. V LAS 
se lahko vključijo tudi strokovne organizacije, ki delujejo na območju LAS (npr. Zavod za varstvo narave 
RS, Zavod za varstvo kulturne dediščine…). V pozivu je zapisano  kaj se pričakuje od članov LAS, in 
sicer da bodo: aktivno in odgovorno sodelovali v LAS, sodelovali pri pripravi in izvajanju Strategije 
lokalnega razvoja 2014-2020, delovali v skladu s Pogodbo o ustanovitvi  partnerstva LAS Obsotelje in 
Kozjansko, s svojim znanjem in izkušnjami prispevali k razvoju celotnega območja, volili in bodo voljeni 
v organe LAS, dajali pobude v zvezi z delovanjem LAS ter promovirali LAS v lokalnem okolju in širše. 
Javnemu pozivu je priložena pristopna izjava, ki jo je bilo potrebno predložiti do okvirnega (prvega) roka 
20.5. 2015 na naslov Razvojne agencije Sotla. Javni poziv za članstvo v LAS bo odprt do zaključka 
programskega obdobja 2014-2020 in bo omogočal včlanitev novim zainteresiranim članom. 
 
Lokalno partnerstvo - LAS Obsotelje in Kozjansko je bilo formalno ustanovljeno 29. 9.2015, s podpisom 
Pogodbe o ustanoviti in delovanju lokalne akcijske skupine Obsotelje in Kozjansko za programsko 
obdobje 2014 – 2020 (v nadaljevanju Pogodbe). K podpisu Pogodbe je pristopilo 43 ustanovnih članov, 
ki so predložili izpolnjeno in podpisano pristopno izjavo s čimer so izkazali interes po partnerskem 
sodelovanju. Na organiziranih delavnicah in predstavitvah v posameznih lokalnih okoljih (v mesecu 
juniju 2015) smo zainteresirane pozivali k pristopu v LAS. S podpisom Pogodbe so ustanovitelji formalno 
ustanovili LAS in opredelili način delovanja LAS. Na 2.skupščini LAS je bil sprejet in podpisan Aneks 
št.1 k Pogodbi, ki dodatno opredeljuje naloge LAS in pristojnosti organov LAS. 
 
Vključenost lokalnih akterjev v pripravo SLR in postopek priprave SLR 
 
V pripravo SLR smo na lokalnem nivoju vključevali vse tri sektorje (javnega, zasebnega in 
ekonomskega) in  strokovne inštitucije. V pripravo strategije so bili aktivno vključeni za: 
- področje kulturne dediščine: Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, občine in ZRSKD, 
- področje naravne dediščine: ZRSVN in Kozjanski park,  
- področje turizma: RA Sotla in predstavniki turizma na območju, 
- področje podjetništva: RA Sotla in OOZ Šmarje, 
- okoljska infrastruktura: občine in OKP Rogaška Slatina, 
- prometna, cestna, kolesarska infrastruktura: občine, 
- področje kmetijstva, gozdarstva in lova: KGZ Celje, ZGS Celje, Savinjsko Kozjanska zveza lovskih 

družin Celje, 
- področje zaposlovanja in brezposelnosti: Zavod RS za zaposlovanje, 
- področje izobraževanja in vseživljenjskega učenja: izobraževalne inštitucije, knjižnice. 
 

http://www.ra-sotla.si/las
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Pri pridobivanju podatkov za analitični del Strategije smo se posluževali statističnih podatkov, ki so na 
voljo na Statističnem uradu RS, Zavodu za zaposlovanje, spletnih straneh ministrstev, občin in javnih 
zavodov na območju in drugih inštitucij. 
 
 
Opis aktivnosti 
 
Organizirali smo tematske sestanke z lokalnimi akterji, ki so bili osnova za pripravo SWOT analize, 
oblikovanje razvojnih potreb in možnosti območja LAS, določanje glavnih ciljev, tematskih področij 
ukrepanja, ukrepov in finančnih razporeditev sredstev med tematska področja ukrepanja 
 

2.2.2015 Predstavitev predloga Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem 
obdobju 2014 – 2020.  

24.4.2015 Sestanek z župani LAS, kjer je bila podana pobuda za oblikovanje lokalnega partnerstva LAS 
Obsotelje in Kozjansko za programsko obdobje 2014 – 2020. 

13.05.2015 Sestanek z župani in ga. Neno Dokuzov (MGRT), kjer je bila predstavljena možnost črpanja 
sredstev  CLLD iz ESRR. 

14.05.2015 Sestanek na temo oblikovanja, razvojnih potreb in priložnosti ter poziva za projektne predloge, ki 
bodo sofinancirane s sredstvi CLLD. 

15.05.2015 Sestanek glede možnosti izvedbe projektov sodelovanja LAS v novem programskem obdobju. 

5.06.2015 Sestanek s predstavniki občin – povabilo k oddaji projektih predlogov, opredelitev tematskih 
področij, možnosti povezovanja. 

5.06.2015 Sestanek na temo oblikovanja razvojnih potreb in priložnosti ter  glede poziva projektnih 
predlogov, možnosti povezovanja in opredelitve tematskih področij. 

15.06.2015 Sestanek z namenom oblikovanja razvojnih potreb in priložnosti ter glede poziva projektnih 
predlogov, možnosti povezovanja in opredelitve tematskih področij. 

19.06.2015 Sestanek  z namenom oblikovanja razvojnih potreb in priložnosti ter glede poziva projektnih 
predlogov, možnosti povezovanja in opredelitve tematskih področij 

16.09.2015 Sestanek na temo povezovanja in priprave SWOT analize, oblikovanja ukrepov, ciljev in 
kazalnikov. 

24.09.2015 Sestanek na temo povezovanja in priprave SWOT analize, oblikovanja ukrepov, ciljev in 
kazalnikov in finančno razdelitvijo. 

1.10.2015 Sestanek na temo priprave SWOT analize, oblikovanja ukrepov, ciljev in kazalnikov in finančno 
razdelitvijo. 

12.10.2015 Sestanek lokalnih akcijskih skupin Savinjske regije na temo možnosti oblikovanja skupnega 
projekta sodelovanja med LAS. 

14.10.2015 Sestanek na temo oblikovanja ukrepov, ciljev in kazalnikov in finančno razdelitvijo. 

16.10.2015 Sestanek na temo oblikovanja ukrepov, ciljev in kazalnikov in finančno razdelitvijo. 

 
Izvedba delavnic po občinah z namenom predstavitve delovanja LAS v novem programskem obdobju, 
poziv k članstvu v LAS in predstavitev razvojnih potreb in priložnosti ter pozivu k oddaji projektnih 
predlogov, ki bodo osnova za pripravo SLR. Ciljna skupina: občine, posamezniki, podjetja, društva, javni 
zavodi, kmetje, dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ostali deležniki na območju LAS: 
 

17.06.2015 Delavnica na temo priprave SLR LAS Obsotelje in Kozjansko 2014 -2020: Šmarje pri Jelšah 

18.06.2015 Delavnica na temo priprave SLR LAS Obsotelje in Kozjansko 2014 -2020: Rogaška Slatina. 

19.06.2015 Delavnica na temo priprave SLR LAS Obsotelje in Kozjansko 2014 -2020: Rogatec 

22.06.2015 Delavnica na temo priprave SLR LAS Obsotelje in Kozjansko 2014 -2020: Kozje 

23.06.2015 Delavnica na temo priprave SLR LAS Obsotelje in Kozjansko 2014 -2020: Podčetrtek 
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Objave na spletni strani www.ra-sotla.si/las 
 

26.05.2015 Javni poziv za članstvo v LAS 

10.06.2015 Vabilo na delavnice za pripravo SLR 

15.06.2015 Vabilo na posvet o CLLD 

18.06.2015 Vabilo na delavnice za pripravo SLR 

23.06.2015 Povabilo k predložitvi projektnih idej 

23.06.2015 Novica o pripravah na novo programsko obdobje 

31.7.2015 Navodila za obveščanje javnosti v novem programskem obdobju 

16.9.2015 Vabilo na 3. SPP 

23.9.2015 Vabilo na ustanovno skupščino LAS 

2.10.2015 Novica o ustanovitvi pogodbenega partnerstva LAS 

8.10.2015 Osnutek SLR za LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020 podan v javno razpravo 

26.10.2015 Vabilo na Skupščino LAS 

 
Promocijske aktivnosti in informiranje širše javnosti 
 

10.06.2015 Oddaja na Radiu Celje glede priprav na novo programsko obdobje 

12.06.2015 Rogaške novice - Objava vabila na delavnice za pripravo SLR 

15.06.2015 Oddaja na Radiu Štajerski val glede priprav na novo programsko obdobje 

18.06.2015 Časopis Oko – Objava vabila na delavnice za pripravo SLR 

16.7.2015 Rogaške novice – Priprava na novo programsko obdobje LAS Obsotelje in Kozjansko 2014 - 2020 

1.10.2015 Oko- podpis pogodbe o ustanovitvi partnerstva LAS Obsotelje in Kozjansko 2014 - 2020 

2.10.2015 Kozjansko.info  -  podpis pogodbe o ustanovitvi partnerstva LAS Obsotelje in Kozjansko 2014 – 
2020 

2.10.2015 RN - podpis pogodbe o ustanovitvi partnerstva LAS Obsotelje in Kozjansko 2014 - 2020 

2.10 - 8.10. Radio Celje (info program Poročila in Kronika, oddaja Poudarjeno) 

9.10.2015 RN - podpis pogodbe o ustanovitvi partnerstva LAS Obsotelje in Kozjansko 2014 - 2020 

2.10 - 8.10. Poročanje o dogodku na radiu Štajerski val 

29.10.2015 Oddaja na radiu Štajerski val na temo nove SLR za programsko obdobje 2014-2020 

 
Dogodki organizirani s strani ministrstva, DRSP 
 

16.01.2015 Predstavitev predloga Uredbe CLLD, Ljubljana 

22.-23.1.15 Posvet LAS, Trebnje 

7.04.2015 Sestanek  na MGRT z ga. Neno Dokuzov glede določitve drugih urbanih območij 

5.05.2015 Sestanek  na MGRT z ga. Neno Dokuzov glede določitve drugih urbanih območij 

29.5.2015 Posvet CLLD, Lenart 

17.6.2015 Posvet CLLD, Ljubljana 

16.7.2015 Udeležba seje Organa upravljanja DRSP 

9.9.2015 Udeležba na sestanku na temo Pravilnika za dodatna urbana območja CLLD 

7.10.2015 3. slovenski podeželski parlament, Podčetrtek 

21.10.2015 Delavnica Merila za izbor projektov SLR in sestanek z ga. N. Dokuzov (MGRT) 

 
Z izvedbo zgoraj navedenih aktivnosti/dogodkov/predstavitev smo v postopku ustanovitve LAS 
Obsotelje in Kozjansko ter priprave SLR za programsko obdobje 2014-2020 upoštevali načelo »od 
spodaj navzgor«, saj so pobude prihajale iz lokalnega okolja ter medsektorsko povezovanje, saj smo v 
vse postopke vključevali predstavnike vseh sektorjev in širšo javnost ter pristojne strokovne inštitucije. 
  

http://www.ra-sotla.si/las
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11. Akcijski načrt, iz katerega izhaja opis prenosa ciljev v ukrepe, odgovornost 
za izvajanje ukrepov, vključno s časovno opredelitvijo letnih aktivnosti 
 
 
Vključevanje lokalnega okolja v pripravo SLR 
 
SLR smo pripravili ob sodelovanju predstavnikov javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja in s 
pomočjo strokovnih institucij, ki so s svojimi prispevki in predlogi konstruktivno prispevali k vsebini SLR. 
Še posebej aktivno smo jih vključevali v postopku določitve ukrepov, ciljev, kazalnikov, predvidenih 
rezultatov in finančno razdelitvijo, ki jih želimo doseči med in ob koncu programskega obdobja. V ta 
namen smo organizirali delavnice in predstavitve, informirali in obveščali preko spletne strani LAS, kjer 
smo  osnutek SLR podali tudi v »javno razpravo«. Osnova pri določitvi navedenih vsebin je bila izdelana 
podrobna in celovita analiza stanja ter SWOT analiza, ki je nakazala prednosti, slabosti, nevarnosti in 
priložnosti območja, ki jih je potrebno izkoristiti za razvojni preboj območja. Zavedamo se, da samo s 
sredstvi CLLD ne bomo mogli uresničiti vseh strateških ciljev območja, pač pa lahko z javno-zasebnih 
partnerstvom, medsektorskim sodelovanjem, ob pomoči sredstev CLLD, lastnih človeških in finančnih 
potencialov prispevamo k celovitemu in trajnostnemu razvoju lokalnega okolja. V SLR je predvideno 
sofinanciranje operacij s sredstvi EKSRP in ESRR. 
 
Kot smo navedli v uvodnem delu smo v postopku določitve ukrepov, ciljev, kazalnikov in rezultatov, 
časovni opredelitvi aktivnosti, vključevali sledeče institucije, ki jih želimo posebej omeniti: 
 

- Javni sektor: občine, javni zavodi, kot so: Ljudska univerza Rogaška Slatina, Šolski center 
Rogaška Slatina; strokovne institucije: Zavod za varstvo narave RS, enota Celje; Zavod za 
varstvo kulturne dediščine, enota Celje; Razvojna agencija Sotla, Kmetijsko gozdarska 
zbornica, enota Šmarje pri Jelšah; Kozjanski regijski park;  

- Ekonomski sektor: predstavnike podjetij in Obrtno podjetniško zbornico Šmarje pri Jelšah; 
Turizem Podčetrtek, GIZ; 

- Zasebni sektor: predstavnike društev in širšo javnost. 
 
Z navedenimi aktivnostmi smo uresničevali načelo oz. pristop »od spodaj navzgor«, saj smo cilje in 
ukrepe za dosego le-teh oblikovali na osnovi pobud in predlogov, ki izhajajo iz potreb lokalnega okolja. 
Pri izdelavi SLR smo si vseskozi prizadevali za medsektorsko in partnersko sodelovanje. 
 
V nadaljevanju navajamo opis posameznih ukrepov SLR po tematskih področjih: 
 

1. Tematsko področje ukrepanja: USTVARJANJE DELOVNIH MEST  
 

Ukrep 1.1.: Podporno okolje za razvoj podjetništva 
 
Z ukrepom želimo podpreti razvoj podjetniške kulture med različnimi ciljnimi skupinami, okrepiti razvoj 
podjetništva na območju in nuditi stabilno okolje za podjetništvo v vseh fazah od ideje do razvoja. 
Za uspešen in trajnosten gospodarski razvoj je ključno nenehno iskanje in uveljavljanje poslovnih 
priložnosti, ustanavljanje novih podjetij in njihov razvoj ter ustvarjanje novih delovnih mest. V urbanih 
območjih in na podeželju želimo okrepiti razvoj podjetništva, dati podporo ukrepom za povečanje 
podjetnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti ter izvajati aktivnosti, ki bodo prispevale k spodbujanju 
podjetniške miselnosti. Ocenjujemo, da je za razvojni preboj območja potrebno okrepiti sodelovanje med 
podjetniškim in gospodarskim sektorjem v fazi izobraževanja, raziskav in razvoja oz. inoviranja ter 
zaposlovanja. Posebej želimo posvetiti pozornost mladim, brezposelnim in potencialnim podjetnikom ter 
jih spodbuditi in usposobiti za podjetništvo, da si bodo lahko v svojem kariernem razvoju sami ustvarili 
delovna mesta. Ukrep bo podpiral aktivnosti, ki bodo krepile prenos znanj med podjetji, vplivala na dvig 
znanja v podjetjih, motivacijo in usposabljanje za inovativnost (mladi, brezposelni, ženske), spodbujanje 
socialnega podjetništva, zagotavljanje podpornih storitev za razvoj mladih in novih podjetij, 
usposabljanje deležnikov za rast in razvoj podjetij ipd. Predvsem na urbanih območjih (sklad ESRR) 
bo ukrep podpiral razvoj orodij in povezovanje deležnikov (podjetnike, vzgojno izobraževalne institucije, 
razvojne in druge institucije) v skupne razvojne mreže ali inovativna partnerstva za spodbujanje razvoja 
podjetništva (MSP, tudi socialnega podjetništva glede na potrebe območja). 
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Ukrep bo namenjen: 
- zagotavljanju informacijske in svetovalne podpore, 
- razvoju orodij in povezovanju deležnikov v skupne razvojne mreže ali inovativna partnerstva 

za spodbujanje razvoja podjetništva, 
- načrtnem delu znotraj posameznih ciljnih skupin v smeri spodbujanja in razvoja novih 

podjetniških priložnosti, 
- pridobivanju konkretnih znanj znotraj ciljnih skupin za razvoj dejavnosti, 
- spodbujanje sodelovanja med podjetniškim in izobraževalnim sektorjem, 
- spodbujanje sodelovanja med podjetniškim in raziskovalnim in razvojnim sektorjem,  
- spodbujanje podjetniške miselnosti, 
- krepitev novih znanj in inovativnosti, 
- posreden in dolgoročni vpliv na ustvarjanje delovnih mest, 
- usposabljanje za večjo konkurenčnost in inovativnost v gospodarskem sektorju (turizem, 

drobno gospodarstvo, gospodarske družbe…), 
- vpliv na ohranjanje delovnih mest. 

 
Ukrep 1.1: Podporno okolje za razvoj podjetništva se bo financiral iz Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega regionalnega sklada (ESRR). 
 
Ukrep 1.1: Podporno okolje za razvoj podjetništva bo geografsko pokrival: 

- celotno območje LAS, v tistih operacijah, ki so predvidene za izvedbo na podeželju, saj je v 
okviru EKSRP sklada dopustno financiranje operacij na območju vseh vključenih občin in 
naselij LAS. 

- Urbana naselja na območju LAS (naselje Kozje, Podčetrtek, Rogatec, Rogaška Slatina in 
Šmarje pri Jelšah), in sicer v tistih operacijah, ki so predvidene za izvedbo v urbanih območjih, 
saj je v le-teh  v okviru ESRR sklada dopustno financiranje operacij. 

 
Časovni okvir za izvedbo Ukrepa 1.1: 2018-2020 (EKSRP) in 2019-2020 (ESRR) 
Odgovornost za izvajanje Ukrepa 1.1:OOZ Šmarje pri Jelšah, MPI Vrelec d.o.o., RA Sotla, gospodarski 
subjekti, izobraževalne institucije, ZRSZZ. 
 
Naj še enkrat poudarimo, da v trenutnih razmerah na trgu težko zagotovimo ustvarjanje delovnih mest, 
zato v SLR med predvidenimi ciljnimi kazalniki navajamo število ustvarjenih delovnih mest za katerega 
menimo, da je dosegljivo in zagotovljeno z vidika trajnosti. Bomo pa v okviru ukrepov ustvarjali 
ugodnejše pogoje in posredno vplivali na ustvarjanje delovnih mest v lokalnem okolju.  
Z razvojem ugodnejšega podjetniškega podpornega okolja bomo razvijali in spodbujali podjetniško 
miselnost med različnimi ciljnimi skupinami s ciljem dolgoročnega odpiranja delovnih mest v skladu s 
potrebami trga dela. S tovrstnim ukrepom bomo posredno in neposredno vplivali na novo zaposlovanje 
in zmanjšanje stopnje brezposelnosti na območju. Razvoj učinkovitega podjetniškega okolja pozitivno 
vpliva na razvoj in ohranitev obstoječih podjetij, drobnega gospodarstva in drugih gospodarskih 
subjektov. V trenutnih gospodarskih razmerah je ohranjanje delovnih mest eden od poglavitnih 
dejavnikov, ki vplivajo na gospodarski in družbeni razvoj območja, zato le-tega ne smemo zanemariti.    
 
 
Ukrep 1.2: Razvoj in trženje lokalnih potencialov 
 
Ena od priložnosti območja je povečanje ponudbe pri lokalnih ponudnikih (ponudba na področju 
turističnih storitev, lokalna samooskrba s hrano in drugimi potenciali npr. energijo, podpora razvoju 
lokalnih obrti) za potrebe turističnega gospodarstva ali drugih subjektov in lokalnega prebivalstva. Zato 
je potrebno med obstoječimi lokalnimi ponudniki okrepiti zavedanje o pomenu proizvodnje in trženja 
izdelkov z višjo dodano vrednostjo ter potencialne ponudnike animirati, da vidijo tržno priložnost in 
ustvarjanje delovnih mest v lokalnih virih. Povpraševanje po »lokalnem« se povečuje, hkrati nam 
območje daje priložnost za vzpostavitev kratkih verig, ki zagotavljajo trajnostno oskrbo območja. Razvoj 
tradicionalnih znanj je prav tako eden od potencialov območja, ki ga je potrebno spodbujati in 
nadgrajevati. Domača in umetnostna obrt ima na območju dolgoletno tradicijo, ki jo je potrebno ohraniti 
in znanja prenesti na mlajše generacije.  

Zaradi prepoznavnosti območja kot turistične destinacije in tržnih priložnosti so se ljudje v preteklih letih 
odločali za dejavnosti, ki so povečale pestrost turistične ponudbe na območju (primer razvoja turističnih 
kmetij, vinotočev, lokalnih pridelovalcev, ponudniki nastanitvenih kapacitet ob Šmarsko-Virštanjski 
vinsko turistični cesti). Vsi ponudniki produktov in storitev na območju so se trženja v preteklosti lotevali 
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samostojno in neorganizirano, šele pred nekaj leti so se na pobudo razvojnih organizacij začeli 
povezovati v skupne promocijske in marketinške aktivnosti. V okviru tega cilja želimo lokalnim 
ponudnikom pomagati v smislu lažjega nastopa na trgu (povezovanje v »mreže«) in okrepiti trženjske 
aktivnosti. Aktivnosti bodo usmerjene, v urbanih območjih in na podeželju, v povezovanje ponudnikov 
in posameznikov v celovito, kakovostno in inovativno ponudbo za posamezne ciljne skupine, s skupno 
promocijo in trženjem. Cilj bo podpiral projekte in aktivnosti, ki bodo omogočili usposabljanja in 
svetovanja obstoječim lokalnim ponudnikom, animacijo novih (potencialnih) ponudnikov, da zaznajo 
tržno priložnost v lokalni pridelavi/predelavi, hkrati pa želimo lokalno prebivalstvo ozavestiti o pomenu 
lokalne pridelave/predelave. Z izvedbo tovrstnih aktivnosti želimo obstoječe ponudnike v urbanih 
območjih in na podeželju spodbuditi za rast in razvoj, potencialne ponudnike k odpiranju delovnih mest 
in jim omogočiti manjša investicijska vlaganja. Rezultat omenjenega ukrepa predvideva odpiranje novih 
delovnih mest v urbanih območjih in na podeželju. 

Ukrep bo namenjen: 
- večanju obsega in pestrosti pridelave/predelave lokalnih pridelkov in izdelkov (animacija, 

motivacija, izobraževanje,…), 
- spodbujanju rabe lokalnih virov – pridelkov, izdelkov in storitev, 
- osveščanju o pomenu lokalne pridelave, 
- vključevanje tradicionalnih znanj v ponudbo območja in spodbujanje za razvoj dodatnih 

dejavnosti, 
- skupni promociji pridelkov, izdelkov in storitev, 
- povezovanju nosilcev za skupen nastop na trgu, 
- povezovanju lokalnih ponudnikov v »inovativne mreže«, 
- prenovi in nadgradnji (oz. razvoju) storitev in izdelkov, 
- odpiranju in ohranjanju delovnih mest, 
- spodbujanje za razvoj dodatne in nove ponudbe na območju.  

 
Ukrep 1.2: Razvoj in trženje lokalnih potencialov se bo financiral iz Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega regionalnega sklada (ESRR). 
 
Ukrep 1.2: : Razvoj in trženje lokalnih potencialov bo geografsko pokrival: 

- celotno območje LAS, v tistih operacijah, ki so predvidene za izvedbo na podeželju, saj je v 
okviru EKSRP sklada dopustno financiranje operacij na območju vseh vključenih občin in 
naselij LAS. 

- Urbana naselja na območju LAS (naselje Kozje, Podčetrtek, Rogatec, Rogaška Slatina in 
Šmarje pri Jelšah), in sicer v tistih operacijah, ki so predvidene za izvedbo v urbanih območjih, 
saj je v le-teh  v okviru ESRR sklada dopustno financiranje operacij. 

 
Časovni okvir za izvedbo Ukrepa 1.2: 2017-2020 (EKSRP) in 2019-2020 (ESRR) 
Odgovornost za izvajanje Ukrepa 1.2:Zavodi s področja turizma, KZ Šmarje pri Jelšah, KGZS, 
ponudniki, kmetje. 
 
 
2. Tematsko področje ukrepanja: RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV 
 
Ukrep 2.1: Podpora trajnostnemu (turističnemu) razvoju območja 
 
Območje Obsotelja in Kozjanskega ima velik, delno še neizkoriščen, potencial v razvoju trajnostnega 
turizma. Razvoj dodatne turistične ponudbe je dostikrat pogojen z ustrezno podporno infrastrukturo, ki 
na določenih območjih ali naseljih še ni urejena. Z urejeno infrastrukturo in ustreznimi ukrepi bomo 
omogočili razvoj celovite turistične ponudbe destinacije. Urejena infrastruktura bo omogočala tudi  
izboljšanje pogojev za življenje lokalnega prebivalstva. V okviru SLR želimo z vlaganji v lokalno 
infrastrukturo zagotoviti podporo razvoju turizma in drugim gospodarskim panogam ter ljudem omogočiti 
privlačno in urejeno življenjsko okolje. Prav tako na območju zaznavamo potrebo po razvoju 
specializiranih in tržno usmerjenih (novih) turističnih produktov, ki bodo predstavljali inovativno 
usmerjenost Obsotelja in Kozjanskega kot turistične destinacije. V okviru SLR želimo posamezne 
turistično zanimive objekte (objekti naravne in kulturne dediščine, ponudba na podeželju in podobno) 
revitalizirati, tematsko povezati in tako razviti nove turistične produkte območja. V sklopu izvajanja 
operacij se bodo s pomočjo manjših naložb podpirale predvsem naslednje aktivnosti: vključitev naravne 
in kulturne dediščine v turistično ponudbo območja, aktivnosti za dvig prepoznavnosti območja Obsotelja 
in Kozjanskega kot turistične destinacije, aktivnosti promocije, ohranjanja in interpretacije dediščine. 
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Ukrep bo namenjen: 

- oblikovanju novih turističnih produktov, 
- spodbujanju skupne promocije in trženja turističnih produktov, 
- razvoju dodatne specializirane/tematske ponudbe, 
- izobraževanju in animaciji lokalnega prebivalstva za aktivno vključitev v turistično ponudbo 

(ponudniki na podeželju, turistični vodniki, nevladne organizacije in ostali), 
- posrednemu vplivu na odpiranje delovnih mest, 
- ohranjanju visoke kakovosti podeželskega območja kot turistične destinacije.  

 
Ukrep 2.1.: Podpora trajnostnemu (turističnemu) razvoju območja se bo financiral iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).  
Ukrep 2.1.: Podpora trajnostnemu (turističnemu) razvoju območja bo geografsko pokrival celotno 
območje LAS, saj je v okviru EKSRP sklada dopustno financiranje operacij na območju vseh vključenih 
občin in naselij LAS. 
 
Časovni okvir za izvedbo Ukrepa 2.1: 2017-2020 
Odgovornost za izvajanje Ukrepa 2.1:ZRSVN, ZRSKD, Kozjanski park, občine na območju, zavodi s 
področja turizma, NVO, RA Sotla, ponudniki 
 
3. Tematsko področje ukrepanja: VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE 
 
Ukrep 3.1.: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varovanja okolja 
 
Območje Obsotelja in Kozjanskega velja za eno izmed najbolj naravno ohranjenih predelov Slovenije, 
kar predstavlja tako prednost kot velik izziv za prihodnost. Velik del območja se nahaja na območju 
Nature 2000, kar pomeni veliko število naravnih vrednot ter raznovrstnih biotskih rastlinskih in živalskih 
vrst. Prav tako sta na območju dve zavarovani območji narave: regijski park, Kozjanski park in Krajinski 
park Boč - Donačka gora. Velik del območja Kozjanskega parka sovpada z biosfernim območjem 
Kozjansko – Obsotelje, ki je mednarodno priznano znotraj UNESCO MAB (angl. MAB –Man and 
biosphere), saj sledi načelom spodbujanja in prikazovanja uravnoteženega odnosa med ljudmi in 
naravo. Tovrstna krajina pomeni za lokalno prebivalstvo način življenja, zato je toliko bolj pomembno, 
da prebivalce kot tudi obiskovalce/turiste vseskozi ozaveščamo o pomenu ohranjanja biotske 
raznovrstnosti, narave in naravne krajine ter varovanja okolja. V okviru SLR želimo podpreti operacije, 
ki bodo prispevale k večji osveščenosti o ohranjanju biotske pestrosti (ohranjanje avtohtonega 
rastlinstva)in varovanja naravnih danosti ter operacije, ki bodo prispevale k varovanju okolja (raba 
naravnih materialov, zmanjšanje odpadkov ipd.).   

 
Ukrep bo namenjen: 

- ohranjanju naravnih vrednot območja in varovanju okolja, 
- ozaveščanju o pomenu biotske raznovrstnosti in varovanja okolja območja, 
- spodbujanju uporabe naravnih virov, 
- ohranjanju biotske raznovrstnosti, 
- spodbujanju miselnosti »zmanjšati, vnovič uporabiti, reciklirati«, 
- preprečevanju negativnih vplivov na okolje. 

 
Ukrep 3.1.: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varovanja okolja se bo financiral iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).  
Ukrep 3.1.: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varovanja okolja bo geografsko pokrival celotno 
območje LAS, saj je v okviru EKSRP sklada dopustno financiranje operacij na območju vseh vključenih 
občin in naselij LAS. 
 
Časovni okvir za izvedbo Ukrepa 3.1:2018-2020  
Odgovornost za izvajanje Ukrepa 3.1:ZRSVN, Kozjanski park, občine na območju, NVO, lokalno 
prebivalstvo 
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Ukrep 3.2.: Razvoj trajnostnih ukrepov za izboljšanje stanja okolja 
 
V okviru ukrepa se bo spodbujajo nove oblike »zelene« ponudbe območja in vzpostavljalo pogoje za 
trajnostno mobilnost. Tako bomo z aktivnostmi na eni strani lokalno prebivalstvo in obiskovalce na 
območju spodbujali k razmišljanju o varovanju okolja z uporabo alternativnih oblik prevoza (kolesarjenje, 
pešačenje in podobno) ter razvijali »zeleno podporno infrastrukturo«.   
 
Neokrnjenost območja Obsotelja in Kozjanskega je vsekakor potrebno nadgrajevati s tako imenovano 
trajnostno, »zeleno« ponudbo. Na območju vidimo velik potencial v trajnostnem turizmu, ki omogoča 
trženje ponudbe območja. Turisti in obiskovalci, ki prihajajo na naše območje, lahko izbirajo med krajšimi 
in daljšimi pohodniškimi in kolesarskimi turami, igranjem golfa, ježo konj, … Aktivnosti so primerne za 
vse starostne skupine, in so zaradi svojih prilagojenosti nadvse pomembne tudi za lokalne prebivalstvo.  
SLR bo v urbanih območjih podprla ukrepe, ki bodo omogočali izboljšanje stanja okolja, razvijali nove 
turistične produkte ob podpori naložb za tovrstne namene. Ker govorimo o razvoju »zelene« ponudbe, 
želimo z operacijami, ki jih bomo izvajali znotraj tega cilja, prijavitelje vzpodbuditi, da bodo morebitne 
posege/naložbe umeščali v prostor, kjer niso vidno izpostavljeni in tako ne razvrednotijo podobe naselja 
ali krajine. Prav tako jih bomo spodbujali k uporabi naravnih in lokalnih materialov, jih usmerjali k rabi 
obnovljivih virov energije (npr. izkoriščanje sončne energije), spodbujali k sistemskemu ločevanju 
odpadkov  in podobno.  
 
Ukrep spodbuja tudi ukrepe trajnostne mobilnosti. Območje Obsotelja in Kozjanskega ima velik 
potencial v razvoju trajnostnega turizma. Podpora temu cilju so med drugim tudi ukrepi, ki bodo 
spodbujali trajnostno mobilnost, manjši ogljični odtis, manjšo porabo energentov. Promet in mobilnost 
imata za družbo in gospodarstvo zelo velik pomen. Socialno – ekonomska interakcija zahteva fizične 
premike ljudi in blaga, kar pogojuje kvaliteto življenja. Kljub pomembni vlogi prometa pa ta danes 
povzroča širok spekter negativnih vplivov. Ukrepi trajnostne mobilnosti v urbanih območjih bodo sledili 
celostnemu pristopu, ki pokriva načine mobilnosti in aktivnosti za njihovo spodbujanje. Podprte bodo 
operacije, ki bodo podpirale ukrepe trajnostne mobilnosti v urbanih območjih, sodelovanje oz. 
povezovanje lokalnih deležnikov v skupne aktivnosti (neformalne mreže) za spodbujanje trajnostne 
mobilnosti ob podpori naložb, ki bodo zagotavljale pogoje za trajnostno mobilnost ter razvoj 
orodij/ukrepov upravljanja mobilnosti. Kot primer navajamo, da so v prejšnjih letih lokalne skupnosti 
precej sredstev namenile ureditvi mreže kolesarskih poti, ki so namenjene rekreativnim kolesarjem, 
turistom, lokalnemu prebivalstvu ipd. V okviru SLR želimo z ustreznimi ukrepi vzpostaviti ljudem prijazno 
in všečno urbano okolje, ki bo spodbujalo trajnostno mobilnost ter zdrav življenjski slog med lokalnim 
prebivalstvom ter ugodno vplivalo na okolje – manjši nizkoogljični odtis in družbeni razvoj…).  
 
Ukrep bo namenjen: 

- spodbujanju razvoja turizma na območju, 
- razvoju nove »zelene« ponudbe območja, 
- povečanju raznovrstnosti ponudbe na območju, 
- spodbujanje uporabe trajnostno naravnanega prevoza, 
- izboljšanju pogojev življenja lokalnega prebivalstva, 
- zmanjšanju ogljičnega odtisa in ohranjanju naravnega okolja, 
- posreden vpliv na odpiranje delovnih mest. 

 
Ukrep 3.2: Razvoj trajnostnih ukrepov za izboljšanje stanja okolja se bo v: 

- cilju 3.2.1 Razvoj dodatne zelene  infrastrukture financiral iz Evropskega regionalnega sklada 
(ESRR) in  

- cilju 3.2.2 Spodbujati ukrepe trajnostne mobilnosti financiral iz Evropskega regionalnega sklada 
(ESRR). 

 
Ukrep 3.2: Razvoj trajnostnih ukrepov za izboljšanje stanja okolja bo geografsko pokrival v: 

- cilju 3.2.1 Razvoj dodatne zelene  infrastrukture urbana naselja na območju LAS (naselje 
Kozje, Podčetrtek, Rogatec, Rogaška Slatina in Šmarje pri Jelšah), saj je v okviru ESRR sklada 
dopustno financiranje operacij na območju občinskih naselij LAS in 

- cilju 3.2.2 Spodbujati ukrepe trajnostne mobilnosti urbana naselja na območju LAS (naselje 
Kozje, Podčetrtek, Rogatec, Rogaška Slatina in Šmarje pri Jelšah), saj je v okviru ESRR sklada 
dopustno financiranje operacij na območju občinskih naselij LAS. 

 
Časovni okvir za izvedbo Ukrepa 3.2: 2017 – 2020 
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Odgovornost za izvajanje Ukrepa 3.2: občine, NVO na območju, javni zavodi. 
 

 
4. Tematsko področje ukrepanja: Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin 
 
Ukrep 4.1.: Spodbujanje vseživljenjskega učenja, medgeneracijskega povezovanja in zdravega 
življenjskega sloga 
 
Na območju je potrebno dvigniti raven zavedanja o nujnosti stalnega usposabljanja, učenja, 
nadgrajevanja sposobnosti in znanja ter razvoja vseživljenjskih kompetenc, ker lahko le tako na območju 
ustvarimo družbo znanja, ki je danes nujni pogoj za zagotavljanje gospodarskega razvoja, družbene 
blaginje in socialne kohezije. 
V tem ukrepu smo poseben poudarek namenili ranljivim skupinam v urbanih območjih in na podeželju  
(mladim, brezposelnim, starejšim, ženskam na podeželju, ki so težje zaposljive in dostikrat izključene iz 
družbenega življenja. Analiza stanja je pokazala, da v urbanih območjih delujejo institucije, ki 
spodbujajo vseživljenjsko učenje, čeprav menimo, da je potrebno le-to omogočiti tudi ranljivim 
skupinam. Na območju je potrebno dvigniti raven zavedanja o nujnosti stalnega usposabljanja, učenja, 
nadgrajevanja svojih sposobnosti in znanja, ki iz formalnega posega tudi na področje 
neformalnega/vseživljenjskega učenja. Le tako na območju ustvarimo družbo znanja, ki je pogoj za 
gospodarski razvoj, družbeno blaginjo in socialno kohezijo. Naša želja je, da mlade, ženske in 
brezposelne animiramo za aktivno vključitev v družbeno in društveno življenje. V okviru ukrepa želimo 
podpreti operacije, tako na podeželju kot v urbanih območjih, ki bodo spodbujale neformalno učenje, 
vseživljenjsko učenje, medgeneracijski prenos znanj med starejšimi in mladimi ter razvoj osebnostnih 
kompetenc, hkrati pa bodo aktivno vključevale predstavnike ranljivih skupin v društveno življenje in 
vzpostavljale pogoje za medgeneracijsko druženje. V ta namen bodo v urbanih območjih podprte 
operacije/ukrepi, ki bodo ustvarjale »inovativna medgeneracijska partnerstva« in pogoje za njihovo 
delovanje. Organizirani bodo dogodki in aktivnosti, ki bodo povečali delež vključenih v vseživljenjsko 
učenje in aktivnosti medgeneracijskega povezovanja. 
 
Med lokalnimi prebivalci, tudi ranljivi skupinami, je potrebno spodbujati zavedanje o pomenu zdravega 
življenjskega sloga, ki bo posledično vplival tudi na medgeneracijsko povezovanje. Rekreativci in 
ljubitelji aktivnosti na prostem, različnih starostnih skupin in interesov, se želijo rekreirati in športno 
udejstvovati v vseh letnih časih. Pozimi lahko uporabljajo urejene športne dvorane, smučajo na 
smučišču Janina, v poletnem času pa se odločajo za aktivnosti v naravi: izbirajo lahko med krajšimi in 
daljšimi pohodniškimi in kolesarskimi turami, igranjem golfa, ježo konj, … Zaradi pomanjkanja zavedanja 
o pomenu aktivnega življenjskega sloga bomo v urbanih območjih v okviru tega ukrepa s sredstvi 
ESRR, na podeželju pa s sredstvi EKSPR, podprli operacije, ki bodo omogočile povečanje dostopnosti 
do storitev na lokalni ravni ob podpori naložb in prispevale k višji kakovosti življenja, spodbujale zdrav 
in aktiven življenjski slog, rekreiranje in športno udejstvovanje med različnimi skupinami. 
 
Ukrep bo namenjen: 

- osveščanju o pomenu vseživljenjskega učenja, 
- spodbujanju vključevanja ranljivih skupin v družbeno življenje, 
- spodbujanju medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja, 
- vzpostavljanju pogojev za aktivnosti vseživljenjskega učenja in medgeneracijskega 

povezovanja, 
- osveščanju o pomenu zdravega življenjskega sloga, 
- vzpostavljanju pogojev za aktivnosti zdravega življenjskega sloga. 

 
Ukrep 4.1: Spodbujanje vseživljenjskega učenja, medgeneracijskega povezovanja in zdravega 
življenjskega sloga se bo v: 

- cilju 4.1.1 Vzpostavitev pogojev za vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko druženje    
financiral iz EKSRP in ESRR, 

- cilju 4.1.2 Vzpostavitev pogojev za aktiven življenjski slog financiral iz Evropskega 
regionalnega sklada (ESRR). 
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Ukrep 4.1:Spodbujanje vseživljenjskega učenja, medgeneracijskega povezovanja in zdravega 
življenjskega sloga bo geografsko pokrival v: 

- cilju 4.1.1 Vzpostavitev pogojev za vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko druženje    
Operacije, ki se bodo financirale iz EKSRP se bodo lahko izvajale na celotnem območju LAS, 
operacije, ki se bodo financirale iz ESRR pa se bodo lahko izvajale v upravičenih urbanih 
naseljih na območju LAS (naselja Kozje, Podčetrtek, Rogatec, Rogaška Slatina in Šmarje pri 
Jelšah). 

- Cilju 4.1.2 Vzpostavitev pogojev za aktiven življenjski slog 
Operacije, ki se bodo financirale iz EKSRP se bodo lahko izvajale na celotnem območju LAS, 
operacije, ki se bodo financirale iz ESRR pa se bodo lahko izvajale v upravičenih urbanih 
naseljih na območju LAS (naselja Kozje, Podčetrtek, Rogatec, Rogaška Slatina in Šmarje pri 
Jelšah). 

 
Časovni okvir za izvedbo Ukrepa 4.1: 2018-2020 (EKSRP) in 2017 – 2020 (ESRR) 
Odgovornost za izvajanje Ukrepa 4.1 : Izobraževalne inštitucije, knjižnice, občine, NVO, lokalno 
prebivalstvo 
 
Spodnja preglednica prikazuje povezanost ugotovitev iz analize stanja, razvojnih potreb in možnosti s  
cilji in ukrepi SLR. 
 

Ključne ugotovitve 
območja LAS 

Razvojne potrebe in možnosti območja LAS Povezanost s 
cilji 

Povezanost z 
ukrepi 

U1: Geografsko in 
funkcionalno zaokrožena 
celota 

- skrb za enakomeren in trajnostni razvoj urbanih 
in podeželskih območij 

VSI CILJI VSI UKREPI 

U2: Homogeno območje z 
zadostno kritično maso 
ekonomskih in človeških 
virov 

- ustvarjati prebivalcem prijazno življenjsko okolje, 
- vzpodbujati partnersko sodelovanje  

VSI CILJI VSI UKREPI 

U3: Izjemna naravna in 
kulturna krajina, biotska 
raznovrstnost ter bogata 
kulturna dediščina z 
ohranjeno tradicijo 

- razvoj ponudbe trajnostnega in zelenega 
turizma (ohranjanje in varovanje naravne in 
kulturne krajine), 

- okoljska osveščenost, 
- interpretacija naravne in kulturne dediščine, 
- organizirano trženje in animacija potencialnih 

lokalnih ponudnikov za zaposlitev na področju 
turistične dejavnosti,  

- izraba lokalnih potencialov 

C1.2.1 
C1.1.2 
C2.1.1 
C2.1.1 
C3.1.1 
C3.2.1 
C4.1.2 

U1.1 
U1.2 
U2.1 
U3.1 
U3.2 
U4.1 

U4: Območje prepoznano po 
turizmu (zdraviliški in 
velneški turizem) ter turistični 
ponudbi na podeželju 

- povezovanju ponudnikov v lokalnem okolju, 
- oblikovanju »mreže ponudnikov« in inovativnih 

partnerstev, 
- razvoj trajnostnega turizma in novih turističnih 

produktov.  

C1.2.1 
C2.1.1 
C2.1.1 
C3.1.1 
C3.2.1 
C4.1.2 

U1.2 
U2.1 
U3.1 
U4.1 

U5:  Pomanjkanje 
specializirane in 
prepoznavne turistične 
ponudbe, partnerskega 
povezovanja in ukrepov, ki 
vodijo k trajnostnemu razvoju 

- razvoj specializiranih oblik turizma oz. novih 
turističnih produktov (npr.: romarski turizem, 
wellness/selfness turizem, dostopni turizem, 
vinski/gastronomski turizem, kolesarskega in 
rekreativnega turizma), 

- vzpodbujanje k vzpostavitvi inovativnih 
partnerstev, 

- spodbujanje trajnostnega razvoja (mobilnost, 
zdrav življenjski slog…) 

C1.2.1 
C2.1.1 
C2.1.1 
C3.1.1 
C3.2.1 
C3.2.2. 
C4.1.2 

U1.2 
U2.1 
U3.2 
U4.1 

U6: Pomemben člen 
območja so MSP in 
samostojni podjetniki 

- spodbujanje k povezovanju podjetniškega 
sektorja z razvojnimi, izobraževalnimi in drugimi 
inštitucijami, 

- spodbujanje k razvoju novih tehnologij, 
inovativnosti, večji konkurenčnosti  in odpiranju 
novih delovnih mest 

C1.1.1 
C1.2.1 
C2.1.1 

U1.1. 
U1.2 
U2.1 

U7: Obstoj razvojnih inštitucij 
za podporo podjetništva 

- širitev in nadgradnja podpornih storitev za razvoj 
podjetništva, 

- vzpostavitev inovativnih partnerstev 

C1.1.1 
C1.2.1 
C2.1.1 

U1.1 
U1.2 
U2.1 

U8: Visoka stopnja 
brezposelnosti 

- iskanje možnosti za pridobitev novih znanj, 
kompetenc, 

C1.1.1 
C1.2.1 

U1.2 
U2.1 
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- spodbujanje za samozaposlitev, 
- spodbujanje medgeneracijskega povezovanja in 

vseživljenjskega učenja 

C2.1.1 
C3.2.1 
C3.2.2 
C4.1.1 

U3.2 
U4.1 

U9: Dobri pogoji za ekološko 
kmetovanje in lokalno 
preskrbo in porast 
dopolnilnih dejavnosti na 
območju 
 

- povečanje ozaveščenosti prebivalstva ter 
izboljšanje lokalne oskrbe prebivalstva kot tudi 
lokalnih gospodarskih in javnih subjektov, 

- animacija lokalnih ponudnikov za pridelavo in 
povečanje količin, 

- povezovanje lokalnih ponudnikov v organizirano 
trženje (vzpostavitev mreže ponudnikov), 

- spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v 
povezavi  s turistično dejavnostjo, lokalno 
preskrbo in razvojem podjetništva (vključevanje 
mladih, brezposelnih, žensk na podeželju v 
aktivnosti odpiranja novih delovnih mest na 
podeželju ob krepitvi endogenih potencialov) 

C1.1.1 
C1.2.1 
C2.1.1 

U1.1. 
U1.2 
U2.1 

U10: Bogato društveno 
življenje 

- spodbujanje društvenega življenja, 
- možnost obogatitve društvenega delovanja, 
- spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja. 

C2.1.1 
C3.2.1 
C3.2.2 
C4.1.1. 
C4.1.2 

U2.1 
U3.1 
U3.2 
U4.1 

U11: Prisotnost 
medgeneracijskega 
sodelovanja 

- vzpostavitev pogojev za medgeneracijsko 
sodelovanje, 

- medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje 
na podeželju in v urbanih območjih 

C4.1.1 
C4.1.2 

U4.1 

U12: Zadovoljiva pokritost z 
osnovnimi socialnimi 
storitvami 

₋ zagotavljanje dostopnosti storitev v urbanih 
okoljih in na podeželju 

VSI CILJI VSI UKREPI 

U13: Ugodni demografski 
kazalci 

- ustvarjati prebivalcem prijazno življenjsko okolje, 
- ustvarjati pogoje za razvoj podjetništva, 

izobraževanja, medgeneracijskega 
udejstvovanja, krepitev zdravega življenjskega 
sloga….. 

VSI CILJI VSI UKREPI 

Preglednica 33: Povezanost ukrepov SLR s cilji in razvojnimi potrebami in možnostmi območja LAS ter analizo 
stanja 

V tabeli navajamo: 
- ukrepe predvidene v SLR,  
- kdo je odgovoren za njihovo izvajanje,  
- časovno opredelitev v katerem obdobju se bo posamičen ukrep izvajal ter  
- finančni okvir po posamičnih ukrepih. 

 

Ukrep 
Odgovornost za 

izvajanje 
Sklad 

Časovna 
opredelitev 

izvajanja 
(2016, 2017, 
2018, 2019, 

2020) 

Načrtovana 
sredstva (EU + 
SLO) (v EUR) 

U 1.1: Podporno okolje za 
razvoj podjetništva 

OOZ Šmarje pri 
Jelšah, MPI Vrelec 
d.o.o., RA Sotla, 
gospodarski subjekti, 
izobraževalne 
institucije, ZRSZZ 

EKSRP 2018-2020  45.929,34 

ESRR 2019-2020  19.304,00 

ESPR   

U1.2: Razvoj in trženje 
lokalnih potencialov 

Zavodi s področja 
turizma, 
KZ Šmarje pri 
Jelšah, KGZS, 
ponudniki  

EKSRP 2017-2020  93.288,27 

ESRR 2019-2020  210.678,27 

ESPR   

U 2.1: Podpora trajnostnemu 
(turističnemu) razvoju 
območja 
 

ZRSVN, ZRSKD, 
Kozjanski park, 
občine na območju, 
zavodi s področja 

EKSRP 2017-2020  450.002,28 

ESRR   

ESPR   
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turizma, NVO, RA 
Sotla, ponudniki 

U3:1: Ohranjanje biotske 
raznovrstnosti in varovanja 
okolja 

ZRSVN, Kozjanski 
park, občine na 
območju, NVO, 
lokalno prebivalstvo 

EKSRP 2018-2020  120.162,69 

ESRR   

ESPR   

U 3.2: Razvoj trajnostnih 
ukrepov za izboljšanje stanja 
okolja 

občine, NVO na 
območju, javni 
zavodi 
 

EKSRP   

ESRR 2017-2020  242.660,59 

ESPR   

U4.1: Spodbujanje 
vseživljenjskega učenja, 
medgeneracijskega 
povezovanja in zdravega 
življenjskega sloga 

Izobraževalne 
inštitucije, knjižnice, 
občine, NVO, lokalno 
prebivalstvo 

EKSRP 2018-2020   
327.852,64 

ESRR 2017-2020  253.834,10 

ESPR   

  EKSRP   

ESRR   

ESPR   

  EKSRP   

ESRR   

ESPR   
Preglednica 34: Ukrepi, odgovornost za izvajanje, časovna opredelitev aktivnosti in načrtovana sredstva. 

 

Potek aktivnosti sodelovanja med LAS 

V SLR je predvideno, da se bo LAS Obsotelje in Kozjansko povezovala z drugimi LAS v skupnih 
partnerskih projektih oz. operacijah sodelovanja. Na to temo so bili organizirani posveti in delavnice s 
strani DRSP in Mreže za razvoj podeželja, opravljenih nekaj razgovorov, zbranih nekaj projektnih 
predlogov z drugimi LAS in med člani LAS. Pristojnost za potrditev operacij sodelovanja je določena v 
Pogodbi o ustanovitvi in delovanju pogodbenega partnerstva LAS. LAS načrtuje operacije sodelovanja, 
ki bodo izhajale iz potreb SLR oz. bodo v skladu z ukrepi in cilji opredeljenimi v SLR, pri čemer bomo 
sodelovali z LAS-i, ki se srečujejo s podobnimi potrebami v lokalnem okolju in projektnimi možnostmi za 
sodelovanje. Nosilec operacije sodelovanja je LAS.  

LAS načrtuje projekt(e) sodelovanja sofinancirane s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP). Projektne predloge za sodelovanje bo LAS Obsotelje in Kozjansko pripravil skupno 
z ostalimi LAS-i vključenimi v operacijo, ob upoštevanju ciljev in ukrepov SLR ter razpoložljivih možnosti 
LAS. Projektne predloge za sodelovanje bo obravnaval Organ upravljanja, ki bo predlog izbora 
posredoval v potrditev Skupščini LAS. 

 
Časovni okvir za izvedbo operacij sodelovanja : 2017-2020 
Odgovornost za izvajanje operacij sodelovanja: LAS 
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12. Opis sistema spremljanja in vrednotenja SLR 

Opis sistema spremljanja in vrednotenja 

 
S sistemom vrednotenja in spremljanja politike »Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« (CLLD) in SLR 
prikazujemo smiselno povezavo med elementi politike v funkcionalno celoto. Sistem je zelo kompleksen 
in zahteva natančno časovno načrtovanje posameznih aktivnosti. Sistem spremljanja in vrednotenja 
sestavljajo deležniki, aktivnosti in mehanizmi za spremljanje in vrednotenje izvajanja SLR LAS Obsotelje 
in Kozjansko, pri čemer je bistvenega pomena koordinacija aktivnosti med izvajanjem in vrednotenjem 
ter vzpostavljen sistem spremljanja uporabe rezultatov vrednotenj - follow-up. 

Sistem spremljanja in vrednotenja v okviru SLR je zasnovan tako, da v največji možni meri upošteva 
potrebe za zagotovitev ustrezne podpore procesu vrednotenja in jasno določa obveznosti posameznih 
deležnikov. Zelo pomembna vidika sistema spremljanja in vrednotenja sta tudi transparentnost in 
odgovornost posameznih deležnikov. 

Za vpogled v ustreznost SLR bomo uporabili koncept presoje operacij, spremljanja in vrednotenja in 
tako najširše obravnavali zastavljeno politiko na način, kjer rezultate učinkov tehtamo s stališča več 
različnih, vendar enako pomembnih vrednot. 

Za opis sistema spremljanja in vrednotenja skupne politike CLLD se smiselno uporabljajo Smernice za 
pripravo strategij lokalnega razvoja v okviru lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem 
obdobju 2014-2020 skupaj z dokumentom Okvir spremljanja in vrednotenja skupne kmetijske politike 
za obdobje 2014–2020, ki je bil pripravljen v sodelovanju med Evropsko komisijo in državami članicami. 

Kot je poudarjeno v dokumentu Okvir spremljanja in vrednotenja skupne kmetijske politike za obdobje 
2014–2020, rezultati spremljanja in vrednotenja zagotavljajo dragocene informacije, ki se lahko 
uporabijo za različne namene. Ti rezultati:  

• zagotavljajo zanesljivo analitično podlago za prihodnje oblikovanje politike, saj omogočajo 
razumevanje uspešnosti ukrepov in posredovanj ter doseganja zastavljenih ciljev, s čimer 
podpirajo razvoj politike;  

• pomagajo pri določanju ciljev politike in programskih ciljev, nato pa se uporabijo za merjenje 
dolgoročnega doseganja teh ciljev; 

• prispevajo k odgovorni javni porabi, zato imajo pomembno vlogo pri odzivanju na pomisleke in 
vprašanja državljanov v zvezi s porabo davkoplačevalskega denarja. 

ka 8:  
V SLR so na osnovi analize stanja in opredeljenih potreb predvideni ukrepi, postavljeni cilji in določeni 
kazalniki, s katerimi bomo dosegli te cilje. Spremljanje in vrednotenje je zato ključnega pomena za 
njeno učinkovito izvajanje.  
 
Načrt vrednotenja SLR 
Načrt vrednotenja prispeva k izboljšanju kakovosti oblikovanja in izvajanja. Namen načrta vrednotenja 
SLR je, da se zagotovi primeren sistem spremljanja in vrednotenja z jasno opredeljenimi vlogami 
posameznih deležnikov, zadostne in ustrezne aktivnosti vrednotenja ter tematske prioritete vrednotenja 
in njihova okvirna časovna opredelitev, da so zagotovljeni pravočasni, pravilni in ustrezni podatki, 
zadostni in ustrezni finančni in človeški viri ter da se zagotovi ciljno informiranje in obveščanje o 
rezultatih vrednotenja in predvsem da je zagotovljen sistem spremljanja uporabe rezultatov vrednotenja. 
 
Načrt vrednotenja je namenjen izboljšanju kakovosti pri izvajanju SLR ter oceni uspešnost, učinkovitost, 
upravičenosti samega izvajanja programa. Namen načrta vrednotenja je zagotovitev primernega 
sistema spremljanja in vrednotenja SLR z jasno opredeljenimi vlogami posameznih deležnikov, 
ustreznimi aktivnostmi vrednotenja ter njihovo okvirno časovno opredelitvijo za zagotovitev pravočasnih, 
pravilnih in ustreznih podatkov o izvajanju. Načrt določa finančne in človeške vire ter zagotovitev ciljnega 
obveščanja o rezultatih vrednotenja. Načrt vrednotenja tako zagotavlja prikaz napredka ter ocene vpliva 
in učinkovitosti izvajanja ukrepov SLR. 

Načrt vrednotenja SLR vsebuje naslednje tematike: 

• teme in aktivnosti vrednotenja,  
• sistem zagotavljanja podatkov,  
• terminski načrt vrednotenja,  
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• uporabljeni viri podatkov,  
• načini obveščanja javnosti o rezultatih vrednotenj in  
• mehanizmi za spremljanje uporabe rezultatov vrednotenja. 

 
Teme in aktivnosti vrednotenja SLR 
Pri spremljanju in vrednotenju izvajanja SLR bomo zasledovali uspešnost doseganja ciljev in kazalnikov, 
ki smo jih podrobneje opredelili znotraj posameznega tematskega sklopa ukrepanja.  
LAS lahko pristopi tudi k specifičnim temam vrednotenja, kot so upravljanje, partnersko sodelovanje, 
inovativnost in podobno. Za morebitne specifične teme se LAS odloči sprotno glede na ugotovljene 
potrebe. 
 
Sistem zagotavljanja podatkov 
Sistem zbiranja podatkov bo zagotovljen iz več virov.  
 
Osnovni podatki in informacije se bodo črpali iz vlog/prijavnic, na osnovi poročil o izvajanju operacij s 
strani koristnikov in priprave zahtevkov.  
 

Podatki bodo zagotovljeni tudi iz naslednjih virov, ki omogočajo spremljanje stanja območja LAS:  

• SURS – podatki o stanju na območju LAS, ki so dostopni na ravni občin ali regije, 

• AJPES – letna poročila o poslovanju gospodarskih subjektov, podatki o gospodarskih subjektih, 

nosilcih registriranih dopolnilnih dejavnostih idr., 

• Kmetijsko gozdarske zbornice: podatki o stanju kmetijstva na območju LAS,  

• Gospodarske zbornice: podatki o poslovanju gospodarskih subjektov, inovacijski aktivnosti 

podjetij ipd., 

• Drugi viri: izvedene študije na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni, druga poročila javnih 

institucij s področij, ki zadevajo območje LAS idr., 

• Spremljalo se bo tudi stanje na terenu za kar se bodo uporabile različne metode 
samovrednotenja: anketni vprašalniki, delavnice, obiski na terenu (pregled izvajanja aktivnosti 
in rezultati). 

 

Za LAS bo vso dokumentacijo v zvezi s postopki spremljanja in ocenjevanja strategije, operacij in 
delovanja partnerstva hranil vodilni partner LAS. Ločeno bo vodena dokumentacija, ki je vezana na 
ocenjevanje delovanje LAS, od dokumentacije, ki je vezana na ocenjevanje operacij v izvajanju. Prav 
tako bo vodilni partner na podlagi ustreznega označevanja omogočal sledljivost vseh dokumentov, ki se 
nanašajo na posamezne izvedene operacije. Tudi vsa finančna dokumentacija bo vodena transparentno 
in na način, da je v vsakem trenutku možna kontrola finančnega stanja po posameznih postavkah na 
računih vodilnega partnerja in LAS. 
 
Terminski načrt 

• Poročanje organu upravljanja 
 
Terminski okvir spremljanja in vrednotenja SLR sledi vsem ključnim dokumentom za izvajanje 
programa CLLD: 
1. sprotno spremljanje izvajanja SLR v času izvajanja operacij; 
2. ob zaključku izvajanja operacij; 
3. letno spremljanje izvajanja SLR pred oddajo poročila zadevnemu skladu; 
4. ob mejnikih (preverjanje uspešnosti na dan 31.12.2018 za EKSRP in leta 2020 za ESRR 

vrednotenje 9. prednostne osi »Spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in 

kakršni koli diskriminaciji«) 
5. ob zaključku programskega obdobja. 

 
Priprava podatkov (spremljanje, vrednotenje) za poročanje OU je potrebno začeti pravočasno, da se 
vsakoletno poročilo odda do 31. marca za obdobje do konca decembra predhodnega leta. Letno poročilo 
predvideva poročanje o vsebinah in podatkih kot jih navajajo smernice SLR (poročilo o doseganju ciljev 
SLR). 
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Terminska opredelitev poročanja OU: 

- 2016: ni obveznosti poročanja 
- 2017: Letno poročanje – do 31.3.2017 za obdobje do 31.12.2016 (za leti 2015 in 2016) (letno 

poročilo + poročilo za vsebine vrednotenja) 
- 2018: Letno poročanje – do 31.3.2018 za obdobje do 31.12.2017 (letno poročilo) 
- 2019: Letno poročanje – do 31.3.2019 – za obdobje do 31.12.2018 (letno poročilo + vsebine 

vrednotenja + preverjanje doseganja mejnikov) 
- 2020: Letno poročanje – do 31.3.2020 za obdobje do 31.12.2019 (letno poročilo)  
- 2020: Vrednotenje 9. prednostne osi »Spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti 

revščini in kakršni koli diskriminaciji«  za OP EKP 2014-2020 
- 2021: Letno poročanje – do 31.3.2021 za obdobje do 31.12.2020 (letno poročilo)  
- 2022: Letno poročanje – do 31.3.2022 za obdobje do 31.12.2021 (letno poročilo)  
- 2023: Letno poročanje – do 31.3.2023 za obdobje do 31.12.2022 (letno poročilo) 
- 2024: Letno poročanje – do 31.3.2024 za obdobje do 31.12.2023 (letno poročilo + vsebine 

vrednotenja v okviru naknadnega vrednotenja) 
 

• Poročanje organom LAS 
Vodilni partner bo vsakoletno poročal organom LAS s poročili o poslovanju LAS za preteklo leto. V 
programskem obdobju bomo letno spremljali in vrednotili izvajanje SLR in izvedenih posameznih 
operacij; uspešnost delovanja lokalnega partnerstva in  relevantnost ciljev bomo preverjali dvoletno.  
LAS bo na podlagi morebitnih odstopanj pri izvajanju strategije ter doseganju kriterijev in kazalnikov 
sprejel ustrezne ukrepe in v evalvacije vključil tudi elemente ugotavljanja in reševanja tveganj pri izvedbi 
posameznih nalog oziroma aktivnosti.  
 
Človeški in finančni viri 
Potrebni finančni viri za izvajanje aktivnosti spremljanja in vrednotenja se bodo zagotavljali iz sredstev, 
ki so predvidena za podukrep Podpora za tekoče stroške in animacijo, kot jih predvideva 41. člen Uredbe 
CLLD. 
 
Vodilni partner bo zagotovil osebo, ki bo odgovorna za izvajanje spremljanja in vrednotenja. Aktivnosti 
vezane na zagotavljanje podatkov za letno poročanje OU se bodo izvajale s človeškimi viri, ki jih 
zagotavlja vodilni partner. Za aktivnosti vrednotenja se bodo po potrebi vključili zunanji strokovnjaki ali 
pa bodo vrednotenje izvedli v celoti zunanji izvajalci. 
 
Ker je vrednotenje SLR nova obveznost za LAS, se pričakuje usmerjevalno vlogo s strani zadevnih 
organov upravljanja ter podporo Mreže za razvoj podeželja v smislu krepitve usposobljenosti LAS za 
izvajanje spremljanja in vrednotenja SLR.  
 
V procesih spremljanja in vrednotenja bodo sodelovali tudi upravičenci, ki zagotavljajo informacije o 
podprtih operacijah. 
 
LAS oz. vodilni partner zagotavlja ustrezno računalniško podporo za shranjevanje in obdelovanje 
podatkov spremljanja.  
 
Način obveščanja javnosti o rezultatih vrednotenj 
Javnost (organi LAS, potencialni koristniki operacij, OU,  širša javnost) bomo redno obveščali o 
rezultatih vrednotenja. Za obveščanje javnosti bo LAS uporabila najmanj naslednje načine: 

1. izjave za javnost in prispevki v medijih, 
2. novinarske konference, 
3. izdelava poročil o uresničevanju strategije za člane LAS (predstavitev na sejah OU in NO, 

Skupščini LAS ter ostalih strokovnih in javnih dogodkih), 
4. organiziranje javnih dogodkov (okrogle mize, predstavitev dobrih praks, organizacija strokovnih 

predavanj, na katerih bodo zainteresirani javnosti predstavljeni rezultati in učinki izvajanja SLR 
na območju LAS), 

5. spletna stran LAS. 
 

Mehanizmi za spremljanje uporabe rezultatov vrednotenja 

Vrednotenje je upravljavsko orodje, ki nam omogoča izboljšati izvajanje obstoječe SLR oziroma se bolje 
pripraviti na naslednje programsko obdobje.  
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Uporaba rezultatov vrednotenja bo lahko podlaga za spremembe SLR, ki bi izhajale iz spremenjenih 
okoliščin na območju LAS in bi vplivale na doseganje ciljev LAS, zastavljenih v SLR. 
 
Mehanizem za uporabo rezultatov vrednotenja in morebitno potrebno ukrepanje bo zagotavljal Organ 
upravljanja LAS, ki bo seznanjen z rezultati vrednotenja ter obravnaval potrebno ukrepanje. Vodilni 
partner bo zagotavljal informacije Organu upravljanja LAS glede izvajanja dogovorjenih ukrepov. 
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13. Opis postopka določitve vodilnega partnerja LAS in opis kadrovskih 
kapacitet, finančni viri, izkušnje in znanje 
 
Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Uredba 
CLLD)  v 11. členu v 14. odstavku omogoča lokalnemu partnerstvu, da izbere enega izmed članov LAS, 
kot vodilnega partnerja, ki bo opravljal naloge vodenja in upravljanja LAS. Kot drugo možnost izbora 
vodilnega partnerja je izbor po postopku javnega naročanja. Lokalno partnerstvo Obsotelje in Kozjansko 
se je odločilo za izbor Vodilnega partnerja izmed članov LAS s potrditvijo in podpisom Pogodbe o 
ustanovitvi partnerstva in delovanja LAS Obsotelje in Kozjansko. 
 
Opis postopka določitve vodilnega partnerja LAS 
 
Na osnovi pobude občin LAS je bil na spletni strani LAS dne 26. 5. 2015 objavljen Javni poziv za članstvo 
v LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020. K članstvu je pristopilo 43 članov iz javnega, ekonomskega 
in zasebnega sektorja, ki so bili v mesecu septembru 2015, s strani pobudnikov za ustanovitev LAS, 
povabljeni na podpis Pogodbe o ustanovitvi partnerstva in delovanja LAS Obsotelje in Kozjansko (v 
nadaljevanju Pogodba). V predlogu Pogodbe je bil v 24. členu predlagan način izbora Vodilnega 
partnerja izmed članov LAS. Člani LAS so imeli možnost pred podpisom pogodbe (določen je bil rok za 
oddajo pripomb) podati pripombe na Pogodbo oz. predloge za spremembo Pogodbe. V roku 
pripomb/predlogov LAS ni prejel, prav tako ni bilo drugih predlogov glede izbora vodilnega partnerja 
podanih v razpravi pred podpisom Pogodbe. Vsi člani LAS so se strinjali z načinom izbora vodilnega 
partnerja, kar so potrdili s podpisom Pogodbe 29. septembra 2015. 
 
Ustanovna in hkrati 1.seja Skupščine LAS Obsotelje in Kozjansko je bila sklicana za 29. septembra 
2015. Dnevni red z gradivom za sejo so člani LAS prejeli teden dni pred sejo. Pod točko 4 je bil na 
dnevnem redu izbor vodilnega partnerja. Člani LAS so bili, v vabilu na sejo Skupščine, pozvani k podaji 
utemeljenih predlogov (podkrepljenimi z dokazili) za vodilnega partnerja LAS, ki bo opravljal naloge 
vodenja in upravljanja LAS. Vodilni partner mora biti kadrovsko, finančno in upravno sposoben voditi 
LAS ter imeti izkušnje z upravljanjem razvojnih programov ter upravljanjem javnih sredstev. Zagotoviti 
mora operativno delovanje. Za nakazilo finančnih sredstev mora za LAS zagotoviti ločen transakcijski 
račun. Vzpostavljen mora imeti ločen računovodski sistem ali ustrezne računovodske kode za vse 
transakcije opravljene v okviru transakcijskega računa. Zagotoviti mora preglednost svojega delovanja 
in zagotoviti sledljivost in nadzor nad zakonito porabo javnih sredstev ter s svojim delovanjem 
preprečevati konflikt interesov. Naloge vodilnega partnerja so opredeljene v 24. členu Pogodbe o 
ustanovitvi in delovanju pogodbenega partnerstva Lokalne akcijske skupine Obsotelje in Kozjansko za 
programsko obdobje 2014-2020. 
 
Na 1. seji Skupščine, 29.9.2015, je bil pri točki 4 s strani članov LAS podan en predlog za vodilnega 
partnerja, in sicer se je predlagal javni zavod Razvojna agencija Sotla, ki izpolnjuje vse pogoje, ki jih 
predpisuje 13. člen Uredbe CLLD. Po podanem predlogu na seji Skupščine se je seja prekinila, da je 
zasedal  Organ upravljanja LAS, ki je opravil izbor Vodilnega partnerja na osnovi danega predloga. Člani 
Organa upravljanja so pregledali dokazila Razvojne agencije Sotla, ki so izkazala kadrovsko, finančno 
in prostorsko sposobnost javnega zavoda. Dokazila so zajemala: pisno utemeljitev za izbor Razvojne 
agencije Sotla za vodilnega partnerja LAS 2014 – 2020(z opredelitvijo referenc oz. izkušenj, kadrovskih, 
prostorskih kapacitet, načinom financiranja ipd.), poslovno in finančno poročilo Razvojne agencije Sotla 
za leto 2014 ter tekoči bančni izpisek, ki izkazuje likvidnostno stanje javnega zavoda. Na osnovi 
pregledanih dokazil je Organ upravljanja na 1. redni seji, dne 29.9.2015 sprejel sklep, da se za vodilnega 
partnerja LAS Obsotelje in Kozjansko za obdobje 2014-2020 izbere Razvojna agencija Sotla in predlog 
izbora se posreduje v potrditev Skupščini LAS. 
 
Po zasedanju Organa upravljanja se je nadaljevala 1. seja Skupščine na kateri je predsednik LAS 
Skupščino seznanil s sprejetim sklepom Organa Upravljanja, da se za Vodilnega partnerja izbere javni 
zavod Razvojna agencija Sotla. Skupščina LAS je soglasno potrdila izbor vodilnega partnerja. Sprejet 
je bil sklep: Na predlog Organa upravljanja se za Vodilnega partnerja LAS Obsotelje in Kozjansko za 
programsko obdobje 2014 – 2020 izbere in potrdi javni zavod Razvojna agencija Sotla. 
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Osnovi podatki vodilnega partnerja Razvojne agencije Sotla: 
INSTITUCIJA: RAZVOJNA AGENCIJA SOTLA 
NASLOV: AŠKERČEV TRG 24, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH 
ZAKONITI ZASTOPNIK: BOJANA ŽABERL, DIREKTORICA 
Telefon: 03/817 18 60 
Matična številka: 1587609 
Davčna številka: SI 54935580 
Elektronski naslov: rasotla@siol.net 
Spletna stran: www.ra-sotla.si 
 
Opis kadrovskih kapacitet, finančnih virov, izkušenj in znanj vodilnega partnerja Razvojne 
agencije Sotla 
 
Razvojna agencija Sotla je organizirana kot javni zavod (ustanovljena s strani občin: Kozje, Podčetrtek, 
Rogatec, Rogaška Slatina in Šmarje pri Jelšah) in že od leta 2001 aktivno deluje na območju subregije 
Obsotelje in Kozjansko, s partnerskim povezovanjem v »mrežo domačih in tujih partnerjev« pa obseg 
svojega delovanja širi tudi širše v regiji in izven njenih meja. V zadnjih letih je obseg poslovanja razširila 
in sicer na področje upravljanja večletnih razvojnih programov, kot so: upravljanje Območnega 
razvojnega partnerstva Obsotelje in Kozjansko, zagotavljanje podpornih storitev za razvoj podjetništva, 
upravljanje Lokalne akcijske skupine za razvoj podeželja v obdobju 2007-2013, koordinacijo aktivnosti 
za skupno promocijo Obsotelja in Kozjanskega. Z namenom, da bi pospešili razvoj lokalnega okolja se 
vključuje v projekte subregionalnega, čezmejnega in mednarodnega pomena, in sicer s področja razvoja 
podeželja, podjetništva, turizma, človeških virov, varovanja narave in okolja… Aktivno sodeluje v regijski 
mreži območnih razvojni agencij in se vključuje v regionalni razvoj Savinjske regije ter sodeluje s 
pristojnimi ministrstvi na področju programiranja n izvajanja regionalnih politik. 
 
V nadaljevanju je navedenih nekaj ključnih področij delovanja in referenc: 
 
I.Upravljanje razvojnih programov oz. opravljanje razvojnih nalog v javnem interesu: 

1. upravljanje Območnega razvojnega partnerstva Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2007-2013 in 
2014-2020 (priprava Območnega razvojnega programa Obsotelje in Kozjansko 2007-2013 in 
2014-2020, vključevanje v Regionalni razvojni program Savinjske regije 2007-2013 in 2014-
2020, opravljanje tehnične, strokovne in administrativne podpore delovanju Območnega sveta 
ORP in Območnega razvojnega sveta ORP, priprava in izvajanje skupnih regijskih razvojnih 
projektov ipd.), 

2. izvajanje celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM na lokalnem nivoju od leta 2006 
dalje (informiranje in podjetniško svetovanje potencialnim podjetnikom in delujočim podjetjem na 
območju subregije Obsotelje in Kozjansko, brezplačna izvedba registracij dejavnosti, 
organizacija podjetniških delavnic in usposabljanj), 

3. upravljanje LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2007 – 2013 (eden od 
pobudnikov za ustanovitev LAS, zastopanje LAS v pravnem prometu, priprava Strategije 
lokalnega razvoja 2007-2013, strokovna in administrativna podpora delovanju organov LAS, 
izvajanje izobraževalnih in promocijskih aktivnosti, pomoč prijaviteljem pri prijavah na javne 
pozive, priprava načrtov izvedbenih projektov, spremljanje LEADER projektov, priprava 
zahtevkov in poročil za Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, animacija lokalnega 
okolja za vključitev v LAS, informiranje širše javnosti …), 

4. koordinacija aktivnosti za skupno promocijo Obsotelja in Kozjanskega  (organizacija skupnih 
promocijskih dogodkov, priprava skupnih promocijska gradiv, razvoj novih turističnih produktov, 
predstavitve v medijih, vključevanje nevladnih organizacij in ponudnikov na podeželju…), 
 

II.Izvajanje projektov subregionalnega, čezmejnega in mednarodnega pomena, in sicer s 
področja razvoja podeželja, podjetništva, turizma, razvoj človeških virov, varovanja narave in 
okolja…: 

1. Projekti lokalnega pomena: Oživitev VTC 10, Kolesarimo po Obsotelju in Kozjanskem, 
Privoščimo si domače, Razvajanja Obsotelja in Kozjanskega…, 

2. Projekti čezmejnega sodelovanja: SI-AT (Vino cool), SI-HR (48 UR, Ride&Bike, Spirit, Wellnes 
3+), 

3. Projekti mednarodnega sodelovanja: Riding with Finns (LEADER),  Nice (Erasmus +). 
 

http://www.ra-sotla.si/
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Razvojna agencija Sotla razpolaga z ustreznimi prostorskimi pogoji, sedež ima na Aškerčevem trgu 24 
v Šmarju pri Jelšah, kjer ima v večletnem najemu (najemodajalec: Občina Šmarje pri Jelšah) poslovne 
prostore v velikosti 68, 88m2 (4 pisarne, sanitarije, arhiv in skladiščni prostori). Poslovni prostori so 
opremljenimi z vso potrebno opremo (pisarniško pohištvo, ognjevarna omara, računalniki, tiskalniki, 
kopirni stroj, fax, telefonsko in internet omrežje,  spletna stran, elektronski naslov….).  

Razvojna agencija Sotla razpolaga z ustreznim kadrom, na zavodu je zaposlenih 5 oseb, od tega so 4 
osebe zaposlene osebe za nedoločen čas, 1 oseba preko programa javnih del za potrebe administracije. 
Ostali zaposleni pokrivajo posamična področja, in sicer:  podjetništvo, podeželje, turizem, direktorica 
poleg vodenja zavoda pokriva tudi področje regionalnega razvoja, sodeluje pri upravljanju LAS in drugih 
projektih. Zaposleni v zavodu imajo izkušnje in reference z upravljanjem razvojnih programov, s pripravo 
in izvajanjem razvojnih projektov, izvedbo svetovanj, izvedbo in organizacijo izobraževanj in drugih 
dogodkov in opravljanjem drugih nalog za zavod.  

Razvojna agencija Sotla ima izkušnje z upravljanjem javnih sredstev, saj pridobiva prihodke za svoje 
delovanje iz sredstev ustanoviteljev (občinski proračuni), Evropskimi in nacionalnimi sredstvi za 
izvajanje projektov in razvojnih programov (EU skladi, sredstva ministrstev) in opravljanjem storitev za 
trg. Financiranje zavoda je glede na vire financiranja razpršeno, kar je tudi v preteklih in tekočem letu 
omogočalo, da se javni zavod ni srečeval z likvidnostnimi težavami in ni najemal kreditnih sredstev. 
Javni zavod že več let posluje pozitivno, kar dokazujejo vsakoletna letna poročila posredovana na 
AJPES in ustanoviteljem. 

Razvojna agencija Sotla ima sklenjeno pogodbo (do 31.12.2016 z možnostjo podaljšanja) z zunanjim 
računovodskim servisom – Barbara Škorjanc s.p., Ulica na livado 30, Šmarje pri Jelšah, ki opravlja 
računovodske in finančne storitve za potrebe zavoda. V obdobju 2007-2013 je Razvojna agencija Sotla 
že opravljala vlogo upravljavca LAS, in v ta namen so se vodili ločeni računovodski izkazi za LAS, 
pripravljala letna poročila za LAS, odprl se je ločen transakcijski račun LAS in Razvojna agencija Sotla 
je zastopala LAS v pravnem prometu. Takšen način dela, ki zagotavlja preglednost delovanja in 
sledljivost, nadzor nad zakonito porabo javnih sredstev se predvideva tudi v prihodnje.  

Razvojna agencija Sotla bo dolžna spoštovati odločitve organov LAS in njihove interne in splošne akte 
ter zagotavljati vpogled v poslovanje LAS s čimer se bo zagotovil nadzor nad zakonito porabo javnih 
sredstev ter preprečeval konflikt interesov. 

Za izvajanje nalog vodenja LAS se predvideva, da bo vodilni partner povprečno mesečno zagotovil do 
2 PDM (odvisno od mesečnega obsega nalog). Pri vodilnem partnerju je ena zaposlena oseba, ki bo 
predvidoma polni delovni čas izvajala naloge za potrebe vodenja LAS (oseba je zaposlena na del. mestu 
svetovalec za razvoj podeželja). Ker je predviden obseg dela večji bo pri vodenju LAS sodeloval tudi 
drug razpoložljiv kader pri vodilnem partnerju glede na mesečni obseg dela za LAS (direktorica 
vodilnega partnerja, po potrebi projektna(i) sodelav(ec)ka ali administrator(ka). Za potrebe opravljanja 
vodstvenih/zahtevnejših nalog se bo z določenim številom ur mesečno vključila direktorica vodilnega 
partnerja, za administrativna in druga potrebna (operativna) dela bo po potrebi (določeno število ur na 
mesec) vključena še ena oseba (npr. projektna(i) sodelav(ec)ka ali administrator(ka). Za opravljanje del 
s področja računovodstva in finančnega poslovanja ima vodilni partner sklenjeno pogodbo (do 
31.12.2016 z možnostjo podaljšanja) z zunanjim računovodskim servisom – Barbara Škorjanc s.p., Ulica 
na livado 30, Šmarje pri Jelšah. Zaposlena oseba pri računovodskem servisu bo v potrebnem obsegu 
ur za LAS vodila ločene računovodske izkaze za LAS, pripravljala letna poročila za LAS, izvajala 
finančne transakcije za potrebe LAS in po potrebi opravljala druge naloge. Prav tako se bo v mesečno 
kvoto PDM štelo delo pri drugih pogodbenih sodelavcih (npr. ure delavca v podjetju Ellatron d.o.o., ki za 
potrebe vodilnega partnerja opravlja računalniška vzdrževalna dela, delavca iz podjetja Drugi svet d,o,o, 
ki opravlja naloge vzdrževanja spletne strani, lahko tudi študentsko delo za primer animacijskih in 
promocijski aktivnosti ipd.). 
 
Naloge, ki jih bo vodilni partner opravljal za LAS so opredeljene v pogodbi med vodilnim partnerjem in 
LAS: 
- organiziral delovanje LAS, skrbel za dokumentacijo in arhiv LAS, 
- nudil organom LAS prostorsko, logistično, administrativno, strokovno in tehnično podporo, ki jo ti 

potrebujejo za svoje delovanje, 
- na svojem poslovnem naslovu gostoval poslovni naslov LAS, tako da zagotavlja naslov za sprejem 

pošte za LAS in tudi sprejema pošto za LAS, 
- informiral člane LAS o svojem delu, 
- pripravil letno poročilo LAS in letni finančni in delovni načrt LAS in ju posredoval Organu upravljanja 

LAS v potrditev, 
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- sodeloval pri pripravi in izvedbi prijave na razpis za izbor in potrditev Lokalno akcijskih skupin, 
- zagotavljal in ažurno upravljal s spletno stranjo LAS,  
- organiziral delovanje LAS in opravlja dejavnosti stikov z javnostjo, 
- upravlja transakcijski račun LAS, 
- zagotovil ločen transakcijski račun LAS, 
- vzpostavil računovodski sistem ali ustrezne računovodske kode za vse transakcije opravljene v 

okviru transakcijskega računa, 
- sodeloval pri pripravi SLR in jo promoviral, 
- pripravljal in distribuiral promocijsko gradivo, s katerim predstavlja SLR, 
- izvajal informiranje, animacijo in motivacijo prebivalcev ter drugih subjektov iz območja LAS, jih 

spodbujal k sodelovanju na javnih pozivih LAS in k drugim oblikam sodelovanja pri izvajanju SLR,  
- zagotavljal informacije vsem zainteresiranim na območju LAS o delovanju LAS in o SLR, 
- zagotavljal vse potrebne informacije, potrebne za omogočanje spremljanja in vrednotenja SLR, 
- predlagal Organu upravljanja LAS spremembo SLR, če oceni, da je to potrebno, 
- do 31. marca za preteklo leto pripravil letno poročilo o izvajanju SLR, 
- objavljal javne pozive LAS in razpisno dokumentacijo na spletni strani LAS ter obvestilo o tem po 

potrebi tudi v medijih, 
- skrbel za izvedbo javnih pozivov, za izdelavo s tem povezane dokumentacije in za nemoteno 

delovanje Ocenjevalne komisije,  
- izvajal delavnice za potrebe pravilnega izpolnjevanja prijavnih obrazcev, 
- na javnih pozivih izbrane projekte  posredoval v potrditev pristojnemu  organu v končno potrditev, 
- opravljal druge naloge v zvezi z javnimi pozivi v skladu s sklepi organov LAS, 
- skrbel za krepitev subjektov na območju LAS za razvoj in izvajanje projektov, vključno s 

spodbujanjem zmogljivosti njihovega upravljanja projektov, tako da jim nudi strokovno svetovanje 
in podporo pri pripravi, upravljanju in vodenju projektov, 

- zbiral projektne ideje, ki jih predlagajo člani LAS in drugi subjekti iz območja LAS, ter jih pomaga 
razvijati, 

- pripravljal in vodil projekte, kjer je nosilec LAS,  
- spremljal izvajanje projektov, ki so bili izbrani na javnih pozivih LAS, kar zajema tudi spremljanje 

mejnikov in ciljev projektov, izvajanje nadzora nad njihovo izvedbo in financiranjem,  
- informiral izvajalce projektov o njihovih pravicah in obveznostih, vključno z obveznostmi po zadnjem 

izplačilu sredstev, 
- izvajal nadzor nad izvajanjem projektov po izplačilu sredstev, 
- zagotovil varen elektronski predal za prejem elektronske pošte, 
- uredil dostop do informacijskih sistemov ustreznih skladov pred vlaganjem vlog in zahtevkov za 

izplačilo,  
- zagotavljal posredovanje vlog in zahtevkov za izplačilo v skladu s pravili ustreznega sklada in nudi 

podporo pri posredovanju takšnih zahtevkov in 
- pred posredovanjem zahtevkov ustreznemu skladu za povračilo stroškov preveril, če so upoštevana 

pravila označevanje, upravičenost stroškov in skladnost s Strategijo lokalnega razvoja ter 
operativnimi programi. 

- sodeloval z drugimi Lokalnimi akcijskimi skupinami, 
- sodeloval z državnimi organi, revizijskimi in nadzornimi organi,  
- opravljal druge naloge, določne v splošnih aktih LAS, s sklepi organov LAS ali v predpisih, 
- opravljal druge naloge, ki se lahko naknadno določijo z dodatkom k tej pogodbi, ki postane njen 

sestavni del. 
 

Iz zgoraj navedenega izhaja, da je Razvojna agencija Sotla kadrovsko, finančno in upravno sposobna 
voditi LAS tudi v obdobju 2014-2020, ima izkušnje z upravljanjem razvojnih programov in javnih sredstev 
in izpolnjuje druge zahtevane pogoje. 
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14. Opis nalog, odgovornosti in postopkov sprejemanja odločitev organov LAS 
 
LAS Obsotelje in Kozjansko je bila ustanovljena na osnovi Pogodbe o ustanovitvi partnerstva in 
delovanja LAS Obsotelje in Kozjansko (v nadaljevanju Pogodba), katere podpis je potekal  29. 
septembra 2015 in katero je podpisalo 43 ustanoviteljev. V LAS lahko pristopijo novi člani iz javnega, 
ekonomskega in zasebnega sektorja (javni poziv za vstop v članstvo je odprt). V Pogodbi so opredeljeni 
organi LAS, in sicer: Skupščina LAS, Organ upravljanja LAS, Predsednik LAS, Podpredsednik LAS, 
Nadzorni organ in Ocenjevalna komisija. Po potrebi lahko Organ upravljanja LAS imenuje tudi razne 
delovne skupine oz. odbore. Pogodba dopušča uvedbo članarine za člane LAS. 
 
Skupščina LAS 
Skupščino sestavljajo vsi člani LAS, ki so predstavniki javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja. 
Skupščina LAS je lahko redna ali izredna. Redna Skupščina LAS se sklicuje najmanj enkrat letno. 
Sklicuje jo Organ upravljanja LAS ali na pobudo Vodilnega partnerja.  
Izredna Skupščina LAS se skliče na zahtevo najmanj tretjine članov LAS in če se zahtevi predloži dnevni 
red in gradiva, potrebna za odločanje. Skupščina LAS lahko sklepa tudi na dopisni seji, ki jo skliče 
predsednik LAS, v primeru njegove odsotnosti oz. nedosegljivosti pa podpredsednik LAS. 
Skupščina je sklepčna in veljavno odloča, če ji prisostvuje več kot polovica članov LAS. Odločitve 
sprejema z navadno večino glasov na seji prisotnih članov. Vsak član LAS ima na skupščini en glas.  
Skupščina lahko veljavno odloča pol ure po sklicu, če je prisotna več kot 1/3 članov LAS, če so bili člani 
na to posebej opozorjeni v vabilu. Na sejah skupščine LAS se odloča z javnim glasovanjem, tajno se 
glasuje, če to zahteva večina na seji prisotnih članov. Sejo skupščine vodi Predsednik LAS.  
Naloge skupščine so: sodeluje pri pripravi SLR, potrjuje dokument SLR pred posredovanjem v pregled 
Koordinacijskemu odboru CLLD ter morebitne spremembe SLR, izmed članov LAS izvoli predsednika 
LAS, podpredsednika LAS, člane Nadzornega organa in člane Organa upravljanja LAS ter njihove 
nadomestne člane, razrešuje predsednika LAS, podpredsednika LAS, člane in nadomestne člane 
Organa upravljanja LAS  ter člane Nazornega organa, če ti delujejo v nasprotju s pogodbo, splošnimi 
akti LAS, sklepi organov LAS ali v nasprotju z nameni in interesi LAS, potrdi Metodologijo za izbor in 
ocenjevanje operacij, potrdi operacije, ki jih bo izvajal LAS, sprejme letno in finančno poročilo LAS, na 
predlog Organa upravljanja LAS obravnava finančni in delovni načrt LAS, sklepa o izključitvi člana iz 
LAS, odloča o uvedbi in višini članarine, odloča o višini sejnin organov LAS, potrdi izbor vodilnega 
partnerja LAS, odloča o ugovorih in pritožbah zoper sklepe drugih organov LAS, odloča o prenehanju 
delovanja LAS, potrdi pravila delovanja LAS in druge potrebne pravno-formalne dokumente, odloča o 
drugih, s pogodbo in drugimi pravnimi akti določenih zadevah, pomembnih za delovanje in poslovanje 
LAS, v zvezi s potrjevanjem/izborom operacij odloča o pritožbi na 2. Stopnji (odločitev je dokončna). 
Skupščina LAS potrjuje operacije, ki jih bo izvajal LAS. Pri odločanju  o potrjevanju operacij, ki jih bo 

izvajal LAS, se bo zadostilo pogoju, da najmanj 50% glasov prispevajo partnerji, ki niso javni organi. 

Ravnovesje med sektorji v članstvu se bo vseskozi uravnavalo tako, da nobena interesna skupina ne 
bo imela več kot 49% glasovalnih pravic. V kolikor se bo ugotovilo, da bi se lahko struktura članstva 
porušila se bo poskušalo članstvo uravnotežiti tako, da se bo v partnerstvo povabilo toliko partnerjev iz 
posameznega sektorja, da bo članstvo spet uravnoteženo.  

Za zagotovitev sklepčnosti na sejah Skupščine LAS se bo pred vsako sejo skupščine po telefonu 
preverjalo udeležbo na seji. Na ta način se že pred sejo dokaj gotovo ve kakšna bo udeležba, tudi glede 
na posamezni sektor. V kolikor udeležba iz določenega sektorja ne bi bila zadostna, se bo poskušalo to 
težavo odpraviti z osebnim povabilom posameznim članom. Tako se bo skušalo zagotavljati potrebno 
udeležbo za sklepčnost na sejah in vzdrževati uravnoteženost članstva po posamičnih sektorjih. 

V kolikor po vseh zgoraj navedenih prizadevanjih, ne bi uspeli zagotoviti uravnoteženega članstva ali bi 
udeležba na seji skupščine ne bila uravnotežena v smislu določbe 32. člena Uredbe 1303/2013,  potem 
bo uporabljen naslednji način za izpolnjevanje te določbe: Pri vsakem glasovanju se predhodno preveri 
število prisotnih članov po interesnih skupinah. Če posamezna skupina presega 49% od skupnega 
števila prisotnih, se njihovi glasovi pomnožijo z določenim ponderjem. Ponder ni fiksen, ampak se sproti 
izračuna pred vsakim glasovanjem. Velikost ponderja se določi tako da po zmnožku največja interesna 
skupina ne presega 49% glasov. Vedno ponderiramo glasove članov največje skupine s ponderjem 
manjšim od 1. Pri izvedbi glasovanja se potem preštejejo njihovi glasovi in skupno število oddanih glasov 
(posebej glasovi ZA in posebej PROTI) se pomnoži z vnaprej določenim ponderjem.  
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Organ upravljanja LAS 
Organ upravljanja LAS predstavlja najvišji izvršilni organ LAS in je za svoje delo odgovoren Skupščini 
LAS.  Organ upravljanja LAS sestavljajo predstavniki javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja, pri 
čemer noben sektor nima več kot 49% glasovalnih pravic na ravni odločanja. Organ upravljanja LAS 
šteje 7 članov, od katerih so: 3 predstavniki javnega sektorja (občine, krajevne skupnosti, javni zavodi, 
javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava),2 predstavnika ekonomskega sektorja 
(gospodarske družbe, osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost, kmetje, ki opravljajo tržno dejavnost 
(osnovno ali dopolnilno dejavnost na kmetiji), druge pravne osebe zasebnega prava, ustanovljene za 
ustvarjanje ali delitev dobička),2 predstavnika zasebnega sektorja (društva, zasebni zavodi, ustanove 
in druge nevladne organizacije oziroma pravne osebe zasebnega prava, ki niso ustanovljene za namene 
ustvarjanja dobička ali opravljanja pridobitne dejavnosti in ki presežka prihodkov ne delijo, kmetje, ki ne 
opravljajo dejavnosti na trgu, posamezniki). 

Organ upravljanja LAS vodi Predsednik LAS, ki je hkrati tudi Predsednik Organa upravljanja LAS in 
Skupščine LAS. Člane Organa upravljanja LAS voli in razrešuje Skupščina LAS. Skupščina LAS lahko 
imenuje tudi nadomestne člane Organa upravljanja za izvedbo določenega postopka, kadar se morajo 
člani na seji izločiti zaradi navzkrižja interesov. Organ upravljanja LAS odloča na sejah katere sklicuje 
in vodi predsednik LAS, v primeru njegove odsotnosti oz. nedosegljivosti pa seje sklicuje in vodi 
podpredsednik LAS. Seje sklicuje Predsednik LAS samoiniciativno ali na predlog Vodilnega partnerja 
ali na zahtevo vsaj tretjine članov Organa upravljanja LAS. Organ upravljanja LAS se sestaja po potrebi, 
najmanj dvakrat letno.  
 
Organ upravljanja LAS veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot polovica članov organa. Odločitve 
sprejema z navadno večino glasov na seji prisotnih članov. Vsak član ima 1 glas. Na sejah Organa 
upravljanja LAS se odloča z javnim glasovanjem, tajno se glasuje, če to zahteva večina na seji prisotnih 
članov. Organ upravljanja, na podlagi poročila in predloga seznama operacij za sofinanciranje 
Ocenjevalne komisije, odloči o izboru operacij za sofinanciranje, pri čemer mora za veljavnost takšne 
določitve glasovati najmanj polovica članov Organa upravljanja, ki niso predstavniki javnega sektorja. 
Organ upravljanja lahko sklepa tudi na dopisni seji, ki jo skliče predsednik LAS, v primeru njegove 
odsotnosti oz. nedosegljivosti pa podpredsednik LAS. Glavna naloga Organa upravljanja je, da 
organizira delo LAS in uresničuje program dela in sklepe, ki so bili sprejeti na Skupščini LAS. 
Ostale naloge Organa upravljanja LAS so: sklicuje Skupščino LAS, izvršuje določitve in sklepe 
Skupščine LAS, pripravi pogodbo z Vodilnim partnerjem LAS, izbere vodilnega partnerja LAS, pripravi 
letni načrt aktivnosti, obravnava in potrjuje letni finančni in delovni načrt LAS, imenuje in razrešuje 
Ocenjevalno komisijo za ocenjevanje prijavljenih operacij v okviru SLR in njene nadomestne člane, na 
podlagi poročila Ocenjevalne komisije izbere in potrdi operacije, v zvezi s potrjevanjem/izborom operacij 
odloča o pritožbi na 1. stopnji, predlaga operacije, ki jih bo izvajal LAS, odloča o pripravi in objavi javnih 
poziv za izbor operacij za izvajanje SLR, pripravi pogodbe z upravičenci, obravnava in potrjuje letno 
poročilo LAS (finančno poročilo in poročilo o delu) ter ga posreduje v sprejem skupščini LAS, organizira 
aktivnosti pri izvajanju nalog LAS, po potrebi ustanavlja in ukinja začasna in trajna delovna telesa, 
obravnava Strategijo lokalnega razvoja, poda predloge za spremembe in jih da v sprejem Skupščini 
LAS, obravnava Metodologijo za izbor in ocenjevanje operacij in poda predloge za spremembo le-te ter 
jo da v sprejem Skupščini LAS, skrbi za učinkovito delovanje LAS, njeno plačilno sposobnost in 
usklajenost postopkov z veljavno zakonodajo, predlaga uvedbo in višino članarine za člane LAS in jo 
posreduje v potrditev Skupščini LAS, sprejema odločitve o vključevanju in sodelovanju z drugimi 
sorodnimi organizacijami, obravnava poročilo o evalvaciji doseganja rezultatov/kazalnikov SLR, odloča 
o drugih, s pogodbo ali sklepi skupščine LAS določenih zadevah in o vseh ostalih vprašanjih, ki niso v 
pristojnosti Skupščine LAS. 
Organ upravljanja LAS je izvoljen za dvoletno mandatno obdobje od 29.9.2015 do 29.9.2017. 
 
Predsednik LAS 
Predsednik Organa upravljanja LAS, ki je hkrati predsednik LAS, je pooblaščeni predstavnik LAS in 
zastopa LAS v razmerju do tretjih oseb. Za svoje delo je Predsednik LAS odgovoren Skupščini in Organu 
upravljanja LAS. Predsednik LAS podpisuje, v imenu LAS, vse pravne zavezujoče listine in dokumente, 
v času njegove odsotnosti ali zadržanosti opravlja to funkcijo podpredsednik LAS. Predsednika LAS voli 
Skupščina LAS. Glavne naloge predsednika LAS so: sklicuje in vodi seje Organa upravljanja LAS in 
vodi seje Skupščine LAS, skrbi za izvajanje sklepov Organa upravljanja LAS in Skupščine LAS, 
podpisuje pogodbe in druge dokumente v imenu LAS, predstavlja in zastopa LAS v javnosti, opravlja 
druge naloge v skladu s pogodbo, drugimi splošnimi akti LAS ali sklepi Skupščine in Organa upravljanja 
LAS. 
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Za predsednika LAS je bil na seji Skupščine 29.9.2015 izvoljen g. David Stupica, predstavnik občine 
Šmarje pri Jelšah v LAS. Predsednik je bil izvoljen za dvoletni mandat od 29.9.2015 do 29.9.2017. 
 
Podpredsednik LAS 
Podpredsednik LAS ima vse pristojnosti in naloge predsednika LAS, vključno z zastopanjem LAS in 
podpisovanjem pogodb in drugih dokumentov v imenu LAS, če je predsednik LAS odsoten, nedosegljiv, 
nezmožen za delo.Za svoje delo je Podpredsednik LAS odgovoren Skupščini in Organu upravljanja 
LAS. Podpredsednika LAS  izvoli Skupščina LAS za dvoletno mandatno obdobje. Podpredsednica LAS 
je izvoljena za obdobje od 29.9.2015 do 29.9.2017. 
 
Nadzorni organ LAS 
Nadzorni organ LAS nadzoruje in spremlja delo vseh organov LAS, zlasti pa celotno gospodarsko, 
finančno in materialno poslovanje.  Nadzorni organ LAS in je sestavljen iz treh članov in sicer: enega 
predstavnika javnega sektorja, enega predstavnika ekonomskega sektorja in enega predstavnika 
zasebnega sektorja. Člane Nadzornega organa voli in razrešuje Skupščina LAS. Nadzorni organ je za 
svoje delo odgovoren Skupščini LAS. Član Nadzornega organa ne more biti ista oseba, ki je član Organa 
upravljanja LAS, ali oseba, ki opravlja delo pri/za Vodilnega partnerja LAS. 
Nadzorni organ ima naslednje pristojnosti in naloge: prisostvovanje na sejah Skupščine LAS, sejah 
Organa upravljanja ter njihovih delovnih telesih ter imeti na razpolago vsa gradiva, obravnava in daje 
soglasje k predlogu letnega načrta aktivnosti, ki ga pripravi Organ upravljanja, nadzira delo Organa 
upravljanja LAS, Predsednika LAS in podpredsednika LAS in drugih organov LAS, nadzira delo 
Vodilnega partnerja, pripravlja poročila o svojem delu za organe LAS, ob morebitnih nepravilnostih 
postavi časovno opredeljeno obdobje za odpravo nepravilnosti in po pretečenem roku preveri njihovo 
odpravo, v primeru nadaljevanja nepravilnosti ali večjih nepravilnosti predlaga organom LAS ustrezne 
ukrepe zoper kršitelja in če je potrebno tudi razrešitev organov oz. prekinitev pogodbe, druge naloge v 
skladu s pogodbo ali drugimi splošnimi akti LAS. 
Nadzorni organ sklicuje in vodi predsednik Nadzornega organa. Seje sklicuje glede na potrebe LAS, a 
najmanj enkrat letno. Člani Nadzornega organa na prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika Nadzornega 
organa in njegove namestnika, ki nadomešča predsednika Nadzornega organa v primeru njegove 
odsotnosti oz. zadržanosti. Nadzorni organ sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov, vsak 
član ima en glas. Na sejah Nadzornega organa LAS se odloča z javnim glasovanjem, tajno se glasuje, 
če to zahteva večina na seji prisotnih članov. 
Nadzorni organ je izvoljen za dvoletno mandatno obdobje, od 29.9.2015 do 29.9.2017. 
 
Ocenjevalna komisija 
Ocenjevalna komisija je delovno telo LAS, ki pregleduje in ocenjuje prijave na javne pozive LAS, ter o 
tem poroča Organu upravljanja LAS. Ocenjevalna komisija ima tri člane in je sestavljena iz neodvisnih 
strokovnjakov, ki morajo imeti strokovne reference, zlasti s področja upravljanja operacij. Člani izmed 
sebe izvolijo predsednika Ocenjevalne komisije. Člane Ocenjevalne komisije imenuje Organ upravljanja 
LAS. Glavne naloge Ocenjevalne komisije so: preveri popolnost in ustreznost prispelih vlog, kar pomeni, 
da se preveri, če vloga vsebuje vse z javnim pozivom zahtevane priloge in obrazce ter, če je prispela v 
predvidenem roku, prijavitelje pozove na dopolnitev vloge, če je to potrebno, oceni prejete vloge oz. 
prijave, pripravi poročilo za Organ upravljanja LAS in predlog operacij za sofinanciranje. 
Organ upravljanja LAS lahko razreši člana ocenjevalne komisije, če ta deluje v nasprotju s pogodbo, 
splošnimi akti LAS, sklepi organov LAS, če svojega dela ne opravlja strokovno, korektno in neodvisno 
ali če ugotovi, da je prišlo do konflikta interesov. Člani Ocenjevalne komisije s pisno izjavo potrdijo, da 
ne sodelujejo v predlogu operacije, ki jo ocenjujejo (prijavitelj ali partner v operaciji, niso v ožjem 
sorodstvenem razmerju, niso člani v društvu ali organizaciji, niso zaposleni pri prijavitelju ali partnerju). 
S to izjavo se zavezujejo, da bodo v primeru konflikta interesov obvestili predsednika LAS. V tem primeru 
Predsednik LAS skliče Organ upravljanja, ki imenujejo njegovega nadomestnega člana. 
 
Predsednik, podpredsednik in člani organov LAS se pri svojem delovanju izogibajo navzkrižju interesov 
in se izločijo iz tistih faz odločanja o sklenitvi in izvedbi postopkov, s katerimi bi lahko prišlo do navzkrižja 
interesov. 
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15. Merila za izbor operacij in opis postopka izbora operacij 
 

Na podlagi določil Pogodbe o ustanovitvi in delovanju partnerstva lokalne akcijske skupine Obsotelje in 
Kozjansko za programsko obdobje 2014 – 2020 (v nadaljevanju Pogodba) je Organ upravljanja na 
2.redni seji, dne 22.10.2015, obravnaval Metodologijo za izbor in ocenjevanje operacij (v nadaljevanju 
Metodologija )in jo podal v potrditev in sprejem Skupščini LAS. Skupščina LAS je nato na  2.redni seji, 
ki je bila 29.10.2015, Metodologijo potrdila. Metodologija je pripravljena tako, da upošteva določila 
Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (v 
nadaljevanju Uredba CLLD), in sicer opredeljuje nediskriminatoren in pregleden izbirni postopek, 
nepristranska merila za izbor operacij ter preprečuje konflikt interesov. 
 
15.1 Pravila za delovanje organov LAS in ocenjevalne komisije v zvezi z izborom operacij ter 

preprečevanje konflikta interesov 

 

Pogodba in Aneks št.1 k Pogodbi določata naloge in pristojnosti organov LAS v zvezi z ocenjevanjem 
in izborom operacij za sofinanciranje.   
 
Organ upravljanja LAS 
Organ upravljanja LAS odloča o pripravi in objavi javnega poziva za izbor operacij za izvajanje SLR. 
Pred objavo javnega poziva čistopis javnega poziva potrdi Organ upravljanja, ki tudi določi način in rok 
objave javnega poziva. 

Organ upravljanja LAS imenuje Ocenjevalno komisijo, ki je sestavljena iz treh neodvisnih strokovnjakov, 
ki morajo imeti strokovne reference, zlasti s področja upravljanja operacij. 
Organ upravljanja LAS, na podlagi poročil in predloga seznama operacij za sofinanciranje Ocenjevalne 
komisije, odloči o izboru operacij za sofinanciranje, pri čemer mora za veljavnost takšne odločitve 
glasovati najmanj polovica članov Organa upravljanja, ki niso predstavniki javnega sektorja. 
 
Organ upravljanja LAS lahko razreši člana Ocenjevalne komisije, če ta deluje v nasprotju s splošnimi 
akti LAS, sklepi organov LAS, če svojega dela ne opravlja strokovno, korektno in neodvisno ali če 
ugotovi, da je prišlo do konflikta interesov. 
 

Člani organa upravljanja LAS se pri svojem delu izogibajo navzkrižju interesov in se izločijo iz tistih faz 
odločanja, s katerimi bi do navzkrižja lahko prišlo. V kolikor se član Organa upravljanja izloči iz 
določenega postopka zaradi možnosti navzkrižja interesov, lahko Skupščina LAS imenuje 
nadomestnega člana Organa upravljanja LAS. 
 
Ocenjevalna komisija 
Ocenjevalna komisija je delovno telo LAS, ki pregleduje in ocenjuje prijavljene operacije na javne pozive 
LAS ter o tem poroča Organu upravljanja LAS. Ocenjevalna komisija ima tri člane in je sestavljena iz 
neodvisnih strokovnjakov, ki morajo imeti strokovne reference, zlasti s področja upravljanja operacij. 
Člani Ocenjevalne komisije na prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika komisije in določijo zapisnikarja. 
 
Naloge Ocenjevalne komisije so: 

- preveri administrativno ustreznost prispelih vlog, 
- preveri upravičenost operacije (s splošnimi pogoji), 
- prijavitelje pozove na morebitne dopolnitve, 
- pregleda dopolnitve vlog, 
- popolne vloge oceni na osnovi specifičnih meril, 
- po potrebi od prijaviteljev zahteva dodatna pojasnila, 
- pripravi poročilo o rezultatih ocenjevanja (zapisnik), 
- pripravi predlog seznama za izbor operacij za financiranje, katerega obravnava in potrdi Organ 

upravljanja LAS. 
 

Člani Ocenjevalne komisije s posebno pisno izjavo o nepristranskosti in zaupnosti potrdijo, da bodo s 
prijavami ravnali kot z dokumenti zaupne narave in jih ne bodo reproducirali ali drugače razširjali ter, da 
z njihovo vsebino ne bodo seznanjali drugih oseb.  
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Člani Ocenjevalne komisije s pisno izjavo potrdijo, da ne sodelujejo v predlogu operacije, ki jo ocenjujejo 
(prijavitelj ali partner v operaciji, niso v ožjem sorodstvenem razmerju, niso člani v društvu ali 
organizaciji, niso zaposleni pri prijavitelju ali partnerju). S to izjavo se zavezujejo, da bodo v primeru 
konflikta interesov obvestili predsednika LAS. V tem primeru Predsednik LAS skliče Organ upravljanja, 
ki imenujejo njegovega nadomestnega člana. 

 

15.2 Postopek ocenjevanja in izbora operacij 

 

Postopek izbora operacij poteka v štirih korakih: 
- Zbiranje predlogov operacij(postopek izvedbe javnega poziva), 
- Preveritev popolnosti in ustreznosti operacij, 
- Ocenjevanje in razvrščanje predlogov operacij s strani neodvisne Ocenjevalne komisije ter 

izbor operacij s strani Organa upravljanja LAS, 
- Posredovanje izbora operacij v potrditev pristojnemu organu za končno odobritev operacije, in 

sicer ARSKTRP oz. MGRT. 
 

15.2.1 Postopek izvedbe javnega poziva 

 

Podlaga za objavo Javnega poziva za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje 
operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«  (v nadaljevanju: javni poziv) je, s 
strani Organa upravljanja glavnega sklada, z odločbo potrjena SLR Obsotelje in Kozjansko za obdobje 
2014-2020.  
Pred objavo javnega poziva bo čistopis javnega poziva potrdil Organ upravljanja, ki bo  tudi določil način 
in rok objave javnega poziva. Javni poziv se objavi na spletni strani LAS www.las-ok.si, občin območja 
LAS ter v sredstvih javnega obveščanja, če tako določi Organ upravljanja LAS. Javni poziv objavi LAS 
praviloma enkrat letno v prvi polovici leta oz. do porabe sredstev, lahko pa Organ upravljanja določi, da 
se javni pozivi objavljajo po drugačni dinamiki. Javni poziv za prijavo operacij je odprt  najmanj 30 dni in 
v tem času je prijaviteljem omogočen vpogled in pridobitev celotne razpisne dokumentacije na spletni 
strani LAS www.las-ok.si. 
Organ upravljanja LAS lahko v javnem pozivu določi nižjo stopnjo sofinanciranja operacij kot jo določa 
Uredba CLLD in določi, če se javni poziv pripravi za vsa tematska področja ukrepanja ali le za določena 
tematska področja. 
 
Besedilo javnega poziva mora vsebovati naslednje bistvene vsebine: 

₋ ime, naslov in sedež LAS, ki objavlja javni poziv, 
₋ številko in datum objave  javnega poziva, 
₋ osnovni podatki o javnem pozivu: 

₋ razpisovalec, 
- predmet javnega poziva, 

- razpoložljiva sredstva in stopnja sofinanciranja,  

- objava in zaključek javnega poziva, 

- obdobje upravičenosti stroškov, 

- informacije o javnem pozivu, 

- predmet javnega poziva, 

₋ predmet podpore, 
₋ upravičeni prijavitelji in partnerji 
₋ upravičeni stroški operacije, 
₋ neupravičeni stroški, 
₋ območje na katerem se lahko izvajajo operacije, 
₋ finančne določbe, 
₋ obdobje koriščenja sredstev, časovna upravičenost stroškov, 
₋ druge obveznosti upravičenca do podpore, 
₋ neizpolnjevanje obveznosti, 
₋ omejitev sredstev, 
₋ razpisna dokumentacija in informacije, 
₋ rok in način prijave, 
₋ postopek za izbor operacij, 

http://www.las-ok.si/
http://www.las-ok.si/
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₋ merila za ocenjevanje vlog in izbor operacij, 
₋ sprememba javnega poziva, 
₋ kontaktni podatki za dodatne informacije o javnem pozivu, 
₋ rok v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega poziva, 
₋ javna objava rezultatov izbora operacij. 

 

15.2.2 Pregled formalne ustreznosti in popolnosti vlog 

 
Pregled vlog poteka večstopenjsko: 

1. Pregled formalne ustreznosti vlog (administrativna kontrola) in popolnosti prispelih vlog v skladu 
z javnim pozivom, 

2. Ocenjevanje operacij na podlagi vnaprej določenih meril, 
3. Obveščanje prijaviteljev o izbiri oz. neizbiri operacij za sofinanciranje, 
4. Izbor operacij za sofinanciranje. 

 
Ocenjevalna komisija preveri ali so vloge prispele pravočasno in ali so ovojnice (kuverte) pravilno 
izpolnjene ter odpre pravočasne in pravilno označene vloge. Nepravilno označene vloge se neodprte 
vrnejo prijavitelju. Odpiranje vlog, ki prispejo na naslov določen v javnem pozivu, ni javno in bo potekalo 
na sedežu LAS. Vsaka prispela vloga je označena z zaporedno številko glede na datum in čas prispetja. 
Ocenjevalna komisija najprej preveri administrativno ustreznost operacije in v primeru nepopolne lahko 

prijavitelje pisno pozove na dopolnitev vloge. 

Ocenjevalna komisija nato ugotavlja upravičenost operacije na podlagi splošnih pogojev, ki jih mora 
izpolnjevati operacija, da je upravičena da se uvrsti v postopek ocenjevanja. Splošni pogoji so hkrati 
izločitveni pogoji. V primeru, da operacija ni skladna z zahtevami splošnih pogojev, se taka operacija 
zavrne ter izloči iz nadaljnjega ocenjevanja. 
 

15.2.3 Postopek ocenjevanje kakovosti operacij na podlagi vnaprej določenih meril 
 

V postopek ocenjevanja kakovosti operacij se posredujejo samo administrativno popolne in upravičene 
vloge in sicer po vrstnem redu prispetja. Popolne vloge obravnava in oceni Ocenjevalna komisija, ki 
lahko pred končno odločitvijo o izbiri operacije zahteva dodatne obrazložitve oz. utemeljitve in/ali 
dokazila, ki jih je potrebno izpolniti pred predložiti izbiro.   
 
Vsako prijavo najprej samostojno oceni vsak član Ocenjevalne komisije v skladu s specifičnimi merili za 

ugotavljanje kakovosti operacij. Nato člani Ocenjevalne komisije izračunajo povprečje vseh točk za 

posamezni kriterij. Končno oceno posamezne operacije predstavlja seštevek povprečja vseh točk 

kriterijev. Merila za ugotavljanje kakovosti operacij so točkovana. Maksimalno število točk, ki jih lahko 

prejme posamezna operacija znaša 100. Minimalni prag točk, ki ga mora posamezna operacija doseči 

za sofinanciranje znaša 55 in se določi v razpisni dokumentaciji. Praviloma se sofinancirajo operacije, 

ki so pri ocenjevanju zbrale največ točk, in sicer do porabe razpisanih sredstev. V kolikor javni poziv 

določa višino sredstev po tematskih področjih ukrepanja se sofinancirajo operacije, ki so pri ocenjevanju 

zbrale največ točk, do porabe razpisanih sredstev po posamičnih tematskih področjih.  

 
Kadar več operacij doseže pri ocenjevanju enako število točk, se upošteva večje doseženo število točk 
pri naslednjih merilih po vrstnem redu: 

- Operacija odpira nova delovna mesta,  
- Skladnost operacije s SLR, 
- Kakovost operacije in pripravljenost za izvajanje.  

V kolikor ima več operacij še vedno enako število točk, se upošteva vrstni red prispelih vlog (operacija 
dobi zaporedno številko ob prispetju na sedež LAS).   
Ocenjevalna komisija na podlagi povprečja vseh točk za posamezno merilo pripravi končno oceno 
posamezne operacije. Za posamezno merilo se po potrebi napiše obrazložitev. 
Ocenjevalna komisija izdela poročilo (zapisnik) o delu ocenjevanja, ki ga podpišeta predsednik 
Ocenjevalne komisije in zapisnikar ter pripravi predlog seznama operacij za sofinanciranje (za 
posamezni sklad) za posamezni javni poziv v 45 dneh od prejema zadnje popolne prijave operacije. 
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Ocenjevalna komisija v 8 dneh od zaključka ocenjevanja posreduje Organu upravljanja LAS poročilo 
(zapisnik) o delu in predlog seznama operacij za sofinanciranje za posamezni sklad.  
 

15.2.4 Postopek obravnave vlog in potrjevanja operacij 

 
Organ upravljanja LAS obravnava seznam operacij, ki so predlagane za sofinanciranje. V postopku 
obravnave lahko Organ upravljanja LAS zahteva vpogled v posamične vloge ali zahteva od Ocenjevalne 
komisije dodatna pojasnila. Organ upravljanja LAS, na podlagi poročil in predloga seznama operacij za 
sofinanciranje Ocenjevalne komisije, odloči o izboru operacij za sofinanciranje, pri čemer mora za 
veljavnost takšne odločitve glasovati najmanj polovica članov Organa upravljanja, ki niso predstavniki 
javnega sektorja. 
Člani organov LAS se pri svojem delu izogibajo navzkrižju interesov in se izločijo iz tistih faz odločanja, 
s katerimi bi do navzkrižja lahko prišlo.  

Organ upravljanja LAS pisno s sklepom obvesti prijavitelje glede izbire oz. neizbire operacij. Prijavitelj 
ima v petnajstih (15) dneh od prejema sklepa o odločitvi glede izbire oz. neizbire operacije pravico vložiti 
pritožbo na Organ upravljanja LAS. V svoji pritožbi mora natančno opredeliti in utemeljiti razloge, zaradi 
katerih je pritožba vložena. V kolikor želi prijavitelj po prejemu sklepa glede izbire oz. neizbire operacije, 
vpogled v svoj ocenjevalni list, mora podati pisno prošnjo Organu upravljanja LAS. Možen je vpogled v 
skupne ocene po posameznem specifičnem merilu prijavljene operacije ob prisotnosti predsednika LAS, 
pri čemer dokumenta ni dovoljeno kopirati ali fotografirati. Vpogled v ocenjevalne liste ostalih prijaviteljev 
ni možen. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni pogoji in temeljna merila za ocenjevanje. Vložena 
pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi prijavitelji. O pritožbi na 1. stopnji odloča Organ 
upravljanja LAS v tridesetih dneh od vložitve pritožbe. O pritožbi na 2. stopnji odloča Skupščina LAS. 
Odločitev je dokončna. 

Podatki o odobrenih operacijah se objavijo na spletni strani LAS po zaključku postopka izbora operacij. 
 
Vodilni partner, v imenu LAS, posreduje predlog operacij za sofinanciranje v potrditev organu 
pristojnemu za končno potrditev, in sicer ARSKTRP ali na MGRT. Vodilni partner LAS vloži vloge preko 
informacijskega sistema pristojnemu organu. Pristojni organ odloča o odobritvi oziroma zavrnitvi 
operacije. V odločbi o odobritvi operacije se določi višina sredstev, rok za vložitev zahtevka za 
sofinanciranje, pogoje za upravičenost ter višino sredstev, ki se izvajajo v skladu s pravili državnih 
pomoči. ARSKTRP odobri izvajanje operacije z izdajo odločbe, MGRT pa sklene z upravičencem 
pogodbo o sofinanciranju operacije. 
 

15.2.5 Preglednost prijavnega in izbirnega postopka 

 
Vsaka operacija dobi ob oddaji vloge zaporedno številko, ki se uporablja na vseh dokumentih v zvezi z 
operacijo do sklenitve pogodbe. Vodilni partner je odgovoren, da hrani na sedežu LAS vso 
dokumentacijo v zvezi s prijavljenimi operacijami še najmanj pet let po zaključku izvajanja tega 
programskega obdobja.  Mapa prijavljene operacije mora biti označena z zaporedno številko, datumom, 
naslovom operacije in nazivom prijavitelja.  

Za celoten postopek ocenjevanja in izbora operacij se vodi pisna korespondenca. Ocenjevalna komisija 
izdela poročilo (zapisnik) o opravljenem delu in pisni predlog operacij za sofinanciranje. Po opravljenem 
ocenjevanju Ocenjevalna komisija vso originalno dokumentacijo vrne LAS, pomožno dokumentacijo 
uniči, elektronske datoteke pa izbriše. 
Tudi Organ upravljanja LAS vodi pisno korespondenco v postopku potrjevanja javnega poziva za 
sofinanciranje operacij in v postopku izbire operacij (o sejah Organa upravljanja LAS se vodijo pisni 
zapisniki). S pisno dokumentacijo zagotavljamo preglednost in sledljivost prijavnega in izbirnega 
postopka. Dokumentacija se arhivira  na sedežu LAS.  
 
 
15.2.6 Merila za izbor operacij 
 
Merila za izbor operacij temeljijo na naslednjih načelih: 

- Prispevek k doseganju ciljev SLR, 
- Prispevek k doseganju horizontalnih ciljev, 
- Okoljska trajnost, 
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- Socialna vzdržnost, 
- Vključenost partnerjev, 
- Vpliv na območje LAS. 

 
Upravičenost operacije se ugotavlja na podlagi splošnih pogojev, ki jih mora izpolnjevati operacija, da 
je upravičena da se uvrsti v postopek ocenjevanja. Splošni pogoji so hkrati izločitveni. V primeru, da 
operacija ni skladna z zahtevami splošnih pogojev, se taka operacija zavrne ter izloči iz nadaljnjega 
ocenjevanja. S splošnimi pogoji se preverja, če se bo operacija izvajala na upravičenem območju LAS, 
če je operacija skladna z razvojnimi pobudami na EU, regionalni, nacionalni in lokalni ravni, če je 
operacija skladna s SLR, če je skladna z javnim pozivom, ali so se aktivnosti za izvedbo operacije že 
začele izvajati, če ima operacija zaprto finančno konstrukcijo in zagotovljene lastne finančne vire za 
izvedbo, ali je prijavitelj/partner za iste stroške, ki jih uveljavlja v operaciji, že pridobil sofinanciranja istih 
stroškov iz drugih javnih virov, t.j. iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali občinskega 
proračuna. 

Splošni pogoji  
 
 

1. OPERACIJA SE BO IZVAJALA NA 
UPRAVIČENEM OBMOČJU LAS 

DA 
 

NE 
 

Če NE, zavrniti 

2. VLAGATELJ IZPOLNJUJE POGOJE ZA 
PRIJAVO NA JAVNI POZIV 

DA                 NE Če NE, zavrniti 

3. SKLADNOST OPERACIJE Z RAZVOJNIMI 
POBUDAMI NA EU, NACIONALNI, REGIONALNI 
IN LOKALNI RAVNI 

DA NE Če NE, zavrniti 

4. OPERACIJA JE V SKLADU S STRATEGIJO 
LOKALNEGA RAZVOJA 

DA NE Če NE, zavrniti 

5. OPERACIJA JE V SKLADU Z JAVNIM POZIVOM DA NE Če NE, zavrniti 

6. ALI SE JE OPERACIJA ŽEPRIČELA IZVAJATI DA NE Če DA, zavrniti 
 

7. OPERACIJA IMA ZAPRTO FINANČNO   
KONSTRUKCIJO IN ZAGOTOVLJENE LASTNE 
FINANČNE VIRE ZA IZVEDBO 

DA NE Če NE, zavrniti 

8. ALI JEPRIJAVITELJ/PARTNER ZA ISTE 
STROŠKE, KI JIH UVELJAVLJA V OPERACIJI, 
ŽE PRIDOBIL SOFINANCIRANJE ISTIH 
STROŠKOV IZ DRUGIH JAVNIH VIROV, T.J. IZ 
JAVNIH FINANČNIH SREDSTEV 
EVROPSKEGA, DRŽAVNEGA ALI 
OBČINSKEGA PRORAČUNA. 

DA NE Če DA, zavrniti 

 

Specifična merila vrednotijo operacijo s kazalci razvojne kakovosti in izvedljivosti. Pri izbiri operacij je 
pomembno, da so cilji, aktivnosti, kazalci uspešnosti ter finančna in terminska izvedljivost operacije 
jasno določeni. Obseg stroškov mora biti skladen z vsebino operacije. Prav tako je pomemben učinek 
operacije na izvajanje SLR, aktivna vključenost javnega, ekonomskega in civilnega sektorja, 
inovativnost operacije ter trajnostna naravnanost operacije in rezultatov po njenem zaključku. 
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Specifična merila so: 
 

Merilo 
Možno število 

točk 
Doseženo število 

točk 

Specifična merila   

Skladnost operacije s Strategijo lokalnega razvoja 10  

Kakovost operacije in pripravljenost za izvajanje 20  

Pomen operacije za skladen razvoj celotnega območja LAS 25  

Ekonomska in družbena upravičenost operacije 15  

Finančna preglednost in stroškovna učinkovitost 6  

Vpliv operacije na doseganje horizontalnih ciljev EU 13  

Upravljanje operacije  11  

Skupaj  100  

 
 
Opis specifičnih meril 
 

01 Skladnost operacije s Strategijo lokalnega razvoja Možno število 
točk 

Doseženo število 
točk 

1.1 Operacija s svojimi aktivnostmi in rezultati podpira cilje 
in kazalnike iz najmanj treh tematskih področij  

10  

1.2 Operacija s svojimi aktivnostmi in rezultati podpira 
cilje in kazalnike iz najmanj dveh tematskih področij 

5  

1.3 Operacija s svojimi aktivnostmi in rezultati podpira 
cilje in kazalnike iz najmanj enega tematskega 
področja 

1  

 Skupaj največ (točke se NE seštevajo) 10  

 

02 Kakovost operacije in pripravljenost za izvajanje Možno število 
točk 

Doseženo število 
točk 

2.1 Cilji operacije so: 
a) jasno opredeljeni, aktivnosti so izvedljive ter vodijo 

k doseganju konkretnih rezultatov 
b)  niso v celoti jasno opredeljeni, aktivnosti niso v 

celoti izvedljive ter ne vodijo v celoti k doseganju 
konkretnih rezultatov, 

c) niso jasno opredeljeni, aktivnosti niso izvedljive ter 
ne vodijo k doseganju konkretnih rezultatov. 

 
5 
 
3 

 
 
0 
 

 

2.2 Pričakovani rezultati so: 
a) realni in merljivi, 
b) niso v celoti realni in merljivi, 
c)  niso realni in merljivi 

 
5 
3 
0 

 

2.3 Časovni načrt izvedbe aktivnosti v okviru operacije: 
a) je realen,  (aktivnosti, rezultati in kazalniki si 

sledijo v logičnem časovnem zaporedju), 
b)  je delno realen (aktivnosti, rezultati in kazalniki si 

delno sledijo v logičnem časovnem zaporedju), 
c)  ni realen (aktivnosti, rezultati in kazalniki si ne 

sledijo v logičnem časovnem zaporedju). 

 
5 
 
3 
 
0 

 

2.4 Vloga in naloge partnerjev so: 
a)  vsi partnerji imajo jasno določeno in aktivno vlogo 

v partnerstvu z jasnimi odgovornostmi, 
b)  vsi partnerji nimajo jasno določene in aktivne 

vloge v partnerstvu z jasnimi odgovornostmi. 

 
              5 
 
              3 
 

 

 Skupno možno število točk 20  
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03 Pomen operacije za skladen razvoj celotnega 
območja LAS  

Možno število 
točk 

Doseženo število 
točk 

3.1 Število projektnih partnerjev, ki sodelujejo v operaciji: 
a) vsaj 4 partnerji (prijavitelj in najmanj 3 partnerji) 
b) vsaj 3 partnerji (prijavitelj in najmanj 2 partnerja) 
c) vsaj 2 partnerja (prijavitelj in najmanj 1 partner) 

 
5 
3 
1  

 

3.2 Ali se bo operacija izvajala na celotnem območju LAS? 
a) operacija se bo izvajala na območju štirih ali petih 

občin 
b) operacija se bo izvajala na območju dveh ali  treh 

občin 
c) operacija se bo izvajala na območju ene občine   

 
10 

 
5 
 
1 

 

3.3 Medsektorsko sodelovanje: 
a) v pripravo in izvedbo operacije so vključeni 

partnerji iz vseh treh sektorjev (javni, ekonomski in 
zasebni sektor)  

b) v pripravo in izvedbo sta vključena dva sektorja  
c) v pripravo in izvedbo je vključen en sektor 

 
10 

 
 
5 
1 

 

 Skupno možno število točk 25  
*Javni sektor: lokalne samouprave (občine), javni zavodi, javne agencije, javni skladi in druge javne institucije; 
ekonomski sektor: gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, fizične osebe s statusom kmeta, zadruge, 
gospodarska interesna združenja in drugi gospodarski subjekti; 
zasebni sektor: nevladne organizacije, društva, zveze društev in druge organizacije civilne družbe ter posamezniki. 
 
 

04 Ekonomska in družbena upravičenost operacije Možno število 
točk 

Doseženo število 
točk 

4.1 Razvoj novih programov, produktov, storitev: 

a) v okviru operacije bosta nastala vsaj 2 nova 
programa, produkta ali storitvi 

b) v okviru operacije bo nastal vsaj en nov program, 
produkt ali storitev  

c) operacija ne predvideva novih programov, 
produktov ali storitev 

 
5 
 
3 

 
0 

 

4.2 Operacija ustvarja nova delovna mesta:  
a) operacija ustvarja nova delovna mesta 
b) operacija ne ustvarja novih delovnih mest 

 
10 
0 

 

 Skupaj možno število točk 15  

 

05 Finančna preglednost in stroškovna učinkovitost  Možno število 
točk 

Doseženo število 
točk 

5.1 Finančna konstrukcija operacije: 
a)  stroški so skladni z načrtovanimi aktivnostmi, 

temeljijo na realnih vrednostih ter so nujno 
potrebni za izvedbo aktivnosti, 

b)  stroški so delno skladni z načrtovanimi 
aktivnostmi, delno temeljijo na realnih vrednostih 
ter so delno potrebni za izvedbo aktivnosti, 

c)  stroški niso skladni z načrtovanimi aktivnostmi, 
ne temeljijo na realnih vrednostih ter niso potrebni 
za izvedbo aktivnosti. 

 
6 
 
 
3 
 
 
0 

 

 Skupaj možno število točk 6  
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06 Vpliv operacije na doseganje horizontalnih ciljev 
EU 

Možno število 
točk 

Doseženo število 
točk 

6.1 Operacija s svojimi aktivnostmi neposredno: 
a) prispeva k blaženju podnebnih sprememb in 

prilagajanju nanje 
b) ne prispeva k blaženju podnebnih sprememb in 

prilagajanju nanje 

 
3 
 
0 

 

6.2 Operacija s svojimi aktivnostmi neposredno: 
a) prispeva k izboljšanju narave, okolja in spodbuja 

rabo endogenih potencialov 
b) prispeva k ohranjanju narave, okolja in 

spodbujanju rabe endogenih potencialov  

 
5 
 
1 

 

6.3 Inovativnost operacije: 
a) operacija predstavlja novost na območju LAS 

(uvaja nove rešitve, nova ponudba, metode, 
storitve, vzpostavljena inovativna partnerstva, 
vzpostavljene neformalne mreže,...) 

b) operacija ne uvaja novosti na območju. 

 
5 
 
 
 
0 

 

 Skupaj možno število točk 13  

 

07 Upravljanje operacije Možno število 
točk 

Doseženo število 
točk 

7.1 Reference prijavitelja in partnerjev: 
a) imajo reference z najmanj tremi operacijami 

sofinanciranimi z javnimi sredstvi (sredstva občin, 
države, EU) 

b) imajo reference z enim do dvema operacijama 
sofinanciranima z javnimi sredstvi (sredstva občin, 
države, EU) 

c) nimajo referenc z izvedbo operacij sofinanciranih 
z javnimi sredstvi (sredstva občin, države, EU) 

 

 
3 
 
 
1 

 
 

0 

 

7.2 Vključenost ranljivih skupin: 
a) operacija neposredno podpira najmanj tri ranljive 

skupine (v aktivnosti operacije so neposredno 
vključene najmanj tri ranljive skupine), 

b) operacija neposredno podpira eno do dve ranljivi 
skupini (v aktivnosti operacije sta neposredno 
vključeni ena do dve ranljivi skupini), 

c) operacija ne podpira ranljivih skupin. 

 
             3 
 
 
             1 
 
 
             0 

 

7.3 Trajnostna naravnanost operacije: 
a) rezultati operacije se lahko vzdržujejo tudi po 

obveznem petletnem obdobju  od zaključka 
operacije,  

b) rezultati operacije se po obveznem petletnem 
obdobju od zaključka operacije ne morejo več 
vzdrževati. 

 
5 
 
 
0 

 

 Skupaj možno število točk 11  

 

  Možno število 
točk 

Doseženo število 
točk 

 Število točk ocenjene operacije 100  

 
Končna ocena posamezne operacije predstavlja seštevek povprečja vseh ocen specifičnih meril in je 
podlaga za razvrstitev na prednostni seznam operacij za sofinanciranje za posamični javni poziv. 
Vsako merilo se točkuje. Maksimalno število točk pri specifičnih merilih je 100 točk. Spodnja meja, ki jo 
mora operacija doseči za nadaljnjo obravnavo, znaša 55 točk.  
Postopek izbire operacije, opis meril za izbiro operacije, vključno z ocenjevalnimi listi, je sestavni del 
razpisne dokumentacije. 
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15.2.7 Postopek prijave in izbora kadar je prijavitelj operacije LAS 

 

LAS lahko v sodelovanju s partnerji pripravi in izvaja operacije, ki imajo širšo korist za lokalno območje 
– se izvajajo na območju celotne LAS in so namenjene prebivalcem celotnega območja LAS.  
 
LAS lahko pripravi in izvaja operacijo za ukrep predviden v SLR za katerega v predhodnih pozivih ni bilo 
ali ni bilo dovolj prijavljenih operacij in tako doprinese k enakomernemu izvajanju SLR in doseganju vseh 
zastavljenih ciljev. 
 

O pobudah in projektnih idejah za skupne operacije, katerih prijavitelj bi naj bil LAS odloča Organ 

upravljanja LAS. 

 

Organ upravljanja LAS odloča o operacijah, ki jih bo izvajal LAS in jih da v potrditev Skupščini.   

Take operacije gredo direktno v potrditev na ARSKTRP ali MGRT. 

 

Kadar je upravičenec do podpore LAS in operacija vključuje naložbo, mora LAS v vlogi določiti pravno 

osebno javnega prava, ki postane lastnik naložbe. 
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16. Finančni načrt, vključno s finančno razdelitvijo po zadevnih skladih iz te 

uredbe v skladu s finančnim okvirjem 
 
Določitev finančnega okvira po skladih 

S kombinacijo različnih virov financiranja skozi instrument CLLD, se omogoča LAS izvedbo celovitih in 

kompleksnejših operacij. Instrument CLLD v obdobju 2014 - 2020 uporablja sklade Evropskega 

kmetijskega sklada za razvoj podeželja - EKSRP, Evropskega sklada za regionalni razvoj - ESRR in 

Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo – ESPR. 

LAS Obsotelje in Kozjansko izpolnjuje pogoje za koriščenje sredstev iz dveh skladov EKSRP in ESRR.  

 
− Določitev finančnega okvirja za sklad EKSRP 

 

Pri določitvi finančnega okvirja za sklad EKSRP smo uporabili naslednjo formulo: 

(št. prebivalcev LAS * 10 €) + (površina LAS *550€) + (št. občin s koeficientom pod 0,9 * 90.000 €) + 

(št. občin s koeficientom od 1,00 do 1,10 * 60.000 €) 

 
Finančni okvir za LAS Obsotelje in Kozjansko: 

(30.797 *10€) + (369,1*550€) + (2*90.000€) + (3*60.000€) = 307.970€ + 203.005€ + 180.000€ + 

180.000€ = 870.975 € 

Tabela: Finančni okvir za sklad EKSRP 

Občina Število prebivalcev  Površina km2 Koef. razvit. 

Kozje  3.106 89,7 0,67 

Podčetrtek  3.312 60,6 0,90 

Rogaška Slatina  11.017 71,5 1,05 

Rogatec  3.123 39,6 1,03 

Šmarje pri Jelšah 10.239 107,7 1,04 

EKSRP 30.797 369,1   

 

− Določitev finančnega okvirja za sklad ESRR 
 

Finančni okvir za posamezni LAS se izračuna po naslednji formuli:  
Finančni okvir = fiksni del + variabilni del, kjer je  

Fiksni del = 242.000€ + (242.000€ x število urbanih območij v središčih v somestjih x 0,20 + 242.000€ 
x število medobčinskih središč x 0,30 + 242.000€ x število regionalnih središč x 0,10) in  

Variabilni del = 138.000€ + (138.000€ x število funkcionalnih urbanih območij x 0,10 + 138.000€  x 
število drugih urbanih območij x 0,30).  

Pri izračunu finančnega okvirja za območje LAS so v skladu z Uredbo o izvajanju CLLD uporabljena 
naslednja naselja: 

Fiksni del: Somestje: Šmarje pri Jelšah – Rogaška Slatina 
Variabilni del: Druga urbana območja: Rogatec 
Variabilni del: Dodatna druga urbana območja: Kozje, Podčetrtek 

Fiksni del: 242.000€ + (242.000€ * št. urbanih območij v središčih v somestjih*0,2) = 242.000€ + 

(242.000€ * 2*0,2)= 242.000€ + 96.800€ = 338.800€ 

 

Variabilni del: 138.000€ + (138.000€*3*0,3) =  262.200€ 
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Finančni okvir za sklad ESRR: fiksni del + variabilni del = 338.800€ + 262.200€= 601.000 € 

 

Določitev glavnega sklada za LAS 

Na podlagi finančnega okvirja se za glavni sklad določi Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 

(EKSRP), ki zagotavlja večino finančnih sredstev.  

Pripravljalna podpora se zagotovi iz obeh skladov in sicer iz EKSRP in ESRR v skupni višini 20.000€. 

 

Podpora za izvajanje operacij v okviru SLR se bo zagotovila iz dveh skladov, in sicer iz EKSRP v višini  

1.037.235,22 € (pri čemer se upošteva finančni okvir za LAS Obsotelje in Kozjansko, dodeljena 

dodatna sredstva iz naslova uspešnosti v višini 419.099,47 € ter dodatna sredstva EKSRP v višini 

49.389,85 € iz naslova podaljšanja programskega obdobja 2014-2020)  in ESRR v višini  

726.476,96 € (pri čemer se upošteva finančni okvir za LAS Obsotelje in Kozjansko ter dodeljen 

delež iz ostanka sredstev sklada ESRR v višini 133.642,86 €). Iz skladov EKSRP in ESRR se bodo 

financirale operacije, ki bodo prispevale k uresničitvi ciljev, ukrepov in tematskih področij ukrepanja 

navedenih v preglednici št. 30, 11. poglavja tega dokumenta. 

 

Na podlagi Uredbe o izvajanju CLLD se iz glavnega sklada, torej EKSRP pokriva podpora za tekoče 

stroške in animacijo v višini 20 % določenega finančnega okvirja, ki znaša  337.366,15 € (kar je 

razvidno iz preglednice Razdelitev sredstev po posameznemu skladu).  

 

Lokalno partnerstvo se je odločilo, da se bodo operacije sodelovanja izvajale s pomočjo sklada EKSRP, 

zato smo v ta namen ocenili znesek v višini 30.000 €. 

 

• Razdelitev sredstev po posameznem skladu  
 

Podukrep Sklad (EU + SLO) (v EUR) (v %) 

Pripravljalna podpora 

EKSRP 11.834,10  0,56 

ESPR 0  

ESRR 8.165,90  0,38 

Podpora za izvajanje 
operacij v okviru strategije 
lokalnega razvoja, ki ga vodi 
skupnost 

EKSRP  1.037.235,22  48,90 

ESPR 0  

ESRR 726.476,96  34,25 

Priprava in izvajanje 
dejavnosti sodelovanja 
lokalne akcijske skupine 

EKSRP 0  

ESPR 0  

ESRR 0  

Podpora za tekoče stroške 
in stroške animacije 

EKSRP  337.366,15  15,91 

ESPR 0  

ESRR 0  

Skupaj   2.121.078,33 100 % 

 

 EKSRP (EU + 
SLO) (v EUR) 

ESRR (EU + 
SLO) (v EUR) 

ESPR (EU + 
SLO) (v EUR) 

Skupaj (v EUR) 

Prispevek 
sklada 

 
1.386.435,47 

734.642,86 0 2.121.078,33 

Lastna 
soudeležba 

464.592,09 276.863,00 0 741.455,09 

Skupaj (v EUR) 
1.851.027,56 1.011.505,86 0 

 
2.862.533,42 

Preglednica 35: Razdelitev sredstev po posameznemu skladu. 
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• Načrtovana dinamika črpanja sredstev za posamezne podukrepe po letih 
 

Podukrep 
Sklad 
(EU + 
SLO) 

2
0
1
6 

2
0
1
7 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Podpora 
za 
izvajanje 
operacij v 
okviru 
strategije 
lokalnega 
razvoja, ki 
ga vodi 
skupnost 

EKSRP    164.014,49 213.529,70 44.938,52 443.866,46 44.100,79 126.785,27  

ESRR   
290.053,1
7 

100.000,00 80.124,00 34.793,82 103.065,97 118.440,00 / / 

ESPR         / / 

Priprava 
in 
izvajanje 
dejavnost
i 
sodelova
nja 
lokalne 
akcijske 
skupine 

EKSRP         / / 

ESRR         / / 

ESPR         / / 

Podpora 
za tekoče 
stroške in 
stroške 
animacije 

EKSRP   98.274,27 32.320,18 55.802,18 
 

43.929,93  
 

43.039,59 
 

44.000,00 
10.000,00 

10.000,0
0 

ESRR         / / 

ESPR         / / 

Skupaj 

 

  
388.327,4

4 
296.334,67 349.455,88 123.662,27 589.972,02 206.540,79 136.785,27 

10.000,0
0 

Preglednica 36: Načrtovana dinamika sredstev za posamezne podukrepe po letih. 

 

• Načrtovana razdelitev sredstev po posameznih tematskih področjih ukrepanja 
 

Tematsko 
področje 

Sklad 
(EU + 
SLO) 

2
0
1
6 

2
0
1
7 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Ustvarjanje 
delovnih 
mest 

EKSRP    52.473,07 10.526,93  
 

36.379,23 
36.416,71   

ESRR     44.404,25 23.789,42 43.348,60 118.440,00 / / 

ESPR         / / 

Razvoj 
osnovnih 
storitev  

EKSRP    56.171,39 193.830,89 44.938,52 
 

147.377,39 
7.684,08   

ESPR         / / 

Varstvo 
okolja in 
ohranjanje 
narave 

EKSRP    29.687,79   
 

60.111,33 
 30.000,00  

ESRR   
195.936,4

4 
 35.719,75 11.004,40   / / 

ESPR         / / 
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Večja 
vključenost 
mladih, 
žensk in 
drugih 
ranljivih 
skupin 
 

EKSRP    25.682,24 9.171,88  199.998,51  96.785,45  

ESRR   94.116,73 100.000,00   59.717,37  / / 

ESPR         / / 

Skupaj 

 

  
290.053,1

7 
264.014,49 293.653,70 79.732,34 

 
546.932,43 

162.540,79 126.785,27  

Preglednica 37: Načrtovana razdelitev sredstev po posameznih tematskih področjih ukrepanja. 

 

• Stopnja sofinanciranja po posameznih podukrepih 
  

Podukrep EKSRP (v %) ESRR (v %) ESPR (v %) 

Podpora za izvajanje operacij v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi 
skupnost 

85 80 0 

Priprava in izvajanje dejavnosti 
sodelovanja lokalne akcijske skupine 

85 0 0 

Podpora za tekoče stroške in stroške 
animacije 

100 0 0 

Preglednica 38: Stopnja sofinanciranja po posameznih podukrepih.  
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17. Priloge 
 
 
1. Seznam članov LAS Obsotelje in Kozjansko; 
2. Pogodba o ustanovitvi LAS in Aneks št. 1 k Pogodbi o ustanovitvi; 
3. Osnutek javnega poziva za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v 

okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja 
LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2014-2020 sofinanciranje iz sklada ESRR; 

4. Osnutek javnega poziva za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v 
okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja 
LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2014-2020 sofinancirane iz sklada EKSRP; 

5. Pogodba  o nalogah vodilnega partnerja LAS Obsotelje in Kozjansko,  Aneks št. 1 k Pogodbi o 
nalogah vodilnega partnerja LAS Obsotelje in Kozjansko in Aneks št. 2 k Pogodbi o nalogah 
vodilnega partnerja LAS Obsotelje in Kozjansko; 

6. Indikativna lista operacij sodelovanja LAS, ki bodo sofinancirane s sredstvi ESRR; 
7. Elektronska verzija SLR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


