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Za vsebino je odgovoren vodilni partner LAS 
»Od Pohorja do Bohorja« – Razvojna agencija 

Kozjansko. Organ upravljanja, določen za izvajanje 
Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-
2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano.

Spoštovani,

želim vam zdravo in uspešno novo obdo-
bje razvoja 2014 do 2020!

Za nov začetek zdravo, veselo in inovativ-
no leto 2016.

V tem prehodnem obdobju smo pisali nove 
strategije – vizije razvoja podeželja, razvoja 
turizma, razvoja … razvoja. Pri vseh izhodi-
ščih, ki smo jih upoštevali – lokalno raven, 
državno raven, evropske programe in stra-
tegije itd. -  smo ponovno zapisali: »Do-
bro ohranjena narava in naravne danosti so 
ključna konkurenčna prednost Slovenije«.
Tudi značilna slovenska delavnost in inovati-
vnost  je znana.
Vse to naj bi povezali z novo kulturo vre-
dnot in odnosov.

Povežimo vrednote, vsakdanje življenje, ak-
tivnosti in gospodarstvo.
Povežimo se, povežimo se za logične cilje: 
samooskrba s kakovostno hrano, trajnostna 
raba energije, naravnih virov, urejene pove-
zovalne poti v naši kulturni krajini, razvoj 
zelenih delovnih mest – samo tako bo zaživel 
trajnostni turizem – kot inovativna prilo-
žnost gospodarskemu razvoju, razvoju pode-
želja v regiji. 
Ne čakajmo na rešitve od zunaj, v naši regiji 
imamo in znamo veliko več kot mislite.

Iz srca – srečno!
Staška Buser,

predsednica LAS

Praktično izobraževanje mladih za trajnostni razvoj

Arhiv POB-ov je 

dosegljiv na sple-

tni strani

www.las-pohorje-
bohor.si
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lokalna akcijska skuPina »od Pohorja do bohorja«
Lokalna akcijska skupina (LAS) “Od Po-
horja do Bohorja”, ki zajema območje občin 
Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Ko-
njice, Šentjur, Vitanje in Zreče, nadaljuje s 
partnerskim sodelovanjem pri razvoju pode-
želja tudi v prihodnje. 

V novem programskem obdobju 2014-
2020 se bo ukrep Leader izvajal kot del 
skupnega pristopa CLLD, njegovo financi-
ranje pa bo možno iz naslova enega ali več 
skladov (Evropski Kmetijski Sklad za Razvoj 
Podeželja - EKSRP, Evropski Sklad za Po-
morstvo in Ribištvo - ESPR, Evropski Sklad 
za Regionalni Razvoj - ESRR). V ta namen 
je ustanovljen Koordinacijski odbor CLLD 
(predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano - MKGP, Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo - MGRT), 
katerega naloga bo tudi izbira Strategije lo-
kalnega razvoja (SLR) in potrjevanje LAS.

Vse ostale informacije o delovanju 
Lokalne akcijske skupine »Od Po-
horja do Bohorja«, razpisih ter no-
vicah o projektih in delovanju LAS 
lahko spremljate na spletni strani

www.las-pohorje-bohor.si.

Na podlagi Javnega poziva za oblikovanje 
lokalnih partnerstev in pripravo strategij lo-
kalnega razvoja (Uradni list RS, 46/2015), 
je 31. oktobra 2015 potekel prvi rok za 
oddajo strategij lokalnega razvoja (SLR) za 
programsko obdobje 2014-2020. Na naslov 
Koordinacijskega odbora CLLD je bilo do 
prvega roka oddanih 17 SLR. Naloga Koor-
dinacijskega odbora CLLD je podati mne-
nja o potrditvi SLR in izboru LAS in jih 
posredovati zadevnim organom upravljanja, 
odgovornim za posamezni sklad, v potrditev.

Osnovo za pripravo SLR predstavlja Uredba 
o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi sku-
pnost, v programskem obdobju 2014-2020 
(v nadaljevanju Uredba CLLD) in je bila v 
Uradnem listu objavljena 16. junija 2015.

UREDBA CLLD DOLOČA:

•	 pogoje za oblikovanje in postopke za 
izbor in potrditev lokalnih akcijskih 
skupin, 

•	 vsebino in sestavo ter obvezna poglavja 
strategij lokalnega razvoja, 

•	 merila za izbor strategij lokalnega razvo-
ja ter način izbora le-teh, 

•	 naloge lokalnih akcijskih skupin, 
•	 upravičence, 
•	 upravičene aktivnosti, 
•	 pogoje za upravičenost, 
•	 upravičene in neupravičene stroške, 
•	 pogoje za izvajanje posameznih podu-

krepov, 
•	 nadzor nad izvajanjem podukrepov, 
•	 sankcije za neizpolnjevanje obveznosti, 
•	 finančne določbe ter 
•	 posebna pravila glede podpore posa-

meznega sklada vključenega v izvajanje 
CLLD. 

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA

Lokalno partnerstvo (LAS) se mora obliko-
vati kot pogodbeno partnerstvo, ki ga sesta-
vljajo zainteresirani lokalni akterji.

•	 Na območju LAS mora živeti med 
10.000 in 150.000 prebivalcev. 

•	 Identifikacija potreb in izzivov. 
•	 Skupne meje LAS. 
•	 Določiti cilje, pri tem pa zasledovati 

cilje EU in posameznega operativnega 
programa. 

•	 Pripraviti mora STRATEGIJO LO-
KALNEGA RAZVOJA. 

•	 Določiti vodilnega partnerja, ki LAS za-
stopa v upravnih in finančnih zadevah.

CLLD = razvoj, ki ga vodi 
lokalna skupnost

Tokratna številka časopisa je izdana v elektronski obliki.
Zaradi nove perspektive je letošnji POB namenjen podrobnejši 
predstavitvi postopka izvajanja CLLD 2014-2020.
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V četrtek, 27. avgusta 2015, je, v dvorani 
Kulturno turističnega centra v Oplotnici, 45 
predstavnikov javnih, zasebnih in pravnih 
subjektov z območja občin Dobje, Dobr-
na, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, 
Vitanje in Zreče podpisalo Pogodbo o usta-
novitvi in delovanju LAS »Od Pohorja do 
Bohorja«. 

Podpisu Pogodbe je sledila Ustanovna skup-
ščina LAS, na kateri so ustanovni člani izvo-
lili predsednico in podpredsednico LAS, čla-
ne organa upravljanja in nadzornega organa 
LAS ter izbrali vodilnega partnerja LAS.

Sledilo je druženje v Graščini Oplotnica ob 
okusnih dobrotah nasmejanih članic Dru-
štva kmečkih žena Oplotnica.

LOKALNA AKCIJSKA SKU-
PINA (LAS) »OD POHORJA 
DO BOHORJA« ZA OBDOBJE 
2014-2020:

•	 ustanovljena 27. avgusta 2015,
•	 vključene občine: Dobje, Dobrna, 

Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, 
Vitanje, Zreče,

•	 45 podpisnikov Pogodbe o ustanovitvi 
in delovanju LAS,

•	 94 članov LAS,
•	 predsednica LAS Staška Buser, pod-

predsednica Majda Polutnik,
•	 spletna stran LAS: 

www.las-pohorje-bohor.si,
•	 vodilni partner Razvojna agencija Koz-

jansko.

VODILNI PARTNER:
•	 eden izmed članov LAS, 
•	 kadrovsko, finančno in upravno sposoben 

voditi LAS, 
•	 zastopa LAS v upravnih in finančnih za-

devah, 
•	 upravlja s transakcijskim računom LAS in 
•	 opravlja vse ostale naloge, ki izhajajo iz po-

godbe med LAS in vodilnim partnerjem.

PodPis Pogodbe o ustanovitvi in delovanju las

Osnovne značilnosti LAS
»Od Pohorja do Bohorja«

Obsega območje 7 občin:
Dobje, Dobrna, Oplotnica, 
Slovenske Konjice, Šentjur,  
Vitanje, Zreče.

Velikost območja: 528,9 km2.

Število prebivalcev: 49.181.

Ustanovitelji LAS: javni (občine, 
javne institucije ...), ekonomski 
(podjetja, kmetije ...) in zasebni  
sektor (društva, posamezniki).

LAS ima svojo Strategijo lokal-
nega razvoja.

Članstvo v LAS je odprto.
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Na uspešno delovanje LAS kaže kar 
71 izvedenih Leader projektov, v ob-
dobju 2007-2013, v skupni vrednosti 
1.995.641,08 €, od tega pridobljena Lea-
der sredstva v višini 904.120,71 €.

Pomembnejši rezultati izvedenih projek-
tov: 
•	 registracija dopolnilnih dejavnosti na 

kmetijah, vzpostavljena 3 nova delovna 
mesta, 

•	 izvedenih več kot 20 prireditev, 
•	 nova tržnica, 
•	 vzpostavljene, urejene in označene po-

hodne poti v skupni dolžini cca. 120 
km, 

•	 izvedenih več kot 60 brezplačnih delav-
nic, ki se jih je udeležilo cca. 850 posa-
meznikov, 

•	 novi lokalno tipični izdelki in njihovo 
trženje, 

•	 postavljen tipičen slovenski čebelnjak z 
naseljenimi čebeljimi družinami, 

•	 zasajen zeliščni vrt s kneippovo potjo, 
•	 zasajenih 8 travniških sadovnjakov viso-

kodebelnih jablan,
•	 urejen ribnik s prostorom za piknike, 
•	 promocija kmetijstva in dopolnilnih 

dejavnosti na kmetiji, 
•	 razvit in preizkušen mobilni način trže-

nja, 
•	 nabavljena skupna promocijska oprema 

(stojnice, stojala, vitrine),
•	 urejeni prostori za izobraževanje, dru-

ženje in tudi trženje, dodana turistična 
ponudba.

las »od Pohorja do bohorja« v obdobju 2007-2013 
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LAS »Od Pohorja do Bohorja« 
med 10 najuspešnejšimi v Slove-
niji

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) 
je ob koncu programskega obdobja 2007-
2013 desetim najuspešnejšim lokalnim 
akcijskim skupinam (LAS) v Sloveniji dode-
lilo dodatna nepovratna sredstva iz ukrepa 
Leader, to je iz 4. osi Programa razvoja 
podeželja RS za obdobje 2007-2013. 

Med desetimi najuspešnejšimi je tudi LAS 
»Od Pohorja do Bohorja«, ki je dodatno 
prejeta sredstva, v višini 68.431,70 €, 
razpisala v okviru 2. javnega poziva LAS za 
leto 2012.
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O razvoju lokalnega območja odloča lokal-
no partnerstvo, ki na podlagi poznavanja ra-
zvojnih problemov in priložnosti svojega ob-
močja pripravi Strategijo lokalnega razvoja 
(SLR), ki mora prispevati k pospeševanju 
lokalnega razvoja podeželskega območja. 

LAS mora s posameznimi operacijami pri-
spevati k reševanju potreb, ki jih kot ključne 
navaja Program Razvoja Podeželja 2014–
2020. Poleg tega mora lokalno partnerstvo 
ob pripravi SLR upoštevati in vključiti tudi 
vse ključne elemente, kot jih določajo EU in 
nacionalni predpisi.

strategija lokalnega razvoja Finančni okvir EKSRP
na podlagi:

•	 števila prebivalcev,
•	 površine,
•	 razvitost območja.

Pri pripravi SLR pa mora izhajati iz nasle-
dnjih štirih tematskih področij ukrepanja, 
ki so jih OU identificirali kot ključne izzive 
pri zasledovanju ciljev Unije:
•	 ustvarjanje delovnih mest,
•	 razvoj osnovnih storitev,
•	 varstvo okolja in ohranjanje narave ter
•	 večja vključenost mladih, žensk in dru-

gih ranljivih skupin.

SLR je potrebno načrtovati v višini finanč-
nega okvira, ki pripada posamezni LAS.

Finančni okvir ESRR:

•	 fiksni del (medobčinska 
središča),

•	 variabilni del (urbana obmo-
čja).

LAS mora pripraviti SLR za celotno pro-
gramsko obdobje, skrbeti za pravilno izvaja-
nje operacij v skladu s SLR ter pripravljati 
letna poročila o izvajanju SLR.

Izdelana SLR se posreduje Koordinacij-
skemu odboru CLLD v pregled in potrdi-
tev. SLR mora izpolnjevati pogoje Uredbe 
CLLD in doseči minimalni prag za potrdi-
tev. S potrditvijo SLR bo izdana tudi odloč-
ba o potrditvi LAS, s čimer bo LAS upravi-
čena do črpanja finančnih sredstev skladno z 
Uredbo CLLD.

LAS »Od Pohorja do Bohorja« je aktivno 
pripravljala SLR v poletnih in jesenskih me-
secih, v ta namen je izvedla številne delavni-
ce na območju, ki se jih je udeležilo več kot 
150 udeležencev. Delavnice, ki so bile izve-
dene v Oplotnici, Vitanju, Zrečah, na Dobr-
ni, v Dobju, Slovenskih Konjicah in Šentjur-
ju, so bile namenjene lokalnemu okolju, t.j. 
posameznikom, društvom, podjetjem idr., 
da sami aktivno sodelujejo pri analizi dejan-
skega stanja na območju ter na podlagi tega 
oblikujejo želene cilje razvoja podeželja. 

PriPrava slr za novo obdobje

Udeleženci delavnic so izkazali velik inte-
res za vključevanje v LAS »Od Pohorja do 
Bohorja«, saj imajo številne projektne ide-
je, katerih realizacija bo vzpostavila pogoje 
za ohranjanje in razvoj njihove dejavnosti, 
prispevala k boljšim pogojem za življenje 
ter hkrati prispevala k trajnejšemu razvoju 
podeželja. Prav tako se zavedajo, da je po-
membno sodelovanje in vzpostavljanje par-
tnerstev, s čimer se dosegajo trajnejši učinki, 
zato se pri oblikovanju projektnih idej že 
povezujejo med sabo in s skupnimi močmi 
pripravljajo kvalitetne projektne predloge za 
vključitev v SLR. Pri tem je pomembno tudi 
dobro sodelovanje z občinami, tako z vidika 

strokovne kot tudi finančne podpore.

Poleg izvedenih delavnic so vseskozi pote-
kala delovna srečanja z zainteresiranimi 
potencialnimi prijavitelji, kar je služilo pri 
opredelitvi tematskih področij ukrepanja 
(ustvarjanje delovnih mest, razvoj osnovnih 
storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave 
ter večja vključenost mladih, žensk in drugih 
ranljivih skupin) znotraj SLR. 

Med pripravo SLR je potekalo tudi zbira-
nje projektnih predlogov, in sicer so lahko 
vsi zainteresirani lokalni akterji, tako posa-
mezniki, društva, podjetja, zavodi, krajevne 
skupnosti, občine idr. posredovali svoje pro-
jektne ideje, katerih realizacija bo prispevala 
k razvoju podeželja in doseganju razvojnih 
ciljev območja LAS. LAS je tako prejela kar 
103 projektne predloge, ki so predstavljali 
pomemben vir podatkov za pripravo SLR, 
predvsem za določitev načrtovanih ukrepov 
ter razporeditev sredstev po posameznih 
tematskih področjih. Na podlagi izvedene 
analize ter informacij, pridobljenih na delav-
nicah, z vprašalniki, izvedenimi razgovori, 
s projektnimi predlogi, je izhajalo, da so še 
vedno največje potrebe ravno na področju 
razvoja osnovnih storitev, sledi ustvarjanje 
delovnih mest ter varstvo okolja, ohranjanje 
narave in večja vključenost mladih, žensk in 
drugih ranljivih skupin.
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Pripravljalna podpora

Namenjena LAS za pripravo SLR.

Dejavnosti sodelovanja LAS

Sofinanciranje stroškov LAS, ki 
nastanejo pri izvajanju posameznih 
operacij sodelovanja med LAS.

Podpora za tekoče stroške 
in stroške animacije

Sofinanciranje tekočih stroškov, 
nastalih pri upravljanju in delova-
nju LAS, vključno s spremljanjem 
in vrednotenjem LAS ter sofinan-
ciranje stroškov animacije območja 
LAS.

Podpora za izvajanje ope-
racij

Sofinanciranje stroškov, nastalih pri 
izvedbi operacij lokalnih akterjev 
in LAS.
Operacije morajo biti izvedene na 
območju LAS.
LAS predvidoma enkrat letno 
objavi javni poziv za sofinancira-
nje operacij, ki bodo prispevale k 
realizaciji SLR.

LAS »Od Pohorja do Bohorja« je na 2. seji 
Skupščine LAS, ki je bila 22.10.2015 v Šen-
tjurju, soglasno potrdila Strategijo lokalnega 
razvoja LAS za obdobje 2014-2020, ki jo je 
že tudi posredovala Koordinacijskemu odbo-
ru CLLD v pregled. 

  
Skupščine se je udeležilo 40 članov LAS, ki 
so po obravnavi in potrditvi Pravil delova-
nja LAS, obravnavali še Strategijo lokalnega 
razvoja (SLR), ki predstavlja temeljni doku-
ment LAS za črpanje sredstev iz Evropske-
ga kmetijskega sklada za razvoj podeželja 

oddaja strategije lokalnega razvoja las »od Pohorja do bohorja« 

Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, se bo 
izvajal skozi naslednje podukrepe: 

•	 pripravljalna podpora, 
•	 podpora za izvajanje operacij v okviru 

SLR, ki ga vodi skupnost, 
•	 priprava in izvajanje dejavnosti sodelo-

vanja LAS in 
•	 podpora za tekoče stroške in stroške 

animacije.

izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skuPnost

(EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni 
razvoj (ESRR). Predstavljeno SLR so člani 
LAS soglasno potrdili ter s tem tudi potrdili 
oddajo le te v prvem roku, t.j. do 31. 10. 
2015.

Prejemu odgovora na oddano SLR bodo 
sledile morebitne dopolnitve in dodatne 
obrazložitve, potrditev SLR pa pomeni tudi 
potrditev LAS, kar pomeni, da le ta postane 
upravičena do koriščenja sredstev za izvaja-
nje operacij v okviru sprejete SLR.
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Promocijske aktivnosti las »od Pohorja do bohorja« 
Z namenom večje prepoznavnosti in boljšega poznavanja območja LAS »Od Pohorja do Bohorja«, tako značilnosti kot njene ponud-
be, se LAS aktivno udeležuje različnih prireditev in sejmov, na katerih so vedno prisotni tudi lokalni ponudniki, ki pripomorejo k 
zanimivi in velikokrat tudi »brbončicam okusni« predstavitvi LAS.

SEJEM KOS

LAS »Od Pohorja do Bohorja« se je letos 
prvič predstavila na 5. Kmetijsko-obrtni-
škem sejmu (KOS) v Lenartu, ki je potekal 
na Hipodromu Polena med 29. in 31. ma-
jem 2015. Na pokritem razstavnem prostoru 
se je Upravljavcu LAS, RA Kozjansko, na 
stojnici LAS pridružila še nosilka dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji, Romanca Rečnik, s 
predstavitvijo in prodajo lastnih proizvodov 
iz oreha. Udeležili smo se še posveta o CLLD 
ter rednega zbora članstva Društva za razvoj 
slovenskega podeželja. 

3. LETNI FESTIVAL LAS

LAS »Od Pohorja do Bohorja« je od 26. 
do 28. junija 2015 sodelovala na 3. letnem 
festivalu LAS-ov, ki ga je v Biogradu na 
Moru, Hrvaška, organizirala LAS Laura. 
  
Na festivalu, na katerem je sodelovalo več 
kot 300 predstavnikov, 56 LAS-ov, iz 10 
držav, smo se predstavili s promocijskim 
materialom LAS-a, vzpostavili kontakte s 
predstavniki LAS sosednjih držav, na temo 
projektov sodelovanja v okviru izvajanja 
CLLD – lokalnega razvoja, ki ga vodi sku-
pnost ter sodelovali na delavnicah, ki so bile 
predvsem usmerjene v pripravo strategij lo-
kalnega razvoja za izvajanje CLLD v obdo-
bju 2014-2020. 

SEJEM AGRA

V ponedeljek, 24. 8. 2015, se je LAS »Od 
Pohorja do Bohorja« na mednarodnem 
kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gor-
nji Radgoni predstavila s primeri dobrih 
praks na razstavnem prostoru Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
  
S svojo ponudbo so sodelovali predstavniki 
Društva Izviri Dobrina, ki so promovirali 
Grajsko učno pot Žusem, ki je bila vzpo-
stavljena v okviru istoimenskega Leader pro-
jekta, ponudbo je dopolnila Marija Zalokar 
z unikatnimi otroškimi oblačili, Majda Te-
mnik je s pestrim izborom čajev in zeliščne 
soli pripomogla k polnjenju naših shramb, 
za dobro razpoloženje brbončic so poskrbele 
članice Društva kmetic Lipa Vitanje, ki so 
z mladimi člani pričarale še glasbeni vložek. 

FESTIVAL SLOVENSKIH LAS

V soboto, 3. oktobra 2015, smo sodelovali 
na Festivalu slovenskih LAS v Ljubljani, ki 
ga je Društvo za razvoj slovenskega podeželja 
letos organiziralo že drugič. Letošnji festival 
je potekal pod osrednjo temo – naravna in 
kulturna dediščina, kot priložnost za razvoj 
podeželja. Na eni izmed 22 stojnic se je 
predstavila tudi LAS »Od Pohorja do Bo-
horja«, in sicer je promocijsko informativno 
predstavitev LAS lepo dopolnjevala ponud-
ba Čebelarstva Majcen, ki je z medom in 
medenimi izdelki poskrbel za obnovo zalog 
pred prihajajočo zimo. 
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izmenjava izkušenj in idej z drugimi las

Meseca julija je LAS »Od Pohorja do Bohor-
ja« gostila hrvaško LAS »Virovitički pr-
sten« (LAG »VIP«). LAG »VIP« se nahaja na 
severozahodnem delu Virovitičko-podravske 
županije, v Slavoniji, žitnici Hrvaške. 
  
V Šentjurju so se najprej osvežili v kneippo-
vem parku Doma starejših Šentjur in se 
seznanili z načeli kneippanja. Uspešno de-
lovanje LAS »Od Pohorja do Bohorja« jim 
je v Vinogradnikovi učni kleti predstavila 
mag. Andreja Smolej, direktorica RA Koz-
jansko. Bojan Guček jim je predstavil števil-
ne Leader projekte, ki so jih uspešno izvedli 
na Kozjanski domačiji v Dobju in še živijo 
v sedanjosti (npr. Teden starih obrti in obi-
čajev v Dobju). V Slovenskih Konjicah so 
si ogledali lokalno tržnico (projekt Dobrote 
podeželja oživljajo Stari trg), trgovinico lo-
kalnih proizvodov (projekt Z moje dežele) 

LAS »Od Pohorja do Bohorja« je v mese-
cu avgustu gostila predstavnike LAS Lya-
skovets-Strazhitsa iz Bolgarije, ki so si na 
območju občin Zreče in Šentjur ogledali re-
zultate uspešno izvedenih Leader projektov. 
Zanimala jih je predvsem sestava projektnih 
partnerstev, način financiranja ter razlogi 
priprave in izvedbe posameznih projektov. 
  
Z mnogimi izkušnjami od ideje do realizaci-
je, jim je najprej g. Martin Mrzdovnik pred-
stavil projekt Obnova železniške postaje v 
Zrečah, kjer se je tudi pričel njihov strokov-
ni del ekskurzije, sledila je predstavitev pro-
jekta Vodovnikova zbirka ter Vsakdanjiki 
in prazniki Skomarjanov. Nato jih je ga. 
Urška Firer, predstavnica LTO Rogla Zreče 
GIZ, popeljala skozi center Zreč in jim pred-
stavila še turistični vidik kraja ter seveda Lea-
der projekte, ki so jih uspešno izvedli: Rogla 
Pohorje vabi, Zaljubljeni v naravo, Razvoj 
blagovne znamke Okusi Rogle. 

 

OBISK PREDSTAVNIKOV IZ 
POLJSKE

LAS »Od Pohorja do Bohorja« je novembra 
gostila predstavnike različnih lokalnih ak-
cijskih skupin in ministrstva za kmetijstvo 
iz Poljske. Organizator večdnevne strokov-
ne ekskurzije za predstavnike iz Poljske, v 
okviru katere so obiskali tudi naš LAS, je 
bila LAS Sožitje med mestom in podeželjem.

V poznih popoldanskih urah so se udeležen-
ci v prostorih vodilnega partnerja LAS, t.j. 
Razvojne agencije Kozjansko, v Šentjurju, 
seznanili z LAS »Od Pohorja do Bohorja«, 
pridobili informacije o delovanju v obdobju 
2007-2013, izvedenih Leader projektih ter 
aktivnostih priprave na novo programsko 
obdobje 2014-2020. Najbolj jih je zanimal 
sam izbor projektov, način potrjevanja ter 
razdelitve finančnih sredstev. V nadaljevanju 
je nato sledil sprehod skozi mestno jedro 
Slovenskih Konjic, kjer so se podrobneje se-
znanili še s projekti Obnova parne lokomo-
tive Slovenske Konjice, Dobrote podeželja 
oživljajo Stari trg in Z moje dežele. Precej 
vprašanj so imeli vezanih na temo lokalne sa-
mooskrbe in socialnega podjetništva.

Dan so zaključili v Žički Kartuziji, ki so si 
jo ogledali ob sprehodu z baklami, nadalje-
vali z degustacijo izbranih vin v Otokarjevi 
peninski kleti ter z okusno in tudi že zaslu-
ženo večerjo v Gastužu, najstarejši gostilni 
v Sloveniji. 

Zadovoljni s sprejemom in številnimi kori-
stnimi informacijami, smo dan zaključili z 
dogovorom, da se naslednje leto ponovno 
srečamo na Poljskem.

kot primera lokalne samooskrbe in dvorec 
Trebnik s ponudbo naravnih proizvodov in 
zanimivih doživetij. 
  

Podeželski, zeleni turizem, podjetništvo na 
podeželju so stične točke, na katerih bosta 
obe Lokalni akcijski skupini gradili priho-
dnje sodelovanje v okviru izvajanja progra-
ma CLLD (Leader).

V popoldanskem dnevu so si ogledali še pri-
mere dobrih praks na območju občine Šen-
tjur, predstavitev projekta Vinogradnikova 
učna klet ter Geomantija KRRES. Glede 
na to, da so tudi sami vstopili v novo razvoj-
no obdobje in k pripravi strategije lokalnega 
razvoja, jih je zanimalo še, kako smo se na 
našem območju lotili priprave le te in v kate-
re razvojne cilje se bomo usmerili. 
  

Polni vtisov so se naslednji dan odpravili še 
k sosednji LAS, LAS Obsotelje in Kozjan-
sko, kjer so jim prav tako pripravili pester 
in zanimiv program, obogaten z mnogimi 
izkušnjami izvajanja Leader projektov. 
  
Predstavniki bolgarske LAS so bili zadovolj-
ni s programom, veseli toplega sprejema in 
so vsekakor zainteresirani tudi za prihodnje 
sodelovanje, tako s turističnega vidika, obisk 
Slovenije, kot tudi z vidika projektnega so-
delovanja. 

OBISK PREDSTAVNIKOV IZ BOLGARIJE

OBISK PREDSTAVNIKOV S HRVAŠKE



sPremljajte novosti lokalne akcijske skuPine

»od Pohorja do bohorja« na sPletni strani

www.las-Pohorje-bohor.si


