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Osebna izkaznica LAS

 Lokalna akcijska skupina Haloze

 Cirkulane 56, 2282 Cirkulane

 Vodilni partner: PRJ Halo,

Podeželsko razvojno jedro Halo

 Elektronski naslov: las.haloze@halo.si

 spletna stran: www.haloze.org

 telefon: 02 795 32 00

mailto:las.haloze@halo.si
http://www.haloze.org/


 Predsednik LAS Haloze: Franc Mlakar

 Velikost območja: 317,3 km2

 Število prebivalcev na območju: 20.668 
(na dan 1.7.2014)

 Območje zajema 7 občin: Zavrč, 
Gorišnica, Cirkulane, Videm, Podlehnik, 
Žetale in Majšperk

 SLR je financirana iz skladov EKSRP in 
ESRR (glavni sklad je EKSRP)

 Število članov (na dan 5.12.2017): 112



Delovanje LAS Haloze

 V okviru delovanja LAS Haloze  so se 
razvile različne delovne skupine:

- Delovna skupina za turizem

- Delovna skupina za kulturno 
dediščino

- Delovna skupina za vinogradništvo

- In druge



Delovna skupina za turizem

 Razvila se je z namenom, da združi 
številne posameznike, ki že delujejo 
na področju turizma v Halozah ali pa 
si to želijo v prihodnje

 Glavna prioriteta je razvoj ponudbe 
in kreativni načini kako zaustaviti 
potnike, ki prečkajo Haloze skozi dve 
glavni prometnici in turiste iz bližnjih 
večjih turističnih središč (slika na 
naslednji strani)



230.000 
nočitev/letno

140.000 
nočitev/letno

1,2mio 
potnikov/letno

9,1mio 
potnikov/letno



Delovna skupina za kulturno 
dediščino

Njen namen je ohranjanje objektov kulturne 

dediščine na primeren način, hkrati pa njeno trženje 

za različne namene (za turizem, kot proizvodni 

obrati, skladišča, …)

Na podlagi številnih delavnic in razgovorov z lastniki 

objektov kulturne dediščine, smo jih razvrstili v 

različne faze, glede na to, kaj vse še potrebujejo, da 

bo objekt namenjen trženju



Delovna skupina za razvoj 
vinogradništva

 V okviru delovanja delovne skupine 
za razvoj vinogradništva je nastalo 
20 ukrepov za razvoj vinogradništva, 
med katerimi je bil tudi ukrep 
povezovanja vinogradnikov, iz 
katerega se je razvila Vinarska 
zadruga Haloze z.o.o., so.p.



Javni pozivi LAS Haloze

 LAS Haloze je v novem obdobju 2014-
2020 izvedla 3 javne pozive (2 za 
sofinanciranje iz EKSRP in enega iz ESRR)

 Za sofinanciranje iz ESKRP je bilo skupaj 
prijavljenih 29 operacij, za sofinanciranje 
je bilo iz strani LAS potrjenih skupno 15 
operacij

 Za sofinanciranje iz ESRR so bile na JP 
prijavljene 3 operacije, s strani LAS in 
MGRT pa potrjeni 2


