
UO LAS ZSŠD potrdil projektni predlog »SOVABOBI« 

Predlog operacije »SOVABOBI« Razvojnega centra KOSOP so. p.  iz Mozirja potrjen na 2. 

javnem razpisu LAS ZSŠD za sofinanciranje iz ESRR. 

Operacija »SOVABOBI ali »Socialna varnost ali boljše bivanje za vse« je namenjena 

sistematičnemu in dolgoročnemu sodelovanju partnerjev operacije in ostalih deležnikov s 

področja socialnega varstva ranljivih skupin na lokalnem nivoju z vzpostavitvijo učinkovitega 

»sistema socialnega varstva in skrbstva« ter oblikovanju ustreznih programov in storitev s 

področja socialne dejavnosti na celotnem območju LAS ZSŠD.  

Izvajanje vseh aktivnosti operacije bo potekalo preko pristojnih struktur, nevladnih organizacij 

in razvoja socialnega podjetništva, kar bo posledično omogočilo nove poklice in nova delovna 

mesta za mlade, ki bodo s svojim delom  dolgoročno odpravljali  vse hujšo degradacijo 

prebivalstva na podeželju, zaradi staranja, oz. migracije mladih v mesta, in hkrati tudi 

odpravljali vzroke za vse večje izključenost ter revščino ranljivih skupin, ki znižuje raven bivanja 

in bremenijo aktivno populacijo.  

Primarni cilj te operacije je, poleg izboljšanja pogojev bivanja in višje kakovosti življenja vseh 

prebivalcev, tudi permanentno odpravljanje socialnih problemov, težav in vzrokov, ki blokirajo 

gospodarsko rast oz, skupni družbeno-ekonomski razvoj vseh deležnikov na podeželju in 

sočasno  ustvarjanje pogojev za boljše sodelovanje in medsebojne odnose  ter bolj zdravo 

okolje in življenje ljudi!   

Z ustreznim in sodobnim sistemom socialnega varstva, novimi programi in storitvami, bomo z 

neformalnimi oblikami podpore in pomoči omogočili vsem ranljivih skupin (starejši, ženske, 

mladi, brezposelni, invalidi, otroci oz. drugim pomoči potrebnim), višjo stopnjo socialne varnosti 

in kakovost življenja ter boljše pogoje bivanja za vse generacije prebivalstva.   

Pri operaciji sodelujejo partnerji treh sektorjev in sicer: Občina Nazarje, kot predstavnik 

lokalnih skupnosti, Društvo upokojencev Nazarje, kot predstavnik nevladnega sektorja ter 

ranljivih skupin in Razvojni center KOSOP so. p. iz Mozirja, kot predstavnik stroke in 

socialnega podjetništva.  

Vsi trije partnerji imajo aktivno vlogo pri oblikovanju in realizaciji vsebine predlagane operacije 

na območju LAS ZSŠD.    

Pregled vseh projektnih predlogov, ki jih je potrdil upravni odbor LAS ZSŠD na zadnji seji za 

sofinanciranje iz evropskih sredstev (ESRR in EKSRP)  so navedeni v nadaljevanju: 

 

Predlog operacij za sofinanciranje iz sklada ESRR 

Ukrep Sredstva v € 

Ukrep 1: Zagotavljanje sodobnih oblik podpornih storitev vključno z 
razvojem novih programov (coaching) in naložb  

106.811,00 € 

VPI_LES – Virtualni poslovni inkubator za inovativne lesne izdelke in 
tehnologije Občina Nazarje  

86.387,31 € 

Soustvarjamo teame za prihodnost Zavod Emendo Gavce  19.999,71 € 

Ukrep 2: Spodbujanje povezovanja in mreženja (razvoj podjetniških 
iniciativ, usmerjanje v nove poslovne modele) 

16.989,00 € 



Mikro lesna mreža – Razvojno-promocijska mreža mikro proizvajalcev 
lesnih izdelkov za zabavo, rekreacijo/šport in turizem v SAŠA regiji Občina 
Nazarje 

16.844,80 € 

Ukrep 3: Vzpostavitev zelenih delovnih mest na področju kmetijstva, 
lesarstva in turizma 

50.000,00 € 

Zeleno za zeleno: vzpostavitev zelenih delovnih mest na področju 
zeliščarstva, Mesto na vasi, senzorialno eksperimentalni zasebni zavod za 
ohranjanje in reinterpretacijo naravne in kulturne dediščine  

41.952,44 € 

Ukrep 7: Spodbujanje okoljsko naravnanih operacij ob upoštevanju 
energetske učinkovitosti in trajnostne mobilnosti  

50.000,00 € 
  

Ukrep 8: Izboljšanja upravljanja in uporabe naravne in kulturne 
dediščine ob upoštevanju energetske učinkovitosti 

50.000,00 € 

Ukrep 9: Izboljšanje znanja in spretnosti mladih za vključitev na trg 
dela (razvoj in izvajanje programov, usmerjanje v nove poslovne 
modele) 

70.000,00 € 

Ženskam moč, mladim pogum: za večjo vključenost žensk in mladih 
Anaji d.o.o.  

31.440,00 € 

Ukrep 10: Razvoj dodatnih socialnih storitev 100.000,00 € 
Socialna varnost ali boljše bivanje za vse  (SOVABOBI)  
Razvojni center kooperativ in socialnega podjetništva so.p.   

53.406,40 € 

 

Predlog operacij za sofinanciranje iz sklada EKSRP 

Ukrep  Sredstva v €  

Ukrep 1: Zagotavljanje sodobnih oblik podpornih storitev vključno z 
razvojem novih programov (coaching) in naložb   

91.129,00 € 

˝Priložnost na pragu˝ - z lastnim potencialom do poslovnega uspeh 
 Center Rinka, zavod za turizem in trajnostni razvoj Solčavskega  

39.081,77 € 

Ukrep 3: Vzpostavitev zelenih delovnih mest na področju kmetijstva, 
lesarstva in turizma 

100.000,00 € 

Center za gorski les 
 Gorski les, Alojz Lipnik s.p.  

99.999,50 € 

Ukrep 4: Razvoj programov in infrastrukture za rekreacijo, turizem in 
prosti čas 

150.000,00 € 

Martinov svet – vstopnica SAŠA regije  
Občina Šmartno ob Paki  

70.769,82 € 

Velnes za zdravo življenje v naročju Alp  
Plesnik d.o.o.   

17.190,47 € 

Nadgradnja adrenalinskega družinskega izziva  
Kamp Menina   

37.023,93 € 

Ukrep 8: Izboljšanje upravljanja in uporabe naravne in kulturne 
dediščine ob upoštevanju energetske učinkovitosti 

100.000,00 € 

Trajnostno zagotavljanje endogenih vodnih virov – Žegnan studenec 
Občina Rečica ob Savinji  

55.201,85 € 

Ukrep 9: Izboljšanje znanja in spretnosti mladih za vključitev na trg 
dela (razvoj in izvajanje programov, usmerjanje v nove poslovne 
modele) 

142.554,00 € 

Ukrep 10: Razvoj dodatnih socialnih storitev 100.000,00 € 
Medgeneracijsko središče SAŠA Generacije pod krošnjo  
Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje  

99.594,15 € 

Čutni vrt in igrala za odrasle Zimzelen  
DEOS, celostna oskrba starostnikov d.d., PE Center starejših Zimzelen 
Topolšica   

7.986,12 € 
(zmanjšanje sredstev 

za 7.580,27 €) 

 


