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• 1.2.2008 je bila ustanovljena LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA  

SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM (v nadaljevanju 

LAS) z namenom vzpostavitve učinkovitega javno-zasebnega 

partnerstva za pripravo in izvajanje lokalne razvojne strategije 

LAS za programsko obdobje 2007 do 2013.  

 

• Z Odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

št.:33151 – 17 / 2008 / 4 je pridobila status delujoče LAS in s tem 

tudi pridobilo možnost črpanja evropskih sredstev iz Evropskega 

kmetijskega sklada za razvoj podeželja v okviru izvajanja 4. stebra 

Programa razvoja podeželja, pristopa LEADER. 

 

• LAS je tako v obdobju 2007 – 2013 pridobil iz naslova LEADER 

nekaj čez en milijon EU sredstev iz evropskega kmetijskega sklada 

za razvoj podeželja in odobrila ter podprla  47 projektov lokalnih 

akterjev. 

 



KREPITEV POMENA LAS 

22.9.2015 

V NOVEM PROGRAMSKEM OBDOBJU LAS IN SLR 

PODPIRATA DVA EU SKLADA 

• EKSRP (LEADER) 

• ESRR 

 
NAČELA LAS OSTAJAJO NESPREMENJENA: 

−LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE IZHAJAJO IZ OBMOČJA, 
 

− PRISTOP ’’OD SPODAJ NAVZGOR’’ PRI IZDELAVI IN IZVAJANJU STRATEGIJ, 
 

− LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE (LAS) KOT JAVNO-ZASEBNA PARTNERSTVA, 
 

− INOVATIVNOST, 
 

− POVEZANI IN VEČ-SEKTORSKI UKREPI OZ. AKTIVNOSTI, 
 

− POVEZOVANJE V MREŽO, 
 

− SODELOVANJE. 



 NAMEN CLLD je spodbujanje uravnoteženega 

razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj 

navzgor«. 

 CILJ CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja 

ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji. 

 

 TEMATSKA PODROČJA UKREPANJA: 

1. ustvarjanje delovnih mest, 

2. razvoj osnovnih storitev, 

3. varstvo okolja in ohranjanje narave ter 

4. večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih 

skupin. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE  

NAMEN IN CILJ CLLD 

22.9.2015 
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II. LAS IN SLR - NALOGE LAS 

Člani LAS imajo: 

• možnost aktivno sodelovati pri pripravi Strategije lokalnega 

razvoj za Programsko obdobje 2014–2020, ki nastaja po principu 

»OD SPODAJ NAVZGOR«, kar pomeni, da vključuje predvsem 

potrebe lokalnega prebivalstva; 

• pravico in dolžnost sodelovati na sejah Skupščine LAS, 

razpravljati in glasovati o aktivnostih LAS ter njegovih pravilih 

ter dajati predloge in izbrati vodilnega  partnerja LAS; 

• voliti in biti izvoljeni v organe LAS   

• pravico do udeležbe na dejavnostih, ki jih organizira LAS in so 

večinoma brezplačne; 

• možnost prijave projektnih predlogov ter njihovo izvajanje. 
 



 

II. LAS IN SLR – STRATEGIJA   

22.9.2015 

 Izdelana za območje LAS.  

 Pripravljena v skladu s potrebami in cilji območja.  
 Določiti cilje, pri tem pa zasledovati cilje EU in posameznega operativnega 

programa! 
 Koordinacijski odbor CLLD preveri popolnost in ustreznost SLR, 

izpolnjevanje pogojev, SLR oceni na podlagi meril za izbor, priprava 

predloga izbora, ki ga posreduje v potrditev zadevnim OU, 

obravnava predlagane spremembe SLR.  

 Odločitev o potrditvi SLR in LAS izda OU glavnega sklada.  



NACIONALNE PREDNOSTNE NALOGE  

TEMATSKA PODROČJA 

22.9.2015 

V primeru sofinanciranja SLR iz naslova EKSRP mora SLR prispevati k šesti 

prednostni nalogi, ki se glasi: »spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanja 

revščine in gospodarskega razvoja podeželskih območij s poudarkom na 

pospeševanju lokalnega razvoja podeželskih območij. 

 

V primeru sofinanciranja SLR iz naslova ESRR mora SLR prispevati k 

prispevati k četrti prednostni naložbi unije, in sicer: »spodbujanje socialne 

vključenosti ter boj proti revščini in kakršni koli diskriminaciji z vlaganjem v 

okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. 
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Z vidika naraščajoče brezposelnosti in upada gospodarske aktivnosti na 

podeželju se priložnost za ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest kaže v 

razvoju nekmetijskih dejavnosti na podeželju, ki bo prvenstveno slonel na 

aktivaciji endogenih potencialov v povezavi z npr. kulturno dediščino, 

ohranjanjem narave, naravnimi resursi (npr. les), človeškim in socialnim 

kapitalom, lokalno samooskrbo, zelenim turizmom in obnovljivimi viri energije 

(PRP 2014–2020). 

V okviru SLR se v okviru tega tematskega področja pričakuje, da se v SLR 

predvidijo aktivnosti, ki bodo prispevale in zasledovale ta cilj. Zlasti se pričakuje 

ustvarjanje novih delovnih mest ali pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest 

na področju razvoja podjetništva, razvoja socialnih storitev na podeželju, dviga 

dodane vrednosti kmetijskim, gozdarskim in živilskim proizvodom ter povečanju 

lokalne samooskrbe in spodbujanju kratkih dobavnih verig. 

PRIPOROČILA ZA TEMATSKA PODROČJA 

USTVARJANJE DELOVNIH MEST 
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Razvoj lokalne infrastrukture in lokalnih osnovnih storitev na podeželskih 

območjih je bistveni element prizadevanj za uresničitev potenciala  rasti in 

spodbujanje trajnosti podeželskih območij. S sredstvi CLLD se lahko krijejo 

tudi nekatere manjše naložbe v infrastrukturo, ki so velikokrat pogoj za 

inovacije in nadaljnji razvoj (PRP 2014–2020). Pričakuje se, da se bodo lokalna 

območja odzvala na lokalne razvoje potrebe in tako tudi preko pristopa CLLD 

izvedle nekatere manjše infrastrukturne operacije, ki bodo pomembno 

prispevale k razvoju lokalnega okolja, bodisi z vidika nadaljnjega razvoja, novih 

zaposlitev itd kot na primer: 
 

• razvoj javne lokalne infrastrukture in javnih lokalnih osnovnih storitev  

• razvoj športno rekreacijske infrastrukture za javno uporabo vključno z malo 

turistično infrastrukturo, 

• razvoj dejavnosti za prosti čas, turizem in kulturne dejavnosti ter z njimi 

povezano infrastrukturo, 

 

PRIPOROČILA ZA TEMATSKA PODROČJA 

RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV 

 

 



22.9.2015 

PRIPOROČILA ZA TEMATSKA PODROČJA 
VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE 

 

 
Pričakuje se, da se bodo LAS skozi operacije, ki jih bodo izbrale za 

sofinanciranje, lotile reševanja tudi okoljsko naravnanih operacij in s 

tem prispevale k varstvu okolja, ohranjanju narave in naravnih 

danosti. Priporočljivo je, da se lokalna partnerstva povežejo z 

institucijami, ki so pristojne za ohranjanje narave in varstvo kulturne 

dediščine in na ta način s skupnimi idejami pomembno prispevajo k 

varstvu okolja. 

• projekti povezani z ohranjanjem narave in naravne dediščine, 

• projekti povezani z varstvom in ohranjanjem kulturne 

dediščine, 

• spodbujanje učinkovite rabe naravnih virov, vključno z 

naložbami v obnovljive vire energije, 

• dejavnosti okoljskega ozaveščanja. 
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Pričakuje se, da bodo lokalna partnerstva ob pripravi SLR 

prepoznala ranljive skupine določenega območja in  jim nameniti 

posebno pozornost s tem, da se to opredeli tudi v SLR. 

• Mladi  

• Ženske  

• Ostareli 

• Invalidi 

• Brezposelni iskalci zaposlitve 

• Tujci oz priseljenci iz tujine 

• Romi  

• …… 

PRIPOROČILA ZA TEMATSKA PODROČJA 

VEČJA VKLJUČENOST MLADIH, ŽENSK IN DRUGIH 

RANLJIVIH SKUPIN 

 

 

 



 

III. FINANČNI OKVIR CLLD  

 

22.9.2015 

Izvedbi CLLD skupno namenjenih 95.782.281.19 eur.  
 

 

 

 

 

 

•Sredstva  se namenijo za izvajanje ŠTIRIH PODUKREPOV:  

 

–Pripravljalna podpora;  

–Podpora za izvajanje operacij v okviru SLR;  

–Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS;  

–Podpora za tekoče stroške in stroške animacije.  

 

 

OP EKP  

36,75 mio EUR   

 PRP   

     LEADER 

52,37 mio EUR 

OP ESPR  

6,67 mio EUR   
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III. FINANČNI OKVIR CLLD ZA NAŠ LAS  

 

OKVIREN IZRAČUN CLLD SREDSTEV   

 

EKSRP - LEADER 866.875,00 € 

ESRR   563.000,00 € 

 

SKUPAJ  1.429.875,00 € 
 



III. 2 IZVAJANJE OPERACIJ 
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• NAMEN PODUKREPA: je sofinanciranje stroškov nastalih pri 

izvedbi operacij LAS ali lokalnih akterjev, katerih rezultati 

prispevajo k uresničevanju ciljev, zastavljenih v SLR.  

 

• UPRAVIČENCI: LAS, fizične in pravne osebe iz upravičenega 

območja LAS.  

 

• UPRAVIČENI STROŠKI: Stroški se priznajo v obliki stroškov 

dela, materiala, naložb, storitev, nakupa zemljišč in prispevka v 

naravi.  

 

• Stroški vodenja in koordinacije operacije lahko predstavljajo 

največ 5 % operacije.  

 

• Stroški nakupa zemljišč lahko predstavljajo največ 10 % 

upravičenih stroškov za zadevno operacijo. 
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III. 2.1 IZVAJANJE OPERACIJ 

POGOJI UPRAVIČENOSTI  

  Operacija je bila izbrana na podlagi javnega poziva LAS. 

  Operacija mora biti izvedena na območju LAS. 

   Iz vloge mora biti razvidna zaprta finančna konstrukcija za celotno 

operacijo, kar pomeni, da mora prikazovati razdelitev posameznih 

stroškov po posameznih partnerjih in vrstah stroškov. 

  Upravičenec ne sme biti v težavah v skladu s Sporočilom Komisije 

244/2004/ES, ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne 

poravnave ali v postopku likvidacije. 

   Ob oddaji vloge morajo biti za operacijo izdana vsa potrebna 

dovoljenja, kot jih za izvedbo operacije določa področna zakonodaja. 

   Operacija mora biti izvedena v skladu s prijavljeno in odobreno 

vsebino. 

   Upravičenec mora izvesti operacijo najkasneje v treh letih od 

potrditve operacije. 
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III. 2.2 IZVAJANJE OPERACIJ 

POSTOPKI ZA IZBOR OPERACIJ 

 Javni poziv za izbor operacij mora biti objavljen najmanj en mesec.  

 LAS mora izbrati operacije na transparenten način v skladu s 

postopkom in merili za izbor opredeljenimi v SLR.  

 Izbirni postopek vnaprej določen v SLR, dokumentiran, pregleden 

in mora omogočati dopolnitev in razjasnitev operacij, možnost 

pritožbe ter preprečevati konflikt interesov pri izbiri operacij.  

 Pri določanju rokov za dopolnitev vloge in odločitev o vlogi je 

potrebno smiselno upoštevati določbe zakona, ki ureja splošni upravi 

postopek.  

 LAS mora izbrane operacije, ki so predvidene za sofinanciranje 

predložiti v potrditev zadevnemu OU.  

 Organ iz prejšnjega odstavka upravičencu izda odločitev o odobritvi 

oziroma zavrnitvi operacije.  

 Upravičenec lahko največ enkrat zaprosi za spremembo.  



 

III. 3 IZVAJANJE OPERACIJ  

FINANČNE DOLOČBE  

22.9.2015 

  Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči.  

  Stopnjo podpore posamezne operacije določi LAS.  

Najvišjo stopnjo sofinanciranja, ki jo lahko določi, je za EKSRP 85 

% in za ESRR 80% . Upoštevati pravila državnih pomoči!  

  Najnižji znesek javne podpore za posamezno operacijo je 2.000 EUR.  

  Najvišji znesek javne podpore za posamezno operacijo je 300.000 EUR.  

POMEMBNO:  

PRI NAČRTOVANU POTREBNO UPOŠTEVATI KATALOG NAJVIŠJIH 

PRIZNANIH STROŠKOV! 

 

OPERACIJO OZ. PROJEKT JE POTREBNO V CELOTI IZVESTI (LAHKO PO 

FAZAH) IN PO ZAKLJUČKU IZSTAVITI ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SKUPAJ 

Z DOKAZILI, DA JE VSE V CELOTI PLAČANO! 



IV. PRIPRAVA IN IZVAJANJE 

DEJAVNOSTI SODELOVANJA LAS  

22.9.2015 

• NAMEN PODUKREPA: sofinanciranje stroškov LAS, ki 

nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, 

tako znotraj države članice (sodelovanje med LAS) kot z območji 

v različnih državah članicah ali z območji v tretjih državah.  

 

• UPRAVIČENCI: LAS.  

 

• LAS v sodelovanju z drugimi LAS v Republiki Sloveniji ali s 

skupino lokalnih javno-zasebnih partnerjev z drugih območij 

EU ali tretjih držav pripravi operacijo sodelovanja LAS.  



AKTIVNOSTI  

LAS SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM 

22.9.2015 

• Objava javnega poziva za oblikovanje LAS – (JUNIJ 2015 in je odprtega tipa) 

• V javnem pozivu je določen presečni datum (15.9.2015), do katerega 

se upoštevajo vse prejete vloge za članstvo in se izvede 

konstituiranje LAS: 

• Izvedba animacijskih delavnic na terenu (SEPTEMBER, OKTOBER) 

• Podpis partnerske pogodbe (SEPTEMBER/ZAČETEK OKTOBRA) 

• Obravnava in sprejem aktov LAS (SEPTEMBER/OKTOBER) 

• Volitve organov lokalne akcijske skupine; (SEPTEMBER/OKTOBER) 

• Izbor vodilnega partnerja; (SEPTEMBER/OKTOBER) 

• Obravnava in priprava SLR (AVGUST - DECEMBER) 

• Sprejetje SLR in oddaje vloge za status LAS za 2014-2020 na 

Koordinacijski odbor CLLD. (DECEMBER/JANUAR 2016) 

• Članske pristopne izjave, ki bodo prispele po tem datumu, ne bodo 

zavržene, vendar se bodo fizične oziroma pravne osebe lahko 

vključevale v LAS pod pogoji, ki bodo že dorečeni v Partnerski 

pogodbi LAS. 



KONTAKTI : 

22.9.2015 

LAS „SOŽITJEMED MESTOM IN PODEŽELJEM“ 

Šmartinska cesta 134a, 1000 Ljubljana  

TELEFON: 01 544 544 6; MOBILNI TELEFON: 031 515 875 

SPLETNA STRAN: WWW.CIZA.SI 

E-NASLOV: info@ciza.si ; josip.pintar@ciza.si  

 V PRIPRAVI SAMOSTOJNA SPLETNA STRAN LAS!!! 

OD OKTOBRA DALJE: http: //www.las-smp.si/     

 
INFORMACIJE MINISTRSTVA: 

http://www.mkgp.gov.si/ 

http://www.mgrt.gov.si/ 

http://www.program-podezelja.si/sl/ 

http://www.ciza.si/
mailto:info@ciza.si
mailto:josip.pintar@ciza.si

