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in CLLD



Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, 
oziroma s tujko CLLD (Community 
Lead Local Development), je termin, 
ki ga uporablja Evropska komisija za 
nov razvojni pristop za spodbujanje 
celovitega lokalnega razvoja po 
načelu »od spodaj navzgor«. 
Tradicionalni pristop k izvajanju 
lokalnega razvoja je s programom 
CLLD torej obrnjen povsem na glavo in 
lokalnemu prebivalstvu omogoča, da 
z oblikovanjem lokalnih partnerstev v 
okviru lokalnih akcijskih skupin aktivno 
odloča o prioritetah in razvojnih 
potrebah svojega lokalnega območja. 

Kaj je LAS? 
LAS je lokalna akcijska skupina oz. 
pogodbeno partnerstvo predstavnikov 
javnega sektorja (lokalne skupnosti, 
občine, javni zavodi/agencije/
institucije), ekonomskega sektorja 
(gospodarske družbe, samostojni 
podjetniki, fizične osebe s statusom 
kmeta, zadruge, gospodarska 

interesna združenja in drugi 
gospodarski subjekti) in civilnega 
sektorja ter fizičnih oseb (nevladne 
organizacije, društva zveze društev, 
druge organizacije civilne družbe in 
posamezniki).

Kaj program CLLD 
omogoča?
CLLD omogoča, da LAS-i oblikujejo 
svoje Strategije lokalnega razvoja, 
ki morajo izhajati iz analize razvojnih 
potreb in razvojnih možnosti 
posameznega LAS območja ter 
naslavljati dejanske izzive območja.

Ker smo Strategijo lokalnega razvoja 
(SLR) že spisali in tudi dobili odobreno 
s strani resornih organov, je sedaj čas 
za akcijo! Izkoristiti moramo Pristop 
CLLD, ki nam omogoča uresničevanje 
različnih izzivov v različnih okoljih in 
večjo prožnost pri doseganju ciljev ter 
ustreza dejanskim potrebam lokalnega 
območja.
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Lokalna akcijska skupina Posavje 
2014–2020 je bila ustanovljena 
na ustanovni skupščini 19. oktobra 
2015 v Krškem. Ustanovilo jo je 99 
zainteresiranih partnerjev, ki so tega 
dne pristopili k podpisu Pogodbe o 
ustanovitvi in delovanju pogodbenega 
partnerstva LAS Posavje 2014–2020 
in s tem izrazili pripravljenost ter 
sposobnost za izvajanje mehanizma 
CLLD v programskem obdobju 
2014–2020.

Srednjesotelsko gričevje (Kozjansko), 
na vzhodu se stika s Posavskim 
hribovjem, proti jugu pa se nadaljuje 
s Krškim, Senovskim in Bizeljskim 
gričevjem, ki preide v Krško raven 
ter proti jugovzhodu v del Gorjancev. 
Vzdolž Sotle območje meji na 
Republiko Hrvaško. Območje leži na 
stičišču predalpskega, panonskega in 
dinarskega sveta.

LAS Posavje 2014–2020 se je oblikovala 
na enakem območju kot predhodnje 
pogodbeno partnerstvo LAS Posavje 
2007–2013 in vključuje območje vseh 
občin razvojne in statistične regije Posavje: 
Bistrico ob Sotli, Brežice, Kostanjevico na 
Krki, Krško, Radeče in Sevnico. 

Območje je geografsko zaokrožena 
celota na jugovzhodu Slovenije ob 
spodnjem toku Save s pritoki Mirne, 
Krke in Sotle. Na severu poteka čez 

Velikost območja 
LAS Posavje 2014–2020
Z 968,2 km2 območje LAS Posavje 
2014–2020 predstavlja 4,78 % 
površine Slovenije. Večina od 447 
naselij je pretežno podeželskih 
z razpršenim vzorcem poselitve. 
Urbana območja LAS Posavje 2014–
2020 obsegajo 22 naselij v skupni 
površini 75 km2. 
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V partnerskem sodelovanju javnega, 
zasebnega in civilnega sektorja območja 
bomo spodbujali ustvarjalnost in 
inovativnost za razmah zelenih delovnih 
mest in proizvodov višje dodane 
vrednosti z namenom, da bo visoka 
stopnja ohranjenosti narave in okolja, 
samooskrbe in občutka za skupnost 
vsem prebivalcem omogočala višjo 
kakovost življenja in bivanja.

na podlagi izzivov, potreb in priložnosti 
okolja, iz katerega izhajajo.

Strategija lokalnega razvoja LAS 
Posavje 2014-2020 (SLR) je bila 
tako pripravljena v sodelovanju s 
prebivalstvom in temelji na izkušnjah 
izvajanja programa LEADER v obdobju 
2007–2013. Izvajanje strategije bo 
potekalo s podporo vseh treh skladov, 
vključenih v mehanizem CLLD:

• Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja – EKSRP

Kako se CLLD 
izvaja?
Program CLLD se izvaja s kombinacijo 
različnih virov financiranja. Preko 
programa je lokalnim partnerstvom in 
LAS-om omogočena izvedba celovitih 
in kompleksnejših operacij, ki niso 
strogo omejene na potrebe podeželja, 
ampak vključujejo tudi ribiški sektor in 
urbana območja. Posamezni LAS-i so 
pripravili strategije lokalnega razvoja 

• Evropskega sklada za regionalni 
razvoj – ESRR

• Evropskega sklada za pomorstvo in 
ribištvo – ESPR

Za izvajanje podukrepa »Priprava za 
izvajanje operacij v okviru strategije 
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, 
je LAS Posavje upravičen do največ 
1.088.971,08 € iz naslova EKSRP, 
do največ 1.316.278,84 € iz naslova 
ESRR in do največ 1.724.078,22 € iz 
naslova ESPR.
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EKSRP
1.088.971,08 €

ESPR
1.724.078,22 €

VIZIJA 
LAS Posavje 2014–2020

Dinamična, povezana 
in privlačna skupnost. ESRR

1.316.278,84 €

DENARNA 
UPRAVIČENOST 
IZ NASLOVOV



Podpora EKSRP je med drugim namenjena tudi sofinanciranju operacij LAS ali lokalnih 
akterjev, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev, zastavljenih v SLR, tj. 
spodbujanju socialne vključenosti, zmanjševanju revščine in gospodarskem razvoju 
podeželskih območij s poudarkom na pospeševanju lokalnega razvoja podeželskih 
območij.

UPRAVIČENCI:
Upravičenci so LAS-i ter fizične in pravne osebe. Partnerstvo mora imeti najmanj 3 člane.

Pri določitvi višine odobrenih sredstev se upoštevajo pravila državnih pomoči. Najnižji 
znesek javne podpore za posamezno operacijo je 2.000 eurov.
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DELEŽ 
SOFINANCIRANJA: 85% 75%

ZA OPERACIJE Z DODANO VREDNOSTJO, 
KOT SO SKUPNI INTERES, SKUPINA 
UPRAVIČENCEV, DOSTOP JAVNOSTI DO 
REZULTATOV OPERACIJE, INOVATIVNE 
ZNAČILNOSTI OPERACIJE NA LOKALNI RAVNI

ZA OPERACIJE, KI NE 
IZKAZUJEJO PREJ 
NAŠTETIH DODANIH 
VREDNOSTI

DELEŽ 
SOFINANCIRANJA:

EKSRP 
EVROPSKI KMETIJSKI 
SKLAD ZA RAZVOJ 
PODEŽELJA 



Cilji in ukrepi SLR Posavje na območju akvakulture so povezani s krepitvijo gospodarske 
rasti, diverzifikacijo akvakulture in varovanjem okolja. Projekti, ki bodo sofinancirani 
iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014-2020, morajo zasledovati naslednje 
kazalnike rezultata:

•  ustvarjena delovna mesta: v ekvivalentu polnega delovnega časa,
•  ohranjena delovna mesta: v ekvivalentu polnega delovnega časa,
•  ustanovljena podjetja: število podjetij.

UPRAVIČENCI do podpore so LAS-i za ribištvo ter fizične in pravne osebe.
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85% 100%
OPERACIJE, KI ZAGOTAVLJAJO 
JAVNI ODSTOP DO SVOJIH 
REZULTATOV IN IZPOLNJUJEJO 
VSAJ ENEGA OD NASLEDNJIH 
POGOJEV:
A) SO V JAVNEM INTERESU
B) IMAJO SKUPNEGA UPRAVIČENCA 

ali
C) IMAJO INOVATIVNE ZNAČILNOSTI 

NA LOKALNI RAVNI

OPERACIJE, KI ZAGOTAVLJAJO 
JAVNI DOSTOP DO SVOJIH 
REZULTATOV, NIMAJO NOBENEGA 
TRŽNEGA UČINKA OZ. PRIHODKOV 
IN IZPOLNJUJEJO ENEGA OD 
NASLEDNJIH POGOJEV:
A) SO V JAVNEM INTERESU
B) IMAJO SKUPNEGA UPRAVIČENCA 

ali
C) IMAJO INOVATIVNE ZNAČILNOSTI 

NA LOKALNI RAVNI

DELEŽ 
SOFINANCIRANJA:

ESPR 
EVROPSKI SKLAD 
ZA POMORSTVO 
IN RIBIŠTVO



Cilji in ukrepi SLR Posavje zasledujejo deveto prednostno os OP EKP 2014–2020, 
natančneje cilj: boljša gospodarska in socialna vključenost skupnosti na območju LAS. 
Izvedba ukrepov SLR bo posredno prispevala tudi k prednostnim naložbam drugih 
tematskih ciljev, predvsem na področju spodbujanja podjetništva, boljšega stanja okolja 
in biotske raznovrstnosti, trajnostne mobilnosti in vseživljenjskega učenja.

UPRAVIČENCI:
so samostojni podjetniki in pravne osebe, partnerstvo pa mora imeti najmanj 2 člana.

DELEŽ SOFINANCIRANJA:
Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije, sofinancirane iz sklada ESRR, 
je 80%.

UPRAVIČENO OBMOČJE za operacije, sofinancirane iz sklada ESRR, je:

• somestje občin: v naseljih Brežice, Krško in Sevnica; 
• v drugih urbanih območjih: v naseljih Leskovec pri Krškem, Radeče in Senovo;
• dodatna druga urbana območja: v naseljih Bistrica ob Sotli, Artiče, Bizeljsko, Cerklje ob 

Krki, Dobova, Globoko, Pišece, Brestanica, Podbočje, Raka, Kostanjevica na Krki, Blanca, 
Boštanj, Krmelj, Loka pri Zidanem mostu in Šentjanž.

Pri določitvi višine odobrenih sredstev se upoštevajo pravila državnih pomoči. Najnižji 
znesek javne podpore za posamezno operacijo je 5.000 eurov. 
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POSEBNI CILJI UKREPI KAZALNIKI

CILJ 4.1: 
Izboljšati 
pogoje za 
vključenost 
ranljivih ciljnih 
skupin v 
družbo

CILJ 4.2: 
Krepitev 
zdravega 
življenjskega 
sloga 
prebivalcev

U7: 
Vključujoča 
skupnost

U8:
Zdrava 
skupnost

• Št. izboljšanih 
ali novih 
programov

• Št. vključenih iz 
ranljivih skupin

• Št. 
vzpostavljenih 
partnerstev 

• Št. 
neposredno 
vključenih v 
nove programe

• Št. novih ali 
izboljšanih 
programov 

01
USTVARJANJE 

DELOVNIH MEST

POSEBNI CILJI UKREPI KAZALNIKI

CILJ 1.1: 
Ustvariti 
zaposlitvene 
priložnosti in 
kakovostna 
delovna mesta 

CILJ 1.2: 
Krepiti pogoje 
za rast malih 
ponudnikov v 
perspektivnih 
dejavnostih

U1: 
Podjet-
niške ideje 
za nova 
delovna 
mesta

U2: 
Inovativna 
partnerstva 
za rast

• Št. novo ustvarjenih 
delovnih mest 

• Št. usposobljenih 
nosilcev dejavnosti

• Št. novih produktov 
ali storitev 

• Št. ohranjenih 
delovnih mest

• Št. 
novoustanovljenih 
podjetij

• Št. usposobljenih 
nosilcev dejavnosti 

• Št. vzpostavljenih 
partnerstev

02
RAZVOJ OSNOV-
NIH STORITEV 
NA PODEŽELJU

POSEBNI CILJI UKREPI KAZALNIKI

CILJ 3.1: 
Izboljšati 
stanje okolja 
za večjo 
kakovost 
življenja in 
dela

 

CILJ 3.2: 
Ohranjanje 
narave in 
biotske 
raznovrstnosti 
za trajnostni 
razvoj 
območja LAS

U5:
Izboljšanje 
stanje 
okolja

U6: 
Ohranjanje 
narave

• Št. vključenih 
v aktivnosti 
ozaveščanja

• Št. izvedenih 
ukrepov

• Št. novih 
okoljskih 
rešitev

• Št. izvedenih 
ukrepov 

• Št. novih 
vsebin in 
programov

• Št. vključenih 
v aktivnosti 
ozaveščanja

03
VARSTVO 

OKOLJA IN 
OHRANJANJE 

NARAVE

POSEBNI CILJI UKREPI KAZALNIKI

CILJ 2.1: 
Aktivirati 
potenciale 
za 
revitalizacijo 
podeželja

U3: 
Lokalna 
infrastruktura 
za storitve na 
podeželju

U4: 
Razvoj 
sladkovodne 
akvakulture

• Št. novih 
programov ali 
storitev

• Št. vključenih 
proizvajalcev

• Št. vključenih 
prebivalcev

04
VEČJA VKLJUČE-
NOST MLADIH, 
ŽENSK IN DRU-
GIH RANLJIVIH 

SKUPIN

TEMATSKA PODROČJA UKREPANJA, 
CILJI IN KAZALNIKI



Bodi sprememba – kontaktiraj nas!

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino je odgovoren LAS Posavje. Organ upravljanja, 
določen za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA POSAVJE 

Cesta krških žrtev 2
8270 Krško

E:  las.posavje@rra-posavje.si
T:  07 48 81 043
W: www.las-posavje.si

Lucija Avguštin
T:  07 48 81 043
E:  lucija.avgustin@rra-posavje.si

EKSRP ESPR ESRRManuela Bojnec
T:  07 48 81 047
E:  manuela.bojnec@rra-posavje.si 

Nataša Kežman
T:  07 48 81 052
E:  natasa.kezman@rra-posavje.si 


