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PREGLED IZVEDENIH AKTIVNOSTI
V PODPORO USTANOVITVI LAS IN 
PRIPRAVI SLR



Regija Posavje – območje šestih 
občin – ena LAS
• na območju regije Posavje se tudi za 2014-2020 

oblikuje ENA lokalna akcijska skupina (LAS) –
nadaljevanje dobre prakse iz 2007-2013

• Konsenz o tem dosežen na ravni vseh ključnih 
organov na ravni regije Posavje



Pravne podlage 
za CLLD 2014-2020

• javni poziv MKGP in SVRK za vzpostavitev javno-
zasebnega partnerstva za 2014-2020 (LAS) s 
pristojnostjo upravljanja s sredstvi CLLD, 26.6.2015, 
Ur.l. RS št. 46/2015 Ur.l. RS št. 46/2015 

• Podlaga za javni poziv Uredba o izvajanju lokalnega 
razvoja, ki ga vodi Skupnost z dne 16.6.2015, Ur.l. 
RS, št. 42/2015 (Uredba CLLD)

• Roki za prijavo za status LAS: do 31.10.2015, do 
31.01.2015, zadnji rok od 1.2.2016 do 31.10.2016



Izvedene aktivnosti v Posavju

• LAS Posavje 2007-2013, zanj zakoniti zastopnik RRA 
Posavje, je skladno z Uredbo CLLD in sklepom Zbora 
članov LAS Posavje 2007-2013 objavil 19.06.2015 
javni poziv za vstop v LAS Posavje za izvajanje 
pristopa (objavljen na spletni stran LAS in RRA, pristopa (objavljen na spletni stran LAS in RRA, 
Posavski obzornik, posredovan po bazi stikov)

• Hkrati poziv vsem zainteresiranim za posredovanje 
projektnih idej za SLR (obrazec z podrobnimi 
navodili in predstavitvami po skladih)

• Izvedena obširna animacija na terenu in na sedežu
RRA Posavje za članstvo in pripravo SLR 



Izvedene aktivnosti v Posavju

• Od 30. junija 2015 do danes izvedenih
• 6 animacijskih delavnic (po posameznih občinah za vso 

zainteresirano javnost v času od 30.6. - 2.7.2015)

• 12 tematskih delavnic v podporo analizi stanja, SWOT

• 1 strateška delavnica s predlagatelji projektov in podpisniki 
pristopne izjave za članstvo v LAS, Krško, 7.9.2015pristopne izjave za članstvo v LAS, Krško, 7.9.2015

• 15 delovnih sestankov z različnimi zainteresiranimi ciljnimi 
skupinami (EKSRP, ESRR, ESPR)

• svetovanja več kot 250 fizičnim osebam ali predstavnikom 
institucij na sedežu RRA Posavje/Tehnični pisarni obstoječe 
LAS/ osebno, telefonsko ali preko epošte

• Dodatne predstavitve možnosti črpanja sredstev CLLD na 
terenu na povabilo zainteresiranih institucij in posameznikov



• Na poziv za predložitev projektnih idej se je do 
danes odzvalo

• 35 predlagateljev, ki je posredovalo

• 90 projektnih predlogov, v njih pa evidentiranih

Izvedene aktivnosti v Posavju

• več kot 100 različnih partnerjev iz vseh treh sektorjev 
(javnega, ekonomskega, socialnega)



Zakaj in kdo je vodilni partner 
LAS?
• LAS Posavje ni pravna oseba in da za svoje delovanje potrebuje 

vodilnega partnerja, ki jo bo zastopal v upravnih in finančnih zadevah in 
opravljal zanj druge naloge, potrebne za dosego namena LAS Posavje;

• na svojem poslovnem naslovu gostuje poslovni naslov LAS, tako da 
zagotavlja naslov za sprejem pošte za LAS in tudi sprejema pošto za LAS,

• zagotovi ločen transakcijski račun oziroma podračun LAS;
• vzpostavi računovodski sistem ali ustrezne računovodske kode za vse • vzpostavi računovodski sistem ali ustrezne računovodske kode za vse 

transakcije, opravljene v okviru transkacijskega računa ali podračuna;
• zagotavlja varen elektronski predal za prejem elektronske pošte za LAS 

in kvalificirano elektronsko potrdilo za oddajo vlog in zahtevkov,
• uredi dostop do informacijskih sistemov ustreznih skladov pred 

vlaganjem vlog in zahtevkov za izplačilo, 
• organizira delovanje LAS, skrbi za dokumentacijo in arhiv LAS,
• nudi organom LAS prostorsko, logistično, administrativno, strokovno in 

tehnično podporo, ki jo ti potrebujejo za svoje delovanje.



Kako LAS izbere vodilnega 
partnerja?
• v skladu s 3. odst. 13. člena Uredbe CLLD in Smernicami za pripravo 

strategij lokalnega razvoja v okviru lokalnega razvoja, ki ga vodi 
skupnost v programskem obdobju 2014-2020, junij 2015 (v 
nadaljevanju: Smernice), mora biti med LAS Posavje in vodilnim 
partnerjem vzpostavljeno pogodbeno razmerje, iz katerega izhaja 
tudi obseg nalog in njihovo finančno ovrednotenje;

• vodilni partner mora biti kadrovsko, finančno in upravno sposoben 
voditi LAS Posavje, zagotavljati mora operativno delovanje in ne sme voditi LAS Posavje, zagotavljati mora operativno delovanje in ne sme 
imeti likvidnostnih težav, saj to lahko ogrozi črpanje sredstev CLLD;

• vodilni partner mora v primeru, ko je LAS upravičen do črpanja 
sredstev CLLD iz vseh treh skladov, zagotoviti kadrovske kapacitete v 
obliki vsaj 3 polnovredne delovne moči (PDM), to je ekvivalent 
polnega delovnega časa, v primeru pa, ko je upravičen do črpanja iz 
enega ali dveh skladov, pa mora zagotoviti kadrovske kapacitete v 
obliki vsaj 2 PDM (pri čemer velja, da za 1 PDM veljata tudi dve 
zaposlitvi za polovični delovni čas);

• da mora biti za vodilnega partnerja izbran eden izmed članov znotraj 
LAS Posavje (s sklepom 



Potek izbora vodilnega partnerja

• Upravni odbor na svoji prvi seji pozove vse člane 
LAS k oddaji vloge za vodilnega partnerja

• Upravni odbor na svoji drugi seji izmed 
zainteresiranih članov izbere VP in ga posreduje v zainteresiranih članov izbere VP in ga posreduje v 
končno potrditev skupščini LAS

• Skupščina LAS 



Časovnica za sklic organov LAS

organ Predvideni datumi
sej organov

Odločiti mora še o

Upravni odbor 
LAS Posavje

Dve seji:
- 1. seja 22.10.2015
- 2. seja 26.10.2015

� Izbere vodilnega partnerja izmed 
članov LAS (pozove člane za vodilnega 
partnerja) in predloži izbranega v 
potrditev skupščini
� pripravi osnutek javnega poziva in � pripravi osnutek javnega poziva in 
meril za izbor operacij SLR in jih 
posreduje skupščini v potrditev 

Skupščina LAS 
Posavje

28.10.2015 � Potrditev vodilnega partnerja
� Potrditev meril za izbor operacij SLR
� Potrditev končne SLR pred oddajo 
vloge



Pričakovana višina CLLD sredstev
• Država Slovenija za mehanizem CLLD v obdobju 2014-

2020 namenila del sredstev treh EU skladov, to so

• EKSRP + ESRR + ESPR = 96 mio EUR, 

• po predpisanih metodologijah za izračun kvote po posameznem 
skladu kvota LAS Posavje do 5 mio EUR, če…

• izvedene aktivnosti animacije pripomogle, da smo v 
Posavju potencialno upravičeni do črpanja vseh treh 
skladov (takšni le 4 LASi od predvidenih 40 LAS), 

• pri dveh skladih dodatna sredstva za problemsko 
območje Radeče (le 3 LAS v RS upravičene do vseh 
skladov in dodatno kvoto za PO imamo – kompleksna 
SLR)



Pričakovane kvote po skladih
• EKSPR Evropski kmetijski sklad za razvoj 

podeželja 
• FINANČNI OKVIR ZA EKSRP = (št. preb. x 10 EUR) + (površina LAS x 550 EUR) 

+ (kvota iz naslova razvitosti občin) + povečana za 15 %, če območje LAS 
vključuje problemsko območje (PO) 

Kvota iz naslova razvitosti občin = (št. občin s koeficientom pod 0,90 * 90.000 EUR) + (št. občin 
s koeficientom od 0,91 do 0,99 * 70.000 EUR) + (št. občin s koeficientom od 1,00 do 1,10 * s koeficientom od 0,91 do 0,99 * 70.000 EUR) + (št. občin s koeficientom od 1,00 do 1,10 * 
60.000 EUR) + (št. občin s koeficientom od 1,11 do 1,60 * 55.000 EUR) 

• Glede na finančni okvir bo EKSRP glavni sklad, pomeni, da se iz tega sklada 
krijejo stroški vodenja LAS (ukrep: tekoči stroški in animacijo), in sicer lahko 
LAS za to nameni do 20 % skupnih javnih izdatkov, nastalih pri SLR 

Kvota EKSPR V EUR

osnovna 1.694.340,00

15 % povečana za PO Radeče 254.151,00 

skupaj 1.948.491,00



Pričakovane kvote po skladih
• ESRR Evropski sklad za regionalni razvoj
• FINANČNI OKVIR ZA ESRR = podrobno pojasnjena metodologija v prilogi 4 

Uredbe CLLD

• Še vedno potekajo pogajanja z MGRT glede seznama t.i. dodatnih drugih 
urbanih območij (v pripravi Pravilnik o teh, na MGRT sestanek 21.10.2015)

• Fiksni del: 242.000 + (242.000*število urbanih območij v somestjih*0,20 + 242.000*število medobčinskih središč 
*0,30 + 242.000*število regionalnih središč*0,10) 

• Somestje Brežice-Krško-Sevnica• Somestje Brežice-Krško-Sevnica

• Variabilni del: 138.000 + (138.000*število funkcionalnih urbanih območij*0,10 + 138.000*število ostalih urbanih 
območij*0,30)

• Ostala urbana območja:  Senovo, Leskovec pri Krškem, Radeče

• S strokovnimi službami občin uskladili seznam t.i. dodatnih drugih urbanih območij

• Z objavo Uredbe določeni kriteriji za potrditev t.i. dodatnih drugih urbanih območij – priznana naj bi bila naslednja 
naselja: Bistrica ob Sotli, Dobova, Bizeljsko, Artiče, Globoko, Pišece, Cerklje ob Krki, Kostanjevica na Krki, 
Brestanica, Podbočje, Raka, Blanca, Boštanj, Krmelj, Loka pri Zidanem mostu, Šentjanž

Kvota ESRR V EUR

Osnovna 1.694.340,00

15 % povečana za PO Radeče 254.151,00 

skupaj 1.948.491,00



Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD)

Strategija lokalnega razvojaStrategija lokalnega razvoja

LAS Posavje 2014 -2020 
Skupščina LAS

Krško, 19.10.2015



Območje LAS Posavje 2014-2020

Krško in Brežice: 
po št. prebivalcev

• 6 občin, 447 naselij, čez 30 000 gospodinjstev

• 75 619 prebivalcev na 968 km2

• Pretežno podeželsko območje: 78 prebivalcev/km2

• Somestje Brežice-Krško-Sevnica

po št. prebivalcev
11. in 13. občina
v Sloveniji



SWOT ANALIZA

KLJUČNI POUDARKI



Prednosti
• Prometna povezanost
• Bogati narav. viri (voda, termalne vode, les)
• Pestra naravna in kulturna dediščina
• Avtohtone pasme, tradicionalne sorte
• Nekaj stabilnih in močnih podjetij
• Porast dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
• Ugodni pogoji za kmetijstvo in sladkovodno

akvakulturo, lokalne tržnice
• Pestrost družbenih vsebin
• Mreža za mlade, aktivne NVO
• Podporno okolje za start-up in soc. podjet.

Slabosti
• Nedokončano omrežje kolesarskih poti
• Neučinkovit javni promet izven središč
• ITV, priložnosti naravne in KD neizkoriščene
• Poplavna območja brez protip. ukrepov
• Slabša kakovost pitne vode, neurejeno

čiščenje odpadnih voda razpršene poselitve
• Visoka brezposelnost, izguba DM
• Malo inovacij, nizka produktivnost, 

nepovezanost
• Nezdrav življenjski slog, izključenost

Priložnosti
• Obmejna lega, ZG, trajnostna mobilnost
• Potenciali narave in KD za trajnostni turizem
• Ohranjanje avtoht. pasem/trad. sort
• Trajnostna raba naravnih virov, URE, OVE
• Varovanje vodnih virov
• Revitalizacija, storitve na podeželju
• Krepitev inovativnosti in ustvarjalnosti
• Dodajanje vrednosti, povezovanje v 

proizvodnji in trženju (lokalni potenciali)
• Storitve in programi za ranljive skupine

Nevarnosti
• Pomanjkanje fin. sredstev in strokovnih 

podlag za infrastrukturno urejanje
• Izguba tradicionalne krajine zaradi 

opuščanja kmetovanja
• Nekontrolirana širitev tujer. inv.vrst
• Podnebne spremembe
• Slabšanje soc. položaja
• Zakonodajne/birokratske ovire



Ključni izzivi in potrebe

Delovna
mesta

• Ustvarjanje in ohranjanje delovnih mest na lokalnih
potencialih

• Zaposlovanje mladih
• Dvig dodane vrednosti / inovativnost / kakovost
• Povezati lokalne potenciale in vnesti nova znanja –

povezovanje (turizem, les, trženje pridelkov in izdelkov, 
socialne storitve)

Varovanje
okolja in 
narave

• Varovanje vodnih virov
• Ohranjanje in varovanje narave (ozaveščanje, tujerodne

invazivne v., upravljanje)
• Skrb za ohranjanje avtohtonih pasem in tradicionalnih sort
• Krepitev ozaveščenosti
• Inovativne okoljske rešitve (odpadki, klavnični odpadki)
• Trajnostna mobilnost



Ključni izzivi in potrebe

Osnovne
storitve na
podeželju

• Izboljšanje dostopnosti storitev za vse prebivalce in povečanje 
privlačnosti prostora

• Razvoj vsebin /aktiviranje male infrastrukture (kultura, prosti
čas, šport in rekreacija, zdrav slog, oskrba) 

• Sinergije: Podpora razvoju turizma, VŽU, dostopnosti vsebin na
podeželju

Ranljive ciljne • Povečati dostopnost in povezanost storitev različnih sektorjev Ranljive ciljne
skupine

• Povečati dostopnost in povezanost storitev različnih sektorjev 
in strok pri delu z ranljivimi ciljnimi skupinami

• Starejši in dostopnost storitev, aktivno staranje
• Mladi in izključenost (delovna mesta, stanovanja)
• Integracija otrok, družin priseljencev
• Zdravje, poudarek na ženskah v aktivni dobi
• Druge ranljive skupine (duševno zdravje, zasvojenosti, tveganje

revščine, …)
• Krepitev zdravega življenjskega sloga prebivalcev 



STRATEŠKI OKVIR



Izhodišča

• Cilji in vsebinske usmeritve posameznih skladov

• Prioritetne potrebe : izvedljivost skozi CLLD

• Komplementarnost z drugimi programi

• Izkazani interes in predlogi projektov/idej• Izkazani interes in predlogi projektov/idej

• Kompetence in kapacitete nosilcev projektov

• Nadgradnja obstoječih dobrih praks



Vizija in strateški cilji

• Dinamična, povezana in privlačna skupnost
• Partnersko sodelovanje, inovativnost, zelena delovna mesta, višja dodana

vrednost, občutek za skupnost, čisto in ohranjeno okolje ter narava

• Strateški cilji:

• Ohranjati vitalno podeželje in krepiti povezanost med podeželjem in Ohranjati vitalno podeželje in krepiti povezanost med podeželjem in 
urbanimi središči

• Izboljšati konkurenčne sposobnosti v panogah kmetijstva, 
sladkovodne akvakulture, gozdarstva, turizma in drugih perspektivnih 
dejavnostih

• Povečati stopnjo zaposlenosti, ekonomski in socialni položaj
prebivalcev

• Učinkovito upravljati z okoljem, naravnimi viri, naravno in KD



Področje
ukrepanja

Delovna mesta Osnovne storitve
na podeželju

Narava in okolje Ranljive skupine

Cilji 1.1Ustvariti 
zaposlitvene priložnosti 
in kakovostna delovna 
mesta

1.2Krepiti pogoje za 

2.1 Aktivirati 
potenciale za 
revitalizacijo 
podeželja

3.1 Izboljšati stanje 
okolja za večjo 
kakovost življenja in 
dela
3.2 Ohranjanje 
narave in biotske 

4.1 Izboljšati 
pogoje za 
vključenost ranljivih 
ciljnih skupin v 
družbo

Posebni cilji in ukrepi

1.2Krepiti pogoje za 
rast malih ponudnikov 
perspektivnih 
dejavnosti

narave in biotske 
raznovrstni za 
trajnostni razvoj 
območja LAS 

4.2 Krepitev 
zdravega 
življenjskega sloga 
prebivalcev

Ukrepi U1: Podjetniške ideje 
za nova delovna 
mesta

U2: Inovativna 
partnerstva za rast

U3: Lokalna 
infrastruktura za 
storitve na 
podeželju
U4: Razvoj 
sladkovodne 
akvakulture

U5: Izboljšanje 
stanje okolja

U6: Ohranajnje 
narave

U7: Vključujoča 
skupnost

U8: Zdrava 
skupnost



Vizija in strateški cilji

Ustvarjanje
delovnih mest

Osnovne storitve
na podeželju

Varovanje okolja
ohranjanje narave

Večja vključenost
ranljivih skupin

Posebni cilji po področjih ukrepanja

1. Ustvariti 
zaposlitvene 
priložnosti in 
kakovostna 

3. Aktivirati 
potenciale za 

4. Izboljšati stanje 
okolja za večjo 
kakovost življenja

6. Izboljšati pogoje 
za vključenost 
ranljivih skupin v 
družbokakovostna 

delovna mesta

2. Krepiti pogoje 
za rast malih 
ponudnikov v 
perspektivnih 
dejavnostih

potenciale za 
revitalizacijo 
podeželja

5. Ohranjanje 
narave in biotske 
pestrosti za 
trajnostni razvoj

družbo

7. Krepitev 
zdravega 
življenjskega sloga 
prebivalcev

Ukrepi



U1: Podjetniške ideje za nova delovna mesta

• spodbuditi realizacijo podjetniških priložnosti za 
ustvarjanje novih delovnih mest
• skupni projekti podpornega okolja za razvoj novih oblik 

pomoči

• strokovna podpora pri razvoju podjetniških idej, • strokovna podpora pri razvoju podjetniških idej, 
preverjanju trga, razvoja produkta in uvajanja na trg za 
konkretne ciljne skupine oz. trge 

• podpora mladim pri prehodu iz izobraževanja v 
zaposlitev 

• usposabljanje ciljnih skupin za povečanje zaposljivosti 

• razvoj skupnih produktov in storitev, ki bodo ustvarili 
nove zaposlitve 

Novo ustvarjena delovna mesta
Nova podjetja

Več usposobljenih za podjetništvo



U2: Inovativna partnerstva za rast

• podpreti obstoječe nosilce dejavnosti, da 
izboljšajo svoj ekonomski položaj in potencial 
zaposlovanja s partnerskim povezovanjem 

• interesno povezovanje in razvoj partnerstev 

• kratke dobavne verige, skupno trženje, mreže, 

• sodelovanja na področju skupne proizvodnje za 
doseganje višje kakovosti, količin, ..

• povezovanje z velikimi podjetji in RR

• novi trženjski pristopi

Nova kakovostna ponudba
Novi, izboljšani produkti

Mreže ponudnikov
Ohranjena delovna mesta

Nova kakovostna ponudba
Novi, izboljšani produkti

Mreže ponudnikov
Ohranjena delovna mesta



U3: Lokalna infrastruktura za storitve na podeželju

• z manjšimi naložbami razviti ali izboljšati 
dostopnost kulturnih, izobraževalnih, 
rekreativnih vsebin za prebivalce na podeželju 
oz. zagotoviti pogoje za nadaljnji razvoj 
dejavnosti na območju.dejavnosti na območju.

• manjše prenove objektov 

• razvoj vsebin za lokalno prebivalstvo in v podporo
razvoju dejavnosti na podeželju

Nove površine
Novi programi, storitve

Več vključenih prebivalcev



U4: Razvoj sladkovodne akvakulture

• vzpostaviti skupno infrastrukturo in storitve za 
nadaljni razvoj sladkovodne akvakulture na 
območju LAS

• lokalna trajnostna oskrba

• manjši infrastrukturni posegi ali nabava opreme 

• vključevanje/povezovanje ponudbe akvakulture z 
ostalo ponudbo območja

• vzpostavljanje pogojev za strokovno usposabljanje, 
vseživljenjsko učenje in spodbujanje razširjanja znanja 

Nove skupne storitve v podporo
dejavnosti in oskrbi prebivalstva



U5: Izboljšanje stanja okolja

• stanje okolja področju varovanja vodnih virov, 
povečanja informiranosti in ozaveščenosti 
prebivalcev o stanju okolja in razvoj inovativnih 
rešitev

ozaveščanje, usposabljanje in svetovanje, kampanje, • ozaveščanje, usposabljanje in svetovanje, kampanje, 
akcije

• spodbujanje oblik trajnostne mobilnosti 

• ponovna uporaba, demonstracijski objekti,

• inovativne okoljske rešitve

• analize (ribogojstvo)

• ekoremediacije

Več znanja
Izvedeni okoljski ukrepi

Novi pristopi, demo projekti



U6: Ohranjanje narave

• izboljšati pogoje za ohranjanje biotske pestrosti 
in spodbujanje trajnostnega razvoja varovanih 
območij narave

• spremljanje in načrtovanje 

• ozaveščanje, informiranje, usposabljanje 

• razvoj programov interpretacije narave in vključevanje 
ponudbe v skupne turistične produkte, vključevanje
prebivalcev v varovanje, 

• avtohtone pasme, tradicionalne sorte

• Invazivke

• trajnostni razvoj in diverzifikacija

Več znanja, ozaveščenosti
Nove interpretacijske točke
Izvedeni ukrepi varovanja

Vključitev v trajnostni turizem



U7: Vključujoča skupnost

• razvoj storitev in programov za večjo vključenost 
ranljivih skupin v družbo in njihovo aktivacijo.

• povezovanje institucij za razvoj celovitih rešitev 

• partnersko povezovanje za razvoj storitev za starejše 
prebivalce, medgeneracijsko povezovanje,  prebivalce, medgeneracijsko povezovanje,  

• programi aktivacije ciljnih skupin (skupn.vrtovi, itd.)

• ozaveščanje, prepoznavanje problematike ranlj.skupin

• Integracija

• družbeno inoviranje Konkretne rešitve
In vključevanje ranljivih skupin



U8: Zdrava skupnost

• Krepiti zdrav življenjski slog

• Aktivno staranje

• Spodbujanje aktivnosti

• Zdrave prehranske navade in uživanje lokalno
pridelane hranepridelane hrane

• Preventivne dejavnosti

• Zdrave oblike zabave za mlade

Več vključenih
Dostopni programi



ZAKLJUČEVANJE POGLAVIJ SLR

• Predlogi za vsebinski del  - torek, 20.10.

• Opredelitev ciljnih vrednosti za nabor ključnih 
kazalnikov (podlaga prejeti projektni predlogi)

• Priprava finančnega okvira po ukrepih in skladih• Priprava finančnega okvira po ukrepih in skladih

• Dokončanje poglavij vezanih na ustanovitev LAS

• Postopek izbora in meril ocenjevanja operacij 
(Upravni odbor)

• Potrditev



Priprava projektov

• Vodilni partner ponudi pomoč pri koncpiranju
projektov, povezovanju partnerjev

• Strokovna podpora pri razvoju projektov, da • Strokovna podpora pri razvoju projektov, da 
bodo ustrezali pravilom sklada, na katerega se 
nanašajo



HVALA ZA POZORNOST.


