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3. Osebna izkaznica LAS
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Kohezijska regija
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Glavni sklad (označi)
Datum ustanovitve lokalnega
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Število članov LAS
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3
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DA
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ESRR
ESRR
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23. 9. 2015
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4. Povzetek SLR

Strategijo lokalnega razvoja (SLR) za Lokalno akcijsko skupino (LAS) Notranjska smo oblikovali s
konstruktivnim sodelovanjem partnerjev LAS na območju vseh treh občin, Bloke, Cerknica in Loška
dolina. Skozi celoten proces priprave SLR smo zasledovali oziroma uresničevali pristop »od spodaj
navzgor« ter ključne elemente strategije (značilnosti območja, SWOT analiza, določitev ciljev,
tematskih področij ukrepanja in ukrepov, razpoložljivost finančnih sredstev) opredelili na osnovi
predlogov partnerstva in potreb lokalnega okolja.
V strategijo smo vključili vsa štiri tematska področja ukrepanja, ki so bila prepoznana kot ključna pri
zasledovanju ciljev Evropske unije kakor tudi pri reševanju lokalnih razvojnih potreb. Pri vseh štirih
tematskih področjih ukrepanja smo kot skupni imenovalec izpostavili inovativnost in trajnost ter
povezovanje in sodelovanje. Cilji in posledično ukrepi se po posameznih področjih ukrepanja med
seboj dopolnjujejo in nadgrajujejo. Z razvojem novih podjetniških iniciativ, produktov in storitev z
dodano vrednostjo, ki temeljijo na eko razvoju, bodo nastala nova (zelena) delovna mesta, hkrati pa
bo poskrbljeno za varovanje okolja in narave. Z razvojem novih storitev in produktov za dvig kakovosti
življenja bodo ustvarjena nova delovna mesta in pogoji za večjo socialno vključenost. S spodbujanjem
sodelovanja in povezovanja se bo krepila socialna mreža in medgeneracijsko sodelovanje. Vse skupaj
pa bo pomenilo višjo kakovost življenja za prebivalce območja.
Namen strategije je uskladiti razvojne potrebe območja na opredeljenih tematskih področjih, določiti
aktivnosti in partnerstva in s skupnim delovanjem prispevati k nadaljnjemu razvoju območja. SLR je
oblikovana za manjše zaokroženo območje in v skladu z razpoložljivimi sredstvi LAS za celotno
programsko območje, zato so bili tudi cilji oblikovani zelo realno in izvedljivo, na način, ki zagotavlja
multiplikacijske učinke, trajnost ter dolgoročnost opredeljenih rešitev.
Z izvajanjem strategije bomo, kot smo zapisali v razvojni viziji, izkoristili in povezali vse skupne
človeške, naravne in kulturne potenciale. Postali bomo razvojno in inovativno usmerjeno območje, kjer
se bomo dobro počutili vsi; tisti, ki na njem živimo, delamo, ustvarjamo in tisti, ki nas želijo obiskati ali
investirati pri nas.
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5. Opredelitev območja in prebivalstva zajetega v SLR
SPLOŠNE GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBMOČJA LAS

Utemeljitev geografske zaokroženosti območja LAS
Območje LAS Notranjska zajema občine Bloke, Cerknica in Loška dolina. Območje predstavlja
vzhodno polovico statistične Primorsko-notranjske regije po številu občin, površinsko pa zajema
tretjino regije. Omenjene občine so bile do leta 1994 oz. 1998 združene v občino Cerknica, potem pa
je najprej nastala samostojna občina Loška dolina in štiri leta pozneje še občina Bloke. V
programskem obdobju 2007-2013 je bilo območje vključeno v LAS Po poteh dediščine med Idrijco in
Kolpo. Glede na velikost in raznolikost vključenih občin v omenjeni LAS so se na terenu pojavile
pobude za vzpostavitev nove LAS zgolj na območju omenjenih treh občin.
Območje je bilo, zgodovinsko gledano, vseskozi povezano z različnih vidikov. Slednje ostaja tudi
danes saj jih povezujejo skupna razvojna izhodišča, ki temeljijo na skupnem geografskem poreklu,
gospodarskih, kulturnih, naravnih, zgodovinskih in drugih skupnih značilnostih.

Velikost območja LAS
Slika 1: Območje LAS Notranjska
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Območje LAS zajema tri občine: Bloke, Cerknica in Loška dolina. Površina vseh treh občin meri 482,9
2
km , kar predstavlja 33 odstotkov površine Primorsko-notranjske regije in dobra dva odstotka površine
Slovenije. Na območju živi, po podatkih SURS z dne 1.7.2014, 16.767 prebivalcev v 131 naseljih, kar
pomeni slabih 32 odstotkov prebivalcev Primorsko-notranjske regije in slab odstotek vseh prebivalcev
Slovenije.

Tabela 1: Velikost območja LAS ter število prebivalcev, naselij in gospodinjstev (1.7.2014)
Velikost
(km2)

Št.
prebivalce
v

št.
naselij

št.
gospodinjstev

Bloke

75

1.559

45

601

Cerknica

241

11.348

65

4.325

Loška
dolina
Skupaj

167

3.860

21

1.536

482,9

16.767

131

6.462

(Vir: Statistični urad RS - SURS)

Na območju LAS Notranjska se nahaja šest urbanih območij. V skladu z Odlokom o Strategiji
prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 - ZPnačrt) Cerknico uvrščamo med
medobčinska središča. Merila za dodatna druga urbana območja pa izpolnjujejo naselja Rakek,
Begunje pri Cerknici in Grahovo v občini Cerknica, konurbacija (somestje, povezovanje naselij)
Stari trg-Lož v občini Loška dolina ter konurbacija Nova vas-Fara v občini Bloke. Vsa našteta naselja
sodijo prvenstveno med pomembnejša lokalna središča, zadnji dve sta tudi občinski središči.

Na območju LAS so manjša urbana območja (status mesta ima le Cerknica), vendar so, po podatkih
Ministrtsva za okolje in prostor, zadnje študije pokazale, da velikost ni nujno povezana tudi z
uspešnostjo, saj je bilo ugotovljeno, da imajo manjši urbani centri v funkcionalnih območjih večjih
lahko tudi sorazmerno večji razvojni učinek. Kar pa je med ostalim odvisno od geografskega položaja,
makroregionalnih trendov, zgodovinskega razvoja, političnega okvirja ter tudi od učinkovitosti
upravljanja (kako izkoristiti primerjalne prednosti in kako pozitivno izkoristiti učinke bližnjih večjih
centrov).
Urbana območja LAS Notranjska:


Cerknica je največje mesto območja s 3.926 prebivalci in z območjem gospodarske cone
Podskrajnik se razvija kot medobčinsko središče s ključnimi upravnimi, izobraževalnimi,
kulturnimi in drugimi družbenimi funkcijami, športno in športnorekreacijsko ponudbo,
storitvenimi dejavnostmi ipd. Gospodarska cona Podskrajnik se razvija kot zaposlitveno
središče širšega regionalnega pomena. Celoten kompleks industrijske cone meri 66,8 ha in
velja za večjih con v Sloveniji. V coni delujejo predvsem predelovalna in storitvena podjetja.
Med drugim tam nastajajo zahtevni elektromotorji in njeni sklopi za skupino Siemens-Bosch,
izvajajo se storitve laserskega razreza in razreza s plazmo, razvija in izdeluje transportna in
posebna kartonska embalaža za večja slovenska podjetja, razvijajo in izdelujejo se tudi
prototipna tiskana vezja. V Cerknici je tudi sedež Upravne enote in s svojim delovanjem
posega na celotno območje LAS.



Begunje pri Cerknici (709 prebivalcev) se razvijajo kot osrednje naselje (lokalno središče)
hribovitega zaledja občine. V naselju se ohranjajo in prednostno razvijajo osnovne družbene,
oskrbne in storitvene dejavnosti ter manjše proizvodne dejavnosti. Poseben poudarek se
posveča zagotavljanju ustrezne ponudbe na področju vzgoje, varstva in izobraževanja. Na
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območju je že delno razvita turistična ponudba na planoti Menišija (predvsem pohodništvo in
kolesarstvo), ki nudi dobro izhodišče za povezovanje različnih ponudnikov (turizem,
kmetijstvo, obrtništvo) in razvoj novih integriranih turisrtičnih produktov in storitev.


Grahovo (778 prebivalcev) se razvija kot nosilno naselje (lokalno središče). Ohranjajo in
krepijo se zlasti oskrbne funkcije, storitvene, kulturne, športnorekreacijske in izobraževalne
dejavnosti. V naselju deluje kar nekaj manjših podjetij in samostojnih podjetnikov s področja
turizma, lesarstva in drugih storitvenih dejavnosti. Na območju Grahovega je kar nekaj
turističnih ponudnikov, ki skupaj ponujajo 85 prenočišč. To predstavlja priložnost, da v
sodelovanju z drugimi različnimi ponudniki iz ostalih urbanih območij razvijejo integrirane
turistične produkte.



Nova vas-Fara je občinsko središče občine Bloke s 623 prebivalci. Razvite imajo
izobraževalne, zdravstvene, športnorekreativne, kulturne in družbene ter različne storitvene
dejavnosti, predvsem obrtništvo. Bloke imenujejo tudi zibelka smučanja v širšem evropskem
prostoru in leta 2014 so odprli muzej bloškega smučanja. Bogata predvsem naravna dediščina
ponuja možnosti za razvoj integriranih produktov in storitev in posledično za razvoj novih
delovnih mest v domačem okolju.



Rakek je z 2.176 prebivalci je drugo največje naselje v občini Cerknica in se razvija kot
pomembno lokalno središče. Ohranjajo in razvijajo se zlasti oskrbne, družbene,
športnorekreacijske, izobraževalne in storitvene dejavnosti. Največji zaposlovalec je podjetje
DS Smith Packaging (bivši Valkarton), ki izdeluje embalažo in ima 120 zaposlenih.
Pomembna pozornost se posveča tudi vlogi naselja kot prometnega vozlišča, saj preko
Rakeka poteka glavna železniška proga Ljubljana-Sežana in je to edina železniška postaja na
območju LAS.



Stari trg-Lož je občinsko središče občine Loška dolina in ima 1469 prebivalcev. Naselje ima
razvite stanovanjske, upravne, zdravstvene, izobraževalne, kulturne, družbene,
športnorekreacijske, storitvene in poslovne funkcije. Med storitveno proizvodnimi dejavnostmi
prevladujejo dejavnosti povezane z lesarstvom, največji zaposlovalec pa je še vedno
Kovinoplastika Lož (proizvodnja kovinskih in plastičnih izdelkov), ki pa je od pojava
gospodarske krize kar precej zmanjšala število zaposlenih (okoli 300) in danes zaposluje okoli
600 ljudi.

Strukturne danosti območja LAS
Ugodna geostrateška lega omogoča dostopnost območja do vseh večjih gospodarskih središč v
državi (oddaljenost do 100 km) ter širše, predvsem v sosednjih državah. Avtocesta je od najbolj
oddaljenih krajev območja dostopna v 15 minutah. Ugodna geostrateška lega je pomembna tako z
gospodarskega vidika kot tudi za razvoj turizma, ki je ena od večjih razvojnih priložnosti območja.
2

Za celotno območje je značilna razpršena in redka poselitev, saj na km živi 35 prebivalcev, kar
pomeni tudi slabšo dostopnost do urbanih središč in osnovnih storitev, predvsem za ranljive skupine
(otroci oz. mladi, starejši, nezaposleni, gibalno ovirani). Zato je zelo pomemben razvoj osnovnih
storitev v posameznih naseljih, ki pozitivno vplivajo na kakovost bivanja teh prebivalcev in nenazadnje
tudi na zmanjšanje odseljevanja.
Celotno območje LAS je opredeljeno kot območje z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost,
kar se kaže tudi po rabi kmetijskih zemljišč, saj delež travnikov in pašnikov znaša v povprečju skoraj
94 odstotkov. Ostali delež predstavljajo predvsem njive, le slab odstotek je namenjen za sadjarstvo.
Tudi neugodna lastniška in starostna struktura kmetijskih gospodarstev ne nakazujeta, da bi kmetijska
dejavnost na tem območju postala bolj pomembna panoga. Je pa priložnost za razvoj ekološkega
kmetovanja in produktov z dodano vrednostjo, saj se povpraševanje po lokalni in kakovostni hrani
(predvsem zelenjavi in sadju) povečuje na nivoju celotne države. Urbana območja imajo priložnost,
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da potencial ekološkega kmetovanja iz zaledja izkoristijo za uvajanje lokalne hrane v javne zavode
(kratke oskrbe verige), ter na ta način za ranljive skupine (mladi, starejši) zagotovijo višji delež
kakovostne lokalne hrane in na drugi strani spodbudijo razvoj ekološke pridelavein predelave.
Zaradi velike gozdnatosti območja je les naravni vir, ki ga je na tem območju v izobilju. V zadnjem
desetletju se je povprečna lesna zaloga povečala za 26,6 %. Razlogi za tako veliko povečanje lesne
zaloge so v veliki akumulaciji prirastka, ki je tudi rezultat neizvajanja predvidenih sečenj, podcenjene
lesne zaloge in prirastka v preteklem obdobju. V zadnjih letih je letni posek realiziran okoli 75 odstotno
(leta 2013 86 odstotkov). Podatki so na voljo za območje celotne regije, vendar ocenjujemo, da se
podatki za območje LAS bistveno ne razlikujejo.
Naravni potenciali omogočajo, dolgoročno gledano, trajno pridobivanje lesa v takšnem obsegu, ki
3
direktno pomeni v gozdarstvu 1.200 zaposlitev (eno delovno mesto na 5000 m posekanega lesa), s
primarno delno finalno predelavo tega lesa pa še dodatnih približno 1.200 delovnih mest (eno delovno
3
mesto na 250 m predelanega lesa) (Vir: Gozdnogospodarski načrt ZGS, OE Postojna).
V urbanih območjih je delujočih kar nekaj manjših podjetij, samostojnih podjetnikov oziroma
obrtnikov, vendar je še vedno premalo izkoriščen lesni potencial za proizvodnjo produktov z dodano
vrednostjo.

Bogata naravna in kulturna dediščina Notranjske. Na območju LAS je v povprečju skoraj 44
odstotkov (43,59 odstotkov) območja Natura 2000, največ v občini Loška dolina (skoraj 70 odstotkov)
in najmanj v občini Bloke (20 odstotkov) ( Vir: Stanje podatkov o območjih Natura 2000: april 2013
(Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), Uradni list RS, št. 49/04, 110/04,
59/07, 43/08, 8/12 in 33/13).

Graf 1: delež območij Natura 2000 po občinah v letu 2013

Bloke
Cerknica
Loška dolina

Glavna značilnost območij Natura 2000 je visoka stopnja biotske raznovrstnosti s številnimi
rastlinskimi in živalskimi vrstami ter njihovimi življenjskimi okolji. Med temi so najpomembnejši obširni
gozdovi z velikimi zvermi, kraška polja s presihajočim Cerkniškim jezerom in raznoliko ptičjo favno ter
kraško podzemlje, ki izstopa po bogastvu jamskega živalstva v svetovnem merilu. Posebnost Bloške
planote je vodotok Bloščica z obširnimi mokrimi trikotniki in značilnim rastlinstvom.
Največje zavarovano območje narave je Notranjski regijski park. Znotraj območja LAS se nahajajo še
številne naravne vrednote, ki so večinoma državnega pomena. Med večjimi izstopajo Loško,
Cerkniško, Bloško in Farovško polje, Rakov Škocjan ter večji vodotoki (npr. Obrh, Stržen, Rak), ki so
razen nekaterih (npr. Bloščica, Iška, Zala) del porečja Ljubljanice. Številne točkovne naravne vrednote
so pretežno jame in drevesa (Vir: Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Priloga 1, ur. list
RS, št. 122/03, 41/04).
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Na območju LAS se nahaja še vrsta naravnih in kulturnih zanimivosti, kot npr. Cerkniško jezero, kot
največje presihajoče jezero v Evropi, ob katerem je tudi interpretacijski center Cerkniško jezero, Križna
jama kot pomembno najdišče kosti jamskega medveda, porečje Bloščice, grad Snežnik kot najbolje
ohranjena grajska stavba na Notranjskem, stalna muzejska razstava Bloški smučar, polharski muzej v
Loški dolini. Na območju LAS je kar nekaj organizacij in inštitucij, ki prispevajo k ohranjanju
tradicionalnih znanj in obrti ter prenosu teh znanj in veščin na mlajše.
Za območje je značilna velika gozdnatost, ki znaša 74,15 odstotkov (Vir: Zavod RS za gozdove).
Gozdovi na območju LAS ponujajo obilo možnosti za podjetniški razvoj tako s področja predelave kot
razvoja turističnih produktov. Glede na neokrnjenost narave se lahko razvijejo integrirani produkti višje
kakovosti. Obstoječa rekreacijska in turistična funkcija sta na območju vezani predvsem na predele z
naravnimi in kulturnimi znamenitostmi, kot so Rakov Škocjan, Cerkniško jezero, grad Snežnik,
Snežnik, Slivnica. Na tem območju so tudi tri učne poti (naravoslovni učni poti Rakov Škocjan in
Menišija ter čebelarska učna pot ob Cerkniškem jezeru).
Priložnost v urbanih območjih je razvoj novih produktov in storitev, ki bo prenočitvene kapacitete, ki
jih največ ravno v urbanih območjih, povezala z bogato naravno in kulturno dediščino podeželja in
tako nadgradila možnosti in obogatila ponudbo aktivnega preživljanja prostega časa v naravi.
.

Stanje infrastrukture in opremljenosti z osnovnimi storitvami
Za zagotavljanja ustrezne povezanosti med območji in znotraj območja, med urbanimi središči in
ruralnim zaledjem ter zagotavljanja dostopnosti prebivalstva in gospodarstva do storitev, je za razvoj
območja prometna infrastruktura pomemben element. Območje LAS je navzven dobro dostopno,
kar omogoča bližnja avtocesta. Znotraj območja je položaj drugačen saj praktično ni javnega
potniškega prometa, gostota cestnega javnega omrežja pa je nizka. Primestni avtobusni promet se
razvija zgolj med urbanimi naselji na območju občine Cerknica, pri čemer se prednostno obravnava
relacija Cerknica (avtobusna postaja)–Podskrajnik (gospodarska cona)–Rakek (železniška postaja),
na kateri poteka največji del dnevnih delovnih in šolskih migracij v občini. Rakek je tudi edina
železniška postaja na območju LAS (Vir: Občinski prostorski načrt Občine Cerknica, Ur. list RS, št.
48/2012) .

Tabela 2: Gostota cestnega javnega omrežja na območju LAS
km na km
Slovenija

1,9

Bloke

1,2

Cerknica

1,3

Loška dolina

0,6

2

(Vir: SURS, 2011- to je letnica ko so na SURS dostopni zadnji podatki iz tega naslova )

Na območju LAS je nekaj več kot 500 km javnih cest, od katerih je 116 km državnih in skoraj 390 km
občinskih cest. V obnovo in rekonstrukcijo cest, mostov, nadvozov, sanacijo plazov v območju cest,
krožišča so v prejšnjem programskem obdobju vložili okoli 4,5 milijona evrov občinskih in evropskih
sredstev. Glede na to, da v programskem obdobju 2014-2020 iz evropskih skladov ne bo več možno
sofinanciranje obnove in rekonstrukcije prometne infrastrukture, bo to za lokalne skupnosti
predstavljalo veliko težavo, ki je še izrazitejša na območju z razpršeno poselitvijo.
Z ukinjanjem avtobusnih prog se zmanjšuje povezava krajev znotraj območja in s tem tudi
dostopnost do javnih storitev v urbanih naseljih. Najbolj so prizadeti odročni kraji, ki so že
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demografsko ogroženi, in posamezne ranljive skupine (starejši občani, nezaposleni, invalidi, deloma
mladina). Na območju se povečuje (tudi na račun prej omenjenega) prevoz z osebnimi avtomobili in
avtomobil ima v povprečju vsak drugi prebivalec območja.

Tabela 3: rast števila osebnih avtomobilov po občinah v letih od 2004 do 2014

Št. osebnih avtomobilov
2004
Bloke
Cerknica
Loška
dolina
Skupaj

2009

2014

736

811

850

5.071

5.906

6.136

1.743

1.982

1.992

7.550

8.699

8.978

(Vir: SURS)

Opis stanja okolja
Območje LAS je z okoljskega vidika precej dobro ohranjeno. To je tudi posledica tega, da na območju
LAS, niti v najbolj urbanih predelih območja, ni tako imenovane umazane oz. težke industrije, niti je ni
bilo v preteklosti. Prav tako je dobro ohranjeno okolje posledica redke poseljenosti, visokega deleža
gozdov in ekstenzivne kmetijske rabe zaradi posebnih naravnih danosti. K dobri ohranjenosti okolja pa
so po drugi strani prispevale tudi investicije, predvsem iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, na
področju urejanja komunalne infrastrukture. Največ investicij je bilo na področju odvajanja in čiščenja
odpadnih voda. Odprto vprašanje in problem ostaja odvajanje in čiščenje odpadnih voda območij
poselitve pod 2000 PE. Skoraj vsi prebivalci območja LAS so priključeni na javni vodovodni sistem, ki
pa je v nekaterih delih že dotrajan in ga je treba obnoviti.
Na področju ravnanja z odpadki je bil velik napredek dosežen po letu 2010, ko so v vseh treh občinah
uvedli ločeno zbiranje komunalnih odpadkov v gospodinjstvih (t.i. door to door sistem). Po podatkih JP
Komunala Cerknica letna količina zbranih odpadkov na prebivalca narašča, vendar je še vedno nižja
kot na državni ravni, ki za leto 2013 znaša 359 kg na prebivalca. Narašča delež ločeno zbranih frakcij,
na drugi strani pa se zmanjšuje količina odloženih odpadkov. Za zmanjševanje količine nastalih
odpadkov je treba izvajati nenehne ozaveščevalne aktivnosti, prav tako je pomembna sprememba
odnosa do odpadkov, zato je treba v izobraževalne aktivnosti vključiti več vsebin o odadku kot
surovini.
Na območju LAS je delovala pisarna ENSVET, ki je ponujala nasvete različnim deležnikom glede
učinkovite rabe energije (URE) in rabe obnovljivih virov energije (OVE). Še vedno deluje nevladna
organizacija, ki je ustvarila portal Nacionalna energetska pot z uporabnimi nasveti in primeri dobre
prakse. Izvajanje ozaveščevalnih aktivnosti s prikazom primerov dobre prakse je velikega pomena za
zavedanje pomena URE in OVE in za spodbujanje deležnikov k večji uporabi trajnostnih energentov.

Tabela 4: podatki o komunalnih odpadkih po občinah, primerjava med letoma 2011 in 2014

Bloke
Cerknica
Loška
dolina

Letna količina zbranih
odpadkov (kg/preb)
2011
2014
115
253
109
251
108
262

Letna količina odloženih
odpadkov
2011
2014
56,3%
50,76%
57,2%
52,41%
56,75%
52,99%

Delež ločeno zbranih
frakcij
2011
2014
43,7%
49,24%
42,8%
47,59%
43,25%
47,01%

(Vir: JP Komunala Cerknica, d.o.o.)
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V zadnjem obdobju je bilo območje LAS izpostavljeno velikim naravnim nesrečam, predvsem žledu,
poplavam in suši. Zaradi tega bo treba v prihodnje posebno pozornost nameniti tudi ukrepom za
prilagajanje podnebnim spremembam, še posebej v dejavnostih, ki so najbolj odvisne od naravnih
pogojev.
Za ohranjanje dobrega stanj okolja oz. za njegovo izbolšanje je ključnega pomena ozaveščanje in
izobrežavanje prebivalcev, da se nenehno zavedajo pomena stanja okolja. Ozaveščanje je
pomembno tako z vidika varovanja okolja kot tudi z vidika prilagajanja na podnebne spremembe.

Gospodarski položaj območja LAS
Kmetijstvo

1

Število kmetijskih gospodarstev se bistveno ne zmanjšuje, prevladujejo travniki in pašniki
Na območju LAS Notranjska v letu 2010 beležimo 1087 kmetijskih gospodarstev, kar je primerljivo z
letom 2000 (1096), pomeni pa manj kot 1,5 odstotka vseh kmetijskih gospodarstev na državni ravni.
Na nacionalni ravni se je delež kmetijskih gospodarstev v obravnavanem obdobju zmanjšal za skoraj
14 odstotkov. V primerjalnem obdobju se je nekoliko zmanjšala skupna površina kmetijskih zemljišč v
uporabi, in sicer z 8.215 ha na 8.018 ha.

Graf 2: Število kmetijskih gospodarstev leta 2000 in leta 2010
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(Vir: Statistični urad RS - SURS)

Kot omenjeno, je celotno območje LAS opredeljeno kot območje z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost, kar se izraža tudi po rabi kmetijskih zemljišč. Prevladujejo travniki in pašniki. Njihov delež
znaša v povprečju skoraj 94 odstotkov, medtem ko delež površine njiv znaša zgolj 5,4 odstotka in se
je v primerjavi z letom 2000 celo znižal za skoraj en odstotek.
Zaradi prevladujočega deleža travnikov in pašnikov je tudi živinoreja prevladujoča kmetijska
panoga. V primerjalnem obdobju od leta 2000 do leta 2010 je upadlo tako število kmetijskih
gospodarstev, ki se ukvarjajo z rejo govedi, kot tudi število govedi. Po drugi strani pa opažamo porast
števila kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s konjerejo in rejo drobnice kakor tudi samo število
omenjenih živali. Prašičereje praktično ni. Prav tako je v tem obdobju zaznati precejšnji porast števila
čebeljih družin ter števila kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s čebelarstvom in to v vseh treh
občinah.
1

Podatki s področja kmetijstva so dostopni iz leta 2010 ko je bil nazadnje narejen Popis kmetijskih
gospodarstev. Nekatere podatke po letu 2010 smo uspeli dobiti s strani Kmetijsko gozdarskega zavoda.
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Kmetijska pridelava predvsem za lastno uporabo
Na območju LAS Notranjska se prideluje predvsem za lastno uporabo.

Graf 3: Namen kmetijske pridelave po občinah
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64 odstotkov kmetijskih gospodarstev prideluje za lastno porabo, od tega celo 57 odstotkov izključno
za lastno porabo, sedem odstotkov pa pretežno za lastno porabo. V občini Loška dolina odstotek
pridelave za lastno porabo doseže celo 75 odstotkov. Skoraj 14 odstotkov kmetij prodaja neposredno
potrošnikom, preostalih 22 odstotkov pa prodaja preko posrednika. Po eni strani ta podatek kaže na
nizko stopnjo tržne usmerjenosti, po drugi strani pa se navezuje na majhnost in razdrobljenost
posameznih pridelovalnih površin, ki pa ni značilna samo za območje LAS temveč za celotno
Primorsko-notranjsko regijo. V regiji je povprečna kmetija velika 11 ha, njiva pa le 0,1 ha. Kmetija
ima v povprečju v lasti 26 majhnih parcel, s tem, da je še veliko neurejenega lastništva.
Razdrobljenost se kaže tudi po število glav velike živine na kmetijsko gospodarstvo, ki je na območju
LAS v letu 2010 v povprečju znašala 3,3 GVŽ na kmetijsko gospodarstvo. Tudi če pogledamo
kmetijska gospodarstva po velikostnih razredih kmetijskih zemljišč v uporabi, ugotovimo, da se
zmanjšuje število kmetijskih zemljišč velikih 10 ha ali več, nekoliko pa se zvišuje število kmetijskih
zemljišč v uporabi v preostalih, manjših velikostnih razredih, z izjemo občine Cerknica, kjer se število
zemljišč v uporabi zvišuje zgolj v velikostnem razredu pod dva ha.
Glede na število družinskih članov na kmetijskih gospodarstvih (vključuje tudi člane, ki ne delajo na
kmetiji) se na območju LAS, z izjemo občine Bloke, zmanjšuje število članov s starostnih skupinah pod
25 let, od 25 do 35 let, od 35 do 45 let ter od 55 do 65 let, medtem ko se nekoliko zvišuje število
družinskih članov v starostnih skupinah od 45 do 55 let in nad 65 let (slednje z izjemo občine
Cerknica). Na državni ravni se število družinskih članov na kmetiji zmanjšuje v vseh starostnih
skupinah.

Število ekoloških kmetij narašča
V obdobju od leta 2008 do 2014 se je povečalo število ekoloških kmetij na celotnem območju LAS.
Število se je bolj množično povečalo z letom 2012, ko so tudi s strani pristojnega ministrstva uvedli
ločena oz. dodatna in višja plačila za kmetije v preusmeritvi. Glede na to, da so pogoji za
kmetovanje precej neugodni (naravni pogoji, posestna struktura, starostna struktura, nizka
produktivnost in specializiranost kmetij), pa je razvoj ekološkega kmetijstva in s tem tudi
kakovostne pridelave in predelave velika razvojna priložnost območja. Povečuje se
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povpraševanje po kakovostni lokalni hrani in bo kmalu že preseglo ponudbo, predvsem lokalne
zelenjave. Po drugi strani pa je spodbudno povečano zanimanje mladih za kmetovanje.

Tabela 5: število ekoloških kmetij v sedemletnem obdobju
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Bloke

24

23

24

24

26

28

31

Cerknica

36

35

37

37

41

47

52

Loška
dolina
Skupaj

11

9

9

11

14

17

19

71

67

70

72

81

92

102

(Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)

Graf 4 : naraščanje števila ekoloških kmetij
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(Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)

Dopolnilne dejavnosti na kmetijah v porastu
Na območju LAS imamo registriranih 88 kmetij z dopolnilno dejavnostjo, na katerih je registriranih 259
različnih dejavnosti. Leta 2005 je bilo registriranih 22 tovrstnih kmetij, konec leta 2008 pa 36 kmetij, na
katerih je bilo registriranih 74 različnih dejavnosti. Od leta 2009 je bilo registriranih 52 kmetij, na
katerih je bilo registriranih 185 različnih dejavnosti. Tudi na ravni Slovenije je zaznati izrazit porast
kmetij z registrirano dopolnilno dejavnostjo.
Dobra polovica kmetij se ukvarja s storitvami, ki so povezane s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo
(sečnja in spravilo lesa, razrez in žaganje ter predelava lesa), sledijo turistične kmetije s sobami oz.
nastanitvijo ter še dejavnosti peka potic in peciva, suhorobarstvo, predelava električne energije
(energija iz sonca), predelava in konzerviranje sadja in zelenjave. Včasih so kmetije registrirale
pretežno eno ali dve dopolnilni dejavnosti, v zadnjih letih pa ena kmetija registrira veliko več
dopolnilnih dejavnosti, nekatere tudi več kot deset.
Tabela 6: Vrste najpogosteje registriranih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
Vrsta dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Kmetijska in gozdarska mehanizacija (sečnja in spravilo lesa,
razrez in žaganje ter predelava lesa)
Turistična kmetija s sobami oz. nastanitvijo
Peka kruha, potic in peciva
Suhorobarstvo

Št. registriranih dejavnosti v letu
2014
48
12
11
9

13

Predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
Predelava električne energije

8
7

(Vir: Upravna enota Cerknica)

Skromna ekonomska velikost kmetij
2

Povprečna ekonomska velikost kmetijskih gospodarstev, izražena kot standardni prihodek , je bila v
letu 2010 v povprečju zgolj 2.128 evrov. Za primerjavo je povprečna ekonomska velikost kmetijskih
gospodarstev na nacionalnem nivoju znašala 12.234 evrov in v državah EU-27 25.450 evrov. Leta
2010 se je v primerjavi z letom 2000 v povprečju za četrtino znižala polnovredna delovna moč (PDM)
na kmetijskem gospodarstvu, in sicer iz ene na 0,75 PDM (izraža razmerje med porabljenim številom
ur dela na kmetiji in enoletnim obsegom dela polno zaposlene osebe, ki znaša 1800 ur).
Kmetijska gospodarstva imajo na celotnem območju LAS še veliko odprtih možnosti za
ustvarjanje dodatnega dohodka (posledično s tem pa tudi večjo ekonomsko in socialno
varnost), ki se kažejo predvsem v razvoju novih dopolnilnih dejavnosti na področju predelave
(kmetijski pridelki, gozdni sadeži, les), razvoju turizma na kmetijah (nastanitvene kapacitete,
kulinarična ponudba, izobraževalne dejavnosti) in na področju razvoja drugih dejavnostih, ki
so povezane s tradicionalnimi znanji na kmetijah. Prav tako se kot priložnost kaže ekološko
kmetovanje, lokalna samooskrba ter razvoj produktov z dodano vrednostjo, kar pa je povezano
tudi z razvojem tržne naravnanosti deležnikov. Je pa treba poskrbeti tudi za podporo, ki se
kaže v ozaveščanju, izobraževanju in dodatnem usposabljanju predvsem mladih kmetov, ki so
bolj odprti za novosti in spremembe.

Turizem
Aktivnosti, namenjene prepoznavnosti območja LAS Notranjska, so se v programskem obdobju 20072013 izvajale na nivoju Primorsko-notranjske regije, katere del je tudi območje LAS. Tako je RRA
Zeleni kras med ostalim popisala vse turistične zanimivosti in turistično ponudbo, razvila tržno znamko
Zeleni kras in v sodelovanju s posameznimi turističnimi ponudniki izvajala promocijo destinacije na
domačih in tujih turističnih trgih. V tem obdobju so nastali turistično promocijski filmi za vse tri občine,
izvedeni sta bili dve 60 urni izobraževanji za turistične vodnike in v vseh treh občinah delujejo
turistično informacijski centri.
Po podatkih SURS 30 odstotkov tujih turistov v Slovenijo privabi neokrnjena narava. In območje LAS
Notranjska se ponaša z enkratno naravno in kulturno krajino in dediščino. Če izpostavimo le nekatere
znamenitosti: Cerkniško jezero, kot največje evropsko presihajoče jezero, Križna jama kot podzemna
vodna jama z več deset jezeri in kot pomembno najdišče kosti jamskega medveda in ena od biotsko
najbolj pestrih kraških jam na svetu, Notranjski regijski park, Krajinski park Rakov Škocjan, dolina
Bloščice z redkimi ali ogroženimi rastlinskimi vrstami in največji strnjeni gozdni prostor v Evropi, kjer
domujejo divje zveri (medved, volk, ris). Poleg naravne dediščine je treba omenit tudi kulturno
dediščino. Med njimi je grad Snežnik, ki je najbolje ohranjena grajska stavba na Notranjskem, muzeji
in zbirke ter vrsta organizacij in posameznikov, ki aktivno ohranjajo predvsem nesnovno dediščino
območja. Vse navedeno predstavlja dobra izhodišča za nadgradnjo in razvoj integriranih turističnih
produktov.

Narašča število prenočitvenih kapacitet

2

(*)

standardni prihodek (Standard Output; v nadaljnjem besedilu: SO) kmetijskega proizvoda (pridelkov ali živine) je
povprečna denarna vrednost kmetijske bruto proizvodnje. Vključuje prodajo, uporabo in porabo na kmetiji, spremembe
zalog, vključno z vrednostjo glavnih in morebitnih stranskih proizvodov. SO ne vključuje neposrednih plačil, davka na
dodano vrednost.
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V obdobju od leta 2008 v vseh treh občinah beležimo naraščanje števila ležišč, večina se nahaja v
urbanih območjih, kar je razvidno iz spodnje tabele. Na območju sicer ni hotela, se pa nočitvene
kapacitete povečujejo na turističnih kmetijah, gostiščih ter v zasebnih sobah in apartmajih.

Tabela 7: število prenočitvenih kapacitet po posameznih občinah v letih 2008-2014

Bloke
Cerknica
Loška dolina
SKUPAJ

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

30

30

48

34

50

55

55

156

165

191

195

200

195

223

25

25

32

22

43

40

58

211

220

271

251

293

290

336

(Vir: SURS)

V letu 2015 so se prenočitvene kapacitete bistveno povečale v občini Bloke, in sicer z vzpostavtvijo
kampa (47 ležišč) in hostla (90 ležišč).
Prihodi turistov so po podatkih SURS vezani na njihovo prenočevanje na območju. Podatki so za vse
občine zbrani zgolj za zadnja tri leta, za prejšnja leta so dostopni samo za občino Cerknica.

Tabela 8: Prihodi in prenočitve turistov po posameznih občinah v letih 2012-2014
2012

Bloke
Cerknica
Loška
dolina
Skupaj

2013

2014

Prihodi
turistov

Prenočitve
turistov

Prihodi
turistov

Prenočitve
turistov

Prihodi
turistov

Prenočitve
turistov

543

872

603

916

425

665

3.379

8.659

3.397

9.772

3.039

8.036

108

305

146

330

250

672

4.030

9.836

4.146

11.018

3.714

9.373

(Vir: SURS)

Število prihodov in prenočitev turistov je v letu 2013 v vseh treh občinah, glede na leto 2012, narastlo,
medtem ko je le to v letu 2014 upadlo, z izjemo občine Loška dolina. Posledično niha tudi dolžina
bivanja na območju, in sicer je za leto 2012 znašala 2,4 dneva, v letu 2013 2,7 dneva in v letu 2014
2,5 dneva. Od tujih obiskovalcev jih največ prihaja iz Italije in Nemčije. V občini Cerknica zasledimo še
povečano število francoskih turistov, povečuje pa se tudi število turistov iz Norveške in Izraela (Križna
jama).
Turistična ponudba območja narašča, tako nastanitvena, kulinarična kot tudi drugih storitev
povezanih s turizmom (npr. specifična vodenja, trajnostni prevozi turistov). Okrepiti je treba
povezovanje med zainteresiranimi ponudniki in razviti nove integrirane turistične produkte za
posamezne, specifične skupine turistov, ki temeljijo predvsem na naravni in kulturni dediščini
ter v povezavi z drugimi sektorji. Prav tako je treba okrepiti potrebna znanja in kompetence ter
povezovanje in sodelovanje na področju promocije in trženja.

Opis glavnih gospodarskih dejavnosti

15

Po podatkih GZS OZ Postojna in AJPES, ki zbirata podatke na regijski ravni, sta za Primorskonotranjsko regijo najpomembnejši dve področji poslovanja, in sicer področje predelovalnih
dejavnosti in področje trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil. Tako po številu
zaposlenih kot po obsegu prihodkov je na prvem mestu področje predelovalnih dejavnosti. Družbe iz
te dejavnosti (239) so v letu 2014 v povprečju zaposlovale 5.041 delavcev, kar je 63,9 % vseh
zaposlenih v gospodarskih družbah v regiji. Tudi v strukturi vseh uporabljenih sredstev po stanju
konec leta 2014 zavzemajo sredstva predelovalnih dejavnosti največji, to je 57,1 % delež.
Družbe s področja trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil (236) so zaposlovale 862 delavcev,
10,9 % vseh zaposlenih v družbah regije, delež premoženja teh družb je znašal 14,2 %. Po številu
družb (165) je tretje najpomembnejše področje strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti, ki je
zaposlovalo 280 delavcev, 3,5 % vseh zaposlenih v družbah regije, delež premoženja pa je bil 4,4 %.
Pomemben delež, tako po številu zaposlenih (327 ali 4,1 %) kot po deležu realiziranih prihodkov
(48.913 tisoč evrov ali 4,1 %) in po deležu celotnega premoženja na dan 31.12.2014 (29.313 tisoč
evrov ali 3,1 %), predstavlja področje prometa in skladiščenja, na katerem je v letu 2014 delovalo 51
družb.
Tudi najvišji neto čisti dobiček je bil dosežen na področju predelovalnih dejavnosti. Neto čisto
izgubo so ugotovile družbe s področij kmetijstva in lova, gozdarstva, ribištva, s področja rudarstva,
oskrbe z električno energijo, gostinstva in poslovanja z nepremičninami. Na osnovi lastnih ugotovitev
sklepamo, da je tudi na območju LAS primerljivo stanje.
Na območju LAS v letih od 2010 do 2014 beležimo 45 hitro rastočih podjetij, od tega 34 v občini
Cerknica. Hitro rastoča podjetja prihajajo s področja predelovalnih dejavnosti in področja trgovine,
vzdrževanja in popravila motornih vozil ter s področja promet, skladiščenje in zveze. Večina od njih so
mikro podjetja.
Če pogledamo strukturo gospodarstva na obravnavanem območju, je ta v veliki meri izrazito
proizvodno naravnana, nizko-tehnološka in delovno intenzivno. Prevladujejo predelovalne
dejavnosti in polizdelki, inovacijska kultura je še vedno na relativno nizki ravni, premalo je
lastnega razvoja končnih izdelkov, ki na trgu dosegajo višjo ceno. Kjer inovacijska sposobnost
obstaja, pa smo priča prešibkemu trženju in neuspešni komercializaciji invencij.
Na območju LAS nimamo registriranih socialnih podjetij. Regionalna razvojna agencija je
pripravila analizo stanja in možnosti razvoja socialnega podjetništva v regiji in med vključenimi podjetji,
organizacijami jih je bila polovica z območja LAS. Med ugotovitvami izpostavljamo, da podjetja
oziroma organizacije, ki v svoji dejavnosti že izkazujejo značilnosti socialnega podjetništva potrebujejo
okrepljene storitve podpornega okolja (izobraževanjem usposabljanje, svetovanje, specifična
podjetniška znanja), saj jih večina ni seznanjena s konceptom socialnega podjetništva. Med tistimi, ki
ta koncept že prepoznavajo, pa vidijo priložnost razvoja socialnega podjetništva na področju
ekološkega kmetovanja, obnovljivih virov energije in razvoja zelene ekonomije.

Stanje na področju gospodarstva
Po podatkih AJPES je na območju LAS delovalo 369 podjetij, od tega 21 v občini Bloke, 287 v občini
Cerknica in 369 v občini Loška dolina. Večina podjetij je v urbanih območjih LAS. Skupaj so imeli
3.013 zaposlenih. V istem obdobju je bilo registriranih 477 samostojnih podjetnikov, od tega 49 v
občini Bloke, 350 v občini Cerknica in 78 v občini Loška dolina, ki so skupno imeli 261 zaposlenih. V
primerjavi z letom 2007 se je število družb in samostojnih podjetnikov zvišalo, z izjemo Cerknice, pa
se je zmanjšalo število zaposlenih.
Graf 5: število družb in zaposlenih v letih 2007 in 2014
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Graf 6: število samostojnih podjetnikov in zaposlenih v letih 2007 in 2014
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Povprečna mesečna bruto plača je na obravnavanem območju v letih od 2006 do 2014 po
posameznih občinah naraščala, vendar po različnih odstotkih.

Tabela 9: Povprečne mesečne plače po občinah v letih od 2007 do 2014
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

SLOVENIJA

1.284,79

1.391,43

1.438,96

1.494,88

1.524,65

1.525,47

1.523,18

1.540,25

Bloke

1.128,86

1.208,85

1.126,34

1.131,90

1.077,84

1.126,41

1.169,89

1.130,82

Cerknica

1.039,11

1.127,86

1.144,03

1.203,96

1.239,32

1.253,10

1.273,27

1.314,28

Loška
dolina
(Vir: SURS)

1.123,75

1.188,74

1.175,71

1.243,37

1.248,51

1.218,15

1.195,82

1.180,01

V občini Bloke se je v primerjalnem obdobju povprečna mesečna bruto plača zvišala zgolj za tri
odstotke, v občini Loška dolina za 13 odstotkov in v občini Cerknica za 35 odstotkov, kar je več kot na
nacionalnem nivoju (27 odstotkov). V vsem tem času pa povprečna mesečna bruto plača na celotnem

17

območju LAS zaostaja za slovensko, in sicer v letu 2006 za 17 odstotkov, v letu 2014 pa za 28
odstotkov. Seveda pa ti odstotki nihajo po posameznih občinah.
Po nazadovanju oziroma propadu večjih podjetij na območju je prišlo do povečane stopnje
brezposelnosti oziroma mladi imajo še večji problem pridobiti prvo zaposlitev. Treba je okrepiti
in povezati obstoječe podporne infrastrukture ter razviti nove, spodbuditi podjetniško
miselnost in kompetence predvsem mladih, da ne pride do »bega možganov« oziroma da
območje ne postane t. im. spalno naselje zaradi zaposlovanja v bližnjih večjih centrih.

Stopnja brezposelnosti na območju LAS
Tabela 10: Registrirana stopnja brezposelnosti v obdobju od 2010 do 2014
2010
SLOVENIJA

2011

2012

2013

2014

10,7

11,8

12,0

13,1

13,1

Bloke

7,6

8,2

9,1

15,4

12,9

Cerknica

8,4

9,4

9,7

11,8

11,4

Loška
dolina

7,6

8,9

10,4

14,1

12,4

(Vir: SURS)

Stopnja brezposelnosti je po posameznih občinah v letu 2014, v primerjavi z letom 20010, še vedno
precej višja, vendar pa je nižja v primerjavi z letom 2013. V primerjavi s stopnjo brezposelnosti na
državni ravni je le ta po posameznih občinah (Bloke in Cerknica) bila v povprečju višja zgolj v letu
2013. V letu 2014 je povprečna stopnja brezposelnosti na območju znašala 12,2, medtem ko je bila na
državni ravni 13,1 in je še vedno bistveno višja kot v letu 2010, ko je znašala 7,8.
Še vedno pa naraščata registrirani stopnji dolgotrajne (12 mesecev) in zelo dolgotrajne brezposelnosti
(24 mesecev) tako na nivoju države kot območja LAS.

Tabela 11: Pregled registrirane stopnje dolgotrajne in zelo dolgotrajne brezposelnosti v letih od 2010
do 2014
2010
RS
dolgotrajne
brezposel.

Slovenija
Bloke

4,6
2,7

2012

RS zelo
dolgotrajne
brezposel.

RS
dolgotrajne
brezposel.

2014

RS zelo
dolgotrajne
brezposel.

RS
dolgotrajne
brezposel.

RS zelo
dolgotrajne
brezposel.

2,2

6

3,4

6,5

3,9

1,1

3

1,5

7,3

2,6

Cerknica

3,1

1,1

4,5

2,3

5,6

2,7

Loška
dolina
(Vir: SURS)

3,4

1,6

4,8

2,2

7,4

3,3

Če pogledamo registrirano stopnjo brezposelnosti po starostnih skupinah tako na območju LAS kot na
območju celotne države izstopajo starostne skupine od 15 do 24 let ter nad 60 let. V občini Loška
dolina lahko izpostavimo še starostno skupino od 40 do 44 let. SURS beleži podatke na mesečni
ravni, ki med meseci nekoliko nihajo (npr. v času sezonskih zaposlitev).
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Najvišja stopnja registrirane brezposelnosti med mladimi je bila leta 2013 v občinah Cerknica in Bloke,
medtem ko je bila v občini Loška dolina najvišja v letu 2012. V letu 2015 se je glede na omenjeni leti
povsod znižala, vendar je v občinah Bloke in Loška dolina še vedno višja kot leta 2010.

Tabela 12: stopnja registrirane brezposelnosti mladih po občinah v letih od 2010 do 2014
2010

2011

2012

2013

2014

15-24

25-29

15-24

25-29

15-24

25-29

15-24

25-29

15-24

25-29

Bloke

17,4

17,1

22

16,5

22,5

13,9

34

9,7

23,5

10,7

Cerknica

20,5

8,8

20,7

8,9

22,1

12,4

26,8

16,6

23,2

16,8

Loška dolina

11,1

5,2

19,6

11

24,7

15,7

22,1

11,7

20,5

13,2

(Vir: SURS)

Demografske in sociološke značilnosti na območju LAS
Število in gostota prebivalcev na obravnavanem območju
Na območju občin Bloke, Cerknica in Loška dolina živi 16.767 prebivalcev, kar predstavlja manj kot en
odstotek (0,8 odstotka) prebivalcev celotne države. Če primerjamo po spolu, se je število moških
povečalo v občinah Cerknica in Loška dolina, število žensk pa se je povečalo le v občini Cerknica. V
občini Bloke se je število obeh spolov znižalo. Podatki iz leta 2014 kažejo, da se je zmanjšalo število
prebivalcev v starostni skupini 20-24 let ter zvišalo število prebivalcev v starostnih skupinah nad 75 let.
Povprečna starost prebivalstva je primerljiva s povprečno starostjo na ravni Slovenije (42,5 let) in
znaša 43 let.

Tabela 13: starejše prebivalstvo po petletnih starostnih obdobjih v letu 2010 in letu2014
65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

Bloke

90

101

68

41

22

67

80

61

64

26

Cerknica

575

512

366

212

69

485

492

481

361

194

Loška dolina

240

230

138

65

18

187

198

187

134

60

SKUPAJ

905

843

572

318

109

827

693

730

573

296

(Vir: SURS)

Če pogledamo starejše prebivalce v starostni skupini večkot 75 let) je razvidno, da z izjemo občine
Bloke, narašča število starejših. Med njimi je več žensk kot moških.
Povprečna gostota naseljenosti na obravnavanem območju je v letu 2014 znašala 30,3 prebivalca
na kvadratni kilometer, kar je bistveno manj od gostote naseljenosti na državni ravni, ki znaša 101,8.

Tabela 14: gostota prebivalcev po občinah (1.7.2014)
št.
prebivalcev
Bloke

1.559

gostota
naseljenosti
2
(preb/km )
20,8

Cerknica

11.348

47,1

Loška dolina

3.860

23,1

(Vir: SURS)
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Gostota naseljenosti se precej razlikuje med občinami. Tako je najredkeje poseljena občina Bloke z
2
2
20,8 prebivalca na km in najgosteje občina Cerknica s 47,1 prebivalca na km . Gostota naseljenosti v
2
občini Loška dolina je 23,1 prebivalca na km . Povprečna naseljenost območja LAS je 30,3 prebivalca
2
na km . V desetletnem obdobju se je gostota naseljenosti nekoliko zvišala v občini Cerknici, medtem
ko se je v drugih dveh občinah nekoliko zmanjšala. Glede na podatek, da je Primorsko-notranjska
2
regija ena izmed najredkeje poseljenih regij v Sloveniji (36,1 prebivalca na km ), lahko rečemo tudi za
LAS Notranjska, da je eden izmed najredkeje poseljenih območij.

Gibanje števila prebivalstva na območju LAS v zadnjih desetih letih
V primerjavi z letoma 2008 in 2014 (podatki se nanašajo na dan 1.7.) se število prebivalcev območja
LAS ni bistveno povečalo. V občini Cerknica se je število prebivalcev povečalo za slabe štiri odstotke,
v občini Loška dolina za slab odstotek. V občini Bloke pa se je število prebivalcev nekoliko zmanjšalo.

Tabela 15: Primerjava števila prebivalcev po občinah v letu 2008 in 2014 (na dan 1.7.)
Občina/leto

2008

2014

Bloke

1.601

1.559

11.006

11.348

3.835

3.860

16.442

16.767

Cerknica
Loška dolina
SKUPAJ
(Vir: SURS)

Naravni prirast (razlika med številom živorojenih otrok in številom umrlih) je v letih 2004 in 2014 po
posameznih občinah različen. V občini Loška dolina je primerljiv, medtem ko se je v občini Bloke
izboljšal (iz -7 na 3) in v občini Cerknica poslabšal (iz 5 na -12). V občini Cerknica se je število
živorojenih na 1000 prebivalcev sicer zvišalo (z 10,1 na 11,9) se je pa toliko bolj zvišalo število umrlih
na 1000 prebivalcev, in sicer s 103 na 147.
Tudi selitveni prirast (razlika med številom priseljenih in številom odseljenih) je v letih 2004 in 2014
po posameznih občinah različen. V občinah Bloke in Loška dolina je prišlo do upada, kar je primerljivo
z nacionalnim nivojem, v občini Cerknica je narastel.

Izobrazbena struktura prebivalstva
Tabela 16: Prebivalstvo območja LAS po spolu in izobrazbi v letu 2011 in 2014
2011
OŠ

SŠ Skupaj

OŠ

SŠ Skupaj

77971

435108

938588

307669

65876

404228

928291

361637

92

384

684

202

70

356

658

254

Cerknica

395

2392

5166

1621

356

2215

5076

1922

Loška
dolina
Slovenija

173

993

1644

473

146

962

1636

525

30246

183159

519361

132095

24637

167501

521587

152268

35

168

410

92

29

144

413

112

130

1049

2967

699

113

940

2966

810

Brez
izobr.
Spol skupaj

Moški

2014

Slovenija
Bloke

Bloke
Cerknica

Višje oz.
visokošol.

Brez
izobr.

Višje oz.
visokošol.
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Ženske

Loška
dolina
Slovenija
Bloke
Cerknica

79

425

970

217

67

404

969

241

47725

251949

419227

175574

41239

236727

406704

209369

57

216

274

110

41

212

245

142

265

1343

2199

922

243

1275

2110

1112

256

79

558

667

284

Loška
94
568
674
dolina
Vir (SURS) – podatki so dostopni od leta 2011 naprej

Na območju LAS upada število prebivalcev z nižjo izobrazbo, kar je primerljivo s stanjem na nivoju
države. Glede dokončanega srednješolskega izobraževanja v primerjalnem petletnem obdobju ni
bistvenih razlik, medtem ko se povečuje število prebivalcev z zaključenim višješolskim oziroma
visokošolskim izobraževanjem.

Stanje na področju izobraževanja in kulture na območju LAS
V program predšolske vzgoje je bilo leta 2014 na obravnavanem območju v šest vrtcev vključenih
675 otrok. V primerjavi z letom 2004 je število vrtcev nespremenjeno, število otrok pa se je skoraj
podvojilo, saj je bilo leta 2004 v vrtce vključenih 415 otrok. Temu primerno se je povečalo tudi število
oddelkov v vrtcih, in sicer s 24 na 38 oddelkov.
Na območju se nahajajo štiri osnovne šole s tremi podružnicami. Število učencev se, primerjalno v
letu 2004 in 2014, zmanjšuje v občinah Bloke (za 30 odstotkov) in Cerknica (za šest odstotkov)
medtem ko se je v občini Loška dolina število učencev povečalo za 30 odstotkov.
Število dijakov na območju LAS upada, kar je primerjalno s stanjem na državnem nivoju. Leta 2007
smo imeli 798 dijakov, leta 2014 pa 676 dijakov, kar pomeni, da se je njihovo število zmanjšalo za 15
odstotkov. V primerjalnem obdobju se je na ravni Slovenije število dijakov zmanjšalo za 18 odstotkov.
Če pogledamo po posameznih občinah, je na Blokah in v Cerknici število dijakov manjše za približno
20 odstotkov, medtem ko se je v Loški dolini njihovo število povečalo za okoli 15 odstotkov. Na
območju ni srednješolskih ustanov. Najbližje so v Ljubljani in Postojni.

Graf 7: dijaki po občini stalnega bivališča za leto 2014
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(Vir: SURS)
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Tudi število študentov v letih od 2007 do 2014 upada, v povprečju za 30 odstotkov, kar zasleduje
trend na državni ravni, kjer je v istem časovnem obdobju zaznati upad za okoli 27 odstotkov. Večji
upad je tako na območju LAS kot na nivoju države zaznati v študijskem letu 2010/2011. Glede na
vrsto izobraževanja upada višje strokovno izobraževanje, medtem ko druge vrste naraščajo (vse tri
bolonjske stopnje).
Na območju Primorsko-notranjske regije deluje regionalna štipendijska shema, katere cilj je med
ostalim spodbujanje tiste vrste izobraževanja, ki omogočajo zaposljivost v regiji in s tem preprečevanje
bega možganov iz nje. V regionalno štipendijsko shemo, ki obstaja od leta 2004, je vključenih 47
delodajalcev, od tega devet delodajalcev iz območja LAS (sedem iz občine Cerknica in dva iz občine
Loška dolina). Kot je razvidno iz spodnje tabele, se z leti zmanjšuje število podjetij in posledično tudi
število štipendistov vključenih v regionalno štipendijsko shemo. Štipendiranje je odraz interesa
šolajočih ter potreb delodajalcev, te pa sledijo gospodarskim razmeram v regiji, ki jih v
obdobju po letu 2010 zaznamujejo otežene razmere delovanja podjetij, še posebej večjih, ter
posledično številne težave v poslovanju gospodarstva na območju.

Tabela 17: število podjetij in štipendistov vključenih v Regionalno štipendijsko shemo od leta 2008 do
leta 2014
2008/2009
Št.
Št.
podj. štip.
3
20
2
42

2009/2010
Št.
Št.
podj. štip.
4
13
2
8

Cerknica
Loška
dolina
SKUPAJ 5
62
6
(Vir: RRA Zeleni kras, d.o.o.)
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2010/2011
Št.
Št.
podj. štip.
5
9
2
10

2011/2012
Št.
Št.
podj. štip.
3
13
2
5

2012/2013
Št.
Št.
podj. štip.
3
3
/
/

2013/2014
Št.
Št.
podj. štip.
5
8
1
1

7

5

3

6

19

18

3

9

Izobraževanje odraslih oziroma vseživljenjsko učenje na območju LAS izvaja vrsta predvsem
nevladnih organizacij, med njimi NEC, VITRA Center za uravnotežen razvoj Cerknica, Zavoda Pajn
(Hiša izročila) in Ars Viva ter druge nevladne organizacije, ki gradijo bogat mozaik znanja, v katerem
se prepletajo različne generacije in vsebine (ljudsko izročilo, biodinamično kmetovanje, učinkovita raba
in obnovljivi viri energije, računalništvo, znanja s področja turizma in z njim povezanih dejavnosti).
V Loški dolini od pomladi 2015 deluje Medgeneracijski center Gaber, kjer se izvajajo dejavnosti in
programi s področja medgeneracijskega sodelovanja, vseživljenjskega učenja, kakovostnega
preživljanja prostega časa za vse generacije, vključevanje socialno slabše vključenih skupin in
aktivnega staranja. Program krepitve medgeneracijske pomoči na ravni lokalne skupnosti zajema:
pomoč in oskrbo starejših, center medgeneracijskih dejavnosti, sodelovanje z lokalnimi deležniki
(društva, vrtec, osnovna šola, CSD, ZRSZZ, Občina), delovanje svetovalne pisarne in info točke ter
ozaveščanje skupnosti o medgeneracijskem sodelovanju.V drugih urbanih območjih tovrstnega
centra ni, čeprav se pojavljajo povpraševanja in potrebe za izvajanje teh dejavnosti.
Območje LAS se ponaša z bogato kulturno dediščino in tradicijo. Kulturno udejstvovanje se izvaja
preko kulturnih ustanov, kulturnih domov, knjižnic, galerij, glasbenih šol, njihovo ponudbo pa
dopolnjujejo tudi ljubiteljska kulturna dogajanja, ki jih organizirajo številna regijska in lokalna kulturna
društva. Za območje je še posebej značilna slednja oblika delovanja na področju kulture, nekoliko
manj prisotna pa je institucionalna kultura in podpora le-tej.

Tabela 18: število društev na področju kulture po posameznih občinah
Občina

Število
društev

št. društev / 1000
preb

22

Bloke

7

4,4

Cerknica

51

4,5

Loška dolina

16

4,1

(Vir: Boreo)

Največje število društev je v najbolj naseljeni občini z največjim urbanim centrom, pri čemer pa je
zanimiv podatek, da je glede na število prebivalcev v posamezni občini razporeditev kulturnih društev
relativno enakomerna.
Na območju deluje izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti v Cerknici, ki pokriva še občini
Bloke in Loška dolina. Na območju obstajata tudi dve območni enoti Zveze kulturnih društev (v
Cerknici in Loški dolini), ki s svojimi aktivnostmi prispevata k bogatenju kulturnega življenja na tem
območju.
Notranjski muzej Postojna, ki kot samostojna organizacijska enota deluje znotraj Zavoda Znanje
Postojna, sodi med pomembne spodbujevalce kulturnega in turističnega dogajanja v Postojni in v širši
Primorsko-notranjski regiji, torej tudi na območju LAS Notranjska. V letu 2015 so odprli sodobno stalno
muzejsko razstavo o krasu - Muzej krasa, ki predstavlja edinstveno točko za predstavitev klasičnega
krasa. Z njo želi muzej postati prepoznaven kot center za zbiranje in predstavljanje unikatnega
krasoslovnega gradiva za slovensko in tujo, laično in strokovno javnost. Vizija muzeja je, da postane
osrednja točka muzealskega, kulturnega in izobraževalnega dogajanja, ki bo prepoznana in
upoštevana s strani muzejske in krasoslovne stroke ter bo obenem privlačna za laično javnost (zlasti
mlade).
Na območju LAS zasledimo še zasebne muzeje in zbirke. V Cerknici je Muzej Cerkniškega jezera, kjer
poleg strokovne razlage o nastajanju in presihanju tega kraškega fenomena na ogled ponujajo tudi
etnološko zbirko. Leta 2014 so na Blokah odprli muzej Bloški smučar, ki je posvečen bloškemu
smučarju in življenju Bločanov v starih časih. V Loški dolini sta v pristavi gradu Snežnik lovska zbirka
in Polharski muzej. V Podgori pa je bogata zasebna zbirka vojaške opreme in orožja iz 1. in 2.
svetovne vojne ter orodja in pripomočkov, ki so se uporabljali v tradicionalnem kmečkem življenju. V
Loški dolini je še Grad Snežnik, ki je edinstven muzej bivalne kulture 19. stoletja in je eden redkih
gradov v Sloveniji, ki se ponaša z originalno opremo.
Področje nepremične kulturne dediščine pokriva Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Ljubljana. V
občini Bloke je evidentiranih 78 enot nepremične kulturne dediščine (arheološka, stavbna,
memorialna, vrtno arhitekturna, naselbinska, kulturna in zgodovinska dediščina). Na območju občine
Cerknica je evidentiranih 209 enot in na območju občine Loška dolina 148 enot.
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica deluje na območju treh notranjskih občin (Cerknica, Loška dolina,
Bloke) in je osrednja knjižnica tega območja. Knjižnica v vseh svojih enotah poleg svoje osnovne
dejavnosti izvaja tudi vrsto kulturnih in drugih dogodkov (razstave, predavanja, okrogle mize, delavnice
za otroke, ure pravljic itd.).
Na območju se odvija kar nekaj tradicionalnih prireditev, kot npr. Cerkniški pustni karneval, Bloški teki,
Krpanov pohod, V deželi ostrnic in Srednjeveški dan pri gradu Snežnik, Mihaelov sejem na Blokah,
Polharska noč.

Opis ranljivih skupin
V Regijskem izvedbenem načrtu na področju socialnega varstva 2014-2016 za Primorsko-notranjsko
regijo ugotavljajo, da je socialna problematika celotne regije izredno podobna. V času ekonomske,
finančne in socialne krize nastajajo razmere, v katerih se vse več ljudi spopada z vse večjo revščino.
Posamezniki ostajajo brez zaposlitve, brez rednih dohodkov, so ekonomsko prikrajšani.
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Na območju LAS Notranjska izvaja neposredne naloge po Zakonu o socialnem varstvu center za
socialno delo (CSD) Cerknica, ki pokriva vse tri občine. V CSD Cerknica imajo organizirano dnevno
varstvo za starejše in varovane oddelke. Tu deluje tudi skupina za samopomoč osebam s težavami v
duševnem zdravju, ki je namenjena odraslim osebam, ki imajo težave v duševnem zdravju in so bile
zaradi težav v duševnem zdravju invalidsko upokojene ali pa imajo zaradi težav v duševnem zdravju
po zaključeni hospitalizaciji težave pri vključenju v okolje. CSD Cerknica v okviru preventivnih
programov spodbuja tudi prostovoljno delo, saj ima prostovoljno delo velik pomen za razvoj in
prihodnost družbe. V okviru CSD se izvaja tudi laična pomoč družinam na terenu, in sicer kot program
javnih del.
Izven mreže javne službe v Cerknici deluje društvo Paradoks, ki nudi socialno-varstvene storitve in
ima na voljo stanovanjske skupine. Prav tako na tem območju delujejo društva invalidov. Nekaj
programov in storitev na urbanih območjih LAS obstaja, vendar se izkazuje potreba po povezovanju
institucionalnih in neinstitucionalnih izvajalcev teh programov in storitev ter skupna nadgradnja
obstoječega z razvojem novih vsebin, ki izhajajo iz potreb ranljivih skupin.
Z ranljivimi skupinami označujemo skupine, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (na primer:
materialna oziroma finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska in podobno) in ki so pri dostopu
do pomembnih virov (kot je na primer zaposlitev) pogosto v izrazito neugodnem položaju. Gre za
skupine, ki so zaradi svojih lastnosti, oviranosti, načina življenja, življenjskih okoliščin in/ali pripisane
stigme pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna
družba, in manj konkurenčne na trgu delovne sile ter na drugih področjih, ki delujejo po načelih
tekmovalnosti in kjer so viri omejeni. Te skupine so zato pogosto odrinjene na družbeno obrobje
(marginalizirane) ter ogrožene s socialno izključenostjo, v smislu slabe vpetosti v družbeno življenje, v
priložnosti in možnosti, ki so sicer v družbi splošno na voljo (povzeto po raziskovalni nalogi: Socialna
in ekonomska vključenost ranljivih skupin v Sloveniji, FDV, 2003).
Na območju LAS Notranjska se bomo osredotočili na naslednje ranljive skupine:


starostniki. Delež starostnikov narašča (delež starega prebivalstva je v Primorsko-notranjski
regiji višji od slovenskega povprečja), še posebej se to izkazuje v starostnih skupinah nad 75
let. Na območju LAS je samo en dom za starejše, kar je problem tako glede kapacitet kot tudi
zmanjšane možnosti izvajanja vseh potrebnih programov za starostnike. Aktivnosti je treba
usmeriti v deinstitucionalizacijo in krepitev mreže za razvoj novih oblik bivanja in
programov, ki bodo spodbujali ukrepe aktivnega staranja. Pri starostnikih ne gre zanemariti
tudi pojava revščine;



mladi. Tisti mladi, ki ostajajo na območju, se po končanem izobraževanju zelo pogosto
spopadajo z brezposelnostjo, zato so brezvoljni, apatični, pasivni. Narašča tudi število mladih
z nezaključenim izobraževanjem. Zaradi tega prihaja do porasta števila odvisnikov od različnih
prepovedanih substanc in porasta števila oseb s težavami v duševnem razvoju. Mlade je
treba spodbuditi k aktivaciji. Še posebej tiste, ki so na začetku poklicne poti ter potrebujejo
svetovanje in usmeritve za razvoj kariere. Poleg poklicne pa potrebujejo aktivacijo na širšem
družbenem področju, ki se nanaša na (med)generacijsko sodelovanje in vključevanje v
kulturne, športne in druge dejavnosti;



ženske. Ženske so kot ranljiva skupina izpostavljene v več segmentih: kot zelo obremenjene
zaposlene osebe, kot nezaposlene osebe (nezaposlenost žensk je višja kot nezaposlenost
moških, z izjemo občine Bloke) in tudi težje zaposljive osebe ter starejše ženske, ki
potrebujejo delovno in socialno aktivacijo ter medgeneracijsko povezovanje;



brezposelni. Ta ranljiva skupina se prepleta oz. povezuje s prej navedenimi, saj je
brezposelnost izpostavljena tako med mladimi kot tudi v starostnih skupinah nad 55 oz. 60 let,
v katerih pa so še bolj izpostavljene ženske kot moški. Brezposelnost povzroča ekonomsko,
socialno in duševno krizo, zaradi česar nastajajo težave v duševnem zdravju;
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druge ranljive skupine. Te skupine so na območju zaznane v nekoliko manjšem obsegu
(invalidi, motnje v duševnem zdravju) oziroma se na tem območju pojavljajo kot nove ranljive
skupine (brezdomci).

Kot ključne potrebe ranljivih ciljnih skupin izpostavljamo nadgradnjo oziroma razvoj novi
storitev in programov za različne skupine ranljivih skupin za delovno in socialno aktivacijo in
za spodbujanje ukrepov aktivnega staranja.

Izkušnje z izvajanjem programa LEADER v programskem obdobju 2007-2013

Izkušnje s pripravo SLR v obdobju 2007-2013
V programskem obdobju 2007-2013 je LAS Po poteh dediščine med Idrijco in Kolpo pripravljal
strategijo na območju 11 občin po pristopu »od spodaj navzgor« s sodelovanjem vseh zainteresiranih
deležnikov. Organiziranih je bilo 18 delavnic, na katerih so sodelovali predstavniki občin in KSS,
predstavniki društev in ostalih nevladnih institucij na območju, razvojne institucije ter predstavniki
posameznih strokovnih institucij, ki delujejo na tem območju.
Vsebinsko so bile delavnice razdeljene na tematske (npr. investiranje na kmetiji, spodbujanje
inovativnosti na podeželju) na delavnice namenjene oblikovanju LAS in animaciji prebivalcev za
oblikovanje projektnih predlogov ter delavnice namenjene strokovni javnosti za usklajevanje in
dopolnjevanje strategije.

Opis in možnosti izrabe obstoječih razvojnih struktur na opredeljenem območju
LAS je že v prejšnjem programskem obdobju razvijal mrežo sodelovanja javnih in zasebnih institucij
na svojem območju. Stopnja sodelovanja je bila odvisna od stopnje razvitosti kompetenc zaposlenih v
posameznih institucijah, od stopnje razvitosti in kakovosti storitev, ki jih obstoječe strukture nudijo, ter
v veliki meri tudi od finančnih sposobnosti in oblikovanih referenc obstoječih struktur. Predvsem pa je
bilo sodelovanje odvisno od sposobnosti in pripravljenosti sodelovanja teh institucij ter že
vzpostavljene stopnje zaupanja ciljnih skupin uporabnikov obstoječih struktur.
V programskem obdobju 2014-2020 ima LAS Notranjska priložnost nadaljnjega poglabljanja odnosov
z institucijami, ki delujejo na območju LAS. Med njimi lahko izpostavimo Kmetijsko gozdarski zavod
Ljubljana s strokovno službo v Cerknici, Zavod RS za varstvo narave – OE Ljubljana, Zavod za
gozdove – OE Postojna, Zavod za zaposlovanje - Urad za delo Cerknica, Center za socialno delo
Cerknica, Univerza v Ljubljani, RRA Zeleni kras, d.o.o., RDO Postojnska jama – Zeleni kras in druge
zainteresirane institucije. Pripravljenost za sodelovanje javne in zasebne institucije izkazujejo tudi s
svojim podpisom ustanovne pogodbe LAS Notranjska.
Opis uspešno zaključenih projektov
V programskem obdobju 2007-2013 je bilo z LEADER sredstvi na celotnem območju LAS Po poteh
dediščine med Idrijco in Kolpo izvedenih 67 projektov, od tega na obravnavanem območju občin
Bloke, Cerknica in Loška dolina 21 projektov.

Graf 8: Razmerje med številom vseh projektov v programskem obdobju 2007-2013 in številom
projektov na območju LAS Notranjska (LASN)

25

25
20
15

število vseh
projektov

10

št. projektov LASN

5
0

Vir: podatki LAS Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe

Vrednost odobrenih sredstev za izvedenih 21 projektov znaša nekaj več kot 530.000 evrov, celotna
vrednost odobrenih projektov pa dobrih 730.000 evrov. Več kot polovica nosilcev oziroma vodilnih
partnerjev projektov prihaja iz občine Cerknica.
Graf 8: geografska pokritost izvajanih projektov
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Večina projektov je bila izvajana v partnerstvu, ki ga v glavnem sestavljajo predstavniki zasebnega
sektorja. Vsebinsko projekti sledijo glavni usmeritvi LAS Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe, ki je
vezana na naravno in kulturno dediščino območja. V strategiji so bili zastavljeni trije cilji, in sicer:
1. ureditev prostora v kakovostno življenjsko in delovno okolje,
2. razvoj naravnih, kulturnih in človeških potencialov za višjo dodano vrednost,
3. doseganje večje prepoznavnosti območja.
Največ izvedenih projektov je sledilo prvemu in tretjemu cilju, in sicer predvsem v povezavi z razvojem
in povečanjem prepoznavnosti območja na področju turizma, nekoliko manj projektov pa je izhajalo iz
drugega cilja. Projektov sodelovanja v obravnavanem obdobju ni bilo.
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6. Analiza razvojnih potreb in možnosti območja LAS, vključno z analizo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti

PREDNOSTI






















Neokrnjena narava, raznolika flora in favna
Gozdnatost območja in ohranjena dobra kakovost pitne vode
Znamka Zeleni kras in RDO Zeleni kras
Ohranjena kulturna in naravna dediščina
biotska raznovrstnost
Domača kulinarika
Veliko lokalnih znamenitosti
Ohranjena tradicionalna znanja
Prisotnost divjih zveri
Obstoj tematskih poti
Obstoječe dobre prakse
Vzpostavljena razvojna partnerstva
Dobra geostrateška lega
Ekološko kmetijstvo
Obstoječa ponudba lokalnih izdelkov
Mirno, varno in redko poseljeno območje
Prijazni, odprti in delavni ljudje
Veliko možnosti za rekreacijo
Veliko možnosti za razvoj podjetništva in socialnega
podjetništva
Ustvarjalni in kreativni mladi

Urbana območja:
 mladi, (visoko) izobraženi, kreativni imajo ideje za razvoj novih
produktov in storitev
 večanje povpraševanja po kakovostnih, lokalnih produktih in

SLABOSTI























Pomanjkanje delovnih mest
Slaba promocija lokalne hrane in nizka povezanost med proizvajalci
Slaba označenost kulturnih in naravnih znamenitosti
Premalo je sodelovanja in povezovanja, vsak dela bolj zase
Omejeni dejavniki za kmetovanje
Slaba ozaveščenost prebivalcev območja o pomenu varstva okolja
in ohranjanja narave
Slaba dostopnost do osnovnih storitev
Premalo intenzivna vključenost ranljivih skupin v aktivnosti VŽU in
medgeneracijsko sodelovanje
Odseljevanje prebivalcev z območja, nizka rodnost
Pasivnost prebivalcev območja (»nič se ne splača«)
Negativne značajske lastnosti
Pomanjkanje podjetniške iniciative in odsotnost socialnih podjetij
Funkcionalna nepismenost prebivalcev
Pomanjkanje finančnih sredstev za zasebna vlaganja
Premalo prenosa lastništva in možnosti odločanja na mlade
Slaba promocija in slaba spletna prepoznavnost
Slaba infrastruktura (ni parkirišč za avtobuse)
Nespoštovanje zakonov, lobiji
Območje nima prave razvojne vizije
Pomanjkanje programov oz. aktivnosti za socialno vključenost
posameznih skupin
Redka poseljenost območja



storitvah v urbanih območjih, kjer je koncentracija prebivalstva
visoka
delujoče institucije in društva, ki izvajajo svoje programe za
posamezne skupine prebivalcev

PRILOŽNOSTI
















Potreba po preživljanju časa v mirnem okolju
Zanimanje tujcev za biotsko raznovrstnost
Geografska lega (lahka dostopnost)
Razvoj dodatne turistične ponudbe (kampiranje, dostopni
turizem, doživljajski parki povezani z prostoživečimi živalmi)Tuje
izkušnje povezovanja in sodelovanja
Slovenci po svetu
Znanstveno raziskovalne priložnosti
Dober glas tujcev o nas
Možnosti za pridobivanje finančnih sredstev
Pobratenje krajev
spodbujanje podjetniške miselnosti in razvoj novih kompetenc
Spodbujanje inovativnosti
Mednarodne šolske izmenjave
Prepoznavnost kot turistična destinacija in možnosti za razvoj
turizma

Urbana območja:
 pomanjkanje širšega znanja in kompetenc mladih za uspešno
aktivacijo
 pomanjkanje delovnih mest (mladi, starejši nad 50 let) in
podjetniške iniciative
 nizka ozaveščenost prebivalcev o pomenu varstva okolja in biotske
raznovrstnosti

NEVARNOSTI
















Birokracija (državna in EU)
Zakonodaja: zapletenost postopkov, počasnost, stalne spremembe
Kratkoročna (nestabilna) politika, v ospredju interesi ozkih skupin
Davčna politika je nestimulativna za podjetja in male pridelovalce
Nestimulativna kmetijska politika EU, ki ne izhaja iz lokalnih
posebnosti
Premalo finančnih virov
Slaba infrastruktura in povezave
Globalizacija (konkurenca, izguba identitete)
Uničenje naravne in kulturne dediščine
Zgrešen izobraževalni sistem
Naravne nesreče
Beg možganov, migracije in staranje prebivalstva
Tuj kapital in zunanji nadzor lokalnih naravnih virov
Klimatske spremembe
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Šport in športne dejavnosti
Visoka umetnost (gledališke, mednarodne razstave)
Zaradi lege veliko možnosti za medregionalno povezovanje
Naravne nesreče

Urbana območja:
 povezovanje turistične ponudbe urbanih območij z zaledjem
 krepitev podpornega okolja za razvoj (socialnega) podjetništva
ter novih produktov in storitev v urbanih območjih
 uvajanje lokalne hrane v javne ustanove
 izboljšati okoljsko ozaveščenost
 poudariti pomen učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih
virov energije
 krepitev medgeneracijskega sodelovanja in povezovanje oz.
nadgradnja obstoječe ponudbe programov in stroitev v urbanih
območjih



Tujerodne vrste

Urbana območja:
 pomanjkanje finančnih sredstev za nova vlaganja
 hitro spreminjajoča in zapletena zakonodaja
 nestimulativna zakonodaja za mala podjetja, ki v urbanih območjih
prevladujejo
 nestimulativna zakonodaja na področju socialnega podjetništva
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Med najbolj očitnimi prednostmi območja LAS Notranjska je prav gotovo neokrnjena narava ter
raznolika flora in favna kot posledica visoke gozdnatosti ekstenzivne kmetijske rabe vsled posebnih
naravnih danosti, redke poseljenosti in odsotnosti težke industrije. Skoraj polovica površin sodi v
območje Nature 2000 (tako po Uredbi o pticah kot po Uredbi o habitatih) in s svojo visoko
gozdnatostjo predstavlja možnost za razvoj zelenega gospodarstva predvsem na področju
lesarstva in turizma, pa tudi na področju kmetijstva in v ostalih razvijajočih se sektorjih. Prisotnost
ustrezne gospodarske infrastrukture v urbanih območjih daje dobro osnovo, ki pa jo je potrebno
nadgraditi s krepitvijo podjetniških in s podjetništvom povezanih kompetenc. Posledica visoke stopnje
ohranjenosti narave je tudi dobra kakovost pitne vode, ki jo prebivalci območja prepoznajo kot
strateško pomemben naravni vir. Ker ohranjenost narave ni neposredni rezultat visoke zavesti
prebivalcev o pomenu varovanja okolja in ohranjanja narave, se na območju kaže potreba po
dvigovanju te zavesti.
Pomembno prednost, predvsem na področju turizma, predstavljata znamka Zeleni kras in delujoča
Regijska destinacijska organizacija Zeleni kras. Oboje ima na območju povezovalni učinek, ki ga
nadgrajuje strateško načrtovanje aktivnosti, delovanje po principih trajnostnega razvoja ter skupna
promocija. Pred deležniki z območja pa je velik izziv, da na podlagi prednosti območja, kot so
ohranjena naravna in kulturna dediščina, krajinska pestrost, lokalna kulinarika in znamenitosti,
tradicionalna znanja, prisotnosti divjih zveri, ki jih drugje v naravnem okolju ni mogoče več videti,
oblikujejo nove, inovativne turistične produkte z dodano vrednostjo, ki bodo v nadaljevanju
predstavljali trden temelj za razvoj urabnih in podeželskih območji ter za ustvarjanje zelenih
delovnih mest. Pri tem jim bodo v pomoč izkušnje iz preteklega programskega obdobja, obstoječe
dobre prakse (npr. obstoječe tematske poti, ki pa potrebujejo nadgradnjo v smislu enotne označitve
in medsebojnega povezovanja) in vzpostavljena razvojna partnerstva.
Ob že omenjenih naravnih danostih je za območje značilon tudi sonaraven način kmetovanja, ki ima
za posledico kakovostne lokalne produkte in izkazuje preko sodelovanja in skupnega nastopa na
trgu še velik potencial za razvoj. Za območje so značilna majhna, razdrobljena kmetijska zemljišča,
ki ležijo na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost, zato se je potrebno usmeriti v
proizvodnjo nišnih produktov višje kakovosti z visoko dodano vrednostjo (ekološko kmetovanje,
predelava).
Ugodna geografska lega območja LAS predstavlja pomembno prednost pri razvoju gospodarstva, pa
tudi pri širšem družbenem razvoju. Območje je umeščeno med štiri gospodarsko razvitejše slovenske
regije, ima dokaj dober dostop do državne cestne infrastrukture ter se nahaja v neposredni bližini
Hrvaške, ni pa daleč tudi od Italije in Avstrije, ki predstavljata zanimiva potencialna trga ter tudi
odskočno desko za nadaljnjo internacionalizacijo in mednarodno sodelovanje.
Za območje je značilen visok življenjski standard predvsem z vidika možnosti, da prebivalci živijo v
mirnem, zdravem, varnem okolju, ki nudi veliko priložnosti za rekreacijo in kakovostno preživljanje
prostega časa. Obstoječa športna in rekreacijska infrastruktura v urbanih in ruralnih območjih ter
gradnja manjkajoče potrebujejo ustrezne vsebine, v obliki programov in storitev, ki bodo zagotavljali
visoko kakovost živiljenja na območju. Notranjci sebe opisujejo kot prijazne, odprte, delovne ljudi, ki so
ponosni na svoje korenine, hkrati pa so pripravljeni na razvoj in prilagajanje. Prednost območja pa so
tudi ustvarjalni in kreativni mladi, ki imajo željo ostati na območju in ga še naprej razvijati. Zato je
potrebno okrepiti in povezati podporno okolje. Tudi pomoč in izkušnje starejših v obliki
medgeneracijskega sodelovanja jim lahko služijo kot opora pri prvih korakih za njihovo aktivacijo in
prispevajo dodaten zagon za razvoj urbanih območij na Notranjskem.
Na območju LAS Notranjska se kot velika slabost kaže pomanjkanje delovnih mest. Gospodarstvo
je tako v urbanih okoljih kot na podeželju slabo razvito, zato prebivalci iščejo možnosti za delo v večjih
središčih izven regije in se postopno tja tudi preselijo oziroma se po zaključku izobraževanja domov
sploh ne vrnejo več. Obenem gre za redko in precej razpršeno poseljeno območje, zaradi česar je
dostop do različnih storitev (izobraževalne, zdravstvene, socialne,…) otežen, mreža javnih prevozov
do urbanih središč je slaba, kar so dodatni razlogi za depopulacijo območja in neugodno starostno

strukturo prebivalstva. Nekaj aktivnosti na področju medgeneracijskega sodelovanja v urbanih
območjih in vključevanja v dogajanje s področja vseživljenjskega učenja je že zaznati, jih je pa
bistveno premalo glede na potrebe območja. Posebno pozornost bi bilo potrebno nameniti tudi
vključevanju ranljivih skupin v te aktivnosti za povečanje njihove socialne aktivacije.
Podjetniška iniciativa je na območju sicer prisotna, saj so glavni nosilci gospodarstva v trenutnih
razmerah mala in srednje velika podjetja, ki imajo sedež po večini v urbanih območjih, vendar pa bi jo
bilo potrebno okrepiti tudi skozi zagotavljanje podpornega okolja, finančnih sredstev in dvig
podjetniških in s podjetništvom povezanih kompetenc (vključno s komeptencami za socialno
podjetništvo). Slabost prebivalcev območja namreč je, da so preveč pasivni, na stvari gledajo
negativno, niso usmerjeni k iskanji rešitev in med seboj premalo sodelujejo ter so slabo
funkcionalno pismeni. Zaznavajo močno prisotnost mišljenja, da se nič ne splača in premalo cenijo
danosti, ki jim jih njihovo območje ponuja, zato je tudi slabše razvita podjetniška iniciativa.
Šibka gospodarska moč območja se kaže tudi v pomanjkanju finančnih sredstev za zasebna
vlaganja in razvoj novih podjetniških idej. Omeniti je potrebno še dejstvo, da se starejši le redko
odločajo za prenos lastništva (podjetij, kmetij) in posledično odločanja na mlade, ki imajo nove, sveže
ideje in znanja. Najbolj očitno se to kaže ravno na področju kmetijstva, kjer je starostna struktura
lastnikov izrazito neugodna, čeprav sektor kar kliče po posodobitvi in po višji stopnji inovativnosti.
Kmetijski produkti, ki nastajajo na območju LAS, so zaradi dobrega stanja narave v glavnem odlične
kakovosti, se pa kmetovalci med seboj premalo povezujejo oziroma ne izkoriščajo možnosti za
dvig dodane vrednosti lastnim proizvodom in storitvam.
Z vidika izvajanja turistične dejavnosti je za območje občin Cerknica, Bloke in Loška dolina značilno,
da ni enotne turistične signalizacije, ki bi obiskovalce na preprost in učinkovit način vodila po
območju. Veliko je različnih načinov označevanja, ki med seboj niso usklajeni in ki ne zagotavljajo
trajnostne rabe prostora ter varovanje naravne in kulturne krajine. Ponudniki turističnih storitev
npr. pogrešajo parkirišča za avtobuse, ki bi omogočala, da območje obiščejo večje organizirane
skupine in pri tem ne povzročajo škode v naravi in okolju. Za večjo prepoznavnost območja v širšem
okolju bi bilo potrebno okrepiti tudi promocijske aktivnosti pod skupno znamko Zeleni kras.
Prebivalci ocenjujejo delovanje različnih lobijev na območju kot negativno, saj ima lobiranje za
parcialne, osebne interese za posledico stagnacijo območja. Obenem pogrešajo jasno razvojno vizijo
politike ter ustrezno ukrepanje javnih organov v primeru nespoštovanja zakonodaje. Kot pomanjkljivost
vidijo tudi nespoštovanje zakonodaje in medsebojnih odnosov ter neodgovornost.
Glede na prevladujoč način življenja v družbi je potreba po preživljanju prostega časa v mirnem
okolju vse bolj prisotna. Ravno v zadovoljevanju te potrebe vidijo prebivalci območja LAS kot
najmočnejšo razvojno priložnost, ki ji tesno sledi vse bolj prisotno zanimanje za biotsko
raznovrstnost. Oboje daje izhodišča za razvoj novih produktov in storitev tako na področju
sonaravnega turizma kot tudi kmetovanja (ekološko kmetovanje). Območje je izredno bogato z
različnimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, ki jih drugod ni več mogoče videti v naravnem okolju, kar
odpira široko paleto možnosti tudi za razvoj znanstveno-raziskovalnih aktivnosti. Kot velika priložnost
je opredeljena geografska lega, ki predstavlja odlično izhodišče za okrepitev medregionalnega in
mednarodnega sodelovanja na vseh področjih.
V luči razvoja turizma predstavljajo priložnost divje zveri in ostale živali, ki živijo v notranjskih
gozdovih in so lahko osnova za razvoj inovativnih turističnih produktov (kot na primer doživljajskega
parka z medvedi, volkovi, pticami). Ob sočasnem razvoju infrastrukture za interpretacijo in usmerjanje
obiskovalcev v naravnem okolju bodo postavljeni pogoji za povečanje trajnostno naravnanih
turističnih produktov za aktivno preživljanje prostega časa. Na območju so dobri pogoji za razvoj
športnega lova in ribolova, kajtanja, raznih adrenalinskih športov, pohodništva in kolesarjenja (t. im.
»outdoor aktivnosti«). Posebno priložnost pa deležniki vidijo v specializaciji za posebne ciljne
skupine (invalidi), za katere bi lahko okrepili ponudbo s področja visoke umetnosti in dostopnega
turizma ter jim ponudili njim prilagojene storitve. Nadalje kot priložnost domačini opredeljujejo tudi že
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vzpostavljene povezave s tujino preko pobratenih krajev, Slovencev, ki živijo po svetu, ter možnost
sodelovanja v mednarodnih šolskih izmenjavah.
Za večje vključevanje različnih ranljivih skupin (mladi, starejši, nezaposleni) je treba okrepiti
medsektorsko sodelovanje (strokovne institucije, nevladne organizacije) in nadgraditi obstoječe
programe in storitve ter jih dopolniti z novimi, ki jih narekujejo potrebe različnih deležnikov.
Bogatstvo naravnih virov daje priložnost za večjo lokalno samooskrbo tako s hrano, kot z energijo iz
lokalnih obnovljivih virov in njeno učinkovito rabo. Zato pa je potrebno zavedanje o obstoju in
možnostih, ki jih naravni viri ponujajo in jih ustrezno povezati z ekološkim turizmom in kmetijstvom,
zelenim in krožnim gospodarstvom, trajnostno potrošnjo.
Z novo finančno perspektivo se odpirajo nove finančne možnosti. Zaradi umeščenosti območja znotraj
Vzhodne kohezijske regije, v upravičeno območje dveh programov čezmejnega sodelovanja in več
transnacionalnih programov ima območje obilico priložnosti za odpiranje navzven in prenos
novih znanj na območje. Kot eno izmed možnih področij sodelovanja se kažejo podnebne
spremembe saj so izkušnje iz poplav, suš in žledoloma lahko izhodišče za nova sodelovanja in nove
skupne razvojne projekte.
Zapleteni birokratski postopki, nenehno spreminjanje zakonodaje, ki ji posamezniki težko sledijo, so
nevarnosti, ki se mnogim zdijo nepotrebne in negativno vplivajo na odločanje za samostojno
podjetniško pot ali odprtje dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Nestanovitna, stalno spreminjajoča se
politika ne daje uporabne podpore malemu človeku pri odločanju v vsakdanjem življenju. Obenem pa
je davčna politika konstantno nestimulativna za mala in srednje velika podjetja ter za male pridelovalce
kmetijskih produktov. Z vstopom v EU smo postali del večje skupnosti in različne politike so rezultat
širšega konsenza, kar se na področju kmetijske politike kaže kot neustrezno, saj se s poenotenjem
ukrepov ne upošteva lokalnih posebnosti.
Podobno grožnjo predstavlja neučinkovit izobraževalni sistem, ki namesto novih, perspektivnih kadrov
proizvaja mlade, ki se s pridobljenimi znanji ne znajo prilagoditi na potrebe delovnih mest. Po drugi
strani pa perspektivni posamezniki iščejo priložnost za osebni razvoj v tujini, kar je velika škoda
za območje.
Pomanjkanje finančnih sredstev za investicijske projekte, pa tudi že sama vlaganja v vzdrževanje
prometne infrastrukture postajajo problematična, gradnja novih pa je v tem programskem obdobju zelo
vprašljiva, kar je lahko velik problem za tako razpršeno poselitev in redko poseljenost, ki sta značilni
za območje LAS. Slovenija ima odlične infrastrukturne povezave in velika gospodarska središča so po
cesti ali železnici dosegljiva v manj kot enem dnevu. Vendar pa ima pri tem pomembno vlogo dobra
cestna in železniška infrastruktura in ob pomanjkanju finančnih sredstev, ki bi imelo za posledico
slabšanje stanja infrastrukture, se priložnost lahko kaj hitro obrne v nevarnost. Nova finančna
perspektiva 2014-2020 podpira namreč v glavnem tako imenovane mehke vsebine, infrastrukturna
vlaganja pa so z nepovratnimi sredstvi podprta zgolj, ko gre za pilotne investicije, ki so nujno potrebne
za izvedbo operacije kot celote.
Prebivalci območja LAS Notranjska globalizacijo zaznavajo kot negativno, nevarnost vidijo v možnosti
izgube identitete in prisotnosti nizkocenovnih produktov s celega sveta, ki jim lokalni
proizvajalci in pridelovalci ne morejo konkurirati. Za globalne spremembe, kot so staranje
prebivalstva in migracije, je značilno, da politika in zakonodajalci prepočasi reagirajo na spremenjeno
družbeno stanje in lahko v prihodnjih letih predstavljajo veliko nevarnost, ki jo danes niti še ne znamo
oceniti.
V dani gospodarski situaciji država pospešeno prodaja svoje premoženje, kar ugodno vpliva na
fiskalne kazalce, ima pa veliko negativnih vplivov na drugih področjih. V primeru, da bi tuje lastništvo
pomenilo tudi nadzor nad lokalnimi naravnimi viri (kot je na primer pitna voda), pomeni to
neposredno nevarnost za območje.
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Naravne ujme so stalna grožnja, na katero imamo zelo minimalen vpliv, imajo pa za posledico lahko
tudi uničenje naravne in kulturne dediščine, kar bi za območje imelo katastrofalne posledice.
Nevarnost predstavljajo tudi tujerodne vrste, ki uničujejo avtohtono rastlinje ter klimatske spremembe
kot globalna težava, na kar majhno območje nima zadostnega vpliva.
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7. Podroben opis tematskih področij ukrepanja
LAS Notranjska je pri pripravi SLR izhajal iz vseh štirih tematskih področij ukrepanja, ki so jih organi
upravljanja Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR) in Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP) identificirali kot ključne izzive pri uresničevanju
ciljev Evropske unije in reševanju lokalnih razvojnih potreb. Pri tem so bili za osnovo analiza stanja,
SWOT analiza in identificirane prioritete oziroma potrebe partnerstva, upoštevani pa so bili tudi vsi
ključni evropski, nacionalni in regionalni strateški dokumenti, ki opredeljujejo razvoj do leta 2020 na
različnih področjih: Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo, Program razvoja
podeželja RS 2014-2020, Operativni program za izvajanje kohezijske politike ter Regionalni razvojni
program Primorsko-notranjske regije 2014-2020.
Določitev višine finančnih sredstev, ki bodo namenjena za uresničevanje ciljev s posameznega
tematskega področja, je bila izvedena na podlagi naslednjih kriterijev:
-

-

-

-

Vrednost operacij, ki jih je zainteresirana javnost oddala za posamezno tematsko področje v
postopku priprave SLR. Prejetih je bilo 31 predlogov operacij, med katerimi je bilo sicer tudi
nekaj individualnih operacij, večinoma pa je šlo za skupne predloge, ki rešujejo razvojne izzive
območja. Finančna vrednost prejetih predlogov je znašala skoraj 2 mio €.
V postopku izvedbe vseh delavnic z zainteresiranimi deležniki, so bile s pomočjo različnih
moderatorskih tehnik zbrane informacije o pomembnosti posameznega tematskega področja z
vidika razvoja območja LAS. Velik poudarek je bil na iskanju možnih sinergij med
posameznimi tematskimi področji, kar bo spodbujeno tudi skozi merila za izbor operacij (npr.
ustvarjanje delovnih mest, ki varujejo okolje in ohranjajo naravo, hkrati pa vključujejo ranljive
skupine, v merilih prinaša dodatne točke).
Pripravljalci SLR so s svojim strokovnim znanjem, poznavanjem razvojnih dokumentov in
usmeritev za programsko obdobje 2014-2020 ter na podlagi dolgoletnih izkušenj s področja
razvoja podeželja, prispevali svoje strokovno mnenje glede razdelitev finančnih sredstev po
posameznih tematskih področjih.
Na osnovi analize izvedenih dveh javnih pozivov, ki kažejo konkretnejše usmeritve glede
potreb in zmožnosti deležnikov za pripravo in izvedbo operacij.
Na osnovi Poročila o vrednotenju za obdobje oktober 2016 – december 2019, ki izkazuje, da v
prvih javnih pozivih nismo imeli nobenega projekta z ukrepa Infrastruktura za razvoj novih
storitev in produktov (tematsko področje Razvoj osnovnih storitev). Zaradi tega smo izvedli
dodatne animacijske aktivnosti, katerih posledica je aktivnejša vloga lokalnih skupnosti in
drugih deležnikov, ki pripravljajo ustrezne projekte.

Na podlagi vseh predhodno opisanih kriterijev in pa seveda razpoložljivih sredstev, je končna slika
razdelitve finančnih sredstev po posameznem tematskem področju naslednja:

Nova delovna mesta
(26,52%)
Razvoj osnovnih storitev
(44,98%)
Varstvo okolja in
ohranjanje narave
(14,33%)
Vključevanje ranljivih
skupin (14,17%)

Največ, 627.687,94 € (skoraj 45 % vseh razpoložljivih sredstev) je namenjenih tematskem področju
Razvoj osnovnih storitev, sledi področje Ustvarjanje novih delovnih mest z 370.000,00 € (26,52 %
vseh razpoložljivih sredstev). Naslednjim tematskim področjema je namenjeno približno enaka količina
sredstev, področju Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin je namenjenih 197.703,53
€ (14,2% vseh razpoložljivih sredstev) in 200.000 € (14,3% vseh razpoložljivih sredstev) gre za
področje Varstvo okolja in ohranjanje narave.
V nadaljevanju je v tabeli prikazana razdelitev sredstev po tematskih področjih še glede na sklad, iz
katerega bodo operacije sofinancirane.
Tabela 19: Razdelitev sredstev po tematskih področjih
Tematska področja

ESRR

Ustvarjanje novih delovnih mest
170.000,00 €
Razvoj osnovnih storitev
Varstvo okolja in ohranjanje
narave
Večja vključenost mladih, žensk in
drugih ranljivih skupin
SKUPAJ:

%
ESRR
%
47,8%
0%

EKSRP

%
EKSRP

200.000,00 €

19,5%

627.687,94€

61%

200.000,00€

19,5%
0%

0%
197.703,53 €
397.703,53 €

% 52,23
%
1.027.687,94 €

Sredstva ESRR, ki so predvidena za izvajanje operacij na urbanih območjih, so razdeljena približno na
pol in so namenjena za tematsko področje Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin
ter za področje Ustvarjanje delovnih mest. Iz slednjega tematskega področja je 30.000 € namenjenih
za operacijo LAS sodelovanje (Zgodbe rok in krajev). Pri operacijah, ki bodo sofinancirane iz ESRR,
bo poseben poudarek na partnerstvih, saj mora biti okvirno razmerje med operacijami, ki se izvajajo v
obliki partnerstev (vsaj dva partnerja) in tistimi, ki jih upravičenci izvajajo samostojno, 70:30.
Sredstva EKSRP so razdeljena na tri tematska področja ukrepanja, pri čemer je večina sredstev
(61%) namenjena za področje Razvoj osnovnih storitev, preostala sredstva pa so enakomerno
razdeljena med področji Varstvo okolja in ohranjanje narave ter Ustvarjanje novih delovnih mest.
Sklad ESRP ni relevanten za obravnavano območje.

Ustvarjanje delovnih mest

35

Analiza stanja na območju LAS kaže pomanjkanje kakovostnih delovnih mest, ki bi mlade zadržala na
območju in jim nudila ustrezno perspektivo, starejšim pa omogočala vsaj dostojno življenje. Kreativnih,
inovativnih poslovnih idej je veliko, prebivalci pa ocenjujejo, da imajo za njihovo uresničitev prešibka
podjetniška znanja in kompetence ter premalo finančnih virov. Druga težava je premalo sodelovanja
med deležniki, ki bi prispevalo k večji motiviranosti vseh vpletenih, s tem pa bi dosegli tudi
multipliciranje znanj in sredstev ter učinkovitejše doseganje želenih ciljev.
Pri zasnovi ukrepov v okviru tega tematskega področja je bil cilj povečati inovativne podjetniške
aktivnosti ter povezati in organizirati ponudbo z območja za skupni nastop na trgu. Prvi ukrep, ki bo
prispeval k uresničevanju zastavljenih ciljev, je Razvoj lokalnih produktov in storitev. Sofinanciran
bo iz obeh skladov, ESRR in EKSRP. Aktivnosti, ki bodo sofinancirane iz ESRR, bodo vezane na
razvoj ponudbe lokalnih proizvodov in storitev v urbanih območjih LAS. Iz sklada EKSRP pa bodo
sofinancirane aktivnosti, ki bodo izhajale iz oblikovanja novih, inovativnih oblik izvajanja različnih
dejavnosti na kmetijah in na podeželju, ki bodo imele za rezultat nove storitve in produkte. Produkti in
storitve z dodano vrednostjo, ki bodo imeli za posledico delovna mesta, so lahko s področja
kmetijstva, obnovljivih virov energije, lokalne kulinarike, domače in umetnostne obrti, lesarstva,
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,turizma in ostalih področij.
Drugi ukrep, Krepitev podjetniških in s podjetništvom povezanih kompetenc ter spodbujanje
socialnega podjetništva na urbanih območjih, bo sofinanciran iz ESRR in bo podprl aktivnosti za
povečanje podjetnosti, inovativnosti in ustvarjalnost ter aktivnosti za spodbujanje razvoja socialnega
podjetništva. Aktivnosti podprte iz sredstev ESRR se bodo izvajale na naslednjih urbanih območjih:
Cerknica, Rakek, Begunje pri Cerknici, Grahovo (Cerknica), Stari trg-Lož (Loška dolina) in Nova vasFara (Bloke).
Tretji ukrep, Spodbujanje sodelovanja za skupni nastop na trgu, bo sofinanciran iz EKSRP,
podpiral pa bo oblikovanje mreže lokalnih ponudnikov, skupne sejemske nastope, razvoj samooskrbe,
povezovanje turističnih ponudnikov pri razvoju skupnih produktov in tudi pri skupni promociji. Vsi trije
ukrepi podpirajo ustvarjanje delovnih mest ob upoštevanju prednosti in priložnosti, ki so jih deležniki
opredelili v SWOT analizi. Rezultat bodo zelena, naravi in ljudem prijazna delovna mesta z visoko
dodano vrednostjo, ki bodo izkazovala inovativnost v povezovanju in sodelovanju različnih akterjev ter
v razvijanju vedno novih produktov z dodano vrednostjo.
Povezava med sekorji in lokalnimi akterji in multiplikacijski učinki: podpirali se bodo predvsem
partnerski projekti, ki bodo vključevali partnerje iz različnih sektorjev, med katerimi so strokovne
inštitucije (OOPZ Cerknica, KGZS-Zavod Ljubljana, RRA Zeleni kras), proizvajalci lokalnih produktov
in storitev (kmetje, obrtniki, podjetniki), nevladne organizacije, lokalne skupnosti. Posledica takšnega
sodelovanja je tudi multiplikacijski učinek, saj se bodo s skupnimi viri (finančnimi in človeškimi)
izboljšali pogoji za razvoj (socialnega) podjetništva in s tem za razvoj novih produktov in storitev v
urbanih območjih in na podeželju ter povečanja inovativnosti.

Razvoj osnovnih storitev
Funkcija podeželja se je že davno razširila iz osnovne proizvodne na proizvodno-bivalno, rekreacijsko
ter v zadnjem času vse bolj aktualno okoljevarstveno funkcijo. Kljub temu, da prinaša bivanje na
podeželju določene prednosti z vidika kakovosti življenja, med katerimi je gotovo najbolj privlačno
mirno in zdravo bivalno okolje, pa je za sodoben način življenja to premalo. Posledično na podeželju
ostaja predvsem starejša populacija, medtem ko mladi, intelektualci in mlade družine raje ostajajo v
urbanih območjih, kjer so jim storitve, ki jih potrebujejo, bistveno lažje dostopne in kjer imajo tudi boljše
možnosti za zaposlitev.
Ohranjanje poseljenosti podeželja je tesno povezano s privlačnostjo podeželskega prostora za bivanje
in iz SWOT analize območja izhaja potreba po izboljšanju kakovosti življenja na ruralnih območjih.
Prebivalci območja LAS pogrešajo organiziran prevoz do urbanih središč, rekreativne, družabne in
kulturne aktivnosti ter infrastrukturo, ki bi te aktivnosti omogočala. Ob upoštevanju podatka, da je

36

območje LAS Notranjska, med najredkeje poseljenimi v Sloveniji, je potreba po prej naštetih storitvah
še bolj očitna. Cilj v okviru tega tematskega področja je zato razviti dodatne osnovne storitve za
zagotavljanje visoke kakovosti življenja na območju, ki bodo izboljšale privlačnost podeželja kot
bivalnega prostora in ohranjale njegovo poseljenost. Aktivnosti bodo podprte s sredstvi EKSRP.
Poročilo o vrednotenju LAS Notranjska v obdobju oktober 2016-december 2018 in podrobnejša
analiza prvih dveh razpisov iz EKSRP sklada sta pokazala, da ukrep Infrastruktura za razvoj novih
storitev in produktov ni bil izkoriščen oz. ni bilo prijav projektov. Zaradi tega so bile izvedene dodatne
animacijske aktivnosti na območju z različnimi deležniki. Na podlagi teh aktivnosti in odzivov iz terena
ugotavljamo, da se največ projektov pripravlja ravno na tem tematskem področju in to na obeh
ukrepih. Zato smo vsa dodatno pridobljena sredstva EKSRP sklada namenili temu tematskemu
sklopu, saj bodo dodatne osnovne storitve prispevale h kakovosti življenja na tem območju.
Prvi ukrep, Spodbujanje razvoja novih storitev in produktov za izboljšanje kakovosti življenja na
območju, podpira izvajanje na vsebinski ravni medtem ko drugi ukrep, Nadgradnja, obnova ali
izgradnja manjkajoče infrastrukture za razvoj novih storitev in produktov za zagotavljanje
visoke kakovosti življenja na območju, podpira izvedbo potrebnih investicij, ki bodo v nadaljevanju
osnova za izvajanje vsebinskega dela aktivnosti. Predvsem bo podpora v okviru teh dveh ukrepov
namenjena operacijam, ki bodo spodbujale zdrav in aktiven življenjski slog, ohranjanje dediščine in
razvoj prostočasnih dejavnosti.
Povezava med sektorji in lokalnimi akterji in multiplikacijski učinki: za razvoj osnovnih storitev je
izrednega pomena sodelovanje med različnimi sektorji, predvsem med javnimi lokalnimi/regijskimi
institucijami ter nevladnimi organizacijami, ki pokrivajo oziroma delujejo na področju izobraževanja,
športa, kulture, mladinske dejavnosti, razvoja turizma, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah...
Sodelovanje različnih sektorjev bo zagotavljajo uspešnost projektov z vidika zagotavljanja finančnih
sredstev, lastništva stavb oz. zemljišč za postavitev manjše infrastrukture ter oblikovanje kakovostnih
vsebin in izvedbe s ciljem izboljšati kakost življenja na celotnem območju LAS.

Varstvo okolja in ohranjanje narave
Velik odstotek območja, ki ga pokriva LAS Notranjska, sodi v Naturo 2000, o visoki stopnji
ohranjenosti narave in okolja pa priča tudi pestrost rastlinskih in živalskih vrst. Čeprav je velik delež
neokrnjene narave in zdravo okolje bolj posledica nerazvitosti območja kot pa odraz visokega
zavedanja o pomenu varovanja le-tega, so prebivalci mnenja, da je potrebno bivalno okolje za vsa
živa bitja ohraniti v zatečenem stanju, oziroma ga še izboljšati na določenih kritičnih področjih.
Na globalne podnebne spremembe, ki so na območju že kazale posledice predvsem v obliki
uničujočega žleda in poplav, ima posameznik zelo majhen vpliv, ki pa ni zanemarljiv. S ciljno
usmerjenimi aktivnostmi želijo prebivalci območja prispevati svoj del k zmanjševanju vplivov
podnebnih sprememb in k ohranjanju naravnega ravnovesja, ki omogoča človeku preživetje in
kakovostno, zdravo življenje.
V okviru SLR je cilj ohraniti okolje in naravo ter povečati ozaveščenost prebivalcev območja o pomenu
varovanja okolja in ohranjanja narave. Za doseganje zastavljenih ciljev so oblikovani trije ukrepi, ki
bodo sofinancirani iz EKSRP sklada. Ukrep Ozaveščanje o pomenu varovanja okolja ter naravne
in kulturne dediščine bo podpiral operacije, ki bodo izobraževale, usposabljale lokalne prebivalce o
vplivih, ki jih imajo njihove aktivnosti na naravo, okolje ter kulturno dediščino in hkrati usmerjale k
ustreznim praktičnim rešitvam. V okviru drugega ukrepa na tem tematskem področju, Izvajanje
(pilotnih) aktivnosti, ki prispevajo k ohranjanju okolja ter naravne in kulturne dediščine, bodo
podprte predvsem inovativne operacije, prenosi dobrih praks na področju zmanjševanja emisij
toplogrednih plinov, zmanjševanja odpadkov, učinkovite rabe energije, zmanjševanje negativnih
vplivov na naravo (tujerodne vrste) in podobno. Ker so finančna sredstva zelo omejena glede na
zahtevnost problematike, bodo te operacije služile predvsem kot zgled za nadaljnje ukrepanje in
posledično multiplikacijo učinka. Zadnji, tretji ukrep se glasi Nadgradnja, obnova ali izgradnja
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infrastrukture za interpretacijo dediščine in usmerjanje obiskovalcev. Čeprav si na območju
želijo razvoja turizma in s tem povezanih aktivnosti, pa povečan obisk pomeni tudi povečano
obremenitev za naravo in okolje. Z namenom upravljanja s tem tveganjem bodo s tem ukrepom
podprte operacije, ki bodo vzpostavile ustrezno signalizacijo za usmerjanje obiskovalcev območja,
uredile na ustreznih mestih parkirišča ali predvidevale obnovo tematskih poti in s tem povezane
signalizacije.
Povezava med sektorji in lokalnimi akterji in multiplikacijski učinki: Za varstvo okolja in ohranjanje
narave je pomembno nenehno izobraževanje in ozaveščanje različnih udeležencev oz. deležnikov
(mladi, kmetovalci, zaposleni v lokalni samouprav, prebivalci območja). Pri tem je za izvajanje vseh
vrst aktivnosti pomembno sodelovanje strokovnih institucij (ZRSVN, ZRSKD, KGZ, okoljskih in
naravovarstvenih nevladnih organizacij ter drugih institucij, odvisno od vsebine posamezne aktivnosti).

Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin
Socialna vključenost pomeni, da ima vsak posameznik in vse družbene skupine enak dostop do
pravic, priložnosti in virov, kar jim omogoča, da se razvijajo in so uspešni. Z nesprejemanjem
drugačnosti, ki lahko temelji na različnih družbenih dejavnikih in okoliščinah, kot so rasa, etičnost,
kultura, religija, spol, starost, ekonomsko in zdravstveno stanje, družba odriva posameznike na rob.
Pogosto je vzrok nesprejemanja slabo poznavanje teh okoliščin, strah pred drugačnostjo ali pa tudi
zgolj pasivnost deležnikov.
Pomembno za izboljšanje socialne vključenosti je medgeneracijsko sodelovanje, kjer je poudarek na
medčloveških odnosih, solidarnosti in sožitju. Z izmenjavo izkušenj, spoznanj, druženjem, učenjem ter
pomočjo ene generacije drugi se širi socialna mreža vključenih, ki prinaša občutek varnosti in
sprejetosti, ohranjajo se kulturna dediščina in tradicionalna znanja. Cilj strategije je tako večja socialna
vključenost prebivalcev območja ter intenzivnejše medgeneracijsko sodelovanje.
Za udejanjanje ciljev sta bila oblikovana dva ukrepa, ki bosta sofinancirana iz ESRR in se bosta
izvajala na opredeljenih urbanih območjih. Povečanje in izboljšanje kakovosti ponudbe na
področju medgeneracijskega sodelovanja je prvi ukrep na tem tematskem področju, v okviru
katerega bodo podprte aktivnosti, ki bodo z novimi programi medgeneracijskega sodelovanja
prispevale k zmanjšanju tveganja revščine in povečanja kakovosti življenja ranljivih skupin v urbanih
območjih. Ukrep Povečanje in izboljšanje kakovosti ponudbe na področju socialne aktivacije pa
bo spodbujal krepitev sodelovanja z institucionalnim okoljem za povečanje socialne vključenosti,
spodbujanje aktivnega staranja, vzpostavitev in delovanje inovativnih partnerstev na področju
izvajanja storitev za identificirane ranljive skupine z območja in ostale oblike združevanja in
povezovanja z namenom izboljšanja družbene vključenosti (co-housing, stanovanjske kooperative in
druge oblike aktivacije ranljivih skupin, ipd.).
Ukrepa bosta podprta iz sredstev ESRR in se bosta izvajala na naslednjih urbanih območjih: Cerknica,
Rakek, Begunje pri Cerknici, Grahovo (Cerknica), Stari trg-Lož (Loška dolina) in Nova vas-Fara
(Bloke).
Povezava med sektorji in lokalnimi akterji in multiplikacijski učinki: nujno je sodelovanje različnih
sektorskih partnerjev (javne, strokovne institucije in nevladne organizacije) pri pripravi novih vsebin
obstoječih programov in storitev, razvoju novih za identificirane ranljive skupine ter vzpostavitvi
inovativnih oblik združevanja in povezovanja z namenom izboljšanja družbene vključenosti.
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8. Opis in način doseganja ter zasledovanja horizontalnih ciljev Evropske
unije
Horizontalni cilji, prilagajanje na podnebne spremembe, okolje, inovacije, enakost med spoloma in
nediskriminacija so vključeni v vse segmente SLR, saj posamezne horizontalne cilje zasledujejo
številni ukrepi.

Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje
Ta horizontalni cilj je vse bolj v središču pozornosti, saj je bilo območje LAS v zadnjih letih
izpostavljeno velikim naravnim nesrečam (poplave, žled, suša). Zaradi tega je blaženje podnebnih
sprememb in prilagajanje nanje prisotno v večini ukrepov na treh tematskih področjih. Z ukrepi v okviru
ustvarjanja novih delovnih mest spodbujamo povečevanje vedenja in zavedanja o pomenu blaženja in
prilagajanja na podnebne spremembe ter njihovo upoštevanje pri razvoju novih podjetniških aktivnosti,
produktov in storitev na podeželju. Tudi pri razvoju osnovnih storitev ter predvsem na področju varstva
okolja in ohranjanja narave spodbujamo aktivnosti (kot npr. pilotne aktivnosti, uvajanje modernih
praks), ki vplivajo tako na blaženje podnebnih sprememb kot tudi na prilagajanje nanje.

Okolje
Primorsko-notranjska regija, v kateri deluje LAS, se je že pred leti zavezala, da bo svoj razvoj
nadaljevala v smeri trajnostnega, sonaravnega oz. eko razvoja. Tako se skrb za okolje (večja okoljska
in energetska učinkovitost, raba obnovljivih virov energije, racionalna raba vode, razvoj shem
kakovosti) izkazujejo skoraj na vseh tematskih področjih. Na področju novih delovnih mest
spodbujamo razvoj zelenih delovnih mest, pri razvoju novih dejavnosti oz. storitev ter pri spodbujanju
razvoja produktov višje kakovosti upoštevamo okoljske komponente. Skrb za varstvo okolja je
izpostavljena tudi pri razvoju osnovnih storitev in to na vseh področjih. Varstvo okolja in ohranjanje
narave sta še posebej pomembna, saj obravnavano območje zaznamuje ranljiv kraški svet.

Inovacije
Inovativni pristop je ključen za uspešno delovanje in doseganje zastavljenih ciljev. Ta horizontalni cilj
je podprt pri vseh ukrepih. Visok inovativni potencial lahko zasledimo pri ukrepih, ki so namenjeni
ustvarjanju novih delovnih mest kot tudi razvoju osnovnih storitev. Tudi na področju varstva okolja in
ohranjanja narave spodbujamo inovativne pristope in moderne prakse. Inovativne pristope pa
spodbujamo tudi pri razvoju novih storitev in pristopov na področju vključenosti mladih, žensk in drugih
ranljivih skupin.

Enakost med spoloma in nediskriminacija
Podprte operacije bodo morale zagotavljati, da so izvedene v skladu z načeli enakih možnosti za vse
sodelujoče ne glede na njihov spol, raso, etično pripadnost, vero, prepričanje, invalidnost, starost ali
spolno usmerjenost. Še posebej bo ta EU cilj podprt pri ukrepih v okviru tematskega področja Večja
vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Prispevek posamezne operacije k doseganju horizontalnih ciljev EU bo v postopku izbora operacij
presojan z vidika izpolnjevanja pogoja za upravičenost: Skladnost s strateškimi dokumenti – Operacija
prispeva k doseganju horizontalnih ciljev EU. Izpolnjevanje pogojev za upravičenost omogoča
nadaljnje ocenjevanje posamezne operacije.
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9. Opis SLR in njenih ciljev vključno z določitvijo mejnikov in ciljnih
vrednosti kazalnikov
Razvojna vizija območja
Izkoristimo in povežimo vse skupne človeške, naravne in kulturne potenciale. Postanimo
razvojno in inovativno usmerjeno območje, kjer se bomo dobro počutili vsi; tisti, ki v njem
živimo, delamo, ustvarjamo in tisti, ki nas želijo obiskati ali investirati pri nas.
Splošni cilj strategije je z nadaljnjim razvojem območja LAS dvigniti kakovost življenja ter s tem
ohraniti poselitev in življenje na podeželju.
Prebivalci območja so opredelili sedem ključnih ciljev razvoja, ki ustrezno naslavljajo identificirane
razvojne probleme območja. Zasnovani so na način, da optimalno zasledujejo cilje v krovnih strateških
in programskih dokumentih za programsko obdobje 2014-2020 in prispevajo k uresničevanju:


Strategije Evropa 2020: spodbujanje gospodarske rasti, ustvarjanje novih delovnih mest,
trajnostna naravnanost in socialna vključenost;
 Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020:
spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam, ohranjanja in varstva okolja ter socialnega
vključevanja;
 Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020: trajnostni razvoj
podeželskega območja, saj so v strategiji lokalnega razvoja načrtovani ukrepi za spodbujanje
socialne vključenosti, zmanjševanje revščine in spodbujanje gospodarskega razvoja
podeželskih območij s poudarkom na zmanjševanju razvojnih razlik, zagotavljanju visoke
kakovosti življenja, spodbujanju diverzifikacije in razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
ustanavljanju in razvoju malih podjetij s poudarkom na socialnem podjetništvu, ohranjanju
naravne in kulturne dediščine, varstvu okolja ter povečanju družbene povezanosti in socialne
vključenosti vseh skupin prebivalstva;
 Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020: z
ukrepi bodo podprte operacije, ki bodo uresničevale vizijo ter cilje območja v skladu z analizo
stanja in potrebami, ki izhajajo iz okolja. SLR bo še posebej prispevala k ciljem prednostne osi
9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, aktivno staranje in zdravje, kamor
spada tudi ukrep 2.9.7. Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost,
katerega specifični cilj boljša gospodarska in socialna vključenost skupnosti na območjih LAS.;
 Regionalnega razvojnega programa Primorsko-notranjske regije za obdobje 2014-2020:
prispeva k uresničevanju programa za okolje in gospodarjenje z viri, programa za
gospodarstvo, turizem, človeške vire, širši družbeni razvoj in programa za podeželje. V
slednjem je izpostavljen razvoj območja, ki temelji na endogenih potencialih, povečanju
proizvodnje za lokalno samooskrbo ter spodbujanje učinkovitejše tržne organiziranosti in
prepoznavnosti kakovostne lokalne ponudbe, kar je vse celovito zajeto z načrtovanimi ukrepi v
SLR.
Vseh sedem postavljenih ciljev prispeva tudi k uresničevanju ciljev skladov, iz katerih bodo
sofinancirani, to sta Evropski sklad za regionalni razvoj kot glavni sklad in Evropski kmetijski sklad
za razvoj podeželja.
V okviru ESRR bodo podprte naslednje aktivnosti:





razvoj lokalnih produktov in storitev na urbanih območjih,
krepitev podjetniških in s podjetništvom povezanih kompetenc na urbanih območjih,
razvoj in spodbujanje socialnega podjetništva na urbanih območjih,
povečanje in izboljšanje kakovosti ponudbe na področju medgeneracijskega sodelovanja na
urbanih območjih,
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povečanje in izboljšanje kakovosti ponudbe na področju socialne aktivacije na urbanih
območjih.

V okviru EKSRP bodo sofinancirane naslednje aktivnosti:








ustvarjanje novih delovnih mest, razvoj novih produktov in storitev z dodano vrednostjo,
tržno organiziranje in povezovanje v kmetijstvu, turizmu in drugih dejavnostih za skupni nastop
na trgu,
razvoj novih storitev in produktov za izboljšanje kakovosti življenja na območju,
nadgradnja, obnova ali izgradnja manjkajoče infrastrukture za razvoj novih storitev in
produktov za zagotavljanje visoke kakovosti življenja na območju,
ozaveščanje o pomenu varovanja okolja ter naravne in kulturne dediščine,
izvajanje pilotnih aktivnosti, ki prispevajo k ohranjanju stanja okolja ter naravne in kulturne
dediščine,
nadgradnja, obnova ali izgradnja infrastrukture za interpretacijo narave in usmerjanje
obiskovalcev

Obravnavano območje se sooča z vrsto izzivi, ki jih samo s sredstvi za izvajanje SLR seveda ne
bo mogoče nasloviti, zato smo v sodelovanju z deležniki na delavnicah določili katere cilje je
realno doseči z izvedbo operacij v okviru SLR. Kot osnova za oblikovanje ciljev so bili upoštevani
in preučeni naslednji parametri, ki so bili v nadaljevanju tudi osnova za postavitev hierarhije ciljev:










analiza stanja,
SWOT analiza območja, ki je nastala ob aktivnem sodelovanju deležnikov,
potrebe prebivalcev, poslovnih subjektov, kmetovalcev, ki so bile s pomočjo moderatorskih
metod obdelane na delavnicah z deležniki,
ujemanje z razvojno vizijo območja,
zagotavljanje trajnosti,
zagotavljanje inovativnosti,
pozitiven vpliv na naravo in okolje,
izključitev aktivnosti, ki bi pomenile možnost dvojnega financiranja ter
razpoložljiva sredstva v okviru SLR.

Končna hierarhija ciljev z vidika pomembnosti za razvoj območja je bila sledeča:

Rang cilja
Cilj
I.
Razvite dodatne osnovne storitve za
zagotavljanje visoke kakovosti
življenja na območju
II.
Povečanje inovativne podjetniške
aktivnosti
III.
IV.

V.
VI.
VII.

Območje izvajanja, sklad
Celotno območje LAS, predvidena
dva ukrepa, financiranje iz EKSRP

Tematsko področje
Razvoj osnovnih storitev

Celotno območje LAS, predvidena
dva ukrepa financiranja iz ESRR
(urbana območja) in iz EKSRP
Urbana območja LAS, predviden en
ukrep, financiranje iz ESRR
Celotno območje LAS, predviden en
ukrep, financiranje iz EKSRP

Ustvarjanje novih delovnih mest

Urbana območja LAS, predviden en
ukrep, financiranje iz ESRR
Povečana in organizirana ponudba z Celotno območje LAS, predviden en
območja za skupni nastop na trgu
ukrep, financiranje iz EKSRP
Ohranjeno stanje okolja in narave
Celotno območje LAS, predvidena
dva ukrepa, financiranje iz EKSRP

Večja vključenost mladih, žensk
in drugih ranljivih skupin
Ustvarjanje novih delovnih mest

Intenzivnejše medgeneracijsko
sodelovanje
Višja ozaveščenost prebivalcev
območja o varstvu okolja in
ohranjanje narave
Večja socialna vključenost

Večja vključenost mladih, žensk
in drugih ranljivih skupin
Varstvo okolja in ohranjanje
narave

Varstvo okolja in ohranjanje
narave
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Cilji se med seboj dopolnjujejo in nadgrajujejo. Z razvojem novih osnovnih storitev, ki so lahko
posledica (inovativne) podjetniške aktivnosti ali rezultati, se dviguje kakovost življenja prebivalcev na
tem območju, predvsem v manjših in od urbanih središč bolj oddaljenih naseljih. Ob vseh aktivnostih in
investicijah je skrb namenjena ohranjanju narave in varovanju okolja, ki je dodana vrednost tega
območja. S povezovanjem in vključevanjem različnih deležnikov v projektno sodelovanje oziroma z
njihovim vključevanjem v nove pridobitve, storitve in produkte, se krepi socialna mreža in
medgeneracijsko sodelovanje. Vse skupaj pa vpliva na privlačnost obiska ali življenja na tem območju
in posledično tudi na preprečevanje prehitrega praznjenja posameznih naselij.
.
Ko v SLR govorimo o inovativnosti, gre pri tem predvsem za uvajanje novih proizvodov, storitev ali
načinov obravnavanja razvojnih vprašanj na lokalnem nivoju, multiplikacijske učinke na spremembe, ki
jih želi doseči lokalno partnerstvo, nove načine uporabe obstoječih virov in sredstev, krepitev
sodelovanja med različnimi akterji in sektorji, tvorjenje platforme za socialne inovacije, ki se kasneje
lahko pospešijo in širše uporabljajo na podlagi izmenjav, sodelovanja in povezovanja v mreže ter
vključitev v napredne raziskave ter razvoj novih proizvodov in tehnologij.
V povezavi z oblikovanimi cilji je potrebno izpostaviti še, da je SLR pripravljena za manjše zaokroženo
območje treh občin, ki razpolagajo s slabim milijonom sredstev za celotno programsko obdobje, zato
so bili cilji oblikovani zelo realno in izvedljivo ter na način, ki zagotavlja multiplikacijske učinke, trajnost
ter dolgoročnost opredeljenih rešitev
Prikaz uporabljene intervencijske logike za sklad ESRR, ki se nanaša na urbana območja:

Potrebe in
izzivi
Tematska
področja

• Razvoj podjetniških kompetenc
• Nova delovna mesta in spodbujanje inovativnosti za višjo dodano
vrednost
• Spodbujanje odprte podjetniške kulture in sodelovanja
• Izboljšanje medgeneracijskega sodelovanja
• Skrb za ranljive skupine

• Ustvarjanje novih delovnih mest
• Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin

Cilji in
kazalniki

• Povečati inovativne podjetniške aktivnosti (2 novi delovni mesti, 2
novo registrirana poslovna subjekta, 2 podprti partnestvi, 2 novo
registrirana poslovna subjekta)
• Intenzivejše medgeneracijsko sodelovanje (6 novih programov in
storitev, 60 vključenih predstavnikov ranljivih skupin v novih
programih ali storitvah)
• Večja socialna vključenost (4 novi programi in storitve, 40 vključenih
predstavnikov ranljivih skupin v novih programih ali storitvah)

.

Prikaz intervencijske logike za sklad EKSRP:

42

Potrebe
in izzivi
Tematska
področja

• Pomanjkanje delovnih mest
• Pomanjkanje podjetniške iniciative
• Slaba promocija in nepovezanost
• Slaba dostopnost do osnovnih storitev
• Nizka ozaveščenost prebivalcev o varstvu okolja ter ohranjanju
narave in kulturne dediščine
• Slaba označenost naravnih in kulturnih znamenitosti

• Ustvarjanje novih delovnih mest
• Razvoj osnovnih storitev
• Varstvo okolj ain ohranjanje narave

Cilji in
kazalniki

• Povečanje inovativne podjetniške aktivnosti (2 novi delovni mesti,
40 udeležencev na podjetniških delavnicah)
• Povezana in organizirana ponudba z območja za skupni nastop na
trgu (7 novo registriranih dejavnosti, 1 vzpostavljena mreža
sodelovanja)
• Razvite dodatne osnovne storitve za zagotavljanje visoke kakovosti
življenja (5/20 novih osnovnih storitev, 10 novih produktov
100/150 vključenih v nove storitve ali programe)
• Višja ozaveščenost prebivalcev območja o varstvu okolja in
ohranjanju narave (3 izvedene ozaveščevalne operacije)
• Ohranjeno stanje okolja ter naravne in kulturne dediščine (4
izvedene (pilotne) aktivnosti)

V nadaljevanju so bili na podlagi glavnih ciljev določeni ukrepi, ustrezni skladi za izvajanje teh
ukrepov, finančni okvir za izvajanje (skupaj in po letih), časovna opredelitev izvajanja posameznega
ukrepa, odgovornost za izvajanje ter kazalniki z izhodiščnimi in načrtovanimi vrednostmi (posebej za
presečna datuma 31. 12. 2018 in 31. 12. 2023). Vse navedeno je podrobneje prikazano v tabelah, ki
sledijo.
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Tematsko
področje

Cilj
Povečanje inovativne
podjetniške aktivnosti

Kazalnik

Sklad

št. novih delovnih mest

EKSRP
ESRR
ESPR
EKSRP
ESRR
ESPR
EKSRP
ESRR
ESPR
EKSRP
ESRR
ESPR
EKSRP
ESRR
ESPR

št. udeležencev na
podjetniških delavnicah
št. vzpostavljenih
partnerstev

Ustvarjanje
delovnih mest

št. novo registriranih
poslovnih subjektov
Povezana in
organizirana ponudba z
območja za skupni
nastop na trgu

št. novo registriranih
dejavnosti

št. vzpostavljenih mrež
sodelovanja
Razvite dodatne
osnovne storitve za
zagotavljanje visoke
kakovosti življenja na
območju

št. vključenih v nove
programe ali storitve

Razvoj osnovnih
storitev

Varstvo okolja
in ohranjanje
narave

št. novih osnovnih
storitev in produktov

Višja ozaveščenost
prebivalcev območja o
varstvu okolja ter
ohranjanju naravne in
kulturne dediščine
Ohranjeno stanje okolja
ter naravne in kulturne
dediščine

št. izvedenih
ozaveščevalnih
operacij

št. izvedenih (pilotnih)
aktivnosti

EKSRP
ESRR
ESPR
EKSRP
ESPR

Ciljna vrednost
kazalnika na
dan 31. 12.
2023
2
2
40

2

2
7

1

20

EKSRP
ESPR
EKSRP
ESPR
EKSRP
ESPR
EKSRP
ESPR
EKSRP
ESRR
ESPR

150

EKSRP
ESRR
ESPR
EKSRP
ESRR
ESPR
EKSRP
ESRR
ESPR
EKSRP

4

3
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ESRR
ESPR
Intenzivnejše
medgeneracijsko
sodelovanje

Večja
vključenost
mladih, žensk in
drugih ranljivih
skupin

Večja socialna
vključenost

št. novih programov in
storitev
št. vključenih
predstavnikov ranljivih
skupin v nove
programe ali storitve
št. novih programov in
storitev
št. vključenih
predstavnikov ranljivih
skupin v nove
programe ali storitve

EKSRP
ESRR
ESPR
EKSRP
ESRR
ESPR

6

60

EKSRP
ESRR
ESPR
EKSRP
ESRR
ESPR

4

40

EKSRP
ESRR
ESPR

EKSRP:
Mejnik/kazalnik
Število novo ustvarjenih delovnih
mest
Število zaključenih operacij v
primerjavi z odobrenimi operacijami
Delež dodeljenih sredstev v
odločitvi o potrditvi operacije
primerjavi z določenim finančnim
okvirjem
Delež izplačanih sredstev v
primerjavi z dodeljenimi sredstvi v
odločitvi o potrditvi operacije
Število novih osnovnih storitev
Število novih produktov

Mejnik na dan 31. 12. 2018

Ciljna vrednost kazalnika
na dan 31. 12. 2023

1

2

5

15

30 %

100%

10 %

100%

1
0

10
10

Mejnik na dan 31. 12. 2018

Ciljna vrednost kazalnika
na dan 31. 12. 2023

1

2

3

8

ESRR:
Mejnik/kazalnik
Število novo ustvarjenih delovnih
mest
Število zaključenih operacij v
primerjavi z odobrenimi operacijami
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Delež dodeljenih sredstev v
odločitvi o potrditvi operacije
primerjavi z določenim finančnim
okvirjem
Delež izplačanih sredstev v
primerjavi z dodeljenimi sredstvi v
odločitvi o potrditvi operacije
Število novih produktov
Število vzpostavljenih
medgeneracijskih partnerstev
Število deležnikov na lokalni ravni
vključenih v izvajanje projektov
CLLD
Število podprtih partnerstev

30 %

100%

10 %

100%

1

3

1

2

4

10

3

12

Mejnik na dan 31. 12. 2018

Ciljna vrednost kazalnika
na dan 31. 12. 2023

ESPR:
Mejnik/kazalnik
Število novo ustvarjenih delovnih
mest
Število zaključenih operacij v
primerjavi z odobrenimi operacijami
Delež dodeljenih sredstev v
odločitvi o potrditvi operacije
primerjavi z določenim finančnim
okvirjem
Delež izplačanih sredstev v
primerjavi z dodeljenimi sredstvi v
odločitvi o potrditvi operacije

Ocena okoljskih učinkov
SLR s svojimi cilji in ukrepi spodbuja pozitiven vpliv na okolje na vseh tematskih področjih. Najbolj je
pozitiven vpliv zaznati na tematskem področju varovanja okolja in ohranjanje narave, saj se
spodbujajo operacije za povečanje okoljske ozaveščenosti ter izvajanje (pilotnih) aktivnosti oz.
infrastrukture, ki prispevajo k ohranjanju ali izboljšanju stanja okolja in narave. Tudi pri ostalih
tematskih področjih se izkazuje pozitiven oz. vsaj nevtralen vpliv na okolje (večja okoljska in
energetska učinkovitost, raba obnovljivih virov energije, racionalna raba vode, ločevanje odpadkov,
ekološko kmetovanje, razvoj shem kakovosti) in pri operacijah se bodo spodbujale okoljska
učinkovitost in trajnost. Negativnih okoljskih učinkov SLR nima.
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10. Opis postopka vključitve skupnosti v pripravo SLR
Ker je bilo območje, ki ga po novem pokriva LAS Notranjska, v preteklem programskem obdobju del
LAS Od Idrijce do Kolpe, kar pa se ni izkazalo kot optimalno, so župani občin Cerknica, Bloke in Loška
dolina pooblastili RRA Zeleni kras, d.o.o. za izvedbo postopkov ustanovitve nove LAS Notranjska.
Javni poziv za vstop v partnerstvo je bil na spletnih straneh vseh treh občin, RRA Zeleni kras in v
lokalnih medijih objavljen 16. aprila 2015, 21. aprila je bila o objavi javnega poziva za oblikovanje LAS
obveščena predstavnica MKGP v Koordinacijskem odboru CLLD. Ustanovna skupščina je bila
izvedena 23. septembra 2015. Partnersko pogodbo o ustanovitvi LAS Notranjska je podpisalo 65
partnerjev, pet partnerjev se je LAS Notranjska pridružilo naknadno.
Prva seja Upravnega odbora je bila 9. decembra 2015 in člani UO so obravnavali naslednje vsebine,
ki so pomembne z vidika priprave SLR:


potrditev zasnove ciljev, ukrepov in razdelitve finančnih sredstev Strategije lokalnega razvoja
LAS Notranjska za obdobje 2014-2020,



potrditev meril za izbor operacij.

Druga seja Upravnega odbora je bila 21. januarja 2015. V skladu z dnevnim redom so člani UO
pregledali in s pripombami potrdili osnutek javnega poziva za izbor operacij LAS Notranjska,
potrdili pa so tudi predlog operacij sodelovanja, ki bodo sofinancirane s sredstvi ESRR. Istega dne
je bila sklicana tudi prva redna seja Skupščine LAS, na kateri je bila z enim glasom proti potrjena
Strategija lokalnega razvoja Las Notranjska.
Z namenom vključitve skupnosti v pripravo SLR so bile izvedene naslednje aktivnosti:





organiziranih je bilo šest tematskih delavnic za širšo javnost (september – december 2015),
delavnice so bile organizirane vsako drugo sredo ob istem času, da so lahko udeleženci
planirali svoje aktivnosti, poskrbljeno je bilo tudi, da so si lokacije izvedbe sledile krožno po
občinah območja LAS,
objavljen je bil javni poziv za vstop v partnerstvo in podpis pogodbe o ustanovitvi partnerstva
(april 2015),
poslano je bilo povabilo k oddaji projektnih predlogov za vključitev v SLR (november 2015).

V nadaljevanju so predstavljene delavnice za zainteresirano javnost, ki so bile v osnovi zasnovane na
isti način, spreminjala se je le njihova vsebina:




udeležencem so bila uvodoma skladno s temo in cilji delavnice podana osnovna izhodišča,
s pomočjo različnih moderatorskih pristopov, ki so omogočali enakopravno sodelovanje vseh
udeležencev, so bili prisotni vodeni do zastavljenih vsebinskih ciljev delavnice,
ob zaključku so prisotni podali svoje mnenje glede izvedbe delavnice in predloge za v
prihodnje.

Na prvi delavnici, ki je bila 30. septembra 2015 v kraju Podcerkev, občina Loška dolina, je bilo
prisotnih 38 udeležencev. Delavnica je bila namenjena oblikovanju vizije in SWOT analize za območje.
Uvodoma so bili predstavljeni namen delavnice, proces in terminski načrt priprave Strategije lokalnega
razvoja za območje LAS Notranjska, v nadaljevanju pa so sledila praktična navodila glede izvedbe
delavniškega dela. Udeleženci so v prvem delu s pomočjo različnih moderatorskih metod oblikovali
vizijo območja LAS, v drugem delu pa so opredelili prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti za
obravnavano območje (SWOT analiza).
Druga delavnica je bila 14. oktobra 2015 v Novi vasi, občina Bloke, udeležencev je bilo 31.
Namenjena je bila oblikovanju razvojnih potreb in možnosti na območju LAS. Moderatorka je na kratko
povzela potek in rezultate prve delavnice ter podrobno predstavila postopek priprave SLR in vsebinska
izhodišča, kot jih določajo razvojni dokumenti. Udeleženci so v delavniškem delu oblikovali in med
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seboj usklajevali razvojne potrebe in možnosti ter določili tematska področja in cilje. Kot najbolj
pomembna tematska področja so izpostavili sledeče:






povezovanje, sodelovanje in izobraževanje,
razvoj različnih dejavnosti,
medgeneracijsko sodelovanje z ohranjanjem in obnavljanjem tradicije,
varovanje okolja,
turizem v povezavi z naravno in kulturno dediščino.

Na osnovi s strani udeležencev oblikovanih tematskih področij in konkretnejših ciljev in ob upoštevanju
ostalih strokovnih izhodišč so pripravljalci dokumenta oblikovali dokončne cilje SLR.
Tretja delavnica, izvedena 28. oktobra 2015 v Begunjah pri Cerknici, je bila vsebinsko osredotočena
na oblikovanje ukrepov, ki uresničujejo postavljene cilje in razvojno vizijo območja. 36-im
udeležencem so bili uvodoma predstavljeni rezultati druge delavnice, sledilo pa je konkretno delo na
oblikovanju ukrepov in nabora skupnih projektov. Udeleženci so ubesedili potrebne ukrepe, kot sledi:























oblikovanje lokalnega podpornega okolja za razvoj poslovanja: odprto inoviranje, design
management, pospeševalni programi za potencialne podjetnike,
razvoj infrastrukture za razvoj podjetništva,
prenos dobrih praks,
subvencije, ugodni krediti,
razvoj storitev in produktov,
spodbujati sodelovanje vseh ponudnikov kakovostnih storitev in produktov,
spodbujati inovativne načine trženja,
spodbujati spremembe zakonodaje javnega naročanja – osveščanje javnih zavodov o
drugačnih možnostih naročanja,
spodbujati promocijo, ki bo temeljila na povezovanju vseh ponudnikov,
razvijati ali dopolniti manjkajočo infrastrukturo za šport, kulturo in druženje,
spodbujati kulturne, športne in izobraževalne dogodke,
razvijati storitve za zdravje in dobro počutje,
ozaveščati o pomenu varovanja narave,
zmanjševati onesnaževanje in spodbujati okoljsko učinkovitost,
izobraževati, izvajati delavnice za spodbujanje eko/sonaravnega kmetovanja (nadgradnja
obstoječih),
spodbujati mreženje, povezovanje in trženje sonaravnih kmetijskih in drugih proizvodov in
storitev,
aktivirati različne javnosti pri upravljanju varovanih območij (forumi),
nadgraditi infrastrukturo za obiskovalce,
spodbujati vzpostavitev ponovnega stika z naravo – podeželjem (občutljivost do narave),
spodbujati prenos tradicionalnih znanj na mlajše,
spodbujati vzpostavitev in delovanje struktur za medgeneracijsko sodelovanje,
omogočati, spodbujati sodelovanje s starostniki, ranljivimi skupinami in osebami s posebnimi
potrebami.

Ko so v nadaljevanju skušali opredeliti ustrezne projektne vsebine, ki bi izhajale iz oblikovanih
ukrepov, so ugotovili, da nekateri niso smiselni ali realni. Pripravljalci SLR so za potrebe priprave
strategije predlagane ukrepe smiselno uredili in oblikovali skladno s postavljenimi cilji.
Četrta delavnica, izvedena 11. novembra 2015 v kraju Podcerkev v občini Loška dolina, je bila na
temo oblikovanja projektov. 34 udeležencev je najprej poslušalo predavanje, kako oblikovati dober
projektni predlog ter kakšna so izhodišča glede partnerstev, sofinanciranja, finančne vrednosti
projektov, kot izhaja iz obeh skladov (ESRR in EKSRP). V drugem delu so se udeleženci razdelili v
manjše skupine glede na področje, ki jih zanima, in delali na pripravi konkretnih projektnih predlogov.
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Ta del je bil posebej pomemben z vidika priprave skupnih projektov, ki so še posebej pri pogojih
sklada ESRR dodatno naglašeni. Prisotni so dobili uvid, kaj sploh pomeni skupni projekt, se spoznali
med sabo, našli skupna interesna področja in samostojne projektne ideje nadgradili v celovite rešitve
za območje.
Na peti delavnici, ki je potekala 25. novembra v Novi vasi v občini Bloke, je bilo 32 udeležencev. Ta
delavnica je bila vsebinsko nadaljevanje prejšnje, četrte, saj so prisotni nadaljevali z oblikovanjem
partnerskih projektov. Veliko je bilo tudi vsebinskih vprašanj kot posledica konkretnega dela in tudi
priprave individualnih projektnih predlogov, ki so jih zainteresirani naredili doma v vmesnem času med
obema delavnicama. Na tej delavnici je bilo izvedeno še predavanje na temo projektov sodelovanja
(princip njihovega izvajanja glede na posamezen sklad) ter izveden izbor vsebin, na katerih želijo
sodelovati v okviru EKSRP. Izbrane so bile vse vsebine, ki so navedene v 60. členu Uredbe o
izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.
Zainteresirani so imeli možnost za oddajo projektnih predlogov do 1. decembra 2015. Prispelo je več
kot trideset projektnih predlogov v skupni vrednosti slabih 2 mio EUR (vrednost je brez DDV). Glede
na vsebino projektov in področja, v katera sodijo, je bila pripravljena finančna konstrukcija SLR,
sredstva so bila zmanjšana proporcionalno glede na dejstvo, da ima območje za projekte na voljo
skoraj pol manj sredstev, kot je potreb.
Z namenom dokončne uskladitve osnovne strukture SLR, to je zasnove ciljev, ukrepov in razdelitve
finančnih sredstev, je bila za širšo javnost 9. decembra 2015 organizirana javna predstavitev v
Begunjah pri Cerknici. Prisotnim je bil najprej predstavljen celoten proces priprave SLR in sodelovanja
javnosti pri tem, osrednji del srečanja pa je bila predstavitev zasnove in diskusija na to temo.
Udeleženci so podali svoje pripombe, ki so bile smiselno upoštevane pri dokončni verziji, ki jo je potrdil
Upravni odbor LAS.
Sočasno z izvajanjem delavnic in aktivno participacijo deležnikov z območja pri oblikovanju strategije
za razvoj območja v naslednjih letih so bili v lokalnih medijih in na spletnih straneh občin ter RRA
Zeleni kras, d.o.o. objavljene novice o aktualnem dogajanju v zvezi s pripravo dokumenta.
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11. Akcijski načrt, iz katerega izhaja opis prenosa ciljev v ukrepe,
odgovornost za izvajanje ukrepov, vključno s časovno opredelitvijo
letnih aktivnosti
V akcijskem načrtu je prikazana povezava prenosa ciljev v ukrepe, določeni so akterji, ki so odgovorni
za njihovo izvajanje, aktivnosti so časovno opredeljene in določen je finančni okvir za posamezen
ukrep. Predpostavlja se, da se bodo ukrepi izvajali skozi objavo posameznih javnih razpisov, kjer se
bo z razpisnimi pogoji opredelilo pogoje in omejitve za prijavo in izvedbo operacij.
V nadaljevanju so po tematskih področjih predstavljeni:


glavni cilji,



ukrepi s podrobnejšo navedbo predvidenih aktivnosti,



skladi, iz katerih bo ukrep sofinanciran,



predvidena finančna sredstva po posameznem ukrepu in skladu,



upravičeno območje izvajanja ukrepa glede na sklade.

V zadnjem delu je predstavljena priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine
v okviru ESRR in EKSRP.
V okviru tematskega področja Ustvarjanje novih delovnih mest sta bila za območje LAS Notranjska
oblikovana naslednja dva cilja:
 Povečanje inovativne podjetniške aktivnosti
 Povezana in organizirana ponudba z območja za skupni nastop na trgu
Cilja se bosta uresničevala skozi naslednje tri ukrepe:


Razvoj lokalnih produktov in storitev

ukrep
sklad

ESRR

Razvoj produktov in storitev z
dodano vrednostjo
105.080,54 €

Predvidene aktivnosti

Območje izvajanja ukrepa

%
ESRR

EKSRP

%
SKUPAJ
EKSRP

28.58% 130.000,00 €
12,65%
razvoj novih,
inovativnih oblik
razvoj lokalnih
izvajanja
proizvodov in
nekmetijskih
storitev, s področja
dejavnosti na
obnovljivih virov
kmetijah in na
energije, lokalne
podeželju, ki
kulinarike, domače in
bodo imele za
umetnostne obrti,
rezultat nove
lesatsrtva, turizma in
storitve in
podobnih dejavnosti
produkte
Cerknica, Rakek,
Begunje pri Cerknici,
Grahovo (Cerknica),
celotno
Stari trg-Lož (Loška
območje občin
dolina) in Nova vasCerknica, Loška
Fara (Bloke)
dolina in Bloke

235.080,54 €
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Krepitev podjetniških in s podjetništvom povezanih kompetenc ter spodbujanje socialnega
podjetništva

ukrep
sklad
Krepitev podjetniških in s
podjetništvom povezanih
kompetenc ter spodbujanje
socialnega podjetništva

Predvidene aktivnosti

Upravičeno območje za
izvajanja ukrepa



%
ESRR

ESRR

60.000,00 €
64.919,46 €
aktivnosti za
povečanje
podjetnosti,
izboljšanje
funkcionalne
pismenosti,
inovativnosti in
ustvarjalnost ter
aktivnosti za
spodbujanje razvoja
socialnega
podjetništva
Cerknica, Rakek,
Begunje pri Cerknici,
Grahovo (Cerknica),
Stari trg-Lož (Loška
dolina) in Nova vasFara (Bloke)

EKSRP

17,66
%

%
SKUPAJ
EKSRP

0% 64.919,46 €

Spodbujanje sodelovanja za skupni nastop na trgu

ukrep
sklad
Spodbujanje sodelovanja za
skupni nastop na trgu

ESRR

%
ESRR
0%

Predvidene aktivnosti

%
SKUPAJ
EKSRP

EKSRP
70.000,00 €

6,81% 70.000,00 €

oblikovanje mreže
lokalnih ponudnikov,
skupni sejemski nastopi,
samooskrba,
povezovanje turističnih
ponudnikov pri razvoju
skupnih produktov in pri
skupni promociji

celotno območje občin
Cerknica, Loška dolina in
Bloke
V okviru tematskega področja Razvoj osnovnih storitev je bil v SLR postavljen cilj:
Upravičeno območje za
izvajanja ukrepa

 Razvite dodatne osnovne storitve za zagotavljanje visoke kakovosti življenja na
območju
Cilj se bo uresničeval skozi naslednja dva ukrepa:


Spodbujanje razvoja novih storitev in produktov za izboljšanje kakovosti življenja na območju
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ukrep
sklad
Spodbujanje razvoja
novih storitev in
produktov za
izboljšanje kakovosti
življenja na območju

ESRR

%
EKSRP
ESRR

0%

31,89%

327.687,94 €

nove storitve in programi za
spodbujanje zdravega in aktivnega
življenjskega sloga, ohranjanje
dediščine, razvoj prostočasnih
dejavnosti in večjo socialno
vključenost

Predvidene aktivnosti

Upravičeno območje
za izvajanja ukrepa


327.687,94 €

%
SKUPAJ
EKSRP

celotno območje občin Cerknica,
Loška dolina in Bloke

Nadgradnja, obnova ali izgradnja manjkajoče infrastrukture za razvoj novih storitev in
produktov za zagotavljanje visoke kakovosti življenja na območju

ukrep
sklad
Nadgradnja, obnova
ali izgradnja
manjkajoče
infrastrukture za
razvoj novih storitev
in produktov za
zagotavljanje visoke
kakovosti življenja na
območju

Predvidene aktivnosti

Upravičeno območje
za izvajanja ukrepa

ESRR

%
EKSRP
ESRR

0%

300.000,00 €

%
EKSRP

SKUPAJ

29,19% 300.000,00
€

operacije, ki predvidevajo
investicije, potrebne za izvajanje
storitev in programov za
spodbujanje zdravega in aktivnega
življenjskega sloga, ohranjanje
dediščine, razvoj prostočasnih
dejavnosti in večjo socialno
vključenost
celotno območje občin Cerknica,
Loška dolina in Bloke
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Dva cilja sta bila postavljena tudi za tematsko področje Varstvo okolja in ohranjanje narave:
 Višja ozaveščenost prebivalcev območja o varstvu okolja ter ohranjanju naravne in
kulturne dediščine
 Ohranjeno stanje okolja ter naravne in kulturne dediščine
Za uresničitev postavljenih ciljev so predvideni naslednji trije ukrepi:


Ozaveščanje o pomenu varovanja okolja ter naravne in kulturne dediščine

ukrep
sklad

ESRR

Ozaveščanje o
pomenu varovanja
okolja in narave

%
EKSRP
ESRR
0%

109.467,42 €

10,65 %

SKUPAJ
109.467,42 €

aktivnosti, ki bodo izobraževale,
usposabljale lokalne prebivalce o
vplivih, ki jih imajo njihove
aktivnosti na naravo in okolje in
hkrati usmerjale k ustreznim
praktičnim rešitvam

Predvidene aktivnosti

Upravičeno območje
za izvajanja ukrepa


%
EKSRP

celotno območje občin Cerknica,
Loška dolina in Bloke

Izvajanje (pilotnih) aktivnosti, ki prispevajo k ohranjanju stanja okolja ter naravne in kulturne
dediščine

ukrep
sklad
Izvajanje (pilotnih)
aktivnosti, ki
prispevajo k
ohranjanju stanja
okolja in narave

Predvidene aktivnosti

Upravičeno območje
za izvajanja ukrepa

ESRR

%
EKSRP
ESRR

0%

30.000,00 €

%
SKUPAJ
EKSRP
100%
2,92 %

30.000,00 €

inovativne aktivnosti s področja
varovanja okolja in ohranjanja
narave, prenosi dobrih praks na
področju zmanjševanja emisij
toplogrednih plinov, zmanjševanja
odpadkov in podobno
celotno območje občin Cerknica,
Loška dolina in Bloke
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Nadgradnja, obnova ali izgradnja infrastrukture za interpretacijo dediščine in usmerjanje
obiskovalcev

ukrep
sklad

ESRR

Nadgradnja, obnova
ali izgradnja
infrastrukture za
interpretacijo narave
in usmerjanje
obiskovalcev

%
EKSRP
ESRR

0%

%
SKUPAJ
EKSRP

60.532,58 €

5,89%

Predvidene aktivnosti

operacije, ki bodo vzpostavile
ustrezno signalizacijo za usmerjanje
obiskovalcev območja, uredile na
ustreznih mestih parkirišča ali
predvidevale obnovo tematskih poti in
s tem povezane signalizacije

Upravičeno območje
za izvajanja ukrepa

celotno območje občin Cerknica,
Loška dolina in Bloke

60.532,58 €

V okviru tematskega področja Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin sta v
SLR začrtana dva cilja:
 Intenzivnejše medgeneracijsko sodelovanje
 Večja socialna vključenost
Cilj se bo uresničeval skozi naslednja dva ukrepa:


Povečanje in izboljšanje kakovosti ponudbe na področju medgeneracijskega sodelovanja

ukrep
sklad
Povečanje in
izboljšanje kakovosti
ponudbe na področju
medgeneracijskega
sodelovanja

ESRR

%
ESRR

100.0000,00 €

27,20%

Predvidene aktivnosti

aktivnosti, ki bodo z novimi
programi medgeneracijskega
sodelovanja prispevale k zmanjšanju
tveganja revščine in povečanja
kakovosti življenja ranljivih skupin

Upravičeno območje
za izvajanja ukrepa

Cerknica, Rakek, Begunje pri
Cerknici, Grahovo (Cerknica), Stari
trg-Lož (Loška dolina) in Nova vasFara (Bloke)

EKSRP

%
SKUPAJ
EKSRP

0%

100.000,00 €
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Povečanje in izboljšanje kakovosti ponudbe na področju socialne aktivacije

ukrep
sklad
Povečanje in
izboljšanje kakovosti
ponudbe na področju
socialne aktivacije

Predvidene aktivnosti

%
ESRR

ESRR
97.703,53 €

26,57%

EKSRP

%
SKUPAJ
EKSRP
0% 97.703,53 €

krepitev sodelovanja z
institucionalnim okoljem za
povečanje socialne vključenosti,
spodbujanje aktivnega staranja,
vzpostavitev in delovanje
inovativnih partnerstev na področju
izvajanja storitev za identificirane
ranljive skupine območja in ostale
oblike združevanja in povezovanja
z namenom izboljšanja družbene
vključenosti (co-housing,
stanovanjske kooperative, ipd.)

Cerknica, Rakek, Begunje pri
Upravičeno območje za
Cerknici, Grahovo (Cerknica), Stari
izvajanja ukrepa
trg-Lož (Loška dolina) in Nova vasFara (Bloke)
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Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine v okviru EKSRP
V skladu s šestim odstavkom 60. člena Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v
programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 45/2015) so v nadaljevanju opredeljene vsebine
operacij, ki se bodo izvajale v okviru SLR LAS Notranjska:











Izmenjava izkušenj in znanja ter njihova implementacija na območju LAS: predvsem z
državami, ki imajo daljšo tradicijo izvajanja pristopa LEADER, bomo izmenjevali izkušnje in
znanja, ki bodo pripomogla k boljšemu in učinkovitejšemu upravljanju območja in s tem
doseganja zastavljenih ciljev.
Razvoj in trženje storitev in proizvodov: v okviru operacij sodelovanja se bomo povezovali z
namenom oblikovanja skupnih produktov in njihovega učinkovitega trženja.
Promocija novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij: na področju varstva okolja in
ohranjanja narave se bomo povezovali z namenom spoznavanja dobrih praks izvajanja
aktivnosti o pomenu varovanja okolja in sobivanja z naravo
Organizacija skupnih delovnih procesov z izmenjavo virov in opreme: na področju spodbujanja
razvoja novih programov za povečanje kakovosti življenja in razvoj osnovnih storitev bomo v
okviru sodelovanja s partnerji delili vire in opremo za razvoj osnovnih storitev.
Oblikovanje kratkih dobavnih verig hrane in lokalnih trgov: v tujini je bogata tradicija različnih
oblik povezovanja, kot na primer zadružništvo in kooperative. S sodelovanjem bomo te prakse
spoznali, jih ovrednotili in ustrezno prilagodili za aplikacijo v naše okolje.
Kolektivne okoljske operacije: naš cilj je izboljšati in ohraniti naravno okolje v dobrem stanju in
spodbujati ukrepe za prilagajanje podnebnim spremembam. V mednarodnem okolju bomo
iskali priložnosti za skupne akcije s sinergijskimi učinki.

Sodelovanje bo potekalo tako s sosednjimi LASi, z LASi po Sloveniji in v zamejstvu.

Opredelitev ukrepov, odgovornosti in porazdelitev finančnih sredstev
V tabeli, ki sledi, so zbrani vsi zgoraj opisani ukrepi, odgovorni za njihovo izvajanje, skladi iz katerega
bodo sofinancirani, časovne opredelitve izvajanja operacij ter načrtovana finančna sredstva za
izvedbo posamičnega ukrepa. Kot odgovorne za izvajanje ukrepov smo opredelili:

















RRA Zeleni kras, d.o.o. (v nadaljevanju RRA),
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana (v nadaljevanju KGZ LJ),
LAS Notranjska (v nadaljevanju LAS),
Zavod RS za zaposlovanje (v nadaljevanju Zavod za zaposlovanje),
Center za socialno delo Postojna (v nadaljevanju CSD),
Nevladne organizacije z območja (v nadaljevanju NVO),
BOREO, regijsko stičišče nevladnih organizacij Primorsko-notranjske regije (v nadaljevanju
BOREO),
Fizične in pravne osebe z območja (v nadaljevanju posamezniki),
Zavod RS za varstvo narave Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju ZRSVN OE Ljubljana),
Občine Cerknica, Bloke in Loška dolina (v nadaljevanju lokalne skupnosti),
Zavod za gozdove Območna enota Postojna (v nadaljevanju Zavod za gozdove),
Notranjski ekološki center Cerknica (v nadaljevanju NEC)
Kmetije z območja LAS (v nadaljevanju kmetije)
Območna obrtno-podjetniška zbornica Cerknica (v nadaljevanju OOPZ Cerknica)
Notranjski regijski park (v nadaljevanju NRP)
Center starejših Cerknica (v nadaljevanju CSC)
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Ukrep

Razvoj lokalnih produktov
in storitev

Odgovornost za
izvajanje

RRA, KGZ Lj,
POSAMEZNIKI

Sklad

EKSRP

ESRR

Krepitev podjetniških in s
podjetništvom povezanih
kompetenc ter
spodbujanje socialnega
podjetništva
Spodbujanje sodelovanja
za skupni nastop na trgu

RRA, NEC, OOPZ
Cerknica

KGZ Lj, KMETIJE,
RRA

Spodbujanje razvoja novih
storitev in produktov za
izboljšanje kakovosti
življenja na območju

NVO, LOKALNE
SKUPNOSTI,
BOREO

Nadgradnja, obnova ali
izgradnja manjkajoče
infrastrukture za razvoj
novih storitev in produktov
za zagotavljanje visoke
kakovosti življenja na
območju
Ozaveščanje o pomenu
varovanja okolja ter
naravne in kulturne
dediščine

LOKALNE
SKUPNOSTI, NVO

Izvajanje (pilotnih)
aktivnosti, ki prispevajo k
ohranjanju stanja okolja
ter naravne in kulturne
dediščine
Nadgradnja, obnova ali
izgradnja infrastrukture za
interpretacijo narave in
usmerjanje obiskovalcev

NVO, KGZ Lj,
ZRSVN OE Lj,
KMETIJE, NRP

Povečanje in izboljšanje

NVO, BOREO,

ESPR
EKSRP
ESRR

ESPR
EKSRP

ESRR
ESPR
EKSRP

ESRR
ESPR
EKSRP

Časovna
opredelitev
izvajanja
(2016, 2017,
2018, 2019,
2020)
2016, 2017,
2018, 2019,
2020
2016, 2017,
2018, 2019,
2020

Načrtovana
sredstva (EU +
SLO) (v EUR)

130.000,00

105.080,54

2016, 2017,
2018, 2019,
2020

64.919,46

2016, 2017,
2018, 2019,
2020

70.000,00

2016, 2017,
2018, 2019,
2020

327.687,94

2016, 2017,
2018, 2019,
2020

300.000,00

2016, 2017,
2018, 2019,
2020

109.467,42

2016, 2017,
2018, 2019,
2020

30.000,00

2016, 2017,
2018, 2019,
2020

60.532,58

ESRR
ESPR

NVO, KGZ Lj,
ZRSVN OE Lj, NRP

NRP, ZRSVN OE Lj,
LOKALNE
SKUPNOSTI

EKSRP

ESRR
ESPR
EKSRP

ESRR
ESPR
EKSRP

ESRR
ESPR
EKSRP
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kakovosti ponudbe na
področju
medgeneracijskega
sodelovanja
Povečanje in izboljšanje
kakovosti ponudbe na
področju socialne
aktivacije

LOKALNE
SKUPNOSTI, CSD,
RRA, CSC
NVO, BOREO,
LOKALNE
SKUPNOSTI, CSD,
RRA

ESRR

ESPR
EKSRP
ESRR

2016, 2017,
2018, 2019,
2020

100.000,00

2016, 2017,
2018, 2019,
2020

97.703,53

ESPR
EKSRP
ESRR
ESPR
EKSRP
ESRR
ESPR
EKSRP
ESRR
ESPR
EKSRP
ESRR
ESPR
EKSRP
ESRR
ESPR
EKSRP
ESRR
ESPR
EKSRP
ESRR
ESPR
EKSRP
ESRR
ESPR
EKSRP
ESRR
ESPR
EKSRP
ESRR
ESPR
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12. Opis sistema spremljanja in vrednotenja SLR
Spremljanje in vrednotenje sta pomembni orodji, ki prispevata k boljši kakovosti izvajanja SLR ter
učinkovitosti njenega izvajanja. V programskem obdobju 2014-2020 bomo spremljali in vrednotili SLR
ter projekte oz. operacije, ki prejemajo finančno podporo iz javnih pozivov LAS, kot to narekuje Uredba
EU 1303/2013 v g. točki 34. člena. Prav tako se bo spremljalo in vrednotilo delo in aktivnosti vodilnega
partnerja. Na ta način bodo pridobljene povratne informacije o ustreznosti programiranja in
načrtovanja, ali je SLR ustrezna in uspešna, ali rezultati spremljanja in vrednotenja kažejo, da je treba
spremeniti bodisi SLR bodisi javni poziv za izvajanje operacij in ali vodilni partner s svojimi aktivnostmi
dosega želene rezultate.
Za spremljanje in vrednotenje SLR je odgovoren vodilni partner LAS, ki skrbi za izvajanje SLR in v
okviru tega tudi za njeno spremljanje in vrednotenje. Vodilni partner zagotavlja tudi vse potrebne
informacije, ki so potrebne za omogočanje spremljanja in vrednotenja SLR. Odločitve v zvezi z
izvajanjem SLR sprejemata Upravni odbor in Nadzorni odbor.
Načrt spremljanja in vrednotenja na lokalni ravni vsebuje naslednje vsebine:


Teme in aktivnosti vrednotenja



Sistem zagotavljanja podatkov



Terminski načrt



Uporabljeni viri podatkov



Način obveščanja javnosti o rezultatih vrednotenja



Mehanizmi za spremljanje uporabe rezultatov vrednotenja.

Teme in aktivnosti vrednotenja
Za kakovostno spremljanje in vrednotenje je treba vzpostaviti ustrezen sistem zagotavljanja podatkov,
terminski načrt spremljanja in vrednotenja ter nabor virov podatkov, ki bodo uporabljeni. Poleg
spremljanja in vrednotenja SLR, s poudarkom na ustreznosti, uspešnosti in učinkovitosti, bodo
spremljani in vrednoteni tudi posamezni projekti, ki bodo pridobili sredstva na javnih pozivih LAS, in
sicer na osnovi opredeljenih kazalnikov v javnem pozivu LAS za pripravo projektov.
Pri spremljanju in vrednotenju SLR bomo zasledovali kazalnike, ki so določeni z Uredbo o izvajanju
CLLD in kazalnike, ki smo jih določili v SLR in ki izhajajo iz ciljev SLR po posameznih tematskih
področjih.
Predpisani kazalniki po Uredbi o izvajanju CLLD:





število zaključenih operacij v primerjavi z odobrenimi operacijami,
delež dodeljenih sredstev v odločitvi o potrditvi operacije v primerjavi z določenim finančnim
okvirjem,
delež izplačanih sredstev v primerjavi z dodeljenimi sredstvi v odločitvi o potrditvi operacije,
število novo ustvarjenih delovnih mest.
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Kazalniki opredeljeni v SLR:
Tematsko področje

Cilji

Kazalniki

USTVARJANJE
NOVIH DELOVNIH
MEST

- povečanje inovativne
podjetniške aktivnosti povezana in organizirana
ponudba z območja za
skupni nastop na trgu

- število novih delovnih mest
- število udeležencev na
podjetniških delavnicah
- število vzpostavljenih
partnerstev
- število novo registriranih
poslovnih subjektov
- število novo registriranih
dejavnosti
- število vzpostavljenih mrež
sodelovanja

RAZVOJ
OSNOVNIH
STORITEV

- razvite dodatne osnovne
storitve za zagotavljanje
visoke kakovosti življenja na
območju

- število novih osnovnih storitev
- število novih produktov
- število vključenih v nove
programe ali storitve

VARSTVO OKOLJA
IN OHRANJANJE
NARAVE

- višja ozaveščenost
prebivalcev območja o
varstvu okolja ter ohranjanju
naravne in kulturne dediščine
- ohranjeno stanje okolja ter
naravne in kulturne dediščine
- intenzivnejše
medgeneracijsko
sodelovanje
- večja socialna vključenost

- število izvedenih
ozaveščevalnih operacij
- število izvedenih (pilotnih)
aktivnosti

VEČJA
VKLJUČENOST
MLADIH, ŽENSK IN
DRUGIH
RANLJIVIH SKUPIN

- število novih programov in
storitev
- število vključenih predstavnikov
ranljivih skupin v nove programe
ali storitve

Poleg navedenega bomo pri spremljanju in vrednotenju SLR pozorni tudi na širši kontekst izvajanja
strategije in pri tem zasledovali vsebine, kot so:






stopnja aktivnosti po vrsti upravičencev,
zastopanost predvidenih deležnikov,
pokritost posameznih tematskih področij,
teritorialna pokritost,
…

Sistem zagotavljanja podatkov
Za LAS bo vso dokumentacijo v zvezi s postopki spremljanja in ocenjevanja strategije, projektov in
delovanja partnerstva zbiral in hranil vodilni partner LAS. Ločeno bo vodena dokumentacija, ki je
vezana na spremljanje in vrednotenje delovanje LAS, od dokumentacije, ki je vezana na spremljanje
in vrednotenje izvajanih operacij. Posebno pozornost se nameni pravočasnemu zagotavljanju
podatkov, ki bodo služili kakovostnemu spremljanju in vrednotenju tako SLR kot izvajanim operacijam.
Podatki se zagotovijo preko javno dostopnih podatkov ustreznih institucij (Statistični urad Slovenije,
Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Kmetijsko gozdarski zavod Slovenije, Agencija RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Upravne enote
in druge ustrezne institucije). Spremljalo se bo tudi stanje na terenu, za kar se bodo uporabile različne
metode spremljanja: anketni vprašalniki, delavnice, obiski na terenu (pregled izvajanja aktivnosti in
rezultati).
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Terminski načrt
S terminskim načrtom sledimo usmeritvam evropske in nacionalne zakonodaje o časovnih mejnikih za
poročanje kakor tudi aktom LAS, ki določajo načine in termine poročanja članstvu LAS in njenim
organom. Tako bo LAS pripravil letna in razširjena poročila ter poročila ob mejnikih in naknadno
vrednotenje v letu 2014. Po potrebi se lahko izvedejo tudi dodatna ad hoc vrednotenja.
Terminski okvir spremljanja in vrednotenja SLR:
1. sprotno spremljanje izvajanja SLR v času izvajanja in po zaključki izvajanja.
2. letno spremljanje izvajanja SLR.
Vodilni partner pripravi letno poročilo o delovanju LAS, ki ga sprejme Upravni odbor LAS. Prav
tako LAS pripravlja letna poročila za Organ upravljanja, ki ga je potrebno oddati do 31.3. za
opravljeno delo v preteklem letu. Začetek priprave teh poročil je v letu 2016. Letna poročila o
izvajanju SLR bodo vključevala:






kratek prikaz sprememb, ki so pomembne za izvajanje SLR ter njihov vpliv na doseganje
ciljev SLR,
napredek pri doseganju kvantificiranih ciljev z uporabo kazalnikov,
podatke o finančnem izvajanju SLR glede na načrtovano po posameznih ukrepih,
dosežene učinke po izvedbi posameznih ukrepov in projektov,
povzetek pomembnih težav pri izvajanju SLR in sprejete ukrepe za njihovo odpravo.

3. razširjena letna poročila. V skladu z zakonodajo bodo pripravljena tri letna razširjena poročila
o izvajanju, in sicer:




do 31.3.2017 za izvajanje aktivnosti do konca leta 2016,
do 31.3.2019 za izvajanje aktivnosti do konca leta 2018 in
do 31.3.2024 za izvajanje aktivnosti do konca leta 2023.

4. poročila ob mejnikih. V skladu z zakonodajo se opravi pregled uspešnosti izvajanja SLR leta
2019, ko se preverijo naslednji podatki:





število zaključenih operacij v primerjavi z odobrenimi operacijami,
delež dodeljenih sredstev v odločitvi o potrditvi operacije v primerjavi z določenim
finančnim okvirjem,
delež izplačanih sredstev v primerjavi z dodeljenimi sredstvi v odločitvi o potrditvi
operacije,
število novo ustvarjenih delovnih mest.

5. poročila ob zaključku programskega obdobja. Ob zaključku programskega obdobja se pripravi
celovito poročilo o izvajanju SLR, kar bo služilo za izhodišče za oblikovanje razvojnih prioritet
v novem programskem obdobju.

Tabela 20: okvirni terminski načrt spremljanja in vrednotenja SLR LAS Notranjska
Aktivnost

Izvedba aktivnosti

Letno poročilo
Razširjeno
poročilo

letno

2016

Predmetno obdobje
spremljanja
in
vrednotenja
leto 2015

do 31.3.2017

za leti 2015 in 2016

Diseminacija
rezultatov
Po potrditvi ustreznega
organa LAS
Po potrditvi organa
upravljanja sklada
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Letno poročilo

do 31.3.2018

leto 2017

Razširjeno
letno
poročilo/doseganje
mejnikov/vrednotenje
Letno poročilo

do 31.3.2019

do konca leta 2018

do 31.3.2020

leto 2019

Letno poročilo

do 31.3.2021

leto 2020

Letno poročilo

do 31.3.2022

leto 2021

Letno poročilo

do 31.3.2023

leto 2022

Razširjeno letno oz.
zaključno
poročilo/
naknadno vrednotenje

do 31.3.2024

do konca leta 2023

Po potrditvi ustreznega
organa LAS
Po potrditvi organa
upravljanja sklada
Po potrditvi ustreznega
organa LAS
Po potrditvi ustreznega
organa LAS
Po potrditvi ustreznega
organa LAS
Po potrditvi ustreznega
organa LAS
Po potrditvi organa
upravljanja sklada

Uporabljeni viri podatkov
Za kakovostno spremljanje in vrednotenje je pomembno dobro predhodno načrtovanje predvsem
glede zagotavljanja podatkov, saj bodo na ta način lahko že v rednem delu (pri pripravi SLR in
predvsem pri pripravi javnih pozivov za izvajanje operacij) zagotovljeni ustrezni podatki, ki se bodo
uporabili v procesu spremljanja in vrednotenja.
Spremljanje in vrednotenje SLR bo izvajal vodilni partner sam oziroma v sodelovanju s kompetentnim
zunanjim strokovnjakom. Pri tem se bo zasledovalo načelo nepristranskosti.
Pri pridobivanju podatkov in informacij bodo uporabljeni vsi razpoložljivi viri. Tako med vire podatkov
prištevamo kompetentne uradne institucije, izvajalce projektov, finančna poročila. Podatki se lahko
pridobijo tudi z izvajanjem anket in intervjujev.

Način obveščanja javnosti o rezultatih vrednotenj
O rezultatih vrednotenj bodo obveščeni vsi partnerji LAS skozi delo posameznih organov LAS in na
skupščini LAS ter širša javnost.
Za obveščanje širše javnosti bo LAS uporabila najmanj naslednje načine:





objave letnih poročil in vrednotenj na spletni strani LAS,
izjave za javnost in prispevki v medijih,
izdelava letnih in končnih poročil o uresničevanju strategije za člane LAS
organiziranje javnih dogodkov (okrogle mize, predstavitev dobrih praks, organizacija
strokovnih predavanj, na katerih bodo zainteresirani javnosti predstavljeni rezultati in učinki
izvajanja SLR na območju LAS).

Mehanizmi za spremljanje uporabe rezultatov vrednotenja
V programskem obdobju bo LAS izvajal spremljanje in vrednotenje izvajanja SLR, izvedenih
posameznih operacij kot tudi uspešnost delovanja lokalnega partnerstva.
Za spremljanje in vrednotenje SLR je odgovoren vodilni partner LAS, ki skrbi za izvajanje SLR in v
okviru tega tudi za njeno spremljanje in vrednotenje. Vodilni partner zagotavlja tudi vse potrebne
informacije, ki so potrebne za omogočanje spremljanja in vrednotenja SLR. Vodilni partner bo
spremljanje in vrednotenje izvajanja SLR izvajal skladno s 6. poglavjem uredbe o izvajanju lokalnega
razvoja, ki ga vodi skupnost, kar pomeni, da bodo finančni viri zagotovljeni iz postavke za tekoče
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stroške. Poročila o izvedenih vrednotenjih obravnava Upravni odbor LAS, ki sprejme, ozirom dopolni
predlog ukrepov za izboljšanje stanja na področju vrednotenja.
Upravni odbor med ostalim sprejema letna poročila o delu in finančna poročila LAS, ki ju pripravi
vodilni partner in potrdi Skupščina; sprejema letne načrte aktivnosti LAS in jih po prejemu soglasja
Nadzornega odbora posreduje v potrditev Skupščini ter sprejema odločitve, potrebne za izvajanje
SLR, kar zajema tudi vzpostavitev sistema njenega spremljanja in vrednotenja. LAS mora za obdobje
izvajanja programa vsako leto do 31. marca poročati o doseganju ciljev SLR in izpolnjevanju
obveznosti za preteklo leto. Nadzorni odbor spremlja predvsem finančni vidik izvajanja SLR.
LAS bo preko svojih organov odločanja na podlagi rezultatov spremljanja in vrednotenja ter morebitnih
odstopanj pri izvajanju strategije ter doseganju ciljev in kazalnikov sprejel ustrezne ukrepe.
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13. Opis postopka določitve vodilnega partnerja LAS in opis kadrovskih
kapacitet, finančni viri, izkušnje in znanje
V Partnerski pogodbi o ustanovitvi LAS Notranjska, ki je bila podpisana na ustanovni skupščina LAS
23.9.2015 v Begunjah pri Cerknici, so opredeljeni izbor vodilnega partnerja in njegove obveznosti.

Izbor vodilnega partnerja
Vodilnega partnerja je v skladu s Partnersko pogodbo o ustanovitvi LAS Notranjska izmed članov LAS
izvolila Skupščina LAS na ustanovni skupščini 23.9.2015.
Do predvidenega roka za oddajo kandidature za vodilnega partnerja so prispele tri kandidature, in
sicer: NEC Notranjski ekološki center, Vitra Center za uravnotežen razvoj in RRA Zeleni kras, d.o.o..
Dan pred sejo ustanovne skupščine je eden od kandidatov (NEC Notranjski ekološki center) podal
odstopno izjavo. Na seji skupščine sta bila k predstavitvi povabljena preostala dva kandidata, vendar
je še eden kandidat podal odstopno izjavo (Vitra Center za uravnotežen razvoj). V nadaljevanju je bila
sprožena razprava o izvolitvi vodilnega partnerja. Ob koncu razprave so se vsi strinjali, da se postopek
izvolitve vodilnega partnerja izvede na ustanovni skupščini, kar so potrdili tudi z glasovanjem. V
primeru, da še edini kandidat ne prejme več kot polovico glasov vseh prisotnih, se postopek izvolitve
ponovi na naslednji seji skupščine.
Za izbor vodilnega partnerja je bilo oddanih 53 glasovnic, od tega so bile tri neveljavne in devet
praznih. Z 41 glasovi za je bila za vodilnega partnerja LAS Notranjska potrjena Regionalna razvojna
agencija Zeleni kras, d.o.o..

Osnovni podatki vodilnega partnerja:
Institucija: RRA Zeleni kras, d.o.o.
Naslov: prečna ulica 1, 6257 Pivka
Zakoniti zastopnik: mag. Boštjan Požar, direktor
Telefon: 05/721 22 40
Matična številka: 1550225000
Davčna številka: 42185866
Elektronski naslov: info@rra-zk.si
Spletna stran: www.rra-zk.si

Opis kadrovskih kapacitet, finančnih virov, izkušenj in znanj vodilnega partnerja
RRA Zeleni kras, d.o.o. je neprofitna družba, ustanovljena leta 2000, ki opravlja naloge regionalne
razvojne agencije na območju občin Bloke, Cerknica, Loška dolina, Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna
skladno z zakonom o skladnem regionalnem razvoju. Poleg občin so ustanovitelji RRA še Javni sklad
RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, LPC Pivka, Gospodarska zbornica Slovenije, Območna
obrtna zbornica Cerknica, Območna obrtna zbornica Postojna in ZRC SAZU.
Predstavlja operativno strukturo, ki nudi razvojno organizacijsko-tehnično in strokovno podporo
razvoju regije z naslednjimi storitvami:
-

priprava, izvajanje in spremljanje projektov;

-

usposabljanje javnega in zasebnega sektorja za uspešno črpanje nacionalnih in evropskih
sredstev;
koordinacija med vsemi odgovornimi subjekti za regionalni razvoj;
svetovanje in izobraževanje;
informiranje, komuniciranje in promocija regije.

RRA Zeleni kras, d.o.o. deluje na projektni način in za svoje delovanje pridobiva sredstva tudi na trgu.
Pri tem opravlja naslednje naloge:
-

opravlja storitve s področja priprave in izvajanja projektov ter regionalne strukturne politike;
pospešuje lokalni in regionalni razvoj na gospodarskem, socialnem, prostorskem in okoljskem
področju;
opravlja svetovanja in pospešuje razvoj malega gospodarstva;
vodi štipendijsko shemo za Primorsko-notranjsko regijo;
svetuje na področju inovacij in tehnološkega razvoja;
pripravlja, koordinira in spremlja izvajanje regionalnega razvojnega programa;
izvaja programe usposabljanj;
izvaja druge aktivnosti za razvoj regije.

RRA izvaja naloge na področju regionalnega razvoja in razvoja podeželja, gospodarstva, turizma,
okolja in varovanja narave, človeških virov, kulturne dediščine. Zaposluje 10 oseb za poln delovni čas
in eno osebo za polovični delovni čas. Vsi zaposleni imajo visoko izobrazbo in so strokovnjaki na prej
naštetih področjih. Vsi imajo večletne izkušnje in reference s pripravo in izvajanjem razvojnih
projektov, izvedbo svetovanj za različne deležnike, izvedbo in organizacijo izobraževanj in
usposabljanj. Računovodske dejavnosti se izvajajo v okviru agencije.
RRA pridobiva finančne vire za svoje delovanje s strani lokalnih, nacionalnih in evropskih sredstev.
Poslovanje RRA je bilo vsa leta pozitivno kar dokazujejo tudi letna poročila ustanoviteljem in
nadzornim organom.
RRA razpolaga z ustreznimi prostorskimi pogoji in vso ustrezno opremo teh prostorov. Poslovni
prostori RRA se sicer nahajajo izven območja LAS, vendar pa vodilni partner zagotavlja svojo fizično
prisotnost na območju LAS vsakokrat, ko bo to potrebno.

Naloge vodilnega partnerja
Vodilni partner je član LAS, ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah in opravlja sledeče
naloge:

V zvezi z delovanjem LAS:









organizira delovanje LAS in skrbi za dokumentacijo LAS,
pripravi splošne akte LAS, ki podrobneje urejajo delovanje LAS in njenih organov ter jih objavi na
spletni strani LAS,
nudi organom LAS prostorsko, logistično, administrativno in tehnično podporo, ki jo ti potrebujejo
za svoje delovanje,
zagotavlja sprejem pošte za LAS in zagotavlja varen elektronski predal za prejem elektronske
pošte za LAS in kvalificirano elektronsko potrdilo za oddajo vlog in zahtevkov,
informira člane LAS o svojem delu,
pripravi letno poročilo o delu in finančno poročilo LAS in ju da v potrditev Upravnemu odboru,
pripravi letni načrt aktivnosti LAS s finančnim načrtom in ga posreduje v potrditev Upravnemu
odboru,
zagotavlja in upravlja spletno stran LAS, na kateri se objavljajo javni pozivi LAS,
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zagotavlja ločen transakcijski račun za LAS in ga upravlja,
zagotavlja ločen računovodski sistem ali ustrezne računovodske kode za vse transakcije,
opravljene v okviru transakcijskega računa za LAS,
zagotavlja preglednost svojega delovanja za LAS ter sledljivost in nadzor nad zakonito porabo
javnih sredstev,
zagotavlja javnosti delovanja LAS in opravlja dejavnosti stikov z javnostjo.
V zvezi s Strategijo lokalnega razvoja:
sodeluje pri pripravi Strategije lokalnega razvoja, njenih spremembah in jo promovira,
izvaja informiranje, animacijo in motivacijo prebivalcev ter drugih subjektov in jih spodbuja k
sodelovanju na javnih pozivih LAS,
zagotavlja vse potrebne informacije, potrebne za omogočanje spremljanja in vrednotenja
Strategije lokalnega razvoja,
nadzoruje izvajanje Strategije lokalnega razvoja in predlaga Upravnemu odboru LAS njene
spremembe, če bo to potrebno,
do 31. marca za preteklo leto pripravi letno poročilo o izvajanju Strategije lokalnega razvoja in ga
posreduje pristojnemu organu.
V zvezi z javnimi pozivi LAS:
upoštevajoč splošne akte LAS pripravi javne pozive LAS in jih objavlja na spletni strani LAS in
drugih medijih,
izvaja informiranje, animacijo, in motivacijo prebivalcev ter drugih subjektov in jih spodbuja k
sodelovanju na javnih pozivih LAS,
skrbi za krepitev lokalnih akterjev za razvoj in izvajanje operacij, vključno z izvajanjem
strokovnega svetovanja in nudenja druge podpore pri pripravi, upravljanju in vodenju projektov,
skrbi za tekoče izvajanje postopkov izbora projektov, kar zajema tudi preverjanje upravičenosti
stroškov ter spremljanje v kolikšni meri izbrani projekti prispevajo k doseganju ciljev in ciljnih
vrednosti Strategije lokalnega razvoja,
predloži izbrane projekte v potrditev ustreznemu skladu,
opravlja nadzor nad izvedbo projektov in financiranjem,
izvaja delavnice za potrebe priprave projektnih idej in ustreznega izpolnjevanja prijavnih obrazcev,
skrbi za izvedbo javnih pozivov LAS, za izdelavo s tem povezane dokumentacije in za nemoteno
delovanje Ocenjevalne komisije,
V zvezi z izvajanjem projektov na območju LAS:
skrbi za krepitev lokalnih akterjev za razvoj in izvajanje operacij, vključno z izvajanjem
strokovnega svetovanja in nudenja druge podpore pri pripravi, upravljanju in vodenju operacij,
skrbi za tekoče izvajanje postopkov izbora operacij, kar zajema tudi preverjanje upravičenosti
stroškov, skladnosti s Strategijo lokalnega razvoja in operativnimi programi,
informira izvajalce operacij o njihovih pravicah in obveznostih,
posreduje vloge in zahtevke za izplačila, pri čemer pred tem preveri, da so upoštevana vsa pravila
glede označevanja,
opravlja nadzor nad izvedbo operacij in financiranjem,
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,
pripravlja in vodi projekte LAS povezane s sodelovanjem LAS z drugimi Lokalno akcijskimi
skupinami v Sloveniji in izven.
V zvezi z izvajanjem drugih nalog:
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sodeluje z drugimi Lokalnimi akcijskimi skupinami,
sodeluje z državnimi organi, revizijskimi in nadzornimi organi,
opravlja druge naloge, določne v pogodbi, drugih splošnih aktih LAS ali v predpisih in naloge, ki se
še dodatno določijo v pogodbi med LAS in vodilnim partnerjem.
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14. Opis nalog, odgovornosti in postopkov sprejemanja odločitev organov
LAS
Organi LAS so: Skupščina, Upravni odbor (UO), Predsednica oziroma Predsednik (v nadaljevanju
Predsednik), namestnik Predsednika, Nadzorni odbor (NO) in Ocenjevalna komisija (OK).
V kolikor ni določeno drugače, kolektivni organi LAS lahko odločajo, če je prisotnih več kot polovica
članov organa, odločitve pa sprejemajo z navadno večino prisotnih članov. Glasovanje na kolektivnih
organih LAS je javno, razen če organ sam ne določi drugače. Član kolektivnega organa LAS ne more
glasovati kadar se odloča o položaju, pravici ali obveznosti tega člana ali osebe, ki ga je pooblastila za
zastopanje v tem organu, ali kadar bi z glasovanjem kako drugače prišlo do navzkrižja interesov. Ta
točka se ne nanaša na glasovanje na volitvah. Predsednik in člani kolektivnih organov LAS se pri
svojem delovanju izogibajo navzkrižju interesov in se izločijo iz vseh faz odločanja o sklenitvi in izvedbi
postopkov ali poslov, s katerim bi lahko prišlo do navzkrižja interesov.
Upoštevanje pogoja iz 32. člena Uredbe 1303/2013 in tretjega odstavka, točka b, 34. člena uredbe
1030/2013/EU: V primeruda bi katerakoli od interesnih skupin presegla 49 % oz. da bi pri odločanju o
projektih prišlo do tega, da bi javni sektor imel 50 % glasov ali več, se pri glasovanju upošteva pravilo
ponderiranja glasov. Pri vsakem glasovanju se predhodno preveri število prisotnih članov po interesnih
skupinah. Če posamezna skupina presega 49% od skupnega števila prisotnih, se njihovi glasovi
pomnožijo z določenim ponderjem. Izračunavanje se izvede pred vsakim glasovanjem. Velikost
ponderja se določi tako, da po zmnožku največja interesna skupina ne presega 49% (50%) glasov.
Seje kolektivnih organov LAS se lahko izvedejo s srečanjem članov v živo ali korespondenčno z
uporabo komunikacijskih tehnologij ob smiselni uporabi pravil, ki veljajo za sejo s srečanjem v živo.
Člana, ki je pravna oseba, na sejah organov LAS zastopa njegov zakoniti zastopnik ali druga od njega
pooblaščena oseba.
O sejah Skupščine, UO, OK in NO se izdela zapisnik, za kar je odgovoren predsedujoči organu.
Zapisnik seje zajema najmanj datum in kraj seje, seznam prisotnih, dnevni red, sprejete sklepe in po
potrebi kratek povzetek debate. Zapisnik se v sedmih delovnih dneh po seji organa posreduje vsem
na seji prisotnim članom, ki lahko v nadaljnjih treh delovnih dneh nanj podajo pripombe. Pripombe se
vnesejo v zapisnik, razen če večina na seji prisotnih članov temu nasprotuje. Zapisnik je potrjen, ko
poteče rok za podajo pripomb oziroma rok za nasprotovanje pripombam in ko ga podpišeta
predsedujoči in zapisnikar.
Mandat Predsednika, članov UO, OK in NO je štiri leta, po poteku katerih je lahko ista oseba ponovna
izvoljena ali imenovana na to mesto. Mandat Predsednika, člana UO in NO preneha, če ta oseba ali
pravna oseba, ki jo pooblastila za zastopanje v teh organih, preneha biti član LAS. Če predčasno
preneha mandat članu UO ali NO, Skupščina izvoli novega člana za preostanek mandatnega obdobja
prejšnjega člana.

Skupščina
Skupščina je najvišji organ LAS in jo sestavljajo vsi člani. V LAS je do sklica Skupščine pristopilo 67
članov, ki so tudi ustanovni člani LAS Notranjska.
Skupščino skliče Upravni odbor glede na potrebe LAS, najmanj pa enkrat letno. Upravni odbor skliče
Skupščino na pisno zahtevo ene tretjine članov, vodilnega partnerja ali Nadzornega odbora.
Skupščina ima naslednje naloge in pristojnosti: na predlog Upravnega odbora potrdi letno poročilo o
delu in finančno poročilo LAS ter letni načrt aktivnosti, sprejema splošne akte LAS, če za to ni pristojen
drug organ, sodeluje pri pripravi Strategije lokalnega razvoja (SLR) in jo potrdi na predlog UO (tudi
njene spremembe), izmed članov LAS izvoli/razreši Predsednika ter člane UO in NO, dokončno odloča
o izključitvi člana iz LAS, na predlog UO potrdi vodilnega partnerja, daje UO in Predsedniku navodila
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za delo, odloča o višini članarine, odloča o drugih zadevah, določenih s to pogodbo, drugimi splošnimi
akti LAS ali predpisi, in o najpomembnejših zadevah za LAS.

Upravni odbor
UO je organ odločanja in upravljanja ter najvišji izvršilni organ LAS, ki ga sestavljajo:





štirje predstavniki javnega sektorja (občin, krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih agencij,
javnih skladov ali drugih oseb javnega prava),
štirje predstavniki gospodarskega sektorja (gospodarskih družb, oseb, ki samostojno opravljajo
dejavnost, kmetov, ki opravljajo tržno dejavnost, ali drugih pravnih oseb zasebnega prava,
ustanovljenih za ustvarjanje ali delitev dobička),
štirje predstavniki zasebnega sektorja (društev, zasebnih zavodov, ustanov in drugih nevladnih
organizacije oziroma pravnih oseb zasebnega prava, ki niso ustanovljene za namene ustvarjanja
ali delitve dobička, kmetov, ki ne opravljajo dejavnosti na trgu, in posameznikov).

UO skliče Predsednik glede na potrebe LAS. Predsednik skliče UO na pisno zahtevo ene tretjine
članov UO ali vodilnega partnerja. Vabilo na sejo UO se pošlje članom UO najmanj sedem dni pred
sejo na elektronski naslov, kot so ga ti sporočili LAS. Skupaj z vabilom se pošlje tudi dnevni red in
gradiva, potrebna za odločanje. UO vodi Predsednik. Za svoje delo je UO odgovoren Skupščini.
UO ima naslednje naloge in pristojnosti: skrbi za učinkovito delovanje LAS, njeno plačilno sposobnost
in usklajenost postopkov LAS z veljavno zakonodajo, kar zajema tudi ugotavljanje in preprečevanje
tveganj, ki ogrožajo delovanje LAS, daje Predsedniku navodila za delovanje, sklicuje Skupščino in
skrbi za izvajanje njenih sklepov, se glede svojih odločitvah posvetuje z zainteresiranimi člani LAS,
sprejme predlog SLR ter njene spremembe in jih da v potrditev Skupščini, sprejme letno poročilo o
delu in finančno poročilo LAS, ki ju pripravi vodilni partner, in ju da v potrditev Skupščini, sprejme letni
načrt aktivnosti LAS in ga po prejemu soglasja NO da v potrditev Skupščini, sprejme odločitve,
potrebne za izvajanje SLR, kar zajema tudi vzpostavitev sistema njenega spremljanja in vrednotenja,
sprejme splošni akt LAS v katerem opredeli način izvedbe javnih pozivov LAS, pregleden, neodvisen
in odprt način izbire predlogov operacij za financiranje in nepristranska merila za izbor operacij, in ga
da v potrditev Skupščini, imenuje člane OK, ki pregleduje in ocenjuje predloge operacij oddane na
javne pozive LAS in o njih pripravijo poročilo, na podlagi poročila OK za vsako operacijo odloči ali se
bo financirala, pri čemer mora za veljavnost takšne odločitve glasovati najmanj polovica članov
Upravnega odbora, pri čemer mora za veljavnost takšne odločitve glasovati najmanj polovica članov
UO, ki niso predstavniki javnega sektorja, in o tem poroča Skupščini, izvaja evalvacijo rezultatov
izbranih operacij za financiranje, potrjuje operacije, ki jih lahko izvaja LAS, izmed članov LAS izbere
vodilnega partnerja in da izbor v potrditev Skupščini, določi besedilo pogodbe z vodilnim partnerjem,
odloča o izključitvi člana iz LAS opravlja druge naloge, določene s to pogodbo, drugimi splošnimi akti
LAS ali predpisi, in naloge, ki mu jih naloži Skupščina.
Predsednik
Predsednik je zastopnik LAS in po svoji funkciji član in predsednik Upravnega odbora. Za predsednika
LAS je bila na skupščini 21.1.2016 izvoljen Bogdan Zevnik, Občina Loška dolina.
Predsednik ima sledeče naloge in pristojnosti: samostojno in neomejeno predstavlja in zastopa LAS,
podpisuje dokumente in listine v imenu LAS, sklicuje in vodi seje UO LAS ter skrbi za izvajanje
sklepov UO, vodi seje Skupščine LAS, opravlja druge naloge, določene s to pogodbo, drugimi
splošnimi akti LAS ali predpisi, in naloge, ki mu jih naloži UO ali Skupščina.
Predsednik svoje delo opravlja v skladu z navodili Skupščine in Upravnega odbora. Za svoje delo je
Predsednik LAS odgovoren Skupščini in UO.
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Namestnik Predsednika
Namestnik predsednika opravlja naloge predsednika in ima vse pristojnosti v primeru, če je predsednik
LAS odsoten, nedosegljiv, nezmožen za delo, če Predsedniku predčasno preneha mandat in do
izvolitve novega ali če ga Predsednik pooblasti za opravljanje svojih pristojnosti ali nalog.
Za svoje delo je namestnik Predsednika odgovoren Skupščini, Upravnemu odboru in Predsedniku
LAS.

Nadzorni odbor
Nadzorni odbor je nadzorni organ LAS, ki ga sestavljajo po en predstavnik javnega sektorja,
gospodarskega sektorja in zasebnega sektorja.
Član NO ne more biti član UO ali OK, oseba, ki opravlja finančno-računovodske posle za LAS, oseba,
ki opravlja delo pri vodilnem partnerju ali druga oseba, če bi prišlo do navzkrižja interesov.
Nadzorni odbor skliče predsednik NO glede na potrebe LAS. Predsednik NO skliče NO na pisno
zahtevo ene tretjine članov NO, UO ali vodilnega partnerja. Zahteva mora vsebovati vzroke za sklic in
predlog sklepov. Vabilo na sejo NO se pošlje članom NO najmanj sedem dni pred sejo na elektronski
naslov, kot so ga ti sporočili LAS. Skupaj z vabilom se pošlje tudi dnevni red in gradiva, potrebna za
odločanje. NO vodi predsednik.
Nadzorni odbor ima sledeče naloge in pristojnosti: nadzira finančno in materialno poslovanje LAS,
nadzira delo Predsednika in UO ter vodilnega partnerja, nadzira gospodarnost poslovanja LAS, na
zahtevo Predsednika ali UO poda oceno o pravilnosti ali gospodarnosti posameznega posla LAS ali
delovanja vodilnega partnerja, najmanj enkrat letno o svojem delu poroča Skupščini, pred sprejemom
letnega poročila o delu in finančnega poročila LAS, poda Skupščini svoje mnenje o obeh poročilih,
daje UO soglasje k letnemu načrtu aktivnosti LAS, izmed svojih članov izvoli predsednika NO, opravlja
druge naloge, določene s to pogodbo, drugimi splošnimi akti LAS ali predpisi.
Člani NO lahko sodelujejo na sejah Skupščine in UO brez pravice glasovanja. NO ima pravico do
vpogleda v vse listine in dokumentacijo LAS. Za svoje delo je NO odgovoren Skupščini.

Ocenjevalna komisija
OK pregleduje popolnost in ustreznost prijav na javne pozive LAS, jih ocenjuje ter preverja zmogljivosti
predlagateljev operacij za njihovo izvedbo in o tem za UO pripravi poročilo. OK ima pet članov, ki jih
imenuje UO izmed neodvisnih strokovnjakov s področja razvoja podeželja, regionalnega razvoja,
strateškega in projektnega načrtovanja in podobno. Član OK ne more biti član UO ali NO.
Seje OK sklicuje vodilni partner, vodi pa jih predsednik OK, ki ga člani ocenjevalne komisije izvolijo
izmed sebe. Za svoje deli je OK odgovorna UO.
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15. Merila za izbor operacij in opis postopka izbora operacij
Pravila za delovanje LAS in ocenjevalnih komisij
Delovanje LAS je podrobno predstavljeno v prejšnjem poglavju.
Za izbor članov Ocenjevalne komisije bo objavljen javni poziv, v katerem bodo natančno definirana
merila, na podlagi katerih bodo člani ocenjevalne komisije imenovani. Kandidat za člana Ocenjevalne
komisije mora izkazovati strokovne reference s področju razvoja podeželja, regionalnega razvoja,
strateškega in projektnega načrtovanja. Prijavo bo kandidat oddal na predvidenem obrazcu, ki bo
objavljen poleg javnega poziva in v katerem bo navedel svoje podatke, dosedanje izkušnje v povezavi
z razvojem podeželja ter predložil konkretne reference. Del obrazca bo tudi izjava, s katero bo
kandidat potrdil, da bo deloval strokovno, nepristransko ter da ne bo razkrival informacij v zvezi s
prijavami in prijavitelji.
Ocenjevalna komisija ima pet članov, ki jih imenuje Upravni odbor izmed prijavljenih neodvisnih
strokovnjakov. Člani komisije izmed sebe izvolijo predsednika komisije, ki vodi seje Ocenjevalne
komisije. O sejah se izdelajo zapisniki, za kar je odgovoren predsedujoči. Mandat članov Ocenjevalne
komisije je štiri leta, po poteku katerih je lahko ista oseba ponovno izvoljena.
Upravni odbor lahko razreši člana Ocenjevalne komisije, če ta krši partnersko pogodbo, druge splošne
akte LAS, predpise ali sklepe organov LAS, če deluje nestrokovno, če ne deluje neodvisno ali če
deluje v nasprotju z nameni in interesi LAS. Član Ocenjevalne komisije ne more biti član Upravnega
odbora ali Nadzornega odbora. Član Ocenjevalne komisije se izloči iz pregledovanja in ocenjevanja
prijav na javne pozive, kadar je zasebno ali poslovno povezan s prijaviteljem na javni razpis ali
njegovim partnerjem v projektu, ali kadar bi iz drugih razlogov nastalo navzkrižje interesov.
Seje Ocenjevalne komisije sklicuje vodilni partner, vodi pa jih predsednik Ocenjevalne komisije. Za
svoje delo je Ocenjevalna komisija odgovorna Upravnemu odboru. Vodilni partner predstavlja
operativno podporo za delo Ocenjevalne komisije in tehnično pripravi dokumentacijo za njeno delo:






prevzem in evidentiranje prispelih prijav,
priprava pozivov za dopolnitev vlog,
pregled pogojev za upravičenost,
priprava elektronskega seznama prispelih vlog in ostala gradiva za člane komisije (elektronska
oblika),
priprava zapisnika o postopku ocenjevanja.

Postopek izvedbe javnega poziva
LAS bo v programskem obdobju 2014-2020 objavil štiri javne pozive; prvega v letu 2016, predvidoma
v jeseni, drugega v letu 2017, preostala dva pa v letu 2018. Razpisa objavljena v letu 2018 bosta
odprta javna razpisa. To pomeni, da lahko prijavitelji vloge predložijo od objave javnega razpisa naprej
oziroma dokler bodo sredstva še na voljo. LAS objavi posamezne roke za predložitev vlog, ki bodo
predvidoma dvakrat letno. Zadnji rok za predložitev vlog bo, v primeru razpoložljivih sredstev,
objavljen v letu 2020. LAS bo posamezen rok objavil dva meseca pred zaključkom roka za predložitev
vlog. Vloge, ki bodo prejete do navedenga roka in bodo administrativno popolne ter bodo izpolnjevale
vse pogoje za upravičenost, bo ocenjevalna komisija ocenjevala skladno s kriteriji.
LAS bo pripravil javni poziv za izbor operacij, pri čemer pri izvedbi vseh postopkov in pri določanju
rokov smiselno upošteva zakon, ki ureja splošni upravni postopek. Javni poziv bo objavljen na spletni
strani LAS, informacija pa bo posredovana tudi po obsežni adremi elektronskih naslovov ter objavljena
v lokalnih medijih.
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LAS bo v predvidenih razpisih podprl vsa štiri izbrana tematska področja ukrepanja. V primeru, da bo
po posameznih evalvacijah ugotovljeno, da še vedno posamezno tematsko področje ni finančno
pokrito v višini vsaj 10%, bo LAS ukrepal in namensko razpisal sredstva za to tematsko področje.
Ukrepi so oblikovani na način, da se med seboj dopolnjujejo in nadgrajujejo, zato bo s sočasnim
vlaganjem v vsa opredeljena področja dosežen boljši rezultat, kot če bi sredstva dodeljevali parcialno.
Po poteku v razpisu določenega roka za prijavo (dva meseca), bo prejete vloge prevzela v obdelavo
petčlanska Ocenjevalna komisija. Po dokončni odločitvi glede vlog, ki so potrjene za sofinanciranje,
tudi s strani Upravnega odbora LAS, bo vodilni partner obvestil vse prijavitelje o rezultatih javnega
poziva. Rezultati bodo javno objavljeni tudi na spletni strani LAS.

Postopek ocenjevanja
Ocenjevalni postopek bo izveden v dveh fazah:




1. faza: Ocenjevlna komisija odpre prispele prijave (v zaprtih, ustrezno označenih kuvertah),
preveri ali so vloge administrativno popolne in ali ustrezajo pogojem za upravičenost oziroma
ali so potrebne dopolnitve ali razjasnitve. Preveri predvsem, ali so vloge oddane na
predpisanih obrazcih, ustrezno izpolnjene, priložene vse zahtevane priloge ter ali izpolnjujejo
pogoje za upravičenost. Vodilni partner pripravi pozive za dopolnitev, opredeli, katere vloge so
neustrezne in bodo zavrnjene ter katere gredo neposredno v nadaljnje ocenjevanje.
2. faza: vodilni partner evidentira prispele dopolnitve. Ocenjevalna komisija obravnava njihovo
ustreznost in sestavi dokončen seznam vlog, ki gredo v nadaljnje ocenjevanje. Ocenjevalna
komisija izvede ocenjevanje vlog, z vidika v javnem pozivu objavljenih kriterijev, ter pripravi
končni seznam vlog glede na prejete točke. Dokončni izbor operacij, ki prejmejo
sofinanciranje, potrdi na podlagi predloga Ocenjevalne komisije Upravni odbor. Predsednik
Ocenjevalne komisije je prisoten na seji Upravnega odbora, kjer se razpravlja o izboru
operacij.

V primeru, da je med vlagatelji vlog vodilni partner LAS, celotni postopek ocenjevanja (faza 1 in faza
2) izvede Ocenjevalna komisija.

Merila za izbor operacij
Pri oblikovanju pogojev za upravičenost je bilo vodilo preverjanje skladnosti operacije s strateškimi
dokumenti na vseh potrebnih nivojih, njena pripravljenost za izvedbo (potrebna dovoljenja, finančna
sredstva) ter njena skladnost z razpisnimi pogoji.
POGOJI ZA UPRAVIČENOST

DA

NE

Operacija je skladna s cilji sklada:
a) EKSRP ali b) ESRR
Skladnost s
strateškimi
dokumenti

Pripravljenost
za izvedbo

Operacija je skladna s cilji Strategije lokalnega razvoja
Operacija prispeva k doseganju horizontalnih ciljev EU
a)
b)
c)
d)

podnebne spremembe
okolje
inovativnost
enakost med spoloma in nediskriminacija

Za operacijo so izdana vsa potrebna dovoljenja, kot jih za izvedbo
določa področna zakonodaja
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Operacija se ne financira iz drugih nacionalnih virov ali EU skladov
(preprečitev dvojnega financiranja posameznih aktivnosti)
Financiranje

Operacija ima zagotovljene finančne vire za izvedbo operacije oz.
ima zaprto finančno konstrukcijo
Operacija je izdelana v skladu z razpisnimi pogoji – vloga je po
morebitni dopolnitvi popolna

Osnovni
kriterij

Operacija se še ni pričela izvajati
Operacija se bo izvedla na območju občin Bloke, Cerknica ali
Loška dolina.

Operacija mora izpolnjevati vse pogoje za upravičenost. V primeru neizpolnjevanja se ne uvrsti v
nadaljnje ocenjevanje.
Pri oblikovanju kriterijev, ki so predmet točkovanja, smo izhajali iz ciljev SLR. Zasnovanih je bilo 10
med seboj precej uravnoteženih kriterijev, ki odražajo zasnovo celotne strategije ter spodbujajo
aktivnosti, ki so jih prebivalci območja identificirali kot pomembne.

Št.

Max.
točk
KRITERIJI – OPIS KRITERIJA

1. Izvedljivost
operacije

2. Stroškovna
ustreznost

3. Inovativnost

Aktivnosti operacije so natančno opredeljene in izvedljive ter
vodijo k doseganju konkretnih rezultatov, terminski načrt je
realen, pregleden in skladen z načrtovanimi aktivnostmi

10

Aktivnosti operacije so skromno/pomanjkljivo opredeljene,
terminski načrt je delno ustrezen glede na načrtovane
aktivnosti

5

Aktivnost in rezultati so našteti, vendar ne izkazujejo logičnega
sosledja in posledično načrtovanih rezultatov, terminski načrt ni
ustrezen

0

Načrtovani stroški operacije so skladni z vsebino oz. rezultati
operacije

7

Načrtovani stroški operacije so delno skladni z vsebino oz.
rezultati operacije

4

Stroški operacije so slabo načrtovani

1

Operacija je inovativna in ustvarja novo dodano vrednost v
okolju (uporaba novih metod, pristopov in programov, uvajanje
novih storitev in proizvodov, uvajanje novih znanj,..)

10

Operacija je delno inovativna (vsebina operacije ni nova, se pa
izvaja na drugačen način ali vključuje nove ciljne skupine)

6

Operacija uporablja poznane pristope ali rešitve, ki so se v
območju že izvajali.

2

Operacija ne izkazuje inovativnosti

0

73

4. Trajnost operacije

Rezultati operacije zagotavljajo nadaljnje izvajanje vsebin ali
omogočajo izvajanje novih operacij (zagotovljeno upravljanje
skupnih kapacitet, zagotovljeno trženje novih produktov in
storitev,…)

10

Rezultati operacije omogočajo nadaljnje izvajanje vsebin
(oblikovane metode in orodja, promocijski material, …)

6

Trajnost operacije ni zadostno predstavljena (organizacijsko,
finančno)

2

Operacija ne izkazuje trajnosti

0

5. Ustvarjanje pogojev Operacija jasno zagotavlja vsaj eno novo delovno mesto za
za delovna mesta
polni delovni čas (kakršnakoli oblika, ki zagotavlja plačevanje
prispevkov pokojninskega in invalidskega zavarovanja za polni
delovni čas)

15

Operacija omogoča zaposlitev za krajši delovni čas
(kakršnakoli oblika, ki zagotavlja plačevanje prispevkov
pokojninskega in invalidskega zavarovanja za polovični delovni
čas)

12

6. Razvoj novih
programov,
produktov in
storitev

7. Teritorialna
pokritost

8. Vpliv na okolje

9. Vključevanje
ranljivih skupin

Operacija ponuja možnost ustvarjanja delovnega mesta ali
samozaposlitve (odprtje dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
odprtje s.p.-ja ob redni zaposlitvi, doregistracija obstoječe
dejavnosti)

8

Operacija zagotavlja ohranjanje obstoječega delovnega mesta

5

Operacija ne predvideva novega delovnega mesta

0

V okviru operacije bosta nastala vsaj 2 nova programa,
produkta ali storitvi

10

V okviru operacije bo nastal 1 nov program, produkt ali storitev

5

Operacija ne predvideva novih programov, produktov ali
storitev

0

Operacija se izvaja na območju vseh treh občin

5

Operacija se izvaja na območju dveh občin

3

Operacija se izvaja samo na območju ene občine

1

Operacija predvideva pilotno izvedene aktivnosti, ki
izboljšujejo stanje okolja ali uvajajo nove aktivnosti za
prilagajanje podnebnim spremembam

12

Operacija
vključuje
izobraževalne
aktivnosti
in/ali
usposabljanja, ki prispevajo k ohranjanju ali izboljšanju stanja
okolja oz. prilagajanju na podnebne spremembe

8

Načrtovane aktivnosti ne vplivajo negativno na okolje

4

Iz načrtovanih aktivnosti ni razviden vpliv na okolje

0

Aktivnosti vključujejo oz. so rezultati operacije namenjeni vsaj
trem ranljivim skupinam (mladi, starejši, brezposelni, invalidi in
druge ranljive skupine)

12

Aktivnosti vključujejo oz. so rezultati operacije namenjeni
dvema ranljivima skupinama (mladi, starejši, brezposelni,

6
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invalidi in druge ranljive skupine)

10. Partnerstvo

Aktivnosti ne vključujejo ranljivih skupin, rezultati operacije za
ranljive skupine niso relevantni

0

Pri operaciji vsebinsko in finančno sodelujejo vsaj 4 partnerji iz
vsaj dveh različnih sektorjev (prijavitelj in najmanj 3 partnerji)

9

Pri operaciji vsebinsko in finančno sodelujejo 3 partnerji iz vsaj
dveh različnih sektorjev (prijavitelj in 2 partnerja)

6

Pri operaciji vsebinsko in finančno sodelujeta 2 partnerja iz
različnih sektorjev (prijavitelj in 1 partner)

3

Operacija ne predvideva partnerstva

0

SKUPAJ

100

Maksimalno število točk pri splošnih kriterijih bo 100, natančneje pa bodo vrednostno in vsebinsko
kriteriji razdelani v Navodilih za pripravo vloge, ki bodo sestavni del razpisne dokumentacije.

Postopek obravnave vlog
Maksimalno možno število točk, ki jih lahko operacija prejme, je 100. Minimalni vstopni prag za
odobritev operacije je 60 točk. Operacija, ki bo pridobila manj kot 60 točk, ne more biti izbrana za
sofinanciranje. Med vlogami, ki dosežejo vstopni prag 60 točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje
število točk, do porabe sredstev za posamezni javni razpis. Vloge, ki ne dosegajo minimalnega
vstopnega praga ali ne izpolnjujejo pogojev za upravičenost, se zavrnejo. Če imata na zadnjem mestu
seznama ocenjenih vlog na javni razpis dve ali več operacij enako število prejetih točk, se vloge na
javni razpis odobrijo na podlagi naslednje razvrstitve meril za izbor vlog (po spodnjem vrstnem redu):





število točk pri delovnih mestih,
število točk pri trajnosti,
število točk pri partnerstvu,
število točk pri teritorialni pokritosti.

Postopek za izbor operacij ter opis meril za ocenjevanje operacij sta sestavni del razpisne
dokumentacije.

Zagotavljanje preglednosti prijavnega in izbirnega postopka
Preglednost prijavnega postopka bo zagotovljena z javno objavo javnega poziva za izbor operacij in
razpisno dokumentacijo, ki ju predhodno potrdi Upravni odbor. Javni razpis z merili je tudi obvezna
priloga SLR, s čimer je še dodatno zagotovljeno, da so vsebine pripravljene v skladu z zakonodajo ter
pregledane s strani neodvisnih strokovnjakov. Dodatne informacije glede pogojev za prijavo bodo
možne izključno preko elektronske pošte. Vsa korespondenca bo zbrana v dokumentu Vprašanja in
odgovori, ki bo javno objavljen na spletni strani LAS. Dokument se bo dopolnjeval sproti, najmanj pa
vsaka 2 dni. Zadnja vprašanja bodo možna do 5 dni pred rokom za oddajo vloge.
Preglednost izbirnega postopka bo zagotovljena z javnim pozivom za sodelovanje v Ocenjevalni
komisiji, s preglednim postopkom izbire prijavljenih kandidatov ter s preglednim in transparentnim
postopkom ravnanja s prispelimi prijavami. Dokončna odločitev bo vsem dostopna na spletni strani
LAS.
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Preglednost obeh postopkov bo zagotovljena tudi z zagotavljanjem ustrezne komunikacije z mediji z
namenom obveščanja vseh potencialnih interesentov za oddajo prijave na javni poziv. Predvidene so
objave v lokalnih medijih, informacije preko lokalnih radijskih in televizijskih postaj.
Preprečevanje konflikta interesov
Upravni odbor lahko razreši člana Ocenjevalne komisije, če ta krši partnersko pogodbo, druge splošne
akte LAS, predpise ali sklepe organov LAS, če deluje nestrokovno, če ne deluje neodvisno ali če
deluje v nasprotju z nameni in interesi LAS. Član Ocenjevalne komisije ne more biti član Upravnega
odbora ali Nadzornega odbora. Član Ocenjevalne komisije se izloči iz pregledovanja in ocenjevanja
prijav na javne pozive, kadar je zasebno ali poslovno povezan s prijaviteljem na javni razpis ali
njegovim partnerjem v projektu, ali kadar bi iz drugih razlogov nastalo navzkrižje interesov.
Dokončno potrjevanje seznama operacij, ki bodo sofinancirane s sredstvi LAS, opravi Upravni odbor.
Že sama sestava tega telesa (skladno z zakonodajo) zagotavlja preprečevanje konflikta interesov, saj
niti javni organ niti katera koli posamezna interesna skupina nima več kot 49% glasovalnih pravic.
Preglednost izbirnega postopka, ki preprečuje navzkrižje interesov, se zagotovi tudi na način, da pri
odločitvi o izbiri najmanj 50% glasov prispevajo interesne skupine, ki niso javni sektor. V skladu s tem
je, pri potrjevanju operacij v času glasovanja, treba zagotoviti sklepčnost, ki pa hkrati upošteva
izpolnjevanje pogoja iz prejšnjega odstavka.
Iz glasovanja se obvezno izločijo člani Upravnega odbora, katerih operacija je na seznamu
predlaganih za potrditev oziroma imajo kakršenkoli drugi interes pridobitve nepovratnih sredstev iz
naslova obravnavanega javnega poziva.
Postopek prijave in izbora operacij, kjer je upravičenec LAS

LAS lahko v sodelovanju s partnerji pripravi in izvaja operacije, ki imajo širšo korist za lokalno
območje, kadar gre za skupno operacijo, ki povezuje pomembne razvojne partnerje, ki pa niso
sposobni sami pripraviti in izvesti operacije ali kadar za ukrep predviden v SLR, za katerega v
predhodnih pozivih ni bilo (dovolj) prijavljenih operacij in tako prispeva k doseganju vseh zastavljenih
ciljev.
Upravni odbor LAS potrdi operacije, ki jih bo izvajal LAS na predlog Vodilnega partnerja. Take
operacije gredo direktno v potrditev na ARSKTRP ali MGRT.
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16. Finančni načrt, vključno s finančno razdelitvijo po zadevnih skladih iz te
uredbe v skladu s finančnim okvirjem
Izračun financiranja LAS Notranjska temelji na formulah, določenih za posamezni sklad v Uredbi
CLLD:
a) Financiranje iz sklada EKSRP je bilo določeno na podlagi predpisane formule:
16.767 x 10 € + 482,9 x 550 € + (1 x 70.000 € + 1 x 60.000 € + 1 x 55.000 € = 618.265 €

(Število prebivalcev LAS × vrednost točke) + (površina LAS × vrednost točke) + (razvitost
občin × vrednost točke)
Na podlagi pregleda uspešnosti (doseganje mejnikov na dan 31.12.2018, 19. člen Uredbe CLLD) je
LAS upravičen do dodatnih sredstev v skupni višini do največ 419.099,47 €.

b) Financiranje iz sklada ESRR:
V izračun je vključeno eno medobčinsko središče (Cerknica) ter ostala urbana območja: Rakek,
Begunje pri Cerknici, Grahovo (Cerknica), Stari trg-Lož (Loška dolina) in Nova vas-Fara (Bloke).
Finančni okvir je bil izračunan po naslednji formuli: Finančni okvir = fiksni del + variabilni del
Fiksni del je bil izračuna na naslednji način: 242.000 € + (242.000 € × 1 (število medobčinskih
središč) × 0,30) in znaša 314.600 €.
Variabilni del pa je bil izračunan na naslednji način: 138.000 € + (138.000 € × 5 (število drugih
urbanih območij) × 0,30) in znaša 345.000 €.
c) Financiranje SKUPAJ: skupna višina sredstev, ki jih ima LAS Notranjska na voljo iz obeh
skladov, znaša -1.696.964,47 €. Glavni sklad v skladu z 2. členom Uredbe CLLD je sklad,
katerega prispevek finančnih sredstev, je na podlagi določenega finančnega okvira, na
posameznem območju lokalne akcijske skupine, najvišji. V primeru LAS Notranjska je tako
glavni sklad ESRR.


Razdelitev sredstev po posameznem skladu

Podukrep
Pripravljalna podpora

Podpora za izvajanje
operacij v okviru strategije
lokalnega razvoja, ki ga vodi
skupnost
Priprava in izvajanje
dejavnosti sodelovanja
lokalne akcijske skupine

Sklad
EKSRP
ESPR
ESRR
EKSRP
ESPR
ESRR
EKSRP
ESPR
ESRR

(EU + SLO) (v EUR)

(v %)

9.676,53 €

0,57%

10.323,47 €

0,61%

1.027.687,94 €

60,56%

367.703,53 €

21,67%

30.000,00 €

1,77%

Podpora za tekoče stroške in
stroške animacije
EKSRP
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ESPR
ESRR

251.573,00 €
1.696.964,47 €

Skupaj

14,82%
100%

Razdelitev finančnih sredstev po posameznem podukrepu in skladu je bila narejena ob upoštevanju
vseh določil javnega poziva. Osnova je bil izračun o višini sredstev, ki pripada območju LAS.
Pripravljalna podpora je bila razdeljena v izračunanem razmerju, za aktivnosti sodelovanja pa je
namenjen znesek, ki ustreza postavljenim izhodiščem in hkrati zadošča za izvedbo načrtovanih
aktivnosti. Predvideva se samo en projekt sodelovanja iz sklada ESRR, ki je natančneje predstavljen v
ustrezni prilogi. Za tekoče stroške in stroške animacije je načrtovanih 20 % sredstev (vsa sredstva
zmanjšana za pripravljalno podporo), kar pa v celotni finančni konstrukciji predstavlja 14,82 %.

EKSRP (EU +
SLO) (v EUR)
Prispevek
sklada

Skupaj (v EUR)

1.037.364,47 €

659.600,00 €

1.696.964,47 €

305.107,20 €

247.350,00 €

552.457,20 €

1.342.471,67 €

906.950,00 €

Lastna soudeležba
Skupaj (v EUR)

ESRR (EU + SLO) ESPR (EU + SLO)
(v EUR)
(v EUR)

- €

2.249.421,67 €

Lastna soudeležba je bila izračunana na podlagi ocene, da bodo vse operacije sofinancirane iz sklada
EKSRP v višini 85%, iz sklada ESRR pa v višini 80%..Ocena je bila narejena na podlagi nabora
projektov, ki smo jih zbrali v fazi priprave SLR in na osnovi dejanskega stanja po prvih dveh javnih
pozivih.
Načrtovana dinamika črpanja sredstev za posamezne podukrepe po letih

Podukrep

Sklad
(EU +
SLO)

2016

2017

Podpora za
EKSRP
izvajanje operacij
v okviru strategije
ESRR
lokalnega razvoja,
ki ga vodi
ESPR
skupnost
Priprava in
izvajanje
dejavnosti
sodelovanja
lokalne akcijske
skupine

2018

2019

2020

2021

2022

2023

79.651,43 €

57.019,14 €

134.472,21 €

300.000,00 €

318.897,46 €

137.647,70 €

58.212,79 €

54.629,42 €

60.000,00 €

75.803,04 €

55.000,00 €

64.058,28 €

EKSRP
30.000,00 €

ESRR
ESPR
EKSRP

Podpora za tekoče
stroške in stroške ESRR
animacije

49.466,03 €

39.791,81 €

36.932,75 €

31.300,00 €

31.300,00 €

31.300,00 €

31.482,41 €

49.466,03 €

177.656,03 €

178.581,31 €

225.772,21 €

407.103,04 €

405.197,46 €

233.188,39 €

ESPR
Skupaj

- €

Načrtovana razdelitev sredstev po posameznih tematskih področjih ukrepanja
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Sklad
(EU +
SLO)

Tematsko
področje

Ustvarjanje
delovnih mest

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

EKSRP

42.927,07 €

17.897,62 €

60.257,40 €

25.000,00 €

25.000,00 €

28.917,91 €

ESRR

31.716,25 €

16.658,26 €

35.000,00 €

30.000,00 €

25.000,00 €

31.625,49 €

36.724,36 €

39.121,52 €

54.214,81 €

205.127,60 €

217.467,23 €

75.032,42 €

20.000,00 €

69.872,40 €

76.430,23 €

33.697,37 €

ESPR

Razvoj osnovnih
storitev

EKSRP
ESPR
EKSRP

Varstvo okolja in
ESRR
ohranjanje narave
ESPR
Večja vključenost
mladih, žensk in
drugih ranljivih
skupin
Skupaj



EKSRP
ESRR

26.496,54 €

37.971,16 €

25.000,00 €

45.803,04 €

30.000,00 €

32.432,79 €

137.864,22 €

111.648,56 €

194.472,21 €

375.803,04 €

373.897,46 €

201.705,98 €

ESPR
- €

- €

Stopnja sofinanciranja po posameznih podukrepih

Podukrep
Podpora za izvajanje operacij v okviru
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi
skupnost
Priprava in izvajanje dejavnosti
sodelovanja lokalne akcijske skupine
Podpora za tekoče stroške in stroške
animacije

EKSRP (v %)

ESRR (v %)

85% oz. 60%

80%

ESPR (v %)

80%
100%

Pri določanju odstotka sofinanciranja po posameznih skladih je Upravni odbor LAS na svoji seji dne 9.
12. 2015 sprejel sklep, da se operacije sofinancirajo na naslednji način:




Sklad EKSRP:
o operacije z dodano vrednostjo, kot so skupni interes, skupina upravičencev, dostop
javnosti do rezultatov operacije, inovativne značilnosti operacije na lokalni ravni,
integrirane operacije - sofinanciranje 85 % upravičenih stroškov
o operacije, ki ne izkazujejo prej naštetih dodanih vrednosti - sofinanciranje 60 %
upravičenih stroškov
Sklad ESRR: sofinanciranje 80% upravičenih stroškov

Na osnovi tega sklepa in razpoložljivih finančnih sredstev iz obeh skladov je bila narejena ocena
lastne soudeležbe.
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17. Priloge
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Seznam članov LAS;
Pogodba o ustanovitvi LAS;
Osnutek javnega poziva za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v
okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«;
Pogodba z vodilnim partnerjem LAS;
Indikativna lista operacij sodelovanja LAS, ki bodo sofinancirane s sredstvi ESRR in
Elektronska verzija SLR.

