
 

 

Center za razvoj Litija, d.o.o., Kidričeva 1, SI-1270 Litija, SLOVENIA, www.razvoj.si 
T: +386 1 8962 710, F: +386 1 8962 712, info@razvoj.si, VAT: SI35375701 

 

1 

 

 

LAS Srce Slovenije – od negotovih začetkov 

do vidnih rezultatov na območju 
 

Lukovica, 4. december 2008 
 
V četrtek, 4. decembra 2008, je v Čebelarskem centru Slovenije 
potekalo srečanje, ki ga je organizirala Lokalna akcijska skupina 
(LAS) Srce Slovenije. Namen srečanja je bila predstavitev LAS Srce 
Slovenije skozi uspešne projekte, sofinancirane s sredstvi Leader, 
hkrati pa je bilo srečanje dobra priložnost za mreženje med 
delujočimi LAS-i v Sloveniji in ostalimi akterji, ki jih zanima razvoj 
podeželja. 
 
LEADER - 4. os Programa razvoja podeželja kot spodbuda razvoju podeželja  

 
V Sloveniji se od leta 2007 izvaja Program razvoja podeželja RS 2007-2013, kjer 
pomembno novost predstavlja njegova 4. os, t.i. os LEADER. Namenjena je spodbujanju 
razvoja zaokroženih podeželskih območij po pristopu od spodaj navzgor, kar pomeni, 
da območja sama izbirajo projekte, ki jih bodo sofinancirala. Pri tem izhajajo iz svojih 
lokalnih razvojnih strategij, ki temeljijo na obstoječih potencialih območja. Pristop 
LEADER je namenjen vsem zainteresiranim akterjem, ki želijo poiskati in razviti lokalne 
pobude za razvoj podeželja in sodelovati pri njihovi izvedbi. 
Temeljna načela pristopa LEADER so: 

• Lokalne razvojne strategije izhajajo iz območja 
• Pristop od spodaj navzgor 
• Lokalne akcijske skupine – javno-zasebna partnerstva 
• Povezani in večsektorski ukrepi 
• Inovativnost 
• Mreženje 
• Sodelovanje na projektih 

 
 
Las Srce Slovenije 
 
Oblikovanje t.i. lokalnih akcijskih skupin (LAS) je bistveno za uspešno izvajanje 4. osi PRP 
in hkrati pogoj za koriščenje sredstev Leader tako za delovanje LAS kot za izvajanje 
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lokalnih razvojnih strategij.  Do sedaj v Sloveniji deluje 14 lokalnih akcijskih skupin, skupaj 
pa naj bi jih bilo okoli 20, s čimer bo pokrita večina ozemlja Slovenije.   
 
Na območju občin Litija, Šmartno pri Litiji, Dol pri Ljubljani, Moravče, Lukovica in Kamnik 
je bila 21. novembra 2007  s podpisom konzorcijske pogodbe ustanovljena lokalna 
akcijska skupina Srce Slovenije.  Njena ustanovitev je logični rezultat dosedanjih 
večletnih aktivnosti animacije in usposabljanja terena,  
zlasti ključnih akterjev za razvoj, tako v okviru programov CRPOV kot Razvojnega 
partnerstva središča Slovenije in dveh Razvojnih programov podeželja. Kot delujoča LAS 
je bila prepoznana z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano konec 
letošnjega julija.  
 
LAS Srce Slovenije sestavlja 29 ustanovnih članov in nov pridruženi član, ki zastopajo vse 
tri ključne sektorje: javni, ekonomski in civilno družbo.  Organi so skupščina, ki jo 
sestavljajo vsi člani LAS, razvojni svet – organ odločanja, ki šteje 10 članov ter 3-članski 
nadzorni odbor. Upravljalec LAS, ki je zadolžen za administrativni in finančni 
management, je Center za razvoj Litija. LAS je na podlagi obstoječega Razvojnega 
programa podeželja Trkamo na vrata dediščine izdelala svojo lokalno razvojno 
strategijo z izbrano prioriteto »Izboljšanje kakovosti življenja na podeželju« in šestimi 
prioritetnimi nalogami, ki sledijo vsem trem osem razvoja podeželja.  
 
Financiranje LAS in izbor prvih projektov 

 
LAS mora zagotavljati lastna sredstva, ki dopolnjujejo sredstva Leader, kar zagotavljajo 
občine v LAS tako, da letno prispevajo 1 razvojni evro na prebivalca občine za izvajanje 
projektov ter potrebno kvoto za delovanje LAS v skupni višini 50% sredstev Leader. Na 
vsak način je izplen občin znatno večji kot znaša njihov vložek v LAS, hkrati pa gre za 
učinkovito naložena sredstva, saj so rezultati projektov hitro vidni.  
 
V maju je LAS objavila prvi javni poziv za izbor projektov za sofinanciranje za leti 2008 in 
2009. Nad odzivom terena je bila prijetno presenečena, saj je za leto 2008 prispelo 
skupaj 14 vlog, od tega je razvojni svet potrdil za sofinanciranje 12 projektov v skupni 
vrednosti 140.700 €, za leto 2009 pa je prispelo skupaj 21 vlog, od tega je bilo za 
sofinanciranje izbranih 17 projektov v skupni vrednosti 190.000 €. Vsebine projektov so 
raznolike in segajo od dviga kakovosti lokalnih proizvodov (sadje, meso), spodbujanja 
okolju prijaznega kmetovanja (ekološko kmetijstvo), krepitve podjetniških jeder na 
podeželju (idejna študija za naselje pasivnih hiš, ureditev okolice zdravilnega gaja, 
ureditev kolesarske točke), izgradnje skupne identitete območja Srca Slovenije, izdelava 
promocijskih gradiv (karta, zgibanka), izvajanje skupnih promocijskih aktivnosti 
(predstavitve na prireditvah na lokalni in nacionalni ravni), animiranje in usposabljanje 
prebivalcev, dvig kakovosti delovanja društev (nabava opreme, kostumov ipd.) ter 
mreženje na slovenski in evropski ravni z izmenjavo dobrih praks in izkušenj.  
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Prepričani smo, da se bo število projektov in njihova kakovost še povečala, hkrati pa 
bodo nadaljnji pozivi bolj ciljno usmerjeni, saj je potrebno s potrjenimi projekti slediti 
ciljem lokalne razvojne strategije. 
 
Zaključek 
 
Črpanje sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja je končno steklo 
tudi na LEADER osi. Preslabo pripravljeni na novo finančno perspektivo smo »izgubili« 
leto 2007, zato smo v našem LAS-u letos »prehitevali« MKGP, ker smo si zadali cilj, da 
sredstva za leto 2008 morajo biti porabljena in rezultati vidni. V to pionirsko delo – s tem 
mislimo postavitev lastnih pristopov in načinov delovanja lokalne akcijske skupine – smo 
vložili veliko časa in energije, več kot ga nam je pripravljena priznati država s sredstvi za 
upravljanje LAS-a. Zato  na terenu pričakujemo velike rezultate, tudi s pomočjo drugih 
sredstev – evropskih in lokalnih, katere si bomo prizadevali pridobiti. Vsebinsko bomo 
polnili naše »Srce Slovenije«, blagovno znamko, ki povezuje središčni del Slovenije in cilja 
na trajnostni sonaravni razvoj. 
Z današnjim dogodkom želimo prispevati k razvoju slovenskega podeželja, kjer so 
veščine, povezovanje, odprtost v evropski prostor manj prisotne kot v drugih resorjih. Z 
izkušnjami in znanjem smo pripravljeni pomagati drugim LAS-om. Od MKGP-ja 
pričakujemo, da bo namenilo del sredstev LEADER osi tudi za mednarodne projekte 
LAS, saj bi s sodelovanjem z LAS-i iz držav, kjer že desetletja koristijo LEADER , hitreje 
nadoknadili zaostanek na področju razvoja podeželja. 
 

 
Prosimo, da se za dodatne informacije obrnete na Center za razvoj Litija, d.o.o., Kidričeva 1, 
1270 Litija  
Telefon: 01 8962 710, e-pošta: info@razvoj.si 
 
 
 
 


