
Izkušnje z izvajanjem osi Leader LAS Srce 
Slovenije in povezovanje v EU partnerstva

Litija, 5. marec 2009



Izhodišča o osi Leader

• Program razvoja podeželja RS 2007-2013

• 4. os (os LEADER) – ukrepi:

- Vodenje LAS, pridobitev strokovnih znanj, animacija območja
- Spodbujanje medregijskega in čezmejnega sodelovanja
- Izvajanje lokalnih razvojnih strategij
• Cilji pristopa Leader:

- Izgradnja lokalnih zmogljivosti
- Izboljšanje zaposlenosti
- Diverzifikacija dejavnosti na podeželju
- Spodbujanje lokalnega razvoja
- Izboljšanje upravljanja na podeželskih območjih
- Širjenje inovativnosti 



Izhodišča o osi Leader

• Načela pristopa LEADER:
- 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

Leader je namenjen vsem zainteresiranim akterjem, ki želijo poiskati in razviti
lokalne pobude za razvoj podeželja in sodelovati pri njihovi izvedbi.



Pot do ustanovitve LAS Srce Slovenije

- usposabljanje in animacija lokalnih akterjev (programi CRPOV, PRP, ORP,…)



Pot do ustanovitve LAS Srce Slovenije

Razvojno partnerstvo središča 

Slovenije

Trkamo na vrata dediščine

- povezovanje območja (RPSS, projekt Trkamo na vrata dediščine,…)



Ustanovitev LAS (27.11.2007)



Območje LAS Srce Slovenije
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• 6 občin Osrednjeslovenske razvojne 
regije
• 751 km2 (3,6% površine SLO)
• 62.350 prebivalcev
• 83 preb./km2
• 1 naselje nad 10.000 prebivalcev 
(Kamnik)



Osnovni podatki o LAS

• Ni pravna oseba, je družba (societas) – konzorcijska pogodba
• Samostojna organizacijska enota pri RCL (ločen račun)
• Pooblaščenec LAS je predsednik razvojnega sveta
• Organi LAS: 
- Skupščina – organ upravljanja (29 ustanovnih članov+1 nov član)
- Razvojni svet – organ odločanja (10 izvoljenih članov)
- Upravljalec – projektni in finančni manager



Delovanje LAS



Financiranje LAS Srce Slovenije

• LEADER  sredstva: 
- izvajanje LRS – okoli 150.000 € letno
- delovanje – okoli 35.000 € letno

• Lastna sredstva LAS:
- izvajanje LRS - 1 € na prebivalca občine (razvojni evro)= 45.000€
- delovanje, animacija, usposabljanje - 50% glede na sredstva 

Leader, enaki deleži po občinah

� večji izplen občin kot so vložena sredstva (2-3 x)
� koristno porabljena sredstva – vidni rezultati na terenu



Razumevanje lokalne razvojne strategije

• LRS temelji na lokalnih razvojnih potencialih, izraženih potrebah in 
definiranih problemih

• Uresničevanje v konkretnih, izvedljivih projektih
• Inovativni, trajnostni projekti, ki prispevajo k razvoju celotnega 

območja
• Izvedba projektov po načelih LEADER s pomočjo javnih in zasebnih 

finančnih virov



Razvojna strategija LAS Srce Slovenije

• Izhaja iz Razvojnega programa podeželja Trkamo na vrata 
dediščine (2006; 8 občin) – ta pa iz prvega RPP (2004; 13 občin)

• Aktivno sodelovanje lokalnih koordinatorjev občin, društev, 
organizacij in posameznikov

• Potrjena z odločbo MKGP 31.7.2008
• Izdelana za obdobje 2007-2015; po potrebi ažuriranje



Razvojna strategija LAS Srce Slovenije

• Razvojna vizija:
Z inovativnimi pristopi pri izrabi obstoječih potencialov 
zagotavljati vitalnost podeželja na območju Srca Slovenije in 
njegovo trajnostno rast.

• Prioritetno področje:
Izboljšanje kakovosti življenja na podeželju.

• 6 prioritetnih nalog



Delovanje LAS

• 14 vlog za leto 2008, od tega 12 potrjenih za sofinanciranje v skupni 
vrednosti 140.700 €

• 19 vlog za leto 2009, od tega 17 potrjenih za sofinanciranje v skupni 
vrednosti 190.000 €

• Prijavitelji: društva, posamezniki, javne institucije, zadruge, s.p.

– izbor projektov na 1. javnem pozivu LAS za 2008 in 2009



Izvajanje razvojne strategije LAS

– začetek izvajanja potrjenih projektov







Kaj smo spoznali…

• Nujen strokoven pristop k upravljanju
• Naučiti podeželske akterje priprave in vodenja projekta ter širšega 

razmišljanja o vsebinah
• Lastna sredstva se lahko zagotovijo z velikim angažiranjem in 

vidnimi rezultati
• Gledat preko meja LAS-a (nacionalno, evropsko)
• Leader je le eden od virov za razvoj podeželja
• LAS-i smo sami odgovorni za pridobitev zaupanja MKGP in s tem 

zmanjšanja birokracije 
• Potrebno preseganje lokalizmov z zelo dobro komunikacijo



Naše izkušnje smo pripravljeni deliti z 
vami…

Kontakt:
Center za razvoj Litija, d.o.o.

Kidričeva 1
1270 Litija

01 8962 713
las@razvoj.si

www.razvoj.si/las


