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Programsko obdobje 2014 - 2020

LAS Srce Slovenije je tudi v novem programskem obdobju 
organiziran kot lokalno pogodbeno partnerstvo, ustanovljeno 
z namenom spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja 
na območju Srca Slovenije po pristopu »od spodaj navzgor«, 
ob upoštevanju lastnih razvojnih potencialov in zmogljivosti, 
predvsem krepitve socialnega kapitala z aktivnim 
vključevanjem prebivalstva v skupno načrtovanje in 
odločanje o lastnem lokalnem razvoju.



Programsko obdobje 2014 - 2020

Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost -
CLLD

Pravne podlage:
•Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi 
skupnost, programskem obdobju 2014 – 2020 
(Uredba CLLD)
•Program razvoja podeželja 2014-2020
•OP za izvajanje evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014-2020
•OP Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 
2014-2020



• Ustanovitev LAS Srce Slovenije (27. november 2007 - podpis 
konzorcijske pogodbe) – programsko obdobje 2007-2013

• Delavnice z lokalnimi akterji v letu 2015, animacija, osebni 
sestanki,…

Na poti do LAS



• Ustanovitev Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije (12. Marec 
2015 – podpis nove konzorcijske pogodbe)

• 39 ustanoviteljev, trenutno 44 članov

LAS Srce Slovenije 2014 - 2020



LAS-i v Sloveniji 2007-2013
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Severovzhodni del 
osrednjeslovenske regije 
– 6 občin

Območje: 751,5 km2 
(3,6% od SLO ozemlja)

Št. prebivalcev: 
66.597 (31.7.2014) 

Gostota prebivalstva: 
88,6 preb./km2



Organiziranost LAS Srce Slovenije

Organi LAS: 

Skupščina

- Organ upravljanja

- 39 ustanovnih članov

- 5 novih članov

Razvojni svet

- Organ odločanja

-9 izvoljenih članov 

(3 javni sektor, 

3 zasebni sektor, 3 ekonomski 

sektor)

Predsednik

Vodilni partner

Razvojni center Srca Slovenije

-Upravljanje izvajanja SLR in 

animacija lokalnega razvoja

Nadzorni svet

- Organ nadzora

- 3 izvoljeni člani 



Strategija lokalnega razvoja

RAZVOJNA VIZIJA OBMOČJA LAS:
„LAS Srce Slovenije – z razvojem ljudi ustvarjamo 
prostor priložnosti za turizem, zdravje in dobro počutje“

TEMATSKA PODROČJA:
• Ustvarjanje delovnih mest
• Razvoj osnovnih storitev
• Varstvo okolja in ohranjanje narave
• Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih

skupin



Tematsko področje USTVARJANJE DELOVNIH MEST
Cilj Kazalnik Ciljna vrednost kazalnika 

31.12.2023

Izboljšanje podjetniške kulture Število novih delovnih mest
Število dogodkov za izboljšanje podjetniške 
kulture 

EKSRP 2
EKSRP 6

Povečanje inovativnosti in 
kreativnosti

Število partnerstev za spodbujanje 
podjetniške inovativnosti in kreativnosti

EKSRP 4

Povečanje družbene moči 
deležnikov

Število akcij za izboljšanje družbene moči 
deležnikov

EKSRP 2

Izboljšanje urejenosti 
podeželskega okolja in 
urbanih območij

Število urejenih podeželskih/urbanih jeder in 
prostorov

EKSRP 5

Cilji in kazalniki



Tematsko področje RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV
Cilj Kazalnik Ciljna vrednost kazalnika 

31.12.2023

Okrepitev lokalne identitete Število lokacij/akcij, ki izpričujejo lokalno 
identiteto

EKSRP 10

Izboljšanje trženja turistične 
destinacije Srca Slovenije in 
povečanje diverzifikacije 
turistične dejavnosti

Število akcij za izboljšanje trženja turistične 
destinacije 

EKSRP 5

Povečanje lokalne samooskrbe 
s hrano

Število registriranih dopolnilnih dejavnosti
Število storitev/načinov za povečanje lokalne 
samooskrbe

EKSRP 3
EKSRP 5

Izboljšanje kakovosti bivanja Število storitev za izboljšanje kakovosti 
bivanja

EKSRP 5

Izboljšanje kakovosti in 
števila lokalnih storitev

Število storitev za povečanje diverzifikacije 
turističnih dejavnosti

EKSRP 15



Tematsko področje VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE 
NARAVE

Cilj Kazalnik Ciljna vrednost kazalnika 
31.12.2023

Izboljšanje biotske in 
krajinske raznovrstnosti

Lokacije za ohranjanje biotske in krajinske 
raznovrstnosti

EKSRP 1

Izboljšanje okoljske 
ozaveščenosti in stanja okolja

Število storitev za večjo okoljsko 
ozaveščenost
Število okoljskih informacij 

EKSRP 4

EKSRP 4

Povečanje socialnih funkcij 
gozda

Število storitev za povečanje socialnih funkcij 
gozda

EKSRP 1



Tematsko področje VEČJA VKLJUČENOST MLADIH, ŽENSK 
IN DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN

Cilj Kazalnik Ciljna vrednost kazalnika 
31.12.2023

Izboljšanje znanj in 
kompetenc podeželskih 
akterjev

Število medgeneracijskih dogodkov z 
vključenimi RCS

EKSRP 6

Povečanje deleža neformalne 
oskrbe na domu

Število storitev neformalne oskrbe na domu EKSRP 3

Izboljšanje socialnega 
kapitala 

Število vzpostavljenih partnerstev za 
izboljšanje socialnega kapitala

EKSRP 10

Izboljšanje pogojev za delo 
prebivalcev, posebej RCS

Število podpornih storitev za izboljšanje 
pogojev za delo in življenje prebivalcev, 
posebej RCS

EKSRP 3



Ukrepi
Ukrep EKSRP

Ohranjanje biodiverzitete in krajine √

Ohranjanje okolja √

Večfunkcionalna raba gozda √

Ohranjanje in izboljšanje kulturne dediščine √

Izvajanje destinacijskega managementa v Srcu Slovenije √

Spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in razvoj 
inovativnih storitev za starejše 

√

Spodbujanje dopolnilnih dejavnosti in storitev za lokalno 
samooskrbo

√

Oživitev podeželskih in urbanih jeder za izboljšanje 
kakovosti bivanja

√

Spodbujanje inovativnosti in socialnega podjetništva √

Spodbujanje vseživljenjskega izobraževanja in civilne 
participacije 

√



Programsko obdobje 2014 - 2020

Na voljo dva sklada:
EKSRP – Evropski kmetijski sklad, LEADER
ESRR – Evropski sklad za regionalni razvoj

Za javne razpise LAS na voljo: 
EKSRP 875.554,61 EUR, na javnem pozivu2016 razpisanih 
525.000 EUR
ESRR 743.151,24 EUR

Prvi javni poziv za sklad EKSRP je bil objavljen 23.9.2016
Za sklad ESRR pa predvidoma konec leta 2016.



Javni poziv LAS Srce Slovenije

Stopnja sofinanciranja, max. znesek podpore:
EKSRP – 65% upravičenih stroškov, do 40.000 / 80.000 EUR

Obdobje upravičenosti stroškov: 
EKSRP od izdaje odločbe ARSKTRP, največ 3 leta

Upravičenci:
LAS, fizične in pravne osebe. 

Pogoji,ki jih mora izpolnjevati upravičenec:
- stalno bivališče oz. sedež ali registrirana izpostava, 

podružnica, organizacijska enota oziroma poslovna enota 
na območju LAS 

- ima zagotovljena sredstva za lastno sofinanciranje 
operacije (iz lastnih virov, iz drugih zasebnih virov). 



Javni poziv LAS Srce Slovenije

Območje izvajanja:

EKSRP – na območju občin v LAS: Dol pri Ljubljani, 
Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji razen 
naselje Kamnik, ki ima več kot 10.000 prebivalcev.



Javni poziv LAS Srce Slovenije

Upravičeni stroški:
−stroški dela,

−stroški materiala,

−stroški storitev,

−strošek naložb,

−prispevek v naravi v obliki zagotavljanja dela, blaga in 
zemljišč – max. 10% upravičenih stroškov. 

Razliko do 100 % upravičenih stroškov ter neupravičene 
stroške krije upravičenec kot nosilec operacije in projektni 
partnerji iz lastnih sredstev.



Javni poziv LAS Srce Slovenije

Neupravičeni stroški:
−stroški materiala, opreme in storitev, namenjenih za 
zasebno rabo,
−splošni upravni stroški,
−obresti za dolgove,
−davek na dodano vrednost,

−stroški priprave vloge in zahtevka za izplačilo,

−stroški arheoloških izkopavanj in arheološkega nadzora,
−rabljena oprema in mehanizacija,
−štipendije in nagrade,
−naročnine na časopise in drugo periodiko,
−stroški izobraževanj in usposabljanj, ki niso neposredno 
povezani z aktivnostmi operacije in
−stroški izdelave dokumentacije, študij, analiz, ocen, strategij 
in drugih podobnih raziskav, kadar niso neposredno 
povezane z določeno operacijo.



Merila za izbor operacij –
pogoji upravičenosti

KRITERIJI DA (drži)
NE        

(ne drži)

ADMINISTRATIVNA POPOLNOST (Vloga je administrativno popolna,
izpolnjena na predpisanem obrazcu in v skladu z zahtevami javnega
poziva/Vloga je bila ustrezno dopolnjena po pozivu za dopolnitev vloge).

PRAVOČASNOST (Vloga je prispela pravočasno).

VLAGATELJ (Vlagatelj izpolnjuje pogoje za prijavo na javni poziv).

SKLADNOST S CILJI SKLADA EKSRP ALI ESRR TER SLR (Operacija je
skladna s cilji zadevnega sklada iz katerih bo sofinancirana in prispeva k
uresničitvi ciljev določenih v SLR)

SKLADNOST S HORIZONTALNIMI CILJI EU(Operacija je skladna s
horizontalnimi cilji EU)

OPERACIJA SE ŠE NI PRIČELA IZVAJATI (Predvidene aktivnosti operacije
se še niso pričele izvajati in se ne bodo začele pred obdobjem upravičenosti
posameznega sklada).

PROJEKT SE NE FINANCIRA IZ DRUGIH JAVNIH SREDSTEV
(Upravičeni stroški še niso in ne bodo sofinancirani z drugimi javnimi sredstvi –
prepoved dvojnega sofinanciranja).



KRITERIJI DA (drži)
NE        

(ne drži)

OPERACIJA SE IZVAJA NA OBMOČJU LAS V SKLADU Z ZAHTEVAMI
POSAMEZNEGA SKLADA (V primeru sofinanciranja operacije s sredstvi
EKSRP, se operacija ne izvaja v naseljih, ki imajo več kot 10.000 prebivalcev
(mesto Kamnik) oziroma v primeru sofinanciranja s sredstvi ESRR se operacija
izvaja na območju naselij: Dol pri Ljubljani, Dolsko, Kamnik, Krašnja,Litija,
Lukovica, Mekinje, Moravče, Šentvid pri Lukovici, Šmartno pri Litiji in
Videm.)

ZAPRTA FINANČNA KONSTRUKCIJA (Iz opisa operacije je v vlogi
razvidna zaprta finančna konstrukcija za celotno operacijo in zagotovljeni lastni
finančni viri za izvedbo operacije v celoti. Prikazana je razdelitev posameznih
stroškov po posameznih partnerjih in vrstah stroškov.)

PODJETJE V TEŽAVAH (Podjetje ni v težavah, kot jih določa 2. Člen Uredbe
Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. Junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst
pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z
notranjim trgom z uporabo členov 107. in 108 Pogodbe o delovanju Evropske
unije (UL L št. 193 z dne 1.7.2014, str. 1)

IZDANA VSA DOVOLJENJA (Ob oddaji vloge so za operacijo izdana vsa
dovoljenja, kot jih za izvedbo operacije določa področna zakonodaja)



Merila za izbor operacij –
specifični kriteriji

KRITERIJI Možno število točk Doseženo število
točk

Specifični kriteriji

01 Pripravljenosti operacije za izvajanje 5

02 Inovativnost 10

03 Trajnost operacije 15

04 Ustvarjanje novih delovnih mest 20

05 Doseganje zastavljenih ciljev SLR 10

06 Območje izvajanja 5

07 Trajnostna (sonaravna) raba lokalnih virov in vpliv na okolje 10

08 Vključenost posebnih ciljnih skupin (ženske, mladi,…) 10

09 Vzpostavitev partnerstev iz različnih sektorjev 10

10 Financiranje 5

SKUPAJ 100

Spodnja meja, ki jo mora operacija doseči, da se lahko sofinancira je 60 točk.



Javni poziv LAS Srce Slovenije

Razpisna dokumentacija:

- Javni poziv
- Navodila za pripravo vloge
- Najvišje priznane vrednosti za posamezno vrsto 

upravičenih stroškov
- Vloga za prijavo operacije
- Vzorec pogodbe o sodelovanju med upravičencem 

(vlagateljem) in partnerjem



LAS Srce Slovenije

Kidričeva 1
1270 Litija

www.las-srceslovenije.si, las@razvoj.si
+386(0)1 89 62 710


