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4. Povzetek SLR
Območje občin Cerkno, Idrija in Logatec se je v programskem obdobju 2014-2020 povezalo v Lokalno
akcijsko skupino LAS s CILjem (v nadaljevanju LAS) in na podlagi potreb območja oblikovalo
Strategijo lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS s CILjem (v nadaljevanju SLR). Območje
LAS predstavlja homogeno geografsko in funkcionalno celoto s skupnimi potrebami in cilji.
LAS s CILjem je lokalno partnerstvo, ustanovljeno po pristopu »od spodaj navzgor« z namenom
uresničevanja potreb lokalnega okolja in ciljev, opredeljenih v SLR, ki se bodo dosegli po pristopu
CLLD »lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost«. LAS, ki bo za uresničevanje ciljev financiran iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR),
bo reševal razvojne potrebe in izzive na štirih tematskih področjih ukrepanja: ustvarjanje delovnih
mest, razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave ter večja vključenost mladih, žensk
in drugih ranljivih skupin. Na podlagi rezultatov delavnic in animacije, v katero je bila vključena
zainteresirana javnost na območju, je LAS s CILjem določil ključne cilje razvoja območja, ki so:
zagotovitev novih delovnih mest na območju SLR, vzpostavitev pogojev za ustvarjanje delovnih mest,
razvoj in oblikovanje novih turističnih produktov oziroma storitev, ohranitev in oživitev dediščine
območja, izboljšanje kakovosti življenja na podeželju, ohranitev, varovanje in primerna raba naravnih
virov in aktiviranje potencialov ranljivih skupin. Aktivnosti, izvedene v okviru SLR, se bodo izvajale na
podeželju in v urbanih naseljih, kar bo prispevalo k izvedbi celovitih in kompleksnih operacij (projektov)
in s tem vplivalo na uresničevanje lokalnih potreb.
Glavni cilj CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja, boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji,
zmanjšanje regionalnih razvojnih razlik ter gospodarski razvoj območij. Poleg tega je cilj prispevati k
ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov. Pripravljena
strategija temelji na družbenih, okoljskih in ekonomskih prednostih lokalne skupnosti in endogenih
razvojnih potencialih območja, in sledi ciljem regionalnih in nacionalnih programov.
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5. Opredelitev območja in prebivalstva, zajetega v SLR
5.1. Splošne geografske značilnosti območja LAS
5.1.1. Velikost in lega območja

Osnovni podatki o območju LAS
s CILjem:
Velikost območja: 598,2 km²
Število občin: 3
Število prebivalcev: 30.417
Statistični regiji: Osrednjeslovenska
in Goriška
(Vir: SURS, stanje na 01. 07. 2014)

Slika 1 in 2: Kartografski prikaz območja LAS s CILjem (Vir: splet)
Območje občin Logatec, Idrija in Cerkno, ki je povezano v LAS s CILjem, je izjemno pestro v
geografskem, ekološkem, botaničnem, hidrografskem, zgodovinskem in kulturnem smislu. Za območje
je značilna raznolika geografsko-geološka sestava, omejene možnosti za kmetovanje in dokaj dobro
razvito gospodarstvo. Izjemna geološka značilnost tega območja je Idrijska tektonska prelomnica, ki
teče po dolini reke Idrijce.
Na vključenem območju občin Logatec, Idrija in Cerkno, v skupni izmeri 598,2 km2, je po podatkih
Statističnega Urada Republike Slovenije leta 2014 živelo 30.417 prebivalcev, gostota poselitve pa je
znašala 50,85 prebivalcev na km2 površja občine. Starostna struktura območja se iz leta v leto slabša,
izjema je le Logatec, kjer se povprečna starost prebivalcev dviguje počasneje kot v celotni Sloveniji.
Na območju so trije občinski centri in sicer Logatec (9291 prebivalcev), Idrija (5952 prebivalcev) in
Cerkno (1590 prebivalcev), v katerih živi 16833 prebivalcev (SURS 2014), kar predstavlja 55,42%
prebivalcev vključenega območja. Območje ima eno središče regionalnega pomena (Idrija), dve
medobčinski središči (Logatec in Cerkno) in osem drugih urbanih območij (Spodnja Idrija, Godovič,
Črni vrh nad Idrijo, Rovte, Hotedršica, Laze, Šebrelje in Dolenji Novaki).
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5.1.2. Utemeljitev geografske zaokroženosti območja LAS
Za območje LAS občin Logatec, Idrija in Cerkno je značilno prehajanje iz predalpskega v dinarskokraški svet. Logatec leži v osrčju Notranjske, na najbolj ugodnem prehodu iz osrednje v zahodno
Slovenijo. Številni naravni prehodi, izoblikovani v obrobni hriboviti pokrajini, namreč vodijo ob Idrijski
prelomni coni v dolino reke Idrijce in od tu dalje proti Cerknemu.
Območje občin Idrija in Cerkno se nahaja v Zahodnem predalpskem hribovju, ki je zelo razčlenjeno in
hribovito. Idrijsko in Cerkljansko hribovje v grobem ločuje reka Idrijca. Doline so ozke, s strmimi
pobočji in tako predstavljajo oviro za razvoj večjih mest. Na tem območju najdemo tudi nekaj
visokogorskih kraških planot, ki ležijo na nadmorski višini od 650 do 800 m n.v. Od njih je najvišje
ležeča Vojskarska planota, katere nadmorska višina je nad 1000 m. Bolj zakraselo površje najdemo v
Idrijskem hribovju, kar nakazuje na prehod v dinarsko - kraške pokrajine.
Območje Logatca v celoti leži v osrčju Notranjske, na stiku dveh velikih geografskih makro-regij;
alpskega in dinarskega sveta na področju krasa, za katerega so značilni pojavi vrtač, podzemnih
voda, jam, brezen, visokih kraških planot in polj. Na dolomitnih tleh prevladujejo pašniki in travniki,
drugje pa bogati gozdovi, ki so že v preteklosti s pomembnimi cestnimi sečišči usmerjali življenjske
tokove, ki so se razvijali zlasti ob prevozništvu in lesarstvu.
Relief je razen na Logaškem in Planinskem polju ter nekaterih visokogorskih planotah IdrijskoCerkljanske razgiban, kar omejuje intenzivnejše kmetovanje na območju. Omejitve so: razgibanost
pokrajine, večji nakloni zemljišč, nadmorska višina, plitka tla, velika gozdnatost, nerazporejena količina
padavin in slab vodni režim tal. Zaradi slabih naravnih pogojev med kmetijskimi površinami močno
prevladujejo travniki.
Velik del vključenega ozemlja sodi v območja različnih varstvenih režimov (območja Nature 2000,
krajinski park, območja varstva vodnih virov). Ob hribovitosti (veliki nakloni terena) in bogati
poraščenosti z gozdom predstavljajo navedene značilnosti omejitve za razvoj, hkrati pa ponujajo tudi
prednosti, predvsem za razvoj sonaravnega turizma in rekreacije.

5.1.3. Strukturne danosti območja LAS
Prebivalce območja poleg bogate naravne dediščine družijo skupne zgodovinske izkušnje, od
kontrabantarstva, vojnih viher, rapalske meje do skupne kulturne dediščine, ki vključuje idrijsko čipko
kot rokodelsko posebnost, kovaštvo, žagarstvo in bogato kulinariko območja. Velik del LAS s CILjem
se uvršča med območja z omejenimi dejavniki za kmetijske dejavnosti. Naravne danosti območja
pogojujejo zelo podoben način upravljanja z zemljo. Kmetijska gospodarstva so se v preteklosti in še
danes poleg gozdarstva preživljala predvsem z živinorejo, ki je v neugodnih geografskih razmerah
omogočala preživetje marsikatere kmetije. Družbeno geografsko je to območje definirano predvsem z
razpršeno poselitvijo, ki se je oblikovala kot avtohtoni poselitveni vzorec – posamezne kmetije v celkih
in hkrati s staranjem prebivalstva. Zmanjšanje pomena kmetijstva vse bolj nadomešča koncentracija
dejavnosti v mestih - pomembna je predvsem predelovalna industrija in storitvene dejavnosti. Skupno
območju LAS je tudi dobro razvito društveno življenje, ki skrbi za ohranjanje in prenos bogate tradicije
območja . Ljudje so mnenja, da je na območju, ki ima podobne razvojne probleme in izzive, smiselno
iskati potenciale in skupne rešitve.
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5.1.4. Opis stanja okolja
Za območje SLR občin Logatec, Idrija in Cerkno podatki Statističnega urada za leto 2010 kažejo, da
več kot polovico območja prekriva gozd ali površine v zaraščanju, dobrih 45% je kmetijskih zemljišč,
od tega je 35% zemljišč v uporabi in dober odstotek neplodne zemlje.
Kmetijska
Nerodovitna
zemljišča skupaj
Gozd (ha)
Skupaj (ha)
zemljišča (ha)
(ha)
Logatec
3793
5009
117
8919
Idrija
5580
7244
118
12942
Cerkno
4158
3693
194
8045
Skupaj
13531
15946
429
29906
Delež (%)
45,25
53,32
1,43
100
Tabela 1: Raba površin na območju LAS s CILjem (Vir: SURS, popis kmetijstva 2010)
Občina

Kmetijske površine v uporabi
Naravni pogoji za intenzivno kmetijstvo so v večjem delu območja neugodni. Glavna ovira zanj sta
razčlenjen strm teren z visoko povprečno nadmorsko višino in neugodna kamninska sestava. Območje
ima zaradi naravnih danosti omejene pogoje za kmetovanje. Podatki iz popisa kmetijskih
gospodarstev leta 2010 so pokazali, da je delež kmetijskih zemljišč v uporabi glede na celotno
površino vključenega območja 18,9%, kar je 4,5 % manj kot znaša slovensko povprečje. Na območju
je 1500 kmetijskih gospodarstev, ki povprečno razpolagajo s 7,2 ha kmetijskih zemljišč, na katerih
prevladujejo trajni travniki in pašniki, v manjši meri jim sledijo njive in trajni nasadi.
Struktura kmetijske zemlje v uporabi narekuje pretežno živinorejsko proizvodnjo. Po zadnjem popisu
kmetijstva leta 2010 podatki kažejo, da je velika večina kmetijskih gospodarstev redila pašno živino
(70%), sledili so jim specializirani pridelovalci poljščin (17,5%). Nekaj je bilo tudi kmetijskih
gospodarstev z mešano rastlinsko pridelavo - živinorejo (7,3%). Na Logaškem in delu Cerkljanske se
kmetje v manjši meri ukvarjajo tudi s sadjarstvom, za katerega pa so primerne le manjše posamezne
lege. Kmetijskih gospodarstev, specializiranih v vrtnarstvo, prašičerejo in perutninarstvo, na tem
območju ni.
Kmetijstvo zaznamuje predvsem planotaste predele vključenega območja, v obliki celkov pa tudi
hribovita območja. Zaradi opuščanja kmetovanja se veliko kmetijskih zemljišč zarašča. Kmetijska
gospodarstva v občini so večinoma majhna. Največ registriranih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah je
povezanih s turizmom, predelavo hrane in z gozdarstvom. Na območju občin Logatec, Idrija in Cerkno
predstavljajo zemljišča, namenjena za kmetijsko uporabo, 35% celotne površine območja.
Večino površin predstavljajo trajni travniki in pašniki 95,46%, skoraj 4% njiv in slab odstotek
trajni nasadi.

Občina

Kmet. zemlj. v
uporabi (ha)

Njive (ha)

Trajni travniki
in pašniki (ha)

Trajni nasadi (ha)

Logatec
Cerkno
Idrija

3376
2905
4399

224
47
138

3128
2820
4247

24
39
14

Skupaj

10680

409

10195

77

Delež (%)
100
3,83
95,46
0,72
Tabela 2: Raba kmetijskih površin v ha (Vir: SURS, popis kmetijstva 2010)
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Raba površin in tipi kmetovanja

Občina

Vsa
zemlj. v
uporabi
(ha)

Kmetijska
zemlj.
skupaj
(ha)

Kmetijska
zemlj. v
uporabi
(ha)

Njive
(ha)

Trajni
travniki in
pašniki
(ha)

Trajni
nasadi
(ha)

Logatec

8919

3793

3376

224

3128

24

5009

117

Cerkno

8045

4158

2905

47

2820

39

3693

194

Idrija

12942

5580

4399

138

4247

14

7244

118

Skupaj
29906
13531
10680
409
10195
77
Tabela 3: Raba površin vključenih občin (Vir: SURS, popis kmetijstva 2010)

15946

429

Gozd Nerodovitno
(ha)
(ha)

Večina kmetij na območju je usmerjena v rejo pašne živine. Prednjačijo rejci goveda, ki redijo
krave za proizvodnjo mleka, ki ga oddajajo v okoliške mlekarne, le manjše število kmetov mleko
predeluje v izdelke, ki jih prodajajo na lokalnih tržnicah ali v manjših trgovinah. V zadnjih letih se je
zaradi nizkih odkupnih cen mleka razširila reja krav dojilj mesnih pasem. Govedu sledi reja drobnice, ki
na območjih z najtežjimi pogoji za kmetovanje skrbi za ohranjanje kulturne krajine. Konji so namenjeni
predvsem rekreativnim dejavnostim, nekaj rejcev redi žrebeta hladnokrvnih pasem za zakol.
Prašičereja je usmerjena le v samooskrbo kmetij, s tržno proizvodnjo se ukvarja le peščica kmetij.
Sadjarstvo je najbolj zastopano na Cerkljanskem, kjer so v višje ležečih vaseh pod Poreznom
zasajeni visokodebelni sadovnjaki, v katerih prevladujejo jablane starih avtohtonih sort,
najpogosteje goriška sevka, ki so jo množično sadili po drugi svetovni vojni, bobovec, kosmački,
kanadka in nekatere sodobne sorte. Sadjarji so že od nekdaj sadje predelovali v kis, sok in sušili sadje
v zasebnih sušilnicah - »pajštvah«. V sadovnjakih je zasajenih tudi kar nekaj koščičarjev. Plodove se
uporabi kot sveže, sušeno sadje ali pa se jih predela v marmelade ali žganje. V ostalih dveh občinah
sadjarstvo ni razširjeno. Na kmetijah so manjši sadovnjaki, katerih pridelek je namenjen za lastno
uporabo in predelavo.
Druge kmetijske dejavnosti so razvite v manjši meri. Čebelarstvo z dolgoletno tradicijo je prisotno
na celotnem območju. Čebelarji pridelke in izdelke največkrat prodajo na domu, lokalnih tržnicah ali ga
prodajo specializiranim trgovcem. Poljedelstvo in vrtnarstvo je slabo razvito in namenjeno
predvsem samooskrbi kmetijskih gospodarstev. Le peščica pridelovalcev organizirano prodaja svoje
pridelke na tržnicah.
Gozdnatost območja in lastništvo gozdov
Za občine Logatec, Idrija in Cerkno je značilna velika gozdnatost območja. Po podatkih Zavoda za
gozdove Slovenije pokrivajo gozdovi v vključenih občinah vsaj 70% površin. Od tega je v zasebni lasti
kar 74,60% gozdov, največ v občini Logatec. Obširni gozdovi so zaradi slabe dostopnosti razmeroma
dobro ohranili svoje značilnosti. Prevladuje gozd bukve in jelke, ki nižje prehaja v dinarske podgorske
bukove gozdove, više pa so čisti visokogorski bukovi sestoji. Gospodarjenje z gozdovi je ob
zagotavljanju ekoloških in socialnih funkcij gozdov usmerjeno v pridelavo kakovostnega lesa, ki je
pomembna podlaga za razvoj lesne industrije, prav tako je dohodek od lesa pomemben za ohranitev
in razvoj hribovskih kmetij in podeželja. Leta 2014 je veliko škodo v gozdovih povzročil žledolom,
katerega posledice poskušajo lastniki gozdov ustrezno sanirati. Gozd je zanimiv tudi z vidika turizma
in rekreacije v naravnem okolju, velik interes pa se kaže tudi po izkoriščanju lesne biomase.

Občina

Površina
gozdov (ha)

Delež gozda
(%)

Delež zasebnega
gozda (%)

Logatec

11651

67,30

80,50

Idrija

22255

75,80

58,80

Cerkno
9154
69,60
84,40
Tabela 4: Gozdnatost območja in struktura lastništva (Vir: Zavod za gozdove Slovenije, 2014)
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Stanje naravnih vrednot
Naravna vrednota je poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi drug vredni
pojav, sestavina oziroma del žive ali nežive narave, naravno območje ali del naravnega območja,
ekosistem, krajina ali oblikovana narava. S sistemom varstva naravnih vrednot se zagotovijo pogoji za
ohranitev lastnosti naravnih vrednot oziroma naravnih procesov, ki te lastnosti vzpostavljajo oziroma
ohranjajo, ter pogoji za ponovno vzpostavitev naravnih vrednot. Na območju občin Logatec, Idrija in
Cerkno je evidentiranih 555 naravnih vrednot, od tega jih je 343 vrednot državnega pomena, kar
kaže na pestrost in pomembnost območja z vidika ohranjanje biotske raznovrstnosti.
Zavarovana in ekološko pomembna območja
Na vključenem območju je 73 zavarovanih območij. Od tega eno širše zavarovano območje, ki se
nahaja v občini Idrija (Krajinski park Zgornja Idrijca) in 72 ožje zavarovanih območij, ki predstavljajo
dva naravna rezervata (Bukov vrh in Visoko barje Jezerc) ter 70 naravnih spomenikov. Krajinski park
Zgornja Idrijca kot edino širše zavarovano območje na območju LAS s CILjem obsega porečje reke
Idrijce od njenega izvira do mesta Idrija v dolžini skoraj 30 km. Meja poteka večinoma po razvodju,
celotna površina parka obsega 4230 ha, od tega je kar 4105 ha razmeroma dobro ohranjenih in
zdravih gozdov, tako da ta svet spada med najbolj gozdnata in najbolj namočena območja v Sloveniji.
V samem parku so območja naravnih rezervatov, arheološki in tehniški spomeniki, naravne
znamenitosti ter pestra flora in favna. Na območju občin Logatec, Idrija in Cerkno je zavarovanih tudi
26 ekološko pomembnih območij.
Delež območij Natura 2000
Območje LAS s CILjem ima skupaj 24100 ha ali 40,27% površin, ki so v območju Natura 2000. Na
območju občin Logatec, Idrija in Cerkno je 20 območij Natura 2000, od tega jih je 18 določenih na
podlagi direktive o habitatih in 2 na podlagi direktive o pticah. Največ teh varstvenih območij je v
občini Idrija, kjer predstavljajo kar polovico površine občine.

Občina

Površina občine
(ha)

Površina območij
Natura 2000 v
občini (ha)

Delež površine
občine, ki je pokrita
z Natura 2000 (%)

Logatec

17311

7868

45,45

Idrija

29370

14928

50,83

Cerkno

13159

1304

9,91

Skupaj
59840
24100
40,27
Tabela 5: Površine, vključene v Natura 2000 (Vir: Stanje podatkov o območjih Natura 2000, april 2013
- Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000))
5.1.5. Stanje infrastrukture
Za kakovostno bivanje prebivalcev in razvoj gospodarstva so poglavitnega pomena dobro razvito
cestno omrežje, urejena komunalna in energetska infrastruktura, telekomunikacije in socialno okolje.
Zaradi zahtevnosti terena in oddaljenosti posameznih vasi od mestnih središč so vlaganja v
infrastrukturo in vzdrževanje visoka in zahtevna. Z razvojem ustrezne infrastrukture, ki bo v bodoče
omogočala hitrejšo fizično dostopnosti do dobrin skupnega pomena, in z razvojem novih tehnologij, ki
bodo zagotavljale dostopnost (do informacij in storitev) na daljavo, bo mogoče preprečiti nastajanje in
širjenje nerazvitih območij, v katerih so ali bi bili pogoji življenja slabši.
Cestna in železniška infrastruktura
Omrežje državnih cest v vključenih občinah je primerno razvejano, vendar je njihovo stanje slabo in
potrebno rekonstrukcije. Ceste so ozke in ovinkaste, kar ne dopušča velikih potovalnih hitrosti.
Občinske lokalne ceste in javne poti so večinoma asfaltirane, vendar v slabem stanju zaradi
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obremenjenosti in zahtevnosti terena. Tako predstavlja vzdrževanje in sanacija cestne infrastrukture
veliko investicijo, za katero občine le s težavo pridobivajo sredstva. Najpomembnejšo prometno
povezavo, ki povezuje vključene občine, predstavlja državna cesta Logatec – Idrija – Tolmin, ki
povezuje občine z avtocesto in Posočjem. Občina Cerkno ima dostop do avtoceste tudi na gorenjski
strani, vendar je ta povezava slabša. Z obnovo Keltike od Želina do Tolmina se je nekoliko izboljšala
dostopnost proti Posočju, dostopnost do avtocestnega križa pa ostaja enaka, saj se ne skrajšuje čas
vožnje proti Gorenjski in Logatcu. Občina Logatec ima glede na državno prometno omrežje zelo
ugodno lego. Najpomembnejše so povezave v smeri sever-jug: avtocesta Ljubljana – Koper in
železnica Ljubljana – Sežana. Prav tako so pomembne regionalne cestne povezave Logatec – Žiri,
Logatec – Cerknica, Logatec – Postojna in Logatec – Vrhnika. Za območje občin Idrija in Cerkno so
pomembne tudi prometne povezave čez Črni Vrh proti Ajdovščini in povezave proti Škofji Loki.
Javni promet
Čez območje občine Logatec poteka dvotirna železniška proga, ki jo občina potrebuje za gospodarsko
dejavnost in prevoz potnikov. Slovenske železnice imajo v občini železniško postajo Logatec in
železniško postajo Planina v neposredni bližini naselja Laze. Železniških povezav v občinah Idrija in
Cerkno ni. Javni promet predstavlja daljinski in lokalni avtobusni promet, med Idrijo in Spodnjo Idrijo
vozi mestni avtobus, ostala naselja pa so povezana s šolskim prevozom ali z delavskimi avtobusi.
Kolesarske poti in pešpoti
Na območju vključenih občin so rekreacijske pešpoti in kolesarske poti široko zasnovane. Tematska
ponudba (označitve na zemljevidih in terenu) nekaterih poti je bila izvedena v okviru različnih
projektov, številne pa bi bilo potrebno še urediti. Kolesarske poti se združujejo v omrežje, ki povezuje
večja središča in turistične ureditve po celotnem območju občin. Zasnova državnega kolesarskega
omrežja predstavlja pomembne kolesarske poti, Kalce – Idrija – Most na Soči, Brezovica – Vrhnika –
Logatec, Kalce – Col pri Podkraju in lokalne kolesarske poti ter v smereh Črnega Vrha in Žiri.
Komunalna in energetska infrastruktura
Občine imajo dokaj dobro vodovodno oskrbo glede na geografske možnosti, razen nekaterih planot, ki
so vododeficitarna območja. Večina večjih naselij je priključenih na javna vodovodna omrežja, ki so
trenutno vzpostavljena v zadostni meri. Nekoliko problematična je le oskrba naselij, ki se oskrbujejo s
pitno vodo iz vaških vodovodov, katerih kvaliteta ni kontrolirana. V vseh občinah je organizirano ločeno
zbiranje komunalnih odpadkov, ki se organizirano odvažajo. Večja naselja so opremljena z ekološkimi
otoki, v vaseh pa občani zbirajo odpadke v namenskih vrečkah. Kanalizacijski sistemi so zgrajeni v
večjih in gosteje naseljenih območjih občin. Tako je v občini Logatec kanalizacijsko omrežje zgrajeno
le v mestu Logatec, ki pa ni popolno. Tudi na območju občine Cerkno ima samo naselje Cerkno
urejeno kanalizacijo s čistilno napravo. V občini Idrija delujejo štirje kanalizacijski sistemi s komunalno
čistilnimi napravami in sicer v Idriji, Spodnji Idriji, Mokraški vasi in Godoviču. Obstoječe sisteme je
treba delno dograditi, starejše sanirati ter zagotoviti nemoten in ustrezen odtok vode in njeno čiščenje.
Objekti, ki niso povezani z obstoječimi kanalizacijskimi sistemi, imajo odpadne vode speljane v
greznice. Potreben bo sistemski pristop k izgradnji odvajanja in čiščenja odpadnih voda, predvsem po
ostalih naseljih občin. Električno energijo zagotavljata lokalna distributerja, ki imata omrežje primerno
razvejano. Skozi občino Logatec poteka prenosno plinovodno omrežje iz smeri Vrhnike skozi Logatec
in Kalc v smeri Cola. Distribucijsko plinovodno omrežje omogoča plinifikacijo naselja Logatec. S
plinovodnim omrežjem je opremljena večina javnih ustanov. V Idriji je že razvito plinovodno omrežje, ki
za energent začasno uporablja utekočinjeni naftni plin. Načrtovana je gradnja prenosnega plinovoda
za zemeljski plin Kalce - Godovič in merilno regulacijske postaje v Godoviču. Od tu je načrtovana
gradnja distribucijskega plinovoda za zemeljski plin do Idrije in po dolini Idrijce do Spodnje Idrije.
Zasnova razvoja oskrbe z zemeljskim plinom temelji na odločitvi o oskrbi največjih in najgosteje
poseljenih območij občine z zemeljskim plinom. Na območju občin Idrija in Cerkno je podeljenih kar
nekaj koncesij za izkoriščanje energetskega potenciala vodotokov za proizvodnjo električne energije
do 10 MW. Na redkeje poseljenih območjih, kjer se nahaja predvsem individualna stanovanjska
gradnja, se v prihodnje načrtuje predvsem individualna energetska oskrba in pri tem pospešuje
uporabo obnovljivih virov energije. Potencial v bodoče predstavljajo obnovljivi viri energije,
predvsem sončna, vodna ter energija iz lesne biomase, za katero je zaledje biomase zaradi obsežnih
gozdov in žledoloma, katerega posledica je slaba kvaliteta lesa, razmeroma bogato. V LEKu občine
Logatec se omenja tudi bioplin ter energija vetra, v LEKu občine Idrija pa energija vode, ki se jo črpa iz
rudnika. Na območju naselja Cerkno je kot možen obnovljivi vir energije tudi uporaba termalne vode.
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Telekomunikacijsko omrežje
Telekomunikacijsko omrežje je dobro pokrito s telekomunikacijsko infrastrukturo. Zaradi razgibanosti
terena in razpršene poselitve je pokritost nekaterih območij s komunikacijskimi storitvami slabša, a se
je v zadnjih letih s postavitvijo dodatnih prenosnikov signala nekoliko izboljšala. Še vedno ostajajo
manjše sive lise v najbolj odmaknjenih območjih, kjer ni dovolj močnega odboja. Nadaljnji razvoj
telekomunikacijske infrastrukture se bo usmeril v opremljanje naselij s sodobnimi tehnološkimi
rešitvami, kot je širokopasovni dostop do interneta in pokritost čim večjega območja občin s signalom
mobilne telefonije.
Zdravstvo in sociala
Osnovno zdravstveno in zobozdravstveno varstvo je na območju LAS s CILjem pokrito z delovanjem
dveh zdravstvenih domov: v Idriji, z zdravstveno postajo tudi v Cerknem, in zdravstvenim domom v
Logatcu, ki opravljata preventivne in kurativne storitve na področju zdravstvenega varstva in delujeta v
okviru javne zdravstvene mreže. Na območju delujejo tudi zasebne ambulante, večina na področju
zobozdravstva.
V Idriji je locirana tudi Psihiatrična bolnišnica Idrija, ki izvaja svoje dejavnosti na območju s preko
308.000 prebivalci, ki obsega severno in južno Primorsko ter Notranjsko. Psihiatrična bolnišnica Idrija
svojim pacientom nudi celovito psihiatrično zdravstveno nego, socialno in psihološko pomoč ter
delovno rehabilitacijo. Pacientom omogočajo tudi specialistično psihiatrično in psihološko obravnavo v
lastnih ambulantah v Idriji, Spodnji Idriji, Logatcu, Postojni, Izoli in Kopru.
Neposredne naloge po zakonu o socialnem varstvu izvajajo javni socialno varstveni zavodi, ki so
večinoma zastopani v občinah Idrija in Logatec. Na območju LAS deluje pet domov za upokojence in
sicer: Dom upokojencev v Idriji z enotama v Idriji in Marofu ter zasebni dom v Črnem Vrhu nad Idrijo. V
Logatcu je lociran Dom starejših Logatec in zasebni dom Marije in Marte. Na območju je tudi
varstveno delovni center Vrhnika – enota Idrija, ki zagotavlja dnevno varstvo in programe za vključene
varovance. V javnem interesu na področju socialnega varstva delujejo tudi posamezna društva in
humanitarne organizacije, katerih vloga se vedno bolj krepi.

5.2. Gospodarski položaj območja LAS
Po podatkih Statističnega urada je v letu 2014 na območju občin Logatec, Idrija in Cerkno delovalo
2612 podjetij, ki so zaposlovala 11.023 oseb in ustvarila prihodek v višini 1.282.612,000 EUR. Bruto
plača v občinah iz območja SLR je v povprečju 9,3% nižja od slovenskega povprečja. Najnižjo
povprečno plačo imajo prebivalci občine Cerkno, kar za 18%, najvišjo pa v občini Idrija. Januarja 2016
je bilo na območju 2763 aktivnih subjektov (d.o.o., s.p. in druge pravnoorganizacijske oblike), med
katerimi prednjačijo samostojni podjetniki.
Število oseb,
Prihodek (1000
ki delajo
EUR)
Logatec
1206
4057
447014
Idrija
1049
5464
747884
Cerkno
357
1502
87714
Tabela 6: Podjetja po občinah leta 2014 (Vir: SURS, 2014)
Občina

Število podjetij

Število oseb, ki delajo na
podjetje v občini
3,4
5,2
4,2

V Idriji so po zaprtju rudnika živega srebra, ki je zaznamoval gospodarsko in družbeno življenje v
mestu in širši okolici, nastala manjša družinska podjetja ter veliki obrati sodobne elektro in
kovinskopredelovalne industrije, ki precejšni delež proizvodnje izvozijo v tujino. Poleg tega so na
območju velike zaloge lesa, kar pripomore k obstoju in razvoju lesne industrije, ki pa ima danes zaradi
prenasičenosti trga z izdelki iz držav s cenejšo delovno silo težave s konkurenčnostjo. V Logatcu
današnjo gospodarsko moč občine predstavljajo lesna in kartonažna proizvodnja, razvejana trgovska
mreža in vse bolj razvijajoče se zasebno obrtništvo in podjetništvo, predvsem na področju lesarske in
kovinske dejavnosti. Nekaj je tudi prevozništva, ki ga je obrtna zbornica usmerjala kot pobudo za
razvoj območja, zato se je le-to razvilo v manjših naseljih, kjer pa ni primernih parkirišč. Večina
industrijskih obratov je v naseljih Logatec, Idrija, Godovič, Spodnja Idrija in Cerkno. V ostalih naseljih
so locirani manjši obrtniki. V Logatcu je industrija skoncentrirana v dveh industrijskih conah z nad 400
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samostojnimi podjetniki in okoli 100 podjetij. Obe ambiciozno zasnovani obrtno-industrijski coni
obetata čvrsto razvojno gospodarsko moč širšega območja občine Logatec.
Skupaj z drugimi
obstoječimi
d.o.o.
s.p.
pravnoorganizacijskimi
Občina
oblikami
Logatec
383
644
1278
Idrija
271
529
1091
Cerkno
49
217
394
Skupaj
703
1390
2763
Tabela 7: Število aktivnih subjektov po pravnoorganizacijskih oblikah na območju LAS, januar 2016
(Vir: Poslovni register Slovenije – ePRS, januar 2016)
Oblika

Najpomembnejša pridobitna dejavnosti območja je predelovalna dejavnost. V njej je zaposlena
večina lokalnega prebivalstva. Največji podjetji v občini Idrija sta: korporaciji Kolektor in Hidria. V
občini Cerkno je locirana Družba Eta Cerkno, članica skupine E.G.O., ki proizvaja električne grelne in
regulacijske elemente. V proizvodnem segmentu električnih grelnih plošč je vodilni svetovni, v
segmentu kapilarnih termostatov pa vodilni evropski proizvajalec. V Logatcu med večje zaposlovalce
sodi podjetje DS Smith (nekdanji Valkarton), ki proizvaja embalažo iz valovitega kartona. Za ta
podjetja velja, da so konkurenčna predvsem zaradi svoje usmerjenosti na tuje trge in stalnega razvoja
novih programov proizvodnje ter ne nazadnje tudi zaradi dejstva, da zaposlujejo pretežno lokalno
prebivalstvo s čimer zagotavljajo višjo kvaliteto življenja na območju. Gospodarstvo v občinah je
kapitalsko intenzivno z veliko perspektivnih dejavnosti. Poleg proizvodnje elektro komponent,naprav
za avtomobilsko industrijo in kovinske predelovalne dejavnosti tudi lesno predelovalno industrijo, ki
ima tradicijo v teh krajih. Pomemben del predstavljajo tudi samostojni podjetniki in obrtniki.
Manjša podjetja se ukvarjajo predvsem z gradbeništvom, lesno industrijo, gostinstvom in ostalimi
dejavnostmi.

Tabela 8: Gospodarski subjekti (s.p., d.o.o.) po dejavnostih (Vir: Poslovni register Slovenije - ePRS,
marec 2015)
Manj inovativnosti, produktov/storitev z dodano vrednostjo in izvozne naravnanosti je zaznati pri
manjših podjetjih. Šibka je tudi podjetniška pobuda kar bi lahko spodbudili s start – up podjetji,
povezovanjem med akterji, novimi modeli podjetniških iniciativ kot je npr. coworking.
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Na Idrijsko – Cerkljanskem in v občini Logatec ni nobenega podjetja, ki bi bilo vpisano v evidenco
socialnih podjetij pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo kar nakazuje, da bi bilo na
območju potrebno okrepiti kompetence socialnega podjetništva pri kateri z uporabo podjetniških
veščin, znanj in orodij rešujemo družbene probleme.To je pomembno, če želimo ustvarjati nova
delovna mesta za ranljive skupine ter opravljati družbeno koristne dejavnosti.
Na območju je tudi nekaj opuščenih, degradiranih »Brownfield« območij, ki bi jih bilo potrebno sanirati.
Ta območja predstavljajo izziv za sanacijo in reaktivacijo območij v smeri socialne, ekonomske,
stanovanjske ali poslovne rabe.

Kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Na vključenem območju je 1500 kmetijskih gospodarstev, ki povprečno razpolagajo s 7,2 ha
kmetijskih zemljišč in v celotni strukturi prihodkov ne predstavljajo velikega deleža, a so izrednega
pomena za ohranjanje podeželja. Prevladujejo predvsem polkmetije, ki se ohranjajo kot ekstenzivna
panoga. Zaradi naravnih pogojev med kmetijskimi površinami močno prevladujejo travniki, ki so
podlaga za rejo pašne živine, zato glavni prihodek kmetij predstavlja prireja mleka in mesa. Veliko
kmetij se ukvarja tudi z gozdarstvom. Zadnje čase se spet uveljavlja konjereja, reja drobnice in
čebelarstvo. Po iz podatkih poslovnega registra je bilo marca 2015 registriranih 109 dopolnilnih
dejavnosti na kmetiji za območje SLR, največ na področju gozdarstva, storitev s kmetijsko in z
gozdarsko mehanizacijo, turističnih in izletniških kmetij ter predelave primarnih kmetijskih
pridelkov.
Vse več kmetij se odloča za ekološki način kmetovanja, posamezne kmetije pa uvajajo dopolnilne
dejavnosti (turistično dejavnost, predelavo mleka, lesa). Pomembno vlogo na tem območju ima
gozdarstvo, ki predvsem v okoliših z boljšimi iglastimi gozdovi predstavlja dodatni vir dohodka na
kmetijah. V splošnem pa velja, da so premajhni, da bi na njih, razen nekaj izjem, slonela eksistenčna
moč kmetije.

Občina

Št. kmetijskih
gospodarstev

Povprečna
velikost kmetij
(ha)

Ekonomska
velikost
(v 1000 EUR)

Logatec
408
8,3
4490
Idrija
574
5,6
5250
Cerkno
518
7,7
3177
Skupaj
1500
7,2
12917
Tabela 9: Število kmetij na območju in njihova ekonomska velikost (Vir: SURS, popis kmetijstva 2010)
Na splošno so odkupne cene kmetijskih proizvodov v Sloveniji nizke, plačilni pogoji neugodni,
konkurenca velikih hipermarketov s ponudbo uvoženih, poceni in običajno manj kakovostnih kmetijskih
proizvodov pa vse hujša. Ena od možnosti za lažje preživetje kmetij je neposredna prodaja, pri kateri
kmet svoje pridelke in izdelke sam neposredno ponudi kupcu in se izogne posrednikom pri prodaji ter
lahko tako za svoje pridelke in izdelke iztrži več. Še vedno velika večina kmetij na območju SLR svoje
izdelke in pridelke porabi za lastno uporabo. Dobrih 32% kmetij svoje produkte proda preko
posrednikov, ki sta najpogosteje kmetijski zadrugi v Idriji in Logatcu. Od kmetov odkupujejo mleko,
živino za zakol, les in druge proizvode. Le 7,4% kmetij svoje produkte proda neposredno
potrošnikom, največkrat na lokalnih tržnicah, na večjih prireditvah ali na svojem domu. Ponudniki z
območja občin Idrija in Cerkno se predstavljajo pod skupno blagovno znamko »Grape – dobro
pridelano doma« za lokalne pridelke, izdelke in storitve, ki je bila zasnovana v okviru projekta Tipi-net.
V Logatcu, razen lastnih blagovnih znamk posameznih kmetij, do povezovanj v tem smislu še ni prišlo.
Pogosto se dogaja, da posamezni kmetje ne zagotavljajo zadostnih količin, določenih na pogodbeni
ravni. To bi lahko dosegli samo s povezovanjem večjega števila manjših proizvajalcev, ki bi bili le na ta
način konkurenčni večjim, cenejšim, a pogosto manj kakovostnim ponudnikom.
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Število kmetijskih gospodarstev
2010

Logatec

Idrija

Cerkno

Izključno za lastno porabo

119

280

223

Pretežno za lastno porabo

95

67

113

Prodaja neposredno
potrošnikom

30

54

28

Prodaja preko posrednika

164

173

154

Tabela 10: Namen kmetijske pridelave po občinah v letu 2010 (Vir: SURS, popis kmetijstva 2010)
Ekološko kmetijstvo
V letu 2014 je bilo na območju SLR certificiranih 111 ekoloških kmetij, vključenih v kontrolo. To število
predstavlja 7,4% vseh kmetij na območju, ki kmetujejo na 1325,85 ha kmetijskih zemljišč. Kmetije, ki
kmetujejo v skladu z ekološkimi predpisi, so večinoma živinorejsko usmerjene. Ukvarjajo se
predvsem z rejo krav dojilj in vzrejo telet, manj z rejo krav molznic in pitancev. Nekaj je kmetij,
usmerjenih v rejo drobnice. Poljedelstvo, vrtnarstvo in sadjarstvo so precej slabše zastopani. Večina
kmetij je v povprečju velikih od 5 do 20 ha in več. Najpogostejša tržna pot je prodaja na domu, sledi
prodaja zadrugam. Prodaja grosistom je razširjena v manjši meri. Priložnosti ekoloških produktov, ki v
slovenskem prostoru vedno bolj pridobivajo na vrednosti in spoštovanju, se zavedajo tudi lokalna
živilsko predelovalna podjetja in grosisti. Med drugimi imata ekološka certifikata za predelavo mleka
mlekarna Krepko iz Logatca in Kmetijsko gozdarska zadruga Idrija za ekološko klanje goveda
in maloprodajo govejega ekološkega mesa.

Logatec

Idrija

Cerkno

Skupaj

Število kmetij

21

45

45

111

Kmetijske površine
skupaj (ha)

274,67

619

432,15

1325,85

Tabela 11: Število kmetij in površine, vključene v ekološko kontrolo leta 2014 (Vir: Kmetijsko gozdarski
zavod Ljubljana, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, marec, 2015)
Dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Dopolnilna dejavnost na kmetiji omogoča kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih zmogljivosti, delovne
sile družinskih članov in zaposlenih na kmetiji. Kmetijam, ki z obstoječo proizvodnjo ne dosegajo
zadovoljivega zaslužka, dopolnilne dejavnosti pomagajo zagotoviti dodatni dohodek, pri čemer se
izkoristi razpoložljiva znanja in spretnosti ljudi, naravne pogoje, razpoložljive prostore, kmetijske
pridelke in gozdne asortimente ter razpoložljivo opremo in stroje. Tako dopolnilne dejavnosti
omogočajo preživetje marsikatere manjše kmetije. Med najpogostejše sodijo storitvene, turistične
dejavnosti, predelava kmetijskih pridelkov, dejavnosti s področja gozdarstva in lesarstva. Po podatkih
iz poslovnega registra je bilo marca 2015 na območju SLR 109 kmetij z registrirano dopolnilno
dejavnostjo, kar je 7,3% vseh kmetij na območju: največ 50 v občini Idrija, 36 v občini Logatec in
23 v občini Cerkno.
Dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Logatec
Idrija
Cerkno
Predelava kmetijskih pridelkov
5
4
5
Storitve s kmetijsko in z gozdarsko mehanizacijo
21
24
10
Predelava gozdno lesnih asortimentov
1
8
2
Turizem na kmetiji - s sobami
1
4
2
Turizem na kmetiji - brez sob
5
2
0
Druge dopolnilne dejavnosti
3
8
4
Skupaj
36
50
23
Tabela 12: Dopolnile dejavnosti na kmetiji po dejavnostih v letu 2015 (Vir: Poslovni register- ePRS,
marec 2015)
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Predelava mleka, mesa, sadja, turizem na kmetijah in dejavnosti, povezane z lesom, imajo dolgoletno
tradicijo na tem območju, neprecenljivo znanje ljudi pa doda naravnim dobrinam dodano vrednost, ki jo
lahko ponudijo končnim kupcem. Turistične kmetije lahko poleg lokalne hrane in pijače ponudijo tudi
druge možnosti, ki temeljijo na izkoriščanju lokalnega potenciala (naravne, kulturne znamenitosti,
športne aktivnosti,…). Poleg obstoječe ponudbe območja bodo morali nameniti večji poudarek
oblikovanju dodatnih aktivnosti za goste, ki bodo zadovoljile potrebe sodobnega turista.
Lokalno tipični pridelki in izdelki
Območje ima kar nekaj lokalno tipičnih pridelkov in izdelkov. Lokalni izdelki z zaščito so idrijski
žlikrofi, šebreljski želodec in idrijska čipka. Idrijski žlikrofi so regionalno in evropsko zaščitena jed z
znakom zajamčena tradicionalna posebnost, ki jih izdeluje sedem certificiranih proizvajalcev,
združenih v Društvo za promocijo in zaščito idrijskih jedi, ki vodi in spremlja postopke za vzdrževanje
certifikata. Trenutno so certificirani proizvajalci iz občin Idrija, Cerkno in Logatec. Promociji idrijskih
žlikrofov in certificiranih proizvajalcev je namenjena tudi inovativna kulinarična prireditev Praznik
idrijskih žlikrofov. Drugi zaščiteni proizvod je šebreljski želodec, ki ga je leta 2011 Evropska komisija
registrirala in zaščitila kot zaščiten geografski proizvod z geografsko označbo. Ime šebreljski želodec
je dobil po vasi Šebrelje v občini Cerkno, kjer so ga že v preteklosti izdelovali. Želodec, katerega
tradicija izdelave sega že 100 do 200 let v preteklost, so prodajali predvsem na Primorsko, od Gorice
do Trsta. Kmetje ohranjajo tradicijo izdelave želodca, a certificiranih proizvajalcev trenutno ni. Na trgu
se tako kažejo neizkoriščeni potenciali prodaje tovrstnih izdelkov z dodano vrednostjo. Med
specifičnimi rokodelskimi izdelki območja ima vodilno vlogo znamenita idrijska čipka. Najstarejši
dokument, ki govori o čipkah iz Idrije, je ohranjen iz leta 1696. Največji razcvet je dejavnost dosegla od
zadnje četrtine 19. stoletja do prve svetovne vojne, ko se je Idrija uveljavila kot eno vidnejših evropskih
čipkarskih središč. Danes se ohranja predvsem po zaslugi delovanja čipkarske šole in ob spodbudah
vsakoletnega Festivala idrijske čipke. Ime idrijska čipka je zavarovano z geografsko označbo porekla
blaga pri Uradu RS za intelektualno lastnino. Certifikat za njeno izdelavo lahko pridobijo klekljarice z
območja »Dežele idrijske čipke«, v katero sodi celotno območje občin Idrija in Cerkno ter del območja
občine Logatec. Klekljanje ima pogosto mesto dopolnilne pridobitne dejavnosti. Obenem je
pomemben regionalni oziroma lokalni identifikacijski element, kar je pripomoglo k zaščiti idrijske čipke
kot blaga z geografsko označbo in umešča klekljanje na raven nacionalnega pomena. V Logatcu in v
ostalih dveh občinah je dobro razvito rokodelstvo, od kovaštva, kolarstva, škafarstva, sodarstva,
pintarstva in izdelave drugih izdelkov iz lesa. Pri ohranjanju cerkljanske laufarije, ki je za
Cerkljansko eden najmočnejših elementov lokalne identitete na področju dediščine, je zelo pomembno
ohranjanje rezbarskih veščin za izdelavo lesenih mask (larf). Za območje so bili tipični tudi izdelki iz žit
in lanu, katerih pridelava in predelava se zadnja leta ponovno obuja.
Gostinstvo in turizem
Območje ima za razvoj turizma primerne potenciale kot so okolje, kulturna, tehniška, zgodovinska in
naravna dediščina ter kulinarika, ki pa so še vedno premalo izkoriščeni. Pri nadaljnjemu razvoju
turizma bo potrebno najti ravnovesje med rabo in varovanjem okolja ter med kulturnimi in
socialnimi značilnostmi. Na območju so možnosti za razvoj številnih vrst turizma (trajnostni, poslovni
itd.). Eden izmed njih je geoturizem, ki se nanaša na izjemne naravne posebnosti, širok spekter
aktivnosti v naravi v kombinaciji doživljajskega turizma in aktivnega preživljanja prostega časa.
Izjemen primer je dediščina rudnika živega srebra Idrija z Antonijevim rovom, ki ni le primer izjemne
kulturne dediščine, uvrščene na UNESCO Seznam svetovne dediščine, temveč tudi naravna
dediščina svetovnega pomena, vključena v Idrija UNESCO Globalni Geopark. Območje je
prepoznavno predvsem po svoji tehniški in kulturni dediščini v povezavi z zgodovino 500-letnega
rudarjenja živega srebra v Idriji, spomenikih vojnega obdobja (Partizanska bolnica Franja v
Dolenjih Novakih pri Cerknem, Partizanska tiskarna Slovenija na Vojskem, Rupnikova linija v občini
Logatec), arheološkem najdišču Divje babe, kjer je bilo odkrito najstarejše glasbilo na svetu
(neandertalčeva piščal), ki se nahaja pod Šebreljsko planoto, ostalinah iz časa Rimljanov, številnih
naravnih zanimivostih in različnih aktivnostih v naravi (zimski športi, kolesarjenje, pohodništvo,
jamarstvo itd.), ki privabljajo številne obiskovalce.
Leta 2012 je bila izjemna univerzalna vrednost tehniške dediščine rudarjenja z živim srebrom v Idriji
prepoznana z vpisom na UNESCO Seznam svetovne dediščine. Številni edinstveni ohranjeni objekti,
stroji in tehniške naprave pričajo o izjemnem položaju tega območja v proizvodnji živega srebra, ki si
jih obiskovalci Idrije lahko ogledajo. Poleg rudarstva se je v Idriji razvila čipkarska dejavnost, ki
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predstavlja enega izmed najbolj prepoznavnih turističnih produktov v Idriji in ima znak geografske
označbe idrijska čipka. Tej rokodelski dejavnosti je v občini Idrija namenjena največja kulturno –
zabavna prireditev, Festival idrijske čipke. K promociji in ohranjanju idrijske čipke, dediščine rudarjenja
in ostali pomembni zapuščini kraja pomembno prispevajo tudi aktivnosti, ki jih izvajajo strokovne
inštitucije v občini. Naravna dediščina območja z bogato morfološko pestrostjo, floro in favno brez
dvoma predstavlja posebnost svetovnega pomena. V bližini mesta se nahaja tudi Krajinski park
Zgornja Idrijca s svojimi številnimi neokrnjenimi predeli, ki privablja turiste in rekreativce, željne
sprostitve v naravi. Na višjih planotah občine Idrija (Vojsko, Črni Vrh nad Idrijo) se lahko v zimskem
času obiskovalci preizkusijo v smučanju ali teku na smučeh, poleti pa s kolesom ali peš odkrivajo lepe
razglede in okoliške znamenitosti.
Cerkno je turistično središče s sodobnim smučarskim centrom, ki zadovolji potrebe sodobnega
smučarja. Okolico bogatijo številne naravne lepote, ki orisujejo bogato pokrajino. Razgledna hribovja
in neokrnjene reke privabljajo številne pohodnike, planince, ribiče in lovce. Odmevni prireditvi, kot sta
Jazz Cerkno in Laufarija, na kateri je predstavljena pustna dediščina, razglašena kot živa mojstrovina
državnega pomena, v Cerkno privabijo številne obiskovalce in goste, ki si ob tem lahko ogledajo
Cerkljanski muzej, Partizansko bolnico Franja, arheološko najdišče Divje babe in številne druge
znamenitosti. V zadnjem času se na območju vedno bolj uveljavlja zeleni turizem, med drugim Gozdni
selfness, ki je leta 2014 prejel nagrado Snovalec za najbolj inovativno idejo v turizmu, v letu 2015
naziv Finalist Sejalec 2015 za najbolj inovativen turistični produkt, v letu 2016 pa nagrado za najbolj
inovativen turističen produkt v kategoriji narava v okviru Mednarodnega turističnega sejma v Madridu
FITUR. Program Gozdni selfness temelji na izkoriščanju naravnih danosti in lepot, ki jih
Cerkljanska ponuja.
Območje Logatca je bilo skozi celotno zgodovino vse do vzpostavitve sodobnega cestnega sistema
priznano kot ena od najpomembnejših strateških točk pri prehodu z Apeninskega polotoka v Srednjo
Evropo. Skozi Logatec so potekale številne zgodovinske strateške »meje«, vse od rimskega
obrambnega sistema z mrežo utrdb in zapornih zidov, imenovanih Claustra Alpium Iuliarum, do
Rapalske meje, Alpskega zidu in Rupnikove linije. Bogata zgodovina se kaže tudi v različnih tipih
kulturne dediščine, saj je v nacionalnem registru vpisanih več kot 200 enot. Skoraj polovica ozemlja
logaške občine je zavarovana z režimi varstva narave, večina jih je v južnem delu občine. O
razgibanosti in pestrosti krajine pričajo številne naravne znamenitosti. V prihodnje se bo spodbujalo
predvsem trajnosti turizem, kar pomeni, da se bo z razvojem turizma hkrati ohranjala ali celo
povečevala tudi vrednost naravnega okolja. V Logatcu je na voljo širok spekter športnih aktivnosti. Ena
od najbolj znanih rekreacijskih točk v Logatcu je hrib Sekirica (545 m), okoli katerega potekajo pešpoti,
ob snežnih zimah so okoli hriba pripravljene proge za tek na smučeh. Logatec z okolico je pravi raj za
jamarje, saj je na tem območju registriranih okoli 450 jam. Na številnih tradicionalnih prireditvah v
Logatcu in okolici se lahko obiskovalci skozi celo leto spoznajo z lokalnimi šegami in navadami, ki jih
predstavljajo organizatorji.
Na območju LAS je bilo v letu 2014 registriranih 101 subjektov, ki poslujejo na področju gostinstva in
turizma. Prevladujejo apartmaji, sobe in počitniška stanovanja, ki jih ponujajo zasebni ponudniki.
Zaradi smučarskega centra v občini Cerkno je zasedenost kapacitet v zimskih mesecih bistveno večja
kot v poletnih. Večje število zaposlenih ima Hotel Cerkno, ki upravlja s Smučarskim centrom Cerkno.
Ostali turistični in gostinski ponudniki na območju zaposlujejo v manjšem obsegu. Hotelske nastanitve
najdemo tudi v občini Idrija, kjer sta obiskovalcem na voljo dva manjša hotela in mladinski hostel ter
Hotel Grajman v občini Logatec. Prenočišča so gostom na voljo tudi v okviru turističnih kmetij,
zasebnih sob in apartmajev. V vseh treh občinah so locirani Centri šolskih in obšolskih dejavnosti ter
nekaj planinskih koč. Na območju je samo en kamp in sicer jamarski kamp v Lazah.
Namestitev
Hotel
Občina

Penzion,
gostišče s
prenočišči

Apartma,
sobe,
počitniška
stanovanja

Turistične
kmetije

Mladinski
dom,
CŠOD

Kamp

Koča,
planinski
dom

Logatec
1
1
10
1
1
1
Idrija
2
4
3
3
2
0
Cerkno
1
2
18
2
1
0
Tabela 13: Število turističnih ponudnikov po vrsti namestitve v letu 2014 (Vir: spletne
Cerkno, Visit Idrija, Občina Logatec)

Skupaj

0
15
2
16
1
16
strani LTO

16

Število prenočitev domačih in tujih turistov se v zadnjih letih konstantno giblje med 55070 (v letu 2011)
in 66310 (v letu 2012). V letu 2013 je bilo zaznati rahlo zmanjšanje števila nočitev v primerjavi s
preteklim letom. Struktura obiskovalcev je izjemno raznolika, tako glede nacionalnosti kot motiva
prihoda. Prevladujejo slovenski turisti, od tujih obiskovalcev pa je največ nemških, italijanskih in
avstrijskih turistov. V Cerknem je večina smučarjev iz sosednje Hrvaške. Dolžina bivanja turistov na
območju je kratka, v povprečju 2 do 3 dni. Nekoliko dlje časa se turisti zadržijo v Cerknem. Večina
turistične ponudbe je organizirana v občinskih centrih. Na podeželju je ponudba, razen
posameznih turističnih kmetij in sobodajalcev, slabše razvita. Na splošno tam primanjkuje izobraženih
turističnih ponudnikov, ki bi lahko obiskovalcem predstavili oblikovane turistične programe in vsebine.
Potrebno bi bilo povezati vsebine, razviti nove in obstoječe turistične produkte ter ponudbo
podeželja. V regiji so možnosti za razvoj zdraviliškega turizma (Cerkno) in vzpostavitev določenih
območij kot turističnih krajev v zdravilni klimi (Črni Vrh nad Idrijo, Šebrelje). Možnost razvoja
geoturizma se nanaša na širok spekter aktivnosti v naravi v kombinaciji doživljajskega turizma in
aktivnega preživljanja prostega časa.

Slika 3: Prenočitve turistov po občinah od leta 2008 do 2013 (Vir: SURS, 2014)

5.2.3. Brezposelnost na območju LAS
Občini Idrija in Cerkno imata že vrsto let najnižjo stopnjo brezposelnosti v Sloveniji. Velika
podjetja in javne institucije so zaposlovala večino razpoložljive delovne sile. Stanje se je v zadnjih
letih nekoliko poslabšalo, a je brezposelnost tu še vedno pod slovenskim povprečjem. V
Logatcu so se razmere na trgu dela po zaprtju nekaterih obratov lesne industrije v zadnjih letih
poslabšale. Veliko število aktivnega prebivalstva se vozi v službo izven svojega območja bivanja,
predvsem v Ljubljano. V letu 2014 je bila povprečna stopnja brezposelnosti na območju 8,7%,
najvišja v Logatcu in najnižja v Cerknem. Bistvenih razlik v brezposelnosti med spoloma v letu 2014 ni
bilo zaznati. Med iskalci zaposlitve je veliko število mladih, starejših in dolgotrajno brezposelnih.

Stopnja brezposelnosti (2014)
Občina

Moški

Ženske

Skupaj

Logatec
11,3
11,3
11,3
Idrija
8,1
7,9
8,0
Cerkno
6,6
7,0
6,8
Skupaj
8,6
8,7
8,7
Tabela 14: Stopnja brezposelnosti na območju LAS s CILjem v letu 2014 (Vir: SURS, 2014)
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5.3. Demografske in sociološke značilnosti na območju LAS
5.3.1. Število in gostota prebivalcev
Na območju občin Logatec, Idrija in Cerkno v skupni izmeri 598,2 km² živi 30.417 prebivalcev.
Najgosteje je naseljena občina Logatec, bistveno redkeje pa ostali dve občini. V povprečju živi na
območju slabih 52 prebivalcev/km², kar je manj kot je povprečna gostota naseljenosti v celotni
državi.
Število prebivalcev (2014)
Občina

Gostota prebivalcev na
območju občine
Površina občine
(št.preb./km²)
[km²]
SKUPAJ

Moški

Ženske

Skupaj

Logatec

6966

6786

13752

173,1

79,40

Idrija

6001

5962

11963

293,6

40,70

Cerkno

2403

2299

4702

131,5

35,80

Skupaj

15370

15047

30417

598,2

X 50,85

Tabela 15: Število in gostota naseljenosti po občinah v letu 2014 (Vir: SURS, stanje na dan 1.7. 2014)

5.3.2. Gibanje števila prebivalstva na območju LAS v zadnjih desetih letih
Povprečna starost prebivalcev je 42 let. Med prebivalci občin je število starejših večje od števila
najmlajših. Indeks staranja je v občinah Idrija in Cerkno izrazito slab. Tudi v naslednjih letih je
pričakovati slabšanje razmerja med mladimi in starejšimi, ki je najizrazitejše v manjših, težje dostopnih
vaseh. Vse starejše prebivalstvo narekuje prestrukturiranje javnih in zdravstvenih storitev.
Samo v občini Logatec so demografski kazalniki vsa leta pozitivni. Povprečna starost prebivalcev
te občine se v povprečju dviga počasneje kot v celotni Sloveniji. To lahko pripišemo priseljevanju in
optimalnim pogojem bivanja mladih družin.
Občina

Delež prebivalcev posameznih star. skupin
(%)

Povprečna
starost

Indeks staranja

0-14 let

15-64 let

65+ let

Logatec

18,20

67,60

14,20

39,20

78,30

Idrija

14,90

65,50

19,60

43,40

131,30

Cerkno

14,40

68,00

17,50

42,90

121,50

Povprečje

15,83

67,03

17,01

41,83

110,36

Tabela 16: Delež prebivalcev po starostnih skupinah in indeks staranja v letu 2014 (Vir: SURS, stanje
na dan 1.7. 2014)
Selitveni kazalniki so najboljši v občini Logatec, kjer se vsako leto preseli več ljudi kot se jih odseli.
Največ selitev z območja je zaznati v občini Cerkno, ki ima že vrsto let negativne kazalnike.
Številni mladi tu ne zaznajo priložnosti, zato po študiju pogosto ostanejo v večjih mestnih centrih.
Posledica slabših kazalnikov naravnega in selitvenega gibanja prebivalstva v občini je tudi nizek
bivalni standard, ki se bo v prihodnosti poskušal izboljšati. Tujci, ki se priselijo, so v večini moški iz
območja držav Balkana in vzhodnoevropskih držav, ki jih zaposlujejo večja podjetja v občini.
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Skupni prirast prebivalstva
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Logatec

106

184

273

267

250

386

121

191

271

11

63

Idrija

-23

-13

62

46

-36

-36

-16

79

-20

4

-18

Cerkno
-14
-17
-24
-15
-39
-39
-4
28
-18
-56
-43
Tabela 17: Skupni prirast prebivalstva v letih od 2004 do 2014 na območju SLR (Vir: SURS, 2014)

5.3.3. Izobrazbena struktura prebivalstva
Izobrazbena struktura, ki je pomemben dejavnik razvoja, je razmeroma nizka, a se zadnja leta
izboljšuje. Po podatkih SURS iz leta 2014 ima največ prebivalcev srednješolsko izobrazbo, sledjo
prebivalci s končano osnovno šolo. Vse več mladih se po končanem srednješolskem izobraževanju
odloči nadaljevati študij na visokošolskih in univerzitetnih programih. Težava, na katero opozarjajo
gospodarstveniki, je strukturno neskladje na trgu dela, ki je posledica razhajanja med poklici, za
katere se mladi odločajo, in potrebami gospodarstva oziroma delodajalcev. Posledica neskladja se
kaže v odlivu mladih šolanih ljudi, ki ostajajo v večjih občinskih centrih, pa tudi v večanju
števila mladih brezposelnih.
Nižja in
Srednja
VŠ
VŠ
srednja
strokovna
1. st.
2. st.
poklicna in splošna
Logatec
342
2809
2284
3415
1117
1052
Idrija
558
2796
2166
2699
949
873
Cerkno
310
1269
933
922
300
276
Skupaj
1210
6874
5383
7036
2366
2201
%
4,76
27,01
21,15
27,65
9,30
8,65
Tabela 18: Izobrazbena struktura prebivalstva leta 2014 (Vir: SURS, 2014)
Občina

Brez
izobrazbe

OŠ

VŠ
3. st.

Skupaj

209
129
38
376
1,48

11228
10170
4048
25446
100%

Neskladja na trgu dela je mogoče odpraviti s sodelovanjem delodajalcev in šol, ki prilagajajo
izobraževalne programe potrebam gospodarstva. Vsako leto podjetja in drugi štipenditorji razpišejo
kadrovske štipendije, s pomočjo katerih si mladi zagotavljajo zaposlitev po končanem izobraževanju,
delodajalci pa pridobijo ustrezne kadre.

5.3.4. Ranljive skupine na območju LAS s CILjem
Na območju je zaznati več ranljivih skupin, med katerimi so otroci in mladi do 29 let, starejši,
enostarševske družine, brezposelne osebe, ženske, ljudje z nizkimi dohodki in osebe s
posebnimi potrebami. Med ranljive skupine zagotovo spadajo mladi diplomanti, ki po končanem
študiju ne morejo pridobiti delovnega mesta, skladnega z njihovo izobrazbo. Slab indeks staranja
prebivalstva na večjem delu SLR je pokazatelj, da med ranljive skupine zagotovo sodijo tudi starejši, ki
bi potrebovali prilagojene programe in storitve, ki bi zagotavljale boljšo kakovost življenja. Zaostrene
razmere na trgu dela in omejenost virov imajo vpliv na vse skupine prebivalcev, najbolj pa na
brezposelne in ljudi z nizkimi dohodki. V okviru LAS s CILjem se bo omogočilo vključevanje ranljivih
skupin v aktivnosti, ki bodo financirane iz SLR.
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5.3.5. Stanje na področju izobraževanja in kulture
Izobraževanje
Programi devetletne osnovne šole se izvajajo v sedmih osnovnih šolah in njihovih podružnicah na
območju vključenih občin. V Logatcu so tri osnovne šole: Rovte s podružnico Vrh Svetih treh Kraljev,
Osnovna šola 8 talcev s podružnico Laze in Tabor s podružnicama Hotedršica in Rovtarske Žibrše. V
občini Idrija so tri osnovne šole: Idrija s podružnicama Godovič in Zavratec, Spodnja Idrija s
podružnico Ledine in Osnovna šola Črni Vrh. V Cerknem je Osnovna šola Cerkno s podružnicama
Novaki in Šebrelje. Število otrok v osnovnošolskem izobraževanju upada. Občine se kljub zaostrenim
gospodarskim razmeram in upadu števila rojstev trudijo ohraniti podružnične šole, ki so pogosto
središče družbenega dogajanja v manjših krajih. Leta 2008 je bilo na območju LAS v osnovne šole
vključenih 2663 šoloobveznih otrok, leta 2014 pa 2593.
Program srednješolskega izobraževanja na območju SLR izvaja Gimnazija Jurija Vege Idrija, ki
poleg programa gimnazije izvaja še programa strojni tehnik in mehatronik operater. Dijaki morajo
nadaljevati šolanje v večjih središčih (Nova Gorica, Ljubljana, Kranj). Prav tako to velja za
visokošolske programe. Število študentov se glede na staranje prebivalstva v celotni strukturi
povečuje. Leta 2014 je bilo na območju 1307 študentov, ki so imeli stalno prebivališče v vključenih
občinah. Še vedno je opaziti manjše zanimanje mladih za nekatera poklicna izobraževanja.
Delodajalci, predvsem s področja gospodarstva, potrebujejo nove kadre, ki so jih pripravljeni
štipendirati, predvsem tiste s področja elektrotehnike, strojništva in mehatronike. Tako večja podjetja
vsako leto razpišejo kadrovske štipendije, katerih namen je spodbujati mlade, da se v večji
meri odločajo za šolanje deficitarnih poklicev, saj jim to zagotavlja zaposlitev po končanem
šolanju, delodajalcem pa ustrezne kadre za svoj nadaljnji razvoj.

Občina

Št. učencev

Št. dijakov

Št. študentov

Logatec

1285

628

589

Idrija

966

475

497

Cerkno

342

193

221

Skupaj
2593
11296
1307
Tabela 19: Število šolajočih na območju v letu 2014 (Vir: SURS, 2014)
Znanje je poleg drugih danosti pomemben dejavnik razvoja območja. Za napredek so potrebna stalno
učenje in usposabljanje. Različne programe vseživljenjskega izobraževanja ponujajo tako srednje
šole in društva kot Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija, ki je vodilna institucija s področja
vseživljenjskega izobraževanja v Idrijsko-Cerkljanski subregiji. Ciljne aktivnosti so izvedba
izobraževalnih, svetovalnih in informativnih programov ter storitev za vse skupine prebivalstva.
Dolgoročen cilj je dvigniti izobrazbeno raven prebivalstva, ki je danes pod slovenskim
povprečjem, raven funkcionalne in digitalne pismenosti ter dvigniti vključenost prebivalstva v
aktivnosti vseživljenjskega učenja.
Kultura
Območje se ponaša z bogato tradicijo in kulturno dediščino. Razvita je mreža kulturnih ustanov s
pestro ponudbo, npr. muzeji in muzejske zbirke v Logatcu, Idriji in Cerknem ter številni ohranjeni
objekti kulturne dediščine (Partizanska bolnica Franja, Claustra Alpium Iuliarum, dediščina
rudarjenja), knjižnice in galerije. Partizanska bolnica Franja v Cerknem je nosilka znaka Evropske
dediščine, celotna dediščina povezana z delovanjem idrijskega rudnika živega srebra je vpisana na
UNESCO seznam svetovne dediščine, Cerkljanska laufarija je bila leta 2014 razglašena za živo
mojstrovino državnega pomena, klekljanje idrijske čipke pa leta 2013 v slovenski register žive kulturne
dediščine. Naravno in kulturno dediščino območja občine Idrija se promovira skozi Geopark Idrija, ki
je z vključitvijo v UNESCO program IGGP (International Geoscience and Geoparks Programme) dobil
oznako UNESCO Globalni Geopark. Za ohranjanje in razvoj nesnovne dediščine skrbijo različni nosilci
(Čipkarska šola Idrija, Društvo Laufarija Cerkno, Godbeno društvo rudarjev Idrija in številna društva ter
posamezniki). Na območju je skozi celo leto organiziranih kar nekaj odmevnih kulturnih prireditev Festival idrijske čipke, Praznik idrijskih žlikrofov, Jazz festival Cerkno, tabor Karajžewc, Laufarija v
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Cerknem, mednarodni festival ustvarjalnosti Cmakajne, Gregorjev sejem, Kmečki praznik na
Medvedjem Brdu, Logaško poletje, Večer pri vodnjaku, Kresna nedelja in številne druge. Pri izvedbi
naštetih in številnih drugih dogodkov sodelujejo številna društva, ki so pogosto gonilna sila dogajanja
na podeželju. S svojim delovanjem ohranjajo tradicijo in krepijo socialne vezi. Pogosto se
srečujejo s težavo financiranja ali pridobitve ustreznih objektov za delovanje. Na območju delujta
območni enoti JSKD RS - v Idriji in Logatcu, ni pa javnega zavoda s področja kulture.

5.4. Izkušnje z izvajanjem programa LEADER v programskem obdobju 2007-2013
5.4.1. Izkušnje s pripravo SLR v obdobju 2007-2013
Na območju občin Logatec, Idrija in Cerkno, ki se povezujejo v LAS s CILjem, ima priprava razvojnih
programov podeželja že dolgo tradicijo. Že pred začetkom izvajanja programa Leader so bile vse tri
občine vključene v razvojni program podeželja »Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe«, območji
občin Idrija in Cerkno pa tudi v Razvojni program podeželja za severozahodni višinski del Severne
Primorske. Za občino Logatec je bila v programskem obdobju 2007-2013 pripravljena lokalna
razvojna strategija podeželja v okviru LAS Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe, za območje
Idrije in Cerknega pa v okviru LAS za razvoj. Nosilci, izvajalci ali partnerji projektov v tem obdobju so
bile predvsem občine, lokalna društva, med strokovnimi institucijami pa KGZS – Zavod Nova Gorica in
ICRA d.o.o. Idrija. Prioritetno področje LAS za razvoj je bilo izboljšanje kakovosti življenja na
podeželju, ki je obsegalo 5 prioritetnih nalog z več cilji: organiziranost za izvajanje strategije,
razvoj in trženje lokalno tipičnih pridelkov, izdelkov in storitev, krepitev znanja, uvajanje novih
podjetniških in ekoloških trendov, izboljšanje pogojev za bivanje in delo na podeželju,
krepitev društvenega in socialnega življenja na vasi ter varovanje narave in revitalizacija dediščine.
Prioritetna naloga LAS Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe v programskem obdobju 2007-2013 pa
je bila razvoj in izbor produktov, vezanih na izboljšanje turistične infrastrukture na podeželju, ki se
je navezovala na ohranitev biotske raznovrstnosti in varovanje voda in tal, vzdrževanje kulturne
krajine, ohranitev kulturne dediščine, domače obrti in koriščenje alternativnih virov energije. Partnerji
z območja občin Logatec, Idrija in Cerkno, ki so sodelovali pri pripravi strategij lokalnega
razvoja za obdobje 2007-2013, so navedene prioritete uspešno vključevali v pripravo in
izvajanje projektov.
V programskem obdobju 2014-2020 so se člani LAS z območja vseh treh občin, ki so sodelovali v
lokalnih akcijskih skupinah Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe in LAS za razvoj, odločili, da bodo
ustanovili novo lokalno akcijsko skupino na območju občin Logatec, Idrija in Cerkno.
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5.4.2. Opis uspešno zaključenih projektov
Uspešno izvedeni projekti LAS v programskem obdobju 2007-2013, v katerih so sodelovale
strukture iz območja občin Idrija in Cerkno (LAS za razvoj)
Ime projekta

Nosilec
projekta

GEOPARK –
Priložnost
idrijskega
podeželja

Občina Idrija

Narava in
turistično –
rekreacijske
dejavnosti

Občina Idrija

Vključitev
geološke
dediščine v
podeželski
turizem na
območju porečja
Idrijce (idrijskega
in tolminskega)
Vzpostavitev
regijskega parka
Nanos - Trnovski
gozd –
preverjanje
pogojev za
vzpostavitev na
območju LAS za
razvoj
Kulturna
dediščina v
oblačilih
podeželja

Rudnik
živega srebra
Idrija d.o.o.

Vključeni partnerji iz
območja občin Cerkno
in Idrija
ICRA d.o.o. Idrija,
Društvo kmečkih žena
in deklet Vojsko,
Turistično kulturno
društvo Kanomlja,
Radio Cerkno d.o.o.
TRGOS kava bar 3 X 3
Irena Mihelj s.p.,
Tekaško smučarski klub
Idrija, ICRA d.o.o. Idrija,
Turistično društvo Idrija
Občina Idrija

Vrednost projekta

Celotna vrednost
projekta: 44.387,68 €
Leader: do 35.179,53
€

Obdobje
izvajanja
projekta
2011

Celotna vrednost
projekta: 62.903,42 €
Leader: do 49.949,17
€

2011

Celotna vrednost
projekta: 52.020,00 €
Leader: 34.393,33 €

marec 2009
– junij 2010

Občina Idrija

ICRA d.o.o. Idrija

Celotna vrednost
projekta: 30.060,48 €
Leader: 15.000,00 €

marec 2009
– junij 2010

Društvo
podeželskih
žena Idrija Cerkno

Kulturno društvo Jurko
Gore

Celotna vrednost
projekta: 19.269,16 €
Leader: do 15.805,09
€

januar 2010
–december
2010

Geološke poti –
predstavitev
naravne dediščine

Občina Idrija

Celotna vrednost
projekta: 53.506,67 €
Leader: do 20.180,00
€

maj 2010 –
december
2010

Fenix – utrip
Kanomlje

Turistično
društvo
Kanomlja

Rudnik živega srebra
Idrija d.o.o., Muzejsko
društvo Idrija, Gimnazija
Jurija Vege Idrija,
Osnovna šola Idrija
Občina Idrija

maj 2010 –
september
2011

Revitalizacija
prostorov
čipkarske šole
Kozolčki na
podeželju

Gimnazija
Jurija Vege
Idrija
Občina Idrija

Celotna vrednost
projekta: 53.940,00 €
Leader: do 44.758,33
€
Celotna vrednost
projekta: 19.166,66 €
Leader: do 8.666,66 €
Celotna vrednost
projekta: 30.720,00 €
Leader: do 10.240,00
€

/

Krajevna skupnost
Vojsko, Krajevna
skupnost Kanomlja,
Krajevna skupnost
mesto Idrija

julij 2010 –
november
2011
januar 2010
–oktober
2010
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Krajinski park Zg.
Idrijca

KUD Avgust
Idrija

Občina Idrija, Založba
Bogataj, ABC Merkur
d.o.o., ICRA d.o.o. Idrija

Celotna vrednost
projekta: 11.267,00 €
Leader: do 3.938,60 €

maj 2010 –
september
2010

Razvoj idrijske
čipke in tržne
znamke »IDRIA
LACE«

Občina Idrija

Celotna vrednost
projekta: 62.974,78 €
Leader: do 49.800,99
€

2011

Podeželje ima več

Občina
Cerkno

Občina Cerkno, Mestni
muzej Idrija, Gimnazija
Jurija Vege Idrija Čipkarska šola Idrija,
Društvo klekljaric
idrijske čipke, ICRA
d.o.o. Idrija
Občina Idrija, Sadjarsko
društvo Cerkno Idrija

2011

Časovni splet
besed, plesa in
druženja
Vzpostavljanje
pogojev za
predstavitev
produktov
podeželja
Mreža tematskih
poti na območju
LAS za razvoj
Meso drobnice
priložnost in izziv
- Ugotovitev
stanja drobnice
na območju LAS
Krepitev lokalne
identitete

TKD
Kanomlja

TD Idrijske Krnice, TD
Reka, TD Šebrelje

LAS za
razvoj

Občina Idrija, Občina
Cerkno

Celotna vrednost
projekta: 66.119,20 €
Leader: do 48.177,99
€
Celotna vrednost
projekta: 39.749,14 €
Leader: 30.143,30 €
Celotna vrednost
projekta: 105.515,75 €
Leader: 31.638,43 €

LAS za
razvoj

KUD Avgust Idrija,
Občina Idrija, Občina
Cerkno
Društvo rejcev drobnice
Idrija-Cerkno, Občina
Cerkno, Občina Idrija

Celotna vrednost
projekta: 52.169,76 €,
Leader: 35.198,12 €
Celotna vrednost
projekta: 15.540,40 €
Leader: 11.207,47 €

avgust 2008
- september
2009
marec 2009
–december
2009

Celotna vrednost
projekta: 50.722,22 €
Leader: 40.570,00 €

april 2009 –
februar
2010

Podpora
preureditvam
NVO na območju
LAS
Vzpodbujanje
kmetijstva,
rokodelstva in
domače obrti ter
gastronomije ob
smaragdni poti
Podpora
prireditvam NVO
na območju LAS

Ustanova
fundacija BiT
planota

ICRA d.o.o Idrija,
Društvo podeželske
mladine Vrsnik Ledine,
Turistično društvo
Idrijske Krnice
Občina Idrija, Občina
Cerkno,

Celotna vrednost
projekta: 72.215,14 €
Leader: do 61.425,14
€
Celotna vrednost
projekta: 102.010,68 €
Leader: do 84.631,45
€

januar 2010
– oktober
2010

Celotna vrednost
projekta: 110.590,04 €
Leader: do 84.925,80
€

2011

Podeželski
elektronski vodič

Ustanova
fundacija BIT
planota

2011

Informacijske
točke v parkih
območja »LAS za
razvoj«

JZ Triglavski
narodni park

Celotna vrednost
projekta: 66.851,00 €
Leader: do 49.904,94
€
Celotna vrednost
projekta: 49.604,53 €
Leader: do 37.353,62
€

Društvo
rejcev
drobnice
Zgornjega
Posočja
LAS za
razvoj

LAS za
razvoj

ICRA d.o.o. Idrija,
Kmetijsko gozdarski
zavod Nova Gorica,
Občina Idrija, Občina
Cerkno,

LAS za
razvoj

ICRA d.o.o. Idrija,
Občina Idrija, Občina
Cerkno, Društvo za
promocijo in zaščito
idrijskih jedi, C.M.A.K.
Občina Idrija

Občina Idrija

2012

avgust 2008
- maj 2009

2011

2012
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Izboljšanje in
večanje ponudbe
podeželja

Razvoj novih
produktov na
podeželju
Več znanja na
podeželju

Povezovanje
lokalno tipičnih
produktov s
turistično
ponudbo
Oživitev »prostora
za trženje in
promocijo Idrijsko
- Cerkljanskega
podeželja«
Več znanja na
podeželju Izobraževalni
program na
območju LAS II.
del/2009
Več znanja na
podeželju – III. del

GRAPE - dobro
pridelano doma

Sam svoje sreče
kovač

LAS za
razvoj (vodja
projekta
ICRA d.o.o
Idrija)
LAS za
razvoj (vodja
projekta
ICRA d.o.o
Idrija)
LAS za
razvoj (vodja
projekta
ICRA d.o.o
Idrija)
LAS za
razvoj (vodja
projekta
ICRA d.o.o
Idrija)

ICRA d.o.o. Idrija,
Občina Idrija, Občina
Cerkno

Celotna vrednost
projekta: 62.611,04 € ,
Leader: 44.976,78 €

september
2008 avgust 2009

ICRA d.o.o. Idrija,
Občina Idrija, Občina
Cerkno

Celotna vrednost
projekta: 57.381,94 €,
Leader: 37.578,13 €

september
2008 avgust 2009

Občina Idrija, Občina
Cerkno

Celotna vrednost
projekta: 59.163,43 €,
Leader: 30.458,34 €

avgust 2008
- maj 2009

Občina Idrija, Občina
Cerkno

Celotna vrednost
projekta: 44.050,29 €,
Leader: 16.150,10 €

marec 2009
- april 2010

Občina
Cerkno

Občina Idrija, ICRA
d.o.o. Idrija

Celotna vrednost
projekta: 58.000,00 €,
Leader: do 21.933,34
€

januar 2010
- december
2011

LAS za
razvoj (vodja
projekta
ICRA d.o.o
Idrija)

ICRA d.o.o. Idrija,
Občina Idrija, Občina
Cerkno

Celotna vrednost
projekta: 32.000,00 €,
Leader: 16.585,80 €

septembra
2009 – maj
2010

LAS za
razvoj (vodja
projekta
ICRA d.o.o
Idrija)
LAS za
razvoj (vodja
projekta
ICRA d.o.o
Idrija)
LAS za
razvoj (vodja
projekta
ICRA d.o.o
Idrija)

ICRA d.o.o. Idrija,
Občina Idrija, Občina
Cerkno

Celotna vrednost
projekta: 51.342,86 €,
Leader: do 29.782,12
€

september
2010 – maj
2011

ICRA d.o.o. Idrija,
Občina Idrija, Občina
Cerkno

Celotna vrednost
projekta: 53.443,98 €,
Leader: do 43.322,19
€

2011

ICRA d.o.o. Idrija,
Občina Idrija, Občina
Cerkno

Celotna vrednost
projekta:
25.029,90EUR,
Leader: 20.361,68
EUR
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Uspešno izvedeni projekti LAS v programskem obdobju 2007-2013, v katerih so sodelovale
strukture iz območja občine Logatec (LAS – Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe)

Ime projekta

Nosilec
projekta

Turistična
brošura Logatca

Občina
Logatec

Mreža
rezidenčnih
centrov Po poteh
dediščine Od
Idrijce do Kolpe
Obnova in
ohranitev
pomembnih
umetnih virov
vode: litoželezni
vodnjak in
Tollazzijeva štirna
Promocijski bloki
in mestne karte
občine Logatec

Nea Invest
d.o.o.

Do narave,
dediščine in ljudi
prijazen Logatec

Občina
Logatec

Vključeni partnerji iz
območja občine
Logatec
Območna obrtno
podjetniška zbornica
Logatec
NEC Cerknica

Vrednost projekta

Celotna vrednost
projekta: 30.600,00 €,
Leader: 12.750,00 €
Celotna vrednost
projekta: 18.800,00 €
Leader: 14.000,00 €

Obdobje
izvajanja
projekta
2008 –
2009
2008 –
2009

Občina
Logatec

Turistično društvo
Logatec

Celotna vrednost
projekta: 60.000,00 €,
Leader: 25.000,00 €

Občina
Logatec

Turistično društvo
Logatec, Turistično
društvo Lanski vrh Laze,
Kulturno turistično
društvo Hotedršica,
Kulturno turistično
društvo Rovte, Osnovna
šola 8 talcev, Osnovna
šola Tabor, Osnovna
šola Rovte
/

Celotna vrednost
projekta: 22.817,86 €
Leader: 15.208,04 €

2009 - 2010

Celotna vrednost
projekta: 85.976,13 €,
Leader: 38.710,18 €

2012 - 2014

5.4.3. Opis in možnosti izrabe obstoječih razvojnih struktur na območju
Razvojne strukture na območju LAS
Ključni nosilci razvojne strukture na območju SLR so Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (KGZS Zavod GO) z izpostavo Kmetijske svetovalne službe v Idriji in Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
(KGZS - Zavod LJ) z izpostavo Kmetijske svetovalne službe v Logatcu, Idrijsko-Cerkljanska razvojna
agencija (ICRA d.o.o. Idrija), Občine na območju, območne obrtno podjetniške zbornice, LTO-ji (LTO
Laufar Cerkno, Center za idrijsko dediščino - TIC Idrija), drugi javni zavodi, številna društva in krajevne
skupnosti.
Na območju deluje regionalna razvojna agencija – Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o.
Idrija (ICRA d.o.o. Idrija), ki pokriva območje občin Idrija in Cerkno. ICRA d.o.o. Idrija je neprofitna
družba, ki je bila ustanovljena leta 1999 za uvajanje nekaterih vsebinsko zaokroženih dejavnosti s
področja pospeševanja podjetništva in razvoja lokalnega okolja v idrijsko-cerkljanski subregiji. ICRA je
skupaj s še tremi razvojnimi agencijami v Goriški regiji povezana v MRRA - Severnoprimorsko mrežno
regionalno razvojno agencijo. Poslanstvo ICRA je povezovanje javnega interesa s podjetniškim,
združevanje različnih znanj in praks pri kreiranju razvoja območja, oblikovanje podjetnikom in kmetom
prijaznega okolja ter organiziranje kvalitetnega informacijskega in svetovalnega servisa. ICRA
sodeluje pri pripravi različnih razvojnih dokumentov, programov in strategij. Sodelovala je pri pripravi
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obeh podeželskih razvojnih programov, ki sta bila predhodnika lokalnih razvojnih strategij za obdobje
2007-2013.
Na področju kmetijstva in gozdarstva delujeta pod okriljem Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana in Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica. Zavoda s
svetovalnima službama v Idriji in Logatcu delujeta v skladu z usmeritvami slovenske kmetijske politike,
vse pogosteje pa izvajata tudi mednarodne in nacionalne projekte s kmetijskimi vsebinami. V obdobju
2000-2007 je Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica sodeloval pri številnih čezmejnih projektih. V
okviru programa INTERREG IIIA Slovenija-Italija je KGZS - Zavod GO kot partner sodeloval v 24.
projektih s področja kmetijstva in podeželja, kot vodilni partner pa pri štirih projektih. Kot partnerji v
programu INTERREG IIIA Sosedski program Slovenija-Hrvaška-Madžarska je zavod sodeloval v dveh
projektih: Brkinska sadna cesta in Revitalizacija gojenja fig v Istri.
Javni zavod Center za idrijsko dediščino, ki se je leta 2019 preimenoval v Zavod za turizem
Idrija, je bil ustanovljen leta 2010 z namenom koordinacije upravljavcev idrijske dediščine in
zagotavljanja sistema za celovito, usklajeno in trajno upravljanje idrijske dediščine, z namenom
oblikovanja skupne turistične ponudbe destinacije Idrija, izvajanja promocije, podpore trženju storitev
in produktov destinacije Idrija ter izvajanja temeljnih nalog zagotavljanja skupne turistične
infrastrukture v Idriji. Poleg vodenja Geoparka Idrija, ki ima oznako Unesco Globalni geopark, Center
za idrijsko dediščino izvaja redne aktivnosti s področja promocije Idrije in informiranja turistov
(dejavnost TIC Idrija), oblikuje nov darilni program za Idrijo in skrbi za spletne portale.
Na območju občin Logatec, Idrija in Cerkno delujejo tudi druge podporne institucije, ki se vključujejo v
razvoj območja. To so: Zavod za gozdove Slovenije z območnima enotama Ljubljana in Tolmin, ki
delujeta na področju gospodarjenja z gozdovi in izobraževanja lastnikov gozdov, območni obrtno
podjetniški zbornici Logatec in Idrija, ki izvajata izobraževanja in druge storitve za nosilce obrtnih
dejavnosti. Poleg Centra za idrijsko dediščino, pod okriljem katerega deluje TIC Idrija, v Cerknem
deluje LTO Laufar Cerkno, ki skrbi za področje promocije in trženja turistične ponudbe na območju
Cerkljanske, v občini Logatec pa skrbi za to področje oddelek za družbene dejavnosti Občine
Logatec. Z bogato zgodovinsko dediščino območja upravljajo Mestni muzej Idrija, Notranjski muzej
Postojna, Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija in Čipkarska šola Idrija.
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6. Analiza razvojnih potreb in možnosti območja LAS, vključno z analizo
prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti
Območje občin Cerkno, Idrija in Logatec, ki so vključene v LAS s CILjem, smo analizirali z vidika
geografskih značilnosti, gospodarskega položaja, demografskih in socioloških značilnosti ter v
sodelovanju z lokalnim prebivalstvom določili prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti območja.
Opravljena analiza prikazuje pomanjkljivosti oziroma ovire in potenciale, na katerih lahko temelji
nadaljnji razvoj podeželja in urbanih naselij na območju LAS s CILjem.

SWOT ANALIZA OBMOČJA LAS S CILjem
PREBIVALSTVO, ČLOVEŠKI VIRI, DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN KULTURA

PREDNOSTI
• Bogata dediščina območja (kulturna, tehniška)
• Nizka stopnja brezposelnosti na območju
• Razvita mreža kulturnih ustanov v mestih (bogato
kulturno življenje)
• Številna aktivna društva na podeželju in v
urbanih naseljih
• Možnost vključevanja lokalnega prebivalstva v
VŽI
• Prepoznani lokalno tipični pridelki in izdelki
PRILOŽNOSTI
•Ustvarjanje novih delovnih mest (vzpostavitev
pogojev za zaposlovanje v lokalnem okolju)
• Vključevanje mladih in drugih ranljivih skupin v
razvojne programe in projekte
• Novi programi za upravljanje z dediščino
območja
• Sodelovanje različnih starostnih skupin (prenos
znanj med generacijami)
• Ohranjanje bogate dediščine območja
• Dvig lokalne zavesti
• Razvoj socialnih storitev
• Razvoj novih storitvenih dejavnosti
• Dvig izobrazbene ravni prebivalstva in
vseživljenjsko učenje
• Socialna vključenost ranljivih skupin v urbanih
naseljih in na podeželju
• Dostopnost do storitev na podeželju (izboljšanje
kakovosti življenja)
•Razvoj skupnostnih centrov

SLABOSTI
• Slabšanje socialne varnosti prebivalcev območja
• Slabša izobrazbena struktura
• Staranje prebivalstva (predvsem slabi demografski
trendi na podeželju)
• Padanje kupne moči prebivalstva
• Pomanjkanje strokovnih znanj in financ pri društvih
• Slabša pokritost s storitvami na podeželju

NEVARNOSTI
• Odseljevanje mladih
• Povečanje brezposelnosti, ogrožena delovna mesta
• Nižja podpora družbenim dejavnostim in kulturi
• Ukinitev programov, dostopnosti do VŽI
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KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

PREDNOSTI
• Večje gospodarske družbe v urbanih naseljih, ki
nudijo zaposlitev širokemu krogu lokalnega
prebivalstva
• Dobro razvito gospodarstvo v mestih in obrtništvo
na podeželju
• Razvit sistem kadrovskih štipendij lokalnih
gospodarskih družb
• Razvite dopolnilne dejavnosti na podeželju
• Uveljavljene blagovne znamke pridelkov in
izdelkov posameznih ponudnikov
• Manj intenzivno kmetijstvo in prepoznane oblike
trajnostnega načina kmetovanja
• Odprte prodajne poti za kmetijske pridelke in
izdelke (pokrita tržnica, kmetijska zadruga)
• »Gozdarske kmetije« (kmetije z večjimi površinami
gozda) s tradicijo in z znanjem za upravljanje z
gozdom
PRILOŽNOSTI
• Razvoj coworking centrov v urbanih naseljih
• Povečanje podjetnosti (razvoj malega
podjetništva, tudi socialnega podjetništva)
• Razvoj obstoječih in novih produktov ter storitev
Povezovanje ljudi in dejavnosti
• Doseganje višjih cen za izdelke, pridelke in
storitve z dodano vrednostjo
• Boljše trženje pridelkov in izdelkov
• Razvoj inovativnih turističnih storitev in produktov
na območju (valorizacija dediščine)
• Izkoriščanje gozdnega potenciala za številne
dejavnosti (predelava, turizem)
• Razvoj ekološkega kmetovanja in produktov
• Povečanje lokalne samooskrbne verige
• Podajanje in pridobivanje podjetniških znanj
•Vzpostavitev TIC na območju Logatca
• Nova infrastruktura za lokalno ponudbo

SLABOSTI
• Pomanjkanje lastnih sredstev za investicije ali
zagon novih dejavnosti
• Pomanjkanje podjetniškega duha prebivalcev
• Neizkoriščenost potencialov območja v turizmu
• Manj razvita turistična ponudba na podeželju
• Neizkoriščenost gozdnega potenciala
• Neugodni pogoji za kmetovanje
• Majhen interes za sodelovanje med deležniki
(neorganizirana načrtna prodaja, razdrobljena
ponudba)
• Nekonkurenčna velikostna in posestna struktura
kmetij za nastop na prodajnem trgu
• Visoki stroški pridelave in predelave (OMD območja)
in transporta zaradi oddaljenosti nekaterih območij
LAS s CILjem
•Območje Logatca nima turistične organizacije
•Ni še zadostne infrastrukture za lokalno ponudbo
NEVARNOSTI
• Prenehanje opravljanje podjetniških dejavnosti
• Nekonkurenčnost podjetij in kmetij na skupnem
trgu
• Opuščanje kmetovanja in zaraščanje kmetijskih
površin
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OKOLJE, NARAVA, PROSTOR IN INFRASTRUKTURA

PREDNOSTI
• Pestrost naravnih danosti območja (bogata
naravna dediščina)
• Območje bogato z obnovljivimi viri energije
• Ohranjena kulturna krajina
• Razvita gospodarska infrastruktura v urbanih
naseljih
• Velik delež ozemlja na zavarovanih območjih
narave (Natura 2000, Krajinski park Zgornja
Idrijca,…
• Bogata biodiverziteta območja
• Urbana okolja so naklonjena razvijanju in
vključevanju zelenih vsebin

PRILOŽNOSTI
• Razvoj ustreznih dejavnosti na zavarovanih
območjih
• Trajnostni razvoj (obnovljivi viri E, trajnostna
mobilnost, zelena delovna mesta)
• Prenova/ oživitev degradiranih območij
• Usklajen prostorski razvoj kmetij, novogradenj z
možnostjo dodatnih tržnih dejavnosti
• Prilagoditve na klimatske spremembe, naravne
nesreče in varovanje okolja (novi pristopi /
produkti)
• Ohranjanje narave in biodiverzitete
• Razvoj območja Geopark Idrija kot UNESCO
Globalnega Geoparka
• Razvoj turističnih produktov, povezanih z
naravo
• Razvoj zelenih vsebin v mestnih okoljih

SLABOSTI
• Neugodne naravno-geografske lastnosti na
nekaterih območjih SLR
• Nizka gostota naseljenosti na območju (predvsem na
podeželju)
• Oddaljenost in slabša dostopnost do mestnih centrov
na nekaterih območjih SLR (dolge transportne poti in
slaba prometna infrastruktira)
• Razdrobljenost naselij na podeželju, velike investicije
za vzdrževanje in vlaganje v infrastrukturo
• Ni razvitih ustreznih dejavnosti v zavarovanih
območjih
• Pomanjkljiva infrastruktura za razvoj tržnih
dejavnosti
• Nekatera degradirana območja
•Krajinski park Zgornja Idrijca še vedno nima
upravljalca

NEVARNOSTI
• Naravne nesreče in klimatske spremembe Negativni
vplivi klimatskih sprememb na okolje
• Nižja podpora in vlaganja v infrastrukturo (slabša
dostopnost območja)
• Geološko nestabilni tereni na nekaterih območjih
SLR
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Ključne razvojne prednosti in priložnosti
Prednosti:
Območje občin Cerkno, Idrija in Logatec je prepoznano po svoji bogati dediščini (naravni, kulturni,
tehniški) in ohranjeni kulturni krajini. Zapuščina rudnika živega srebra Idrija, geomorfološka in
geološka pestrost, idrijska čipka, ostaline iz časa Rimljanov – Claustra Alpium Iuliarum, obeležja in
spomeniki obeh vojn (Rupnikova linija, Partizanska bolnica Franja,…), Rapalska meja, Cerkljanska
laufarija, šebreljski želodec in idrijski žlikrofi ter številni drugi prepoznavni lokalni produkti pa ustvarjajo
to območje edinstveno. Prebivalci se aktivno vključujejo v številna aktivna društva, ki s svojimi
programi bogatijo kulturno življenje v mestih in na podeželju. Za kulturne aktivnosti na območju, skrbi
dobro razvita mreža kulturnih ustanov, ki so povečini skoncentrirane v mestih. Te predstavljajo in
omogočajo bogato kulturno življenje, ohranjanje in prepoznavnost dediščine (snovne in nesnovne)
območja, ki predstavlja velik potencial za razvoj turizma in dodatnih dejavnosti. Zelo dobro razvito
gospodarstvo v urbanih naseljih, obrtništvo in dopolnilne dejavnosti na podeželju pomembno vplivajo
na razvoj območja in blagostanje lokalnega prebivalstva (nizka stopnja brezposelnosti). Dobro razvito
gospodarstvo v urbanih naseljih, ki po večini predstavlja predelovalno dejavnost, zagotavlja zaposlitev
širokemu krogu prebivalstva, s pomočjo kadrovskih štipendij pa dodatno stimulira dijake in študente za
izobraževanje deficitarnih poklicev. Omejeni pogoji za kmetovanje na večjem delu območja SLR imajo
za posledico manj intenzivno kmetijstvo in prepoznane oblike trajnostnega načina kmetovanja, ki
pozitivno vplivajo na ohranjanje pestrosti naravnih danosti. Kmetije lahko svoje pridelke in izdelke
prodajajo na lokalnih tržnicah ali sodelujejo s kmetijskimi zadrugami. Nekateri izmed njih svoje
proizvode prodajajo v okviru lastnih uveljavljenih blagovnih znamk. Velika gozdnatost območja ima za
posledico ohranjena tradicionalna znanja upravljanja z gozdom. Poleg gozda je območje bogato tudi z
drugimi OVE. Območje je bogato tudi z zavarovanimi območji narave, kar dodatno vpliva na pestro
biodiverziteto in je naklonjeno vključevanju zelenih vsebin v urbana okolja.
Priložnosti:
Priložnost območja je vsekakor izraba in obenem ohranjanje bogate dediščine območja in
povezovanje deležnikov med seboj. V razvoj inovativnih programov, produktov, storitev (turističnih,
izobraževalnih,…) in projektov je potrebno vključevati različne ciljne in starostne skupine (mlade,
starejše, ostale ranljive skupine). Sodelovanje (tudi medgeneracijsko) in izobraževanje je priložnost za
dvig izobrazbene ravni lokalnega prebivalstva, obenem pa se bo s tem prispevalo k socialni
vključenosti ranljivih skupin, podajanje in pridobivanje osnovnih podjetniških znanj. Velik potencial za
ustvarjanje novih delovnih mest predstavlja razvoj novih storitvenih dejavnosti (npr. socialno
podjetništvo), coworking centri, oživitev degradiranih območij v urbanih naseljih in razvoj malega
podjetništva ter vzpostavitev turistično informativnega centra v Logatcu. Z vidika zagotavljanja
socialnih storitev na območju, se kaže priložnost v ustanovitvi skupnostnih centrov, ki bi povezovali
različne deležnike. Velika priložnost je razvoj obstoječih produktov in storitev z dodano vrednostjo za
katere je mogoče doseči višje cene. V preteklem programskem obdobju izvedene aktivnosti, ki so
pripomogle k razvoju dopolnilnih dejavnosti in podjetništva na podeželju, bi bilo potrebno dopolniti in
nadgraditi (povezati ponudnike in izvajati aktivnosti za boljše trženje). Poleg aktivnosti za ponudnike je
smiselno življenje in dejavnosti na podeželju predstaviti tudi prebivalcem urbanih območij, katerih
ozaveščenost se kaže v vse večjem povpraševanju po zdravih, lokalnih produktih z dodano
vrednostjo, za katero so pripravljeni plačati tudi višjo ceno. Velik potencial predstavlja tudi razvoj
ekološkega kmetovanja in produktov, razvoj ustreznih dejavnosti na zavarovanih območjih in
aktivnosti s katerimi se bo območje lažje prilagodilo na klimatske spremembe in varovanje okolja
(trajnostna raba virov). Kot priložnost se kaže tudi razvoj zelenih vsebin v urbanih okoljih ter razvoj
turističnih produktov, povezanih z naravo. Bogat gozdni potencial se lahko poleg tradicionalne rabe
izkoristi tudi za potrebe oblikovanja, izdelave novih inovativnih produktov in storitev (predelava,
turizem,…). Povečanje števila ponudnikov lokalnih izdelkov in storitev je priložnost za boljšo
gospodarsko stanje - možnost novih delovnih mest in povečanje lokalne samooskrbe območja. Bogate
naravne danosti in velik delež ozemlja na zavarovanih območjih ponujajo možnosti za razvoj ustreznih
dejavnosti na teh območjih. Velik potencial na področju promocije prinaša tudi pridobljena oznaka
UNESCO Globalni Geopark za širitev in vključitev pomembnejših naravnih območij sosednjih občin v
Geopark Idrija.Obstoječe in nove turistične produkte in storitve bi bilo potrebno oblikovati/ osvežiti /
nadgraditi z inovativnimi idejami s katerimi bi izkoristili bogate danosti območja v turizmu.

Ključne slabosti in nevarnosti
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Slabosti:
Neugodna demografska slika na večjem delu območja in razmeroma nizka izobrazbena struktura so
pogosto vzrok za slabše izkoriščanje potencialov območja. Za območje je značilna nizka gostota
naseljenosti, predvsem razdrobljenost naselij na podeželju, kar ima za posledico velike investicije za
vzdrževanje in vlaganje v infrastrukturo. Nekatera naselja so slabše dostopna in oddaljena od mestnih
centrov, kar v gospodarstvu predstavlja višje stroške in daljši čas transporta. V nekaterih naseljih so
tudi manjša degradirana območja, ki bi jih bilo potrebno ponovno »vsebinsko napolniti«. Kljub nizki
stopnji brezposelnosti, se počasi slabša socialna varnost prebivalcev območja (starejši, mladi) kar ima
za posledico tudi padanje kupne moči prebivalstva. Poleg pomanjkanja podjetniškega duha pri
prebivalcih je zaznati pomanjkanje zagonskih sredstev za podporo in razvoj začetnih investicij. Vse
bolj zahtevna administracija in finančno poslovanje pogosto ogroža tudi organizirane prostovoljne
dejavnosti na vasi. Neugodni pogoji za kmetovanje na večjem delu LAS in posestna struktura imajo za
posledico višje stroške pridelave in predelave ter posledično nekonkurenčnost na skupnem evropskem
trgu. Območje, ki ima bogat gozdni potencial, ne izkorišča uspešno vseh naravnih danosti. Večina
turističnih dejavnosti je skoncentriranih v občinskih centrih, kar negativno vpliva na razvoj in ohranjanje
ponudbe na podeželju, pri čemer v Logatcu ni organizacije, ki bi povezovala in predstavljala turistične
ponudnike. Hitrejši razvoj območja zavira odseljevanje mladih v večje centre in nepovezanost med
dejavnostmi in sektorji, ki bi lahko pripomogle h krepitvi ponudbe in k lažjemu premagovanju ovir na
območju. Za zavarovano območjo Krajinskega parka Zgornja Idrijca ni upravljavca, kar je slabost in
lahko pripelje do ogrožanja narave v parku.
Nevarnosti:
Kljub dobremu gospodarskemu položaju območja, obstaja nevarnost ogroženih delovnih mest,
prenehanju opravljanja podjetniške dejavnosti in nekonkurenčnost podjetij na trgu. Zaradi
pomanjkanja priložnosti za mlade, obstaja nevarnost odseljevanja mlajših generacij, ukinitev
izobraževalnih programov in vse nižja podpora družbenim dejavnostim in kulturi. Obstaja tudi
nevarnost nekonkurenčnosti kmetij in opuščanja kmetovanja zaradi ekstenzivne proizvodnje in težkih
pogojev za obdelavo. Poleg geološko nestabilnih terenov, ki povzročajo težave na nekaterih območjih
SLR, lahko kot nevarnost opredelimo negativne vplive klimatskih sprememb, ki se vse bolj kažejo v
okolju ter nižja podpora za vlaganje v lokalno infrastrukturo, ki bi ohromila lokalno gospodarstvo in
poslabšala življenjski standard prebivalcev.
Potrebe in izzivi območja LAS s CILjem:
• Ustvarjanje novih delovnih mest in krepitev obstoječih gospodarskih dejavnosti.
• Razvoj »novih oblik« podjetništva na območju.
• Razvoj izdelkov in storitev z dodano vrednostjo.
• Sodelovanje in povezovanje.
• Zagotavljanje varovanja in ohranjanja narave.
• Razvoj programov, produktov, storitev na področju turizma, kulturne dediščine, naravne dediščine,
kmetijstva.
• Izboljšanje kakovosti življenja na podeželju .
• Vključevanje ranljivih skupin v razvojne programe in družbo.
• Povečanje kakovosti življenja.
Na podlagi opredelitve območja, prepoznanih potreb lokalnega prebivalstva in izdelane SWOT
analize, v katero je bila vključena zainteresirana javnost, se je določilo tematska področja ukrepanja in
prednostne naloge za posamezno tematsko področje, ki so podrobneje opisane v naslednjem
poglavju.
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7. Podroben opis tematskih področij ukrepanja
Ob pripravi SLR je LAS izhajal iz štirih tematskih področij ukrepanja, ki so bila identificirana kot
ključni izzivi pri zasledovanju ciljev Evropske unije in reševanju lokalnih razvojnih potreb:
• ustvarjanje delovnih mest,
• razvoj osnovnih storitev,
• varstvo okolja in ohranjanje narave,
• večja vključenost žensk, mladih in drugih ranljivih skupin.
Na podlagi prepoznavanja potreb območja LAS s CILjem se je oblikovalo prednostne naloge za vsa
štiri tematska področja. Posameznemu tematskemu področju bo LAS namenil najmanj 10% sredstev,
namenjenih za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. V
nadaljevanju so predstavljene ključne prednostne naloge za posamezno tematsko področje.
• Ustvarjanje delovnih mest
Območje LAS s CILjem ima sicer eno najnižjih stopenj brezposelnosti v Sloveniji, vendar območju
ustvarjanje novih delovnih mest predstavlja velik razvojni izziv. Velik delež prebivalstva je zaposlenega
v večjih gospodarskih družbah, kjer jim je do izgube zaposlitve zagotovljena ekonomska in socialna
varnost, zato so manj samoiniciativni in podjetni. Ko se posamezniki soočijo z brezposelnostjo, jim
oddaljenost območja od večjih središč in pomanjkanje podjetnosti predstavlja zelo velik izziv oziroma
težavo. Zato smo v strategiji zastavili dve ključni prednostni nalogi. Ena je vezana na zagotavljanje
delovnih mest, kjer bo LAS podprl operacije, ki bodo neposredno ustvarile nova delovna mesta, druga
prednostna naloga pa zagotavlja krepitev podjetnosti, podjetniških znanj in izvajanje drugih aktivnosti,
ki dolgoročno prispevajo k ustvarjanju ali ohranjanju delovnih mest na območju. Obe prednostni nalogi
temeljita na inovativnosti ter trajnostni izrabi lokalnih virov. Podpira se ohranjanje, vzpostavitev in
zagotavljanje zlasti zelenih delovnih mest ter skladen in vzdržen razvoj območja, ki temelji na razvoju
endogenih potencialov lokalnega okolja.

Prednostna naloga 1: Zagotovitev novih delovnih mest (ESRR sklad)
V okviru te prednostne naloge se bo podprlo zagotavljanje novih delovnih mest, kjer bo kot kazalnik
upoštevano število novo ustvarjenih delovnih mest. Glede na predhodno zbrane projektne predloge in
izvedene delavnice na območju se je LAS odločil, da bo prednostno nalogo »Zagotovitev delovnih
mest« izvajal v okviru operacij LAS. V ta namen bo LAS v okviru operacij iz ESRR sklada izvedel v
urbanih območjih dve operaciji:
• Operacija s splošno tematiko zagotavljanja delovnih mest.
Na osnovi izvedenih delavnic na območju ter iz tega izhajajoče SWOT analize, smo prepoznali razvoj
coworking centrov v urbanih središčih kot priložnost razvoja podjetnosti in podjetništva. V coworking
centre se lahko vključujejo tako mladi iz celotnega območja kot tudi drugi, ki želijo opravljati dejavnosti,
vendar zaradi slabše infrastrukture, manjše podjetnosti ali slabše izobraženosti, nimajo optimalnih
pogojev za opravljanje dejavnosti v trenutnih okvirih.
Urbani centri ponujajo boljšo infrastrukturo, vodstvo mentorjev in izobraževanja, ki bodo lahko
potekala v okviru coworking centrov oz. tudi drugih prostorih v urbanih središčih, vse z namenom
povečanja podjetnosti pri lokalnih prebivalcih. Lokalne skupnosti bodo predvidoma zagotovile prostore
za vzpostavitev treh manjših coworking centrov (eden v Logatcu, eden v Idriji in eden v Cerknem) oz.
na drug način vzpostavile pogoje za združevanje (potencialnih) podjetnikov. Nova delovna mesta se
bodo vzpostavila preko podjetniških možnosti ali preko koordinatorstva znotraj javnih inštitucij, ki jih
bodo lahko izkoristili prebivalci območja
• Operacija s tematiko lokalne hrane in kakovosti življenja.

Na območju je več lokalnih ponudnikov (kmetij, rokodelcev in ustvarjalcev), ki prodajajo
svoje produkte na lokalnih tržnicah v Logatcu, Idriji in Cerknem. Zaradi potrebe po nadaljnjem
razvoju lokalne ponudbe občine in javne inštitucije podpirajo aktivnosti koordinatorstva tržnic,
spodbujanje novih pridelovalcev, kratke dobavne verige, trženje in povezovanje med različnimi akterji
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na območju. Zaradi specifičnih potreb po območjih, se predvidi povezovalne aktivnosti znotraj
projektov.

Prednostna naloga 2: Vzpostavitev pogojev za ustvarjanje delovnih mest (ESRR in EKSRP
sklad)
Vključuje razvoj podpornega okolja in storitev. Predvideva se operacije, ki bodo pripomogle k razvoju
lokalnih trgov, kratkih dobavnih verig, saj na ta način spodbujamo lokalno proizvodnjo, delovna mesta
ter širšo ekonomsko in socialno vitalnost območja. Podpira se tudi tržno organiziranost, povezovanje v
kmetijstvu in gozdarstvu ter izvajanje nekmetijskih dejavnosti na kmetijah, ki bodo posledično kreirale
nova delovna mesta. Spodbuja se podjetniške aktivnosti in inovativna razvojna partnerstva: podpora
aktivnostim za povečanje podjetnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti ter aktivnosti, ki bodo prispevale k
ustvarjanju pogojev za izvajanje podjetniških iniciativ, kot npr. razvoj primernih orodij za aktivacijo,
podporne storitve, vzpostavitev neformalnih mrež za spodbujanje podjetništva, coworking (predvsem
socialnega podjetništva, MSP kreativne industrije), vključevanje podjetniških vsebin v revitalizacijo
degradiranih območij/objektov, razvoj ponudbe lokalnih proizvodov in storitev v upravičenih območjih,
vključno z oblikovanjem mreže lokalnih ponudnikov, aktivnosti za oživljanje vaških in mestnih jeder,
spodbujanje k podjetnosti in razumevanju pomena lokalne ekonomije, tudi pri otrocih in mladih ipd.
Ukrepe iz tega tematskega področja bo LAS izvajala v okviru javnih pozivov.
• Razvoj osnovnih storitev
Razvoj osnovnih storitev daje poudarek podeželskemu območju. Financira se iz EKSRP sklada. Pri
tem smo predvideli tri prednostne naloge, ki temeljijo na trajnosti in inovativnosti. Ukrepe iz tega
tematskega področja bo LAS izvajala v okviru javnih pozivov in v okviru ene skupne operacije
na temo skupne dediščine in turizma.
Prednostna naloga 1: Razvoj in oblikovanje novih turističnih produktov oziroma storitev
(EKSRP sklad)
Območje je bogato z vidika kulturne dediščine in naravne dediščine, zato se bo izkoristilo in podprlo
razvoj turističnih produktov in storitev na območju, ki temeljijo na naravnih in kulturnih potencialih
lokalnega okolja. Podpora bo namenjena ustvarjalnim in inovativnim vsebinam, ki sledijo ciljem
trajnostnega turizma. Podpira se oblike turizma kot so podeželski, kulinarični, rekreativni in športni,
kulturni, dediščinski, zeleni turizem, geoturizem, turizem, ki je osredotočen na specifične ciljne skupine
(mlade družine z otroci, starejši, invalidi,…).
Prednostna naloga 2: Ohranitev in oživitev dediščine območja (EKSRP sklad)
Kot posebna prednostna naloga je prepoznana podpora razvoju dediščine območja. Gre za ohranjanje
dediščine ter razvoj vsebin, ki pripomorejo k oživljanju in primerni rabi ter interpretaciji dediščine, za
vključevanje v različno ponudbo (npr. gostinsko ponudbo, turizem, kulturo, šport, prostočasne
dejavnosti, prakse in znanja…). Dediščina je tudi odsev vrednot, identitet, znanj in tradicij, saj je vir
velike vrednosti za družbo tako s kulturnega, okoljskega, družbenega kot gospodarskega vidika.
Podpira se vzpostavitev koncepta celostnega ohranjanja dediščine kot sklopa ukrepov, s katerimi se
zagotavlja nadaljnji obstoj in obogatitev dediščine, njeno vzdrževanje, oživljanje oz. obnova in
uporaba. Dediščino je potrebno razvijati z namenom ohranjanja zgodovinskega spomina, naravnih
danosti, tradicionalnih znanj, praks in veščin, ki pripomorejo pri izvajanju obnovitvenih posegov na
dediščini, kot tudi z vidika trajnostnega razvoja in gradnje. Dediščina je pomembna tudi z vidika
ohranjanja prostorske identitete in kulturne krajine ter uporabe lokalnih materialov in
znanj. Pomembna je njena vloga v družbenem razvoju kot spodbuda in okvir za nove potrebe življenja
v podeželskih skupnostih in kot obogatitev po funkcionalni, duhovni ter kulturni plati.
Prednostna naloga 3: Izboljšanje kakovosti življenja na podeželju (EKSRP sklad)
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Gre za podporo aktivnostim, ki pripomorejo k dvigu kakovosti življenja na podeželju, prepričujejo
siromašenje storitev na podeželju ter pozitivno vplivajo na krepitev gospodarske moči podeželja.
Posebej se podpira inovativne vsebine ali pristope ter trajnostno naravnane vsebine in rešitve za
razvoj novih in ohranitev obstoječih storitev (podpiranje zlasti medsebojnega sodelovanja, krepitev
socialnih stikov,…).
• Varstvo okolja in ohranjanje narave
LAS s CILjem je v okviru tega tematskega področja prepoznala eno prednostno nalogo, ki vključuje
širše vsebine s področja varovanja okolja in ohranjanja narave. Kljub temu pa se bo v okviru javnega
poziva in preko meril za izbor podpiralo urbane vsebine v okviru ESRR sklada in kmetijske vsebine v
okviru EKSRP sklada. Razlika bo v merilih in točkovanju, ki preko EKSRP sklada podpira bolj kmetijski
vidik, to je ekološko kmetovanje, varovanje narave in avtohtone vrste in sorte, preko ESRR sklada pa
bolj okoljski vidik kot je »zero waste«, vodne vire, zelena delovna mesta in trajnostno mobilnost), kar
vsebinsko dopolnjuje zapisano v prednostni nalogi.
Ukrep iz tega tematskega področja bo LAS izvajala v okviru javnih pozivov.
Prednostna naloga 1: Ohranjanje, varovanje in primerna raba naravnih virov (ESRR in EKSRP
sklad)
Podpira se varstvo okolja, ohranjanje narave ter prilagajanje podnebnim spremembam na podeželju in
v urbanem okolju. Podpira se kmetovanje v njegovi okoljski funkciji, ohranjanju in spodbujanju zlasti
sonaravnih kmetijskih praks, ki stremijo k ohranjanju krajine in biotske raznovrstnosti, razvoj dejavnosti
v varovanih in zavarovanih območjih. Podpora aktivnostim, ki bodo poleg izboljšanja stanja okolja
prispevale tudi k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov ter k razvoju nizkoogljične skupnosti in
skupnosti brez odpadkov, kot npr. vlaganja v okoljsko infrastrukturo manjšega obsega, manjše
prenove degradiranih in industrijskih območij (brownfield investicije), vlaganje v infrastrukturo
manjšega obsega, kjer bo to relevantno in upravičeno, obnova sistema tematskih poti in spremljajoče
infrastrukture, aktivnosti za pospeševanje trajnostne mobilnosti in energetske učinkovitosti, s tem pa
spodbujanje okolju prijaznega gospodarstva, temelječega na učinkoviti rabi virov, ter izobraževanja,
usposabljanja in dvig osveščenosti lokalnega prebivalstva tudi v zvezi z zmanjševanjem energetske
revščine, ustvarjanjem zelenih delovnih mest, izboljševanjem stanja vodotokov, gozdov ipd.

• Večja vključenost žensk, mladih in drugih ranljivih skupin
Ukrep iz tega tematskega področja bo LAS izvajala v okviru javnih pozivov ter v okviru ene operacije
LAS, ki bo vključevala ranljive skupine na urbanih območjih. Operacija LAS se bo izvajala v okviru
ESRR sklada in sicer v vseh 11 urbanih naseljih, ki smo jih opredelili v okviru strategije (Idrija,
Logatec, Cerkno, Laze, Rovte, Hotedršica, Črni Vrh, Godovič, Spodnja Idrija, Dolenji Novaki in
Šebrelje). V okviru skupnega projekta so predvidena srečanja, izobraževanja in študijski krožki, ki
bodo vključevali različne ciljne skupine ranljivih skupin.
Prednostna naloga 1: Aktivacija potencialov ranljivih skupin (ESRR in EKSRP sklad)
Podpira se razvoj kulturnih, prostočasnih in drugih dejavnosti, zlasti takih, ki prispevajo k večji socialni
vključenosti. Visoka stopnja brezposelnosti, zlasti med mladimi, ženskami in drugimi ranljivimi
skupinami (npr. starejši,…), nizka gospodarska rast in pomanjkanje delovnih mest so izzivi, s katerimi
se sooča celoten slovenski prostor, zato se še posebej podpira aktivacijo potencialov ranljivih skupin
na področju zaposlitvenih možnosti.
Podpira se tudi krepitev sodelovanja z institucionalnim okoljem za povečanje socialne vključenosti:
podpora aktivnostim, ki bodo prispevale k aktivaciji deležnikov v povezavi z institucionalnim okoljem v
navezavi na obstoječo socialno infrastrukturo na lokalni in regionalni ravni za namen povečanja
socialne vključenosti in delovanja društev. Podpira se tudi intervencijsko delo z mladimi, aktivnosti v
smeri ustvarjanja inovativnih partnerstev za oblikovanje mreže storitev za starostnike in spodbujanje
ukrepov aktivnega staranja, deinstitucionalizacija, medgeneracijsko sodelovanje ipd. Povečanje
dostopnosti do storitev na lokalni ravni in odpravljanje revščine: podpora aktivnostim, ki bodo
prispevale k večji dostopnosti in kakovosti storitev, zmanjšanju tveganja revščine, socialne vključenosti
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in povečanju kakovosti življenja v upravičenih območjih, kot npr. spodbujanje zdravega in aktivnega
življenjskega sloga, prilagoditev bivalnega okolja – omogočanje samostojnega bivanja starejših na
domu, sobivanje (v inovativnih mešanih skupnostih, angl. co-housing) in stanovanjske
kooperative/zadruge ter vzpostavljanje participativnih proračunov lokalnih skupnosti ipd.

Kot ranljive skupine so bili prepoznani:
• otroci in mladi do 29 let,
• starejši nad 65 let,
• ženske,
• enostarševske družine,
• brezposelni,
• ljudje z nizkimi dohodki,
• osebe s posebnimi potrebami (gibalno ali senzorno ovirani, ljudje z motnjami v duševnem razvoju in
drugi).

8. Opis in način doseganja ter zasledovanja horizontalnih ciljev Evropske
unije
Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje
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Podnebne spremembe, ki smo jim priča, bodo verjetno tudi v prihodnje močno vplivale na vse vrste
ekosistemov. Učinki, povezani s spremembami podnebja, se že kažejo v obliki poletnih suš, ki jih
spremljajo vročinski valovi, poplav, ciklonov, požarov v naravi itd. Velike težave s prilagajanjem na
podnebne spremembe imajo številni gospodarski sektorji, med katerimi sta tudi kmetijstvo in turizem.
Prav tako imajo podnebne spremembe velik vpliv na nekatere družbene skupine, zlasti na starejše,
invalide in gospodinjstva z nizkimi prihodki. Podnebne spremembe so globalna težava, h kateri pa
lahko pripomorejo tudi lokalne rešitve. Kljub naraščajoči ozaveščenosti o problemu podnebnih
sprememb je ukrepanje pogosto nezadostno, saj v družbi večinoma velja prepričanje, da kot
posamezniki ne moremo veliko prispevati k blaženju problema. Da bi prestopili prepad med
zavedanjem in ukrepanjem, je potrebno zagotoviti celostno razumevanje problema in pokazati
praktične rešitve. V okviru izvajanja SLR se bo podpiralo aktivnosti, v okviru katerih se bo ozaveščalo
prebivalce o podnebnih spremembah in prilagajanju nanje (razumevanje izzivov, ki jih prinašajo,…),
izvedlo prenose znanja v prakso ali oblikovalo prakse, ki bodo prispevale k blaženju in prilagajanju na
podnebne spremembe (npr. zmanjšanje ogljičnega odtisa, zelena delovna mesta, trajnostna
mobilnost,…).
Okolje
Velik del ozemlja LAS s CILjem sodi v območja različnih varstvenih režimov (območja Nature 2000,
krajinski park, območja varstva vodnih virov). Bogat gozdni potencial, ohranjena narava in njene
znamenitosti privabljajo številne obiskovalce, saj jim omogočajo uresničevanje potreb po miru,
sprostitvi, doživljanju krajine, spoznavanju rastlinskih in živalskih vrst. V okviru izvajanja SLR se bo
podprlo operacije, ki bodo prispevale k uresničevanju prednostnih nalog, vezanih na skrb za okolje. Z
namenom varovanja okolja se bodo izvajale aktivnosti, usmerjene v osveščanje in izobraževanje
prebivalcev in obiskovalcev območij, ki naj bi pomagale vzpodbuditi zanimanje za naravo ter
omogočile razvoj odgovornega odnosa in potrebe po varovanju le-te. Aktivnosti bodo prispevale k
varovanju narave, trajnostni naravnanosti območja (ekološko kmetijstvo, avtohtone vrste in sorte,..), ,
spodbujale učinkovito rabo virov, , skrbi za čistejše okolje v katerem živimoohranjanje biotske
raznovrstnosti, in ostale okoljske probleme.
Inovacije
Za doseganje ciljev in uspehov je pogosto pomemben inovativen pristop. K inovativnosti prispevajo
tudi različne oblike partnerstev, ki se bodo vzpostavila ob izvajanju operacij. Spodbujanje sodelovanja
omogoča izmenjavo izkušenj in idej ali pa krepitev razvojnih potencialov za doseganje zastavljenih
ciljev, kar tudi predstavlja novost oziroma nov način k razvojnemu pristopu in razmišljanju. Podprte
bodo nove ideje (nov proizvod/produkt ali postopek, praksa, storitev, proizvodni proces ali nov način
organiziranja stvari, prenos znanja,…), ki bodo uspešne tudi v praksi.
Enakost med spoloma in nediskriminacija
Kljub številnim mednarodnim sporazumom in velikemu napredku na tem področju se ženske pogosto
spopadajo z diskriminacijo, neenakimi možnostmi za izobraževanje in sodelovanje v družbenem ter
gospodarskem življenju. Enakopravna in enakovredna udeležba žensk v vseh sferah življenja pomeni
prednost za izboljšanje življenja vseh in na vseh področjih. LAS s CILjem si bo prizadeval, da bosta
oba spola obravnavana enakopravno in bosta udeležena pri aktivnostih izvajanja SLR. Ženske so v
SLR LAS s CILjem opredeljene tudi kot ena izmed ranljivih skupin.
Operacije, ki se bodo izvedle v okviru SLR LAS s CILjem, bodo morale zasledovati zastavljene
horizontalne cilje. To področje bo ocenjeno v okviru splošnega točkovnika ocenjevanja operacij
prejetih na javni razpis (ocena pomembnosti operacij) in pri točkovnikih za posamezni ukrep (v
specifičnem delu).

9. Opis SLR in njenih ciljev, vključno z določitvijo mejnikov in ciljnih
vrednosti kazalnikov
Na osnovi analize stanja vključenega območja ter prepoznanih ključnih problemov smo oblikovali
razvojno vizijo, iz nje izhajajoče ključne cilje razvoja (strateške cilje), preko njih pa po tematskih
področjih ukrepanja določili specifične cilje območja in njihovo prioriteto. Pri zastavljanju ciljev smo
postopali celovito in upoštevali tudi prejete projektne predloge, ki smo jih na osnovi javnega poziva
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zbrali na območju vseh treh vključenih občin. Pri tem smo v okviru specifičnih ciljev izpostavili
posamezne komponente inovativnosti, ki jim v določenem cilju še posebej sledimo. Na osnovi
prioritete ciljev se je dodelila višina sredstev za posamezni ukrep.

Razvojna vizija območja LAS s CILjem:
S sodelovanjem in inovativnostjo do boljše kakovosti življenja.
Strateški cilji LAS s CILjem:
• Oblikovati spodbudnejše okolje za razvoj podjetnosti.
• Razviti kakovostne produkte in storitve.
• Ohraniti naravo, dediščino in okolje.
• Omogočiti pripadnikom ranljivih skupin vključenost v družbo.
Specifični cilji LAS s CILjem po prioritetah in tematskih področjih:
Cilji po prioritetah:
Prioriteta 1, Cilj: Vzpostaviti pogoje za ustvarjanje delovnih mest.
Prioriteta 2, Cilj: Aktivirati potenciale ranljivih skupin.
Prioriteta 3, Cilj: Ohraniti in oživiti dediščino območja.
Prioriteta 4, Cilj: Ohraniti, varovati in primerno rabiti naravne vire.
Prioriteta 5, Cilj: Razviti in oblikovati nove turistične produkte oz. storitve.
Prioriteta 6, Cilj: Zagotoviti nova delovna mesta na območju SLR.
Prioriteta 7, Cilj: Izboljšati kakovost življenja na podeželju.
Cilji po skladih:
Sklad EKSRP
• Aktivirati potenciale ranljivih skupin.
• Ohraniti in oživiti dediščino območja.
•Ohraniti, varovati in primerno rabiti naravne vire.
• Razviti in oblikovati nove turistične produkte oz. storitve.
• Vzpostaviti pogoje za ustvarjanje delovnih mest.
• Izboljšati kakovost življenja na podeželju.
Sklad ESRR
• Vzpostaviti pogoje za ustvarjanje delovnih mest.
• Aktivirati potenciale ranljivih skupin.
• Zagotoviti nova delovna mesta na območju SLR.
• Ohraniti, varovati in primerno rabiti naravne vire.
Ocena okoljskih učinkov
Strategija nima negativnih okoljskih učinkov. Tematsko področje varovanja okolja in ohranjanje narave
še posebej podpira operacije, ki bodo imele pozitiven vpliv na okolje, ohranjale naravo ter dvigale
okoljsko osveščenost. Pri operacijah se bo spodbujala okoljska učinkovitost, trajnost ter zmanjšanje
vplivov na okolje.

Cilji po tematskih področjih ukrepanja:
• Ustvarjanje delovnih mest
Cilj 1: Zagotoviti nova delovna mesta na območju SLR.
Kazalnik: Število ustvarjenih delovnih mest, ki se bodo ohranila vsaj tri leta po zadnjem
izplačilu sredstev na nivoju operacije v okviru katere so bila vzpostavljena.
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Cilj 2: Vzpostaviti pogoje za ustvarjanje delovnih mest.
Kazalnik: Število aktivnosti, ki pripomorejo k ustvarjanju delovnih mest.
Območje razpolaga s številnimi lokalnimi potenciali, tako naravnimi viri kot tudi z znanji in s
spretnostmi. Cilj je podpreti predvsem operacije, ki podpirajo podjetnost in se usmerjajo v lokalne vire
hrane, domače obrti,gozdno-lesno verigo, ,krepitev lokalne zavesti, vključevanje tradicije v
podjetništvo, start-up podporo za mlade, medgeneracijsko sodelovanje in pomoč ter zelena delovna
mesta. Podprlo se bo predvsem operacije, ki bodo gradile spodbudno okolje za podjetnost in
podjetništvo ter razvoj novih produktov in storitev. V okviru zagotavljanja delovnih mest se pričakuje
tudi inovativna partnerstva ter povezavo med javnim in zasebnim sektorjem. Zaradi slabe
demografske in izobrazbene strukture je podpora operacijam, ki vplivajo na zaposlitvene možnosti v
lokalnem okolju, zelo pomembna. Oba cilja sta najvišje v hierarhiji ciljev SLR.
Cilju 1 bo LAS sledil s skupnimi operacijami, ki jih bo izvajal LAS na območju vseh treh vključenih
občin. V okviru tega cilja bodo izvedene operacije, ki bodo podpirale lokalne produkte ter mrežo in
dejavnosti coworking centrov v urbanih naseljih Logatec, Idrija in Cerkno. Predvideva se povezati javni
in zasebni sektor ter preko partnerjev v projektih vzpostaviti nova delovna mesta (partnerji vključeni v
coworking centre). Pri vključevanju v coworking centre ter pri podpori bodo imeli prednost partnerji, ki
bodo razvijali oblike, ki sledijo načelom socialnega podjetništva. S povezovanjem, svetovanjem in
izobraževanjem se predvideva povečati podjetnost med prebivalci in predvsem mladim z boljšo
izobrazbeno strukturo omogočiti, da opravljajo dejavnost v lokalnem območju.
Za dosego cilja 2, bo LAS izvedel javni poziv.
• Razvoj osnovnih storitev
Cilj 1: Razviti in oblikovati nove turistične produkte oz. storitve.
Kazalnik: Število novih turističnih produktov ali storitev.
Turizem je že sedaj perspektivna panoga na območju, z inovativnimi pristopi in produkti pa jo lahko še
okrepimo. Predvideva se podpreti predvsem operacije, ki temeljijo na bogati dediščini in naravnih
danostih območja. Vključujejo tako rekreacijski in športni turizem (npr. na Vojskem) kot tudi kulturni
turizem ter dediščino 1. in 2. svetovne vojne. Slonijo na naravnih produktih in storitvah (npr. gozdni
selfness, geopark) kot tudi tematskih poteh z vaškimi muzeji lokalnih značilnosti in tradicionalnih obrti
(npr. muzej sirarstva v Zakojci, informacijski center Šebrelje). Predvideva se podpreti predloge, ki
bodo uvajali inovativne produkte ali storitve ter krepili sodelovanje med različnimi akterji in sektorji.
Cilj 2: Ohraniti in oživiti dediščino območja.
Kazalnik: Število enot dediščine na območju, ki so bile ohranjene ali jim je bila dodana vsebina.
Bogata dediščina območja je izhodišče za številne operacije, ki se bodo lahko dotaknile različnih
vidikov dediščine, kot npr. pustne šege - laufarija, in ostalih prežitkov predkrščanskega naravoverstva,
tradicionalnega zdravilstva, dediščine pisatelja Franceta Bevka, jezikovnih posebnosti ter narečnih
imen, kulinarike, s posebnim poudarkom na zaščitenih in tradicionalnih proizvodih ter tradicionalnih
obrteh (npr. čipkarstvo, lončarstvo, oglarjenje, predelava lanu, žit,…). Posebno mesto v okviru
dediščine območja zajema tradicija rudarjenja in z njo povezana dediščina vpisana na UNESCOV
seznam svetovne dediščine. V okviru inovativnosti se predvideva predvsem krepitev sodelovanja med
različnimi akterji in sektorji.

Cilj 3: Izboljšati kakovost življenja na podeželju.
Kazalnik: Število novih pristopov ali aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja na podeželju.
Raznolike aktivnosti pripomorejo k boljši kakovosti življenja v manjših okoljih. Predvideva se podpreti
zlasti povezovalne aktivnosti, ki pripomorejo k različnim vidikom podeželskega življenja, kot npr.
medgeneracijska pomoč na domu. Predvideni so predvsem multiplikacijski učinki na spremembe, ki jih
želi doseči lokalno prebivalstvo.
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• Varstvo okolja in ohranjanje narave
Cilj 1: Ohraniti, varovati in primerno rabiti naravne vire.
Kazalnik: Število uvedenih praks ali pristopov za ohranjanje, varovanje ali primerno rabo
naravnih virov.
Z vključevanjem različnih pristopov se namerava pomembno prispevati k ohranjanju in primerni rabi
naravnih virov. V okviru EKSRP sklada se predvideva podpreti predvsem operacije, ki so usmerjene
na »pozabljene«, stare in avtohtone vrtnine ter poljščine, tudi zelišča, ki so s svojo prisotnostjo vplivali
na ekosistem kot celoto, kot tudi na ekološke proizvode, med drugim tudi meso, ki je kot neizkoriščen
lokalni vir še bogat potencial na območju. V okviru ESRR sklada se predvideva podpreti predvsem
izrabo endogenih virov ter operacije, ki prispevajo k skrbi za čisto okolje (podpora dejavnostim za
dosego cilja »skupnost brez odpadkov«) in zelena delovna mesta ter okolju prijazno gospodarstvo. V
okviru inovativnosti nameravamo krepiti zlasti nove načine uporabe obstoječih virov in sredstev.
Cilj prispeva k razvoju nizkoogljične skupnosti in energetski učinkovitosti ter spodbujanju k okolju
prijaznemu gospodarstvu.
• Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin
Cilj 1: Aktivirati potenciale ranljivih skupin.
Kazalnik: Število vključenih posameznikov.
LAS s CILjem je prepoznal sedem ciljnih skupin, ki se jih na območju obravnava kot ranljive skupine
(poleg mladih in žensk še starejši, enostarševske družine, brezposelni, ljudje z nizkimi dohodki ter
osebe s posebnimi potrebami). Prepoznane so ideje z vidika izobraževanj ranljivih skupin ter vključitve
le-teh v različne aktivnosti, tudi v društveno življenje. Cilj je podpreti inovativne ideje, kot je mobilni
podeželski vrtec, inštitut podeželskih znanj ter vključitev »kreativk« in rokodelske ustvarjalnosti na
lokalni trg in podpora socialnih storitev, ki prispevajo k vključevanju različnih ranljivih skupin v družbo.
V okviru tega cilja se predvideva različne inovativne vidike, tako uvajanje novih praks na lokalnem
nivoju, multiplikacijske učinke na spremembe, nove načine uporabe obstoječih virov in sredstev,
krepitev sodelovanja med različnimi akterji in morebitne socialne inovacije.

Tematsko
področje

Ustvarjanje
delovnih mest

Cilj

Kazalnik

Zagotoviti nova delovna
mesta na območju SLR

Število ustvarjenih
delovnih mest

Vzpostaviti pogoje za
ustvarjanje delovnih
mest

Število aktivnosti, ki
pripomorejo k
ustvarjanju delovnih
mest

Sklad
EKSRP
ESRR
ESPR
EKSRP
ESRR
ESPR

Ciljna vrednost
kazalnika na
dan 31. 12.
2023
0
4
20
9

EKSRP
ESRR
ESPR
EKSRP
ESRR
ESPR
EKSRP
ESRR
ESPR
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Razviti in oblikovati
nove turistične
produkte oz. storitve
Ohraniti in oživiti
dediščine območja
Razvoj osnovnih
storitev

Izboljšati kakovost
življenja na podeželju

Ohraniti, varovati in
primerno rabiti naravne
vire

Število novih turističnih
produktov ali storitev

EKSRP
ESPR

8

Število enot dediščine
na območju, ki so bile
ohranjene ali jim je bila
dodana vsebina
Število novih pristopov
ali aktivnosti za
izboljšanje kakovosti
življenja na podeželju

EKSRP
ESPR
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EKSRP
ESPR

1

Število uvedenih praks
ali pristopov za
ohranjanje, varovanje
ali primerno rabo
naravnih virov

Varstvo okolja
in ohranjanje
narave

Aktivirati potenciale
ranljivih skupin

Večja
vključenost
mladih, žensk in
drugih ranljivih
skupin

Število vključenih
posameznikov

EKSRP
ESPR
EKSRP
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

7
1

465
220

EKSRP:
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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 aktivnosti, ki pripomorejo k
ustvarjanju delovnih mest
Število novih turističnih produktov
ali storitev
Število enot dediščine na območju,
ki so bile ohranjene ali jim je bila
dodana vsebina
Število novih pristopov ali
aktivnosti za izboljšanje kakovosti
življenja na podeželju
Število uvedenih praks ali pristopov
za ohranjanje, varovanje ali
primerno rabo naravnih virov

Mejnik na dan 31. 12. 2018

Ciljna vrednost kazalnika
na dan 31. 12. 2023

0

0

0

12

6%

100 %

0%

100 %

1

20

0

8

1
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0

1

0

7

Mejnik na dan 31. 12. 2018

Ciljna vrednost kazalnika
na dan 31. 12. 2023

2

4

2

10

20 %

100 %

20%

100 %

2

9

0

1

ESRR:
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 aktivnosti, ki pripomorejo k
ustvarjanju delovnih mest
Število uvedenih praks ali pristopov
za ohranjanje, varovanje ali
primerno rabo naravnih virov
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Število vključenih posameznikov
Število deležnikov na lokalni ravni,
vključenih v izvajanje operacij
CLLD

200

220

8

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
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10. Opis postopka vključitve skupnosti v pripravo SLR
V vključenih občinah se je animacija območja s predstavitvami programa, zbiranjem projektnih idej in
ustanovitvijo LAS pričela že leta 2014. Pri oblikovanju LAS in izvedbi aktivnosti za koriščenje sredstev,
ki so namenjena izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost - CLLD, se je posluževalo pristopa
»od spodaj navzgor«, pri katerem se je ozaveščalo, usposabljalo in sodelovalo z lokalnim
prebivalstvom in različnimi interesnimi skupinami. V tem delu SLR je opisan poziv za oblikovanje
LAS, aktivnosti, v katere se je vključevalo lokalno prebivalstvo, in postopek priprave SLR.
Na predstavitve in delavnice za oblikovanje LAS in pripravo SLR so bili povabljeni člani, ki so v
preteklem programskem obdobju sodelovali v Lokalni akcijski skupini LAS za razvoj iz območja občin
Idrija in Cerkno, člani Lokalne akcijske skupine Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe iz občine
Logatec, predstavniki javnega sektorja (občine, institucije javnega sektorja), ekonomskega sektorja
(gospodarski subjekti, kmetje) ter zasebnega sektorja (društva in druge nevladne organizacije,
interesne skupine, posamezniki) z območja občin Cerkno, Idrija in Logatec. K vsem aktivnostim so bili
povabljeni tudi pravne osebe javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega prava v
javnem interesu, ki delujejo na območju vključenih občin in so se zanimali za pristop v LAS v novem
programskem obdobju.
Dne 12. 03. 2014 sta župana občin Logatec in Idrija na podlagi predhodnih pogovorov s takratnimi
člani LAS iz prejšnjih lokalnih akcijskih skupin sklenila dogovor o ustanovitvi lokalne akcijske skupine
za območje občin Logatec in Idrija, za vodenje postopkov ustanovitve in animacije pa pooblastila
Idrijsko-Cerkljansko razvojno agencijo d.o.o. Idrija. O nameri o sodelovanju v lokalni akcijski skupini je
bilo obveščeno tudi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. V času med majem in junijem 2014 so bile v
občinah Logatec in Idrija organizirane tri delavnice z namenom animacije lokalnega prebivalstva, kjer
se je navzočim predstavilo program, aktivnosti, povezane z lokalno akcijsko skupino, možnosti
vključitve in sodelovanje v LAS. S sodelujočimi se je preučilo prednosti, priložnosti, nevarnosti in
slabosti vključenih območij ter izdelalo SWOT analizo. Udeležencem delavnic se je predstavilo način
zbiranja projektnih idej ter jih usmerilo, da svoje projektne ideje pripravijo na osnovi izdelane SWOT
analize. Od junija do konca julija 2014 se je za območje občin Logatec in Idrija na podlagi javnega
poziva zbiralo projektne predloge, ki so služili kot podlaga za oblikovanje SLR. V ta namen je ICRA
d.o.o. vsem zainteresiranim za oblikovanje projektnih predlogov nudila podporo v obliki svetovanj.
Poleg zbiranja projektnih predlogov se je na območju zbiralo interes po sodelovanju v LAS.
30. 09. 2014 je v Idriji potekala ustanovna skupščina lokalne akcijske skupine za območji občin
Logatec in Idrija. Poleg županov obeh občin se je ustanovne skupščine udeležilo dvajset ustanovnih
članov LAS iz obeh občin. Udeležencem je bil predstavljen program in pogodba o ustanovitvi in
delovanju lokalne akcijske skupine. Poleg podpisa pogodbe se je na ustanovni skupščini s člani
dogovorilo o nadaljnjem poteku aktivnosti lokalne akcijske skupine. Ker je bil s strani Občine Cerkno v
tem času izražen interes po sodelovanju v LAS z občinama Logatec in Idrija, je bila 10. 12. 2014
sklicana prva seja Skupščine članov LAS za območje občin Logatec in Idrija, kjer se je obravnavalo in
potrdilo predlog vključitve območja občine Cerkno v lokalno akcijsko skupino, spremembo pogodbe o
ustanovitvi in delovanju lokalne akcijske skupine ter se izvolilo predsednika LAS.
Na podlagi izraženega interesa lokalnega prebivalstva (članov, ki so v preteklem programskem
obdobju sodelovali v LAS za razvoj in novih članov) in Občine Cerkno po sodelovanju v LAS z
Občinama Logatec in Idrija, je decembra 2014 v ta namen v občini Cerkno potekala delavnica, kjer se
je vsem zainteresiranim za vključitev v LAS v novem programskem obdobju predstavilo možnost
vključitve občine Cerkno v LAS za območje občin Idrija in Logatec. Predstavljene so bile aktivnosti,
povezane z lokalno akcijsko skupino, pogodba, možnosti pristopa v lokalno akcijsko skupino,
sodelovanje pri pripravi Strategije lokalnega razvoja in izvedbi operacij. Poleg tega se je na delavnicah
preučilo prednosti, priložnosti, nevarnosti in slabosti območja občine Cerkno.
Potencialnim
prijaviteljem projektnih predlogov iz območja občine Cerkno, ki se jih je zbiralo do konca meseca
januarja 2015, je ICRA nudila pomoč in svetovanja pri oblikovanju predlogov, ki so služili za
oblikovanje SLR.
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Tako sta bili v letu 2014 v občini Idrija in Cerkno izvedeni po ena delavnica z namenom animacije
lokalnega prebivalstva, v občini Logatec pa dve delavnici, saj je bila pred tem v Logatcu manjša
prepoznavnost LEADER programa med lokalnimi akterji. Poleg animacije in predstavitve programa so
bile na območju izvedene SWOT delavnice, potekalo je zbiranje projektnih predlogov (prispelo je 83
projektnih idej), ki so služili kot podlaga za pripravo Strategije lokalnega razvoja za območje LAS s
CILjem, in zbiralo interes po sodelovanju v lokalni akcijski skupini.
Animacija območja se je v letu 2015 nadaljevala. Januarja 2015 so bili v vseh treh občinah izvedeni
delovni sestanki članov LAS, kjer se je udeleženim predstavilo CLLD, usmeritve pri pripravi SLR in
operacije sodelovanja. S strani zainteresirane javnosti se je zbiralo projektne ideje za projekte
sodelovanja, na podlagi katerih je bil vzpostavljen stik s potencialnimi sodelujočimi LAS. 11. 02. 2015
je potekala druga seja Skupščine članov LAS, na kateri so bile izvedene volitve v organe LAS. V času
priprave Strategije lokalnega razvoja in delovanja LAS s CILjem se je zbiralo interes po sodelovanju v
LAS oziroma je bil odprt javni poziv za članstvo v lokalni akcijski skupini. Novembra in decembra 2015
so bile v občinah Cerkno, Idrija in Logatec izvedene dodatne animacijske delavnice članov LAS s
CILjem in ostale zainteresirane javnosti, na katerih se je udeležencem predstavilo izvedene aktivnosti,
določilo glavne cilje, tematska področja, vrste ukrepanja in predvidena finančna sredstva po
posameznih skladih Strategije lokalnega razvoja. Na podlagi izvedenih delavnic je nastal načrt porabe
sredstev po posameznih ukrepih, skladih in letih dodelitve sredstev za območje. Dogovorilo se je, da
se bo finančna sredstva delilo na operacije LAS in druge operacije v razmerju 70:30. Poleg delavnic in
predstavitev, ki so se jih udeleževali člani LAS in ostala zainteresirana javnost, so bili člani LAS s
CILjem vključeni tudi v izbor imena in logotipa LAS.
LAS je v pripravo SLR preko strokovnih skupin, ki jih je imenoval upravni odbor, vključil tudi strokovne
inštitucije (odgovorne za izvajanje ukrepov), ki delujejo na območju občin Cerkno, Idrija in Logatec in
so s svojimi kompetencami in usmeritvami pripomogle h kvalitetni pripravi strategije. Strokovne
inštitucije, ki so izrazile interes po sodelovanju pri pripravi SLR, so podale pripombe in priporočila na
vsebino zastavljenih ukrepov ter pred objavo javnih pozivov sodelovale pri pripravi predloga
točkovalnikov za posamezne ukrepe.
V pripravo Strategije lokalnega razvoja za LAS s CILjem se je ustrezno vključilo podatke, rezultate,
SWOT analizo, tematska področja, cilje, ukrepe in razdelitev sredstev, ki so nastali na podlagi
predhodnih delavnic in animacije prebivalcev območja LAS s CILjem. V času priprave SLR se je člane
LAS informiralo o vsebini dokumenta, na katerega so lahko podali komentarje oziroma dopolnitve, dne
27. 01. 2016 pa potrdili SLR na tretji seji Skupščine LAS.
Lokalno prebivalstvo se je o izvajanju aktivnosti ustanovitve in delovanju LAS s CILjem (vabila za
vstop oziroma članstvo v LAS, vabila na dogodke LAS), pripravi Strategije lokalnega razvoja
(predstavitveno animacijske delavnice, SWOT delavnice, zbiranje projektnih predlogov, zbiranje
projektnih predlogov sodelovanja LAS,…) ves čas informiralo oziroma obveščalo preko spletnih strani
Občine Cerkno, Občine Idrija, Občine Logatec in Idrijsko-Cerkljanske razvojne agencije, elektronskih
vabil in mesečnih novic vključenih občin (Logaške novice, Obzorja in Cerkljanske novice), od 30. 12.
2015 dalje pa tudi na spletni strani LAS s CILjem http://las-sciljem.si/.
Postopek priprave sprememb SLR v letu 2019: 19. 12. 2018 je upravni odbor obravnaval predlog
vodilnega partnerja LAS, da se ponovno naredi delavnice na območju, pripravi se SWOT analizo in
predloge za spremembo SLR (strategije). Predlog je bil podprt, pri čemer je upravni odbor naložil
vodilnemu partnerju LAS naj pri lokalnih skupnostih preveri možnost za pripravo skupnih projektov (na
območju vseh treh občin).
V maju 2019 so bile v Logatcu (14.5.), Idriji (21.5.) in Cerknem (22.5.) izvedene animacijske delavnice,
na katere so bili povabljeni vsi člani LAS in širša javnost. Delavnice so bile organizirane z namenom
pregleda dosedanjega doseganja ciljev in kazalnikov strategije lokalnega razvoja ter pregledu
aktualnih vsebin preko SWOT analize. V nadaljevanju so se pripravili izsledki ter predlogi za podporo
vsebin v okviru nadaljnjega izvajanja SLR na območju. Lokalne skupnosti so se na osnovi
identificiranih vsebin strinjale s podpor skupnim projektom, katerih nosilec je LAS s CILjem in ki jih
izbere upravni odbor ter potrdi skupščina.
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Vodilni partner LAS je vsem članom LAS poslal obrazec za podajanje pripomb na SLR. Obrazec je bil
objavljen tudi na spletni strani LAS s CILjem. Vse prejete pripombe so bile vključene v spremembo
SLR, ki jo je najprej obravnaval upravni odbor in nato še skupščina.

Terminska izvedba aktivnosti animacije in priprave SLR
Datum in lokacija
12. 03. 2014 (Idrija in Logatec)

Izvedena aktivnost
Dogovor o ustanovitvi lokalne akcijske skupine

21. 05. 2014 (Logatec)
18. 06. 2014 (Logatec)

Animacijske delavnice na območju LAS

04. 06. 2014 (Idrija)
junij, julij 2014 (Logatec, Idrija)
07.07 - 30. 07. 2014 (Logatec)
04.06.14.08. 2014 (Idrija)

Zbiranje projektnih predlogov
Svetovanje pri pripravi projektnih predlogov

30. 09. 2014 (Idrija)

Ustanovna skupščina LAS za območje občin
Logatec in Idrija

10. 12. 2014 (Idrija)

1. skupščina članov LAS

16. 12. 2014 (Cerkno)

Animacijska delavnica

12. 01. 2015 (Idrija in Logatec)
14. 01. 2015 (Cerkno)

Delovni sestanek članov LAS

januar 2015 (Cerkno)

Zbiranje projektnih predlogov

22. 12. 2015 – 22.01. 2015 (Cerkno)

Svetovanje pri pripravi projektnih predlogov

11. 02. 2015 (Idrija)

2. skupščina članov LAS

21. 10. 2015 (Idrija)

Seja upravnega odbora LAS

30. 11. 2015 (Idrija)
07. 12. 2015 (Logatec)

Animacijske delavnice na območju LAS

09. 12. 2015 (Cerkno)
09. 12. 2015 (Idrija)

Delavnica s strokovnimi inštitucijami
(odgovornost za izvajanje ukrepov)

16. 12. 2015 (Idrija)

Seja upravnega odbora LAS

14. 01. 2016 (Idrija)

Seja upravnega odbora LAS

27. 01. 2016 (Idrija)

3. skupščina članov LAS
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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
Pri pripravi strategije lokalnega razvoja so poleg širše javnosti z območja sodelovale tudi različne
strokovne inštitucije. Ker LAS s CILjem obsega območje, na katerem si pristojnosti delijo enote iz
Goriške ter Osrednjeslovenske statistične regije, so bile k sodelovanju povabljene vse pristojne enote.
Odzvale so se naslednje organizacije: Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec, Območna
obrtno-podjetniška zbornica Idrija, ICRA d.o.o. Idrija, Občina Cerkno, Občina Idrija, Občina Logatec,
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Kmetijsko
gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana, Center za idrijsko dediščino,
Lokalna turistična organizacija Laufar Cerkno, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave –
Območna enota Nova Gorica (po dogovoru z Območno enoto Ljubljana zastopa Zavod Republike
Slovenije za varstvo narave), Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije - Območna enota Nova
Gorica, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije - Območna enota Ljubljana, Mestni muzej Idrija,
Notranjski muzej Postojna in Urbanistični inštitut Republike Slovenije.
V okviru svojih pristojnosti je upravni odbor LAS s CILjem ustanovil strokovne skupine, v katerih
sodelujejo strokovne inštitucije, odgovorne za izvajanje ukrepov. Pooblastil jih je za podajanje pripomb
na vsebino ukrepov ob pripravi strategije ter za pripravo predloga točkovalnika za posamezne ukrepe
pred objavo javnega poziva. Ostale pristojnosti strokovnih skupin se bodo usklajevale sproti in v okviru
dodatnih potreb.
Glede na prejete projektne predloge in izdelano SWOT analizo smo po načelu »od spodaj navzgor«
prepoznali ključne potrebe in izzive ter sledili naslednji intervencijski logiki:

Tematsko
področje
Ustvarjanje
delovnih
mest

Potrebe in izzivi
• Ustvarjanje
novih delovnih
mest in krepitev
obstoječih
gospodarskih
dejavnosti
• Razvoj »novih
oblik«
podjetništva na
območju

Prednostne
naloge po
posameznih
tematskih
področjih
Prednostna
naloga 1:
Zagotovitev
novih delovnih
mest
Prednostna
naloga 2:
Vzpostavitev
pogojev za
ustvarjanje
delovnih mest

Cilji

Ukrepi

Kazalniki

Sklad

Zagotoviti
nova delovna
mesta na
območju SLR

Ukrep št 1:
Zagotavljanje
novih delovnih
mest

Število
ustvarjenih
delovnih
mest

ESRR

Vzpostaviti
pogoje za
ustvarjanje
delovnih mest

Ukrep št. 2:
Vzpostavljanje
pogojev za
ustvarjanje
novih delovnih
mest

Število
aktivnosti, ki
pripomorejo
k ustvarjanju
delovnih
mest

ESRR
EKSRP

Razviti in
oblikovati nove
turistične
produkte oz.
storitve

Ukrep št. 3:
Razvoj novih
turističnih
produktov in
storitev

Število novih
turističnih
produktov ali
storitev

EKSRP

• Razvoj izdelkov
in storitev z
dodano
vrednostjo

Razvoj
osnovnih
storitev

• Sodelovanje in
povezovanje
• Razvoj
programov,
produktov,
storitev na
področju
turizma, kulturne
dediščine,

Prednostna
naloga 1:
Razvoj in
oblikovanje
novih
turističnih
produktov
oziroma
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naravne
dediščine,
kmetijstva

Ohraniti in
oživiti
dediščino
območja

Ukrep št. 4:
Ohranjanje in
oživljanje
dediščine
območja

Prednostna
naloga 3:
Izboljšanje
kakovosti
življenja na
podeželju

Izboljšati
kakovost
življenja na
podeželju

Ukrep št. 5:
Izboljšanje
kakovosti
življenja na
podeželju

• Zagotavljanje
varovanja in
ohranjanja
narave

Prednostna
naloga 1:
Ohranjanje,
varovanje in
primerna raba
naravnih virov

Ohraniti,
varovati in
primerno rabiti
naravne vire

Ukrep št. 6:
Ohranjanje,
varovanje ali
primerna raba
naravnih virov

• Vključevanje
ranljivih skupin v
razvojne
programe in
družbo

Prednostna
naloga 1:
Aktivacija
potencialov
ranljivih skupin

Aktivirati
potenciale
ranljivih skupin

Ukrep št 7:
Aktivacija
potencialov
ranljivih skupin

• Izboljšanje
kakovosti
življenja na
podeželju

Varstvo
okolja in
ohranjanje
narave

Večja
vključenost
mladih,
žensk in
drugih
ranljivih
skupin

storitev
Prednostna
naloga 2:
Ohranitev in
oživitev
dediščine
območja

Število enot
dediščine na
območju, ki
so bile
ohranjene ali
jim je bila
dodana
vsebina
Število novih
pristopov ali
aktivnosti za
izboljšanje
kakovosti
življenja na
podeželju
Število
uvedenih
praks ali
pristopov za
ohranjanje,
varovanje ali
primerno
rabo
naravnih
virov
Število
vključenih
posameznikov

EKSRP

EKSRP

EKSRP
ESRR

EKSRP
ESRR

• Povečanje
kakovosti
življenja

Zastavljeni ukrepi podpirajo pri SWOT analizi prepoznane prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti
ter preko prepoznavanja priložnosti izpostavljajo možnost razvoja tako podeželja kot urbanih območij
na območju LAS s CILjem. Vključujejo zastavljene cilje ter postavljajo mejnike, ki si jih je zastavil LAS.
Različne priložnosti s področja podjetnosti in zaposlitvenih možnosti, ki so bile prepoznane v SWOT
analizi (tako lokalne surovine in lokalno hrano kot tudi vzpostavljanje različnih partnerstev ter razvoj
coworking centrov in socialnega podjetništva), smo vključili v dva ukrepa:
•
Zagotavljanje novih delovnih mest (Ukrep št. 1) – izvajal se bo v urbanih območjih preko
operacij LAS, pri čemer je predvideno vzpostavljanje delovnih mest preko javnih inštitucij.
• Vzpostavljanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest (Ukrep št. 2).
Bogata dediščina območja, razvita mreža kulturnih ustanov, razvite dopolnilne dejavnosti na
podeželju, uveljavljene blagovne znamke pridelkov in izdelkov ter aktivna društva vzpostavljajo
priložnost prenosa znanj med generacijami, razvoj obstoječih in novih produktov, povezovanje ljudi in
dejavnosti (tudi v turizmu), ohranjanje bogate dediščine območja, dvig socialne zavesti ter možnost
vzpostavitve delovnih mest, kar smo zajeli v dveh ukrepih in sicer:
• Razvoj novih turističnih produktov in storitev (Ukrep št. 3).
• Ohranjanje in oživljanje dediščine območja (Ukrep št. 4).
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Dostopnost do storitev na podeželju, inovativne pristope oziroma aktivnosti in izboljšanje kakovosti
življenja smo zajeli v ukrepu, ki se bo izvajal v okviru EKSRP sklada:
• Izboljšanje kakovosti življenja na podeželju (Ukrep št. 5).
Pestrost naravnih danosti, bogato naravno dediščino, biodiverziteto območja in pestro kulturno krajino
smo vključili v ukrep:
• Ohranjanje, varovanje ali primerna raba naravnih virov (Ukrep št. 6).
S tem ukrepom želimo prispevati tudi k izboljšanju stanja okolja, izrabe obnovljivih virov, trajnostni
mobilnosti, oživitvi degradiranih območij, ekološkem kmetijstvu, vzpostavitvi urbanih vrtov in zelenim
delovnim mestom.
Socialna vključenost ranljivih skupin in dostopnost do storitev je osnova za ukrep:
• Aktivacija potencialov ranljivih skupin (Ukrep št. 7).
S tem ukrepom se še posebej podpira mlade, prve iskalce zaposlitve, ki se vključujejo na trg dela ter
medgeneracijskim aktivnostim in skupnostnim centrom.
V okviru vseh ukrepov je predvideno da bodo posredno vplivali tudi na izboljšanje demografske
strukture, saj se predvideva, da bodo podprte operacije pozitivno vplivale na zaposlitvene možnosti
delovno aktivne generacije, kar bo vplivalo tudi na izboljšano izobrazbeno strukturo in zmanjšalo
odseljevanje mladih. Mlajše generacije so tudi bolj izobražene od starejših. Ker pa izobrazbeno
strukturo razumemo širše, tudi v kontekstu neformalnega vseživljenjskega učenja, bodo operacije
predvsem z različnimi neformalnimi oblikami izobraževanja, pripomogle k dvigu izobrazbene strukture
lokalnih prebivalcev in društev. Vse ukrepe smo zasnovali v smislu trajnostne naravnanosti operacij ter
koristi za lokalno območje, kar vključuje tudi upoštevanje, prednosti, priložnosti, slabosti in nevarnosti,
ki smo jih prepoznali v SWOT analizi.
Podpora za izvajanje operacij v okviru izvajanja Strategije lokalnega razvoja LAS s CILjem bo
dodeljena iz dveh skladov in sicer:
• Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)
Do koriščenja sredstev iz tega sklada so upravičene aktivnosti, izvedene na celotnem območju LAS s
CILjem oz v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo pravila za izvajanje CLLD.
• Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)
Operacije izvedene s sredstvi iz regionalnega sklada se bodo izvajale v naslednjih urbanih naseljih:
Občina Cerkno: Cerkno, Šebrelje in Dolenji Novaki.
Občina Idrija: Idrija, Spodnja Idrija, Črni Vrh nad Idrijo, Godovič.
Občina Logatec: Logatec, Rovte, Hotedršica, Laze.
Operacije se bodo izvajale na dva načina:
➢ Operacije LAS (operacije sodelovanja LAS in ostale operacije, ki jih izvaja LAS), ki jih izberejo in
potrdijo organi LAS.
➢ Druge operacije, ki se jih izbere na osnovi javnega poziva (operacije, kjer bodo nosilci različni
subjekti z območja LAS).
.
Operacije sodelovanja LAS
• Operacije sodelovanja, podprte iz ESRR sklada.
Predvideno je sodelovanje v okviru dveh operacij: Pot miru – dediščina prve svetovne vojne v višini
37.000 EUR nepovratnih sredstev in Zgodbe rok in krajev v višini 7.000 EUR nepovratnih sredstev.
• Operacije sodelovanja, podprte iz EKSRP sklada.
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LAS s CILjem je identificiral več področij, ki so zanimiva z vidika sodelovanja z drugimi LAS.
Identificirane so naslednje upravičene vsebine:
• izmenjava izkušenj in znanj ter implementacija le-teh na območju LAS,
• razvoj in trženje storitev in proizvodov,
• promocija novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij,
• vključevanje ranljivih skupin,
• organizacija skupnih delovnih procesov z izmenjavo virov in opreme,
• oblikovanje kratkih dobavnih verig hrane in lokalnih trgov ter
• kolektivni okoljski projekti.
Še posebej so aktualne vsebine s področja zeliščarstva, čebelarstva, volne, dediščine ter vključevanje
le-te v turistične produkte in storitve, kulinarična ponudba in druga lokalna hrana, okoljske vsebine,
tudi s področja meteorologije, delovnih mest ter dostopnosti za ranljive ciljne skupine. Aktualne so tudi
druge vsebine s področja rokodelstva, turizma, kakovosti življenja na podeželju, varovanja in
ohranjanja narave ter vključevanja ranljivih skupin. Operacije sodelovanja se bodo prijavljale na
naknadno objavljen razpis in niso finančno ovrednotene.
LAS s CILjem je odprt za vse nove ideje in predloge in bo sodeloval z drugimi LAS, če bodo podani
predlogi in bodo organi LAS tak predlog podprli.

Ostale operacije, ki jih izvaja LAS
Predvideno je, da bo z namenom razvoja območja v širšem interesu LAS izvedel skupne operacije v
okvirni višini 30% sredstev, namenjenih za izvajanje operacij v okviru izvajanja strategije lokalnega
razvoja. Skupnim operacijam se dodatno nameni tudi rezerva za uspešnost ter ostanek sredstev iz
prvega in drugega javnega poziva (objavljenih v 2016 in 2018).
Identificirane vsebine:
• tematika zagotavljanja delovnih mest,
• tematika lokalne hrane in kakovosti življenja,
• tematika vojnega obdobja v 20. stoletju,
• tematika aktivacije potencialov ranljivih skupin,
•tematika varstva okolja in ohranjanja narave.
Druge operacije, kjer bodo nosilci različni subjekti z območja LAS
Objavljena bosta dva javna poziva za druge operacije, kjer bodo nosilci različni subjekti z območja
LAS in sicer v letu 2016 in 2018. Izvajalo se bo sedem ukrepov na naslednjih tematskih področjih:
• USTVARJANJE NOVIH DELOVNIH MEST
Ukrep št. 1: Zagotavljanje novih delovnih mest
Z ukrepom Zagotavljanje novih delovnih mest se želi zagotoviti nova delovna mesta na
območju izvajanja SLR. Upravičenci do sredstev s tega ukrepa bodo zavezani ustvariti novo
delovno mesto in le-to ohranjati najmanj tri leta od izplačila podpore. LAS bo izvajala ukrep
preko projektov LAS. Javni poziv za izvedbo tega ukrepa ni predviden. V okviru tega ukrepa
predvideva LAS vzpostaviti od enega do tri coworking centre v urbanih območjih in omogočiti
zainteresiranim lokalnim prebivalcem, da se vključijo v svetovanja in izobraževanja ter preko
partnerstva v operacijah izvedejo del aktivnosti. Predvidenih je več kontinuiranih operacij, ki
bodo na koncu obdobja omogočile nekaj delovnih mest. V okviru tega ukrepa je predvidena
tudi ena ali več operacij na temo lokalne hrane in kakovosti življenja, ki bodo temeljile na
spodbujanju pridelave in trženja lokalne hrane in animaciji lokalnega območja.
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Ukrep se bo izvajal v obdobju od 2016 do 2023 v urbanih naseljih LAS s CILjem in bo financiran
iz ESRR sklada.

S strani upravnega odbora je bila imenovana Strokovna skupina za podjetniške vsebine:
• Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec,
• Območna obrtno-podjetniška zbornica Idrija,
• ICRA d.o.o. Idrija,
• Občina Logatec,
• Občina Cerkno,
• Občina Idrija,
• Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana,
• Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica.
Cilj ukrepa: Zagotoviti nova delovna mesta na območju SLR.
Kazalnik: Število ustvarjenih delovnih mest.
Ukrep št. 2: Vzpostavljanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest
S tem ukrepom bodo podprte aktivnosti, ki bodo pripomogle k vzpostavitvi pogojev za ustvarjanje
delovnih mest v občinah Cerkno, Idrija in Logatec. Podpora bo temeljila na krepitvi podjetnosti ter
aktivnostih, ki pripomorejo k ustvarjanju delovnih mest.
Ukrep se bo izvajal v okviru javnega poziva v letu 2016 in leta 2018 iz obeh skladov (EKSRP in
ESRR). Ukrep se bo izvajal tudi v okviru operacij, ki jih izvaja LAS in sicer iz ESRR sklada, v obdobju
do leta 2023. Dopolnjeval bo aktivnosti in projekte Ukrepa št.1: Zagotavljanje novih delovnih mest.
S strani upravnega odbora je bila imenovana Strokovna skupina za podjetniške vsebine:
• Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec,
• Območna obrtno-podjetniška zbornica Idrija,
• ICRA d.o.o. Idrija,
• Občina Logatec,
• Občina Cerkno,
• Občina Idrija,
• Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana,
• Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica.
Cilj ukrepa: Vzpostaviti pogoje za ustvarjanje delovnih mest.
Kazalnik: Število aktivnosti, ki pripomorejo k ustvarjanju delovnih mest.
• RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV
Ukrep št. 3: Razvoj novih turističnih produktov in storitev
Cilj ukrepa je razviti in oblikovati nove turistične produkte oziroma storitve. Ukrep, ki se bo v letih 2016
in 2018 izvajal na območju SLR LAS s CILjem, bo podprt iz EKSRP sklada.
S strani upravnega odbora je bila imenovana Strokovna skupina za vsebine s področja turizma:
• Center za idrijsko dediščino,
• LTO Laufar Cerkno,
• Občina Logatec,
• Zavod RS za varstvo narave - Območna enota Nova Gorica,
• Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije - Območna enota Nova Gorica,
• Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije - Območna enota Ljubljana,
• Mestni muzej Idrija,
• Notranjski muzej Postojna,
• Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana,
• Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica.
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Cilj ukrepa: Razviti in oblikovati nove turistične produkte oziroma storitve.
Kazalnik: Število novih turističnih produktov ali storitev.
Ukrep št. 4: Ohranjanje ali oživljanje dediščine območja
Ukrep bo podpiral aktivnosti, ki bodo prispevale k ohranitvi dediščine ali oblikovale vsebine, s katerimi
se bo oživilo bogato dediščino območja. Ukrep, ki se bo izvajal na območju SLR LAS s CILjem, bo
podprt iz EKSRP sklada. Ukrep se bo izvajal v okviru javnega poziva v letu 2016 in 2018 ter ene
operacije LAS na temo dediščine vojnega obdobja 20. stoletja
S strani upravnega odbora je bila imenovana Strokovna skupina za vsebine s področja dediščine:
• Center za idrijsko dediščino,
• LTO Laufar Cerkno,
• Občina Logatec,
• Zavod RS za varstvo narave - Območna enota Nova Gorica,
• Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica,
• Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana,
• Mestni muzej Idrija,
• Notranjski muzej Postojna.
Cilj ukrepa: Ohraniti in oživiti dediščino območja.
Kazalnik: Število enot dediščine na območju, ki so bile ohranjene ali jim je bila dodana vsebina.

Ukrep št. 5: Izboljšanje kakovosti življenja na podeželju
Podprte bodo aktivnosti, ki bodo prispevale k izboljšanju kakovosti življenja na podeželju. Ukrep, ki bo
podprt iz EKSRP sklada, se bo izvajal leta 2018.
S strani upravnega odbora je bila imenovana Strokovna skupina za vsebine s področja kakovosti
življenja na podeželju:
• ICRA d.o.o. Idrija,
• Občina Cerkno,
• Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica.
Cilj ukrepa: Izboljšati kakovost življenja na podeželju.
Kazalnik: Število novih pristopov ali aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja na podeželju.
• VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE
Ukrep št. 6: Ohranjanje, varovanje ali primerna raba naravnih virov
Ukrep je namenjen podpori različnih praks in pristopov, ki bodo pripomogli k ohranjanju starih in
avtohtonih sort in vrst, ekoloških proizvodov, izrabi drugih endogenih virov, trajnostni rabi in skrbi za
čisto okolje. Ukrep podpira tudi varovanje narave, biodiverziteto, zmanjšanje ogljičnega odtisa,
obnovljive vire energije, trajnostno mobilnost in podobno. V okviru tega ukrepa bodo podprte prakse
ali pristopi, ki bodo vplivali na ohranitev, varovanje ali primerno rabo naravnih virov.
Ukrep, ki bo podprt iz obeh skladov, se bo izvajal v letu 2016 (EKSRP) in 2018 (EKSRP in ESRR).
Predvidena je tudi izvedba operacije LAS.
S strani upravnega odbora je bila imenovana Strokovna skupina za vsebine s področja varovanja
okolja in narave:
• Center za idrijsko dediščino,
• LTO Laufar Cerkno,
• Občina Logatec,
• Občina Idrija,
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• Občina Cerkno,
• Zavod RS za varstvo narave - Območna enota Nova Gorica,
• Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana,
• Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica,
• Urbanistični inštitut Republike Slovenije.
Cilj ukrepa: Ohraniti, varovati in primerno rabiti naravne vire.
Kazalnik: Število uvedenih praks ali pristopov za ohranjanje, varovanje ali primerno rabo naravnih
virov.

• VEČJA VKLJUČENOST MLADIH, ŽENSK IN DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN
Ukrep št. 7: Aktivacija potencialov ranljivih skupin
Ukrep, s katerim se bo aktiviralo potenciale ranljivih skupin in bo podprt iz obeh skladov, se bo izvajal
v letu 2016 iz ESRR sklada ter leta 2018 iz ESRR in EKSRP sklada.
V okviru tega ukrepa je iz ESRR sklada predvideno izvajanje operacije LAS, ki se bo izvajala v vseh
urbanih naseljih na območju (11 lokacij) in bo vključevala predstavnike ranljivih skupin. Predvidena je
izvedba izobraževanj in/ali študijskih krožkov. Z izvedbo te operacije bo LAS zagotovil, da se bo
aktivnosti, podprte pri izvajanju operacij v okviru izvajanja strategije lokalnega razvoja iz ESRR sklada,
izvedlo v vseh urbanih naseljih na območju. Predvidena je tudi izvedba operacije LAS, ki bo temeljila
na vključevanju ranljivih skupin v okviru povezovanja in skupnostnih centrov.
S strani upravnega odbora je bila imenovana Strokovna skupina za vsebine s področja
vključevanja ranljivih skupin:
• ICRA d.o.o. Idrija,
• Občina Logatec,
• Občina Cerkno,
• Občina Idrija,
• Urbanistični inštitut Republike Slovenije.
Cilj ukrepa: Aktivirati potenciale ranljivih skupin.
Kazalnik: Število vključenih posameznikov.
Časovna opredelitev izvajanja v tabeli se nanaša na čas dodelitve sredstev. Operacije se bodo
izvajale predvidoma do leta 2023.
Poleg sredstev za izvajanje operacij, opredeljenih v spodnji tabeli, je LAS predvidel tudi dve operaciji
sodelovanja LAS iz ESRR sklada v višini 44.000 EUR (znesek ni naveden v tabeli), ki se bosta po
potrditvi strategije direktno sofinancirali. Operaciji Pot miru – dediščina prve svetovne vojne se nameni
37.000 EUR nepovratnih sredstev, operaciji Zgodbe rok in krajev pa 7.000 EUR nepovratnih sredstev.

Ukrep

Zagotavljanje novih
delovnih mest
Vzpostavljanje pogojev za
ustvarjanje novih delovnih

Odgovornost za
izvajanje

Strokovna skupina
za podjetniške
vsebine
Strokovna skupina
za podjetniške

Sklad

EKSRP
ESRR
ESPR
EKSRP
ESRR

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

Načrtovana
sredstva (EU +
SLO) (v EUR)

2018-2019

67.915,71

2018
2017-2020

39.998,80
351.863,56
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mest
Razvoj novih turističnih
produktov in storitev
Ohranjanje in oživljanje
dediščine območja
Izboljšanje kakovosti
življenja na podeželju

Ohranjanje, varovanje ali
primerna raba naravnih
virov
Aktivacija potencialov
ranljivih skupin

vsebine
Strokovna skupina
za vsebine s
področja turizma
Strokovna skupina
za vsebine s
področja dediščine
Strokovna skupina
za vsebine s
področja kakovosti
življenja na podeželju
Strokovna skupina
za vsebine s
področja varovanja
okolja in narave
Strokovna skupina
za vsebine s
področja
vključevanja ranljivih
skupin

ESPR
EKSRP
ESRR
ESPR
EKSRP
ESRR
ESPR
EKSRP
ESRR
ESPR

2016 in 2018

139.279,19

2018 in 2019

171.401,44

EKSRP
ESRR
ESPR

2018-2020

168.627,24

EKSRP
ESRR

2018-2020
2016, 2017 in
2018

314.483,77

74.574,73

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
EKSRP
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ESRR
ESPR
EKSRP
ESRR
ESPR
EKSRP
ESRR
ESPR
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12. Opis sistema spremljanja in vrednotenja SLR
V programskem obdobju 2014-2020 sta spremljanje in vrednotenje Strategije lokalnega razvoja
obvezni vsebini, ki jih mora izvajati LAS in s tem omogočiti, da se prilagodijo vsa odstopanja od
zastavljenih ciljev in da se ugotovi, v kolikšni meri je bila izvedena Strategija lokalnega razvoja. Za
vrednotenje SLR je odgovoren LAS, ki lahko izvaja spremljanje in vrednotenje v sodelovanju z
zunanjimi izvajalci. Za zagotovitev učinkovitega merjenja učinkov in ciljev SLR LAS s CILjem je izdelan
načrt vrednotenja, ki omogoča učinkovito spremljanje in vrednotenje skozi celotno programsko
obdobje.
12.1. Teme in aktivnosti vrednotenja
Za doseganje in preveritev ciljev je potrebno določiti kazalnike, s katerimi je možno meriti prispevek k
doseganju ciljev, in pridobiti podatke za njihovo spremljanje. LAS s CILjem bo vrednotil obvezne
kazalnike na ravni CLLD za EKSRP in ESRR sklad in specifične kazalnike na ravni LAS s CILjem.
Skupni kazalniki, predpisani na ravni programa (EKSRP in ESRR sklad):
• 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 mest.
Cilji in kazalniki na ravni LAS s CILjem:
TEMATSKO PODROČJE
CILJI
Zagotoviti nova delovna mesta
USTVARJANJE DELOVNIH na območju SLR
MEST
Vzpostaviti pogoje za
ustvarjanje delovnih mest

KAZALNIKI
Število ustvarjenih delovnih mest
Število aktivnosti, ki pripomorejo k
ustvarjanju delovnih mest

Razviti in oblikovati nove
turistične produkte oziroma
storitve

Število novih turističnih produktov ali
storitev

Ohraniti in oživiti dediščino
območja

Število enot dediščine na območju, ki
so bile ohranjene ali jim je bila
dodana vsebina

Izboljšati kakovost življenja na
podeželju

Število novih pristopov ali aktivnosti
za izboljšanje kakovosti življenja na
podeželju

VARSTVO OKOLJA IN
OHRANJANJE NARAVE

Ohraniti, varovati in primerno
rabiti naravne vire

Število uvedenih praks ali pristopov
za ohranjanje, varovanje ali primerno
rabo naravnih virov

VEČJA VKLJUČENOST
MLADIH, ŽENSK IN
DRUGIH RANLJIVIH
SKUPIN

Aktivirati potenciale ranljivih
skupin

Število vključenih posameznikov iz
ranljivih skupin

RAZVOJ OSNOVNIH
STORITEV

Kazalniki na ravni LAS s CILjem so merljivi in preverljivi. Z njimi bo LAS pridobili pomembne
informacije o uspešnosti izvajanja SLR in doseganju specifičnih ciljev SLR. LAS bo kazalnike
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spremljal z evalvacijskimi metodami (vprašalniki ali intervjuji z udeleženci,..), preko baz podatkov,
prijavnic operacij in zahtevkov operacij s katerimi se bo ugotavljalo doseganje zastavljenih ciljev in
izboljšanje kakovosti SLR.
Poleg obveznih kazalnikov, predpisanih na ravni EKSRP in ESRR sklada, in specifičnih kazalnikov na
ravni LAS s CILjem, ki jih bo LAS spremljal in vrednotil skozi celotno programsko obdobje, bo LAS po
potrebi spremljal tudi specifične teme vrednotenja kot so npr. število podprtih partnerstev, število
deležnikov na lokalni ravni, vključenih v izvajanje operacij CLLD, kdo so upravičenci, ki so se prijavili
na javni poziv, kdo so udeleženci aktivnosti, izvedenih v okviru operacij, na katerem tematskem
področju (ukrepu) ni prijav in morebitne vzroke, pregled tematik prijavljenih na javni poziv, teritorialna
pokritost, ipd.), ki bodo prispevali h kakovosti vrednotenja SLR. LAS se za morebitne specifične teme
odloči glede na ugotovljene potrebe.
Aktivnosti vrednotenja so razdeljene na:
• Spremljanje in analiza izvedenih operacij (projektov)
Pri vsaki operaciji se preveri doseganje zastavljenih ciljev in kazalnikov operacije. Aktivnost, pri kateri
se bo spremljalo in vrednotilo učinkovitost in uspešnost izvedene operacije, bo izvedel vodja operacije
po potrebi v času izvajanja operacije in ob zaključku operacije.
• Letno spremljanje, analiza ciljev in kazalnikov SLR
Spremljanje je neprekinjen proces preverjanja vsebine programa in doseganja ciljnih parametrov, ki se
izvaja z namenom, da se prilagodijo vsa morebitna odstopanja od opredeljenih ciljev Strategije. LAS
(vodilni partner) bo letno izvedel aktivnosti spremljanja, s katerimi bo pridobil podatke, ki jih navajajo
smernice SLR za poročanje o doseženih ciljih SLR. Poleg tega spremljanje SLR prispeva k večji
odgovornosti porabe javnih sredstev in zagotavljanju podatkov za vrednotenje SLR.
• Vmesno vrednotenje SLR
Z vrednotenjem, pri katerem se sistematično in objektivno oceni rezultate in vplive operacij oz.
programov, ugotovimo, v kolikšni meri je bila izvedena SLR. Za vrednotenje so zelo pomembni
podatki, pridobljeni s spremljanjem SLR. Vrednotilo se bo obvezne kazalnike na ravni CLLD za
EKSRP in ESRR sklad in specifične kazalnike na ravni LAS s CILjem. Vmesno vrednotenje, pri
katerem se bo preverjalo relevantnost ciljev, vključenost prebivalstva in delovanje partnerstev, bo
izvedeno leta 2019 in 2021. Po potrebi bo vmesno vrednotenje izvedeno tudi leta 2022. Aktivnosti
vrednotenja bo opravil vodilni partner LAS ali zunanji izvajalec ali vodilni partner LAS in zunanji
izvajalec.
• Naknadno vrednotenje SLR
Z naknadnem vrednotenjem se želi objektivno ugotoviti, ali je SLR dosegla zastavljene cilje in učinke.
Namenjeno je tudi ugotovitvam o glavnih dejavnikih odstopanj ter oceni vpliva Strategije na vključeno
območje. Naknadno vrednotenje se bo izvedlo leta 2023. Aktivnosti vrednotenja bo opravil vodilni
partner LAS ali zunanji izvajalec ali vodilni partner LAS in zunanji izvajalec.

12.2. Zagotavljanje podatkov za spremljanje in vrednotenje SLR
Podatki, potrebni za spremljanje in vrednotenje SLR, bodo pridobljeni iz
prijavnic operacij, poročil oz. zahtevkov o izvedenih operacijah in sodelujočih pri izvajanju SLR
(partnerji operacij, sodelujoča javnost pri aktivnostih, izvedenih v okviru SLR – anketni vprašalniki,
intervjuji,…),
in po potrebi izjavno dostopnih baz podatkov in registrov, kot so SURS, AJPES, GZS, KGZS, AKTRP,
MKGP, drugih virov.
12.3. Terminski načrt vrednotenja
LAS mora za obdobje izvajanja programa vsako leto do 31. januarja oz. do 31. marca organu
upravljanja poročati o doseganju ciljev SLR in izpolnjevanju obveznosti za preteklo leto. Leta 2019 in
2024 bo organ upravljanja preveril uspešnost izvajanja SLR. Za doseganje mejnikov oziroma ciljnih
vrednosti kazalnikov je potrebno do 31. 12. 2018 doseči najmanj 85% ciljne vrednosti mejnika oziroma

56

do 31. 12. 2023 najmanj 85% ciljne vrednosti kazalnika, določenega v strategiji. Vsak LAS, ki bo
dosegel zastavljene mejnike, je upravičen do sredstev iz rezerve za uspešnost.

Časovnica spremljanja in vrednotenja SLR LAS s CILjem
Dejavnost
Spremljanje izvedenih operacij

Letno spremljanje SLR

Vmesno vrednotenje SLR

Naknadno vrednotenje SLR

Časovna opredelitev
Po zaključeni operaciji, po
potrebi v času izvajanja
operacije
Vsako leto za obdobje do 31.
decembra, poročanje do 31.
marca
(2016 ni obveznosti poročanja)
Za obdobje do 31. 12. 2018,
poročanje do 31. 03. 2019
Za obdobje do 31. 12. 2020,
poročanje do 31. 03. 2021
Za obdobje do 31. 12. 2023,
poročanje do 31. 03. 2024

Izvajalec
Vodja operacije

Vodilni partner LAS s CILjem

Vodilni partner LAS s CILjem ali
zunanji izvajalec ali vodilni
partner LAS s CILjem v
sodelovanju z zunanjim
izvajalcem
Vodilni partner LAS s CILjem ali
zunanji izvajalec ali vodilni
partner LAS s CILjem v
sodelovanju z zunanjim
izvajalcem

12.4. Uporabljeni viri podatkov
LAS bo potrebne finančne vire za izvajanje aktivnosti spremljanja in vrednotenja SLR zagotovil iz
sredstev podukrepa Podpora za tekoče stroške in animacijo kot jih predvideva Uredba CLLD.
Človeške vire bo zagotovil vodilni partner LAS med svojimi zaposlenimi, ki bo po potrebi poskrbel za
zunanje izvajalce vrednotenja. Za spremljanje in vrednotenje SLR LAS s CILjem se bodo uporabili
podatki, pridobljeni s strani upravičencev podprtih operacij, LAS s CILjem, MKGP, AKTRP, javno
dostopnih baz podatkov npr. SURS, evalvacijskih metod.
Vodilni partner LAS bo izmed svojih zaposlenih določil osebo, ki bo odgovorna za letno spremljanje in
vrednotenje SLR. Spremljanje izvedenih operacij bodo izvajali vodje potrjenih operacij v času izvajanja
operacij in po zaključku operacij. Zaposleni pri vodilnem partnerju LAS bodo vodjem operacije nudili
strokovno podporo pri izvedbi spremljanja. LAS se bo odločil ali zadošča samovrednotenje, ki ga bo
opravil vodilni partner LAS ali pa se bodo vključili tudi zunanji izvajalci.
12.5. Način obveščanja javnosti o rezultatih vrednotenj
LAS s CILjem bo o rezultatih vrednotenj informiral in obveščal naslednje ciljne skupine:
• organe LAS s CILjem (skupščina ali upravni odbor),
• vključene v izvajanje operacij (projektov),
• druge deležnike na območju LAS (širša javnost).
Ciljne skupine se bo o vrednotenju SLR obveščalo na sestankih in sejah, na spletni strani LAS s
CILjem ter po potrebi v drugih lokalnih medijih. Obveščanje v obliki poročil bo potekalo skladno z
navodili CLLD, ki so opredeljena v Navodilih za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki
prejmejo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in v Navodilih organa upravljanja na področju
komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 Službe Vlade
Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

12.6. Mehanizmi za spremljanje uporabe rezultatov vrednotenja
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LAS bo iz pridobljenih podatkov izdelal poročilo na letni ravni za preteklo leto, ki bo namenjeno ciljnim
skupinam. Na podlagi vmesnih vrednotenj se bo preverilo, ali kazalniki podpirajo doseganje ciljev in
kakšne vrednosti kazalnikov so bile dosežene. Na podlagi pridobljenih podatkov spremljanja in
vrednotenja SLR , bo vodilni partner članom LAS in zainteresirani javnosti, podal navodila oziroma
priporočila za izboljšanje izvajanja operacij in doseganje zastavljenih rezultatov SLR. Uporaba
rezultatov vrednotenj bo lahko podlaga za spremembo SLR, ki je lahko posledica spremenjenih
okoliščin na območju ali zgolj kontrola uravnoteženega izvajanja SLR. Rezultati bodo pomemben
podatek o uspešnosti izvajanja ukrepov SLR (v katere je potrebno usmeriti več pozornosti). O
mehanizmih za uporabo rezultatov vrednotenja in potrebnih ukrepih bo odločal Upravni odbor LAS.
Spremljane in vrednotene SLR bo vplivalo na povečanje znanja vodilnega partnerja LAS in ostalih
članov LAS, ki bodo obveščeni o napredovanju oziroma pomanjkljivostih izvajanja SLR, Poleg
mehanizma za izboljšanje izvajanja SLR v programskem obdobju 2014-2020 bo spremljanje in
vrednotenje SLR zagotovilo podatke, ki se jih bo lahko ustrezno uporabilo pri izdelavi SLR v
naslednjem programskem obdobju.
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13. Opis postopka določitve vodilnega partnerja LAS in opis kadrovskih
kapacitet, finančni viri, izkušnje in znanje
13.1. Postopek določitve vodilnega partnerja LAS
Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 določa,
da mora lokalno partnerstvo izbrati enega partnerja izmed članov lokalnega partnerstva kot vodilnega
partnerja ali ga izbrati v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje. Vodilni partner LAS mora
opravljati naslednje naloge, določene s 13. členom Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi
skupnost:
• zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah,
• upravlja transakcijski račun LAS,
• opravlja vse druge naloge, ki izhajajo iz pogodbe med LAS in vodilnim partnerjem.
Poleg tega mora biti vodilni partner kadrovsko, finančno in upravno sposoben voditi LAS. Med LAS in
vodilnim partnerjem mora biti vzpostavljeno pogodbeno razmerje, iz katerega izhaja obseg nalog in
finančno ovrednotenje. Vodilni partner mora zagotoviti operativno delovanje, ločen transakcijski račun,
računovodski sistem ali ustrezne računovodske kode za vse transakcije, opravljene v okviru
transakcijskega računa. Zagotoviti mora preglednost svojega delovanja, sledljivost in nadzor nad
zakonito porabo javnih sredstev.
Lokalna akcijska skupina LAS s CILjem je vodilnega partnerja LAS izbrala med svojimi člani.
Dne 20. 11. 2015 je bil s strani predsednika LAS s CILjem na člane LAS naslovljen javni poziv za
oddajo kandidature za vodilnega partnerja LAS.
Poziv, ki so ga prejeli vsi člani LAS s CILjem po elektronski pošti, je poleg navodil in nalog, ki jih mora
opravljati vodilni partner, vseboval obrazec za oddajo kandidature za vodilnega partnerja LAS.
Izpolnjen obrazec, na katerem je bilo potrebno opredeliti osnovne podatke o kandidatu, opisati
kadrovsko sposobnost, izkušnje, znanja in priložiti poročilo o finančnem stanju, je bilo potrebno oddati
osebno ali po pošti do 03. 12. 2015. Do roka, opredeljenega v pozivu za kandidaturo za vodilnega
partnerja LAS s CILjem, je bila prejeta ena vloga, ki jo je oddala direktorica Idrijsko-Cerkljanske
razvojne agencije d.o.o. Idrija. Upravni odbor LAS s CILjem je dne 16. 12. 2015 pregledal ustreznost
prispele vloge (kadrovska sposobnost, izkušnje, znanje in finančni viri) in potrdil izbor vodilnega
partnerja LAS. Skupščina LAS s CILjem je na seji skupščine, ki je potekala dne 27. 01. 2016,
obravnavala in potrdila izbor vodilnega partnerja LAS, ki je postala Idrijsko-Cerkljanska razvojna
agencija d.o.o. Idrija (ICRA d.o.o. Idrija).

Osnovni podatki vodilnega partnerja LAS s CILjem

Naziv
Naslov
Zakoniti zastopnik
Telefon
Matična številka
Davčna številka
E-pošta
Spletna stran

Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o.
Idrija
Mestni trg 1, 5280 Idrija
Jožica Lazar, direktorica
05 37 43 914, 05 37 20 180
1489143000
SI93276583
info@icra.si
www.icra.si
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13.2. Opis kadrovskih kapacitet, finančnih virov, izkušenj in znanj vodilnega partnerja
Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija je neprofitna družba, ki je bila ustanovljena leta
1999 za uvajanje nekaterih vsebinsko zaokroženih dejavnosti s področja pospeševanja podjetništva in
razvoja lokalnega okolja v idrijsko-cerkljanski subregiji. ICRA je skupaj s tremi razvojnimi agencijami v
goriški regiji povezana v MRRA - Severnoprimorsko mrežno regionalno razvojno agencijo. Poslanstvo
ICRA je povezovanje javnega interesa s podjetniškim, združevanje različnih znanj in praks pri
kreiranju razvoja območja, oblikovanje podjetnikom in kmetom prijaznega okolja ter organiziranje
kvalitetnega informacijskega in svetovalnega servisa. V ta namen deluje na področjih z naslednjimi
nalogami in aktivnostmi:
• Podjetništvo: naloge v okviru mreže VEM - vstopnih točk, izvajanje enostavnih svetovanj, priprava in
izvedba projektov na temo spodbujanja podjetništva ter malih in srednje velikih podjetij, vključevanje v
aktivnosti spodbujanja socialnega podjetništva, priprava projektov in razpisne ter investicijske
dokumentacije za kandidiranje za sredstva na javnih razpisih za znane naročnike.
• Izobraževanje: izvajanje projektov s ciljem razvoja človeških virov na lokalnem območju, izvajanje
programov za dvig ravni pismenosti (RDO, RPO, UŽU-IP, UŽU-MI), izvajanje neformalnih
izobraževanj za različne ciljne skupine, študijski krožki.
• Podeželje: izvajanje pristopa LEADER, priprava lokalnih razvojnih strategij, svetovalni servis za
kmete (pomoč pri registraciji dopolnilne dejavnosti na kmetiji, pomoč in svetovanje pri trženju), razvoj
novih produktov na podeželju, koordinacija tržnice lokalnih ponudnikov v Idriji, strokovna pomoč
Društvu za promocijo in zaščito idrijskih jedi, izvajanje notranje kontrole in vseh nalog društva,
podpora strokovnim službam občin.
• Okolje in prostor, varovanje okolja: ICRA kot koordinator na regijski ravni skrbi, da je v skladni
regionalni razvoj vključena skrb za učinkovito varstvo naravnih vrednot in biodiverzitete ter njihov
pomen in vključevanje v razvojne procese. Poleg tega ICRA usmerja prostorski razvoj v smislu
usmerjenosti v trajnostno rabo prostora in višanje kakovosti življenja v Goriški regiji in sicer z
ohranjanjem naravnega okolja in vzpostavitvijo ter skrbjo za okolju prijazno infrastrukturo.
• Kulturna dediščina: ICRA vodi postopke prijave in vzdrževanja certifikata za idrijske žlikrofe, ki so
postali prvi slovenski proizvod, ki ga je Evropska komisija prijavila kot zajamčeno tradicionalno
posebnost EU-ja. Poleg tega pripravlja prijave in sodeluje v projektih ohranjanja in trajnostnega
razvoja kulturne dediščine idrijsko-cerkljanskega (tehniška dediščina rudnika živega srebra, živa
dediščina – laufarija, godbeništvo, arheološko najdišče Divje babe).
• Regionalni razvoj: usklajevanje in dopolnjevanje programskih in izvedbenih dokumentov regije,
sodelovanje v MRRA in koordinatorstvo za področje »okolje in prostor«, priprava projektnih predlogov
in vključevanje v projektnega partnerstva (regionalna, čezmejna in transnacionalna).
ICRA sodeluje pri pripravi različnih razvojnih dokumentov, programov in strategij. Med drugim je
sodelovala pri pripravi obeh podeželskih razvojnih programov, ki sta bila predhodnika lokalnih
razvojnih strategij za obdobje 2007-2013. Pri pripravi Lokalne razvojne strategije za hribovski del
severne Primorske (LAS za razvoj) je bila ICRA d.o.o. Idrija pomemben partner pri pripravi strategije,
izvedbi delavnic in animaciji območja, kar je razvidno tudi iz programskih dokumentov za obdobje
2007-2013. Nekaj let je ICRA soupravljala LAS za razvoj. ICRA je v skladu z ustanovno pogodbo LAS
za območje občin Cerkno, Idrija in Logatec izvedla tudi vse naloge, vezane na delovanje LAS v času
od podpisa ustanovne pogodbe do izvolitve organov LAS in imenovanja vodilnega partnerja LAS.

Razpoložljive kadrovske kapacitete
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ICRA d.o.o. Idrija na dan 01. 12. 2015 zagotavlja kadrovsko sposobnost z osmimi zaposlenimi
(sedem zaposlenih za polni delovni čas in eden za polovični), ki imajo kompetence na področju
skladnega regionalnega razvoja, vodenju in izvedbi projektov (mednarodnih, čezmejnih, sektorskih,
občinskih) in na drugih področjih. Izobrazbena struktura zaposlenih je sledeča: eden zaposlen s 6/1
stopnjo izobrazbe, sedem zaposlenih s 7. stopnjo in eden zaposlen s stopnjo izobrazbe 8/1.
Zaposleni na ICRA so v preteklem programskem obdobju sodelovali kot predstavniki v organih LAS za
razvoj in delovali kot vodje ali partnerji posameznih projektov iz programa LEADER. Za opravljanje
aktivnosti, vezanih na vodilnega partnerja LAS, je tako na ICRA d.o.o. Idrija usposobljenih osem
zaposlenih. Za delovanje LAS in izvedbo zahtevanih nalog bo ICRA d.o.o. Idrija kot vodilni partner
LAS s CILjem zagotovila dve polnovredni delovni moči, ki bosta zagotavljali nemoteno in učinkovito
delovanje LAS. Predvideno je, da bo delo med dvema PDM razdeljeno na finančno in vsebinsko
vodenje LAS. Morebitna nadomeščanja bodo opravljali drugi zaposleni pri vodilnem partnerju LAS, ki
so usposobljeni za opravljanje takega dela. Računovodstvo in zahtevnejše naloge upravljanja spletne
strani LAS s CILjem, bodo izvajali zunanji izvajalci.
Finančni viri
ICRA d.o.o. Idrija je v zadnjih petih letih delovanja ustvarila od 400.000 do 500.000 EUR prihodkov
letno in sicer dve tretjini iz naslova projektnih aktivnosti, ostalo pa iz delovanja na trgu. Del prihodkov
ICRA je zagotovljen preko pogodb z ustanovitelji (Občina Idrija in Občina Cerkno), del pa je
zagotovljen s pogodbami o mrežnem delovanju Regijske razvojne agencije. Prihodki, ki so stabilni, so
namenjeni razvojnemu delu agencije.
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14. Opis nalog, odgovornosti in postopkov sprejemanja odločitev organov
LAS
V skladu z 12. členom Uredbe CLLD ima LAS naslednje naloge:
•v SLR določiti, s sredstvi katerega zadevnega sklada uresničuje cilje SLR;
• animacija območja, zagotavljanje informacij zainteresiranim prebivalcem na območju LAS,
spodbujanje izvajanja operacij ter pomoč potencialnim upravičencem pri pripravi operacij;
• pripraviti SLR za celotno programsko obdobje in biti sposoben uresničevati cilje, zastavljene v
SLR;
•spremljati in vrednotiti ter skrbeti za pravilno izvajanje operacij v skladu s SLR in tudi za
doseganje mejnikov in ciljev operacij ter imeti pregled nad izvajanjem operacij tudi po izplačilu
sredstev;
•izvajati postopke za izbor operacij, izbrati operacije in jih predložiti v končno potrditev v skladu s
postopki zadevnega sklada;
•skrbeti za informiranost upravičencev v zvezi s pravicami in dolžnostmi tudi po zadnjem izplačilu
sredstev;
• zagotoviti posredovanje vlog ter zahtevke za izplačilo za posamezne podukrepe iz 8. člena te
uredbe, v skladu posebnimi pogoji zadevnega sklada iz te uredbe;
•predhodno preverjati upravičenost stroškov, skladnost s SLR in operativnimi programi, preverjati,
ali imajo nosilci operacij zmogljivosti za izvajanje operacij in zakonitost izvedenih operacij;
•sodelovati z organi, kot jih določata 3. in 4. člen te uredbe, revizijskimi organi ter drugimi
nadzornimi organi vseh zadevnih skladov;
•pripravljati letna poročila o izvajanju SLR v skladu s drugim odstavkom 49. člena te uredbe;
•pred posredovanjem zahtevka za izplačilo preveriti, da so sofinancirane operacije označene, v
skladu s pravili označevanja, določenimi za zadevni sklad;
•prvi letni načrt aktivnosti za tekoče leto mora posredovati najpozneje do vložitve prvega zahtevka
za podukrep »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije«;
•vsako nadaljnje leto pa do 31. decembra na naslov Koordinacijskega odbora CLLD posredovati
letni načrt aktivnosti za podukrep »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije «. Obrazec
za izdelavo letnega načrta aktivnosti je dostopen na spletnih straneh zadevnih organov
upravljanja;
•urediti dostop do ustreznega informacijskega sistema zadevnega sklada pred vlaganjem vlog in
zahtevkov za izplačilo v informacijski sistem;
•imenovati naslednje organe: predsednika, skupščino, organ upravljanja, ocenjevalno komisijo in
nadzorni organ in
•pripraviti dokumente za delovanje LAS, v katerih mora določiti člane posameznega organa iz
prejšnje točke in jih javno objaviti na spletni strani LAS.
V skladu z navedenim v uredbi je LAS izvolil predsednika, dva namestnika predsednika, člane
upravnega in nadzornega odbora ter njihove namestnike, izbral vodilnega partnerja LAS in določil
naloge ocenjevalne komisije. Ocenjevalno komisijo bo predvidoma pred objavo javnega poziva
imenoval upravni odbor izmed strokovnjakov, zaposlenih pri vodilnih partnerjih drugih LAS v Sloveniji.
Skupščina LAS je najvišji organ LAS, ki jo sestavljajo vsi člani LAS. Poziv za včlanitev v LAS je
vseskozi odprt in objavljen na spletni strani LAS s CILjem: http://las-sciljem.si/ Včlanijo se lahko
fizične in pravne osebe.
Skupščina ima naslednje naloge in pristojnosti:
• odloča o vsebini, spremembah in dopolnitvah pravil delovanja LAS in o določbah ustanovne
pogodbe,
• odloča o vsebini, spremembah in izvajanju lokalne razvojne strategije,
• določa obliko, način in višino prispevka članov LAS,
• imenuje in razrešuje člane upravnega odbora in predsednika ter njihove namestnike v organih LAS,
• imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora,
• potrdi vodilnega partnerja, ki ga izbere upravni odbor,
• potrdi merila za izbor operacij, ki jih pripravi upravni odbor,
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• potrdi operacije, ki jih bo izvajal LAS in jih izbere upravni odbor,
• odloča o pritožbah članov zoper sklepe organov LAS,
• odloča o dokončni izključitvi člana iz LAS,
• dokončno odloča o pritožbah zoper sklepe drugih organov, ki jih prizadeti lahko vloži v 15. dneh od
kar je izvedel ali bi lahko izvedel za sklep organa,
• odloča o drugih, s pravili delovanja in ustanovno pogodbo, zadevah, pomembnih za delovanje in
poslovanje LAS.
Vsak član ima en glas in glasuje v okviru svojega sektorja (javni, civilni, ekonomski). Odločitve na
nivoju sektorjev se pretvorijo v skupni glas sektorja. Sklep je podprt, če zanj glasujeta vsaj dva
sektorja. O spremembi pravil delovanja in določb ustanovne pogodbe ter o vprašanjih, od katerih je
neposredno ali posredno odvisen obstoj LAS, odloča skupščina z dvotretjinsko večino na skupščini
prisotnih članov.
Predsednik LAS je samostojen organ LAS, ki zastopa in predstavlja LAS. Predsednik LAS ima dva
svoja namestnika, ki ga predvidoma nadomeščata v času njegove odsotnosti. Pristojnost podpisovanja
dokumentov in zastopanja LAS v javnosti imajo vsi trije, tako predsednik kot njegova namestnika.
Predsednik sklicuje in vodi seje skupščine in upravnega odbora, zastopa in predstavlja LAS v javnosti
in v pravnem prometu ter preko vodilnega partnerja LAS sodeluje z organom CLLD in drugimi
pristojnimi organi. Predsednik skrbi za izvajanje sklepov organa upravljanja ter podpisuje pogodbe in
druge dokumente, ki jih pripravi organ upravljanja. Predsednik opravlja tudi druge naloge, določene z
ustanovno pogodbo, drugimi splošnimi akti LAS ali s predpisi, in naloge, ki mu jih naloži upravni odbor
ali skupščina. Predsednik in namestnika so za svoje delo odgovorni skupščini in upravnemu odboru
LAS.
Organ upravljanja je upravni odbor. Upravni odbor LAS je tudi organ odločanja ter najvišji izvršilni
organ LAS, v katerem so zastopani predstavniki javnega in zasebnega sektorja, to je ekonomskega
sektorja in civilne družbe. Nobena posamezna interesna skupina ne sme imeti več kot 49%
glasovalnih pravic.
Upravni odbor sestavlja 9 članov in sicer:
• 3 (trije) predstavniki javnega sektorja in
• 6 (šest) predstavnikov zasebnega sektorja.

Sektor

Subjekti

Javni sektor

občine, institucije javnega sektorja
gospodarski subjekti, kmetje
društva in druge nevladne organizacije,
interesne skupine, posamezniki

Zasebni sektor
Skupaj

Število
članov
3
3

Delež v %
33,33
33,33

3

33,33

9

100

V upravnem odboru so po trije člani z območja vsake občine (tri fizične osebe z območja vsake
občine). Člane voli in razrešuje skupščina LAS. Skupščina lahko imenuje tudi namestnike članov
upravnega odbora LAS, ki v primeru izstopa iz LAS nadomestijo člana v upravnem odboru LAS.
Mandat upravnega odbora je 2 (dve) leti. Isti član je lahko večkrat izvoljen v upravni odbor. Upravni
odbor je sklepčen, če so prisotni vsaj trije člani ali njihovi pisno pooblaščeni namestniki in s strani
prisotnih nima nobena skupina subjektov več kot 49% glasov. Če nista izpolnjena oba pogoja, se
ugotovi, da upravni odbor ni sklepčen. Vsak član ima pri odločanju 1 (en) glas. Sklep je sprejet, če
zanj glasuje več kot polovica prisotnih z glasovalno pravico.
Upravni odbor LAS opravlja naslednje naloge:
• skrbi za učinkovito delovanje LAS, njeno plačilno sposobnost in skladnost vseh postopkov z veljavno
zakonodajo,
• sklicuje seje skupščine,
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• skrbi za pripravo, dopolnjevanje in izvajanje strategije lokalnega razvoja,
• pregleda pristopne izjave novih članov ter preveri izpolnjevanje pogojev za pridobitev članstva,
• izvaja odločitve in sklepe skupščine LAS,
• opravlja ocenjevanje in izbor projektov za izvajanje lokalne strategije,
• izbere vodilnega partnerja LAS,
• pripravi pogodbo z vodilnim partnerjem LAS,
• pripravi letni načrt aktivnosti,
• imenuje projektne skupine,
• oblikuje in pripravi vsebino javnega poziva za izbor operacij,
• imenuje ocenjevalno komisijo za izbor operacij,
• na podlagi poročila ocenjevalne komisije izbere in potrdi operacije ter o izboru in potrjenih operacijah
obvesti skupščino LAS,
• predlaga in izbere operacije, ki jih bo izvajal LAS,
• obvešča skupščino LAS o izbranih operacijah,
• pripravi pogodbe z upravičenci,
• predlaga obliko, način in višino letnega prispevka članov LAS,
• zagotavlja informiranje članstva ter promocijo LAS in razvoja podeželja,
• odloča o sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami in projektih sodelovanja z njimi,
• sodeluje z nadzornim odborom,
• odloča o vseh ostalih zadevah, ki niso v pristojnosti skupščine LAS,
• potrdi poročilo o delu, ki ga pripravi vodilni partner LAS,
• potrdi finančno poročilo, ki ga pripravi vodilni partner LAS,
• organizira aktivnosti pri izvajanju nalog LAS,
• odloča o drugih zadevah, ki se nanašajo na to pogodbo, pravila ali sklepe skupščine LAS.

Ocenjevalna komisija pregleduje popolnost in ustreznost prijav na javne pozive LAS, jih ocenjuje ter
preverja zmogljivosti predlagateljev operacij za njihovo izvedbo in o tem pripravi za upravni odbor
poročilo. Za svoje delo je odgovorna upravnemu odboru.
Ocenjevalna komisija ima tri člane in dva nadomestna člana, ki jih imenuje upravni odbor izmed
neodvisnih strokovnjakov s področja razvoja podeželja, regionalnega razvoja, strateškega in
projektnega načrtovanja ter podobno. Član ocenjevalne komisije ne more biti član upravnega odbora
ali nadzornega odbora.
Upravni odbor lahko razreši člana ocenjevalne komisije, če ta krši ustanovno 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 se izloči iz pregledovanja in ocenjevanja prijav na javni razpis, kadar je
zasebno ali poslovno povezan s prijaviteljem na javnem razpisu ali njegovim partnerjem v operaciji, ali
kadar bi iz drugih razlogov nastalo navzkrižje interesov.
Seje ocenjevalne komisije sklicuje vodilni partner, vodi pa jih predsednik ocenjevalne komisije, ki ga
člani ocenjevalne komisije izvolijo izmed sebe.

Nadzorni odbor LAS spremlja delo upravnega odbora in drugih organov ter v okviru svojih pristojnosti
ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja LAS. Spremlja izvajanje strategije lokalnega razvoja ter
ocenjuje gospodarnost in učinkovitost porabe sredstev LAS.
Nadzorni odbor sestavljajo trije člani (predvidoma po eden iz vsakega sektorja). Člane nadzornega
odbora LAS izvoli skupščina za celotno programsko obdobje. Zaradi morebitnih sprememb (izstop,
odstop ipd.) se izvoli tudi po enega namestnika iz vsakega sektorja. Skupščina lahko po potrebi
imenuje novega člana ali namestnika nadzornega odbora LAS, če za to nastane potreba. Člani
nadzornega odbora in namestnik ne morejo biti člani upravnega odbora LAS, predstavniki vodilnega
partnerja LAS ter predsednik ali namestnik predsednika LAS. Člani nadzornega odbora med seboj
izberejo predsednika, ki vodi nadzorni odbor in sklicuje seje nadzornega odbora.
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Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini LAS in ji mora o svojem delu poročati vsaj enkrat
letno in sicer do 30. 6. vsako leto oziroma po tem, ko je potrjeno finančno poročilo za preteklo leto.
Nadzorni odbor obravnava in daje soglasje k predlogu letnega načrta aktivnosti, ki ga pripravi upravni
odbor. Sklepe, poročila, priporočila in predloge sprejema na sejah, na katerih so prisotni vsi člani.
Sklep je veljaven, če zanj glasujeta vsaj dva člana.
Nadzorni odbor ima naslednje naloge in pristojnosti:
• nadzira finančno in materialno poslovanje LAS,
• nadzira delo predsednika, namestnikov predsednika in upravnega odbora,
• nadzira delo vodilnega partnerja,
• nadzira gospodarnost poslovanja LAS,
• na zahtevo predsednika ali upravnega odbora 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 upravnemu odboru soglasje k letnemu načrtu aktivnosti LAS,
• izmed svojih članov izvoli predsednika nadzornega odbora,
• opravlja druge naloge, določene z ustanovno pogodbo, drugimi splošnimi akti LAS ali s predpisi.
Člani nadzornega odbora so lahko prisotni na sejah upravnega odbora LAS, ne morejo pa na njih
odločati. Člani nadzornega odbora lahko prisostvujejo tudi sejam delovnih teles oziroma zboru članov
skupščine LAS in imajo pravico do vpogleda v vse listine.
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15. Merila za izbor operacij in opis postopka izbora operacij
LAS s CILjem bo izvajal več vrst operacij:
➢ Operacije LAS (operacije sodelovanja med LAS in ostale operacije LAS, ki jih bo izvajal LAS na
območju vseh treh vključenih občin), ki jih izberejo in potrdijo organi LAS.
➢ Druge operacije na območju LAS Operacije bodo izbrane na osnovi javnega poziva. Imenovana
bo neodvisna ocenjevalna komisija, ki bo vsako operacijo ocenila na osnovi izločitvenih meril
(preverjanje pogojev) za izbor in točkovnika po posameznih ukrepih.
Člani LAS so se dogovorili, da bo LAS poleg operacij sodelovanja izvajal tudi ostale operacije LAS, ki
bodo sledile razvojnim potrebam skupnega območja (v začetni okvirni višini 30% dodeljenih sredstev,
namenjenih za operacije, dodatno pa še rezerva za uspešnost, ki jo je prejel LAS in sredstva, ki so
ostala na javnih pozivih 2016 oziroma 2018). Operacije LAS bodo vsebinsko in lokacijsko izvajali na
območju vseh treh vključenih občin. Ostala (razpisanih okvirno 70% sredstev, namenjenih za
operacije) sredstva bo LAS namenil izvajanju drugih operacij LAS (operacije, izbrane na osnovi
javnega poziva). Operacije, sofinancirane iz ESRR sklada, se lahko izvajajo le naslednjih upravičenih
naseljih:Logatec, Idrija, Cerkno, Laze, Rovte, Hotedršica, Spodnja Idrija, Godovič, Črni Vrh, Šebrelje in
Dolenji Novaki.
Vse podprte operacije morajo izpolnjevati zakonodajne pogoje ter upoštevati upravičene stroške glede
na sklad. Pogoji so natančneje opredeljeni v javnem pozivu. Predvideno je, da se vsi ukrepi izvajajo v
partnerstvih, saj pridobijo partnerski projekti in projekti, ki koristijo lokalnemu območju več točk kot
individualni. S tem se predvideva doseči tudi multiplikacijske učinke za lokalni razvoj.
Upravičenci do podpore so LAS, fizične in pravne osebe. Če gre za operacijo, ki se jo lahko izvede v
okviru glavnega ukrepa Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, so
upravičenci do podpore skupina fizičnih ali skupina pravnih oseb, ki izvaja operacijo za skupno korist
oziroma uporabo. Za skupino fizičnih in skupino pravnih oseb se v takem primeru šteje skupina, ki je
sestavljena najmanj iz treh članov.
V nadaljevanju je opisan postopek izbora operacij LAS in drugih (partnerskih) operacij.
➢ Operacije LAS
Operacije sodelovanja LAS
Splošni pogoji za izbor operacij sodelovanja:
• operacija mora biti v skladu s PS 2014-2020 in prispeva k uresničevanju ciljev, določenih v SLR,
• operacija mora biti skladna s cilji zadevnega sklada in prispevati k uresničevanju ciljev, določenih v
SLR,
• operacija se ne sme začeti izvajati pred obdobjem upravičenosti zadevnega sklada,
• upravičeni stroški posamezne operacije so tisti, ki še niso bili financirani z drugimi javnimi sredstvi,
• operacija se izvede na programskem območju v skladu s 70. členom Uredbe 1303/2013/EU,
• med partnerji v operaciji sodelovanja mora biti sklenjena pogodba o sodelovanju in jasna opredelitev
načrtovanih aktivnosti s predvidenim finančnim okvirjem posameznega partnerja v operaciji
sodelovanja,
• kadar operacija vključuje naložbo, mora LAS v vlogi določiti pravno osebo javnega prava, ki postane
lastnik naložbe,
• iz opisa operacije v vlogi mora biti razvidna zaprta finančna konstrukcija za celotno operacijo, kar
pomeni, da mora prikazovati razdelitev posameznih stroškov po posameznih partnerjih in vrstah
stroškov,
• v vlogi morajo biti opredeljeni rezultati operacije in koristi za območje,
• ob oddaji vloge morajo biti za operacijo izdana vsa potrebna dovoljenja, kot jih za izvedbo operacije
določa področna zakonodaja,
• LAS mora izvesti operacijo najpozneje v treh letih od pravnomočnosti odločbe o potrditvi operacije s
strani ARSKTRP oziroma od podpisa pogodbe o sofinanciranju z MGRT,
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• LAS mora razširjati informacije o rezultatih in dosežkih operacije in z njimi seznaniti prebivalce
območja LAS,
• operacija mora biti izvedena v skladu s prijavljeno in s strani ARSKTRP ali MGRT odobreno vsebino
ter področno zakonodajo.
Vrste upravičenih operacij iz EKSRP sklada:
• izmenjava izkušenj in znanj ter implementacija le-teh na območju LAS,
• razvoj in trženje storitev in proizvodov,
• promocija novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij,
• vključevanje ranljivih skupin,
• organizacija skupnih delovnih procesov, z izmenjavo virov in opreme,
• oblikovanje kratkih dobavnih verig hrane in lokalnih trgov ter
• kolektivni okoljski projekti.
Merila za uvrstitev operacij sodelovanja LAS na indikativno listo operacij v SLR, ki so predmet
neposredne potrditve operacij s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, so:
• prispevek k ciljem enega izmed ukrepov v okviru 5. prednostne naložbe 9. prednostne osi OP EKP
2014-2020,
• izkazan prispevek k specifičnim ciljem OP, ki je komplementaren ukrepom iz prejšnje alineje,
• izkazana pričakovana dodana vrednost k doseganju ciljev SLR in rasti delovnih mest iz naslova
sodelovanja LAS,
• izkazana trajnost sodelovanja v regijah vseh partnerjev, vključenih v sodelovanje LAS, ter prispevek
k regionalnim razvojnim potrebam,
• izkazana inovativnost ter prihodnja sposobnost preživetja na trgu,
• operacija sodelovanja LAS prispeva h krepitvi zmogljivosti LAS (znanje, informacije) in s tem k večji
socialni vključenosti lokalne skupnosti na območju LAS,
• operacija sodelovanja prispeva k izmenjavi dobrih praks in pridobljenega znanja vseh partnerjev v
dejavnosti »sodelovanja LAS«.
Postopek izbora operacij sodelovanja LAS:
• vodilni partner LAS na osnovi identificiranih priložnosti na območju, na osnovi predloga članov LAS
ali izraženega interesa s strani drugih LAS pripravi predlog operacij sodelovanja,
• če je potrebno, vodilni partner LAS preveri interes za izvajanje operacij pri drugih LAS ter pripravi
seznam zainteresiranih partnerjev,
• predlog operacij sodelovanja se obravnava na upravnem odboru. Upravni odbor razpravlja o vsebini
operacij ter po potrebi podaja vsebinske pripombe,
• upravni odbor izbere operacije sodelovanja in jih predlaga skupščini v potrditev,
• če skupščina operacijo sodelovanja potrdi, se operacija zabeleži v indikativni listi ob oddaji strategije
(ESRR sklad) ali vodilni partner LAS prijavi operacijo na javni razpis, ki ga pripravi organ upravljanja
za EKSRP sklad.
Ostale operacije, ki jih izvaja LAS
Splošni pogoji za izbor operacij LAS:
• operacija mora biti izbrana skladno z zabeleženim postopkom v strategiji,
• operacija mora imeti splošno podporo lokalne skupnosti,
• operacija se mora izvajati na območju vseh treh občin (Logatec, Idrija, Cerkno),
• operacija mora biti skladna s cilji zadevnega sklada in prispevati k uresničevanju ciljev, določenih v
SLR,
• operacija mora prispevati vsaj k enemu izmed horizontalnih ciljev EU,
• v operaciji je potrebno ugotoviti (opredeliti) okoljsko trajnost, socialno vzdržnost in vključenost
partnerjev,
• operacija se ne sme začeti izvajati pred obdobjem upravičenosti v skladu s posebnimi pogoji
zadevnega sklada,
• upravičeni stroški posamezne operacije, ki jih LAS dobi povrnjene na osnovi zahtevka, ne smejo biti
financirani z drugimi javnimi sredstvi,
• operacija se izvede le na območju LAS,
• kadar operacija vključuje naložbo, ki jo izvaja LAS, mora LAS za naložbo LAS, v vlogi določiti pravno
osebo javnega prava, ki postane lastnik naložbe,
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• iz opisa operacije v vlogi mora biti razvidna zaprta finančna konstrukcija za celotno operacijo, kar
pomeni, da mora prikazovati razdelitev posameznih stroškov po posameznih partnerjih in vrstah
stroškov,
• ob oddaji vloge morajo biti za operacijo izdana vsa potrebna dovoljenja, kot jih za izvedbo operacije
določa področna zakonodaja,
• upravičenec mora izvesti operacijo najpozneje v treh letih od pravnomočnosti odločbe o potrditvi
operacije s strani ARSKTRP oziroma od podpisa pogodbe o sofinanciranju z MGRT,
• operacija mora biti izvedena v skladu s prijavljeno in s strani ARSKTRP ali MGRT odobreno vsebino
ter področno zakonodajo.

Postopek izbora operacij LAS:
• predlog operacije LAS pripravi vodilni partner LAS,
• vodilni partner LAS pripravi predlog operacije na osnovi identificiranih potreb in priložnosti na
območju ali na osnovi predloga drugih članov LAS,
• predlog operacije LAS lahko pripravijo tudi drugi člani LAS, če menijo, da bo operacija pripomogla k
skupnemu doseganju ciljev in bo v širšem interesu izvajanja vsebin na območju,
• predlog operacije se uskladi s strokovnimi službami (izražena mora biti splošna podpora lokalne
skupnosti ter sofinanciranje manjkajočega dela upravičenih in neupravičenih stroškov) vseh treh
občin,
• predlog operacije se obravnava na upravnem odboru LAS. Upravni odbor razpravlja o vsebini
operacij ter po potrebi podaja tudi vsebinske pripombe,
• upravni odbor izbere operacije LAS in jih predlaga skupščini v potrditev,
• če skupščina operacijo LAS potrdi, se operacijo posreduje v potrditev ARSKTRP oziroma MGRT,
• če je potrebna dopolnitev vloge, jo pripravi vodilni partner LAS ob sodelovanju upravičencev v
operaciji. Rok za dopolnitev vloge se za upravičence v operaciji določi v skladu z rokom, ki je za
dopolnitev postavljen s strani ARSKTRP oziroma MGRT,
• če je upravičencu s strani LAS odobrena operacija za sofinanciranje iz EKSRP, Agencija RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja o odobritvi ali zavrnitvi odloči z odločbo. V odločbi o odobritvi
operacije se določi tudi višina sredstev, rok za vložitev zahtevka za izplačilo, pogoje za upravičenost
ter višino sredstev, ki se izvajajo v skladu s pravili sheme državnih pomoči,
• če je upravičencu s strani LAS odobrena operacija za sofinanciranje iz ESRR, sklene upravičenec
pogodbo o sofinanciranju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo,
• po potrebi LAS sklene pogodbo z drugimi upravičenci (partnerji) v projektu.

➢ Druge operacije, kjer bodo nosilci različni subjekti iz območja LAS

Postopek izvedbe javnega poziva:
Predvidena sta dva javna poziva, katerih osnutek je v prilogi:
• eden v drugi polovici leta 2016 in
• eden leta 2018.
Če bo LAS pridobil dodatna sredstva iz naslova uspešnosti in/ali bodo v okviru razpisanih sredstev
ostala sredstva, bo LAS izvedel še tretji javni poziv, predvidoma v letih 2019 ali 2020, oziroma bo na
osnovi predloga upravnega odbora in potrditve s strani skupščine, sredstva namenil za izvedbo
operacij LAS. Prijavitelji bodo pri prijavi operacije izbrali posamezen sklad in posamezen ukrep, na
katerega se bodo prijavili. Za vsako operacijo bo prijavitelj lahko pri prijavi izbral največ tri možnosti.
Prijavljena operacija bo morala zasledovati cilje in izpolnjevati kazalnike vseh prijavljenih
skladov/ukrepov. Operacija bo ocenjena po največ treh točkovnikih in bo, če bo izbrana za
sofinanciranje, sofinancirana iz tistega ukrepa, kjer bo operacija dosegala najvišjo uvrstitev. V primeru
enake uvrstitve po več točkovnikih se upošteva izbor ukrepa, kjer je prijavitelj dosegel višje število
točk. Če prijavitelj doseže enako število točk, je operacija izbrana za sofinanciranje iz ukrepa kjer
doseže višje sofinanciranje. Če je v ukrepu predvideno enako sofinanciranje operacije, se izvede
žrebanje. Žrebanje izvede ocenjevalna komisija.

68

Če bo v javnem pozivu razpisana skupna kvota sredstev, ki ne bo razdeljena po
ukrepih, bodo prijavitelji lahko kandidirali na največ en ukrep, sofinancirane pa bodo
tiste operacije, ki bodo dosegle največ točk, vendar vsaj 60 točk.
Strokovne skupine, odgovorne za izvajanje ukrepov (imenovane v okviru upravnega odbora z
namenom podajanja strokovnih pripomb na vsebino ukrepov in priprave predloga točkovnika za
posamezne ukrepe), so se sestale in pripravile predlog točkovnika za posamezne ukrepe in sklade.
Vodilni partner bo na osnovi osnutkov javnega poziva ter predloga točkovnikov, pripravil razpisno
dokumentacijo za izvedbo posameznega poziva.
Pred objavo prvega javnega poziva bo upravni odbor LAS:
• sprejel pravilnik o postopku izvedbe javnega poziva, v katerem bodo natančneje opredeljeni postopki
izvedbe javnega poziva,
• imenoval člane ocenjevalne komisije in sicer pet članov, izmed katerih bosta dva nadomestna člana
ocenjevalne komisije,
• obravnaval predloge točkovnikov, ki jih bodo po ukrepih in skladih pripravile strokovne skupine, in
sprejel točkovnike za posamezne ukrepe,
• obravnaval vsebino javnega poziva, vključno z razpisno dokumentacijo, ter sprejel razpisno
dokumentacijo.
Po sprejetju razpisne dokumentacije bo vodilni partner LAS javni poziv objavil na spletni strani LAS in
po potrebi tudi v drugih medijih. Javni poziv mora biti odprt in objavljen najmanj en mesec.
Spremembe poziva oz. razpisne dokumentacije lahko opravi vodilni partner sam in jih objavi na spletni
strani LAS, če gre zgolj za uskladitev podatkov ali razjasnitev nejasnosti v pozivu ali če je zahtevana
sprememba s strani inštitucij, ki imajo pristojnosti za izvajanje programa CLLD. Ostale spremembe
mora pred objavljeno spremembo obravnavati in sprejeti upravni odbor LAS.
Osnovna načela za izbor operacij so:
• prispevek k doseganju ciljev SLR,
• prispevek k doseganju horizontalnih ciljev,
• okoljska trajnost,
• socialna vzdržnost,
• vključenost partnerjev in
• vpliv na območje LAS.
Merila za izbor operacij, na osnovi katerih so strokovne skupine pripravile točkovnike po skladih in
ukrepih, so:
Pri oceni pomembnosti operacij se ocenjuje zlasti:
• V kakšnem obsegu prispeva k doseganju ciljev iz SLR?
• Kakšna je njena korist za lokalno območje?
• Kako se dopolnjuje z ostalimi aktivnostmi?
• V kakšnem obsegu je skladna z opredeljenimi potrebami?
• Ali prispeva k izboljšanju položaja katere od ranljivih skupin na območju LAS?
• V kakšni meri prispeva h kateremu od horizontalnih ciljev Unije (okolje, inovacije, blaženje
podnebnih sprememb in prilagajanje nanje)?
•Ali bodo z njeno izvedbo ustvarjena nova delovna mesta?
Pri finančni in operativni sposobnosti prijavitelja se ocenjuje predvsem:
•Ali ima zagotovljena tudi lastna sredstva za njeno izvedbo?
• Ali ima izvajalec na razpolago potreben kader za izvedbo operacije?
• Stroškovna primernost (ali so stroški operacije v skladu s pričakovanimi rezultati in v kakšni meri so
primerljivi z ostalimi operacijami).
Pri ocenjevanju izvedljivosti operacij je potrebno posebno pozornost nameniti naslednjim temam:
• Ali je mogoče v praksi izvesti predlagane aktivnosti?
• Ali je akcijski načrt izvajanja operacij opredeljen in izvedljiv?
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• Ali je terminski načrt izvajanja jasen in uresničljiv?
• Ali so opredeljeni kazalniki za spremljanje in vrednotenje?
Pri oceni trajnostne naravnanosti izvedbenih operacij se ocenjuje predvsem:
• Kako se bo operacija financirala po prenehanju prejemanja pomoči javnih sredstev?
• Ali bodo vzpostavljene strukture nadaljevale z delom tudi po zaključku izvajanja?
• Ali ima operacija pozitiven vpliv na okolje in kvaliteto življenja na območju LAS?
Operacije se lahko ocenjujejo tudi po naslednjih merilih:
• Ali operacija izhaja iz opredeljenih potreb?
• Ali je v skladu s finančnimi zmožnostmi, opredeljenimi v SLR?
• Ali bo izvedena v predvidenem časovnem okviru?
• Ali je iz prijavne dokumentacije razvidno, da bo izvedena učinkovito?
• Ali so zagotovljena dodatna sredstva? V kakšni meri bo operacija financirana z zasebnimi sredstvi?
• Ali je operacijo možno izvesti iz drugih virov?
• Ali bo v okviru operacije vzpostavljena nova dejavnost oziroma se podpora namenja za nadaljevanje
obstoječe dejavnosti?
• Ali operacija predstavlja gospodarske, družbene ali druge koristi za uporabnike?
• Ali bo prispevala k trajnostni naravnanosti območja?
• Koliko partnerjev sodeluje pri izvedbi operacije?
Operacije se oceni tudi po drugih merilih:
• V kolikšni meri operacija prispeva k ciljem posameznih ukrepov?
• V kolikšni meri operacija izpolnjuje kazalnike ukrepov, na katere kandidira?
• Kakšen je doprinos operacije k ohranjanju dediščine?
• V kolikšni meri operacija prispeva k varovanju okolja?
• Druga merila, ki jih predlaga strokovna skupina, odgovorna za izvajanje posameznega ukrepa.
Predlog specifičnih meril in točkovnik posameznega ukrepa po skladih je pripravila strokovna skupina,
odgovorna za izvajanje posameznega ukrepa. Izbrala je specifična merila in pripravila predlog
točkovanja na osnovi strokovnih meril, ki prispevajo k izvajanju ciljev in kazalnikov posameznega
ukrepa. Predlog točkovnika je obravnaval upravni odbor, ki je lahko predlog strokovne skupine v celoti
sprejel ali ga spremenil. Upravni odbor lahko spremeni točkovnik v obdobju med javnimi pozivi, vendar
le po zaključenem postopku predhodnega javnega poziva in najpozneje do objave naslednjega
javnega poziva. Člani strokovne skupine, ki je odgovorna za izvajanje ukrepa, so lahko prijavitelji in
partnerji v operacijah, saj ne odločajo o točkovniku, ampak ga le predlagajo na osnovi svojih
strokovnih izkušenj in v konsenzu s stroko. Prav tako so lahko prijavitelji in partnerji v operacijah člani
upravnega odbora ter pravni subjekti katerih predstavniki so člani upravnega odbora, saj se
zagotavlja, da nobena interesna skupina nima več kot 49% pravic odločanja.
Postopek zbiranja in ocenjevanja operacij:
Postopek zbiranja in ocenjevanja operacij je razdeljen na dva dela – na postopek zbiranja predlogov
operacij in postopek ocenjevanja predlogov.
Prvi del – postopek zbiranja operacij opravi vodilni partner LAS.
Postopek zajema zbiranje predlogov operacij, ki so prispeli na javni poziv,ter preverjanje
administrativne ustreznosti vloge.
Vodilni partner nudi fizičnim in pravnim osebam, ki želijo predlagati operacijo za sofinanciranje,
dodatne informacije in svetovanje, ali je predlagana operacija po vsebini primerna za sofinanciranje iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Vodilni partner nudi fizičnim in pravnim osebam, ki želijo predlagati operacijo za sofinanciranje,
dodatna pojasnila v zvezi z javnim pozivom najkasneje do treh dni pred potekom roka za prijavo.
Odpiranje prejetih vlog za operacije bo v roku osem dni od dneva zaprtja javnega poziva, v prostorih
vodilnega partnerja LAS. Vloge se bo odpiralo po vrstnem redu prispetja. Odpiranje vlog ni javno.
Zaradi zagotavljanja transparentnosti in preprečevanja konflikta interesov, vodilni partner imenuje
komisijo za pregled administrativne popolnosti, ki odpre vloge in preverja administrativno popolnost
vlog. Zaradi zagotavljanja transparentnosti in preprečevanja konflikta interesov, se mora iz

70

administrativnega pregleda posamezne vloge na javni poziv izločiti vsak, ki je kakorkoli povezan s
prijaviteljem operacije (npr. sorodstvene vezi, prijavitelj operacije, članstvo v društvu, organizaciji ali
delovno razmerje).

Komisija preverja:
• Ali je vloga oddana na ustreznem obrazcu?
• Ali so v vlogi izpolnjena vsa predvidena polja?
• Ali so priložene vse zahtevane priloge?
Po pregledu administrativne popolnosti se vloge ponovno zapečatijo z nalepkami, na katerih so
podpisi članov komisije, ki je pregledovala administrativno popolnost vloge. Vsebinske dopolnitve vlog
niso dovoljene.
Komisija za preverjanje administrativne ustreznosti vloge pripravi pisno poročilo o pregledu vlog.
Vodilni partner pisno pozove prijavitelje, katerih vloge so prispele pravočasno in niso bile popolne, k
njihovi dopolnitvi.. Rok za dopolnitev vloge je osem dni od poslane e-pošte s strani LAS. LAS pošlje
elektronsko sporočilo z zahtevano dopolnitvijo na naslov za posredovanje dopolnitev, ki je naveden v
vlogi in SMS sporočilo z informacijo o posredovanju dopolnitve na številko mobilnega telefona, ki je za
ta namen navedena v vlogi. Vloga je popolna, kadar so priloženi vsi zahtevani dokumenti. Prispele
dopolnitve se ob ocenjevanju vlog priložijo v zaprtih kuvertah.
Zaradi transparentnega postopka in ker se po odpiranju vloge ponovno zapečatijo, so lahko v komisiji
za preverjanje administrativne ustreznosti vloge tudi prijavitelji ali partnerji v operacijah.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana do vključno zadnjega dne odprtja javnega
poziva in sicer osebno z vročilnico ali priporočeno po pošti. Prijavitelje, katerih vloge niso prispele
pravočasno, se o tem obvesti in se jim njihove vloge zapečatene vrne.
Drugi del – zajema tudi postopek ocenjevanja operacij, ki ga opravi ocenjevalna komisija, ki jo
imenuje upravni odbor.
Ocenjevalna komisija bo imenovana na osnovi nabora neodvisnih strokovnjakov, ki so zaposleni pri
upravljavcih drugih lokalnih akcijskih skupin v Sloveniji. Imenovanih bo pet članov ocenjevalne
komisije, dva člana bosta nadomestna. Posamezne operacije bo ocenjevala tričlanska komisija.
Zaradi zagotavljanja transparentnosti in preprečevanja konflikta interesov se mora iz ocenjevanja
posamezne vloge na javni poziv izločiti vsak, ki je kakorkoli povezan s prijaviteljem operacije (npr.
sorodstvene vezi, prijavitelj operacije, članstvo v društvu, organizaciji ali delovno razmerje).
Ocenjevalna komisija bo izvajala postopek v dveh fazah:
• prva faza: preverjanje pogojev oziroma izpolnjevanja izločitvenih kriterijev (meril),
• druga faza: ocenjevanje prispelih vlog v skladu s specifičnimi merili.
V okviru postopka izpolnjevanja pogojev oziroma izločitvenih meril, preveri komisija tudi
administrativno popolnost vlog.
Prva faza - preverjanje izpolnjevanja pogojev oziroma izločitvenih kriterijev (meril)
KRITERIJI (merila)

DA (drži)

NE
(ne drži)

Vloga je administrativno popolna, izpolnjena na predpisanem obrazcu in v
skladu z zahtevami javnega poziva.
Vloga je prispela pravočasno.
Operacija se izvaja na območju LAS in se ne izvaja v naseljih, kjer je
izvajanje operacij izključeno.
Vlagatelj in partnerji izpolnjujejo pogoje za prijavo na javni poziv (so
upravičenci v skladu z javnim pozivom)..
Operacija je skladna s strategijo lokalnega razvoja LAS in prednostnimi
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vsebinami javnega poziva.
Operacija se še ni pričela izvajati.
Operacija ima zaprto finančno konstrukcijo in zagotovljene lastne finančne
vire za izvedbo operacije v celoti (po posameznih partnerjih in vrstah
stroškov).
Zaprošen znesek za sofinanciranje je v mejah, kot jih določa javni poziv,
Operacija bo izvedena najpozneje v treh letih od pravnomočnosti odločbe
o potrditvi operacije s strani ARSKTRP oziroma od podpisa pogodbe o
sofinanciranju z MGRT.
Upravičeni stroški operacije, ki so predmet financiranja, se ne financirajo
iz drugih javnih ali zasebnih sredstev (prepoved dvojnega financiranja).
Operacija je v skladu z veljavno zakonodajo in zanjo so izdana vsa
relevantna soglasja ali dovoljenja (kjer je to potrebno).
Operacija ima usklajene kazalnike s kazalniki posameznih ukrepov, na
katere kandidira.
Podjetje ni v težavah - kot 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).
V kolikor gre za operacijo, podprto v okviru sklada EKSRP, ki se lahko
izvede v okviru drugega ukrepa PRP, sodelujejo vsaj trije partnerji
Prispevek v naravi v obliki zagotavljanja dela, blaga in zemljišč ne
presega 10% skupnih upravičenih stroškov operacije;
Stroški nakupa zemljišč predstavljajo največ 10% skupnih upravičenih
stroškov operacije
Upravni odbor lahko sprejme tudi dodatne kriterije kot izločitvena merila za obravnavo vlog.
Operacija, pri kateri je vsaj eno izmed izločitvenih meril ocenjeno z »NE«, je izločena iz nadaljnje
obravnave. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom
ocenjevalne komisije zavržejo.
Druga faza - ocenjevanje vlog v skladu s specifičnimi merili
Vloge, ki niso izločene na podlagi izločitvenih meril, se presojajo z vidika specifičnih meril.
Točkovnik z upoštevanjem meril po posameznih ukrepih in skladih bo priloga v razpisni dokumentaciji.
Vsaka operacija se oceni po merilih in točkovniku, ki ustreza ukrepu in skladu. Prijavitelj sam izbira, na
katere ukrepe in sklad kandidira. Vsako operacijo je mogoče oceniti po največ treh točkovnikih.
Doseganje vsakega specifičnega cilja se točkuje. Maksimalno število točk pri specifičnih merilih je 100
točk. Spodnja meja, ki jo mora operacija doseči, da se lahko sofinancira, znaša 60 točk.
Če se po končanem ocenjevanju izkaže, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja operacij
po ukrepih in po skladih presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena glede na višino
doseženih točk – prednost pri dodelitvi sredstev bodo imele operacije z višjim številom točk. Če bo več
operacij doseglo enako število točk, se upošteva večje doseženo število točk pri merilih, ki bodo v
točkovniku posebej navedena. Sofinancirane bodo tiste operacije, ki bodo dosegle najvišje število
točk, in sicer do višine sredstev, ki so na razpolago na posameznem ukrepu in skladu oziroma do
skupne višine razpisanih sredstev pri posameznem skladu, če niso razpisana po ukrepih.
Če bo razpoložljiva količina sredstev nižja od zaprošene vrednosti v posamezni prijavi, bo izjemoma
prijavitelj, kateremu bo ponujeno nižje sofinanciranje operacije, s strani vodilnega partnerja pozvan k
vsebinski dopolnitvi operacije. Rok za vsebinsko dopolnitev bo določil vodilni partner LAS v pozivu za
dopolnitev. Rok, ki ga določi vodilni partner ne sme biti krajši od 5 dni in ne daljši od 15 dni, od
poslane e-pošte s strani LAS. LAS pošlje elektronsko sporočilo z zahtevano dopolnitvijo na naslov za
posredovanje dopolnitev, ki je naveden v vlogi in SMS sporočilo z informacijo o posredovanju
dopolnitve na številko mobilnega telefona, ki je za ta namen navedena v vlogi.
V vsebinski dopolnitvi bo lahko prijavitelj skladno z nižjim sofinanciranjem prilagodil vsebino in
finančni načrt operacije. Cilji in kazalniki v operaciji bodo morali ostati enaki. Če prijavitelj ne bo
vsebinsko dopolnil operacije ali pa vsebinska dopolnitev ne bo skladna z izločitvenimi kriteriji, se bo
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sofinanciranje ponudilo prijavitelju operacije, ki bo v okviru istega sklada in ukrepa naslednja po številu
točk. Upravni odbor pred potrditvijo dopolnjene operacije preveri izpolnjevanje pogojev (cilji in
kazalniki morajo ostati enaki in izpolnjevanje izločitvenih kriterijev).
Ocenjevalna komisija izdela poročilo o rezultatih ocenjevanja, obrazložitev ocen in predlog operacij za
sofinanciranje. Ocenjevalna komisija in vodilni partner o ocenjevanju vlog vodita zapisnike in
dokumentacijo na način, da je zagotovljena revizijska sled, tako da je mogoče kadarkoli ugotovitvi
celoten potek ocenjevanja.
Vodilni partner nudi ocenjevalni komisiji prostorsko, logistično, administrativno, strokovno in tehnično
podporo, ki jo ta potrebuje za svoje delo.
Upravni odbor LAS na podlagi poročila ocenjevalne komisije izbere in potrdi operacije za financiranje
in o potrjenih operacijah obvesti skupščino LAS.
Vodilni partner obvesti prijavitelje operacij o izboru ali neizboru posamezne prijavljene operacije. Če
prijavitelj ugotovi, da je bil pri izboru operacij napačno uporabljen materialni predpis oziroma sploh ni
bil uporabljen, da je bilo dejansko stanje ugotovljeno nepopolno ali napačno ali da so bila kršena
pravila postopka, lahko prijavitelj v roku 5 dni od dneva prejetega obvestila, ki je izpisan na povratnici
ali osebni vročilnici, zaprosi nadzorni odbor, da preveri postopke izbora ter se izreče o ustreznosti
vodenja postopkov. Če se prijavitelj v navedenem času ne izjasni, vodilni partner nadaljuje s
postopkom skladno z ugotovljenim dejanskim stanjem. Nadzorni odbor se mora izreči o ustreznosti
vodenja postopka najpozneje v 8. dneh od prejetja zahteve za revizijo.
LAS izbrane operacije za sofinanciranje predloži v potrditev Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja (če gre za operacijo, ki bi se sofinancirala iz EKSRP) ali Ministrstvu za gospodarski razvoj in
tehnologijo (če gre za operacijo, ki bi se sofinancirala iz ESRR), ki o odločitvi obvestita LAS.
LAS obvesti vlagatelje o odločitvi glede sofinanciranja predlagane operacije.
Če je potrebna dopolnitev vloge, jo pripravi vodilni partner LAS ob sodelovanju upravičencev v
operaciji. Rok za dopolnitev vloge se za upravičence v operaciji določi v skladu z rokom, ki je za
dopolnitev postavljen s strani ARSKTRP oziroma MGRT. Vodilni partner pošlje zahtevek za dopolnitev
vloge tako, da pošlje elektronsko sporočilo z zahtevano dopolnitvijo na naslov za posredovanje
dopolnitev, ki je naveden v vlogi in SMS sporočilo z informacijo o posredovanju dopolnitve na številko
mobilnega telefona, ki je za ta namen navedena v vlogi.
Če je upravičencu s strani LAS odobrena operacija za sofinanciranje iz EKSRP, Agencija RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja o odobritvi ali zavrnitvi odloči z odločbo. V odločbi o odobritvi
operacije se določi tudi višina sredstev, rok za vložitev zahtevka za izplačilo, pogoje za upravičenost
ter višino sredstev, ki se izvajajo v skladu s pravili sheme državnih pomoči.
Če je upravičencu s strani LAS odobrena operacija za sofinanciranje iz ESRR, sklene upravičenec
pogodbo o sofinanciranju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo.
LAS z upravičencem sklene pogodbo, v kateri so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. Če
prijavitelj, izbran za sofinanciranje, ne podpiše pogodbe o sofinanciranju v predvidenem roku ali če
sporoči, da predlagane operacije ne bo izvedel ali če ne sprejme izvedbe operacije z nižjimi sredstvi,
se šteje, da umika svojo prijavo in se za sofinanciranje izbere naslednjega prijavitelja, glede na
dosežen skupen znesek točk po specifičnih merilih pri posameznem ukrepu in skladu.
Ko je odločitev o izboru posamezne operacije za sofinanciranje s strani Upravnega odbora znotraj
LAS dokončna, vodilni partner pošlje predlog operacije v potrditev organu, pristojnemu za končno
odobritev operacije (Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja oz MGRT), ki o svoji odločitvi
obvesti prijavitelja in z njim sklene pogodbo o sofinanciranju.
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Začetka in tek rokov, ne ovirajo nedelje in prazniki Republike Slovenije ali dela prosti dnevi v Republiki
Sloveniji. Če je zadnji dan roka sobota, nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v
Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri vodilnem partnerju ne dela, se rok izteče s pretekom
prvega naslednjega delavnika. Šteje se, da je pošta prispela pravočasno, če je bila oddana osebno na
naslovu vodilnega partnerja ali priporočeno po pošti najpozneje na zadnji dan roka. Če komunikacija
poteka po e-pošti se šteje, da je prispela pravočasno, če je bila poslana po e-pošti najpozneje na
zadnji dan roka do vključno 23.59 ure.
Za vročanje pošte (kadar se vroča z vročilnico) se uporabljajo obrazci DZS (obr 07 CN) ali obrazci za
osebno vročanje, ki jih pripravi vodilni partner in vsebujejo vsaj naslednje podatke:
Kaj se vroča
Komu se vroča
Kdo vroča
Kdaj se vroča – datum vročitve
Podpis vročevalca in prejemnika vročene pošte (žigi niso potrebni).
Posebna merila za ESRR sklad
Upravičeni stroški so tisti, ki so navedeni v Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za
sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020. DDV ni upravičen
strošek. Upravičenci pri skladu ESRR so samostojni podjetniki in pravne osebe. Iz sklada ESRR se
lahko financirajo operacije, ki se izvajajo v urbanih območjih, ki so bila podlaga za izračun finančnega
okvira.
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16. Finančni načrt, vključno s finančno razdelitvijo po zadevnih skladih iz te
uredbe v skladu s finančnim okvirjem
LAS s CILjem na osnovi izračunanih vrednosti predvideva financiranje iz dveh skladov in sicer iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP). Predviden vodilni sklad je ESRR. Finančni okvir je bil izračunan po metodologiji, ki jo določa
uredba CLLD.
Izračun sredstev EKSRP (v EUR) (47,55% razpoložljivih sredstev)
Za sklad EKSRP se je finančni okvir določil na podlagi naslednje formule:
(Število prebivalcev LAS x vrednost točke) + (površina LAS x vrednost točke) + (razvitost občin
x vrednost točke) = finančni okvir
Občina
Logatec
Idrija
Cerkno
Skupaj

Št. prebivalcev
137.520 EUR
119.630 EUR
47.020 EUR
304.170 EUR

Velikost
95.205 EUR
161.480 EUR
72.325 EUR
329.010 EUR

IRO
55.000 EUR
55.000 EUR
55.000 EUR
165.000 EUR

Skupaj
287.725 EUR
336.110 EUR
174.345 EUR
798.180 EUR

Izračun sredstev ESRR (v EUR) (52,45% razpoložljivih sredstev)
Za sklad ESRR se je finančni okvir določil na podlagi naslednje formule:
fiksni del + variabilni del = finančni okvir
LAS nima nobenega naselja nad 10.000 prebivalcev, obsega dve medobčinski središči in sicer
Logatec in Cerkno ter Idrijo, ki je središče regionalnega pomena. V LAS je osem dodatnih drugih
urbanih območij: Spodnja Idrija, Godovič, Črni Vrh, Rovte, Hotedršica, Laze, Šebrelje in Dolenji
Novaki.
Občina
Fiksni del
Sredstva
Logatec
1 MO*
72.600 EUR
Idrija
1 REG*
24.200 EUR
Cerkno
1 MO
72.600 EUR
Dodatno
242.000 EUR
Skupaj
411.400 EUR
* MO - medobčinsko središče
* REG - središče regionalnega pomena
* DU - druga urbana območja

Variabilni del
3 DU*
3 DU
2 DU

Sredstva
124.200 EUR
124.200 EUR
82.800 EUR
138.000 EUR
469.200 EUR

Skupaj
196.800 EUR
148.400 EUR
155.400 EUR
880.600 EUR

Izračunana sredstva skupaj
Sredstva iz EKSRP sklada: 798.180,00 EUR + sredstva iz ESRR sklada: 880.600,00 EUR = skupaj
1.678.780,00 EUR
Določitev glavnega sklada
Na podlagi finančnega okvirja je glavni sklad Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR). Iz
glavnega sklada se sofinancirajo stroški delovanja in animacije LAS v višini 20% finančnega okvirja,
zmanjšanega za stroške pripravljalne podpore, kar znaša 331.756,00 EUR.
Pripravljalna podpora (priprava SLR)
Pripravljalna podpora v višini 20.000,00 EUR se zagotovi iz obeh skladov in sicer 10.490,00 EUR iz
ESRR sklada in 9.510,00 EUR iz EKSRP sklada.
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Operacije sodelovanja
Poleg navedenih sredstev se predvideva, da bo LAS pridobil dodatna sredstva, ki bodo na razpisu
namenjena operacijam sodelovanja iz EKSRP sklada. Za operacije sodelovanja iz ESRR sklada bo
LAS namenil 44.000,00 EUR.
Izračun sredstev po skladih – predvidena sredstva za izvajanje operacij v okviru SLR
ESRR sklad: 880.600,00 EUR – 10.490,00 EUR (priprava SLR) - 331.756.00 EUR (delovanje in
animacija) - 44.000,00 EUR (operacije sodelovanja) = 494.354,00 EUR
EKSRP sklad: 798.180,00 EUR – 9.510,00 EUR (priprava SLR) = 788.670,00 EUR
Sredstva za uspešnost, pridobljena iz EKSRP sklada: 45.120,44 EUR ; skupaj za podporo in
izvajanje operacij v okviru SLR: 833.790,44 EUR.
• 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
Podpora za tekoče stroške
in stroške animacije

Sklad
EKSRP
ESPR
ESRR
EKSRP
ESPR
ESRR

(EU + SLO) (v EUR)
9.510,00

(v %)
0,55 %

10.490,00
833.790,44

0,61 %
48.37 %

494.354,00

28,68 %

EKSRP
ESPR
ESRR
EKSRP
ESPR
ESRR

v skladu z razpisom

Skupaj

Prispevek
sklada
Lastna
soudeležba
Skupaj (v EUR)

44.000,00

2,55 %

331.756,00
1.723.900,44

19,24 %
100 %

EKSRP (EU +
SLO) (v EUR)
843.300,44

ESRR (EU +
SLO) (v EUR)
880.600,00

ESPR (EU +
SLO) (v EUR)

252.990,00

137.189,00

390.179,00

1.096.290,44

1.017.789,00

2.114.079,44

Skupaj (v EUR)
1.723.900,44

* Okvirni izračun
• Načrtovana dinamika črpanja sredstev za posamezne podukrepe po letih

Podukrep
Podpora za
izvajanje
operacij v
okviru
strategije
lokalnega
razvoja, ki ga
vodi
skupnost

Sklad
(EU +
SLO)

2016

2017

2018

EKSRP

0

0

0

ESRR

0

0

136.0
94,84

2019

2020

2021

2022

2023

19.78
2,62
.
84.27
8,61

36.20
3,72

469.7
34,97

60.61
0,04

71.40
6,48

168.7
68,98
0
86.52
4,87

139.3
00,15
0
55.43
9,16

ESPR
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Priprava in
izvajanje
dejavnosti
sodelovanja
lokalne
akcijske
skupine

0

0

0

7.000,
00

0

V
skladu
z
razpis
om
37.00
0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48.82
9,89

50.05
9,39

49.99
5,77

50.00
0,00

50.00
0,00

50.00
0,00

32.87
0,95

0

48.82
9,89

193.1
54,23

154.0
57,00

183.8
13,76

591.1
41,45

305.2
93,85

227.6
10,26

0

EKSRP

ESRR

0

V
skladu
z
razpis
om

V
skladu
z
razpis
om

V
skladu
z
razpis
om

V
skladu
z
razpis
om

0

0

0

ESPR

EKSRP
Podpora za
tekoče
stroške in
stroške
animacije

ESRR

ESPR

Skupaj

• Načrtovana razdelitev sredstev po posameznih tematskih področjih ukrepanja
Tematsk
o
področje

Ustvarjan
je
delovnih
mest

Sklad
(EU +
SLO)
EKSR
P

201
6

201
7

2018

2019

2020

2021

2022

2023

0

0

0,00

0,00

0,00

39.998,8
0

0

0

0

0,0
0

77.883,0
1

67.915,7
1

60.610,
04

71.406,4
8

86.524,8
7

55.439,1
6

0

0

19.782,6
2

36.203,
72

207.150,
15

7.550,42

39.993,7
2

0

0

0

0

0

105.627,
24

31.500,0
0

31.500,0
0

0

0

0

0

0

0

0

116.958,
78

129.718,
56

0

0

ESRR
ESPR

Razvoj
osnovnih
storitev

Varstvo
okolja in
ohranjanj
e narave

EKSR
P
ESPR
EKSR
P
ESRR

0

ESPR
Večja
vključen
ost
mladih,
žensk in
drugih
ranljivih

0

0

0

0

0

EKSR
P
0
ESRR

0
58.211,8
3

16.362,9
0

0

67.806,4
3
0
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skupin
ESPR
0
Skupaj

0

136.094,
84

104.061,
23

96.813,
76

541.141,
45

255.293,
85

194.739,
31

• 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 %)

80% in 85%

80%

85%

80%

0

do 100%

ESPR (v %)
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17. Priloge
1.Seznam članov LAS,
2.Pogodba o ustanovitvi LAS,
3.Osnutek javnega poziva za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v
okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«,
4.Pogodba z vodilnim partnerjem LAS,
5.Indikativna lista operacij sodelovanja LAS, ki bodo sofinancirane s sredstvi ESRR in
6.Elektronska verzija SLR.
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