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Priloga: Preglednica z obrazložitvijo in utemeljitvijo spremembe SLR  LAS med Snežnikom in Nanosom 

 

Poglavje  Kratek opis spremembe Spremenjene okoliščine na območju LAS Utemeljitev spremembe z opisom vpliva 
spremembe na doseganje ciljev SLR 

3. Osebna izkaznica LAS Novi naslov LAS: Jurčičeva cesta 1, 6250 
Ilirska Bistrica 

Vodilni partner LAS DRPSN se je preselil v nove 
poslovne prostore in spremenil naslov VP 

Po partnerski pogodbi se sedež LAS nahaja na 
sedežu vodilnega partnerja, zato je potrebna 
sprememba, ki nima vpliva na doseganje ciljev SLR. 

4. Povzetek SLR Ni spremembe   

5. Opredelitev območja in 

prebivalstva zajetega v SLR 

Na strani 18 se spremeni šesti odstavek, 

ki po novem pravilno glasi: 
"V vseh treh občinah delujejo univerze za 
tretje življenjsko obdobje. V Pivki je bilo 

društvo ustanovljeno leta 2014 in prvo 
leto so imeli štiri študijske skupine in 32 
udeležencev. V Ilirski Bistrici društvo 

deluje že 20 let in se vsako leto 
bistveno  povečuje tako število 
študijskih skupin kot število 

udeležencev. Pri interesu udeležencev 
lahko izpostavimo tri področja, in sicer 
učenje tujih jezikov, računalniška znanja 

ter umetnostna obrt in ostala 
tradicionalna znanja. V Postojni se 
dejavnost izvaja znotraj Ljudske 
univerze." 

Pri pripravljanju SLR ni bilo dovolj pazljivo 

obdelano poglavje, ki opredeljuje delovanje 
Univerz za tretje življenjsko obdobje. V vseh 
treh občinah delujejo UTŽO, pri dejanskem 

stanju pa je bilo slabo opisano delovanje UTŽO 
v Ilirski Bistrici. na predlog te organizacije  
spreminjamo opis tega področja tako, da se 

dopolni stavek s pravilno vsebino:  V Ilirski 
Bistrici društvo deluje že 20 let in se vsako 
leto bistveno  povečuje tako število 

študijskih skupin kot število udeležencev. 

Sprememba nima vpliva na doseganje ciljev SLR 

ampak dopolnjuje dotično poglavje SLR. 

6. Analiza razvojnih potreb in 
možnosti območja LAS, 
vključno z analizo prednosti, 

slabosti, priložnosti in 
nevarnosti 

Analizo prednosti, slabosti, priložnosti in 
nevarnosti je potrebno dopolniti le v 
točki priložnosti, kjer dodajamo 

naslednje alineje: 

• povečan obisk turistov, polna 
zasedenost kapacitet, usmeritev v eko 
(trajnostni) turizem 

• potrebe po razvoju novih turističnih 
storitev – spremenjene navade in 
struktura turistov 

Na osnovi predlogov za spremembo SLR in 
izvedene delavnice ugotavljamo, da so se na 
področju razvoja osnovnih storitev in Varstva 

okolja in ohranjanja narave spremenile 
okoliščine, ki izkazujejo nove priložnosti v 
katerih vidimo možnost sofinanciranja 
dodatnih sredstev LAS. Predvsem se to 

izkazuje v povečanem obisku turistov in 
ostalih obiskovalcev področja, ter njihovi 
spremembi navad in strukture. Ta je vedno 

Sprememba bo vplivala na boljši trajnostni razvoj 
področja z dodano vrednostjo novih programov, 
storitev in s tem povezanih delovnih mest. 

Dodatna sredstva LAS bodo usmerjena na dve 
tematski področji SLR LAS:  

- Razvoj osnovnih storitev z vplivom na cilje pri: 

• socialnem podjetništvu na podeželju 

• podpori socialnim vsebinam 

• novim storitvam in programom na področju 
turizma  
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• nove potrebe na ohranjanju narave in 
kulturne dediščine 

bolj usmerjena  v trajnostni in okolju prijazen 

turizem, izkazujejo se potrebe po večjem 
številu namestitev z dodano vrednostjo, 
katerim morajo slediti tudi nove, inovativne in 

podporen storitve – tudi zaradi večjega števila 
tranzitnih obiskovalcev. Čuti se tudi potreba 
po ohranjanju kulturne dediščine v povezavi z 

trajnostnim upravljanjem območja. Ker te 
priložnosti dopolnjujejo že dosedanje 6. 
poglavje SLR, se na ta način odpirajo nove 
možnosti razvoja področja LAS.   

• razvoju kulinaričnega turizma 

• razvoju skupnih povezovalnih storitev 

• razvoj novih prodajnih poti v smeri ponudbe 
lokalnih proizvodov pri lokalnih ponudnikih 

- Varstvo okolja in ohranjanje narave: 

• eko podjetništvo 

• nove inovativne namestitve v smeri razvoja 
kulturne dediščine in ohranjanja okolja 

• razvoj upravljanja storitev v zaščitenih 
območjih 

7. Podroben opis tematskih 
področij ukrepanja 

Pri opisu tematskega področja Varstvo 
okolja in ohranjanje narave se doda nov 
ukrep: Ustvariti nove pristope k razvoju 

osnovnih storitev na področju kulturne 
dediščine. V to poglavje dodajamo nov 
odstavek: 
Z tretjim ukrepom Ustvariti nove 

pristope k razvoju osnovnih storitev na 
področju kulturne dediščine, želimo 
podpirati aktivnosti, ki bodo vplivale na 

razvoj osnovnih storitev na področju 
kulturne dediščine. Pri tem gre predvsem 
za trajnostno upravljanje zaščitenih 

območij in pripadajoče kulturne 
dediščine, s katerimi želimo na primeren 
in naravi prijazen način omogočiti 

predstavitev kulturne dediščine 
obiskovalcem. S tem bomo neposredno 
vplivali na ohranjanje te dediščine, 
narave in biodervizitete okolja, kar je 

najpomembnejši cilj aktivnosti na tem 
tematskem področju. 

Spremenjene okoliščine na območju LAS ne 
vplivajo bistveno na Podroben opis tematskih 
področij na treh tematskih področjih, razen 

pri opisu tematskega področja Varstvo okolja 
in ohranjanje narave, kjer se izkazuje potreba 
po dodatnem ukrepu, ki bo vplivala na razvoj 
osnovnih storitev na področju kulturne 

dediščine. Potreba izhaja iz spremenjenih 
navad in strukture obiskovalcev področja, ki 
vedno bolj teži k ohranjanju kulturne 

dediščine. Poseben izziv s tem postaja 
trajnostno upravljanje zaščitenih območij in 
pripadajoče kulturne dediščine. 

Sprememba izhaja iz spremenjenega stanja na 
območju LAS, kjer se izkazuje večji pritisk 
obiskovalcev na zaščitena področja območja. Iz 

tega razloga je potrebno na primeren način urediti 
upravljanje s tem obiskom. 
Sprememba bo imela vpliv na doseganje ciljev SLR 
saj se izboljšuje doseganje ciljev področja Varstvo 

okolja in ohranjanje narave, kjer dodajamo nov 
kazalnik Novi pristopi k razvoju osnovnih storitev 
na področju kulturne dediščine in Razvoj 

osnovnih storitev. 
Sicer pa spremembe SLR vplivajo tudi na doseganje 
ostalih ciljev SLR. 

8. Opis in način doseganja ter 

zasledovanja horizontalnih 
ciljev Evropske unije 

Ni sprememb.   
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9. Opis SLR in njenih ciljev 

vključno z določitvijo 
mejnikov in ciljnih vrednosti 
kazalnikov 

Spreminjajo se naslednji cilji in kazalniki,  

ki izhajajo iz spodnje tabele 1 te 
preglednice. Štirje kazalniki so 
spremenjeni, en kazalnik je nov.  

 

Na osnovi zgoraj navedenih razlogov za 

spremembe SLR (predhodne alineje) so se na 
področju Razvoja osnovnih storitev in Varstva 
okolja in ohranjanja narave spremenile 

okoliščine, ki izkazujejo nove priložnosti v 
katerih vidimo možnost sofinanciranja 
dodatnih sredstev LAS. Za doseganje teh 

priložnosti potrebujemo nove cilje in 
kazalnike.   

Zaradi spremenjenih okoliščin na območju LAS se 

razen kazalnikov na področju razvoja socialnega 
podjetništva, ostali kazalniki dvigujejo, kot je 
razvidno iz predloga. Kazalniki socialnega 

podjetništva se spreminjajo – nižajo zaradi 
prilagajanja na dejansko stanje območja, kazalniki 
doseganja novih programov in storitev pa se zaradi 

dodanih sredstev in s tem povezanih novih operacij 
dvigujejo. 
Na področju Varstvo okolja in ohranjanje narave 
se dodaja nov kazalnik Novi pristopi k razvoju 

osnovnih storitev na področju kulturne dediščine 
ki bo vplival na boljšo usmerjenost sredstev za 
doseganje ciljev tega področja. 

10. Opis postopka vključitve 
skupnosti v pripravo SLR 

Poglavju se doda naslednji odstavek: 
V postopek spremembe SLR LAS so bili 
vključeni vsi partnerji LAS in 
zainteresirani upravičenci območja LAS. 

V začetku avgusta 2019 se je pripravil 
osnutek smernic za spremembo SLR Ta se 
je posredoval članom UO in partnerjem 

LAS, ki so do 23.8.2019 poslali pripomb, 
stališč in predlogov za spremembo SLR. 
Do sredine septembra 2019 se je na 

osnovi prejetih pobud pripravilo gradivo 
za predlog spremembe SLR za obravnavo 
na delavnici, ki je potekala 1.10.2019 v 

Knežaku (29 udeležencev). Narejena je 
bila analiza dosedanjega izvajanja in v 
skladu z intervencijsko logiko 
ugotovljene nove potrebe in izzivi, 

določene spremembe tematskih področij 
in popravljeni cilji in kazalniki v skladu z 
ugotovljenimi spremembami. Osnutek 

sprememb je  obravnaval UO LAS in 
potrdila Skupščina LAS. 

Na podlagi ugotovljenih sprememb na 
področju LAS in predlogov za spremembo SLR 
je bil v  10. poglavje SLR dodan ta odstavek. 

Dodaten odstavek Opisa spremembe SLR je 
potreben zaradi usklajenosti SLR z spremembami.  
Kot je razvidno iz predhodnih poglavij, sprememba 
vpliva na določene cilje in kazalnike SLR. 
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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 

Spreminjajo se prerazporeditve sredstev 

po posameznih ukrepih kot izhaja iz 
tabele 2 te priloge. Na drugem 
tematskem področju se dodaja nov 

ukrep: Spodbujanje razvoja novih 
programov in storitev na področju 
razvoja turizma in povezovanja med 

ponudniki storitev. Na tretjem 
tematskem področju se dodaja nov 
ukrep: Ustvariti nove pristope k razvoju 
osnovnih storitev na področju kulturne 

dediščine 
V spremembi SLR je poglavje 11 Akcijski 
načrt spremenjeno v skladu s tabelo 2. 

Na podlagi ugotovljenih sprememb na 

področju LAS in delitve sredstev na osnovi 
pozivov za sofinanciranje operacij SLR, je 
prišlo zaradi usklajevanja deleža 

sofinanciranja po operacijah do manjših 
korekcij razpoložljivih sredstev po ukrepih na 
tematskih področjih. LAS je na osnovi 

uspešnosti pridobil tudi dodatna sredstva za 
sofinanciranje operacij, s katerimi bo reševal 
ugotovljene potrebe pri izvajanju SLR. 

UO LAS je o prerazporeditvi sredstev sprejel sklep, 

da se s spremembo SLR popravi tudi višina sredstev 
po ukrepih na tematskih področjih. Ta sprememba 
nima vpliva na kazalnike, saj je bila sprejeta prav za 

lažje doseganje obstoječih kazalnikov. 
Sprememba SLR je utemeljena tudi z dodatnimi 
sredstvi za uspešnost LAS, ki jih je potrebno 

razporeditvi na določene ukrepe. Dodatna 
sredstva bodo imela vpliv na spremembo 
kazalnikov, kar je razvidno iz tabele 1 te priloge. 

12. Opis sistema spremljanja 
in vrednotenja SLR 

Se ne spreminja.   

13. Opis postopka določitve 
vodilnega partnerja LAS in 

opis kadrovskih kapacitet, 
finančni viri, izkušnje in 
znanje 

Se ne spreminja.   

14. Opis nalog, odgovornosti 

in postopkov sprejemanja 
odločitev LAS 

Spremeni se opis nalog in odgovornosti 

predsednice LAS, kjer se doda da je bila 
predsednica Cvetka Kernel izvoljena za 
prvo obdobje in da je za novo mandatno 

obdobje izvoljena nova predsednica 
Maja Piškur 

V skladu z Partnersko pogodbo LAS je bila 

izpeljana volilna skupščina LAS, ki je izvolila 
novo predsednico in deloma spremenila 
Upravni odbor LAS. 

Sprememba ne vpliva na doseganje kazalnikov. 

15. Merila za izbor operacij in 
opis postopka izbora operacij 

Pri točki Postopek izvedbe javnega poziva 
se rok prijave na poziv spremeni s 30 na 

60 dni. 
Spremenijo se Pogoji za upravičenost 
vlog in Merila za ocenjevanje vlog kot je 

navedeno v prilogi 1 tega predloga. 
Pri točki Postopek obravnave vlog se 
spremeni vstopni prag na 50 točk in doda 

Na osnovi izkušenj pri izvedbi štiri pozivov za 
sofinanciranje operacij, na osnovi priporočil 

Ocenjevalne komisije in UO LAS, na osnovi 
prejetih pobud upravičencev LAS in na osnovi 
razprave na delavnici za Spremembo SLR se 

spremenijo našteta merila in pripravi nov 
sistem točkovanja oziroma ocenjevanja vlog 
na poziv. 

Spremembe so utemeljene zaradi boljše priprave 
vlog, boljšega dela Ocenjevalne komisije in bolj 

realnega ocenjevanja vlog, s katerim se bo doseglo 
boljše doseganje ciljev in kazalnikov SLR. 
Sprememba vpliva predvsem na boljše in bolj 

pregledno doseganje kazalnikov SLR. 
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nov odstavek glede oblike zapisa 

doseženih točk. 

16. Finančni načrt, vključno s 
finančno razdelitvijo po 
zadevnih skladih iz te Uredbe 

v skladu finančnim okvirjem  

Uvodoma se doda točka d.) Dodatna 
sredstva za uspešnost LAS. 
V točki (tabeli) Razdelitev sredstev po 

posameznih skladih se vnese dodatna 
sredstva in popravi % sofinanciranja. 
Popravi se tabela lastne soudeležbe v 

operacija, ki je v vseh operacijah EKSRP 
na 85% upravičenih stroškov. 
Popravi se tabela Dinamika načrtovanih 

sredstev po letih, kjer se poleg tabele 
popravi še obrazložitveni tekst. 
Popravi se tabela Načrtovana razdelitev 

sredstev po posameznih tematskih 
področjih ukrepanja, v obrazložitvenem 
tekstu se doda še ena alineja s 
pojasnilom. 

Na podlagi ugotovljenih sprememb na 
področju LAS in delitve sredstev na osnovi 
pozivov za sofinanciranje operacij SLR, je 

prišlo zaradi usklajevanja deleža 
sofinanciranja po operacijah do manjših 
korekcij razpoložljivih sredstev po ukrepih na 

tematskih področjih. LAS je na osnovi 
uspešnosti pridobil tudi dodatna sredstva za 
sofinanciranje operacij, s katerimi bo reševal 

ugotovljene potrebe pri izvajanju SLR. 

UO LAS je o prerazporeditvi sredstev sprejel sklep, 
da se s spremembo SLR popravi tudi višina sredstev 
po ukrepih na tematskih področjih. Ta sprememba 

nima vpliva na kazalnike, saj je bila sprejeta prav za 
lažje doseganje obstoječih kazalnikov. 
Sprememba SLR je utemeljena tudi z dodatnimi 

sredstvi za uspešnost LAS, ki jih je potrebno 
razporeditvi na določene ukrepe. Dodatna 
sredstva bodo imela vpliv na spremembo 

kazalnikov, kar je razvidno iz tabele 1 te priloge. 
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Tabela 1: Cilji po tematskih področjih in iz njih izhajajoči spremenjeni kazalniki: 

Tematsko področje Cilj Kazalnik Sklad 
Dosedanja 

vrednost kazalnika 

Ciljna vrednost kazalnika 

na dan 31.12.2023 

Ustvarjanje delovnih mest Pospešiti razvoj socialnega podjetništva 

Število podprtih operacij ESRR 5 1 

Število ustanovljenih 

socialnih podjetij 
ESRR 2 1 

Razvoj osnovnih storitev 
Izboljšati pogoje za zagotavljanje visoke 

kakovosti življenja 

Število novih programov EKSRP 5 20 

Število novih storitev  EKSRP 5 20 

Varstvo okolja in ohranjanje 

narave 

Ustvariti nove pristope k razvoju osnovnih 

storitev na področju kulturne dediščine 
Število novih pristopov  EKSRP 0 3 

 
 

Tabela 2: Opredelitev ukrepov, odgovornosti in porazdelitev finančnih sredstev   

 

Ukrep Odgovornost za izvajanje Sklad 

Časovna opredelitev 

izvajanja (2016, 2017, 

2018, 2019, 2020) 

Dosedaj 

načrtovana 

sredstva po SLR 

Novo načrtovana 

sredstva (EU + 

SLO) (v EUR) 

Oblikovanje mrež lokalnih akterjev 

za skupne aktivnosti  

RRA, KGZ NG, DRSN EKSRP 2017,2018, 

2019,2020,2021 

94.000,00 102.373,10 

ESRR    

ESPR    

Spodbujanje razvoja kakovostne 

ponudbe lokalnih proizvodov in 

storitev 

RRA, KGZ NG, DRSN 

 

EKSRP 2017,2018, 

2019,2020,2021 

184.497,36 184.497,36 

ESRR    

ESPR    
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Krepitev podjetniških znanj z 

usposabljanjem za podjetništvo in s 

promocijo podjetništva 

RRA, Zavod za 

zaposlovanje 

EKSRP    

ESRR 2017,2018, 2019, 

2020, 2021 

117.500,00 117.500,00 

ESPR    

Razvoj podpornih storitev za 

spodbujanje socialnega 

podjetništva  

RRA, CSD, NVO, BOREO, 

posamezniki 

EKSRP    

ESRR 2017,2018, 

2019,2020,2021 

98.650,64 129.524,39 

ESPR    

Spodbujanje razvoja novih 

programov za povečanje kakovosti 

življenja ter vlaganja v ustrezno 

infrastrukturo 

RRA, CSD, NVO, BOREO, 

posamezniki 

EKSRP 2017,2018, 

2019,2020,2021 

404.000,00 395.643,57 

 

ESRR    

ESPR    

Spodbujanje razvoja novih 

programov in storitev na področju 

razvoja turizma in povezovanja med 

ponudniki storitev 

RRA, CSD, NVO, BOREO, 

TIC in Zavodi za turizem, 

posamezniki 

EKSRP 2020,2021 0,00 269.099,47 

ESRR    

ESPR    

Spodbujanje razvoja inovativnih 

pristopov in modernih praks za 

ohranjanje okolja in prilagajanje 

podnebnim spremembam  

ZRSVN OE Nova Gorica, 

lokalne skupnosti, NVO, 

KGZ 

EKSRP    

ESRR 2017,2018, 

2019,2020,2021 

154.000,00 155.868,85 

ESPR    

Izvajanje aktivnosti ozaveščanja o 

pomenu varovanja okolja in 

sobivanja z naravo 

ZRSVN OE Nova Gorica, 
lokalne skupnosti, NVO, 
Zavod za gozdove, Zveza 
lovskih družin 

EKSRP 2017,2018, 

2019,2020,2021 

48.000,00 47.983,33 

ESRR    

mailto:info@las-snezniknanos.si
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Lokalna akcijska skupina med Snežnikom in Nanosom 

 

 

Naslov:  Jurčičeva 1, p.p.17, 6250 Ilirska Bistrica 

tel +386 (0)31 339 789, tel. +386 (0)5 907 6771 

Vodilni partner: Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, ID DDV: SI 93233884 

e-mail: info@las-snezniknanos.si, varni e-mail: lasdrpsn@vep.si, web: www.las-snezniknanos.si 

ESPR    

Ustvariti nove pristope k razvoju 

osnovnih storitev na področju 

kulturne dediščine 

ZRSVN OE Nova Gorica, 

lokalne skupnosti, RRA, 

NVO, U3O, Ljudska 

univerza Postojna, 

posamezniki 

EKSRP 2020, 2021 0,00 150.000,00 

ESRR    

ESPR    

Razvoj, izvajanje in promoviranje 

programov aktivnega vključevanja 

ranljivih socialnih skupin v družbo in 

na trg dela 

BOREO, NVO, Zavod za 

zaposlovanje, Ljudska 

univerza Postojna 

EKSRP    

ESRR 2017,2018, 

2019,2020,2021 

27.000,00 27.000,00 

ESPR    

Spodbujanje medgeneracijske 

solidarnosti in sodelovanja  

BOREO, NVO, lokalne 

skupnosti, U3O, Ljudska 

univerza Postojna 

EKSRP    

ESRR 2017,2018, 

2019,2020,2021 

161.000,00 128.257,40 

ESPR    

Spodbujanje razvoja storitev, ki 

dopolnjujejo institucionalne socialne 

in socialnovarstvene storitve 

NVO, CSD, posamezniki EKSRP    

ESRR 2017,2018, 

2019,2020,2021 

81.000,00 81.000,00 

ESPR    
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