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PREDSTAVITEV LAS  
 

LAS MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM je organizirano kot lokalno pogodbeno partnerstvo, 

ustanovljeno z namenom uresničevanja usmeritev lokalnega trajnostnega razvoja na območju občine 

Ilirska Bistrica, občine Pivka in občine Postojna. Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (LEADER - CLLD), 

se  izvaja po pristopu »od spodaj navzgor«. Ta pristop omogoča lokalnemu prebivalstvu, da samo 

določi prioritete in razvojne usmeritve, kar je LAS MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM skozi proces 

načrtovanja in usklajevanja z relevantnimi deležniki opredelil v Strategiji lokalnega razvoja za Lokalno 

akcijsko skupino med Snežnikom in Nanosom. Na ta način smo nagovorili glavni izziv lokalnega 

razvoja, ki ga vodi skupnost (LEADER - CLLD), namero, da se s skupnim ukrepanjem pospeši razvoj 

lokalnih območij in se tako ustvari možnosti za nastanek novih delovnih mest, višjo kakovost bivanja, 

boljšo dostopnost, za ohranjanje kulturnih in krajinskih značilnosti ter obvladovanje demografskih 

sprememb.  

 

Osnovni podatki 

 

Velikost območja, ki ga pokriva društvo je 972 km2, na njem je 39.054 prebivalcev (vir: Prebivalstvo 

po podatkih SURS – stanje 30. 6. 2020). Gre za območje treh občin Primorsko-notranjske regije: 

občine Ilirska Bistrica (13.340 prebivalcev, 57 naselij), občine Pivka (6.196 prebivalcev, 29 naselij) in 

občine Postojna (16.518 prebivalcev, 40 naselij). Na območju društva ni naselij z več kot 10.000 

prebivalci. 

 

PREDSTAVITEV LAS PROGRAMA IN RAZPISOV 
 

CLLD je nadgradnja do sedaj poznanega pristopa LEADER, ki se je na ravni EU izkazal kot uspešna 

metoda razvojnega načrtovanja in izvajanja projektov. Pristop »od spodaj navzgor« omogoča 

lokalnemu prebivalstvu, da z oblikovanjem lokalnih partnerstev tako imenovanih lokalnih akcijskih 

skupin (LAS), aktivno odloča o prioritetah in razvojnih ciljih lokalnega območja, vključno z viri 

financiranja za doseganje ciljev lokalnega območja. Pristop omogoča uresničevanje široke palete 

izzivov v različnih okoljih, večjo fleksibilnost pri doseganju ciljev in odgovarja dejanskim potrebam 

lokalnega območja.  Kot pristop, ki vključuje več različnih skladov omogoča reševanje razvojnih 

izzivov s pomočjo multiplikativnih učinkov pri povezovanju ukrepov in sredstev iz več strukturnih 

skladov hkrati se CLLD uresničuje preko na novo oblikovanih LAS, kakršen je tudi LAS med Snežnikom 

in Nanosom. 

 

V programskem obdobju 2014–2020 je bila predvidena uporaba pristopa CLLD pri treh skladih, in 

sicer Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja (EKSRP), Evropskem skladu za pomorstvo in 

ribištvo (ESPR) in Evropskem skladu za regionalni razvoj (ESRR). Na območju LAS med Snežnikom in 

Nanosom sta bila uporabljena EKSRP in ESRR, pri čemer je glavni sklad predstavljal EKSRP. 
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Strategija lokalnega razvoja  

 

Strategija lokalnega razvoja (SLR) za Lokalno akcijsko skupino (LAS) med Snežnikom in Nanosom je 

nastala v tesnem sodelovanju z vsemi deležniki z območja. Njen namen je uskladiti razvojne potrebe 

in cilje na identificiranih tematskih področjih, določiti aktivnosti in partnerje za njihovo uresničevanje 

ter tako prispevati k spodbujanju razvoja na območju LAS. Cilj strategije je z nadaljnjim razvojem 

območja LAS dvigniti kakovost življenja ter s tem ohranjanje poselitve in življenja na podeželju. 

 

Tematska področja 
 

LAS med Snežnikom in Nanosom je pri pripravi SLR izhajal iz vseh štirih tematskih področij ukrepanja, 

ki so jih organi upravljanja skladov ESRR in EKSRP identificirali kot ključne izzive pri uresničevanju 

ciljev Evropske unije in reševanju lokalnih razvojnih potreb. Pri tem so bili za osnovo analiza stanja, 

SWOT analiza in identificirane prioritete oziroma potrebe partnerstva, upoštevani pa so bili tudi vsi 

ključni evropski, nacionalni in regionalni strateški dokumenti, ki opredeljujejo razvoj do leta 2020 na 

različnih področjih: Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo, Program razvoja 

podeželja RS 2014-2020, Operativni program za izvajanje kohezijske politike ter Regionalni razvojni 

program Primorsko-notranjske regije 2014-2020. 

 

Tabela 1: Cilji po tematskih področjih in iz njih izhajajoči konkretni kazalniki glede na sklade (EKSRP, ESRR) 

Tematsko področje Cilj Kazalnik EKSRP doseženo ESRR doseženo SKUPAJ 

Ustvarjanje novih 

delovnih mest 

spodbuditi 

povezovanje med 

razvojnimi partnerji 

število 

vzpostavljenih 

partnerstev 

3 39 / 17 56 

spodbuditi razvojno 

naravnanost akterjev 

število podprtih 

operacij 
7 8 / 3 11 

spodbuditi 

podjetniške aktivnosti 

na podeželju 

število 

ustvarjenih 

novih delovnih 

mest 

3 8 2 3 11 

pospešiti razvoj 

socialnega 

podjetništva 

število podprtih 

operacij soc. 

podjetništva 

/ 3 1 0 3 

število 

ustanovljenih 

socialnih 

podjetij 

1 1 / 0 1 
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Razvoj osnovnih 

storitev 

izboljšati pogoje za 

zagotavljanje visoke 

kakovosti življenja 

število novih 

programov 
20 49 5 29 78 

število novih 

storitev 
20 44 2 18 62 

Št. na novo 

registriranih 

dopolnilnih 

dejavnosti 

5 5 / 0 5 

Varstvo okolja in 

ohranjanje narave 

izboljšati ali ohraniti 

naravno okolje v 

dobrem stanju in 

spodbujati ukrepe za 

prilagajanje 

podnebnim 

spremembam 

število 

izvedenih 

ozaveščevalnih 

operacij 

6 38 5 8 46 

ustvariti nove pristope 

k razvoju osnovnih 

storitev na področju 

naravne in kulturne 

dediščine 

število novih 

pristopov 
3 9 1 3 12 

Večja vključenost 

mladih, žensk in 

drugih ranljivih skupin 

Povečati družbeno 

povezanost in 

socialno vključenost 

vseh skupin 

prebivalstva 

število novih 

programov 
/ 5 5 14 19 

število novih 

storitev 
/ 1 2 19 20 

 

Kot je razvidno iz Tabele 1, je LAS med Snežnikom in Nanosom v programskem obdobju 2014-2020 

presegel vse načrtovane cilje in na ta način beleži izjemno uspešno obdobje, tako z vidika učinka v 

lokalnem okolju kot z vidika pridobivanja in izkoriščanja sredstev, ki so temu območju namenjena v 

okviru programa CLLD. Med še posebej izpostavljenimi pa velja omeniti sledeče dosežke: 

• V okviru tematskega področja »Ustvarjanje delovnih mest« je bilo podprtih kar 11 operacij in 

na novo ustvarjenih prav toliko delovnih mest. Treba je omeniti, da je v okviru teh operacij 

bilo ustanovljeno tudi eno socialno podjetje (Kmetija Slavec), ki ima v lokalnem okolju še 

toliko bolj poudarjen učinek. Poleg navedenega je bilo v okviru tematskega področja »Razvoj 

osnovnih storitev« na novo registriranih še 5 dopolnilnih dejavnosti, ki tudi posredno 

prispevajo k zmanjševanju brezposelnosti v lokalnem okolju. 

• Prav tako v okviru tematskega področja »Razvoj osnovnih storitev« v obdobju 2014-2020 

beležimo kar 78 novih programov in 62 novih storitev, torej v povprečju letno 11 novih 

programov in skoraj 9 novih storitev. Gre za zelo različne programe, ki prispevajo h 

kakovostni obravnavi kulturne in naravne oprijemljive dediščine (kot npr. v operacijah 
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Obnova Hodnikovega mlina in Revitalizacija grajskega parka) ter neoprijemljive dediščine 

(kot npr. Dediščina furmanstva ter Domače in umetnostne obrti). Veliko programov je 

neposredno nagovarjalo tematiko trajnostnega razvoja (kot npr. Eko trip in Socialno podjetje 

za distribucijo lokalno pridelane hrane), nastalo je tudi nekaj programov, ki nagovarjajo 

posamezne dejavnosti, ki so na podeželju bolj pogoste (npr. kamnoseštvo in ribištvo). Enako 

velja tudi za storitve, ki so nastale v dotičnem programskem obdobju in ki v prostor prinašajo 

novosti kot so terensko jahanje, izkušnjo žganjekuhe, razširjenje dejavnosti, ki se nanašajo 

na ovčjerejo in kozjerejo (izdelki iz mesa, mleka, volne itd.), literarne izkušnje itd. 

• Tudi na tematskem področju »Varstvo okolja in varovanje narave« beležimo znatno 

preseganje zastavljenih kazalnikov: tako se LAS med Snežnikom in Nanosom lahko ponaša s 

kar 46-imi izvedenimi ozaveščevalnimi operacijami, ki prispevajo k izboljšanju ali ohranitvi 

naravnega okolja v dobrem stanju in k spodbujanju ukrepov za prilagajanje podnebnim 

spremembam ter 12-imi novimi pristopi, ki prispevajo k razvoju osnovnih storitev na 

področju naravne in kulturne dediščine. Med prvimi tako velja omeniti npr. operacije Užitni 

in čutni parki, ki je prispevala k ozaveščanju prebivalcev o ekoloških vrtovih/parkih, 

permakulturi, biodiverziteti ter ostalih vidikih naravi prijaznega vzdrževanja vrtov in parkov. 

Med drugimi pa kot enega boljših primerov beležimo npr. operaciji Vzpostavitev 

trajnostnega eko šotorišča za gibalno ovirane ter Interaktivni turizem (projekt sodelovanja), 

ki sta v prostor vnesli tudi nove programe vodenja za gibalno ovirane, ki vsebuje 

naravovarstvene in s krajinskim parkom povezane vsebine.  

• Ranljive skupine so tudi sicer v obdobju od 2014 do 2020 na območju LAS med Snežnikom in 

Nanosom bile izjemno izpostavljene, v okviru tematskega področja »Večja vključenost 

mladih, žensk in drugih ranljivih skupin« je bilo predstavljenih kar 19 novih programov in 20 

novih storitev kot so npr. operacija Igra nas povezuje, usmerjena v pripravo programov, ki 

vključujejo otroke s posebnimi potrebami ter operacija Biti na konju, ki jahanje približuje tudi 

gibalno oviranim osebam ter otrokom s težavami. 

 

Pozivi 
 

Osnovna naloga LAS med Snežnikom in Nanosom je izvajanje Strategije lokalnega razvoja, v okviru 

katere se išče operacije (projekte) za doseganje ciljev Strategije. Operacije (projekte) na področju, ki 

ga pokriva LAS, lahko prijavi ali izpelje vsak, ki ima dobro idejo in ki je v skladu s cilji Strategije. Zato 

LAS redno objavlja javne pozive za nabor operacij, kjer se preveri projektne ideje in skupaj z 

nosilcem(i) izbrane operacije prijavi vlogo za potrditev na Agenciji za kmetijske trge in razvoj 

podeželja. 

 

V programskem obdobju je bilo LAS med Snežnikom in Nanosom dodeljenih skupaj dobrih 2,7 mio 

EUR, pri čemer je bil za podporo za tekoče stroške in stroške animacije LAS med Snežnikom in 

Nanosom upravičen do 416.405,90 EUR oz. 18,3 % celotnega zneska (glej Tabelo 2). 
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Tabela 2: Cilji po tematskih področjih in iz njih izhajajoči konkretni kazalniki glede na sklade (EKSRP, ESRR) 

  Dodeljeno po odločbi Skupaj  

SREDSTVA EKSRP 19.2. 730.497,36 €       

SREDSTVA EKSRP 19.3.   304.721,81 €     

SREDSTVA EKSRP 19.4.     349.912,00 €   

SREDSTVA EKSRP REZERVA 419.099,47 €       

SREDSTVA TRANZICIJE 19.2.IN 19.4. 54.404,10 €   66.493,90 €   

SKUPAJ 1.204.000,93 € 304.721,81 € 416.405,90 € 1.925.128,64 € 

          

SREDSTVA ESRR 19.2. 790.144,94 €       

SREDSTVA ESRR 19.3. 29.504,02 €       

SREDSTVA ESRR REZERVA 0,00 €       

SKUPAJ 819.648,96 €     819.648,96 € 

          

SKUPAJ OBA SKLADA 2.023.649,89 € 304.721,81 € 416.405,90 € 2.744.777,60 € 

 

V obdobju od 2014 do 2020 je bilo izvedenih šest javnih pozivov za operacije, ki so jih predlagali 

različni upravičenci na območju LAS med Snežnikom in Nanosom. V okviru teh pozivov je bilo 

pripravljenih 43 operacij v predvideni skupni vrednosti 2.498.757,98 EUR in 7 skupnih operacij v 

predvideni skupni vrednosti 539.492,95 EUR, pri čemer je bilo skupno odobrenih sredstev CLLD 

1.971.221,40 EUR, od tega 1.172.501,40 EUR iz EKSRP (59,48 %) in 798.720,00 EUR iz ESRR (40,52 %). 

 

Poleg navedenih je bilo pripravljenih in odobrenih še 6 projektov sodelovanja, ki so bili sofinancirani 

iz dodatnih sredstev CLLD za projekte sodelovanja v višini 304.721,81 EUR, skupno 15,06 % od 

celotnega zneska, namenjenega izvedbi projektom (operacijam) v lokalnem okolju. 

 

Skupaj je bilo tako v obdobju od 2014 do 2020 na območju LAS med Snežnikom in Nanosom 

izvedenih 56 operacij v skupni vrednosti 3.487.646,38 EUR oziroma skupnega sofinanciranja iz 

programa CLLD v višini 2.275.924,30 EUR (glej Tabelo 3). 

 

Tabela 3: Pregled izvedenih javnih pozivov 

JAVNI POZIV 
DATUM 
OBJAVE 

SKLAD 
ŠTEVILO 

OPERACIJ 

PREDVIDENA 
CELOTNA 

VREDNOST € 

ODOBRENA 
SREDSTVA 
CLLD v € 

% 
SOFINAN-
CIRANJA 

1. JAVNI POZIV 15.11.2016 EKSRP 10 398.145,91 267.312,25 67 

2. JAVNI POZIV 10.02.2017 ESRR 7 496.123,65 271.709,32 55 

3. JAVNI POZIV 19.02.2018 EKSRP 10 483.822,88 303.148,14 63 

4. JAVNI POZIV 19.11.2018 ESRR 5 397.438,81 237.674,73 60 
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5. JAVNI POZIV 5.06.2020 EKSRP 7 430.407,48 319.822,51 74 

6. JAVNI POZIV 20.01.2022 ESRR 4 292.818,70 209.071,69 71 

PROJEKTI SODELOVANJA /  EKSRP  6 449.396,00 304.721,81 68 

SKUPNI PROJEKTI /  Oba sklada  7 539.492,95 362.482,85 67 

SKUPAJ     56 3.487.646,38 2.275.924,30   

 

 

Med rednimi in skupnimi operacijami, ki so bile pripravljene s pomočjo šestih javnih pozivov, jih je 

največ enako prispevalo k uresničevanju ciljev na prvem tematskem področju »Ustvarjanje novih 

delovnih mest« (36 operacij oz. 35 % vseh operacij) in drugem tematskem področju »Razvoj 

osnovnih storitev« isto 36 operacij, kar znaša 35 % od vseh operacij1, sledijo operacije, ki prispevajo k 

uresničevanju ciljev na tretjem tematskem področju »Varstvo okolja in ohranjanje narave«. Teh je 

dobra petina (20 % oz. 20 operacij). Najmanj je bilo v obdobju 2014-2020 operacij, ki so nagovarjali 

četrto tematsko področje »Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin« (10 projektov 

oz. 10 %), kar pa ne pomeni nujno, da je to tematsko področje bilo zapostavljeno. Glede na prej 

izpostavljeno ugotovitev, da je na tem področju nastalo izjemno veliko število novih programov in 

storitev, je presoja o tem, ali je bilo to tematsko področje nagovorjeno v zadostni meri pravzaprav 

odločitev nadaljnjih deležniških razprav. Podrobnejši pregled števila operacij, ki prispevajo k 

posameznim tematskih področjem glede na izveden javni poziv je predstavljen v Tabeli 4. 

 

Tabela 4: Število projektov glede na posamezno tematsko področje in glede na izvedeni javni poziv 

JAVNI POZIV 
DATUM 
OBJAVE 

SKLAD 
ŠTEVILO 

OPERACIJ 
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 

1. JAVNI POZIV 15.11.2016 EKSRP 10 5 6 1 0 

2. JAVNI POZIV 10.02.2017 ESRR 7 3 3 2 5 

3. JAVNI POZIV 19.02.2018 EKSRP 10 9 9 6 0 

4. JAVNI POZIV 19.11.2018 ESRR 5 5 3 2 3 

5. JAVNI POZIV 5.06.2020 EKSRP 7 7 7 7 0 

6. JAVNI POZIV 20.01.2022 ESRR 4 1 3 0 0 

SKUPNE OPERACIJE  oba sklada 7 6 5 2 2 

SKUPAJ     50 36 36 20 10 

 

Naslednja slika prikazuje razporeditev projektov iz vseh javnih pozivov glede na posamezno 

tematsko področje. 

 

 
1 Projektov, ki so vključeni v analizo je 50, vendar so posamezni projekti lahko prispevali k uresničevanju ciljev 
več tematskih področij, zaradi česar je skupno število projektov po posameznih tematskih področjih višje od 
celotnega števila vseh projektov. 
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Slika 1: Odstotek projektov glede na posamezno tematsko področje  

 

 
 

 

Med 43-imi operacijami, prejetimi v okviru šestih javnih pozivov, je po 16 takšnih, katerih glavni 

prijavitelji prihajajo iz Občine Ilirska Bistrica in Občine Postojna, iz Občine Pivka pa prihaja 11 glavnih 

projektnih prijaviteljev (glej Sliko 1). Na ta način je bila zagotovljena enakomerna porazdelitev novih 

operacij po celotnem območju LAS med Snežnikom in Nanosom. 

 

Slika 2: Število operacij glede na javni poziv in glede na Občino glavnega prijavitelja2 

 
 

 
2 Pri obravnavi števila operacije so bile upoštevane le operacije, ki so bile odobrene po posameznem pozivu (43 
operacij). Skupne operacije (7) in operacije sodelovanja (6) so že po svoji definiciji bile izvedene na območju 
celotnega LAS, v vseh treh občinah. 

35%

35%

20%

10%

TP 1 TP 2 TP 3 TP 4

5

2

6

2

1

2 2 2

1

3

1

3 3

2

4

2 2

0

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5 6

PROJEKTI V IB PROJEKTI V PI PROJEKTI V PO

mailto:info@las-snezniknanos.si
mailto:lasdrpsn@vep.si


 
 
 
 

Lokalna akcijska skupina med Snežnikom in Nanosom 
 

 
Naslov:  Jurčičeva ulica 1, 6250 Ilirska Bistrica 

tel +386 (0)31 339 789, +386 (0)5 907 6770, +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 

ANALIZA UČINKOV LAS MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM 
 

LAS med Snežnikom in Nanosom je med rednimi aktivnostmi izvajal tudi dosledno spremljanje lastne 

uspešnosti in učinkovitosti, prek analize podatkov, ki se jih je tudi redno predstavljalo na sejah 

Upravnih odborov, pri čemer je poudarek bil na prikazu ključnih kazalcev iz tematskih področij 

Strategije lokalnega razvoja: 

• Ustvarjanje delovnih mest – število novih delovnih mest, 

• Razvoj osnovnih storitev – število novih storitev, programov, podprtih operacij socialnega 

podjetništva, ustanovljena socialna podjetja, 

• Varstvo okolja in ohranjanje narave – št. Izvedenih ozaveščevalnih akcij, št. realiziranih novih 

pristopov, 

• Večja vključenost ranljivih skupin – število novih programov in storitev. 

 

V drugi polovici programskega obdobja, v marcu 2019, je bila poleg navedenega opravljena tudi 

analiza zadovoljstva uporabnikov s storitvami LAS med Snežnikom in Nanosom, preko katere se je 

ugotavljalo predvsem uspešnost delovanja LAS. Opravljena analiza je pokazala na visoko stopnjo 

zadovoljstva med uporabniki s storitvami LAS med Snežnikom in Nanosom, pri čemer gre poudariti 

sledeče: 

• Uporabniki LAS dobro poznajo, informacije o delu LAS največkrat prejmejo iz lokalnih 

medijev ali preko elektronskih novic, pa tudi preko spletne strani LAS in aktivnostih, ki jih LAS 

izvaja. Med pomembnimi kanali za informiranje so tudi osebna udeležba uporabnikov, saj se 

tudi osebno informacije po območju zelo hitro prenašajo. 

• Zelo dobro poznani so tudi javni pozivi, preko katerih LAS spodbuja k pripravi in izvedbi 

operacij na lokalni ravni. Tretjina uporabnikov pridobi informacije o tem preko ostalih 

uporabnikov, medtem, ko dve tretjini uporabnikov informacijo pridobi neposredno s strani 

zaposlenih na LAS. To kaže tudi na dobro angažirana sredstva za animacijo, ki jih LAS pridobi 

s strani sofinancerja za namene spodbujanja javnosti k pripravi operacij. 

• Vloga LAS se kaže kot izjemno pomembna tudi pri slednjem, saj uporabniki načeloma razpis 

– ki ga ocenjujejo kot jasen in dovolj informativen – hkrati ocenjujejo tudi kot težaven in 

zanje pogosto zahteven. Na tem mestu izpostavljajo visoko stopnjo zadovoljstva s podporo, 

ki jim jo pri tem nudijo zaposleni LAS, kar ponovno kaže na dobro angažirana sredstva, ki jih 

LAS pridobi s strani sofinancerja za ta namen. 

• Tudi pri izvedbi operacij, ki jih prijavitelji pridobijo v okviru programa CLLD se v veliki meri 

zanašajo na administrativno podporo zaposlenih na LAS, še posebej pri ustrezni pripravi 

zahtevkov, za katere uporabniki menijo, da je preveč zahtevna. 

• Uporabniki so izrazili visoko stopnjo zadovoljstva z delom LAS ter so kot pozitivno izpostavili 

tudi sodelovanje med posameznimi LAS. Poudarjajo tudi vlogo LAS pri promociji tako LAS 

aktivnosti kot tudi pri promociji uspešno zaključenih operacij in njihovih rezultatov, kar je 

nekaj, kar velja ohraniti tudi v prihodnje.   
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ZAKLJUČEK 
 

Predstavljena analiza se nanaša na izvajanje Strategije lokalnega razvoja na območju med Snežnikom 

in Nanosom v celotnem programskem obdobju 2014-2020, pri čemer pa je treba poudariti 

posamezne metodološke omejitve. Pričujoči dokument prikazuje doseganje kazalcev učinka in 

rezultatov, ki izhajajo iz same Strategije, niso pa še v celoti opredeljeni kazalci učinka in rezultatov, ki 

izhajajo iz Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-

2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18, 68/18, 68/19, 157/20, 163/21 in 181/21).  

 

Gre predvsem za sledeče kazalce: 

• 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. 

 

V času priprave analize namreč še ni bilo na razpolago vseh navedenih podatkov, saj so nekateri 

postopki potrjevanja operacij, zaključevanja operacij in izplačila dodeljenih sredstev še niso bili 

zaključeni.  

 

Ob upoštevanju navedenega in na osnovi predstavljenih podatkov tako velja zaključiti naslednje: 

• LAS med Snežnikom in Nanosom je v programskem obdobju 2014-2020 presegel vse 

načrtovane cilje in na ta način beleži izjemno uspešno obdobje, tako z vidika učinka v 

lokalnem okolju kot z vidika pridobivanja in izkoriščanja sredstev, ki so temu območju 

namenjena v okviru programa CLLD. Na ta način je bilo na območju Občin Ilirska Bistrica, 

Pivka in Postojna ustvarjenih 11 delovnih mest in eno socialno podjetje, na novo registriranih 

je bilo 5 dopolnilnih dejavnosti, kar kaže na prispevek LAS k zmanjševanju brezposelnosti v 

lokalnem okolju. 

• LAS med Snežnikom in Nanosom je prispeval v okolje kar 78 novih programov in 62 novih 

storitev, ki prispevajo tako h kakovostni obravnavi kulturne in naravne oprijemljive ter 

neoprijemljive dediščine, kakor tudi k zmanjševanju razvojnega razkoraka med posameznimi 

dejavnostmi, ki so na podeželju bolj pogoste (npr. kamnoseštvo in ribištvo). Znaten je 

prispevek LAS med Snežnikom in Nanosom k razvoju trajnostno naravnanih storitev, še 

posebej tistih, ki bogatijo tudi lokalno turistično okolje. 

• V okviru operacij, ki jih je podprla LAS med Snežnikom in Nanosom je tudi kar 46 uspešno 

izvedenih ozaveščevalnih akcij, ki prispevajo k izboljšanju ali ohranitvi naravnega okolja v 

dobrem stanju in k spodbujanju ukrepov za prilagajanje podnebnim spremembam ter 12 

novih pristopov, ki prispevajo k razvoju osnovnih storitev na področju naravne in kulturne 

dediščine.  

• Čeprav je bilo v primerjavi z vsemi izpostavljenimi tematskimi področji Strategije lokalnega 

razvoja to področje najmanj nagovorjeno, pa tudi na področju vključevanja ranljivih skupin in 
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reševanja težav, s katerimi se slednje soočajo LAS med Snežnikom in Nanosom beleži 

pomemben napredek: 19 novih programov in 20 novih storitev, ki nagovarjajo posebne 

potrebe raznolikih ranljivih skupin na območju. 

• LAS med Snežnikom in Nanosom je s svojim delovanjem in z rednim izvajanjem aktivnosti v 

okolje doprinesel 56 operacij v skupni vrednosti sofinanciranja 2.275.924,30 EUR in tudi na 

ta način presegel pričakovano. V okviru navedenega je LAS med Snežnikom in Nanosom 

poleg z Odločbo dodeljenih sredstev pridobil še dodatna sredstva iz razpisa 19.3. v višini 

304.721,81 EUR za sofinanciranje projektov sodelovanja. Gre za pomembno pridobitev, ki so 

jo dosegli zgolj najbolj uspešni nosilci programa CLLD. 

• Nadalje, tekom izvajanja programa, je bila izvedena tudi raziskava o zadovoljstvu 

uporabnikov s samim LAS, s programom CLLD in z operacijami, ki jih je bilo mogoče izvajati v 

okviru programa, kjer so bili tudi zabeleženi nadpovprečni rezultati: visoka stopnja 

zadovoljstva uporabnikov ter zaznana uspešnost in učinkovitost LAS med Snežnikom in 

Nanosom.  

 

Na osnovi navedenega tako zaključujemo, da je LAS med Snežnikom in Nanosom uspešno zaključil 

programsko obdobje 2014-2020: tovrstno dobro prakso velja nadaljevati tudi v prihodnje. 
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