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Predlog spremembe SLR LAS SN
Današnja delavnica za obravnavo sprememb SLR LAS:
➢ Predstavitev razlogov za spremembo SLR
➢ Predstavitev dosedanjega dogajanja – usmeritve za delo po
skupinah
➢ Delo po skupinah
➢ Predstavitev rezultatov dela po skupinah
➢ Predlog meril in točkovanja za ocenjevanje vlog
➢ Zaključki delavnice

Predlog spremembe SLR LAS SN
Razlogi za spremembo SLR LAS so:
➢ Ugotovitve in sklep UO LAS
➢ Doseganja kazalnikov in uspešnosti LAS
➢ Prerazporeditev finančnih sredstev in dodatnih sredstev za
uspešnost LAS
➢ Neskladja pri merilih in točkah za ocenjevanje meril
➢ Ostale pripombe na strategijo

Predlog spremembe SLR LAS SN
Dosedanji potek postopka sprememb SLR LAS:
➢ V začetku avgusta se je pripravil osnutek smernic za spremembo SLR Ta
se je posredoval članom UO in partnerjem LAS.
➢ do 23.8.2019 je bil rok za pošiljanje 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
➢ 1.10.2019 izvedba delavnice za obravnavo sprememb

➢ 21.10.2019 izvedba seje UO LAS za potrditev sprememb SLR in
posredovanje na skupščino LAS
➢ 23.10.2019 izvedba skupščine LAS za potrditev spremembe strategije

Naš LAS
Polno ime:
Lokalna akcijska skupina med Snežnikom in Nanosom
Ustanovljena:

Ustanovna skupščina je potekala 11. septembra 2015. Število ustanovnih
partnerjev je bilo 20, z nekaterimi spremembami je ta številka ostala ista tudi
danes.
LAS je pridobila status potrjene LAS za obdobje 2014 – 2020 z Odločbo MKGP z
dne 8. avgusta 2016.
Pravna oblika:
Pogodbeno partnerstvo

Področje LAS
 Območje, ki ga pokriva dejavnost LAS:
LAS pokriva območje površine 973,2 km2.
Na tem področju ni mest, ki bi štela več kot 10.000 prebivalcev.

Območje je razdeljeno med tri občine:
➢ Ilirska Bistrica (57 naselij),
➢ Pivka (29 naselij) in
➢ Postojna (40 naselji)
 Število prebivalcev območja
Na območju LAS prebiva 35.750 prebivalcev (povprečje 36,73/km2)

Doseganje kazalnikov do mejnika 31.12. 2018

Doseganje razporeditve financ do mejnika 31.12. 2018

Doseganje razporeditve financ do mejnika 31.12. 2018

Neuspele operacije – tematska
področja SLR LAS SN
Poziv sklad

Prijavljenih
operacij

Potrjenih
operacij
LAS

Odobrenih
operacij
sklad

Tematska področja neuspelih operacij

1. EKSRP

21

16

10

2. ESRR

14

8

8

3. EKSRP

14

10

10

Razvoj osnovnih storitev – podjetništvo
Razvoj osnovnih storitev – delovanje društev
Varstvo okolja – kulturna dediščina

4. ESRR

16

8

?

Razvoj osnovnih storitev – kakovost življenja
Delovna mesta – varovanje okolja
Delovna mesta – dop. dejavnosti, turizem

Skupaj

65

42

28?

Delovna mesta – dop. dejavnosti, turizem
Razvoj osnovnih storitev – delovanje društev
Razvoj osnovnih storitev – podjetništvo
Razvoj osnovnih storitev – lokalni proizvodi
Vključenost ranljivih skupin
Ustvarjanje delovnih mest – podjetništvo

Dosedanji predlogi spremembe SLR
LAS SN
1. projekti oziroma operacije, ki se prvenstveno izvajajo na tematskem
področju Razvoj osnovnih storitev in rešujejo naslednje izzive:
➢ turističnih namestitvenih kapacitet kot so ekološki kampi, parkirišča za
avtodome, apartmaji. Pomembno je povezovanje med ponudniki, zato je
smiselno nadaljevati z idejo Hop on hop off, ki jo je potrebno inovativno
razdelati in prilagoditi situaciji na terenu;
➢ kolesarska ponudba – električna kolesa, infrastruktura, sistem povezovanja
in upravljanja;
➢ rokodelci, nadaljevanje uspešnega projekta Zgodbe rok in krajev.
Na to področje se nameni 294.139,91 €.

Dosedanji predlogi spremembe SLR
LAS SN
2. V okviru tematskega področja Varstvo okolja in ohranjanje narave se vključi
še cilj Varovanje kulturne dediščine, za katerega se nameni 150.000,00 €
sredstev za sofinanciranje operacij. Kazalnike naj se nastavi v podobni obliki
kot pri tematskem področju Varovanje narave in okolja.

3. Osnovne teme za projekte sodelovanja, pri katerih bodo sodelovale vse tri
občine, naj izhajajo iz naslednjih področij:
➢ Rokodelci – logično nadaljevanje projekta Zgodbe rok in krajev
➢ Trajnostni turizem na zaščitenih območjih
➢ Kulinarika
4. Sredstva iz rezerve oziroma dodatka zaradi uspešnosti LAS iz ESRR se
prerazporedijo ob točni informaciji o višini dodatka, usmerjene pa bodo v
iste teme iz točk 1 in 2 s poudarkom na urbanih območjih.

Dosedanji predlogi spremembe SLR
LAS SN
5. Spremeni se merila in točkovanje meril po priloženem predlogu (v
nadaljevanju delavnice).

Delo po skupinah – usmeritve
Sprememba strategije ne sme posegati v vsebine, ki so bile predmet
točkovanja SLR:
➢ Usklajenost SLR z razvojnimi potrebami območja
➢ Tematska področja ukrepanja: izbira tematskih področij ukrepanja
se ne sme spreminjati
➢ Vsebinska usklajenost med posameznimi poglavji SLR: Št. dodatnih
kazalnikov za merjenje uspešnosti se ne sme zmanjšati
➢ Usklajenost akcijskega načrta

➢ Vključenost lokalnih akterjev v pripravo SLR
➢ Ustreznost in učinkovitost partnerstva

Delo po skupinah – usmeritve
➢ Sprememba strategije mora biti utemeljena. Iz Navodil izhaja:
Poglavje

6. Analiza razvojnih potreb in možnosti
območja LAS, vključno z analizo
prednosti, slabosti, priložnosti in
nevarnosti
7. Podroben opis tematskih področij
ukrepanja
9. Opis SLR in njenih ciljev vključno z
določitvijo mejnikov in ciljnih
vrednosti kazalnikov
15. Merila za izbor operacij in opis
postopka izbora operacij

Kratek opis spremembe

Spremenjene okoliščine na
območju LAS

Utemeljitev
spremembe z opisom
vpliva spremembe na
doseganje ciljev SLR

Delo po skupinah – usmeritve
KAJ ŽELIMO IZVEDETI ?
➢ Zakaj nismo dosegli vseh zastavljenih kazalnikov ?

➢ Kaj je razlog za to, kako to zastaviti v spremembah SLR ?
➢ Kam usmeriti dodatna sredstva, na katera tematska področja ?
➢ Ali je smiselno dodati nove kazalnike, katere ?

Delo po skupinah

