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Cilji Leader pristopaCilji Leader pristopa

• nuditi finančno podporo podeželju in nosilcem razvoja na 
podeželju, da bodo lahko izkoristili svoje lokalne razvojne p j j j
potenciale in zagotovili trajnostni razvoj svojih območij z 
novimi inovativnimi pristopi

• spodbujati endogeni razvoj podeželja kar predpostavlja• spodbujati endogeni razvoj podeželja, kar predpostavlja 
aktivno sodelovanje lokalnega prebivalstva pri oblikovanju 
lokalne razvojne strategije in njenem izvajanju

• uresničevati načela subsidiarnosti in participativne 
demokracije na lokalni ravni, kjer ljudje sami odločajo o 
svojem razvoju in sami tudi izbirajo razvojne projekte, ki jih 
bodo uresničevali s finančno podporo Leader-ja.bodo uresničevali s  finančno podporo Leader ja.



 

Predpostavke Leader pristopa

• Leader je usmerjen k ljudem, je pristop, ki v središče postavlja ljudi 
in njihove potrebe vendar ne ljudi kot posameznike temvečin njihove potrebe, vendar ne ljudi kot posameznike temveč 
povezane v skupnost, ki je sposobna delovati za skupno dobro

• Izhaja iz načel celostnega in trajnostnega razvoja podeželja na 
podlagi izkoriščanja endogenih virov podeželjapodlagi izkoriščanja endogenih virov podeželja

• Ključnega pomena za implementacijo Leader pristopa sta človeški in 
socialni kapital podeželskih skupnosti, saj mora LAS zagotoviti 
povezanost območja za pripravo in uresničevanje trajnostnepovezanost območja, za pripravo in uresničevanje trajnostne 
razvojne strategije

• Zaradi zavedanja o pomembnosti človeškega in socialnega kapitala 
je Leader močno usmerjen na krepitev človeškega in socialnegaje Leader močno usmerjen na krepitev človeškega in socialnega 
kapitala območij



 

Lokalna akcijska skupina

• Je ključni razvojni akter na lokalni ravni, katerega cilj je celovit, 
trajnostni razvoj, ki temelji na aktivni participaciji vseh segmentov j j, j p p j g
lokalne skupnosti

• Predstavlja široko družbeno partnerstvo, v katerega se enakopravno 
vključujejo javni sektor, privatni sektor in nevladni sektor

• Zagotavlja povezovanje različnih hotenj, interesov in pogledov v 
zvezi z razvojem lokalne skupnosti pri pripravi razvojnega programa

• Zagotavlja izvajanje skupne razvojne strategije 
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Potrebe razvijanja človeškegaPotrebe razvijanja človeškega 
kapitala za razvoj podeželja

č č ž• Z vidika različnih ciljnih skupin vključenih v razvoj podeželja:
– Lokalna oblast 
– Organizacije javnega sektorja delujoče na lokalni ravni
– Nevladne organizacijeNevladne organizacije
– Podjetja in gospodarska združenja  
– Kmetje
– Prebivalci

• Z vidika LAS in njene upravljavsko-administrativne strokovne 
strukture:

– vodstvo LASvodstvo LAS
– upravljavsko-administrativne strokovne strukture
– člani LAS

Z1
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Ključni nalogi upravljavsko-j g p j
administrativne strokovne strukture

• Nudi podporo oblikovanju LAS in pripravi razvojne 
strategije

• Zagotavlja strokovno podporo delovanju LAS in 
izvajanju razvojne strategije

• Spodbujati spremembo, omogočiti spremembo, 
uresničiti spremembo

• Zagotavljati kontinuiteto delovanja LAS 
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Znanja in veščine potrebne zaZnanja in veščine potrebne za 
razvojno delovanje

• Znanja in veščine vezana na združevanje, 
povezovanje (prilagodljivost, fleksibilnost, upravljanje 
konfliktov, mediacija, pogajanja, komuniciranje itd.)j p g j j j )

• Strateška znanja (planiranje, analitična znanja, 
interdisciplinarnost itd )interdisciplinarnost itd.)

• Praktična znanja (upravljanje, vodenje, monitoring, 
e al acija projektno planiranje in projektnievaluacija, projektno planiranje in projektni 
management, finančni management itd.)
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Ključni vidiki razvoja socialnega 
kapitala

• Individualna znanja in veščine kot pogoj za razvoj 
skupnega vedenja in sposobnosti za delovanje 
skupnostiskupnosti

• Dialog na osnovi sprejemanja različnosti interesov 
in mnenj

• Sposobnost doseganja konsenza ali dogovora oSposobnost doseganja konsenza ali dogovora o 
skupnih interesih

• Spodobnost skupnega delovanja
• Krepitev medsebojnega zaupanja na podlagiKrepitev medsebojnega zaupanja na podlagi 

enakopravnosti vseh sodelujočih
• Krepitev skupne identitete območja in pripadnosti
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Razvoj podeželja je proces, kiRazvoj podeželja je proces, ki 
potrebuje znanje in izkušnje, 

mladost in modrost,mladost in modrost, 
je proces, ki mora teči 

in se ga ne sme prekinjatiin se ga ne sme prekinjati.

Hvala za pozornost.


