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STRATEGIJA LOKALNEGA 
RAZVOJA - IZHODIŠČA



OBVEZNE VSEBINE STRATEGIJE

1. Opredelitev območja in prebivalstva LAS

2. Analiza razvojnih potreb in možnosti območja LAS

3. Tematska območja ukrepanja

4. Cilji in opis strategije lokalnega razvoja

5. Opis vključitve partnerjev v pripravo strategije

6. Akcijski načrt izvedbe strategije

7. Opis postopka izbora upravljavca LAS

8. Opis organov LAS

9. Opis meril za izbor projektov

10. Finančni načrt izvedbe strategije

11. Spremljanje in vrednotenje strategije lokalnega razvoja



OPREDELITEV OBMOČJA IN PREBIVALSTVA LAS

• LAS se oblikuje na območju s skupnimi lokalnimi potrebami in izzivi

• Na območju LAS živi od 10.000 do 150.000 prebivalcev (izvzeta so 
naselja, ki imajo več kot 5.000 prebivalcev

• Območja LAS se med seboj ne smejo prekrivati

• Območje posamezne občine se ne more deliti na več LAS

• Potrebno je zagotoviti dovolj kritične mase človeških in ekonomskih 
virov za učinkovito izvajanje strategije lokalnega razvoja

Pri opredelitvi območja je potrebno upoštevati

• Fizična in geografska povezanost območja 

• Kulturna identiteta in skupne družbene značilnosti območja

• Osredotočanje na skupne gospodarske dejavnosti območja



ANALIZA RAZVOJNIH POTREB IN MOŽNOSTI 
OBMOČJA LAS

V strategiji lokalnega razvoja je opisana analiza stanja ki vsebuje:
• Splošne geografske značilnosti območja LAS

• Gospodarski položaj območja LAS

• Demografske in sociološke značilnosti na območju LAS

• Izkušnje s področja razvoja podeželja v obdobju 2007-2013 na območju LAS 

Analiza razvojnih potreb in možnosti se pripravi na osnovi SWOT analize
• SWOT analiza mora jasno izhajati iz  analize stanja 

• Potrebno se je osredotočiti  na posebnosti območja in ne zgolj naštevati splošnih 
značilnosti glavnih sektorjev ali družbenih skupin

• Posebno pozornost je potrebno nameniti opredelitvi razpoložljivih sredstev in 
zmogljivosti, ki predstavljajo priložnosti saj je strategija usmerjena v prihodnost. 

• Pretirano opisovanje slabosti in nevarnosti lahko privede do neambiciozne strategije 

• SWOT analiza ne predstavlja seznama potreb in želja. Že v tej fazi je potrebno razvrstiti 
razvojne  potrebe in možnosti. 

• Prednostna razvrstitev potreb in možnosti  mora temeljiti na podatkih, ki izhajajo iz 
analize stanja

• SWOT analiza mora odražati stališča vseh deležnikov na lokalni ravni



TEMATSKA PODROČJA UKREPANJA
Z ukrepom LEADER se želi prispevati predvsem k 5. tematskemu področju
ukrepanja v okviru Programa razvoja podeželja. Ta spodbuja Zelena
delovna mesta in skladen vzdržen razvoj podeželja, ki temelji na razvoju
endogenih potencialov podeželja.

•Ustanavljanje novih delovnih mest

• Osnovne storitve na podeželju

• Varstvo okolja

•Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih    
skupin na podeželju

- Potrebno je opredeliti prispevek posameznega tematskega področja k   
horizontalnim ciljem  PRP 2014-2020

- Za posamezno tematsko področje mora biti na voljo najmanj 10% 
razpoložljivih sredstev 



CILJI IN OPIS STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA
Lokalna akcijska skupina mora razlikovati med tem kaj bi radi 
dosegli in kaj je mogoče doseči s sredstvi in programi, ki so na 
voljo. 

Cilji v strategiji morajo biti:

• Jasno določeni (biti mora jasno razvidno kaj in na kakšen način 
želimo doseči s strategijo)

• Merljivi ( opredeljeni morajo biti kazalniki izhodiščnega stanja in 
pričakovani rezultati, ki so lahko izraženi kvantitativno ali 
kvalitativno)

• Uresničljivi (na osnovi razpoložljivih finančnih in človeških virov jih 
je s predlagano strategijo mogoče doseči)

• Časovno opredeljeni (terminski načrt za dosego ciljev)



OPIS VKLJUČITVE PARTNERJEV V PRIPRAVO 
STRATEGIJE

Strategija lokalnega razvoja mora biti oblikovana z aktivnim
sodelovanjem vseh zainteresiranih na izbranem območju LAS.
Strokovne institucije (svetovalna služba, univerza, RRA…) zagotavljajo
podporo pri analizi podatkov in pisanju strategije vendar mora biti
opisan postopek kako je javnost sodelovala pri vseh ključnih fazah
oblikovanja in izvajanja strategije:
• Pri pripravi SWOT analize
• Pri oblikovanju razvojnih potreb in možnosti območja LAS
• Pri izbiri glavnih ciljev strategije, želenih rezultatov in določanju

razvojnih prioritet
• Pri izbiri projektov s katerimi bi dosegli zastavljene cilje
• Pri določitvi stopnje sofinanciranja projektov

Obstajajo različne tehnike ki omogočajo, da zasnovana partnerstva
identificirajo probleme območja in oblikujejo ideje za njihovo
reševanje. Strategija lokalnega razvoja mora biti rezultat tega procesa.



AKCIJSKI NAČRT IZVEDBE STRATEGIJE

Najboljši način, da ugotovimo ali so cilji strategije uresničljivi je 
opredelitev ukrepov in aktivnosti . 

Pri opisu akcijskega načrta je potrebno upoštevati naslednje:

• Kakšne aktivnosti se bodo izvajale

• Kdaj in v kakšnem vrstnem redu se bodo izvajale aktivnosti

• Kako se bodo uresničevali zastavljeni cilji (preko katerih 
aktivnosti)



OPIS POSTOPKA IZBORA UPRAVLJAVCA LAS

• Opisati postopek priprave javnega razpisa za izbor upravljavca 
LAS

• Opis nalog, ki jih bo upravljavec opravljal za LAS

• Opredelitev meril za izbor upravljavca LAS



OPIS ORGANOV LAS

• Za vsak posamezen organ (skupščina LAS, upravni 
odbor,nadzorni odbor…) je potrebno  podrobno opisati:

• Njegovo vlogo in naloge, ki jih opravlja v LAS

• Način delovanja in financiranja

• Način izbire, potrjevanja, imenovanja in razreševanja članov v 
organih LAS

• Opis postopka  in meril za izbor v organih LAS

• Način nadzora nad delovanjem, odgovornost, poročanje in 
predvidene sankcije



MERILA ZA IZBOR PROJEKTOV

Potrebno je opredeliti: 
• Postopek izbire
• Merila za ocenjevanje
• Preglednost prijavnega in izbirnega postopka

Pri opisu meril za izbor je potrebno navesti:
• V kakšnem obsegu projekt prispeva k doseganju ciljev iz strategije
• Kako se  projekt dopolnjuje z ostalimi aktivnostmi
• V kakšnem obsegu je skladen z opredeljenimi potrebami
• Primernost  predlaganega projekta in način izvedbe
• V kakšni meri so rezultati projekta odvisni od podpore LEADER
• Cenovna primernost (ali so stroški projekta v skladu s pričakovanimi 

rezultati in v kakšni meri so primerljivi z ostalimi projekti
• Trajnostna naravnanost projekta (možnost izvajanja  projekta  tudi po času, 

ko ni več pomoči javnih sredstev
• Ocena sposobnosti in referenc izvajalca projekta
• Opredelitev terminskega in finančnega izvajanja projekta  vključno s 

kazalniki



FINANČNI NAČRT IZVEDBE STRATEGIJE

• Vsaka LAS si izračuna okviren znesek razpoložljivih sredstev 

• Opis iz katerih virov se bo financirala strategija 

• Sredstva za izvajanje projektov (določitev deležev, ki se bodo porabili za 
posamezno tematsko področje)

• Sredstva za animacijo območja LAS

• LAS lahko določi tudi stopnjo sofinanciranja projektov



SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE STRATEGIJE

• Potrebno je opisati  sistem za zbiranje finančnih podatkov in rezultatov, ki 
so povezani s kazalniki in so usklajeni s cilji strategije

• Opisati na kakšen način bodo rezultati vplivali na izvajanje strategije 
lokalnega razvoja in omogočili njeno spreminjanje



Hvala za pozornost!


