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1. UVOD 
 

V programskem obdobju 2014-2020 sta spremljanje in vrednotenje Strategije lokalnega razvoja 

obvezni vsebini, ki jih mora izvajati LAS in s tem omogočiti, da se prilagodijo vsa odstopanja od 
zastavljenih ciljev in da se ugotovi, v kolikšni meri je bila izvedena Strategija lokalnega razvoja.  

Za obdobje do 31. 12. 2018 je potrebno v skladu s Strategijo lokalnega razvoja (v nadaljevanju SLR) 

Lokalne akcijske skupine (v nadaljevanju LAS) Gorenjska košarica (v nadaljevanju GK) izvesti vmesno 

vrednotenje SLR. Z vmesnim vrednotenjem, pri katerem se sistematično in objektivno oceni rezultate 
in vplive operacij oziroma programov, se ugotovi v kolikšni meri je bila izvedena SLR. Za vrednotenje 

so zelo pomembni podatki, pridobljeni s spremljanjem SLR. Vrednotilo se je obvezne kazalnike na ravni 

CLLD za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) 

in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR), ter specifične kazalnike na ravni LAS GK. Ker do 23. 

12. 2018 LAS GK ni imela veliko aktivnosti ter potrjenih operacij, smo vrednotenje zamaknili, zaradi 

boljših in bolj uporabnih rezultatov. 

V vrednotenju je LAS spremljal tudi specifične teme vrednotenja, kot so: število podprtih partnerstev 
oziroma operacij, število deležnikov na lokalni ravni, vključenih v izvajanje operacij, struktura 

prijaviteljev in partnerjev po sektorjih, povprečna vrednost operacij, teritorialna pokritost …  

LAS Gorenjska košarica bo o rezultatih vrednotenja informiral in obveščal naslednje ciljne skupine:  

- organe LAS GK (Skupščina LAS, Upravni odbor LAS, Nadzorni odbor LAS), 

- partnerje, vključene v izvajanje operacij, 

- druge deležnike na območju LAS (širša javnost). 

Ciljne skupine se bo o rezultatih vrednotenja obveščalo na sestankih in sejah organov, javnost pa 

predvsem preko spletne strani LAS ter preko e-obvestil. 

Namen in cilj spremljanja in vrednotenja je pridobiti informacije o učinkovitosti, ustreznosti in 
uspešnosti izvajanja Strategije lokalnega razvoja LAS GK 2014-2020, prispevek odobrenih in izvedenih 

projektov k doseganju zastavljenih ciljev in kazalnikov, učinkovitost izvajanja programa na celotnem 
območju LAS, tudi z vidika sodelujočih partnerjev ter finančna uspešnost izvajanja pristopa CLLD z 
vidika porabe EU sredstev. Obenem je namen tudi pridobiti izhodišča za nadaljnje izvajanje pristopa 

CLLD na območju LAS Gorenjska košarica, v tem in naslednjem programskem obdobju.  

Cilj spremljanja in vrednotenja je pridobiti informacije o učinkovitosti, ustreznosti in uspešnosti 
izvajanja Strategije lokalnega razvoja LAS GK. Zaključki vrednotenja bodo izhodišče LAS-u kot strokovna 

podlaga in napotek za pripravo zadnjih javnih pozivov v tem programskem obdobju ter za pripravo 

spremembe SLR, v smislu preusmerjanja sredstev. 
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1.1 Izhodišča 
 

Pogodbeno partnerstvo Lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica je bilo ustanovljeno dne 16. 12. 

2015 na območju 14 občin Gorenjske: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jesenice, Jezersko, 
Mestna občina  Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Tržič in Žirovnica. 
 

Strategijo lokalnega razvoja partnerstvo izvaja v okviru štirih tematskih področij ukrepanja: 

- ustvarjanje delovnih mest, 

- razvoj osnovnih storitev, 

- varstvo okolja in ohranjanje narave, 

- večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. 

 

SLR se izvaja s podporo treh skladov: 

- Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) – glavni sklad, 

- Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in, 

- Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). 
 

Do 30. decembra 2020 je bilo stanje izvajanja SLR naslednje: 

- v letu 2017 je bil objavljen 1. javni poziv (JP) za izbor operacij za vse tri sklade; skupno je bilo 

potrjenih 16 projektov, 

- v letu 2019 je bil objavljen 2. JP za sklad ESPR, potrjeni so bili štirje projekti, dva sta v izvajanju, 

- v letu 2020 je bil objavljen 3. JP za sklad ESPR, potrjena sta bila dva projekta,   

- LAS Gorenjska košarica sodeluje v 8 projektih sodelovanja, trije so se že zaključili, preostali pa 

so še v izvajanju, 

- število zaključenih operacij po skladih: EKSRP – 0, ESRR – 7, ESPR-1. 

 

Spremembe SLR: Predlog sprememb SLR LAS Gorenjska košarica je bil Organu upravljanja LAS podan 

dne 20. 2. 2019, z odločbo pa so bile spremembe potrjene dne 23. 4. 2020. 
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1.2 Namen vrednotenja 
 

V programskem obdobju 2014 – 2020 so LAS skladno s členom 34(3)(g) Uredbe (EU) št. 1303/2013 

zavezane k izvajanju aktivnosti spremljanja in vrednotenja SLR. Vrednotenje lahko izvede LAS kot 

samovrednotenje, v sodelovanju z zunanjim strokovnjakom ali kot neodvisno zunanje vrednotenje. 

 

Način izvedbe je opredeljen v SLR v poglavju Opis sistema spremljanja in vrednotenja. Namen 

vrednotenja je oceniti izvajanje SLR na podlagi pričakovanih dosežkov odobrenih projektov ter oceniti 

uspešnost aktivnosti animacije in izvedbenih mehanizmov LAS. 
 

S prvim vmesnim vrednotenjem je LAS vrednotila: 

- dosežene vrednosti kazalnikov po posameznih tematskih področjih ukrepanja na ravni LAS, ki 

so bili doseženi z rezultati in cilji projektov, odobrenih na javnih pozivih LAS Gorenjska košarica do 

konca leta 2020; 

- dosežene vrednosti specifičnih kazalnikov na ravni CLLD za Evropski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja, Evropski sklad za regionalni razvoj in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo na dan 31. 12. 

2020; 

- uspešnost črpanja sredstev za podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja 

lokalne akcijske skupine in 19.4 Podpora za tekoče stroške in stroške animacije ter zadovoljstvo z 

delovanjem LAS na območju. 
 

Poudarek vrednotenja je bil na izvajanju podukrepa 19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru SLR 

in podukrepa 19.4 – Podpora za tekoče stroške in stroške animacije v smislu analize aktivnosti in 

dosežkov animacije ter izbranih vidikov izvajanja SLR. 

 

V prvem delu poročila vmesnega vrednotenja je LAS združila podatke, zbrane na podlagi doseženih 

ciljev in rezultatov po posameznih podukrepih ter dosedanji uspešnosti črpanja sredstev, namenjenih 

projektom ter vodenju in animaciji LAS. Drugi del poročila pa predstavlja rezultate vrednotenja o 
delovanju LAS na območju ter o izvajanju projektov, za katerega je vodilni partner LAS (BSC, poslovno 

podporni center, d.o.o., Kranj) odgovore pridobil s pomočjo spletnega vprašalnika.  
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2. Strategija lokalnega razvoja LAS Gorenjska košarica 
 

2.1 Tematska področja in ukrepi SLR LAS Gorenjska košarica 
 

Strategija lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Gorenjska košarica 2014-2020 vključuje štiri 
tematska področja. Znotraj tematskih področij je oblikovanih dvanajst ukrepov za dosego osmih ciljev 

Strategije lokalnega razvoja.  

 
 

Tabela 1: Tematska področja in ukrepi SLR LAS Gorenjska košarica 

Tematsko področje Cilj Ukrep 

 

Ustvarjanje delovnih 

mest 

 

Izkoristiti endogene potenciale za 

razvoj dinamičnega 
konkurenčnega podjetništva 

 

Spodbujanje razvoja dinamičnega konkurenčnega 
podjetništva s podporo razvoju inovativnosti in 
povezovanju v verige vrednosti 

Razvoj novih inovativnih trajnostnih zelenih turističnih 
produktov in storitev 

Spodbuditi razvoj podjetniške 
kulture in ustvarjanje delovnih 

mest 

Razvoj inovativnih partnerstev za razvoj podjetniške 
kulture in podporo razvoju kompetenc, znanj na 

področju spodbujanja razvoja podjetniških idej in 
razvoja podjetniških podjemov 

 

Razvoj osnovnih 

storitev 

Zagotoviti osnovne storitve za 

ohranitev in dvig kvalitete 

življenja prebivalstva 

Ureditev skupnih površin in objektov ter razvoj 
programov za različne namene dviga življenjske ravni 
prebivalstva  

Razviti pristope za dolgoročno 
ohranitev identitete, kulturne 

dediščine, tipičnega izgleda 
naselij in vzdržen razvoj tipične 
krajine 

Ohranjanje in izboljševanje kulturne dediščine podeželja 

Ohranitev tipičnega izgleda naselij in vzdržen razvoj 
tipične krajine 

 

Varstvo okolja in 

ohranjanje narave 

Zmanjšati onesnaženost okolja z 
razvojem trajnostne mobilnosti, 

energetske učinkovitosti in 
uporabe obnovljivih virov energije 

Zmanjševanje onesnaženosti zraka z razvojem 
trajnostne mobilnosti 

Izboljšanje energetske učinkovitosti in dvig uporabe 

obnovljivih virov energije 

Razviti in ponovno aktivirati 

degradirana in opuščena območja 
in jim dodati nove vsebine 

Razvoj in aktivacija degradiranih in opuščenih območij 
 

Zagotoviti ohranitev in razvoj 

naravne dediščine, habitatov ter 
biodiverzitete 

Ohranitev in razvoj naravne dediščine, habitatov in 
biodiverzitete 
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Večja vključenost 
mladih, žensk in 
drugih ranljivih 

skupin 

Razviti programe vključevanja 
ranljivih skupin in izkoristiti 

endogene potenciale za 

zmanjševanje revščine in socialne 

izključenosti 

Razvoj programov vključevanja ranljivih ciljnih skupin 
ter skupnega reševanja izzivov zmanjševanja revščine 

Razvoj programov za starejše in mlade z različnimi 
zdravstvenimi, vedenjskimi, socialnimi in drugimi 

stiskami   

 

Cilji strategije bodo doseženi s črpanjem sredstev iz treh strukturnih skladov: 
 

Tabela 2: Višina dodeljenih sredstev LAS GK po skladih 

EKSRP 2.856.387,05 

ESPR 803.300,47 

ESRR 1.463.886,51 

Skupaj 5.123.574,03 

*zneski so skladni s spremembo SLR v letu 2019 

 

Leta 2019 je bila vložena prošnja za spremembo SLR, ki pa se je v večini nanašala na spremembo financ 

med tematskimi področji in povišanje sredstev na EKSRP skladu, ki smo jih prejeli za uspešnost ter 

sprememba glede ocenjevanja projektov. Sprememba je bila leta 2020 potrjena. 
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2.2 Finančni načrt izvajanja SLR LAS Gorenjska košarica 
 

Načrtovana dinamika sredstev po posameznih tematskih področjih in ukrepih za izvajanje projektov v 

okviru SLR, po spremembi strategije SLR. 

 

Tabela 3: Načrtovana dinamika sredstev po skladih 

Tematsko 

področje 
Ukrep Sklad 

Načrtovana 
razdelitev 
sredstev  

SKUPAJ 
TEMATSKO 
PODROČJE 

 

USTVARJANJE 

DELOVNIH MEST 

Spodbujanje razvoja dinamičnega konkurenčnega 
podjetništva s podporo razvoju inovativnosti in 
povezovanju v verige vrednosti  

EKSRP 99.938,75  

 

 

EKSRP 
 

311.441,64 

ESRR 

375.002,99 

ESPR 

335.938,84 

ESRR 92.004,80 

ESPR 100.000,00 

Razvoj novih inovativnih trajnostnih zelenih 
turističnih produktov in storitev 

EKSRP 89.414,10 

ESRR 102.998,19 

ESPR 189.457,00 

Razvoj inovativnih partnerstev  za razvoj podjetniške 
kulture in podporo razvoju kompetenc, znanj na 
področju spodbujanja  razvoja podjetniških idej in 
razvoja podjetniških podjemov 

EKSRP 122.088,79 

ESRR 180.000,00 

ESPR     50.000,00 
 

RAZVOJ 

OSNOVNIH 

STORITEV 

Ureditev skupnih površin in objektov ter razvoj 
programov  za različne namene  dviga življenjske 
ravni prebivalstva na podeželju  

EKSRP 617.605,07 

  

 

EKSRP 

1.477.603,03 

ESRR 

0,00 

 

ESPR 

150.000,00 

 

 

ESRR   

ESPR   

Ohranjanje in izboljševanje kulturne dediščine  

EKSRP 300.000,00 

ESRR   

ESPR 150.000,00 

Ohranitev tipičnega izgleda naselij in vzdržen razvoj 
tipične krajine 

EKSRP 559.997,96 

ESRR   

ESPR   
 

VARSTVO OKOLJA 

IN OHRANJANJE 

NARAVE 

Zmanjševanje onesnaženosti zraka z razvojem 
trajnostne  mobilnosti  

EKSRP 187.405,25 

  

EKSRP 

937.342,38 

ESRR 

894.426,72 

ESPR 

ESRR 249.991,60 

ESPR   

EKSRP 100.000,00 
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Izboljšanje energetske učinkovitosti in dvig uporabe 
obnovljivih virov energije 

ESRR 122.403,15 
245.000,00 

ESPR   

Razvoj in aktivacija degradiranih  in opuščenih 
območij 

EKSRP 399.999,77 

ESRR 386.003,24 

ESPR 100.000,00 

Ohranitev in razvoj naravne dediščine, habitatov in 
biodiverzitete 

EKSRP 249.937,36 

ESRR 136.028,73 

ESPR 145.000,00  
 

VEČJA 
VKLJUČENOST 

MLADIH, ŽENSK IN 
DRUGIH 

RANLJIVIH SKUPIN 

Razvoj  programov vključevanja   ranljivih ciljnih 
skupin ter skupnega reševanja izzivov zmanjševanja 
revščine 

EKSRP 30.000,00 
 

EKSRP 

130.000,00 

ESRR 

194.456,80 

ESPR 

81.961,12 

ESRR 60.000,00 

ESPR 72.361,63 

Razvoj programov za starejše in mlade  z različnimi 
zdravstvenimi, vedenjskimi, socialnimi  in drugimi 
stiskami   

EKSRP 100.000,00 

ESRR 134.456,80 

ESPR   

SKUPAJ       2.856.387,05 
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2.3. Izvajanje SLR LAS Gorenjska košarica do konca leta 2020 
 

V tem obdobju so bili objavljeni trije Javni pozivi za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije 
lokalnega razvoja za LAS Gorenjska košarica, na podukrepu 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru 

strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. 

 

LAS Gorenjska košarica je konec aprila 2017 objavila 1. javni poziv za sofinanciranje projektov iz vseh 

treh skladov EKSRP, ESRR in ESPR. V okviru javnega poziva so bila razpisana vsa sredstva, cca 4.492.000 

€, razdeljenih pa je bilo 2.366.938,68 €. Na javni poziv smo za vse tri sklade skupaj prejeli 25 vlog, od 

tega 14 vlog za Evropski kmetijski sklad, 10 vlog za Evropski sklad za regionalni razvoj ter 1 vlogo za 

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo. S strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v 
nadaljevanju ARSKTRP) je bilo potrjenih skupno 19 projektov; vendar je bil pri dveh projektih del 

sredstev neupravičen, zato so odstopili od odločbe. Projekti iz sklada ESRR so bili do oktobra 2020  

zaključeni in zahtevki za izplačilo oddani na MGRT, do konca leta 2020 je bilo izplačanih 1.040.141,58 

€ sredstev iz sklada ESRR. Projekti iz sklada EKSRP so v večini še v izvajanju in se zaključujejo proti koncu 

leta 2020 ali v prvi polovici leta 2021. Do konca leta 2020 je bilo izplačanih 154.111,83 € sredstev iz 

sklada EKSRP.   

 

V nadaljevanju je LAS Gorenjska košarica v začetku leta 2019 objavila 2. javni poziv za sofinanciranje 

projektov iz sklada ESPR. V okviru tega poziva so bila razpisana vsa sredstva v višini 717.361,63 € ter 
razdeljenih 339.969,73 € sredstev. Na javni poziv smo prejeli 4 vloge. S strani ARSKTRP so bile potrjeni 

vsi štirje projekti, vendar je bil pri dveh projektih del sredstev neupravičen, zato so odstopili od 
odločbe; skupno se izvajata 2 projekta, eden se zaključuje konec leta 2020. Do konca leta 2020 je bilo 

izplačanih 175.117,49 € sredstev iz sklada ESPR.  

 

V letu 2020 je sledil še 3. javni poziv za sklad ESPR, v okviru katerega so bila razpisana vsa preostala 

sredstva v višini 377.391,90 €, razdeljenih je bilo 369.621,98 €. Na javni poziv smo prejeli 2 vlogi, ki sta 

bili s strani ARSKTRP tudi potrjeni. Oba projekta bosta z aktivnostmi pričela konec leta 2020.  

 

Skupna vrednost odobrenih projektov na vseh treh javnih pozivih je bila 3.084.300,31 €. 

V okviru razpisanih pozivov je glede na odobrene projekte zaslediti dokaj enakomerno zanimanje za 

črpanje sredstev po vseh tematskih področjih ukrepanja, razen za tematsko področje Večja vključenost 
mladih, žensk in drugih ranljivih skupin, kjer v okviru 1. javnega poziva za sklad EKSRP, še ni bilo 
prijavljenega nobenega projekta. 
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Tabela 4: Višina razpisanih in zaprošenih sredstev za sklad EKSRP 

Tematsko 

področje 
Ukrep Sklad 

Dodeljena 

sredstva v 

SLR 

Višina 
razpisanih 

sredstev 1. 

JP 

Višina 
zaprošenih 
sredstev 1. 

JP 

Višina 
zavrnjenih 

sredstev/ 

odstop od 

odločbe 

Ostanek 

sredstev 

USTVARJANJE 

DELOVNIH 

MEST 

Spodbujanje razvoja 

dinamičnega konkurenčnega 
podjetništva s podporo razvoju 

inovativnosti in povezovanju v 

verige vrednosti  EKSRP 100.000,00 100.000,00 99.958,30   19,55   61,25   

Razvoj novih inovativnih 

trajnostnih zelenih turističnih 
produktov in storitev EKSRP 100.000,00  

        

100.000,00 98.414,09     1.585,91   

Razvoj inovativnih partnerstev  

za razvoj podjetniške kulture in 
podporo razvoju kompetenc, 

znanj na področju spodbujanja  
razvoja podjetniških idej in 
razvoja podjetniških podjemov EKSRP 100.000,00  

        

100.000,00 22.823,14   734,35   77.911,21   

RAZVOJ 

OSNOVNIH 

STORITEV 

Ureditev skupnih površin in 
objektov ter razvoj programov  

za različne namene dviga 
življenjske ravni prebivalstva na 
podeželju  EKSRP 350.000,00  

        

300.000,00 300.000,00     0,00   

Ohranjanje in izboljševanje 
kulturne dediščine  EKSRP 365.000,00  

        

365.000,00 299.554,13   299.554,13   365.000,00   

Ohranitev tipičnega izgleda 
naselij in vzdržen razvoj tipične 
krajine EKSRP 160.000,00  

       

160.000,00 159.997,76     2,24   

VARSTVO 

OKOLJA IN 

OHRANJANJE 

NARAVE 

Zmanjševanje onesnaženosti 
zraka z razvojem trajnostne  

mobilnosti  EKSRP 255.000,00  

        

255.000,00 187.405,25   13.022,41   80.617,16   

Izboljšanje energetske 
učinkovitosti in dvig uporabe 
obnovljivih virov energije EKSRP 100.000,00  

        

100.000,00 99.805,79   99.805,79   100.000,00   

Razvoj in aktivacija degradiranih  

in opuščenih območij EKSRP 300.000,00  

        

300.000,00 299.999,77     0,23   

Ohranitev in razvoj naravne 

dediščine, habitatov in 
biodiverzitete EKSRP 250.000,00  

        

250.000,00 249.937,34     62,66   

VEČJA 
VKLJUČENOST 

MLADIH, 

ŽENSK IN 
DRUGIH 

RANLJIVIH 

SKUPIN 

Razvoj programov vključevanja 
ranljivih ciljnih skupin ter 

skupnega reševanja izzivov 
zmanjševanja revščine EKSRP 130.000,00  

        

130.000,00 0,00     130.000,00   

Razvoj programov za starejše in 
mlade z različnimi zdravstvenimi, 
vedenjskimi, socialnimi in 

drugimi stiskami   EKSRP 101.266,61 

        

101.266,61 0,00     101.266,61   

SKUPAJ       2.261.266,61 1.817.895,57 413.136,23 856.507,27 

*Višina dodeljenih sredstev je izpisana po prvotni SLR  
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Tabela 5: Višina razpisanih in zaprošenih sredstev za sklad ESRR 

Tematsko 

področje 
Ukrep Sklad 

Dodeljena 

sredstva v 

SLR 

Višina 
razpisanih 

sredstev 1. JP 

Višina 
zaprošenih 

sredstev 1. JP 

Ostanek 

sredstev 

USTVARJANJE 

DELOVNIH 

MEST 

Spodbujanje razvoja dinamičnega 
konkurenčnega podjetništva s podporo 
razvoju inovativnosti in povezovanju v 

verige vrednosti  ESRR 100.000,00 

      

100.000,00 92.004,80 7.995,20 

Razvoj novih inovativnih trajnostnih 

zelenih turističnih produktov in storitev ESRR 103.000,00 

      

103.000,00 102.998,19 1,81 

Razvoj inovativnih partnerstev  za razvoj 

podjetniške kulture in podporo razvoju 

kompetenc, znanj na področju 
spodbujanja  razvoja podjetniških idej in 
razvoja podjetniških podjemov ESRR 100.000,00 

      

100.000,00 0,00 100.000,00 

VARSTVO 

OKOLJA IN 

OHRANJANJE 

NARAVE 

Zmanjševanje onesnaženosti zraka z 
razvojem trajnostne mobilnosti  ESRR 250.000,00 

      

250.000,00 249.991,65 8,35 

Izboljšanje energetske učinkovitosti in 
dvig uporabe obnovljivih virov energije ESRR 180.000,00 

      

180.000,00 122.403,15 57.596,85 

Razvoj in aktivacija degradiranih in 

opuščenih območij ESRR 350.000,00 

      

350.000,00 299.995,80 50.004,20 

Ohranitev in razvoj naravne dediščine, 
habitatov in biodiverzitete ESRR 200.000,00 

      

200.000,00 136.028,73 63.971,27 

VEČJA 
VKLJUČENOST 

MLADIH, 

ŽENSK IN 
DRUGIH 

RANLJIVIH 

SKUPIN 

Razvoj programov vključevanja ranljivih 
ciljnih skupin ter skupnega reševanja 
izzivov zmanjševanja revščine ESRR 100.000,00 

      

100.000,00 0,00 100.000,00 

Razvoj programov za starejše in mlade z 
različnimi zdravstvenimi, vedenjskimi, 
socialnimi in drugimi stiskami   

ESRR 80.886,51 

      

80.886,51 74.456,80 6.429,71 

SKUPAJ       1.463.886,51 1.077.879,12 386.007,39 

*Višina dodeljenih sredstev je izpisana po prvotni SLR  
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Tabela 6: Višina razpisanih in zaprošenih sredstev za sklad ESPR 

Tematsko 

področje 
Ukrep Sklad 

Dodeljena 

sredstva v 

SLR 

Višina 
razpisanih 

sredstev  

Višina 
zaprošenih 
sredstev 2. 

JP 

Višina 
zaprošenih 
sredstev 3. 

JP 

Ostanek 

sredstev 

USTVARJANJE 

DELOVNIH 

MEST 

Spodbujanje razvoja dinamičnega 
konkurenčnega podjetništva s podporo 
razvoju inovativnosti in povezovanju v 

verige vrednosti  ESPR 100.000,00 

       

100.000,00 100.000,00     0,00 

Razvoj novih inovativnih trajnostnih 

zelenih turističnih produktov in storitev 
ESPR 185.938,84 

       

185.938,84   185.938,84   0,00 

Razvoj inovativnih partnerstev  za 

razvoj podjetniške kulture in podporo 
razvoju kompetenc, znanj na področju 
spodbujanja  razvoja podjetniških idej 
in razvoja podjetniških podjemov ESPR 50.000,00 

       

50.000,00 27.207,59   22.792,41   0,00 

RAZVOJ 

OSNOVNIH 

STORITEV 

Ohranjanje in izboljševanje kulturne 
dediščine  

ESPR 140.400,51 

       

140.400,51 140.400,51     0,00 

VARSTVO 

OKOLJA IN 

OHRANJANJE 

NARAVE 

Razvoj in aktivacija degradiranih  in 

opuščenih območij ESPR 100.000,00 

       

100.000,00   100.000,00   0,00 

Ohranitev in razvoj naravne dediščine, 
habitatov in biodiverzitete ESPR 145.000,00 

       

145.000,00   58.683,14   86.316,86 

VEČJA 
VKLJUČENOST 

MLADIH, 

ŽENSK IN 
DRUGIH 

RANLJIVIH 

SKUPIN 

Razvoj programov vključevanja   
ranljivih ciljnih skupin ter skupnega 

reševanja izzivov zmanjševanja 
revščine 

ESPR 81.961,12 

       

81.961,12 74.569,21     7.391,91 

SKUPAJ     803.300,47 803.300,47 342.177,31 367.414,39 93.708,77 

*Višina dodeljenih sredstev je opredeljenih po spremembi SLR 2019 
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2.3.1 Vrednost kazalnikov, opredeljenih po posameznih tematskih področjih 
ukrepanja na ravni LAS za posamezni sklad na dan 31. 12. 2020 
 

 

Tabela 7: Vrednost kazalnikov za sklad EKSRP 

Tematsko 

področje 
Cilj Kazalnik Sklad 

Dosežena 
vrednost 

kazalnika na 

dan 31. 12. 

2020 

Ciljna 

vrednost 

kazalnika na 

dan 31. 12. 

2023 

Ustvarjanje 

delovnih 

mest 

Izkoristiti endogene potenciale za razvoj 

dinamičnega konkurenčnega 
podjetništva 

Število novih delovnih mest 

EKSRP 1  

Spodbuditi razvoj podjetniške kulture in 
nastajanja in ustvarjanje delovnih mest 

Št. uporabnikov novih podpornih 

storitev EKSRP 21 25 

Razvoj 

osnovnih 

storitev 

Zagotoviti osnovne storitve za 

ohranitev in dvig kvalitete življenja 

prebivalstva 

Število prebivalcev na območju  z 
dostopom do novo razvitih storitev 

za dvig kvalitete življenja EKSRP 200 200 

Razviti pristope za dolgoročno 
ohranitev identitete, kulturne 

dediščine, tipičnega izgleda naselij in 
vzdržen razvoj tipične krajine 

  

Število prebivalcev na območju  z 
dostopom do novo razvitih storitev 

za dvig kvalitete življenja EKSRP 500 450 

Število novih delovnih mest 
EKSRP   1 

Varstvo 

okolja in 

ohranjanje 

narave 

Zmanjšati onesnaženost okolja z 
razvojem trajnostne mobilnosti, 

energetske učinkovitosti in uporabe 
obnovljivih virov energije 

Površina z zagotovljenimi 
trajnostnimi zelenimi pristopi za 

varovanje narave in okolja 
EKSRP 130 m2 150 m2 

Razviti in ponovno aktivirati  

degradirana in opuščena območja in jim 
dodati nove vsebine 

Površina z zagotovljenimi 

trajnostnimi zelenimi pristopi za 

varovanje narave in okolja EKSRP 15.200m2 150 m2 

Zagotoviti ohranitev in razvoj naravne 

dediščine in habitatov ter biodiverzitete 

Površina z zagotovljenimi 
trajnostnimi zelenimi pristopi za 

varovanje narave in okolja EKSRP 1.200 m2 100 m2 

Večja 
vključenost 

mladih, žensk 
in drugih 

ranljivih 

skupin 

Razviti programe vključevanja ranljivih 
skupin in izkoristiti endogene 

potenciale za zmanjševanje revščine in 
socialne izključenosti 

Št. prebivalcev vključenih v nove   
pristope in rešitve na področju 
zmanjševanja revščine in socialne 
izključenosti 

EKSRP  40 

 

Po pregledu doseženih vrednosti kazalnikov po posameznih tematskih področjih ukrepanja za sklad 
EKSRP je zaslediti uspešno sledenje ciljni vrednosti kazalnikov (31. 12. 2023), saj je kar pet kazalnikov 

od skupno osmih že doseženih ali celo preseženih. Upoštevali smo vse prijavljene projekte na javne 

pozive LAS Gorenjska košarica.  
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Tabela 8: Vrednost kazalnikov za sklad ESRR 

Tematsko 

področje 
Cilj Kazalnik Sklad 

Dosežena 
vrednost 

kazalnika 

na dan 31. 

12. 2020 

Ciljna 

vrednost 

kazalnika na 

dan 31. 12. 

2023 

Ustvarjanje 

delovnih 

mest 

Izkoristiti endogene potenciale za razvoj 

dinamičnega konkurenčnega 
podjetništva 

Število novih delovnih mest 

ESRR  1 

Spodbuditi razvoj podjetniške kulture in 
nastajanja in ustvarjanje delovnih mest 

Št. uporabnikov novih podpornih 

storitev 

ESRR 20 25 

Varstvo 

okolja in 

ohranjanje 

narave 

Zmanjšati onesnaženost okolja z 
razvojem trajnostne mobilnosti, 

energetske učinkovitosti in uporabe 
obnovljivih virov energije 

Površina z zagotovljenimi 
trajnostnimi zelenimi pristopi za 

varovanje narave in okolja 
ESRR 3.000 m2 200 m2 

Razviti in ponovno aktivirati  

degradirana in opuščena območja in jim 

dodati nove vsebine 

Površina z zagotovljenimi 
trajnostnimi zelenimi pristopi za 

varovanje narave in okolja ESRR 3.000 m2 200 m2 

Število deležnikov vključenih v 
izvajanje operacij CLLD ESRR 600 20 

Zagotoviti ohranitev in razvoj naravne 

dediščine in habitatov ter biodiverzitete 

Površina z zagotovljenimi 
trajnostnimi zelenimi pristopi za 

varovanje narave in okolja ESRR 1.000 m2 100 m2 

Večja 
vključenost 

mladih, žensk 
in drugih 

ranljivih 

skupin 

Razviti programe vključevanja ranljivih 

skupin in izkoristiti endogene 

potenciale za zmanjševanje revščine in 
socialne izključenosti 

Št. prebivalcev vključenih v nove   
pristope in rešitve na področju 
zmanjševanja revščine in socialne 
izključenosti ESRR 100 40 

Ustvarjanje novih delovnih mest* ESRR 2  
*ni po SLR, vrednost pa je dosežena 

 

Po pregledu doseženih vrednosti kazalnikov po posameznih tematskih področjih ukrepanja za sklad 
ESRR je razmerje nekoliko višje oziroma beležimo uspešno sledenje ciljni vrednosti za pet od skupno 
sedmih kazalnikov. Upoštevali smo vse prijavljene oziroma že zaključene projekte.   
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Tabela 9: Vrednost kazalnikov za sklad ESRR 

Tematsko 

področje 
Cilj Kazalnik Sklad 

Dosežena 
vrednost 

kazalnika 

na dan 

31.12.2020 

Ciljna 

vrednost 

kazalnika na 

dan 31. 12. 

2023 

Ustvarjanje 

delovnih 

mest 

Izkoristiti endogene potenciale za razvoj 

dinamičnega konkurenčnega 
podjetništva 

Število novih delovnih mest 

ESPR 2 1 

Spodbuditi razvoj podjetniške kulture in 
nastajanja in ustvarjanje delovnih mest 

Št. uporabnikov novih podpornih 

storitev ESPR 12 10 

Število novih podjetij 
ESPR 1 2 

Razvoj 

osnovnih 

storitev 

Razviti pristope za dolgoročno 
ohranitev identitete, kulturne 

dediščine, tipičnega izgleda naselij in 
vzdržen razvoj tipične krajine 

  

Število prebivalcev na območju  z 
dostopom do novo razvitih storitev 

za dvig kvalitete življenja ESPR 1050 1100 

Število novih delovnih mest 
ESPR 1 1 

Varstvo 

okolja in 

ohranjanje 

narave 

Razviti in ponovno aktivirati  

degradirana in opuščena območja in jim 
dodati nove vsebine 

Površina z zagotovljenimi 
trajnostnimi zelenimi pristopi za 

varovanje narave in okolja ESPR 150m2 150 m2 

Zagotoviti ohranitev in razvoj naravne 

dediščine in habitatov ter biodiverzitete 

Površina z zagotovljenimi 
trajnostnimi zelenimi pristopi za 

varovanje narave in okolja ESPR 200 m2 200 m2 

Število novih delovnih mest ESPR 1 1 

Večja 
vključenost 

mladih, žensk 
in drugih 

ranljivih 

skupin 

Razviti programe vključevanja ranljivih 
skupin in izkoristiti endogene 

potenciale za zmanjševanje revščine in 
socialne izključenosti 

Št. prebivalcev vključenih v nove   
pristope in rešitve na področju 
zmanjševanja revščine in socialne 
izključenosti 

ESPR 30 50 

 

Po pregledu doseženih vrednosti kazalnikov po posameznih tematskih področjih ukrepanja za sklad 
ESPR je razmerje nekoliko nižje oziroma beležimo uspešno sledenje ciljni vrednosti za šest od skupno 
devetih kazalnikov. Upoštevali smo vse prijavljene projekte na javne pozive LAS Gorenjska košarica.  
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2.3.2 Vrednost mejnikov na dan 31. 12. 2020 za posamezni sklad 
 

a) Sklad EKSRP 

 

Tabela 10: Vrednost mejnikov za sklad EKSRP 

Mejnik/kazalnik 
Mejnik na dan 31. 12. 

2018 

Doseganje mejnikov na 

dan 31. 12. 2020 

Ciljna vrednost mejnika 

na dan 31. 12. 2023 

Število novo ustvarjenih delovnih mest 0 1 1 

Število zaključenih operacij v primerjavi z odobrenimi 
operacijami 

1 1 15 

Delež dodeljenih sredstev v odločitvi o potrditvi operacije 
primerjavi z določenim finančnim okvirjem 

15 % 49,17 % 100 % 

Delež izplačanih sredstev v primerjavi z dodeljenimi 
sredstvi v odločitvi o potrditvi operacije 

15 % 15,5 % 100 % 

Število prebivalcev na območju z dostopom do novo 
razvitih storitev za dvig kvalitete življenja 

80 500 650 

Površina z zagotovljenimi trajnostnimi zelenimi pristopi za 

varovanje narave in okolja 
50  m2 15.000 m2 450 m2 

Prebivalstvo vključeno v nove pristope in rešitve na 
področju zmanjševanja revščine in socialne izključenosti 0 20 40 

 

Kot je razvidno iz tabele smo do konca leta 2020 za sklad EKSRP dosegli in presegli vse načrtovane 
mejnike, glede na ciljno vrednost mejnikov smo presegli dva načrtovana mejnika, saj večina operacij 
za sklad EKSRP še ni zaključenih, zato je razlika med deležem dodeljenih sredstev v primerjavi z deležem 
izplačanih sredstev.  
  

b) Sklad ESRR 

 

Tabela 11: Vrednost mejnikov za sklad ESRR 

Mejnik/kazalnik 
Mejnik na dan 31. 12. 

2018 

Doseganje mejnikov na 

dan 31. 12. 2020 

Ciljna vrednost mejnika 

na dan 31. 12. 2023 

Število novo ustvarjenih delovnih mest 0 2 1 

Število zaključenih operacij v primerjavi z odobrenimi 

operacijami 
1 7 10 

Delež dodeljenih sredstev v odločitvi o potrditvi operacije 
primerjavi z določenim finančnim okvirjem 

15 % 71 % 100 % 

Delež izplačanih sredstev v primerjavi z dodeljenimi 
sredstvi v odločitvi o potrditvi operacije 

15 % 71% 100 % 

Površina z zagotovljenimi trajnostnimi zelenimi pristopi za 
varovanje narave in okolja 

50 m2 7.000 m2 500 m2 

Prebivalstvo vključeno v nove pristope in rešitve na 
področju zmanjševanja revščine in socialne izključenosti 

0 100 40 

Število deležnikov vključenih v izvajanje operacij CLLD 0 600 20 
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Za sklad ESRR smo do konca leta 2020 dosegli in presegli vse načrtovane mejnike. V primerjavi s ciljno 

vrednostjo mejnikov pa smo prav tako presegli skoraj vse mejnike, z izjemo kazalnika število 
zaključenih operacij ter deležem dodeljenih in izplačanih sredstev za operacije. Uspešnost doseganja 
mejnikov pripisujemo uspešno izvedenim operacijam, ki so bile s strani pristojnega organa (MGRT) v 

okviru 1. javnega poziva odobrene za sofinanciranje ter uspešno zaključene.  
 

c) Sklad ESPR 

 

Tabela 12: Vrednost mejnikov za sklad ESPR 

Mejnik/kazalnik 
Mejnik na dan 31. 12. 

2018 

Doseganje mejnikov na 

dan 31. 12. 2020 

Ciljna vrednost mejnika 

na dan 31. 12. 2023 

Število novo ustvarjenih delovnih mest 0 3 3 

Število zaključenih operacij v primerjavi z odobrenimi 
operacijami 

1 1 5 

Delež dodeljenih sredstev v odločitvi o potrditvi operacije 
primerjavi z določenim finančnim okvirjem 

15 % 88,33 % 100 % 

Delež izplačanih sredstev v primerjavi z dodeljenimi 
sredstvi v odločitvi o potrditvi operacije 

15 % 21,80% 100 % 

Število prebivalcev na območju z dostopom do novo 

razvitih storitev za dvig kvalitete življenja 
100 1050 1.100 

Površina z zagotovljenimi trajnostnimi zelenimi pristopi za 
varovanje narave in okolja 

50 m2 350 m2 350 m2 

Prebivalstvo vključeno v nove pristope in rešitve na 
področju zmanjševanja revščine in socialne izključenosti 

0 30 50 

 

Prav tako smo do konca leta 2020 za sklad ESPR dosegli in presegli vse načrtovane mejnike. V primerjavi 

s ciljno vrednost mejnikov pa smo skoraj že dosegli vse mejnike, z izjemo kazalnika Delež izplačanih 
sredstev v primerjavi z dodeljenimi sredstvi v odločitvi o potrditvi operacije. Uspešnost doseganja 
mejnikov pripisujemo operacijam, ki so bile s strani pristojnega organa (ARSKTRP) v okviru 2. in 3. 

javnega poziva odobrene za sofinanciranje in so v izvajanju. 
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2.4 Podukrep 19.4 Podpora za tekoče stroške in stroške animacije lokalne 

akcijske skupine  
 

 

Tabela 13: Črpanje sredstev za podukrep 19.4 Podpora za tekoče stroške in stroške animacije 

Podukrep Vodilni sklad 
Predvidena 

sredstva po SLR 

Odobrena sredstva 

do 31. 12. 2020 
% počrpanih sredstev 

19.4 Podpora za tekoče 
stroške in stroške animacije 

EKSRP 500.000 € 248.375,44 49,68 % 

 

*Višina dodeljenih sredstev po spremembi SLR. 

 

Za podukrep 19.4 Podpora za tekoče stroške in stroške animacije, vodilni partner LAS, BSC, poslovno 

podporni center, d.o.o., Kranj, v skladu s finančnim planom in letnim načrtom aktivnosti izvaja vodenje 

in delovanje LAS Gorenjska košarica. LAS je do konca leta 2020 pripravil dva zahtevka za izplačilo 
sredstev, počrpanih je bilo skoraj polovica razpoložljivih sredstev na podukrepu 19.4. 
Pri povračilu stroškov vodilnega partnerja za vodenje LAS je potrebno slediti nalogam, ki so predvidene 

v ustanovni pogodbi LAS ter v SLR.  
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2.5 Podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske 

skupine  
 

LAS Gorenjska košarica aktivno sodeluje tudi pri izvajanju projektov sodelovanja med LAS-i po Sloveniji. 

Projekti sodelovanja omogočajo izmenjavo praks in izkušenj med LAS-i v Sloveniji in tujini, hkrati pa s 

finančnega vidika pomenijo dodatna sredstva za območje.  
 

Tabela 14: Projekti sodelovanja LAS GK 

Naslov projekta sodelovanja Osrednje tematsko področje ukrepanja Sklad 

Pot miru – dediščina prve svetovne 
vojne (po SLR) 

Ustvarjanje delovnih mest, varstvo okolja in ohranjanje 

narave, večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih 
skupin 

ESRR 

Ocenjevanje ribjih izdelkov (po SLR) Razvoj osnovnih storitev ESPR 

Odprta vrata učnih kmetij Razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave EKSRP 

Vodne zgodbe Kamniško-Savinjskih 

Alp 

Razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave, 

večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin 

EKSRP 

E-nostavno na kolo Razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave, 

večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin 

EKSRP 

Unesco MAB – približajmo 
Unescova območja prebivalcem 

Razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave, 

večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin 

EKSRP 

Kolesarska veriga na podeželju Razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave, 

večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin 

EKSRP 

Mreža vodnih poti v Kamniško-

Savinjskih Alpah 

Razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave, 

večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin 

EKSRP 

 

Dva projekta sodelovanja sta bila opredeljena že v času priprave SLR in ju je LAS GK že uspešno izvedel, 
to sta Pot miru – dediščina prve svetovne vojne in Ocenjevanje ribjih izdelkov. 

 

Trije projekti sodelovanja, v katerih je tudi sodelovala LAS Gorenjska košarica in so se že uspešno 
zaključili, so: Odprta vrata učnih kmetij, Vodne zgodbe Kamniško Savinjskih Alp in E-nostavno na kolo. 

 

Projekt sodelovanja Biosferna območja Slovenije je v izvajanju in se zaključuje v prvi polovici leta 2021.  
 

Dva projekta sodelovanja, prijavljena na 5. javni razpis MKGP za podukrep 19.3 v izvajanju sta:  

- Kolesarska veriga na podeželju, ki je največji projekt sodelovanja, saj se je v skupni zgodbi 

enotnega sistema za izposojo koles povezalo kar 12 lokalnih akcijskih skupin od skupaj 37, ki 

delujejo na območju Republike Slovenije. LAS Gorenjska košarica pa je projekt prijavila in je 

vodilni partner, 

- Mreža vodnih poti v KSA, s katerim se nadaljuje zgodba Vodnih poti v Kamniško-Savinjskih 

Alpah. 
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3. Število podprtih partnerstev 
 

Tabela 15:  Projekti potrjeni na javnih pozivih LAS GK 

Projekti potrjeni na 1. javnem pozivu: 

 EKSRP ESRR 

1. Arhitektura gorenjskih vasi Gerobus 

2. Bogastvo narave Hitro s kolesom 

3. Kulinarično popotovanje Naša industrijska dediščina naš ponos 

4. Medgeneracijski centri Pametna razsvetljava 

5. Od pridelka do izdelka Spoznajmo biodiverziteto v naseljih 

6. Počakaj na bus Uporabimo lokalni les 

7. Semenjalnica Zelena naselja 

8. Smer TNP  

9. Zelene rešitve  

 

Projekti potrjeni na 2. javnem pozivu: 

 ESRR 

1. Gorenjske ribe 

2. Ribja kulturna dediščina 

 

Projekti potrjeni na 3. javnem pozivu: 

 ESRR 

1. Turizem ribjih doživetij 
2. Ribja narava Gorenjske 

 

 

 

Graf 1: Število podprtih projektov 

Na 1. javnem pozivu so bila razpisana sredstva iz vseh treh skladov (EKSRP, ESRR, ESPR). Za sklad EKSRP 

je bilo v celoti potrjenih devet projektov, za sklad ESRR pa sedem projektov. Na 2. in 3. javnem pozivu 

so bila razpisana sredstva za sklad ESPR, na obeh javnih pozivih sta bila potrjena po dva projekta, se 

pravi se skupno na skladu ESPR izvajajo štirje projekti.  
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Sektorska zastopanost partnerjev 

 

V potrjenih projektih iz vseh 

treh javnih pozivov je 

sodelovalo / sodeluje 121 

upravičencev (prijavitelji / 

partnerji). Nekateri upravičenci 
sodelujejo v več projektih in so 

v izbranih podatkih šteti 
večkrat. Največ upravičencev 
posameznih projektov, 

prijavljenih na javne pozive, ki 

jih je razpisala LAS Gorenjska 

košarica, prihaja iz javnega 

sektorja (77 %), nato sledi 

nevladni sektor (13 %) ter 

zasebni sektor (10 %).  

 

 

Število partnerjev vključenih v projekte 

 

V projektih iz vseh treh javnih pozivov sodeluje 121 partnerjev. Nekaj partnerjev sodeluje v več 

projektih in so šteti večkrat. Na skladu EKSRP sodeluje 68 partnerjev, na skladu ESRR 33 ter na skladu 

ESPR 20 partnerjev.  
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Povprečna vrednost projektov 

Povprečna vrednost projektov je razmeroma visoka, najvišja je na skladu ESPR, ki se v tem 
programskem obdobju pojavlja prvič na območju LAS Gorenjska košarica, nato sledi sklad EKSRP ter na 

koncu sklad ESRR, ki se v tem programskem obdobju pojavlja prvič.  

 

 

                  Graf 4: Povprečna vrednost odobrenih projektov 
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4. Evalvacija rezultatov anketnega vprašalnika 
 

Z namenom spremljanja in vrednotenja SLR ter delovanja LAS je v začetku leta 2020 LAS Gorenjska 

košarica pripravila anketni vprašalnik po sklopih, ki je bil namenjen članom LAS ter 
prijaviteljem/partnerjem v projektih, prijavljenih na podukrep 19.2 – Podpora za izvajanje operacij v 

okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.  

Namen spletnega vprašalnika je bil preveriti zadovoljstvo s splošnim delovanjem LAS na območju ter 
doseganjem ciljev, zapisanih v SLR.  

Vsebina vprašalnika je razdeljena na štiri dele: 

- osnovni podatki, 

- uspešnost izvajanja strategije lokalnega razvoja in prispevek k razvoju podeželja na območju 
LAS Gorenjska košarica 2014-2020, 

- priprava in izvajanje projektov v okviru javnih pozivov LAS GK 2014-2020, 

- priprava in izvajanje projektov LAS GK ter podpora vodilnega partnerja LAS. 

Vprašalniki so bili anonimni. Anketiranje je potekalo preko spleta v prvi polovici leta 2020. 

V nadaljevanju predstavljamo analizo anketnih odgovorov po posameznem sklopu. Anketo je rešilo 45 
anketirancev v prvem delu ter 36 anketirancev v drugem delu. 
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4.1 Povzetek odgovorov ankete – OSNOVNI PODATKI 
 

Struktura respondentov ankete: 

Sodelujoči v anketi prihajajo iz javnega in zasebnega sektorja ter iz skoraj celotnega območja LAS 
Gorenjska košarica (razen iz občine Žirovnica in Gorje, ki sta med najmanjšimi občinami na območju). 
Več kot polovica respondentov se je opredelila kot javni sektor, po sedežu pa jih prihaja največ iz občine 
Radovljica in Jesenice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 % respondentov je članov LAS, 1 ni član LAS, 1 pa podatka o članstvu ni imel. LAS Gorenjska košarica 
na dan 31. 12. 2020 šteje 82 članov LAS. Člani LAS Gorenjska košarica sestavljajo skupaj Skupščino LAS. 
Le-ta s pomočjo članov, ki so predstavniki posameznega sektorja (javni, zasebni in ekonomski sektor), 

pripomore k razvoju območja in je najvišji organ LAS.  

70 % respondentov je sodelovalo v procesu priprave Strategije lokalnega razvoja, 20 % jih ni sodelovalo, 

10 % pa ni odgovorilo.  
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Graf 6: Zastopanost po sektorjih Graf 5: Zastopanost po občinah LAS 

Graf 7: Sodelovanje pri pripravi SLR Graf 8: Člani LAS GK 
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4.2 Uspešnost izvajanja SLR in prispevek k razvoju podeželja na območju 
LAS Gorenjska košarica 2014-2020 

 

 

Graf 9: Uspešnost izvajanja SLR LAS GK 

Sodelujoči v anketi so mnenja, da podpora LEADER/CLLD pomembno prispeva k razvoju območja LAS 
in se strinjajo s to trditvijo. Glede trditve, da so razpoložljiva sredstva za izvajanje operacij v okviru SLR 

LAS GK zadostna za doseganje ciljev SLR so neopredeljeni, prav tako se delno strinjajo in delno ne 

strinjajo s trditvijo, da so projekti LAS dobro poznani prebivalcem območja LAS, strinjajo pa se s 
trditvijo, da je podeželje na območja LAS v zadnjih 5 letih napredovalo. 

 

Kako bi po vašem mnenju lahko še bolj spodbudili razvoj območja LAS, zlasti 
podeželja? Predlogi sodelujočih v anketi so:  

• motiviranje posameznih skupin in predvsem mladine preko staršev in pooblaščenih oseb, 
• mediji-obveščenost -izobraževanje, 

• s še boljšim komuniciranjem s prebivalci, ponudniki, 

• s finančno podporo konkretnih lokalnih projektov, ki niso nujno povezani z drugimi projekti in 
občinami, 

• z bolj aktivno vključitvijo kmetij, kmečkih gospodarstev, zadrug, 

• z bolj enostavnimi pogoji za pridobitev sredstev, 

• z več sredstvi in manj papirologije, manj kompliciranja z dokumentacijo, 

• s konkretnimi projekti, manj mehkih vsebin, 

• z vsebinami, ki bi se izvajale tudi še po koncu projektov, 

• več denarja in projektov in veliko, veliko manj administrativnih ovir in formalizma, 

• pristopiti do širšega kroga ljudi, z animacijo vseh prebivalcev, delo na terenu, 
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• finančna podpora vzdrževanju kulturne krajine, 

• večja vključenost lokalnega prebivalstva in več predstavnikov podeželja, 

• z usmeritvijo sredstev v konkretne naložbe, 

• digitalizacija prodajnih kanalov, 

• obdelava zemlje in samooskrba, 

• razvoj prometne in dr. infrastrukture, prodaja domačih izdelkov, nastanitvene kapacitete, 

piknik prostori, 

• s spodbujanjem prebivalcev, društev, šol, da se vključujejo v projekte bolj aktivno, in 

spodbujanje lokalne skupnosti, da vsem prej naštetim akterjem dopustijo aktivno 
sodelovanje v projektih, 

• razvoj, ki ga izvajajo prebivalci in lokalno gospodarstvo, 

• z boljšim trženjem in komunikacijo v javnosti, 

• promoviranje in informiranje na spletu, ki je zadnja leta vedno boljše. Preko spleta se sedaj 
pridobiva največ informacij. In ko se vidi, da je določen projekt uspešen, je to spodbuda tudi 

za nove ideje. 

 

               

                 Graf 10: Ocena SLR LAS GK 

Večina sodelujočih v anketi se strinja, da je bila SLR pripravljena zelo dobro, 37,5 % meni da je bila 

pripravljena dobro, 17,5 % pa meni da je bila pripravljena odlično. Vodilni partner LAS GK se bo v 

prihodnje potrudil, da bo kakovost priprave SLR ostala na istem nivoju oziroma se še izboljšala.  

 

Katere pomanjkljivosti pri izvajanju SLR prepoznate in jih je po vašem mnenju 
možno odpraviti? Predlogi sodelujočih v anketi so: 

• odpraviti včasih preveč togo delovanje (spodbujati bottom-up sodelovanje), 

• predolgi administrativni postopki na ministrstvih, preveč dokumentacije, ukiniti nepotrebno 

birokracijo, slediti ciljem ne formalnosti, 

• hitrejše napredovanje projektov, 

• drobljenje sredstev tako, da jih dobijo vse občine. Menim, da bi bilo potrebno podpreti 
posamezne projekte in za te nameniti več sredstev, 
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• spoznali smo jih pri razpisih in pri težavah z izpolnjevanjem pogojev....da o norem brezplodnem 
birokratiziranju ne govorim, 

• premalo projektov, ki k aktivnostim v okviru projekta vključujejo lokalne NVO in lokalno 

prebivalstvo, vzpodbujajo druženje, sodelovanje in aktivnosti lokalnega prebivalstva, 

• izvajanje aktivnosti z namenom, da se dosežejo zastavljeni kazalniki in ne da, se naredi kaj 
konkretnega za lokalno prebivalstvo; povezano s preveč birokracije, 

• lokalna skupnost bi se morala bolj vključiti v izvajanje programov, 

• večja obveščenost potencialnih partnerjev, 

• prometna in druga infrastruktura, čistilne naprave, 
• potrebno bo bolj realno opredeliti projekte in oceniti ali je njihova izvedba izvedljiva. Pri prijavi 

bi morali imeti prednost projekti z že izdelano investicijsko dokumentacijo, 

• časovna dinamika izvajanja projektov, 

• boljše trženje izvedenih projektov, 

• odpraviti večjo pomanjkljivost razvoju turizma.  

 

 

Graf 11: Sredstva po tematskih področjih 

Sodelujoči v anketi bi si glede na podane odgovore želeli več sredstev na tematskem področju Varstvo 
okolja in ohranjanje narave, nato sledi razvoj osnovnih storitev, ustvarjanje novih delovnih mest ter na 

koncu večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. Na podlagi animacije na območju LAS 
GK za širšo javnost, se bo preverilo želje in potrebe območja, ki se jih bo seveda tudi upoštevalo po 
najboljših močeh. 
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sredstev?

Ustvarjanje novih delovnih mest (aktivirati potenciale za razvoj konkurenčnega podjetništva, spodbuditi razvoj

podjetniške kulture in ustvarjanje delovnih mest...)

Razvoj osnovnih storitev (osnovne storitve za ohranitev in dvig kvalitete prebivalstva, ohranitev identitete, 

kulturne dediščine, tipičnega izgleda naselij...)
Varstvo okolja in ohranjanje narave (zmanjšati onesnaženost okolja z razvojem trajnostne mobilnosti, 
obnovljivi viri energije, degradirana območja, naravna dediščina in habitati...)
Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin (vključevanje ranljivih skupin, zmanjševanje revščine 
in socialne vključenosti...)
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Graf 12: Učinkovita orodja za obveščanje 

 

Sodelujoči v anketi so mnenja, da so najučinkovitejši načini seznanitve javnosti s SLR LAS GK in 

možnostmi financiranja projektov preko e-pošte in lokalnih glasil. Vse aktivnosti, ki jih je LAS že izvajal 

do sedaj se namerava nadaljevati oziroma jih okrepiti. Spletna stran LAS GK je bila v letu 2018 

prenovljena in od takrat naprej se trudimo, da so na njej vse pomembne informacije ter aktualne 

novice. 
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4.3 Priprava in izvajanje projektov v okviru javnih pozivov LAS GK 2014-2020 
 

Vodilni partner LAS Gorenjska košarica je objave o javnih pozivih objavil na spletni strani LAS GK, preko 
e-obvestil, v Gorenjskem glasu ter jih posredoval Društvu za razvoj slovenskega podeželja. 

Respondenti so za JP največkrat izvedeli preko vodilnega partnerja LAS z razpošiljanjem e-obvestil, 

pomembno vlogo pri obveščanju pa so imeli tudi sodelavci ter člani LAS in objave na spletni strani LAS 
Gorenjska košarica. 

       

        Graf 13: Informacije o javnih pozivih LAS GK 

Vodilni partner LAS je za potencialne prijavitelje izvedel več vrst dogodkov (animacija na območju LAS, 
predstavitev JP, srečanja za podporo pri vzpostavljanju projektnih partnerstev, delavnice za 
izpolnjevanje vloge, sestanki s potencialnimi prijavitelji), svetovanje pa je izvajal tudi osebno, po e-

pošti in telefonsko.  

       

        Graf 14: Sodelovanje na Javnih pozivih LAS GK 
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Večina sodelujočih v anketi (87,50 %) je že sodelovala na javnih pozivih LAS Gorenjska košarica ter so 

tudi aktivno sodelovali pri pripravi SLR. 

Med tistimi, ki niso še nikoli sodelovali na javnih pozivih LAS GK pa je glavni razlog predvsem to, da so 

imeli nezadostne finančne zmogljivosti za izvedbo operacije. 

 

   

Graf 15: Razlogi nesodelovanja na Javnih pozivih LAS GK 
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4.4 Priprava in izvajanje projektov LAS GK ter podpora vodilnega 

partnerja LAS 
 

Ta del vprašalnika je bil namenjen vsem, ki so ali sodelujejo v projektih LAS Gorenjska košarica in so 

sodelovali pri prijavi na Javni poziv. Več kot polovica sodelujočih v projektih LAS GK nastopa v vlogi 

projektnega partnerja, manjši procent pa v vlogi vodilnega partnerja.  

 

Graf 16: Vloga sodelovanja v projektih LAS GK 

36 respondentov je ocenilo posamezne vidike priprave projekta in izpolnjevanja projektne vloge. 

Najmanj težav je bilo z izpolnjevanjem vloge ter z razumevanjem pravil in pogojev javnega poziva, 

medtem ko je večina vidikov zahtevnih ali zelo zahtevnih za več kot polovico respondentov. Kot najbolj 

zahtevne so ocenili pridobivanje dokumentacije za izvedbo naložb in zagotavljanje sredstev za projekt 
ter za izvedbo projekta. 

 

Graf 17: Vidiki priprave vloge na javni poziv LAS GK 
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V zvezi s pripravo projektov na javni poziv LAS GK so sodelujoči v anketi 
izpostavili: 

• da je za prijavitelja sodelovanje bolj zahtevno kot za projektne partnerje, ker mora prijavitelj 

poskrbeti za pravilnost celotnega projekta in prijave, 

• da projektov ni težko pripraviti, je pa zahtevno pridobivanje vseh soglasij in dovoljenj, 

• da se je treba trudit in navadit, da vsaka srečka ne zadene, 

• da je za malo pridobljenih sredstev zelo zahtevna prijava predvsem pa poročanje ob zaključku, 

• da je veliko dela za neizbran projekt, ker je zmanjkalo sredstev na tem področju, 

• da so dobili natančna navodila vodilnega partnerja, 

• da je vloga preobsežna za prijavo na javni razpis, 

• da so predstavniki BSC so v veliko pomoč prijaviteljem in nudijo dobro podporo,  

• da je potrebno olajšati prijavo, ne razumejo kriterijev, ki bi omogočili potrditev izvedbe 
projekta, 

• da je preveč birokracije in je vse preobsežno, 

• da prijava zahteva kar nekaj dela, ampak je osnova za dobro izveden projekt, zato jih to ne 

moti, 

• da so s strani prijaviteljev projektov nejasne informacije, predolgo čakanje za razjasnitev 
določenih vsebin. 

 

Več kot polovica sodelujočih v anketi ima odobren več kot en projekt, skoraj 20 % ima odobren en 

projekt, 16,70 % anketirancev pa na javnem pozivu ni bilo uspešnih. Kar pomeni, da je uspešnost 
prijaviteljev na javnih pozivih zelo visoka, več kot 80 %. 

 

 

Graf 18: Uspešnost na javnem pozivu LAS  
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Graf 19: Vidiki izvajanja projektov 

Sodelujoči v anketi so ocenili posamezne vidike izvajanja projektov. Najbolj se strinjajo s trditvijo, da 

bodo cilji in rezultati projektov doseženi. Največ prostora za izboljšanje pa vidijo v težavah pri izvajanju 
projektov glede vsebinskih in časovnih odstopanj. 

 

 

Graf 20: Odločitev o ponovnem izvajanju projektov v okviru SLR LAS GK 

Večina sodelujočih v anketi se bo v prihodnje še odločila za izvajanje projektov v okviru SLR LAS GK.  

Več pomoči pa bi v prihodnje potrebovali predvsem pri: 

• usklajevanju načrtovanih projektov s PRP, 
• opisu vsebine projekta, ki se navezuje na cilje in rezultate strategije, 

• zagonu projekta, 

• pripravi finančne konstrukcije, 
• oblikovanju projektne ideje in pri prijavi,  
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• predfinaciranju projektov, 

• pripravi vloge, 

• razpisni dokumentaciji. 

Nekateri pa so mnenja, da je pomoči zadosti, da bi bilo potrebno poenostavit igro pravil ter da vodilni 

partner LAS nudi ustrezno svetovanje in pomoč, ki jo potrebujejo.  

Največ težav, s katerimi se projektni partnerji soočajo pri izvajanju projektov ter 
kako so težave rešili: 

• počasnost pri pridobivanju soglasij, 

• pri iskanju ustreznih dobaviteljev in zahtev po ustreznih dokazilih o izvedenih aktivnostih in 

postopkih, 

• ni kadrovske kontinuitete - menjava oseb, zadolženih za projekt; prenašamo projekte na 
nove osebe, kar je velikokrat zelo težko, 

• dovoljenja, sredstva, 

• preveč kompliciranja, pravila bi morala biti enostavna in jasna, 

• zelo detajlno načrtovanje aktivnosti za daleč naprej; spremembe operacije, 
• težave smo rešili s pomočjo zaposlenih na BSC, 

• zalaganje sredstev, 

• terminski plan izvedbe projekta, 

• največkrat s spreminjanjem kakšnih lokacij, za enkrat se je dalo vse urediti v sklopu 
dovoljenih sprememb, 

• spremembe projekta tekom gradnje- težave potem pri poročanju, šli smo v spremembo 
vloge, ki pa je dolgotrajna, 

• časovni zamiki izvajanja zaradi predolgih postopkov potrjevanja projektov, predolgi postopki 

potrjevanja poročil in povračila/nakazila finančnih sredstev, 

• birokratske težave, odpravili smo jih s pomočjo BSC, 

• pridobivanje dokumentacije, 

• roki za izvedbo pri izvajalcih. 

 

Graf 21: Sodelovanje med partnerji in vodilnim partnerjem LAS 
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Ocenjujejo, da je sodelovanje med partnerji in VP LAS uspešno/zelo uspešno. Še naprej si bo LAS 
prizadeval, da bo uspešno sodelovanje ohranil oziroma še izboljšal. 

 

  

Graf 22: Koristnost pomoči vodilnega partnerja LAS 

 

Respondenti so zelo pozitivno ocenili podporo vodilnega partnerja LAS GK. Rezultati ankete kažejo 
visoko stopnjo zadovoljstva pri večini projektnih partnerjev, ki so odgovorili na vprašanje o koristnosti 

pomoči vodilnega partnerja LAS, zlasti glede svetovanja pri pripravi prijave in zahtevkov ter njenih 
dopolnitev. Nekoliko večji je delež respondentov, ki niso prepoznali uporabne vrednosti na delavnicah 
za predstavitev javnih pozivov. 

 

 

Graf 23: Najbolj koristna podpora s strani VP LAS 
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Sodelujoči v anketi so mnenja, da jim je v času izvajanja projektov najbolj koristila podpora v obliki 
individualnih svetovanj, ki so potekala osebno, preko telefona ali e-pošte. Poslužujejo pa se tudi drugih 

oblik podpore. 

Za konec so anketiranci podali še nekaj priporočil za vodilnega partnerja LAS in so mnenja, da je bilo 
do sedaj sodelovanje več kot korektno, da naj VP LAS nadaljuje s svojim delom in vztrajnostno še 
naprej, da so zadovoljni z delom VP, da mora VP LAS bolj ažurno obveščati člane LAS o izvedenih 
aktivnostih, biti bolj odziven, pravočasno zagotoviti kadre za izvajanje aktivnosti VP LAS, v čim večji 
meri upoštevati želje ter poskrbeti za več komunikacije med partnerji. 

5. Zaključki in priporočila 
 

Strategija lokalnega razvoja LAS Gorenjska košarica 2014 - 2020 opredeljuje strateška in programska 
območja štirinajstih občin in je izdelana v skladu s cilji Programa razvoja podeželja 2014-2020, 

Operativnim programom za kohezijsko politiko 2014-2020, Regionalnim razvojnim programom 

Gorenjske ter se kot strateški dokument osredotoča na štiri tematska področja ukrepanja, ki so ključna 
za reševanje razvojnih potreb območja LAS GK. Vsako odstopanje od zastavljenih ciljev znotraj 
strategije zahteva spremembo SLR. Do konca leta 2020 je LAS GK zaprosila za eno spremembo 

Strategije lokalnega razvoja LAS GK, naslednja sprememba pa je načrtovana v prvi polovici leta 2021 in 

bo temeljila predvsem na prerazporeditvi sredstev ter vključitvi dodatnih sredstev, ki bi jih LAS prejel 

zaradi uspešnega doseganja kazalnikov za sklad ESRR.  

LAS Gorenjska košarica je do sedaj objavila tri javne pozive za izvajanje operacij v okviru SLR, en javni 
poziv za vse tri sklade (EKSRP, ESRR, ESPR) ter dva javna poziva za sklad ESPR, v okviru katerega smo 

do konca leta 2020 omogočili realizacijo štirih projektov in počrpali 21,80 % nepovratnih sredstev. Za 

sklad EKSRP smo omogočili realizacijo 14-ih projektov ter počrpali 15,5 % nepovratnih sredstev, na 

skladu ESRR pa smo omogočili realizacijo sedmih projektov in bili najbolj uspešni pri črpanju 
nepovratnih sredstev, ki je 71 %. Naslednji večji javni poziv za preostanek sredstev je načrtovan v prvi 
polovici leta 2021. V okviru razpisanih javnih pozivov je glede na odobrene operacije zaslediti dokaj 

enakomerno zanimanje za črpanje sredstev po vseh tematskih področjih ukrepanja, razen za tematsko 
področje Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin, kjer za sklad EKSRP še ni bilo 
prijavljene nobene operacije. Projekti, ki so bili prijavljeni na javne pozive LAS GK so zelo raznoliki in 

bodo v veliki meri presevali k boljšemu razvoju območja LAS GK. Lokalno okolje je največ zanimanja 
pokazalo za področje turizma, trajnostno mobilnost, kulturno dediščino, ohranjanje narave, lokalno 

samooskrbo, medgeneracijsko druženje, pametno razsvetljavo, uporabo lokalnega lesa, itd. 

Izvajanje pristopa CLLD na območju LAS Gorenjska košarica poteka v skladu z zastavljenimi cilji. Na vseh 
treh skladih so bili doseženi ali preseženi vsi mejniki, s potrjenimi operacijami pa je tudi že dosežena 
skoraj večina kazalnikov. Glede na preostanek sredstev in še en večji javni poziv se predvideva, da ne 

bo težko doseči vseh zastavljenih mejnikov in kazalnikov. Iz vrednotenja je razvidno tudi, da projekti 

sodelovanja nosijo pomembno vlogo pri doseganju kazalnikov in pri vnosu dodatnih sredstev za lokalno 

okolje.  

V sklopu vrednotenja se je vključilo tudi specifične teme: število podprtih projektov, število partnerjev 
vključenih v projekte, struktura partnerjev po sektorjih, povprečna vrednost projektov, uspešnost 
izvajanja SLR, izvajanje projektov ter podpora vodilnega partnerja LAS. Iz rezultatov je razvidno, da bo 

največ projektov izvedenih na skladu EKSRP, za katerega je namenjenih največ sredstev. Med 

sodelujočimi v anketi jih največ izhaja iz javnega sektorja, verjetno ker je veliko upravičencev tudi občin 
območja LAS in ker imajo največjo zmožnost zalaganja sredstev ter plačila lastnega deleža. Največ jih 
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izhaja iz občin Radovljica in Jesenice. Večina se strinja s tem, da je območje LAS GK v zadnjih petih letih 

napredovalo, ter da je najučinkovitejše orodje za obveščanje javnosti preko e-pošte. Velika večina želi 
še naprej sodelovati na javnih pozivih LAS GK, med tistimi ki so odgovorili z NE pa je največja težava v 
finančni zmogljivosti. Več kot polovica nastopa v projektih v vlogi projektnega partnerja in ima na javnih 

pozivih LAS GK odobren več kot 1 projekt. Slabih 20 % sodelujočih ni bilo uspešnih na Javnem pozivu, 
kar je zelo majhen procent in pomeni, da je velika večina uspešnih pri prijavi projektov na Javnem 
pozivu LAS GK in bodo ponovno sodelovali na Javnih pozivih LAS GK. Sodelovanje z vodilnim partnerjem 

ocenjujejo kot zelo uspešno, najbolj pa jim koristijo individualna svetovanja po e-pošti, telefonu ali 
osebno. 

 

Priporočila za nadaljnje delo: 

- ob zaključku izvajanja SLR naj LAS GK izvede javno anketo o prepoznavnosti LAS in rezultatov 
projektov CLLD pri prebivalcih LAS, 

- vodilni partner LAS naj pri izvedbi delavnic za predstavitev 4. JP predstavi ključne 
pomanjkljivosti in pogoste napake pri pripravi vlog iz prejšnjih JP ter vsebine, ki so manj 

naslovljene z odobrenimi operacijami, 

- vodilni partner LAS naj nadaljuje z animacijo deležnikov na območju LAS preko individualnih 

svetovanj, 

- na osnovi zaključenih operacij naj se pri končnem vrednotenju preverijo dejanski učinki in 
rezultati operacij,  

- spodbuditi društva in NVO-je k pripravi operacij z minimalno vrednostjo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


