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OBRAZLOŽITEV
Občina je prejela pobudo za vključitev Lokalno akcijsko skupino (LAS) Srce Slovenije 20142020, ki deluje na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in
Šmartno pri Litji.
LAS Srce Slovenije je bila ustanovljena za programsko obdobje 2014 – 2020 s podpisom
konzorcijske pogodbe o ustanovitvi LAS. Iz območja Občine Dol pri Ljubljani v članstvu LAS
deluje 8 predstavnikov javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja.
Partnerstvo v LAS sestavljajo po načelu tripartitnosti predstavniki javnih in zasebnih lokalnih
socialno-ekonomskih sektorjev, in sicer:
- javnega sektorja (občine, javni zavodi in druge javne institucije),
- ekonomskega sektorja (podjetniki, podjetja, kmetje podjetniki in druge ekonomske
institucije) ter
- zasebnega sektorja (zainteresirani posamezniki, kmetje, kmečke žene in mladi, predstavniki
nevladnih organizacij in drugi predstavniki civilne družbe).
LAS v obdobju 2014-2020 razpolaga s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada in Sklada za
regionalni razvoj v skupni višini 2 mio EUR, ki so namenjena uresničevanju ciljev Strategije
lokalnega razvoja. Sredstva se razdeli upravičencem na podlagi javnih pozivov. Poleg
navedenih nepovratnih evropskih sredstev namenjenih izvajanju projektov, LAS lahko kot
upravičenec sodeluje v projektih sodelovanja med LAS-i ter izvaja lastne projekta na
celotnem območju LAS.
Iz območja Občine Dol pri Ljubljani je zaznati povečan interes upravičencev za prijavo na
objavljen javni poziv, predvsem s strani javnih inštitucij in društev za ureditev igrišč. Hkrati pa
LAS trenutno izvaja 4 projekte sodelovanja med LAS-i, katerih izvajanje lahko, ob vključitvi
Občine Dol pri Ljubljani v članstvo LAS, razširi na območje Občine Dol pri Ljubljani.

FINANČNE POSLEDICE
Za sofinanciranje izvajanja strategije lokalnega razvoja ter delovanja LAS, vključene občine
prispevajo po 1 EUR na prebivalca letno ter 4.000 EUR letno za delovanje LAS, torej bi
članstvo občine v LAS pomenilo finančno posledico okoli 10.000 €.

Priloga:
- Pobuda z dne 26.2.2019

Pobuda za vstop oziroma članstvo v
Lokalni akcijski skupini (LAS) Srce Slovenije 2014-2020

Na podlagi izkazanega interesa s strani upravičencev iz območja Občine Dol pri Ljubljani ter
vključevanja v projekte sodelovanja LAS in skupne projekte za območje LAS podajamo pobudo
za vključitev Občine Dol pri Ljubljani v aktivno članstvo v Lokalni akcijski skupini Srce Slovenije,
ki deluje na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri
Litji.
LAS Srce Slovenije je bila ustanovljena za programsko obdobje 2014 – 2020 dne 12.3.2015 s
podpisom konzorcijske pogodbe o ustanovitvi LAS. Iz območja Občine Dol pri Ljubljani v
članstvu LAS deluje 8 predstavnikov javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja.
Partnerstvo v LAS sestavljajo po načelu tripartitnosti predstavniki javnih in zasebnih lokalnih
socialno-ekonomskih sektorjev, in sicer:
- javnega sektorja (občine, javni zavodi in druge javne institucije),
- ekonomskega sektorja (podjetniki, podjetja, kmetje podjetniki in druge ekonomske
institucije) ter
- zasebnega sektorja (zainteresirani posamezniki, kmetje, kmečke žene in mladi, predstavniki
nevladnih organizacij in drugi predstavniki civilne družbe).
Članstvo v LAS je prostovoljno in odprtega tipa, dostopno vsem pod enakimi pogoji.
Vključitev v LAS predpostavlja odgovorno in aktivno delovanje v prid celostnemu in
trajnostnemu razvoju območja. Pravice članov so:
- da sodelujejo pri pripravi strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014-2020,
- da volijo in so izvoljeni v organe LAS,
- da so seznanjeni z letnimi programi dela in poslovanjem LAS,
- da uresničujejo osebne in javne interese povezane s cilji LAS.
LAS v obdobju 2014-2020 razpolaga s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada in Sklada za
regionalni razvoj v skupni višini 2 mio EUR, ki so namenjena uresničevanju ciljev Strategije
lokalnega razvoja. Sredstva se razdeli upravičencem na podlagi javnih pozivov. Poleg
navedenih nepovratnih evropskih sredstev namenjenih izvajanju projektov, LAS lahko kot
upravičenec sodeluje v projektih sodelovanja med LAS-i ter izvaja lastne projekta na celotnem
območju LAS. Za sofinanciranje izvajanja strategije lokalnega razvoja ter delovanja LAS,
vključene občine prispevajo po 1 EUR na prebivalca letno ter 4.000 EUR letno za delovanje
LAS. Sredstva se namenijo LAS na podlagi letne pogodbe. Osnova za izračun finančnih
obveznosti so podatki upoštevani ob ustanovitvi LAS (tabela Število prebivalcev na območju
LAS Srce Slovenije). V članstvo LAS so aktivno vključene vse občine iz območja razen Občine
Dol pri Ljubljani.

Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, T: 01/ 896 27 13, E-mail: las@razvoj.si, W: www.lassrceslovenije.si , Vodilni partner LAS: Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o., Jerebova ulica 14, 1270 Litija, T: 01 896 27 10

Tabela: Število prebivalcev na območju LAS Srce Slovenije:

Občina

št. prebivalcev
št.
prebivalcev (01.07.2014)
Površina
(01.07.2014)
brez
mest km2
(10.000)

Koeficient
razvitosti

Dol pri Ljubljani

5.823,00

5.823

33,3

1,25

Kamnik*

29.422,00

15.691

265,6

1,23

Litija

15.002,00

15.002

221,4

1,15

Lukovica

5.650,00

5.650

74,9

1,23

Moravče

5.191,00

5.191

61,4

1,16

Šmartno pri Litiji

5.509,00

5.509

94,9

1,10

SKUPAJ

66.597,00

52.866

751,50

Trenutno je objavljen Javni poziv za sofinanciranje projektov iz Evropskega kmetijskega sklada,
ki se zaključi 29.4.2019. Razpisanih je 375.000 EUR nepovratnih evropskih sredstev. Iz območja
Občine Dol pri Ljubljani je zaznati povečan interes upravičencev za prijavo na objavljen javni
poziv, predvsem s strani javnih inštitucij in društev za ureditev igrišč. Hkrati pa LAS trenutno
izvaja 4 projekte sodelovanja med LAS-i, katerih izvajanje lahko, ob vključitvi Občine Dol pri
Ljubljani v članstvo LAS, razširi na območje Občine Dol pri Ljubljani.
Litija, 26.2.2019
Željko Savič
LAS Srce Slovenije
predsednik
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