
 
Prikaz delovanja LAS Barje v obdobju 2008-2015 
 
Ocena stanja:  
Lokalna akcijska skupina (LAS) Barje  z zaledjem je bila ustanovljena s podpisom pogodbe o 
ustanovitvi 28. avgusta 2008 in deluje na območju, ki predstavlja jugo-zahodni del Ljubljanskega 
barja z njegovim hribovitim zaledjem (območje občin Borovnica, Brezovica, Dobrova-Polhov 
Gradec, Horjul, Log Dragomer in Vrhnika). 
 
LAS Barje z zaledjem povezuje 19 partnerjev  javnega, zasebnega in ekonomskega sektorja ter 
številnih strokovnjakov na področju razvoja podeželja, ki si prizadevajo z inovativnimi idejami, s 
svojim znanjem in izkušnjami spodbujati prebivalce na območju LAS, da aktivno sodelujejo pri 
razvoju svojega okolja. 
 
V programskem obdobju 2008-2015 je v okviru Leader programa, ki je bil opredeljen kot 4. os 
programa razvoja podeželja, LAS pripravljala, sodelovala in izvajala projekte, ki so se 
sofinancirani iz EU sredstev. Na podlagi izračuna opredeljenega v Uredbi o ukrepih 1., 3. in 4. osi 
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 (Uradni list RS, št. 73/08, 
17/09 in 38/14) je bilo Lokalni akcijski skupini za izvajanje projektov in delovanje v celotnem 
obdobju dodeljeno 931.552,38 €. (z odločbo v letu 2009, 873.901,56 € in na podlagi izračunane 
uspešnosti, v letu 2011, dodatna sredstva v višini 57.650,82€). Za delovanje je lahko LAS od teh 
sredstev namenila največ 20% sredstev. 
 
Tabela:  Dodeljena sredstva MKGP (2009-2014), z izračunanimi najvišjimi možnimi sredstvi 
za delovanje. 

  Dodeljena sredstva 
Sredstva za 
delovanje(20%) 

Sredstva za 
izvajanje projektov  

Dodeljena sredstva 873.901,56 € 174.780,31 € 699.121,25 € 
Nagrada za uspešnost 57.650,82 € 11.530,16 € 46.120,66 € 

Skupaj 931.552,38 € 186.310,47 € 745.241,91 € 
 
V tem času je bilo izvedenih 47 projektov (od tega trije več fazni), skupaj je bilo vloženih 51 
zahtevkov za projekte in 7 zahtevkov za delovanje. Skupna vrednost prijavljenih projektov je bila 
1.929.294,49 €. Vrednost projektov ob zaključku je bila 1.721.460,65 € od tega so nosilci pokrili 
stroške v skupni višini 1.014.484,87 €, 706,975,78 € je bilo izplačanih Leader sredstev. Za 
delovanje je bilo porabljenih 7,55 % sredstev ali 140.598,37 €. (Vrednost projektov je bila ob 
oddaji zahtevkov nižja od načrtovane v prijavi. Spremembe so predvsem pri infrastrukturnih 
projektih, zaradi izrazitega padca cen različnih gradbenih del v letu 2011). 
 
Tabela: Vrednost projektov ob zaključki projektov  

  
Skupaj vrednost 
projektov  

Skupaj stroški 
za delovanje 

Skupna vrednost 
(projekti + delovanje) 

Skupaj po vloženih 
zahtevkih 1.721.460,65 € 140.598,37 € 1.862.059,02 € 
Skupaj v % 92,45% 7,55 % 100,00% 
 
Tabela: Pregled vrednosti izvedenih projektov od 2009-2014 z po območjih in skupnih projektih 
Območje Vrednost projekta ob zaklju čki  Izplačana sredstva  
Vrhnika 826.143,64 € 338.235,84 € 
Dobrova-Polhov Gradec 575.454,40 € 234.590,18 € 
Log Dragomer 208.334,28 € 84.709,01 € 
KS Rakitna 26.218,24 € 10.276,58 € 
Skupni projekti 85.310,09 € 39.164,17 € 
SKUPAJ 1.721.460,65 € 706.975,78 € 
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Območje Vrhnike 
Na območju Vrhnike je bilo izvedenih 24 projektov. Od tega je bila Občina Vrhnika nosilec 13 
projektov, ostale so prijavili drugi nosilci na območju Občine. Skupna vrednost izvedenih 
projektov je bila 826.143,64 €, od tega je bil delež Leader sredstev po odločbi 338.235,84 €. 
Občina je za delovanje LAS Barje z zaledjem prispevala 0,5 € na prebivalca (popis 2002). V 
obdobju 2009-2015 je občina prispevala skupaj 50.305,50 €. 
 
Tabela: Projekti na območju občine Vrhnika od 2009-2015 

NOSILEC 
PROJEKTA NAZIV PROJEKTA VREDNOST 

DELEŽ 
LEADER 
SREDSTEV 

TD 
BLAGAJANA  Strategija razvoja »Starega Malna« 8.256,00   2.064,00   
OBČINA 
VRHNIKA 

Ureditev večnamenskega prostora v 
podružnični osnovni šoli Bevke 15.072,05   6.280,02   

OBČINA 
VRHNIKA Obnova otroških igrišč na Vrhniki 38.762,96   15.931,90   
OBČINA 
VRHNIKA Spletni portal Občine Vrhnika 5.400,00   4.166,67   
OBČINA 
VRHNIKA Varčna osnovna šola 10.391,94   4.259,00   
OBČINA 
VRHNIKA 

Povečanje energetske učinkovitosti 
objektov 15.504,00   7.500,06   

OBČINA 
VRHNIKA 

Ureditev javnih parkirnih površin za 
POŠ in KD na Bevkah 74.770,87   31.154,53   

OBČINA 
VRHNIKA Ureditev tematsko učne poti v Bevkah 14.343,40   6.000,00   
OBČINA 
VRHNIKA 

Po korakih do nove Cankarjeve 
knjižnice 72.705,60   29.000,00   

OBČINA 
VRHNIKA Streha stare Mrakove šole 56.009,92   23.337,47   
OBČINA 
VRHNIKA Ureditev šolskega EKO vrta 5.504,86   2.293,69   
OBČINA 
VRHNIKA 

Obnova kotlovnice v Osnovni šoli 
Ivana Cankarja Vrhnika 139.970,30   58.320,97   

OBČINA 
VRHNIKA Varčni in zgledni javni objekti 41.085,01   17.024,58   
OBČINA 
VRHNIKA Ureditev tržnice na Vrhniki 77.781,30   38.890,65   

PGD BEVKE 
Nosilni zid - 
zgodovina,izobraževanje,druženje 43.180,77   15.702,10   

VRTEC 
VRHNIKA Naravni kotički in čutna pot 41.751,99   20.013,93   

ZIC Argonavtski dnevi 40.509,71   14.208,76   

ZIC 
Promocija in razpoznavnost domačega 
kraja 8.791,05   2.666,67   

ZIC Turistični zemljevid Vrhnike 6.374,46   2.347,68   

ZIC ARGONAVTSKI DNEVI 54.014,07   17.723,49   

ZIC Turistični informator Vrhnike 10.829,60   3.766,67   

ZIC Argonavtski dnevi 45.133,78   15.583,00   
    826.143,64   338.235,84   



 
Območje občine Dobrova-Polhov Gradec 
Na območju občine Dobrova-Polhov Gradec je bila nosilec projektov le Občina. Izvedla je 10 
projektov, od tega so bili trije v več fazah (več oddanih zahtevkov). Skupna vrednost izvedenih 
projektov 575.454,40€ od tega je Leader sredstev. Občina je obdobju 2009 do 2015  
sofinancirala delovanje v višini 23.418,50 €. 
 
Tabela: Projekti na območju občine Dobrova Polhov Gradec  od 2009-2015 

NAZIV PROJEKTA VREDNOST 
DELEŽ LEADER 
SREDSTEV 

Zunanja ureditev vrtca Brezje, 2 f 11.068,20   4.166,66   

Ureditev Blagajeve tematske poti 7.111,20   2.963,00   

Blagajeva pot-naravna dediščina 34.011,99   13.651,32   

Zunanja ureditev vrtca Brezje, 1f 41.627,43   17.052,98   

Zunanja ureditev POŠ Črni Vrh 129.072,41   53.780,17   

Ureditev prireditvenega prostora v 
Polhovem Gradcu 1f 52.785,35   21.993,90   

Ureditev prireditvenega prostora v 
Polhovem Gradcu, 2f 39.118,96   14.975,96   

Ureditev POŠ Šentjošt 1f 44.797,61   18.170,74   

Ureditev POŠ Šentjošt, 2f 41.240,40   17.183,50   

Ureditev POŠ Šentjošt, 3f 74.706,24   30.617,31   

Izdelava prospekta »Blagajeva 
dežela« 11.516,55   5.006,00   

Polhograjski otroci imajo novo igrišče 9.659,03   3.853,80   
Zunanje športno igrišče na Črnem 
Vrhu 68.940,53   28.725,22   

Ureditev otroškega igrišča na Dobrovi 9.798,50   2.449,62   
SKUPAJ  575.454,40   234.590,18   
 
 
Območje občine Log-Dragomer 
Na območju občine Log Dragomer je bila nosilec projektov le Občina. Izvedla je 6 projektov. 
Skupna vrednost izvedenih projektov 208.334,28 € od tega je 84.709,01€ Leader sredstev. 
Projekti bo bili sofinancirani v višini 42%.Občina je obdobju 2009 do 2015 sofinancirala delovanje 
v višini 11.746 €. 
 
 
 
Tabela: Projekti na območju občine Log Dragomer od 2009-2015 

NAZIV PROJEKTA VREDNOST 
DELEŽ LEADER 
SREDSTEV 

Prenova kotlovnice v OŠ Log - Dragomer 51.452,88   21.087,25   

Postavitev ograjenega in razsvetljenega 
otroškega igrišča v Dragomerju 21.613,95   9.146,95   



Obnova obeležij NOB v Občini Log 
Dragomer 6.298,00   2.934,00   

OBNOVA VRTCA V DRAGOMERJU 77.743,30   32.509,71   

Otroško igrišče LOG 24.754,71   10.314,47   

Prenova tal telovadnice v OŠ Log - 
Dragomer 26.471,44   8.716,63   

SKUPAJ 208.334,28   84.709,01   
 
Območje Rakitne 
Krajevna Skupnost Rakitna je k LAS Barje z zaledjem pristopila v letu 2013. Na območju je bil 
izveden en projekt v višini 26.218,24 €, delež Leader sredstev 10.276,58 €.  
Tabela: projekti na območju KS Rakitna 

NAZIV PROJEKTA VREDNOST 
DELEŽ LEADER 
SREDSTEV 

Gozdna in arheološka učna pot Rimski zid 
Rakitna 26.218,24   10.276,58   
Projekti na obmo čju LAS Barje z zaledjem 
Na območju je bilo izvedenih 8 projektov, ki so se izvajali na območju več občin. Skupna vrednost 
izvedenih projektov ob oddaji zahtevka je bila 85.310,09€, od tega so bila sredstva Leader 
sredstva 39.164,17 €.  
 
Tabela: Projekti na območju LAS Barje z zaledjem  od 2009-2015 

NOSILEC NAZIV PROJEKTA VREDNOST 
DELEŽ LEADER 
SREDSTEV 

KP 
Ljubljansko 
barje 

Strokovna vodenja po KP 
Ljubljansko barje  5.438,38   2.368,56   

KP 
Ljubljansko 
barje 

Usklajeno upravljanje kmetijskih 
zemljišč s cilji Krajinskega parka 
Ljubljansko barje 13.218,09   0,00   

LAS 
Usposabljanje za turistično 
vodenje 7.221,61   4.300,00   

LAS Prodajamo dobrote naših kmetij 17.373,22   9.358,18   

LAS 
Označitev in ureditev kolesarske 
povezave na Ljubljanskem barju 11.840,80   7.136,35   

LAS Novi izzivi v turistični ponudbi 7.412,36   5.915,03   

ZIC Pojdimo na izlet v tujih jezikih 12.424,83   6.752,72   

ZIC Turistični informator Vrhnike 10.380,80   3.333,33   

SKUPAJ   85.310,09   39.164,17   
 
Poglavitne rešitve:  
V novem obdobju na podlagi priporočil EU lahko pristop Leader izvajajo tudi drugi evropski skladi. 
Preimenoval se je v lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD). Vanj sta se poleg kmetijskega 
sklada vključila še ribiški in regionalni sklad. Uredba, ki je bila sprejeta junija 2015, natančneje 
določa postopke, okvir sredstev posameznega sklada in način priprave lokalne razvojne 
strategije, ki bo podlaga za izvajanje projektov. 
 
LAS mora na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem 
obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15), obsegati območje 10.000 do 150.000 prebivalcev 
(naselja nad 10.000 prebivalcev se ne upoštevajo pri izračunu podpore za kmetijski sklad, 



mestna naselja so izločena iz regionalnega sklada).Območje posamezne občine se ne sme deliti 
na več LAS. 
 
Las se mora oblikovati kot pogodbeno partnerstvo, katerega člani so javni in zasebni subjekti 
(tudi pravne osebe javnega prava, društva druge pravne osebe zasebnega prava, ki delujejo v 
javnem interesu). Posamezna interesna skupina nima več kot 49 % glasovalnih pravic. Člani 
morajo skleniti zavezujočo pogodbo med partnerji. Vodilni partner mora biti pravna oseba, ki ga je 
izbran izmed članov ali z javnim naročilom. Vodilni partner mora biti kadrovsko, finančno in 
upravno sposoben, zagotoviti mora operativno vodenje. 
 
LAS pripravi strategijo, ki jo potrdi koodrinacijski odbor, sestavljen iz predstavnikov vseh skladov. 
Strategija mora imeti natančno opredeljene vsebine in finančna sredstva posameznih ukrepov, 
predlog javnega poziva in merila za izbor projketov. Roki za oddajo strategije so trije 30.10.2015, 
31.1.2016 in 16.6.2016. (Las Barje z zaledjem načrtuje prijavo na drugi rok, 31.1.2016). Potrjena 
strategija je podlaga za objavo razpisa za izbor projektov. 
 
Območje LAS Barje z zaledjem je na podlagi kriterijev upravičeno do črpanja sredstev iz 
kmetijskega in regionalnega sklada (v skupnih sredstvih so predvideni tudi stroški za delovanje v 
višini 20%). Glavni sklad je za posamezno LAS tisti, iz katerega je LAS upravičena do najvišjega 
deleža sredstev. Projekti sofinancirani iz kmetijskega sklada se lahko izvajajo na celotnem 
območju. Projekti sofinancirani iz regionalnega sklada se lahko izvajajo v naseljih določenih v 
izračunu. 
 
 
Postopek izbora in izvajanja projektov: 

• Las objavi Javni razpis. 
• Na podlagi meril izbere projekte. 
• Podatke o izbranih projektih posreduje na Agencijo RS za kmetijske trge  ali MGRT, kjer 

izdajo odločbo direktno nosilcu. 
• Po zaključku projekta LAS skupaj z nosilcem pripravi zahtevek, in ga posreduje na 

ARSKTRP ali MGRT, ki v kolikor je zahtevek upravičen, nakaže sredstva direktno 
upravičencu. 

 
Ocena finan čnih posledic  
 
V preteklem obdobju so občine, ki so pristopile k pogodbenemu partnerstvu, sofinancirale 
delovanje in izvajanje skupnih projektov na podlagi določila v ustanovni pogodbi in sicer 1€ na 
prebivalca v prvem letu in 0,50 € na prebivalca v vseh naslednjih letih do zaključka obdobja, ki se 
izteče konec letošnjega leta. Predvidoma naj bi sofinanciranje občin ostalo nespremenjeno tudi v 
novem obdobju. 
 


