
Posvet LAS: Upravljanje varovanih naravnih 
območij - razvoj dostopnega turizma

Notranjska, 3. – 4. 7. 2020



Razvoj dostopnega turizma v območju LAS 
Notranjska in ogled rezultatov operacij

1. »Interaktivni turizem za vse« (Zavod ARS VIVA; operacija 19.3)
2. »Interaktivne poti za vse« in ogled Križne jame (operacija 19.3)
3. »Skupaj zmoremo več« in kolesarjenje s (prilagojenimi) kolesi na 

relaciji Podcerkev – Grad Snežnik – Vrhnika pri Ložu (operacija 19.2.)
4. »Interaktivni turizem za vse« in ogled žage (Vrhnika pri Ložu; 

operacija 19.3.) 
5. »Doživljajske točke Notranjske« in »Produkt Cerkniško jezero«

(operacija 19.2)

Prezentacije, lista prisotnosti in fotografije bodo objavljene na spletni 
strani DRSP: http://www.drustvo-podezelje.si/novice/item/927-posvet-las-in-srecanje-clanov-drsp-upravljanje-varovanih-naravnih-obmocij-razvoj-dostopnega-turizma

http://www.drustvo-podezelje.si/novice/item/927-posvet-las-in-srecanje-clanov-drsp-upravljanje-varovanih-naravnih-obmocij-razvoj-dostopnega-turizma
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LAS Notranjska 

Območje občin Bloke, Cerknica in Loška dolina



LAS Notranjska 

• 2007-2013 – območje del LAS Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe
• Pobuda s terena za ustanovitev LAS Notranjska
• 23.9.2015 – ustanovna skupščina LAS
• 65 ustanovnih partnerjev, danes 67 članov
• 6 delavnic za pripravo Strategije lokalnega razvoja (SLR); povprečno 34 

udeležencev na vsaki delavnici
• 17.10.2016 – odločba o potrditvi SLR in LAS



LAS Notranjska 

Razdelitev finančnih sredstev (2014-2020)
Podukrep Sklad Sredstva (V 

EUR)
Pripravljalna podpora EKSRP 9.676,98

ESRR 10.323,02
20.000,00

Podpora za izvajanje operacij v 
okviru SLR (19.2.)

EKSRP 608.643,02

EKSRP-
dodatek

419.099,47

ESRR 367.692,98
1.395.435,47

Opearcije sodelovanja  LAS (19.3.) EKSRP-razpis 249.369,39
ESRR 30.000,00

279.369,39
Podpora za delovanje LAS (vodilni 
partner)

EKSRP

ESRR 251.584,00
SKUPAJ 1.946.388,86



LAS Notranjska 

• Javni pozivi LAS (19.2):
• december 2016 – EKSRP
• maj 2017 – ESRR
• oktober 2018 – EKSRP in ESRR

• odpiranji  dec. 2018 in nov. 2019



Operacije 19.2 - vsebina

operacije po vsebinah

podjetništvo turizem mladi samooskrba

okolje/narava ranljive skupine ostalo



LAS Notranjska 

Projekti LAS sodelovanje (19.3)
• razpisanih 5 JR na MKGP (EKSRP sklad); LAS Notranjska sodelovala na štirih
• prijavili 9 projektov  v skupni vrednosti 817.758€

• 4 potrjeni (310.169 €; znesek sofinanciranja: 249.369€),
• en projekt zavrnjen
• na rezultate 4 projektov čakamo (507.589€; znesek sofinanciranja 396.329€). Prijavljeni projekti so s področja 

kulinarike, rokodelstva ter razvoja kolesarskega in interaktivnega turizma

• 1 projekt odobren na ESRR skladu ob potrditvi strategije
• v projekte vključili 17 članov LAS
• vzpostavljeno pozitivno sodelovanje z vsaj 20 LAS-i v Sloveniji in tujini (Italija, Hrvaška)



Operacije LAS sodelovanje – 19.3
Povezovanje lokalnih ponudnikov Razvoj drobnice in produkti z dodano 

vrednostjo

Razvoj interaktivnega/dostopnega turizma Lokalna oskrba
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