
Posvet LAS: povečanje kakovosti življenja na podeželju z razvojem 
rekreativnih možnosti, Bohinj, 1. in 2. 7. 2022



Območje LAS GORENJSKA KOŠARICA

Območje Lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica sestavlja 14 občin osrednje in zgornje 

Gorenjske: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, 

Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Tržič in Žirovnica. Občine skupaj tvorijo geografsko 

zaokroženo teritorialno celoto – alpski svet visokogorij z dolinami in ravninami s številnimi 

skupnimi naravnogeografskimi in družbeno-geografskimi značilnostmi.

Območje LAS Gorenjska košarica je del kohezijske regije Zahodna Slovenija ter Gorenjske 

statistične regije in je prostorsko zelo raznoliko, zaznamuje ga razgiban relief – značilna gorska 

krajina. 

Razgibana pokrajina, ki z visokimi vrhovi povezuje 

Slovenijo, Italijo in Avstrijo. Reke in doline, ki 

povezujejo Alpe in Mediteran. Poti, ki povezujejo 

ljudi! Z vsakič drugačnimi zgodbami!



Delovanje LAS Gorenjska košarica

Lokalna akcijska skupina (LAS) Gorenjska košarica, katere vodilni partner je BSC, poslovno

podporni center, d.o.o., po pristopu »od spodaj navzgor« spodbuja celovit in uravnotežen

razvoj podeželja in urbanih središč na območju 14 gorenjskih občin. Krovni dokument za

delovanje LAS GK je Strategija lokalnega razvoja LAS Gorenjska košarica 2014–2020.

Oblikovanje partnerstva in priprava strategije se je gradila na izkušnjah izvajanja pristopa

LEADER v prejšnjem programskem obdobju 2007–2013.



→ V programskem obdobju 2014–2020 območje LAS Gorenjska košarica za doseganje ciljev

strategije lokalnega razvoja koristi sredstva:

• Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP),

• Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR),

• Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR),

→ kar za LAS pomeni veliko priložnost in izziv za doseganje celovitega razvoja območja.

→ Strategija zajema vsa štiri tematska področja, ki jih določa uredba CLLD (Community Led Local

Development) – za Lokalni razvoj, ki ga vodi Skupnost:

1. ustvarjanje novih delovnih mest,

2. osnovne storitve na podeželju,

3. varstvo okolja in ohranjanje narave ter

4. večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih

skupin.



LAS Gorenjska košarica v številkah

• Štirje objavljeni javni pozivi

• Več kot 6 mio € CLLD sredstev za programsko 

obdobje 2014-2020

• Vodenje in animacija LAS 500.000 € CLLD

sredstev

• 30 izdanih e-novic

• Več kot 100 objavljenih novic v medijih

2022

4 + prijavljeni projekti 
na 4. Javni poziv LAS 

Gorenjska košarica (13) 
+  3 projekti sodelovanja 

(6. javni poziv 19.3)

12 zaključenih 
projektov 

(2021)

izvajanje 
16 

projekto
v (2021)



Informacija o izvedenih in načrtovanih aktivnostih LAS GK ter 
informacije glede novega programskega obdobja 2021-2027

GLAVNE NALOGE LAS GK V LETU 2021

→ Izvajanje projektov iz 1., 2. in 3. Javnega poziva LAS GK ter projektov sodelovanja 
(koordinacija, poročila, spremembe projektov, dogodki, sestanki PP…) 

→ Izvajanje animacije za vse deležnike na območju LAS GK – dnevi odprtih vrat LAS GK v 
mesecu marcu

→ Seje organov LAS

→ Zahtevek za vodenje in animacijo LAS, april 2021

→ Oddaja spremembe strategije LAS GK, 31.3.2021

→ Priprava in odprtje 4. Javnega poziva LAS za vse tri sklade (EKSRP, ESRR, ESPR)

→ Promocija, izdaja e-novic, ažurna objava člankov in dogodkov na spletni strani LAS

→ Priprava na novo programsko obdobje 2021-2027



Projekti LAS Gorenjska košarica

Projekt MEDGENERACIJSKI CENTRI
→ Medgeneracijski center Naklo, Jezersko, Šenčur

→ Medgeneracijska parka v Občini Cerklje na Gorenjskem – Lahovče in Štefanja 
Gora

→ Mobilni socialni servis z nakupom

električnega avtomobila v občini 

Bled in Bohinj

→ Delavnice za zagon in oživitev MC

→ Model delovanja MC…





Projekt ZELENE REŠITVE – manj degradiranih in zapuščenih 
območij na Gorenjskem



Projekt SMER TNP – V okviru projekta so sodelujoči iskali načine za 

usmerjanje obiska z najbolj občutljivih in kritičnih območij znotraj parka na manj 
obremenjena in ustrezno opremljena območja, ki lahko prenesejo večje obremenitve.



Projekt KULINARIČNO POPOTOVANJE - KRANJSKO NA KROŽNIKU: 

Dobrote in okusi podeželja



Projekt ARHITEKTURA GORENJSKIH VASI
→ Sanacija dotrajanih Rak v Kropi

→ Obnovljen kozolec na Dovjem

→ Izvedene tipološke študije nekaterih vasi na Gorenjskem

→ Počivališče za kolesarje na Bledu

→ Obnovljen leseni del tehtnice v Bohinjski Bistrici

→ Obnova dela Vogvarjeve hiše v Naklem…



→PROJEKT SPOZNAJMO BIODIVERZITETO V NASELJIH

Zagotoviti inovativne pristope za ohranitev biotske raznovrstnosti v naseljih.

• Ureditev javne površine ob potoku Bistrica v Bohinjski Bistrici,

• Učno-doživljajska tematska pot Čudovita narava pred našim pragom,

• Učna pot okoli Blejskega jezera Blejski Zlatorog.

https://www.las-gorenjskakosarica.si/wp-content/uploads/Bohinj_fotografije.pdf
https://www.las-gorenjskakosarica.si/wp-content/uploads/Naklo_fotografije.pdf
https://www.las-gorenjskakosarica.si/wp-content/uploads/Bled_fotografije.pdf


→PROJEKT PAMETNA RAZSVETLJAVA

vzpostavitev inovativnega pristopa za pametno osvetljevanje na območju 
urbanih naselij 3 občin: občina Bohinj, Naklo in Tržič.



→Projekt GORENJSKE RIBE
Projekt GORENJSKE RIBE, sofinanciran s sredstvi 

Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo je z naložbo 

in množico mehkih aktivnosti pomembno prispeval

k promociji ribje prehrane na območju LAS Gorenjska 

košarica in tudi širše, obenem pa se zavedamo, 

da nas na tem področju čaka še veliko 

skupnih korakov.



→Ocenjevanje ribjih izdelkov –njiv okviru projekta se je

potrošnikom v Sloveniji zagotavlja vpogled v kakovost ribjih izdelkov, 
pridelanih v Sloveniji, ribogojcem pa omogoča možnost preverjanja kakovosti 
novih izdelkov.



→Ribja kulturna dediščina– vzpostavitev aktivno učnega območja 

ribje kulturne dediščine na raki-mlinščici Petrovka v Stari Fužini ter izvedba 
Ribjega festivala Gorenjske.



→Unesco MAB - dodana vrednost za trajnostno upravljanje z naravno in 

kulturno dediščino, prispevek k povečani prepoznavnosti biosfernih območij.



Predstavitev projekta sodelovanja »Kolesarska veriga na podeželju« 

KOLESARSKA VERIGA NA PODEŽELJU

→ Projekt prijavljen na 5. javni razpis za podukrep 19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti 
sodelovanja lokalne akcijske skupine

→ Vrednost projekta: 139.708,01 € / CLLD sredstva: 98.949,99 €

→ Vodilni partner: LAS Gorenjska košarica / BSC Kranj

→ Projektni partnerji na območju LAS GK: Občina Cerklje na Gorenjskem in Občina Naklo 
+ 11 Lokalnih akcijskih skupin po celotni Sloveniji

→ Glavni namen je »vzpostavitev sistema za izposojo koles« na podeželju«

→ Eden največjih projektov na programu razvoja podeželja v višini 1.2 mio CLLD
sredstev, kjer se bo za 22 občin (2 gorenjski) »vzpostavil enoten sistem za izposojo 
koles«.



HVALA ZA SODELOVANJE. 

www.las-gorenjskakosarica.si

Youtube – LAS Gorenjska košarica

Instagram - @lasgorenjskakosarica

Facebook – Regionalna razvojna 

agencija Gorenjske


