
 
ANALIZA OBMOČJA LAS 

PRLEKIJA 

Ugotovitve udeležencev delavnic, 
statistični podatki, sorodne študije in 

analize, SWOT analiza, predlogi 
deležnikov 

 POTREBE IN IZZIVI LAS PRLEKIJA 

 

 

 

1. Krepitev lokalne ekonomije s poudarkom na turizmu, predelavi, trženju in dopolnilnih dejavnostih 
2. Izboljšanje kvalitete življenja v urbanih in podeželskih območjih (dograditev infrastrukture, lažja dostopnost do storitev, 

zdravje, kultura, samopodoba) 
3. Ohranjanje naravnih virov, tradicionalne kulturne krajine, ekoremediacije, OVE in URE 
4. Družbena odgovornost (povečanje solidarnosti, vključenost ranljivih skupin) 

 

 

 

 

UKREPI ZA DOSEGANJE CILJEV SLR 

TP1 TP2 TP3 TP4 

U1  Bogatitev lokalne turistične 
ponudbe 

U2  Inovativne pobude za izboljšanje 
pogojev gospodarjenja 

U3  Nove skupnostne prakse  

U4  Krepitev podjetniških znanj   

U5  Vzpostavljanje kratkih oskrbnih 
verig  

U6  Usposabljanja ponudnikov in 
potrošnikov  

U7  Vzpostavljanje novih blagovnih 
znamk  

U8  Mreženje proizvajalcev  

U9   Vzpostavljanje rekreacijske 
infrastrukture  

U10  Dogodki in aktivnosti za zdrav 
življenjski slog  

U11  Kulturne prireditve  

U12  Ohranjanje prleškega narečja  

U13  Tradicionalne obrti in rokodelstvo 

U14  Ohranjanje nesnovne kulturne 
dediščine  

U15  Spodbujanje rabe obnovljivih 
virov energije  

U16 Spodbujanje učinkovite rabe 
energije 

U17  Izvajanje ekoremediacij  

U18  Osveščanje o pomenu narave in 
naravnih virov za območje LAS  

U19 Medgeneracijska druženja 

U20 Vključevanje ranljivih skupin v družbeno 
življenje in socialne storitve  

 

 

VIRI ZA SOFINANCIRANJE OPERACIJ 

Evro. sklad TP1 TP2 TP3 TP4 

EKSRP 295.979,20 369.974,00 44.396,88 29.597,92 

ESRR 689.952,00 0,00 229.984,00 229.984,00 

 

KAZALNIKI 

TP1 TP2 TP3 TP4 

K1  Število novih delovnih mest (2) 

K2  Število usposobljenih potencialnih 
podjetnikov (40) 

K3  Povečanje števila javnih ustanov, 
ki naročajo lokalno hrano (10) 

K4  Število novih lokalnih proizvodov in 
storitev (4) 

K5  Število deležnikov na lokalni ravni, 
vključenih v izvajanje projektov 
CLLD (100) 

K6 Število urejenih lokacij za rekreacijo 
(3)  

K7 Število novih prireditev (3) 

K8 Število oseb vključenih v projekte 
organizacij, ki prispevajo k ohranitvi 
kulturne dediščine (30) 

K9 Število izvedenih delavnic (10) 

K10  Število prebivalcev, vključenih v 
rabo OVE in URE (200) 

K11  Število lokacij z izvedenimi  ukrepi 
varovanja narave (2) 

K12 Število vključenih predstavnikov ranljivih 
skupin v projekte s področja socialne 
vključenosti (300) 

K13 Število vključevanj institucij v projekte s 
področja socialne vključenosti (4) 

VIZIJA RAZVOJA OBMOČJA LAS PRLEKIJA 

Močnejša povezanost ljudi in organizacij na območju LAS Prlekija in vlaganja vanje, s krepitvijo lokalne ekonomije in izboljšanjem dostopnosti do osnovnih storitev prispevajo k 
izboljšanju kvalitete življenja, ohranjanju naravnih virov in kulturne dediščine ter solidarnosti med družbenimi skupinami. 

STRATEŠKI/SPLOŠNI CILJI 

Izboljšanje pogojev za učinkovito 
delovanje lokalne ekonomije 

Izboljšanje kvalitete življenja na 
podeželju 

Varovanje narave in trajnostno 
upravljanje z naravnimi viri 

Povečanje solidarnosti na območju LAS 
Prlekija 

SPECIFIČNI CILJI (po tematskih področjih/TP) 

Ustvarjanje novih delovnih mest (TP1) Razvoj osnovnih storitev (TP2) Varstvo okolja in ohranjanje narave 
(TP3) 

Večja vključenost mladih, žensk in drugih 
ranljivih skupin (TP4) 

C1  Spodbujanje in povezovanje 
lokalne ekonomije s poudarkom 
na turizmu 

C2  Oblikovanje novih storitev in 
produktov podpornega okolja za 
pospeševanje podjetništva 

C3  Povečanje deleža lokalne hrane v 
javnih ustanovah 

C4  Povečanje ponudbe lokalnih 
proizvodov in storitev 

C5 Izboljšanje pogojev za boljše 
zdravje prebivalcev LAS 

C6 Izboljšanje ponudbe in dostopnosti 
do kulture 

C7 Izboljšanje samopodobe 
prebivalcev Prlekije 

 

C8 Povečana poraba obnovljivih virov 
in povečanje učinkovitosti rabe 
energije 

C9 Izboljšanje varovanja narave in 
naravnih virov osveščanjem in 
ekoremediacijami 

C10  Povečanje socialne vključenosti 
marginalnih skupin 


