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O PROGRAMU CLLD

CLLD (Community Led Local Development oz. Lokalni razvoj, ki 
ga vodi skupnost) je nadgradnja do sedaj poznanega pristopa 
LEADER, ki se je na ravni EU izkazal kot uspešna metoda 
razvojnega načrtovanja in izvajanja operacij. Cilj CLLD je 
spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in 
kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih 
razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega pa je cilj 
prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, 
kulturne krajine in njenih elementov.1

CLLD s pristopom »od spodaj navzgor« omogoča lokalnemu prebivalstvu, da se medsebojno poveže v t.i. 
lokalne akcijske skupine (LAS) in preko njih aktivno odloča o prioritetah in razvojnih ciljih lokalnega območja, 
vključno z viri financiranja za doseganje ciljev lokalnega območja. V ta namen LAS pripravi in izvaja Strategijo 
lokalnega razvoja, ki temelji na družbenih, okoljskih in ekonomskih prednostih in endogenih razvojnih 
potencialih območja. Tak pristop omogoča uresničevanje široke palete izzivov v različnih okoljih, večjo 
fleksibilnost pri doseganju ciljev in odgovarja dejanskim potrebam lokalnega območja. 

------
 Vir: Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16 
in 73/16), 6. člen in https://www.program-podezelja.si/sl/ukrepi-in-podukrepi-prp-2014-2020/m19-podpora-za-lokalni-razvoj-v-okviru-
pobude-leader
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OBMOČJE LAS PRLEKIJA

Območje Lokalne akcijske skupine Prlekija (LAS Prlekija) 
zajema geografsko zaokroženo celoto osmih občin: Apače, 
Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti 
Jurij ob Ščavnici in Veržej, ki se umeščajo v dve Upravni enoti 
(Gornja Radgona in Ljutomer). 

Celotno območje LAS Prlekija leži ob desnem bregu reke Mure 
v razvojni regiji Pomurje, ki je sicer po večini kazalnikov najmanj 
razvita regija v državi. 

Območje LAS Prlekija:

38.113  prebivalcev 
169 naselij v osmih občinah

LAS Prlekija je edina lokalna akcijska skupina v državi, ki meji hkrati na Avstrijo in na Hrvaško. 

Območje, povezano v Lokalno akcijsko skupino Prlekija zaznamujejo: pestra in dobro ohranjena naravna in 
kulturna krajina, izjemno bogata kulturno zgodovinska dediščina in uravnotežen preplet mestne in podeželske 
poselitve.

Mura

A
HU

HR
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ORGANIZIRANOST

Najvišji organ Lokalne akcijske skupine Prlekija je skupščina. 
Skupščino sestavljajo vsi člani pogodbenega partnerstva, 
zbrani v Lokalni akcijski skupini Prlekija. Članstvo v 
pogodbenem partnerstvu LAS Prlekija je prostovoljno in odprto 
za organizacije iz javnega sektorja, iz ekonomskega sektorja in 
za nevladne organizacije in posameznike. Trenutno šteje LAS 
Prlekija 85 članov.

Organ upravljanja LAS Prlekija je Upravni odbor, ki šteje 
petnajst (15) članov in ga v enakih deležih (po 1/3) sestavljajo 
izvoljeni predstavniki javnega sektorja, ekonomskega sektorja 
in nevladnega sektorja. 

Upravni odbor LAS Prlekija izvoli Ocenjevalno komisijo in 
Nadzorni odbor.
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STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA 2014 – 2020

Strategija lokalnega razvoja Lokalne akcijske skupine Prlekija je eden od ključnih dokumentov lokalnega, 
trajnostnega ter uravnoteženega razvoja območja LAS Prlekija. Namenjena je uresničevanju lokalnih potreb in 
preoblikovanju priložnosti  v  razvojne  potenciale. 

V nastajanje Strategije lokalnega razvoja se je vključilo preko 100 organizacij in posameznikov. Oblikovana je 
na podlagi ugotovitev udeležencev delavnic, statističnih podatkov, sorodnih študij in analiz, SWOT analize in 
predlogov deležnikov. 

V januarju 2016 vodilni partner, Prleška Razvojna agencija giz, oddal Strategijo lokalnega razvoja v potrditev 
na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  ter na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
LAS Prlekija in SLR LAS Prlekija sta bili odobreni oktobra 2016.

GEOGRAFSKO OBMOČJE LAS:

SKLAD EKSRP: območje občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob 
Ščavnici in Veržej.

SKLAD ESRR: naselja Gornja Radgona, Ljutomer, Radenci, Apače, Negova, Spodnja Ščavnica, Križevci, 
Lukavci, Stročja vas, Mala Nedelja, Cezanjevci, Cven, Šafarsko, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej.

7



8

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)

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

INTERVENCIJSKA LOGIKA PRI NASTANKU IN IZVAJANJU
STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA 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

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 

9



UKREPI ZA DOSEGO CILJEV

U1 BOGATITEV LOKALNE TURISTIČNE PONUDBE

OPIS UKREPA
Z ukrepom U1 bomo podprli iniciative za nastajanje novih turističnih produktov, izvajanje mehkih 
oblik podpornih storitev kot so prireditve, bogatitev ponudbe na turističnih kmetijah, pa tudi 
zagotavljanje potrebne infrastrukture, npr. opreme informacijskih točk ali vlaganja v izboljšanje 
kvalitete druge turistične infrastrukture.

VIR FINANCIRANJA, RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA OBDOBJE 2016 - 2020

SKLAD EKSRP: 100.000,00 EUR

SKLAD ESRR: 228.000,00 EUR
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U2 INOVATIVNE POBUDE ZA IZBOLJŠANJE POGOJEV GOSPODARJENJA

OPIS UKREPA
Z ukrepom U2 bomo podprli povezovanje lokalnih akterjev in različne pobude, ki motivirajo, 
vzpodbujajo in pomagajo pri realizaciji podjetniških idej in pobud, ki bodo prispevale k razvoju 
lokalnega območja. Vzpostavitev informacijske infrastrukture je le en primer takega pristopa. Z 
ukrepom želimo spodbuditi tudi uvedbo inovativnih pristopov h krepitvi lokalne ekonomije, npr. 
pomoč pri uvajanju lokalne valute, s čimer bi se okrepila notranja menjava med deležniki na območju 
LAS.

VIR FINANCIRANJA, RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA OBDOBJE 2016-2020

SKLAD EKSRP: 50.000,00 EUR

SKLAD ESRR: 57.000,00 EUR
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U3 NOVE SKUPNOSTNE PRAKSE

OPIS UKREPA
Z ukrepom U3 želimo spodbuditi prostor sodelovanja med različnimi poslovnimi subjekti. 
Zadružništvo je ena od skupnostnih praks z bogato tradicijo tudi na območju LAS Prlekija, katerega 
vrednost ponovno odkrivamo v času gospodarske krize, ki je najbolj prizadela najrevnejše predele 
države. Poleg različnih oblik združevanja v zadruge (npr. potrošniška zadruga, mlinarska zadruga, 
turistična ali vinarska zadruga), želimo s tem ukrepom podpreti tudi skupne pristope k iskanju dela 
za mlade. Co-working sicer zahteva veliko koncentracijo prebivalstva, kakršne v Prlekiji nimamo. 
Dopuščamo možnost in spodbujamo iniciativo prilagojenih skupnostnih praks lokalnim danostim. Na 
področju socialnega podjetništva smo zaznali dobre iniciative, ki potrebujejo podporo iz programa 
CLLD (zaposlitveni centri).

VIR FINANCIRANJA, RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA OBDOBJE 2016-2020

SKLAD ESRR: 57.000,00 EUR
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U4  KREPITEV PODJETNIŠKIH ZNANJ  

OPIS UKREPA
Z ukrepom U4 bomo podprli projekte, ki posredno pomagajo k ustvarjanju novih ali posredno k 
ohranjanju  obstoječih delovnih mest, skrbeli za širjenje podjetniških znanj in dobrih praks na 
območju LAS (npr. promocija podjetništva, dvigovanje podjetniške miselnosti, izmenjava in uvajanje 
dobrih praks, podjetniški ali turistični krožki ipd.)

VIR FINANCIRANJA, RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA OBDOBJE 2016-2020

SKLAD ESRR: 57.000,00 EUR
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U5 VZPOSTAVLJANJE KRATKIH OSKRBNIH VERIG

OPIS UKREPA
Z ukrepom U5 bomo spodbujali lokalno pridelavo hrane s poudarkom na eko pridelavi in tudi 
predelavi. Z ukrepom bomo omogočali in spodbujali prodajo v domačem okolju, na lokalnih tržnicah 
in oskrbo večjih lokalnih odjemalcev, in le izjemoma trgovskih verig. Z U5 bomo podpirali zlasti 
povezovanje kmetijskih proizvajalcev za skupen nastop na trgu in oblikovanje kratkih oskrbnih verig. 
To bo omogočalo ustvarjanje višje dodane vrednosti izdelkom. Spodbuditi želimo tudi povezovanja 
z drugimi panogami kot so obrt, turizem in kulturna dediščina in vzpostavitev centra za prodajo 
lokalnih pridelkov in izdelkov.

VIR FINANCIRANJA, RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA OBDOBJE 2016-2020

SKLAD EKSRP: 50.000,00 EUR

SKLAD ESRR: 57.000,00 EUR
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U6 USPOSABLJANJA PONUDNIKOV IN POTROŠNIKOV

OPIS UKREPA
S tem ukrepom (U6) bomo animirali že obstoječe in nove ponudnike za prodajo svojih izdelkov, 
ozaveščali pa bomo tudi potrošnike in jim skušali približati lokalne izdelke. Ukrep bo podpiral tudi 
povezovanje in vključevanje pridelave in predelave s turistično ponudbo ter oblikovanje celovitih 
turističnih produktov na območju.

VIR FINANCIRANJA, RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA OBDOBJE 2016-2020

SKLAD EKSRP: 50.000,00 EUR

SKLAD ESRR: 57.000,00 EUR
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U7 VZPOSTAVLJANJE NOVIH BLAGOVNIH ZNAMK

OPIS UKREPA
Ukrep U7 bo spodbujal oblikovanje novih blagovnih znamk, možnosti za to je veliko. Gre predvsem 
za kmetijske pridelke in njihovo predelavo, veliko možnosti pa je tudi na turističnem, obrtnem in 
rokodelskem področju. Ta ukrep bo dodatno ojačal lokalno ponudbo.

VIR FINANCIRANJA, RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA OBDOBJE 2016-2020

SKLAD ESRR: 114.000,00 EUR
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U8 MREŽENJE PROIZVAJALCEV

OPIS UKREPA
Ukrep je namenjen spodbujanju, povezovanju in skupnemu nastopanju ponudnikov različnih 
storitev, povezanih po vertikalnih panogah (predelava, ponudba, prodaja) ali horizontalno mreženje 
(npr. strojni krožki). Mreženje je lahko zgolj v programskem oz. projektnem smislu, ali pa tudi v 
institucionalnem, kar bi imelo še dodatno težo (npr. konzorciji, zadruge, skupnosti proizvajalcev ipd.).

VIR FINANCIRANJA, RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA OBDOBJE 2016-2020

SKLAD EKSRP: 49.886,57 EUR

SKLAD ESRR: 57.090,94 EUR
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U9 VZPOSTAVLJANJE REKREACIJSKE INFRASTRUKTURE

OPIS UKREPA
Ta ukrep bo omogočal urejanje in vzpostavljanje rekreacijske in športne infrastrukture (npr. 
pohodne in kolesarske poti, športni parki v naravi, trim steze, ureditev plavalnih površin in ribnikov). 
V preteklosti so bile na območju LAS izvršene številne investicije v športne dvorane, spremljajoča 
rekreacijska infrastruktura pa je bila zapostavljena, zato ji namenjamo v tem obdobju poseben 
ukrep, ki bo prispeval k izboljšanju zdravja prebivalcev.

VIR FINANCIRANJA, RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA OBDOBJE 2016-2020

SKLAD EKSRP: 150.000,00 EUR
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U10 DOGODKI IN AKTIVNOSTI ZA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

OPIS UKREPA
Ukrep U10 bo spodbujal zdrav življenjski slog. Poti do tega cilja je veliko, npr. s spodbujanjem 
ponudbe zdrave lokalne hrane, ali spodbujanje aktivnosti v naravi preko ureditve javnih zelenih 
površin in različnih parkov. Ukrep U10 bo spodbujal predvsem aktivno preživljanje prostega časa.

VIR FINANCIRANJA, RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA OBDOBJE 2016-2020

SKLAD EKSRP: 40.000,00 EUR
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U11 KULTURNE PRIREDITVE

OPIS UKREPA
Ukrep U11 bo spodbujal ohranjanje in obujanje tradicionalnih navad in običajev, prireditev povezanih  
z vinogradništvom, kasaštvom, lokalnim kulinaričnim izročilom, glasbo in avtohtono prleško 
nesnovno dediščino. Prednost bodo imeli inovativni pristopi k prireditvam, s katerimi prispevamo 
h kvalitetnejšemu bivanju tukajšnjih prebivalcev in hkrati privlačnejšemu okolju oz. vzdušju za 
obiskovalce območja.

VIR FINANCIRANJA, RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA OBDOBJE 2016-2020

SKLAD EKSRP: 40.000,00 EUR
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U12 OHRANJANJE PRLEŠKEGA NAREČJA

OPIS UKREPA
Ukrep U12 bo spodbujal raziskovanje in ohranjanje prleškega narečja in na to vezano tradicijo. 
Prlekija je imela v zgodovini veliko pomembnih osebnosti, ki so se ukvarjali z jezikom, umetnostjo 
ali zbiranjem zapisov o šegah in običajih. Kljub temu prleško narečje še nima svojega slovarja, 
kakor ga imajo nekatera druga slovenska narečja. Tudi zgodbe v narečju niso dovolj prisotne 
med prebivalstvom, zlasti med mladino. Glasbeno izročilo v sodobni interpretaciji lahko ponudi 
pomembno nadgradnjo turistični ponudbi. S tem ukrepom želimo izboljšati podobo in samopodobo 
lokalnega prebivalstva in prispevati k močnejši in pozitivni identiteti Prlekov in Prlečk.

VIR FINANCIRANJA, RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA OBDOBJE 2016-2020

SKLAD EKSRP: 50.000,00 EUR
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U13 TRADICIONALNE OBRTI IN ROKODELSTVO

OPIS UKREPA
Ukrep U13 je namenjen predvsem ohranjanju tradicionalnih obrti in rokodelskih spretnosti. Poleg 
že uveljavljenih starih obrti in rokodelstva bo spodbujal tudi razvoj oz. sintezo klasičnega načina 
izdelave s sodobnimi trendi. Poudarek bo na izboljšanju trženja in povezovanju rokodelstva s 
turizmom.

VIR FINANCIRANJA, RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA OBDOBJE 2016-2020

SKLAD EKSRP: 50.000,00 EUR
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U14 OHRANJANJE NESNOVNE KULTURNE DEDIŠČINE

OPIS UKREPA
Ukrep U14 bo spodbujal ohranjanje nesnovne kulturne dediščine preko različnih praks. Doslej je bila 
v okviru LAS močno podprta filmska produkcija, nekoliko manj fotografija in raziskovanje, s katerim 
lahko v kombinaciji z izobraževanji in prireditvami in razstavami pomembno prispevamo k ohranjanju 
kulturne dediščine.

VIR FINANCIRANJA, RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA OBDOBJE 2016-2020

SKLAD EKSRP: 44.858,21 EUR
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U15 SPODBUJANJE RABE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE – OVE in
U16 SPODBUJANJE UČINKOVITE RABE ENERGIJE – URE

OPIS UKREPA
Območje LAS Prlekija je glede rabe obnovljivih virov energije med manj razvitimi. Ukrep U15 bo 
spodbujal predvsem projekte s področja izkoriščanja lesne biomase, vetra in sončne energije. S tem 
želimo dvigniti odstotek rabe obnovljivih virov energije.
Ukrep U16 bo omogočal analize obstoječega stanja na različnih področjih, pomagal pri ozaveščanju 
prebivalstva, skrbel za tovrstno izobraževanje na šolah in med prebivalci. URE je pomembna zlasti v 
aplikativnem smislu, pri čemer imajo prednost javne zgradbe (npr. vrtci in šole). 

VIR FINANCIRANJA, RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA OBDOBJE 2016-2020

SKLAD EKSRP: 22.500,00 EUR

SKLAD ESRR: 45.000,00 EUR
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U17 IZVAJANJE EKOREMEDIACIJ 

OPIS UKREPA
Ukrep bo omogočal revitalizacijo nekaterih jezer, rek in manjših vodotokov, gramoznic, tudi naravnih 
vodnih virov in vaških mlak. Pomembno področje znotraj U17 je urejanje rastlinskih čistilnih naprav. 
Preko ukrepa U17 bomo izobraževali in ozaveščali prebivalce o pomenu bivanja v kvalitetnem in 
zdravem okolju.

VIR FINANCIRANJA, RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA OBDOBJE 2016-2020

SKLAD EKSRP: 22.482,99 EUR

SKLAD ESRR: 138.030,31 EUR
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U18 OSVEŠČANJE O POMENU NARAVE IN NARAVNIH VIROV ZA OBMOČJE LAS 

OPIS UKREPA
Z ukrepom U18  bomo ozaveščali prebivalstvo in nudili strokovne nasvete. Izvajalci bodo poskrbeli 
za nekatere naravne posebnosti in jih zavarovali, revitalizirali ali ohranili. Vodenje turistov po naravi, 
zlasti v zavarovanih območjih terja posebna znanja, ki jih v območju LAS primanjkuje. Hkrati so 
učilnice v naravi dobra priložnost za izboljšanje odnosa do zavarovanih območij in posebnosti.

VIR FINANCIRANJA, RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA OBDOBJE 2016-2020

SKLAD ESRR: 45.000,00 EUR
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U19 MEDGENERACIJSKA DRUŽENJA 

OPIS UKREPA
Ukrep U19 bo spodbujal projekte s področja medgeneracijskega druženja, npr. povezovanje, 
izmenjava in vzajemne ali posamične aktivnosti različnih generacij. Pogosto je problem pomanjkanje 
primernih prostorov, kjer je omogočeno druženje in izvajanje različnih družabnih aktivnosti. Urejanje 
in vzpostavljanje takih kapacitet mora biti vzporedno z vlaganji v človeške vire na tem občutljivem 
socialnem področju.

VIR FINANCIRANJA, RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA OBDOBJE 2016-2020

SKLAD EKSRP: 29.988,66 EUR 

SKLAD ESRR: 76.000,00 EUR
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U20 VKLJUČEVANJE RANLJIVIH SKUPIN V DRUŽBENO ŽIVLJENJE 

OPIS UKREPA
Na območju LAS Prlekija je vključevanje ranljivih skupin v družbeno življenje premalo prisotno, 
zato bo ukrep pripomogel k izboljšanju stanja preko spodbud ustanavljanju zaposlitvenih centrov, 
omogočanju  dostopanja do informacij in storitev ter odpiranja različnih poti za lažje vključevanje 
ostarelih, mladih, brezposelnih, žensk, ali oseb z motnjami v razvoju v etablirane družbene tokove. 
Ukrep U20 bo tudi spodbujal projekte, ki bodo dopolnjevali aktivnosti že obstoječih institucionalnih 
oblik socialnih storitev s ciljem izboljšanje kakovosti življenja. Rigidni sistem pomoči starejšim bi 
bilo moč razgibati z organiziranjem manjših skupin varovancev v zasebni oskrbi in s tem prispevati k 
zniževanju visokih cen oskrbe, nedostopnih vse večjemu delu ostarelih prebivalcev. Preprečevanje 
nasilja nad starejšimi terja posebno pozornost družbe, enako preprečevanje nasilja nad ženskami ali 
otroci.  Oblikovanje laične delovne pomoči, fizioterapija na domu in podobne aktivnosti sodijo v U20.

VIR FINANCIRANJA, RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA OBDOBJE 2016-2020

SKLAD ESRR: 152.030,32 EUR
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VODILNI PARTNER

Vodilni partner LAS Prlekija je Prleška razvojna agencija giz.

Prleška razvojna agencija giz (PRA giz) deluje od leta 1998. Ustanovljena je bila z namenom pospeševanja 
razvoja malega gospodarstva, turizma in celostnega razvoja podeželja na območju Prlekije. V obdobju 
delovanja je uresničila številne razvojne projekte in s tem pomembno prispevala k učinkovitejšemu 
sofinanciranju lokalnega razvoja s pomočjo evropskih sredstev.

KONTAKT
LAS Prlekija
Prešernova ulica 2
9240 Ljutomer

00386 (0)2 585 13 40

info@las-prlekija.com 
info@prlekija.com

www.las-prlekija.com
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Lokalna akcijska skupina Prlekija
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Fotografije: Arhiv LAS Prlekija
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Avgust, 2017

 »Za vsebino je odgovorna LAS Prlekija. Organ upravljanja, določen za izvajanje 
Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.«
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