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1 UVOD 
 
 
Razvojna strategija (v nadaljevanju LRS) območja Lokalne akcijske skupine Posavje je krovni 
strateško operativni dokument in podlaga za razvoj in delovanje Lokalne akcijske skupine (v 
nadaljevanju LAS) Posavje za obdobje 2007-2013.  
 
Osnova za pripravo strategije so bili obstoječi razvojni programi podeželja, kot so Razvojni 
program podeželja regije Posavje 2007-2013, Razvojni program podeželja »Trženje 
produktov in storitev ob tematskih poteh v Obsotelju in na Kozjanskem« ter Razvojni 
program podeželja na območju občin Savske ravni in Posavskega  hribovja. Širše razvojne 
smernice, na katere se opira pričujoči dokument, dopolnjujejo tudi Regionalni razvojni 
program regije Posavje za obdobje 2007-2013 ter Dodatek k Regionalnemu razvojnemu 
programu regije Posavje za obdobje 2007-2013 za občini Radeče in Bistrica ob Sotli.  
 
Priprava LRS je sledila Smernicam in priporočilom za izvajanje pristopa LEADER v Republiki 
Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 ter Javnemu razpisu za izbor in potrditev 
Lokalnih akcijskih skupin, upravičenih do sredstev za izvajanje pristopa LEADER, 
objavljenem v Ul. RS z dne 29.02.2008. 
 
LEADER je 4. razvojna os Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013. Osnovni 
cilj ukrepov LEADER je izgradnja javno-zasebnih partnerstev za optimalno koriščenje 
endogenih razvojnih potencialov v okolju.  
 
Lokalna razvojna strategija upošteva temeljna načela pristopa LEADER: 

� lokalna razvojna strategija izhaja iz območja, 
� oblikovanje javno-zasebnega partnerstva (lokalne akcijske skupine=LAS),  
� delo temelji na pristopu »od spodaj navzgor«, ki vključuje pristojnost odločanja LAS 

pri izdelavi in izvedbi lokalne razvojne strategije, 
� inovativni pristopi, 
� večsektorska  priprava in izvedba strategije, ki temelji na vzajemnem delovanju med 

akterji in projekti različnih sektorjev lokalne ekonomije, 
� vzpostavitev mreže lokalnih partnerstev, 
� izvajanje projektov sodelovanja.  

  
Vizija LAS Posavje je revitalizacija posavskega podeželja skozi aktiviranje neizkoriščenih 
človeških in prostorskih potencialov v regiji, podjetniški pristop pri proizvodnji in trženju 
storitev ter produktov podeželja, ki dosegajo visoko dodano vrednost ter iskanje 
zaposlitvenih in bivalnih možnosti v potencialih regije Posavje. 
 
Z razvojno strategijo želimo na eni strani ponovno ovrednotiti in po potrebi redefinirati 
obstoječe razvojne programe in dokumente ter jih nadgraditi z aktualnimi vsebinami, na 
drugi strani pa na območjih, ki so brez tovrstnih programov, animirati in motivirali 
posameznike in skupine za pristop k razvojnemu načrtovanju. 
 
Ustvarjalci programa se zavedemo, da bomo trajnostni razvoj podeželja dosegli le na podlagi 
celostnega, integralnega in dolgoročnega razvojnega pristopa, s krepitvijo pripadnosti 
prebivalcev okolju, z vključevanjem mladih kadrov v razvojne naloge ter na podlagi 
izgrajevanja medsebojnega sodelovanja in partnerstva med posamezniki in institucijami v 
regiji, ki ustvarjajo pogoje za razvoj podeželja. 
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2 ZNAČILNOSTI OBMOČJA LAS 
 

2.1 SPLOŠNE GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBMOČJA LAS 
 

2.1.1 Velikost območja 
 
Območje izdelave razvojne strategije zavzema celotno območje t.i. razvojne regije Posavje, 
ki je geografsko zaključena celota v jugovzhodnem delu Slovenije ob spodnjem toku reke 
Save in meji na tri slovenske razvojne regije: Savinjsko, Jugovzhodno in Zasavsko regijo ter 
vzdolž reke Sotle na sosednjo Republiko Hrvaško.  
 
Posavsko razvojno regijo po novem sestavlja šest občin: Bistrica ob Sotli, Brežice, 
Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica. Skupaj zavzemajo 968,2 km² površine, kar 
predstavlja 4,77 % celotnega slovenskega ozemlja in jo uvršča med najmanjše slovenske 
regije.  
 
 
Slika 1: Predstavitvena karta nove razvojne regije Posavje, ki je enaka območju LAS Posavje 

 
Vir: Dodatek k Regionalnemu razvojnemu programu regije Posavje za obdobje 2007-2013 za občini 
Radeče in Bistrica ob Sotli 
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Preglednica 1: Površina občin v razvojni regiji Posavje 

Vir: SURS, http://www.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp  
 

2.1.2 Utemeljitev geografske zaokroženosti območja 
 
Območje LAS predstavlja zaokroženo geografsko celoto z vidika: 

- regionalne identitete,  
- celovitosti v smislu demografskih kriterijev,  
- identičnosti gospodarskega potenciala,  
- naravno geografskih dejavnikov in  
- kulturno-zgodovinskih dejstev.  

 
Geostrateška lega Slovenije v osrčju Evrope je ena njenih od konkurenčnih prednosti. Leži 
na stičišču trgovskih in blagovnih poti med JV Evropo, Balkanom in zahodom Evrope. Glavni 
prometni žili sta 5. koridor (med Lyonom, Trstom, Koprom, Ljubljano in Budimpešto) in 10. 
koridor, ki povezuje sever in jug Evrope. Posavje seka tudi tretja razvojna os, ki povezuje 
regionalna središča Koroške, Savinjske-Šaleške regije, Posavja, Dolenjske in Bele krajine. 
 
Območje LAS se zaradi svoje specifičnosti in edinstvenosti loči od drugih in omogoča 
razpoznavnost v slovenskem in širšem okolju. Občine Brežice, Krško in Sevnica so že v letu 
2006 izrazile interes za oblikovanje in izvajanje skupnega razvojnega programa podeželja. V 
letu 2007 sta se zaradi podobnih potencialov in razvojnih usmeritev vključili v razvojno regijo 
Posavje tudi občini Bistrica ob Sotli in Radeče, Kostanjevica na Krki pa je postala nova 
občina pred dvema letoma (pred tem je bila del občine Krško). Vseh šest občin v novi 
razvojni regiji Posavje se je v Regionalnem razvojnem programu regije Posavje 2007-2013 
zavezalo, da bo skupaj ustvarjalo pogoje in okolje, ki bodo naklonjeni razvoju gospodarstva, 
turizma in podjetništva in bo stremelo k ciljem, ki bodo vplivali na skladen in enakomeren 
razvoj celotne regije.  
 
Zaradi majhnega teritorialnega obsega in skromnega števila prebivalstva ima regija šibko 
gravitacijsko zaledje, zato se v regiji ni uspelo razviti večje regionalno središče, ampak si 
danes to funkcijo delita občinski središči Krško in Brežice. V primerjavi s sosednjimi regijami 
˝neobstoj˝ uradnega regionalnega središča pomeni za Posavje šibko točko, to pa dodatno 
povečuje še velikost urbanih središč, ki so v regiji precej majhna in se med urbana naselja 
lahko uvrščajo le tri občinska središča: Krško, Brežice in Sevnica ter iz nove občine mesto 
Radeče.  
 

Občina Površina v km² 

Brežice 268,1 km² 

Krško 286,5 km² 

Sevnica 272,2 km² 

Kostanjevica na Krki 58,3 km² 

Radeče 52,0 km² 

Bistrica ob Sotli 31,1 km² 

Skupaj 968,2 km² 

Slovenija 20.273 km² 
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Območje LAS Posavje je z novo vključenima občina Radeče in Bistrica ob Sotli v razvojno 
regijo Posavje sedaj še bolj očitno podeželsko območje, ki se na severu začne s 
Srednjesotelskim gričevjem (ali kot ga nekateri imenujejo Kozjansko), na vzhodu se stika z 
obronki Posavskega hribovja, proti jugu pa se nadaljuje s Krškim, Senovskim ter tudi 
Bizeljskim gričevjem, ta  preide v Krško raven ter se na jugu konča z Gorjanci. 
 
Svet regije Posavje, katerega člani so župani šestih občin v razvojni regiji 
Posavje, je na svoji 12. seji, dne 22.10.2007, zaradi navedenih dejstev sprejel 
sklep, s katerim je odločil, da se naj LAS Posavje vzpostavi na območju celotne 
razvojne regije Posavje.  
 

2.1.3 Strukturne danosti območja  
 
Posavsko hribovje, ki obsega širok pas hribovitega sveta na obeh straneh reke Save med 
Ljubljanskim poljem in Sevniško kotlino, na jugu prehaja v Krško, Senovsko in Bizeljsko 
gričevje. Krško gričevje leži na jugozahodu pokrajine in meri 250 km². Senovsko gričevje leži 
na severu in meri slabih 90 km². Bizeljsko gričevje, ki ga od senovskega gričevja loči potok 
Brestanica, leži na jugovzhodu. Njegova površina je dobrih 120 km².  
 
Posavje sega na jugovzhodu tudi v del Gorjancev. Gorjanci so planotasto hribovje, ki se 
vleče 45 km daleč od jugozahoda proti severovzhodu vzdolž meje s Hrvaško. Meja poteka 
večinoma po najvišjem slemenu, kjer je razvodnica med rekama Krko in Kolpo. Gorjance 
delimo na večinoma hribovit zahodni del, ki se dviga nad Šentjernejem in zahodno od tod, 
gričevnat in hribovit srednji del, ki se dviga nad Kostanjevico na Krki in Podbočjem, ter 
večinoma gričevnat vzhodni del nad Čatežem ob Savi, ki proti vzhodu potone pod debele 
nasutine savskega peska in proda. Gorjanci so sestavljeni iz dveh tektonskih enot, gorjanske 
na severu in žumberske na jugu. Loči ju sosiški prelom.  
 
a) Kmetijske površine 
 
Glavni razlog, da območje LAS Posavje podeželje zaznamuje v tako veliki meri, so ugodne 
naravne danosti za kmetijsko dejavnost, ki je bila nekdaj glavna gospodarska panoga, za 
slovenske razmere pa je še danes nadpovprečno pomembna, kar izraža tudi nadpovprečno 
visok delež kmečkega prebivalstva, ki je 13,5 %.  
 
Ob popisu kmetijskih gospodarstev leta 2000 so vsa zemljišča v uporabi (gozd, kmetijska 
zemljišča in nerodovitna zemljišča) predstavljala kar 61,7 % posavskega površja (v podatek 
nista všteti novo pridruženi občini). Od teh površin je bilo kar 30 % kmetijskih zemljišč v 
uporabi (njive in vrtovi, sadovnjaki, vinogradi ter travniki in pašniki). 
 
Za območje LAS Posavje je značilna izredna pestrost kmetijskih panog, ki jih pogojujejo 
naravne danosti.  
 
Nižinski in uravnani območji Krškega in Brežiškega polja z rodovitno rjavo prstjo nudita 
ugodne pogoje poljedelstvu, pobočja Krškega in Bizeljskega gričevja na prisojnih pobočjih 
poraščajo sadovnjaki in vinogradi, prav tako v občini Bistrica ob Sotli, kjer je skoraj 20 % 
delovno aktivnega prebivalstva zaposlenega v kmetijstvu, na osojnih in višjih gričevnatih 
predelih ter v hribovju pa prevladuje gozd.  
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Hkrati je za dobršen del območja značilna izredna ekstenzivnost kmetijske 
pridelave. Ravno vključevanje v trajnostnih oblik kmetovanja in poudarjanje kmetijske 
dejavnosti kot pomembnega dejavnika pri ohranjanju kulturne krajine in varovanju okolja 
(velik delež površin vključen v mrežo območij Nature 2000) je dodaten pogoj za ohranjanje 
kmetijske dejavnosti na teh območjih.  
 
Ob izredni turistični usmerjenosti regije bo v prihodnosti mogoče tržiti različne oblike 
kmetijske dejavnosti s poudarkom na razširjanju ponudb raznovrstnih dopolnilnih dejavnosti 
na kmetijah. Le enotna turistična promocija lahko v prihodnosti poveča obseg neposredne 
prodaje oz. prodaje kmetijskih pridelkov v za to specializiranih trgovinah. Spremembe v 
razumevanju kmetijske dejavnosti so izredno hitre, zato je za ohranjanje kmetijske 
dejavnosti v regiji odločilno vključevanje (bolje vračanje) mladih na kmetije.  
 
Samo s ciljem spremenjene funkcije in vloge kmeta – da le ta ni več izključno tisti, ki 
prideluje hrano, ampak skozi številne storitvene dejavnosti odločujoče vplive na  življenjsko 
okolje vseh ljudi v Posavju, je lahko (profesionalni) izziv za mlade in kar ni najmanj 
pomembno nujno potrebno, splošno vrednotenje dela v kmetijstvu. 
 
Pestrost rastlinskega in živalskega sveta ter ohranjenost naravne sestave drevesnih vrst so 
naravni potencial posavskega prostora. 
 
Prisotnost posameznih kapitalno močnih nosilcev tržne organiziranosti (zadruge in 
organizacije proizvajalcev) v prihodnosti omogoča tržno organizirati večji del kmetijske 
pridelave – tako v okviru konvencionalne kot tudi integrirane in ekološke pridelave 
(zelenjava, sadje,..) – kot v okviru tržne organiziranosti pridelave - predelave - prodaje 
kmetijskih pridelkov višje kakovosti (Cviček PTP, bizeljsko-sremiška vina, ekološka prireja 
govejega mesa, ekološka pridelava jabolk in drugi potenciali).  
 
Intenzivno usmerjanje v tržno organiziranost bo omogočilo najhitrejše prilagajanja ukrepom 
Skupne kmetijske politike in ohranjanju delovnih mest ali celo povečevanja števila delovnih 
mest v kmetijstvu. Kot izredno pomembne dejavnosti, ki se navezujejo na osnovne 
kmetijske dejavnosti, so tudi vzgoja sadik (trsničarstvo, drevesničarstvo), ribogojstvo, 
gojenje gob, čebelarstvo. 
 
b) Gozdovi 
 
Po podatkih veljavnih gozdnogospodarskih načrtov je površina gozdov v regiji 47.357 
hektarov (občina Sevnica – 16.115 ha; Krško (skupaj z občino Kostanjevica) – 16.638 ha; 
Brežice – 9.927 ha; Radeče – 3.444 ha in Bistrica ob Sotli – 1.233 ha). Gozdnatost regije 
je 49 % in je manjša kot v celotni Sloveniji (60 %).  
 
Ena izmed značilnosti gozdov na tem območju  so zelo velika rastiščna in vegetacijska 
pestrost, ki izhaja iz raznolikih geoloških razmer, razgibanega reliefa in lege regije na stičišču 
predalpskega, panonskega in dinarskega sveta.  
 
Med ohranjenimi gozdovi prevladujejo bukovi gozdovi na nekarbonatnih kameninah (37 %), 
sledijo bukovi gozdovi na karbonatih (31 %), dobovi in gradnovi gozdovi (12 %) ter gozdovi 
na termofilnih in ekstremnih legah (4 %). Več kot 80 % gozdov ima naravno 
ohranjeno drevesno sestavo, kar predstavlja pomemben ekološki potencial tega  
prostora.  
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Lesna zaloga obravnavanega območja znaša 256 m3/ha. V zalogi prevladuje bukev (42 %), 
sledijo ji hrasti s 20 %, ostalih listavcev je 24 %; med iglavci prevladuje smreka (9%), 
ostalih iglavcev (jelka, bori, macesen…) je 5 %. Letni prirastek v regiji je 7 m3/ha.   
 
Med ekološkimi funkcijami se na prvi stopnji poudarjenosti na obravnavanem 
območju največkrat pojavlja biotopska funkcija in to v nižinskem Krakovskem gozdu, na 
rastiščih redkih ali ogroženih vrst (tisa, bodika, lobodika, jarica, rumeni sleč,…), na 
košenicah v gozdni krajini ter v gozdnih otokih v kmetijski krajini. 
 
Po obsegu ji sledita funkcija varovanja gozdnih zemljišč in sestojev (najstrmejši sestoji v GE 
Radeče, strmine ob reki Mirni in Bregani, pobočje Lisce in Orlice) ter hidrološka funkcija 
(območja z veliko izviri in vodna zajetja razporejena po celotnem območju). 
 
Med socialnimi funkcijami na prvi stopnji poudarjenosti so največkrat zastopane zaščitna 
funkcija (na strminah nad infrastrukturnimi objekti ter nad zgradbami), estetska funkcija (ob 
glavnih prometnicah, turističnih objektih in vizualno motečih objektih) in rekreacijska 
funkcija (ob večjih naseljih in turističnih objektih). 
 
Med ekološkimi in socialnimi funkcijami na drugi stopnji poudarjenosti je 
najpomembneje zastopana hidrološka funkcija, ki se pojavlja na območjih s podtalno vodo 
(Krakovo in Dobrava) in na karbonatni matični podlagi s kraškimi pojavi. Sledijo ji še funkcija 
varovanja zemljišč in sestojev, estetska funkcija, rekreacijska funkcija, biotopska funkcija, 
higiensko-zdravstvena funkcija (ob mestih in večjih naseljih ter večjih emisijskih objektih) in 
zaščitna funkcija. 
 
Del gozdov obravnavanega območja leži v regijskem parku Kozjanski park, ki je 
bil ustanovljen leta 1981 kot 'Spominski park Trebče'. Naravne vrednote in kulturna 
dediščina je v območju parka še pod posebnim varstvom, ki ga je potrebno pri načrtovanju 
ukrepov v gozdu in gozdnem prostoru upoštevati. 
 
V obravnavanem območju je razglašenih 1.175 ha varovalnih gozdov (gozdovi z izjemno 
poudarjeno varovalno funkcijo na strminah, gozdne enklave na Krško-brežiškem polju ter 
gozdovi s poudarjeno zaščitno funkcijo nad pomembnejšimi cestami in železnico) ter 5 
gozdnih rezervatov v skupni površini 96 hektarov. 
 
 
c) Naravna dediščina 
  
POSEBNOSTI OBMOČJA NATURE 2000 NA OBMOČJU LAS POSAVJE  
 
Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, razglašenih v državah 
članicah Evropske unije z osnovnim ciljem ohraniti biotsko raznovrstnost za bodoče rodove. 
Posebna varstvena območja so torej namenjena ohranjanju živalskih in rastlinskih vrst ter 
habitatov, ki so redki ali na evropski ravni ogroženi zaradi dejavnosti človeka. To 
najpogosteje pomeni, da je na teh območjih potrebna vzdrževati ugodno stanje z različnimi 
ukrepi, na primer s pašo ali košnjo suhih in vlažnih travnikov po cvetenju in gnezdenju, 
bodisi nekatere dejavnosti opuščati ali njihovo uvajanje preprečiti, npr. agromelioracije 
mokrišč. V tabeli spodaj so navedeni deleži občin v območju Natura 2000 ter slika, ki 
prikazuje ta območja. 
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Preglednica 2: Obseg in delež območij Natura 2000 po občinah 
Ime občine Površina občine (ha) Površina Natura 2000 

(ha) 
Delež v občini (%) 

Brežice  26.811,288 4.880,461 18,2 
Krško  28.652,877 5.820,602  20,31 
Kostanjevica na Krki  5.832,81 4.097,196  70,24 
Sevnica 27.217,217 1.582,779   5,82 
Radeče    5.196,951 1.425,249           27,42 
Bistrica ob Sotli   3.113,631 3.087,276  99,15 
Vir: http://www.natura2000.gov.si/fileadmin/user_upload/razno/delez_po_obcinah.pdf 
 
 
Slika 2: Območja »Natura 2000« na območju LAS Posavje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: http://www.natura2000.gov.si/fileadmin/user_upload/razno/delez_po_obcinah.pdf 
 
 
JOVSI IN DOBRAVA 
 
Jovsi, naravni spomenik, so obsežna poplavna ravnica vzdolž reke Sotle, kjer prevladujejo 
močvirna in vlažna travišča, ki predstavljajo pomemben življenjski prostor številnim živalskim 
vrstam, predvsem pticam (preko 80 vrst ptic; med njimi tudi najbolj ogrožene vrste – kozica,  
kosec, črnočeli srakoper in zlatovranka)1. 
 
Dobrava je ohranjen poplavni gozd, kjer prevladuje hrast dob, kjer gnezdi srednji detel. 

                                                 
1
 Zavod RS za varstvo narave, 
http://www.zrsvn.si/life/sl/informacija.asp?id_meta_type=43&id_informacija=281 
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KRAKOVSKI GOZD 
 
Od nekdaj obsežnih poplavnih gozdov med Krko, Savo in Sotlo se je ohranil le en večji 
dobov gozd, znameniti Krakovski gozd, ki leži med Zakrakovjem na zahodu, Krko na jugu in 
Krškim poljem na vzhodu. Na severu se nadaljuje v gozd Šumo zahodno od Velike vasi pri 
Krškem in gozd Dobravo na jugovzhodnem vznožju Krškega gričevja. V zahodnem delu teče 
potok Lokavec in v vzhodnem potok Senuša; oba pritečeta iz Krškega gričevja. Na jugu 
izvira potok Črnivec, ki se vzhodno od Kostanjevice na Krki izliva v Krko. V Krakovskem 
gozdu, ki meri okrog 30 km2, med drevesi prevladujeta hrast dob in beli gaber. V južnem 
osrčju Krakovskega gozda je iz gospodarjenja izločen 40,5 ha velik del, ki je od 
leta 1952 zavarovan kot naravni rezervat z ohranjenimi pragozdnimi 
značilnostmi. 
Prek Krakovskega gozda ne pelje nobena pot. Vse ceste in kolovozi se slepo končajo, zato je 
osrčje gozda, čeprav samo nekaj kilometrov od glavne ceste in velikih naselij, otok prave 
divjine z mokrotnimi tlemi in orjaškimi stoletnimi debli.2 
 
 
GORJANCI  

So planotasto hribovje, ki se nad krško kotlino dvigujejo do Trdinovega 
vrha (1178 m). Za krajinsko in ekološko podobo gorjancev so 
pomembne košenice z redkimi rastlinskimi vrstami. Posebnost so 
številne kraške jame, med katerimi je najpomembnejša 
Kostanjeviška jama, ki leži ob vznožju Gorjancev pri izviru potoka 
Studena, približno 1 km od Kostanjeviškega otoka. Odkrili so jo leta 
1937, za turistične oglede pa so jo uredili leta 1971. Je ena izmed 
štirih najbolj obiskanih kraških jam v Sloveniji, ki ima na voljo 300 m 
urejenih in osvetljenih poti namenjenih za turistične oglede. 
 

Kostanjeviška jama (Foto: Hrvoje T. Oršanič) 
 
 
AJDOVSKA JAMA  
 
Po domače tudi Kartuševa jama pri Nemški vasi je kulturni spomenik državnega pomena ter 
naravna vrednota državnega pomena Nature 2000. Jama je podkvaste oblike in ima dva 
vhoda. Je arheološko najdišče iz 19. stoletja. V njem biva južni podkovnjak (netopir). 
 
 
ZAVAROVANA OBMOČJA 
 
KOZJANSKI PARK 
 
Kozjanski park je zavarovano območje narave, ki se v veliki meri prekriva z območjem veliko 
20.600 ha z 10.700 prebivalci. Kozjanski park je pokrajina mnogih obrazov. Raznovrstnost in 
lepota ohranjene narave, mogočna kulturna dediščina in prebivalci so danosti, ki zaokrožajo 
Kozjanski park v tisto varstveno in razvojno kategorijo, ki lahko bistveno prispeva k 
nastajanju sonaravnega in gospodarsko uspešnega življenja.  
 
Kozjanski regijski park je bil razglašen leta 1999, s sprejetjem zakona v slovenskem 
parlamentu. Takrat se je tudi preimenoval iz nekoč Spominskega parka Trebče v Kozjanski 
regijski park.  

                                                 
2 Slovenija. Pokrajine in ljudje, Perko Drago et al. Založba mladinska knjiga, 1999, str. 674-675 
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70 % območja Kozjanskega parka spada v področje Natura 2000, ki zajema SCI 
območja: Bohor, Orlica, Dobrava – Jovsi in eno SPA območje: Kozjansko–Dobrava–Jovsi.  
 
Delež površine posamezne občine na območju LAS Posavje, ki sodi v območje Kozjanskega 
parka je različno, in sicer: Bistrica ob Sotli (100 %), Brežice (21 %) in Krško (2 %). Že dalj 
časa obstaja pobuda tako strokovnjakov kot tudi sosednjih občin, da se zavarovano območje 
Kozjanskega parka širi proti zahodu. Upravljalec zavarovanega območja je Javni zavod 
Kozjanski park s sedežem v Podsredi. Park ne samo, da pomeni priložnost - hkrati pomeni 
tudi kvaliteto življenja. 
 
Na obstoječem in predvidenem širitvenem območju (Bohor, Lisca, Veliko in Malo Kozje, 
dolina Gračnice, Žusem in Rudnica) Kozjanskega parka je evidentiranih 268 predlogov za 
naravne vrednote in 322 predlogov za kulturno dediščino oziroma kulturni spomenik. Število 
predlogov redno narašča, kar je le eden izmed dokazov velike vrednosti obstoječega in 
načrtovanega širitvenega območja Kozjanskega parka, tako na področju narave kot kulture.  
 
 
NARAVNE VREDNOTE NA OBMOČJU LAS POSAVJE 
 
Poleg območij Nature 2000 in zavarovanih območij se Posavje ponaša s svojo bogato 
biotsko pestrostjo tudi z ostalimi območji naravnih vrednot. 

 
Rastlinske vrednote: rastišče 
rumenega sleča na Vrheku in pri Boštanju 
(največje nahajališče v Sloveniji), rastišče 
Clusijevega svišča (encijana) pri Sv. 
Lovrencu, rastišče navadne jarice na 
Bohorju, Močvirska logarica v Krakovskem 
gozdu, Kranjski šebenik na Svibnem.  
 
 

Navadna jarica (Foto: H.T. Oršanič)            Rastišče Clusijevega svišča na Lovrencu (Foto: H. T. Oršanič) 

 
V neposredni bližini Koče na Bohorju najdemo tudi naravne vrednote: Okno, Igla in Petrova 
skala. 
Posavje je bogato z vodnimi viri: Reke Krka, Sava in Sotla, številni ribniki in Bohorski 
slapovi (Bojanca, Pekel, Ubijavnik, Bojavnik), potoki, studenci in termalni vrelci (Terme 
Čatež, Klunove toplice). 
 
Ostali pomembni parki so še: grajski park Mokrice, grajski park ob gradu Pišece, park pri 
gradu Brežice, grajski park pri gradu Sevnica, Park Dvor v Radečah. 
 

Pomembna drevesna dediščina v regiji:  
- Nujčev hrast v Gregovcih pri Bizeljskem (najdebelejši 

hrast doba v Sloveniji, ki propada zaradi naselitve črva – 
hrastovega kozlička),  

- Hrast v Cundrovcu,  
- Hrast v Malencah,  
- Beli gaber pri Kostanjevici,  
- Skorš v Drenovcu,  

 
Hrast v Malencah (Foto: Morana Polovič) 
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- Gašperjev kostanj na Močilnem (najdebelejši domači kostanj v Sloveniji),  
- Jeračeva smreka na Jatni, oboje v občini Radeče ter 
- tisa, skorš, bukev in  
- srebrni park jelk na Bohorju. 
 

Omeniti velja tudi zbirko mineralov, rud in fosilov na Senovem. 
 
 
EKOLOŠKO POMEMBNA OBMOČJA 
 
Ekološko pomembno območje (EPO) je po Zakonu o ohranjanju narave območje habitatnega 
tipa, dela habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki pomembno prispeva k ohranjanju 
biotske raznovrstnosti. Ekološko pomembna območja so eno izmed izhodišč za izdelavo 
naravovarstvenih smernic in so obvezno izhodišče pri urejanju prostora in rabi naravnih 
dobrin. Za gradnjo objektov na teh območjih, ki niso obenem območje Natura 2000, 
zavarovano območje ali območje naravnih vrednot, ni treba pridobiti naravovarstvenih 
pogojev in soglasja. 
  
Med takšna območja sodi območje Ajdovske jame v  občini Krško, in sicer zaradi 
posebnega traviščnega habitata.  
 

2.1.4 Stanje infrastrukture  
 
Osnovna infrastruktura je življenjskega pomena za razvoj, izboljšanje ekonomskega položaja 
in kakovosti življenja v mestu in na podeželju. Za kakovost bivanja in razvoj gospodarskih 
dejavnosti so ključne cestne povezave, vodooskrba, urejena komunalna infrastruktura in 
telekomunikacije, za kakovost življenja pa je izredno pomembna družbena infrastruktura 
(izobraževalne in zdravstvene ustanove, objekti za kulturo in šport). 
 
Poleg osnovne infrastrukture je za izboljšanje ekonomskega položaja na podeželju potrebno 
razviti tudi turistično infrastrukturo, ki je predpogoj za trženje turizma (tematske poti, 
namestitvene zmogljivosti, igrišča, zaprti in odprti prireditveni prostori, razgledišča, ...).  
 
a) Prometna infrastruktura  
 
Geostrateška lega Slovenije v osrčju Evrope je ena njenih od konkurenčnih prednosti. Leži 
na stičišču trgovskih in blagovnih poti med JV Evropo, Balkanom in zahodom Evrope. Glavni 
prometni žili sta 5. koridor (med Lyonom, Trstom, Koprom, Ljubljano in Budimpešto) in 10. 
koridor, ki povezuje sever in jug Evrope. Posavje seka tudi tretja razvojna os, ki povezuje 
regionalna središča Koroške, Savinjske-Šaleške regije, Posavja, Dolenjske in Bele krajine. 
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Slika 3: Prometni koridorji 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Spletna stran -  Slovenske železnice, avgust 2006 
 
Državno in regionalno omrežje cestne in železniške infrastrukture je na območju Posavja 
relativno dobro razvito, predvsem v ravninskem delu občin Krško, Brežice in 
Kostanjevica na Krki, slabše so pokrita hribovita območja Gorjancev ter sevniško območje, 
krško hribovje in Bizeljsko, ter predvsem kozjanski del občine Bistrica ob Sotli. 
 
V izgradnji so prometne povezave v smeri Ljubljane oziroma Zagreba (avtocesta). Znatni 
potencial pa predstavlja tudi vojaško letališče Cerklje ob Krki. 
 
Predvsem regionalne ceste Bizeljsko-Brežice, Senovo-Bistrica ob Sotli, Radeče-Sevnica, 
Sevnica-Krško in Krško-Kostanjevica na Krki so pomembne zaradi povezljivosti občinskih 
središč, saj omogočajo neovirano povezavo z upravnimi in industrijskimi središči. 
Neurejenost  povezav v teh območjih negativno vpliva na razvoj turizma in demografsko 
sliko kraja, ker se vedno več ljudi seli v urbana središča. 
 
Če hočemo ohraniti poseljenost hribovitih območij, je nujno treba zagotoviti prometno kakor 
tudi vodovodno in energetsko infrastrukturo. Pokazala se je tudi nezadostna trdnost cest na 
plazovitih območjih v hribovitih legah, kjer je gradnja zahtevnejša in je treba utrjevati traso 
in zagotoviti redna sanacijska dela. Velik problem se kaže tudi pri zimskem čiščenju 
regionalnih cest v hribovitih predelih. 
 
Javne ceste skupaj tvorijo 2.766,4 km, državne ceste 345,8 km, občinske ceste 2.420,7 km, 
lokalne ceste 793,9 km ter javne poti 1.541 km, kar predstavlja skupaj 7,19 % celotnih 
javnih cest v Sloveniji. 
 
Zaradi prepletanja rabe prostora je veliko javnih cest pomembnih tudi za gospodarjenje z 
gozdovi, gozdne ceste pa so ohranile svoj status v neposeljenih in zaprtih gozdnih predelih.  
 
Odprtost gozdov s cestami je zadovoljiva, problemi pa se pojavljajo po rekonstrukcijah in 
asfaltacijah lokalnih cest, saj njihovi upravljalci potem prepovedujejo vlačenje lesa na te 
ceste in prevoz sortimentov z gozdarskimi kamioni. 
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Še vedno so premalo izkoriščene možnosti, ki ga daje železniško omrežje. Preko regije 
poteka X. panevropski prometni in infrastrukturi koridor, ki ga država podaja v 
ospredje kot razvojni potencial. 
 
  Preglednica 3: Stanje infrastrukturne opremljenosti na območju LAS v letu 2005 

 
Dolžine cest 
po 
kategorijah, 
po občinah, 
letno za 2005 
v km 

Bistrica ob 
Sotli Brežice 

Kostanjevica 
na Krki Krško Radeče Sevnica 

Dolžina 
cest po 
kategorijah 
skupaj 
razvojna 
regija 
Posavje 

Javne ceste 
skupaj 124,2 840,5 * 941,6 122,7 737,4 2.766,4 

Državne ceste 12,8 109,8 * 107,5 20,3 95,4    345,8 
Občinske 
ceste 111,4 730,7 * 834,2 102,4 642 2.420,7 

Lokalne ceste 39,3 260 * 229,8 39,8 225    793,9 

Javne poti 72,1 447,6 * 550,2 60,9 410,2 1.541,0 
Priključenost 
gospodinjstev 
na javno 
kanalizacijo v 
%,  2002 5,1 30,1 * 39,4 45 31,4     32,1 
Javni odvoz 
odpadkov, 
2005,  v tonah 505 8.010 * 10016 4683 1429 24.643 

  Vir: Dodatek k Regionalnemu razvojnemu programu regije Posavje za obdobje 2007-2013 za občini    
  Radeče in Bistrica ob Sotli 
  *podatki za Občino Kostanjevica na Krki so zajeti v podatkih za Občino Krško 
 

b) Informacijsko komunikacijska infrastruktura 
 
Telekomunikacijska infrastruktura je pomembnejši dejavnik, ki vpliva na razvitost regije. 
Večina občin je že priključena na digitalne telefonske centrale in ponuja možnost priključitve 
ISDN ali ADSL linije. Večina občin, ki imajo sedež v isti stavbi kot upravne enote, si 
zagotovijo povezavo preko HKOM omrežja, za kar morajo izvajati določene varnostne 
ukrepe. 
 
Trendi v  telekomunikacijski infrastrukturi so na območju LAS Posavje usmerjeni v: 

� izgradnjo strukturiranih lokalnih omrežij s koncentratorji, preklopniki in 
usmerjevalniki 

     s podporo V-LAN in E-LAN rešitev, s čemer se poveča prepustnost, hkrati pa zagotovi      
     izgradnja sodobnih omrežij, 
� uporabo brezžičnih omrežij za stranke v občinah, 
� izgradnjo strukturiranega UTP ožičenja, ki bo omogočalo uporabo posameznih 

kablov, 
� izgradnjo tako računalniškega kot tudi telekomunikacijskega omrežja, 
� vzdrževanje obstoječih omrežij ter priključitev le-teh na omrežje HKOM 
� povečanje hrbtenice lokalnih omrežij na vsaj 100 Mb/s,  
� povečanje pasovne širine za dostop do interneta na najmanj 1 Mb/s,  
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� vzpostavitev navideznih omrežij za posamezne skupine uporabnikov in strežnikov 
(npr. za dostope iz strežnikov občinskih uprav na strežnike javne uprave ali za 
dostope določenih skupin uporabnikov do strežnikov občinskih uprav).  

 
Nadaljnja potreba po vedno večjih hitrostih prenosa podatkov narekuje izgradnjo hrbteničnih 
omrežjih s tehnologijo optičnih vlaken, ker je trend povečevanja hitrosti tako velik, da bi bilo 
omrežje s 100MB/s kmalu premajhno za prenos multimedijskih vsebin. 
 
Potrebna je vzpostavitev IP telefonije med lokalnimi skupnosti, znotraj lokalnih skupnosti, ki 
so locirane na različnih lokacijah, in za klice v tujino, saj se bodo na ta način telefonski 
stroški lokalnih skupnosti precej zmanjšali.  
 
Območje je v večjem delu pokrito z radijskim in televizijskim signalom. Območje je pokrito s 
signalom mobilne telefonije, vendar se z oddaljevanjem od strnjenih naselij slabša pokritost 
s signalom. V teh predelih tudi ni razvito kabelsko omrežje.  
 
V zadnjih treh letih je posavsko podeželje pridobilo tudi javne e-točke: Terme Čatež ob Savi,  
Mladinski center Brežice, Zavod za podjetništvo in turizem Brežice, Agencija za mlade Punkt, 
Informat Brežice, Gostilna in penzion Les, Knjižnica Brežice v občini Brežice, Podjetniški 
center Krško, Valvasorjeva knjižnica Krško, Klub DZMP, Multimedijski center Krško, Agencija 
za mlade Punkt, Karbid Senovo v občini Krško, Osnovna šola Sava Kladnika v občini Sevnica 
ter Knjižnica Radeče v občini Radeče. 
 
 
c) Energetska infrastruktura 
 
Regija Posavju predstavlja pomemben elektro-energetski bazen, saj letno proizvede kar cca. 
37,9 % celotnih potreb po električni energiji v Sloveniji. Pri tem ima največjo vlogo 
Nuklearna elektrarna Krško, del energije pa ustvarjajo tudi Termoelektrarna Brestanica in 
hidroelektrarni Vrhovo in Boštanj. V prihodnosti bo imela energetika v regiji še 
pomembnejšo vlogo, saj se na spodnjem toku reke Save izgrajujeta še pretočni 
hidroelektrarni Blanca in Krško, načrtujeta se tudi Hidroelektrarna Brežice in Mokrice.   
 
Prav tako je zgrajeno magistralno plinovodno omrežje, v posameznih posavskih občinah pa 
so že skoraj dokončani tudi srednjetlačni plinovodi. Omenjeno pa z vidika vpliva na okolje in 
na izgled krajine pomeni za regijo velik izziv. V okolju se kažejo tendence po koriščenju 
alternativnih virov energije. 
 
 
d) Komunalna infrastruktura  
 
Večina naselij na območju LAS ima urejena vodovodna omrežja, ki pa so zaradi svoje 
dotrajanosti marsikje potrebna obnove. Na onesnaženost vodnih virov vplivajo kmetijstvo, 
industrija in prekomerna poselitev v urbanih predelih. Ureditev odvajanja odpadnih voda je 
eden od ciljev okoljske direktive o varstvu voda. Regija Posavje se uvršča takoj za Pomursko 
regijo, ki ima najnižji delež prebivalstva, priključenega na javno kanalizacijo. Delež 
prebivalstva, priključenega na javno kanalizacijo, se je s priključitvijo občin Radeče in 
Bistrice ob Sotli, ki ima samo 5,1 % priključenih stanovanj na javno kanalizacijo, še znižal.  
 
Stanje na področju ravnanj z odpadki je nezadovoljivo, predvsem glede količin odloženih 
odpadkov na odlagališčih, ki so še vedno previsoke, nizkega deleža ločeno zbranih frakcij 
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zaradi nezgrajenih zbirnih centrov in nezaupanja v nove okoljske tehnologije ter koristne 
uporabe odpadkov ali njihovih sestavin, ki zajema predvsem reciklažo odpadkov za 
predelavo v surovine in ponovno uporabo odpadkov ter uporabo odpadkov kot gorivo v 
kurilni napravi ali industrijski peči ali uporabo odpadkov za pridobivanje goriva. 
 
Ključna naloga na področju ravnanja z odpadki je vzpostavitev celotne infrastrukture za 
ravnanje z odpadki (regijske zbiralnice, kompostarne, ločevanje odpadkov na izvoru). Na 
območju delujeta dva regijska centra za ravnanje z odpadki: CEROZ, d.o.o. , ustanovljen na 
pobudo zasavskih občin, in velja za Občino Radeče, ter CeROD Dolenjske, ki deluje na 
področju spodnjeposavskih občin. 
 
 
e) Zdravstvo in socialno varstvo 
 
Zdravstveni domovi: v Bistrici ob Sotli je zdravstvena postaja Zdravstvenega doma 
Šmarje pri Jelšah, v  Brežicah z enoto na Bizeljskem, v Krškem z enotama v Kostanjevici na 
Krki in na Senovem, v Radečah in Sevnici. V Brežicah je tudi splošna bolnišnica. Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije za Brežice, Kostanjevico na Krki, Krško in Sevnico je v 
Krškem, Radeče in Bistrica pa spadata pod celjsko območno enoto. 
 

Največje število med zasebnimi izvajalci v Spodnjeposavski regiji predstavljajo zasebni 
izvajalci splošnega zobozdravstva in splošne medicine. Večina izvajalcev zdravniških storitev 
pa ima še vedno javni status. 
 
Socialno varstvene storitve izvajajo centri za socialno delo v Brežicah, Krškem in Sevnici, 
varstvo starejših pa izvajajo Dom starejših občanov  v Krškem, Dom upokojencev in 
oskrbovancev Impoljca (kombinirani zavod): enota Impoljca – posebni zavod, Dom 
upokojencev v Brežicah in Sevnici ter Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem mostu 
(kombinirani zavod).  
 
 
f) Področje kulture 
 
V regiji je več knjižnic, in sicer Knjižnica Brežice, Valvasorjeva knjižnica z oddelkom za 
mladinske dejavnosti v starem delu Krškega in enotami po občini Krško, Kapucinska 
knjižnica  v Krškem ter knjižnica v Sevnici.  V  Bistrici ob Sotli je dislocirana enota Knjižnice 
Šmarje pri  Jelšah ter v Radečah dislocirana enota Knjižnice Laško. Na območju delujejo 3 

Zveze kulturnih društev ter 62 različnih kulturnih 
društev ter 12 kulturnih domov. 
 
Regija se ponaša s številnimi galerijami ter 
razstavnimi prostori: 

- Galerija Božidarja Jakca v nekdanjem 
Kostanjeviškem cistercijanskem samostanu 
in Forma Viva, 

-  Lamutov likovni salon v Kostanjevici na 
Krki,  

- Galerija Vladimirja Štovička,  
- Galerija v Krškem. 

Cisterijanski samostan (Foto: Morana Polovič) 
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g) Področje športa 
 
Številna športna društva so povezana v Športno zvezo v Sevnici, Brežicah in Krškem. Na 
območju delujeta dva rokometna kluba (Brežice in Dobova). V Posavju so še nogometni 
klubi, teniški klubi Brezina, Brežice, Krško, Atletski klub in Rekreativno društvo Brežice, 
strelski klub, konjeniška društva, Lokostrelski klub Čatež ob Savi, smučarski klubi, 
namiznoteniški klubi, plavalni klub Celulozar Krško, kolesarska društva, rokometni ter karate 
klubi. 
 
 
h) Področje medijev 
 
V regiji imamo regijski časopis Posavski obzornik, obstajajo pa še Grajske novice Občine 
Sevnica in radijske postaje: Radio Energy Krško, Radio Aktual na frekvencah bivših radijskih 
postaj Radio Brežice in Radio Sevnica. Območje LAS Posavje pa pokrivajo tudi novinarji -
dopisniki RTV Slovenije, Dolenjskega lista, Dela, Dnevnika, Mesečnika, TV Vaš Kanal Novo 
mesto, Slovenske tiskovne agencije, radia Studio D, Radia Krka in drugih brezplačnikov, ki so 
v porastu. 
 
 
i) Turistična infrastruktura 
 
Največ nastanitvenih zmogljivosti se nahaja v občini Brežice, predvsem v Termah Čatež, 
medtem ko občini Bistrica ob Sotli in Radeče nimata nastanitvenih zmogljivosti.  
 
Na območju LAS Posavje imamo 8 hotelov, 1 kamp, 2 penziona, 14 gostiln in gostišč z 
namestitvenimi kapacitetami, 4 turistične kmetije z nastanitvijo, 4 ostale namestitvene 
objekte ob vinskih cestah ter 8 ponudnikov zasebnih sob (t.i sobodajalcev). Po podatkih iz 
leta 2004 je bilo v Posavju skupno 4.042 stalnih ležišč. 
 
Za območje LAS Posavje je značilna pestra turistična in športna infrastruktura. Po popisu 
turistične in športne infrastrukture v letu 2004 so v regiji 4 vinsko turistične ceste, skupaj 40 
pohodniških in drugih tematskih poti, 2 kolesarski poti, 6 kopališč, 1 zdravilišče, 2 točki za 
zmajarstvo in padalstvo, 9 plezalnih sten, 44 športno rekreativnih objektov, 2 stadiona in en 
hipodrom. 
 
V Posavju je 40 tematskih poti, ki so tudi ustrezno označene in urejene.  
 
Zelo znane so tudi gozdne učne pešpoti – Gozdna učna pot Pišece, Sromeljska gozdna 
pot, Ressljeva gozdna pot, Oglarska pot, Turistično-zgodovinska-gozdna pot na Svibno, 
Gozdna pot Loka, Gozdna pot Azaleja ter vodna učna pot Gabernica.  
 
Ostale pohodniške poti: Zasavska planinska transverzala, del Evropske pešpoti E6, 
Evropska pešpot E7, Emina romarska pešpot, Zdolske poti, Bohorske poti, Pot na Lisco 
(947m), Podboške poti, Ajdovska pot, Veselova pot zdravja, Gobarsko-dninarska pešpot, 
Čebelarsko-vinogradniška pot, Brežiška planinska pot, Artiška sadjarska pešpot, Pot k 
repnicam, Koščeva pot v Jovse, Vidova pot, Radeška planinska pot, Pot na Nebeško goro, 
Pot iz Radeč na Kum, Krekova pohodna pot, Sejemska pot Preska, Sevniška planinska pot, 
Naravoslovna učna pot Azaleja v Boštanju,  Polje ob Sotli-Križan vrh-Trebče-Bistrica ob Sotli, 
Trebče - Križan vrh - Hrastje in Bistrica ob Sotli - Sv. Gore (romarsko središče) - Kunšperk 
(graščina) ter spominske poti: po poteh dr. Sušina, po poteh brežiške čete. 
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Svibno (Foto: Morana Polovič) 
 
Konjeniške poti so v občini Radeče, drugod pa še niso urejene, vendar v zadnjem obdobju 
prihaja pobuda po ureditvi, označitvi in vzdrževanju jahalnih poti predvsem s strani jahalnih 
društev. 
 
Bazenski kompleksi in wellness ponudba – so v Termah Čatež, po en bazen pa še v 
Krškem, Brestanici, Sevnici in Radečah, sankališče na Planini in smučišče Lisci.  
 
Tenis igrišča so v Termah Čatež, Brežicah, Krškem  ter golf igrišča na gradu Mokrice. 
 

2.2 GOSPODARSKI POLOŽAJ OBMOČJA LAS  
 

2.2.1 Opis glavnih gospodarskih dejavnosti 
 
V gospodarski strukturi dejavnosti je glede na slovenske razmere v Posavju nadpovprečna 
zastopanost sekundarnih dejavnosti. Regija ima še vedno močno razvito industrijo. 
Najpomembnejši industrijski kraj je Krško z gradbeno, kovinsko-predelovalno, energetsko in 
živilsko industrijo, sledi mu Sevnica s tekstilno, kovinsko, gradbeno, kemično in lesno 
industrijo, v Brežicah pa so se razvili manjši obrati strojno-kovinske, pohištvene in 
predelovalne industrije. V občini Radeče pa je močno zastopana papirna industrija, kjer je v 
preteklosti vse temeljilo na delovanju podjetja Radeče Papir.  
 
Zadnja leta so predvsem tekstilno, kovinsko in papirno industrijo na območju LAS pestile 
velike težave. Mnogo obratov je propadlo ali so bili v stečajnem postopku, kar je pred leti 
brezposelnost na območju še povečalo. 
 
V sekundarnem sektorju ima v Posavju velik pomen energetika. Regija v 
slovenskem prostoru predstavlja pomemben energetski bazen, saj letno proizvede kar cca. 
37,9% celotnih potreb po električni energiji v Sloveniji. Pri tem ima največjo vlogo Nuklearna 
elektrarna Krško, z močjo 727 MW (Podatki NEK), ki proizvede približno četrtino potreb 
električne energije v Sloveniji. Energetska obrata v regiji predstavljata še Termoelektrarna 
Brestanica in hidroelektrarni na Vrhovem in Boštanju. V izgradnji so se preostale 
hidroelektrarne na Savi do meje s Hrvaško (Blanca, Krško, Brežice, Mokrice). 
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Preglednica 4: Struktura podjetij po gospodarskih dejavnostih v letu 2006 
Dejavnost Bistrica 

ob 
Sotli 

Brežice Kostanjevica 
na Krki 

Krško Radeče Sevnica Skupaj % 

Kmetijstvo 3 37 4 48 3 42 137 2,78% 
Ribištvo  1 1 4 1 2 9 0,18% 
Rudarstvo  1  2  1 4 0,08% 
Predelovalne 
dejavnosti 12 174 23 249 39 178 675 13,69% 

Oskrba z elektr. 
in plinom 

 1  5 2 3 11 0,22% 

Gradbeništvo 5 140 14 200 11 209 579 11,74% 
Trg., popr. 
mot. vozil, Izd. 
široke potr. 

7 361 14 237 54 161 834 16,92% 

Gostinstvo 5 112 10 105 17 53 302 6,13% 
Promet, 
skladiščenje,  8 110 17 111 14 102 362 7,34% 

Finančno 
posredništvo 

 11  7 1 6 25 0,51% 

Poslovanje z 
nepremičninami 

1 201 18 209 30 116 575 11,66% 

Javna uprava, 
obramba, zav. 2 58 4 50 10 29 153 3,10% 

Izobraževanje 1 19 3 23 6 12 64 1,30% 
Zdravstvo, 
socialno 
varstvo 

1 37 3 51 7 28 127 2,58% 

Ostale drž. 
storitve 14 344 33 377 73 232 1073 21,76% 

SKUPAJ 59 1607 144 1678 268 1174 4930 100 % 
Vir: Ajpes – Podatki o številu poslovnih subjektov, vpisanih v Poslovni_register Slovenije na dan 31. 
12. 2006  
 

Od podjetij na območju LAS Posavje jih največ deluje v dejavnosti trgovine, popravil 
motornih vozil, izdelkov široke potrošnje (16,92 %), nato pa jima sledita predelovalna 
dejavnost, gradbeništvo in poslovanje z nepremičninami, najem, poslovne storitve. Velik 
delež v strukturi predstavljajo ostale državne storitve, kar 21,76 %. 
 

Izziv območja je tudi izboljšati podjetniško kulturo in zagotoviti pomembno mesto 
podjetništvu kot vrednoti. Podjetniška kultura na podeželju je na nizki ravni, zaradi česar 
moramo kot regija z velikim deležem kmečkega prebivalstva izboljšati podjetniško kulturo 
tudi na podeželju in s tem prispevati k razvoju podeželja. 
 
Za večji razmah podjetništva je nujno treba pristopiti k odpravljanju administrativnih 
postopkov, s katerimi se srečujejo podjetniki in ki jim pomenijo eno glavnih poslovnih ovir. 
 
Potrebe podjetniškega okolja kažejo na povpraševanje po tveganih virih financiranja 
(garancije, ugodni krediti za nastajajoča in nova podjetja) in po neposrednih spodbudah za 
ustanovitev, zagon, rast podjetij in za povečevanje dodane vrednosti na zaposlenega v MSP.  
 
V regiji primanjkuje finančnih virov za financiranje ustanovitve in rasti podjetij. Razlogi za to 
so nerazvit kapitalski trg, pomanjkanje skladov tveganega kapitala, premalo neposrednih 



 23 

investicij tujcev, bančni instrumenti niso prilagojeni financiranju ustanavljanja in rasti 
podjetij, premalo državnih subvencij. 
 

2.2.2 Stanje na področju gospodarstva 
 
V regiji Posavje je v devetdesetih letih zaznamoval gospodarski pretres z razpadom velikih 
gospodarskih sistemov, značilna je tudi močna fluktuacija delavcev v druge regije skupaj z 
odhodom mladih, šolanih ljudi iz regije. 
 
Podjetniške aktivnosti, ki se odvijajo v regiji na podeželju, so izrazito razvite v storitvenih 
dejavnosti, v središčih mest pa obstajajo veliki gospodarski subjekti. Vedno več je zanimanja 
za samozaposlovanje tudi v kmetijstvu, kako tudi v vseh ostalih dejavnosti, prevladujejo pa 
samozaposlitve v storitvenih dejavnostih. 
 
 
a) Stanje kmetijskih dejavnosti 
 
V letu 2004 je, gledano z vidika celotne države, kmetijstvo in gozdarstvo prispevalo 2,2 % k 
skupnemu BDP in zaposlovalo 10,5 % vseh zaposlenih v državi. Kljub vse manjšemu deležu, 
ki ga kmetijstvo predstavlja v slovenskem gospodarstvu, ostaja ekonomski pomen sektorja 
še vedno večji, kot je v povprečju EU-25. Ob zmanjševanju gospodarskega pomena 
kmetijstva se povečujejo druge funkcije kmetijstva, ki vplivajo na razvoj – večnamenskost 
kmetijstva. Produktivnost dela je eden glavnih kazalnikov konkurenčnosti gospodarstva, tudi 
kmetijstva. Pogoj za doseganje višje stopnje rasti produktivnosti pa je bolj izobražena 
delovna sila in tehnološko zahtevnejša proizvodnja oz. specializacija kmetijskih dejavnosti.  
 
Za posavske kmetije je značilna slaba zemljiška in posestna struktura, nizka stopnja 
specializacije pridelave in razmeroma nizka delovna intenzivnost. Izoblikovana je 
socioekonomska struktura kmetijskih gospodarstev, kjer prevladujejo mešane kmetije, ki 
kombinirajo dohodke iz različnih virov in kjer je kmetijstvo pogosto predvsem dodatna in ne 
glavna aktivnost.  
 
Iz neskladja med udeležbo kmetijstva v dodani vrednosti in strukturo zaposlenosti lahko 
sklepamo na nizko produktivnost panoge v primerjavi z drugimi dejavnostmi, ob tem pa tudi 
vse večjo ekonomsko-socialno ogroženost (kmečkega) podeželskega prebivalstva. K nizki 
produktivnosti dela pomembno prispevajo številni dejavniki, med katerimi lahko izpostavimo 
neugodno starostno, izobrazbeno in posestno strukturo ter nizko stopnjo specializacije 
proizvodnje na kmetijskih gospodarstvih.  
 
Slovensko, prav tako tudi posavsko kmetijstvo, ima izrazit dohodkovni problem. Dohodki v 
kmetijstvu zaostajajo za povprečnimi v gospodarstvu za okoli 50 %. Spreminja se tudi 
struktura ustvarjenega dohodka na kmetijah -  povečuje se pomen neposrednih plačil 
prvega stebra in izravnalnih plačil drugega stebra skupne kmetijske politike. Zaradi 
neugodnega dohodkovnega položaja je lastna sposobnost kmetijskih gospodarstev za 
izvajanje naložb šibka. V zadnjih letih so se naložbe v kmetijstvu povečale iz naslova 
povečanih sredstev za prestrukturiranje iz evropskih in nacionalnih virov, še vedno pa so 
bistveno pod nujnim obsegom investicij v tehnološke posodobitve za ohranjanje delovnih 
mest v kmetijstvu.  
 
Eden glavnih omejitvenih dejavnikov pri vzpostavljanju konkurenčnosti kmetijstva tudi v 
Posavju so kmetijska zemljišča (nerazpoložljivost kmetijskih zemljišč za kmetijska 
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gospodarstva, razparceliranost, lastniška struktura). Problem rabe kmetijskih zemljišč bo v 
prihajajočem programskem obdobju še večji zaradi reforme 1. stebra skupne kmetijske 
politike (višja plačila po hektarju kmetijskih površin bodo zvišala pritisk na rabo oz. višino 
najemnine kmetijskih zemljišč). 
 
Posavsko regijo zaznamuje tudi nadpovprečno visok delež kmečkega prebivalstva, ki je bil 
ob popisu prebivalstva v letu 2002 kar 13,5 %. To je še posebej očitno v občini Bistrica ob 
Sotli, kjer se večina prebivalcev te občine ukvarja s kmetijstvo in spremljevalnimi 
dejavnostmi. Razlogi za takšno stanje so predvsem v odsotnosti industrije ter slabi 
gospodarski ter spremljajoči  infrastrukturi.  
 
Poleg svoje osnovne funkcije pridelave hrane je kmetijska dejavnost odločujoča 
pri oblikovanju in ohranjanju izgleda kulturne krajine in naravnega okolja. 
Urejeno podeželje z urejeno kulturno krajino vpliva na kakovost bivalnega okolja in 
preživljanje prostega časa. 
 
Število družinskih kmetij v regiji Posavje je 6.245, od tega jih je v občini Bistrica ob Sotli 
252, Brežice 2.075, v občini Krško (in Kostanjevica na Krki) 2.237, v občini Radeče 241 in v 
Sevnici 1.440, delež družinskih kmetij v regiji v primerjavi s Slovenijo (86.320) je 7,2 %, te 
so v povprečju velike 4,7 ha. 
 
Preglednica 5: Število družinskih kmetij na območju LAS Posavje in povprečna velikost 
kmetij  

 
Občina Število kmetij Povprečna velikost kmetij 

(ha) 

Brežice 2.075 4,5 
Krško 2.237 4,6 

Kostanjevica na Krki novo nastala občina, zato so podatki zajeti 
pod občino Krško / 

Sevnica 1.440 4,9 
Radeče 241 4,3 
Bistrica ob Sotli 252 5,2 
SKUPAJ na območju LAS 6.245 4,7 
Vir: SURS, Popis kmetijskih gospodarstev, 2000 
 
Za posavske kmetije je značilna slaba zemljiška in posestna struktura, nizka 
stopnja specializacije pridelave in razmeroma nizka delovna intenzivnost.  
 
Velikostna struktura kmetij na večinskem območju LAS je neugodna; kmetije so majhne 
in razdrobljene. Kar 37,6 % kmetij obdeluje do 5 ha kmetijske zemlje (lastne in v najemu), 
28,8 % jih obdeluje do 2 ha, 24,5 % od 5-10 ha in samo 9,1 % kmetij obdeluje več kot 10 
ha kmetijskih zemljišč.3 Na območju Kozjanskega prevladujejo kmečka gospodarstva 
velikosti 2-4 ha (29,2 %).  
 
Ekonomska velikost kmetijskih gospodarstev (ESU)4 relativno dobro ocenjuje 
kapitalsko sposobnost, pa tudi vitalnost kmetijskih gospodarstev. V EU je povprečna 
ekonomska velikost kmetijskih gospodarstev 16,8 ESU.5 Povprečno ekonomsko velikost 

                                                 
3 SURS, Popis kmetijskih gospodarstev 2000 
4 ESU - ekonomsko velikost kmetijskega gospodarstva dobimo, da seštejemo zmnožke SGM (Standard Gross Margin – 
standardizirana pokritja) za posamezne pridelke. (Standardizirano pokritje je razlika med predvidenimi prihodki in specifičnimi 
spremenljivimi stroški pridelave na hektar ali na glavo živine.) ESU je po zadnjih podatkih Eurostata enaka vrednosti 1200 EUR. 
5 Eurostat, 2000 
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kmetijskih gospodarstev dosega v Posavju samo 3,6 % kmetij. Ekonomska velikost kmetij 
predstavlja resen razvojni problem in sposobnost prilagajanja evropskemu trgu s kmetijskimi 
pridelki. 
 
Izobrazbena struktura gospodarjev na kmetijah je nizka: 14,8 % gospodarjev je 
brez izobrazbe ali imajo nedokončano osnovno šolo, 41,6 % gospodarjev ima osnovnošolsko 
izobrazbo, 28 % gospodarjev ima poklicno izobrazbo, 15,6 %  pa srednjo ali višjo izobrazbo. 
 
Izoblikovana je struktura kmetijskih gospodarstev, kjer prevladujejo mešane kmetije, ki 
kombinirajo dohodke iz različnih virov in kjer je kmetijstvo pogosto predvsem dodatna in ne 
glavna aktivnost. 
 
Produktivnost dela je eden glavnih kazalnikov konkurenčnosti gospodarstva, tudi kmetijstva. 
Pogoj za doseganje višje stopnje rasti produktivnosti pa je bolj izobražena delovna sila in 
tehnološko zahtevnejša proizvodnja oz. specializacija kmetijskih dejavnosti.  
 
V strukturi kmetijske pridelave6 je v Posavju živinoreja še vedno najpomembnejša 
kmetijska panoga – z rejo živali na kmetijah se ukvarja 4.407 ali 76,6 % kmetij7. Opazen je 
trend opuščanja živinorejske prireje, predvsem na ravninskem območju občin Brežice in 
Krško, kjer se posamezne kmetije usmerjajo v poljedelstvo (predvsem na kmetijah kot 
dodatnim virom dohodka) in v pridelavo zelenjave. V okviru strukturnih sprememb v 
živinoreji je izrazito opuščanje predvsem mlečne prireje (oddaja mleka) na manjših kmetijah 
in usmerjanje le-teh v ekstenzivnejšo govedorejo – reja krav dojilj, kar je s tehnološkega 
vidika največkrat povezano s pašo. Ohranjanje določenega obsega živinoreje (predvsem reja 
prežvekovalcev) je v prihodnosti nujno tako zaradi naravnih danosti in tako preprečevanje 
zaraščanja (delež absolutnega travinja, delež kmetijskih površin kategoriziranih v območja z 
omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo) 
 
Priložnost kmetijah je reja avtohtonih pasem živali, kot sta krškopoljski prašič in posavski 
konj, ki bi jih bilo smiselno vključiti v obogatitev turistične ponudbe v regiji. 
 
V delovno intenzivne kmetijske panoge, kot sta sadjarstvo in zelenjadarstvo, se usmerjajo 
kmetije predvsem na ravninskih območjih občin Brežice in Krško. Kmetije v občini Bistrica ob 
Sotli so večinoma usmerjene v prirejo živine in proizvodnjo poljščin. V občini je veliko 
intenzivnih nasadov, in sicer kar za 17,67 ha. V teh nasadih kmetje pridelujejo največ jabolk, 
v manjši meri pa hruške in breskve.  
 
Ena glavnih omejitvenih dejavnikov pri vzpostavljanju konkurenčnosti kmetijstva tudi v 
Posavju pa je tudi neugodna lastniška struktura in razdrobljenost zemljišč. 
 
Veliki razvojni potenciali se skrivajo na področju učinkovitejše organizacije dela, 
učinkovitejšega trženja, vertikalnega povezovanja in sodelovanja v shemah kakovosti.  
 
Konkurenčna priložnost posavskega kmetijstva je v usmeritvi v proizvodnjo kakovostne 
hrane in s tem pridobivanja ene od možnih zaščitenih označb za posebne kmetijske pridelke 
oziroma živila. Ob tem pa je treba vzgajati tudi potrošnike za poznavanje označb. Priložnost 
je tudi uvajanje sodobnih tehnologih pridelave.  
 
                                                 
6 Kmetijska pridelava na kmetijskem gospodarstvu obsega: pridelovanje kmetijskih rastlin (žit in drugih kultur, zelenjadnic, 
cvetja, okrasnih rastlin, semen in sadik, grozdja, sadja in oljk), reja živali (goveda, prašičev, perutnine, drobnice, konj), drugih 
živali (čebel, nojev, kuncev, jelenjadi). V kmetijsko pridelavo se ne šteje: predelava kmetijskih pridelkov, opravljanje kmetijskih 
storitev, gozdarstvo, ribogojstvo in ribištvo, reja konj za športne namene, če je vsa krma kupljena. 
7 SURS, Popis kmetijskih gospodarstev, 2000 
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b) Stanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah 
 
Stanje dopolnilnih dejavnosti na območju LAS na dan 31.03.2008 je po podatkih registra 
dopolnilnih dejavnosti, ki ga vodi MKGP, sledeče: 
 

� Brežice 23,  
� Bistrica ob Sotli 5,  
� Kostanjevica na Krki 3,  
� Krško 22,  
� Radeče 8 in   
� Sevnica 16, 
 

skupaj torej 77 registriranih dopolnilnih dejavnosti. 
 
Največji delež v dopolnilnih dejavnosti predstavlja dejavnost turizma na kmetiji, sledijo 
dejavnosti storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo, predelava, obdelava, 
dodelava, zmrzovanje in pakiranje kmetijskih pridelkov in gozdnih sortimentov, vrtnarstvo, 
čebelarstvo, perutninarstvo, ribogojstvo, gobarstvo, zeliščarstvo in dejavnost, povezana s 
tradicionalnimi znanji na kmetiji.  
 
Preglednica 6: Število registriranih dopolnilnih dejavnosti v regiji Posavje po občinah na dan 
31.03.08                       

Vrsta dopolnilne dejavnosti Bistrica 
ob Sotli 

Brežice Kostanjevica 
na Krki 

Krško Radeče Sevnica 

Predelava, obdelava, dodelava, 
zmrzovanje in pakiranje kmetijskih 
pridelkov in gozdnih sortimentov 

1 4 1 2 1 5 

Prodaja predpisano označenih 
pridelkov in izdelkov okoliških 
kmetij na kmetiji 

     1 

Nabiranje, predelava in prodaja 
gozdnih sadežev in zelišč 

      

Turizem na kmetiji 3 11 2 7  3 
Dejavnost povezana s 
tradicionalnimi znanji na kmetiji 
(npr. krovstvo s slamo, peka v 
kmečki peči …) 

 1     

Storitve s kmetijsko in gozdarsko 
mehanizacijo in opremo (npr. posek 
lesa, pluženje snega, spravilo lesa 
iz gozda itd.)  in storitve delovne 
sile s kmetij, ki so povezane z 
znanji iz kmetijstva in gozdarstva 

 3  3 6 4 

Ribogojstvo    1   
Vrtnarstvo, čebelarstvo, 
perutninarstvo, gobarstvo, 
zeliščarstvo, sodelovanje v 
predelavi in dodelavi semena in 
sadik, drevesničarstvo, trsničarstvo, 
reja divjadi in drugo 

1 4  9 1 3 

Zbiranje in kompostiranje odpadnih 
organskih snovi 

      

SKUPAJ 5 23 3 22 8 16 
Vir: Register dopolnilnih dejavnosti -  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marec 2008  
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c) Stanje domače in umetnostne obrti  
 
Po podatkih upravnih enot na območju LAS je bilo v register zavezancev, ki opravljajo 
osebno dopolnilno delo, na dan 1.1.2007, vpisanih skupaj 111 zavezancev; od tega v občini 
Bistrica ob Sotli 0, Brežice 21, Kostanjevica na Krki 1, Krško 57, Radeče 11 ter v občini 
Sevnica 21 zavezancev.  
 
 
d) Stanje v dejavnostih gozdarstva 
 
Proizvodni potencial gozdov v regiji ni v celoti izkoriščen. Optimalna izkoriščenost bi bila 
zagotovljena, če bi se v celoti gospodarilo skladno z gozdnogospodarskim načrti in bi bila 
realizirana vsa načrtovana gozdnogojitvena dela ter realiziran ves možni posek. Skladno z 
načrti se gospodari le v državnih gozdovih in na večjih gozdnih posestvih (nad 100 ha), kar 
predstavlja le 1/5 gozdov v regiji.  
 
V lastniški strukturi izrazito prevladujejo gozdovi v zasebni lasti – 40.780 ha oziroma 86 %. 
Državnih gozdov v upravljanju Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov je 6.427 ha, ostalih 
(gozdovi v lasti pravnih oseb, občinski gozdovi) je 150 ha. Za posavske gozdove v zasebni 
lasti je značilna velika razdrobljenost gozdne posesti, kar močno otežuje gospodarjenje. Od 
približno 14.300 gozdnih posesti, ki so povprečno velike 2,9 ha, jih je samo slabih 6 % večjih 
od 10 ha in zavzemajo 37 % zasebnih gozdov. Zmanjševanje števila kmetij in neomejeno 
dedovanje še pospešujeta nadaljnjo drobljenje gozdne posesti. 
 
Na obravnavanem območju je problem tudi nepovezanost lastnikov gozdov, slaba 
informiranost lastnikov gozdov, premajhna vloga lastnikov pri gospodarjenju z gozdovi ter 
velik delež nekmetov med lastniki gozdov. 
 
e) Stanje v dejavnostih turizma 
 
V regiji pa je relativno dobro razvit tudi turizem, ki predvsem v občini Brežice predstavlja 
zelo pomembno dejavnost. Nosilec razvoja te dejavnosti so Terme Čatež, ki ustvarijo večino 
nočitev v regiji in so tudi podjetje z zelo visokim številom nočitev na leto na ravni države.  
 
Turistično informacijski centri Posavja opažajo, da narašča povpraševanje tujih gostov po 
nastanitvah na urejenih turističnih kmetijah oziroma pri posameznikih na podeželju.  
 
Glede na to, da je po podatkih iz SURS-a iz leta 2004 v Posavju evidentiranih 4.286 ležišč, 
jih je v tem trenutku na kmetijah samo 50, zato so možnosti za razvoj stacionarnega turizma 
na podeželju velike, pa tudi nekaj zainteresiranih kmetij (24) je v fazi priprave razvojnega 
programa podeželja že izrazilo namero za vzpostavitev te ponudbe. Pri tem pa ocenjujemo, 
da je njihova lastna finančna sposobnost za uresničitev investicij omejena. 
 
V letu 2006 je Posavje obiskalo 139.290 turistov, ki so prenočili 555.292 krat. 
Povprečna dolžina bivanja je znašala skoraj 4 dni (3,98).8 Iz tega kazalca je 
razvidno, da so možnosti za podaljšanje bivanja še neizkoriščene, kar bi lahko bila priložnost 
za usmeritev v organizirano trženje in vzpostavitev lokalnih podjetniških povezav med 
ponudniki. 
 

                                                 
8 Vir: http://www.stat.si/doc/statinf/2004/si-71.pdf 
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K dodatni turistični ponudbi na območju prispevajo 4 vinsko-turistične ceste. Problem je, da 
ponudniki na teh cestah niso ustrezno organizirani oz. povezani, da bi se celostno in 
povezano tržili.  
 

Bizeljsko - sremiška vinsko turistična cesta  
Območje Bizeljsko - sremiške VTC spada v vinorodno deželo Posavje in v 
Bizeljsko-sremiški vinorodni okoliš. V tem okolišu je 1.700 ha vinogradov. 
Število ponudnikov ob BS VTC je 35, predvsem gostilne, turistične kmetije 
in vinotoči. Posebej znamenite so repnice - kleti, izkopane v pesku, ki 
predvsem v zadnjem obdobju vzbujajo veliko zanimanja s strani turistov in 

so iz leta v leto bolj obiskane. Prav tako je ob cesti bogata ponudba naravne in kulturne 
dediščine, športno rekreativna ponudba, ostale alternativne oblike turizma in prireditve, med 
katerimi je še posebej znana Praznik vin ob Bizeljsko - sremiški VTC. 
 

Podgorjanska vinsko turistična cesta 
 

Projekt se je začel razvijati sredi devetdesetih let na 830 ha. Gre za vinorodno 
pokrajino, kjer so posamezni vinogradi omejeni na posamezne ugodne lokacije, 
vmes je pokrajina gozdnata ali ima druge oblike kmetijske izrabe. Posebnost ob 
tej cesti je prav gotovo vino cviček PTP, ki predstavlja slovensko vinsko 

posebnost in ki ga je kljub mešanju rdečih in belih sort grozdja sprejela tudi Evropska unija. 
Območja za najkakovostnejši cviček so: Kostanjevica, Zavode, Gadova peč, vse do Čateža 
ob Savi. Ostala območja na tej VTC so območja za pridelavo kakovostnih, vrhunskih in 
specialnih vin kakor tudi za dolenjsko deželno vino. 
 
Značilnost tega območja je še nekaj tradicionalnih zgradb (lesene hiše, hrami, gospodarska 
poslopja), ki imajo veliko arhitekturno vrednost in bi se jih moralo ohraniti ter vključiti v 
ponudbo in trženje ob VTC.  
 
Pomembnejši objekti naravne in kulturne dediščine tega območja  so: nekdanji cistercijanski 
samostan Galerija Božidar Jakac, Kostanjeviška jama, romarska cerkev na Slinovcah, 
Krakovski gozd, VTC se na vzhodu navezuje na turistično znan kompleks Term Čatež in 
grajski kompleks Mokrice, v njegovi bližini pa je mednarodno priznano igrišče za golf.  
 

Gornjedolenjska vinsko turistična cesta 
 

Območje Gornjedolenjske VTC, ki se razprostira južno od reke Save in sega od 
Krškega do Trebnjega, je v svojem grebenskem delu zelo bogato z vinogradi, 
zidanicami in hrami, kjer se ob klasični, domači dolenjski hrani prideluje in 
ponuja vino cviček PTP. Območje VTC obsega 780 ha površine, dolgoročno pa bi 

se lahko povečalo na 960 ha in bi zajemalo veliko vinorodnih in gozdnih površin. Za ta del 
pokrajine je značilno zelo razgibano srednje visoko gričevje, presekano s številnimi potoki in 
dolinami. Prisojne lege so primerne za intenzivne kulture, zato je tam veliko vinogradov in 
sadovnjakov, osojne lege pa so porasle z gozdovi. Najboljše lege za proizvodnjo 
kakovostnega cvička PTP so: Raka, Drenovec, Veliki Trn, Golek, Trška gora nad Krškim in 
ožji okoliš Malkovca. Ostala območja na tej VTC so območja dolenjskega rdečega in belega 
deželnega vina in kakovostnih  predikatnih vin. Cesta poteka od Mokronoga na Malkovec, 
Slančji vrh, Novo goro, Primož, Hubajnico in čez Zavratec do Rovišča ter se nadaljuje čez 
Planino pri Raki do Ardra, nato na Kalce, Golek in na koncu pripelje v Krško. Vmes se odcepi 
še en krak proti Gori oz. Cesti.  
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Pomembnejši objekti naravne in kulturne dediščine iz tega območja so: Vinska klet Kmečke 
zadruge Krško, Mavzolej Anastazije Gruma, Etnološki muzej Kobile, Ajdovska jama v 
Brezovski gori, energijske točke na Dunaju, rastišče Azalee pontice v Boštanju in nekaj starih 
in znamenitih sakralnih objektov.  
 
Dostopnost, atraktivnost  in kakovost okolja, največja termalna riviera, že obstoječi produkti, 
zadovoljiva gostinska ponudba ter predvsem raznolikost na majhnem prostoru so potenciali, 
ki jih moramo izkoristiti za nadaljnji razvoj turizma v regiji Posavje. V prostor je treba 
pritegniti domače in tuje zasebne vlagatelje, ki bodo razvijali omenjene potenciale.  
 

Šmarsko-Virštanjska vinsko turistična cesta 

Šmarsko-virštanjska vinska turistična cesta je speljana po prisojni strani štirih 
grebenov, ki prehajajo v gričevje hrvaškega Zagorja. Med položnimi pobočji, ki obrobljajo 
področja Podčetrtka, Rogaške Slatine, Bistrice ob Sotli, Kozjega, Šmarja pri Jelšah in 
Rogatca, dopolnjuje privlačnost zdraviliško-turističnih centrov Rogaška Slatina in Terme 
Olimia-Podčetrtek. Na Šmarsko-virštanjski vinski turistični cesti so vredni ogleda Kalvarija in 
cerkev sv. Roka nad Šmarjem, Marijina baročna romarska cerkev na Sladki Gori, 
srednjeveški rotovž in pranger v Lembergu, grajski park Jelšingrad, Peterlinovo bukev na 
Tinskem in Sedovško domačijo v Strtenici, poskusiti pa je mogoče posebnosti kozjanske in 
zgornjesotelske kuhinje. 
   
Na območju gojijo trto laškega rizlinga, sauvignona, belega pinota, chardonnaya, zelenega 
silvanca, renskega rizlinga, ranine, rizvanca, žlahtnine, kernerja, modre frankinje in pinota, 
žametovke, portugalke, kraljevine in šentvlorenke. Ob že dolgo znanem virštanjčanu, 
prijaznem belem ali rdečem deželnem vinu, tu vzgajajo tudi vse več vrhunskih vin. 
 
Ponudniki ob vinski cesti: Klet Imeno, Vinogradniško turistična kmetija Zorin, Kmetija odprtih 
vrat Štraus, Vinarstvo in gostinstvo Amon, Turistična kmetija klet Trebče, Mijošek vina. 
 
 
Temeljna področja prihodnjega razvoja turizma na območju LAS Posavje so: 
aktivne počitnice, mesta in kultura, zdravje in dobro počutje, poslovni turizem, ponudba za 
mlade, narava, turizem na podeželju in eko-turizem ter hrana in pijača.  
 

2.2.3 Stopnja brezposelnosti na območju LAS in na ravni občin 
 
V zadnjem desetletju je stopnja brezposelnosti na območju LAS stalno nad slovenskim 
povprečjem.  
 
Stopnja registrirane brezposelnosti v regiji je veljavno dostopnih podatkih januarja 
2008 v povprečju na območju LAS Posavje znašala 8,75 %, po občinah pa: 
 

- Bistrica ob Sotli – 12,3 %,  
- Brežice – 8,9 %,  
- Kostanjevica na Krki – 6,3 %,  
- Krško – 9,5 %, 
- Radeče – 8,3 % in  
- Sevnica – 7,2 %.  
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Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje so konec januarja 2008  v strukturi brezposelnih 
po spolu na območju LAS prevladovale ženske (55,35 %), najvišji delež brezposelnih žensk 
je bil v občini Bistrica ob Sotli (66,7 %).  
 
Po izobrazbeni strukturi brezposelnih  na območju LAS so prevladovali brezposelni s I. 
in II. stopnjo izobrazbe (42,2 %), skoraj enak delež brezposelnosti so dosegali brezposelni s  
III. in IV. stopnjo (24,3 %) ter V. stopnjo (24,5 %). Skoraj 3 % brezposelnih oseb je imelo 
VI. stopnjo izobrazbe ter  6,1 % brezposelnih je zaključilo VII. In VIII stopnjo izobrazbe.  
 
Med nezaposlenimi jih je največ v starostni skupini nad 50 let, pada stopnja 
nezaposlenosti med mladimi do 25 let, viša pa se v skupini od 30 do 40 let.  
 
Preglednica 7: Število in deleži brezposelnih oseb po spolu po občinah, januar 2008 
Občina Število 

brezposelnih oseb 
(moški in ženske 
skupaj) 
 

Število 
brezposelnih 
žensk 
 

Odstotek brezposelnih 
žensk  

Bistrica ob Sotli 78 52 66,7 % 
Brežice 958 502 52,4 % 
Kostanjevica na Krki 78 44 56,4 % 
Krško 1.135 617 54,4 % 
Radeče 175 99 56,6 % 
Sevnica 588 353 60,0 % 
Skupaj 3.012 1.667 55,4 % 
Slovenija 69.238 36.856 53,2 % 

Vir: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/StatisticniPodatki/MesecneInformacije/2008/MI0108.pdf 
 
V nadaljevanju so v preglednici 8 predstavljeni podatki o aktivnem prebivalstvu na območju 
LAS. Kar 70,4 % delovno aktivnega prebivalstva je zaposlenih v podjetjih (nacionalni delež 
81,9 %), delež zaposlenih pri samozaposlenih je 13,5 % (nacionalni delež 7,9 %), delež 
samozaposlenih je 6,9 % (nacionalni delež 5,7 %), samozaposlenih oseb, ki opravljajo 
poklicno dejavnost 0,5 % (nacionalni delež 0,8%) ter delež kmetov 8,7 % (nacionalni delež 
3,5 %).  
 
Preglednica 8: Aktivno prebivalstvo v razvojni regiji Posavje, popis 2002, preračun na 
občine, veljavne dne 1. 1. 2007 

OBČINE   

Bistrica 
ob Sotli Brežice 

Kostanjevica 
na Krki Krško Radeče Sevnica 

Aktivno prebivalstvo po zaposlitvenem statusu, Slovenija, Popis 2002, 
preračun na občine, veljavne dne 1. 1. 2007 

Skupaj 
razvojna 
regija 
Posavje 

Zaposlitveni 
status skupaj 630 10.804 1.135 11.814 2.205 8.127 34.715 
Delovno 
aktivno 
prebivalstvo 519 8.928 994 9.824 1.895 6.944 29.104 
Zaposlene 
osebe 

399 
7.844 876 8.861 1.751 6.158 25.889 

Samozaposlene 
osebe skupaj 

120 
1.084 118 963 144 786 3.215 

Samozaposlene 31 692 67 677 91 472 2.030 
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osebe 
Kmetovalci 89 392 51 286 53 314 1.185 
Brezposelne 
osebe 111 1.876 141 1.990 310 1.183 5.611 

Vir: Dodatek k Regionalnemu razvojnemu programu regije Posavje za obdobje 2007-2013 za občini 
Radeče in Bistrica ob Sotli 
 
Preglednica 9: Delovno aktivno prebivalstvo po skupinah dejavnosti in spolu, Slovenija, Popis 
2002, preračun na občine, veljavne dne 1. 1. 2007 
Občina Število delovno aktivnih prebivalcev 

Bistrica ob Sotli 519 

Brežice 8.928 

Kostanjevica na Krki 994 

Krško 9.824 

Radeče 1.895 

Sevnica 6.944 

 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.  
 
 

2.3  DEMOGRAFSKE IN SOCIOLOŠKE ZNAČILNOSTI NA OBMOČJU LAS 

2.3.1 Število in gostota prebivalcev na obravnavanem območju 
 
Na območju LAS živi 3,8 % celotnega prebivalstva Slovenije (število prebivalcev na 
obravnavanem območju po popisu prebivalstva na dan 1.1.2007 je 74.6429), kar jo uvršča 
po novem na deveto mesto med vsemi statističnimi regijami.  
 
Gostota naseljenosti je bila pred priključitvijo dveh občin 79,2 prebivalcev na km2, s 
priključitvijo novih dveh občin pa se je ta še znižala (Bistrica ob Sotli 47 prebivalcev na km2, 
Radeče 89 prebivalcev na km2) na 77,09 prebivalcev na km2. 
 
Preglednica 10: Število prebivalstva po spolu, popis 2002, preračun na občine, veljavne dne 
1. 1. 2007 

občina št. 
prebivalstva 

od tega 
ženske 

Odstotek 
ženskega prebivalstva 

Brežice 23.253 11.895 51,15% 

Krško 25.167 12.684 50,40% 

Sevnica 17.726 9.005 50,80% 

Kostanjevica na Krki 2.419 1.223 50,56% 

Radeče 4.617 2.360 51,12% 

Bistrica ob Sotli 1.460 734 50.27% 

Skupaj 74.642 37.901 50,78% 

Slovenija 1.964.036 1.005.460 51,19 % 
Vir: http://www.stat.si/popis2002/si/rezultati/rezultati_red.asp?ter=OBC2007&st=1,  

                                                 
9 SURS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj, 2002, preračun na občine, veljavne dne 1.1.2007 
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Povprečna starost prebivalstva  na  območju  LAS Posavje je 39,7 let, v primerjavi s 
Slovenijo ni velike razlike (39,6). Delež žensk na območju LAS je bil nekoliko višji (50,78%) 
od deleža moških. 
 
Indeks staranja prebivalstva10 na območju LAS Posavje je nad slovenskim 
povprečjem in znaša 110,1.  
 
Preglednica 11: Število prebivalcev v razvojni regiji Posavje po starosti,popis 2002, preračun 
na občine, veljavne dne 1. 1. 2007 

Občine Število prebivalcev po starostnih razredih, Slovenija, Popis 
2002, preračunan za občine, veljavne dne 1.1.2007 

 

 0-14 15-19 20-34 35-44 45-64 65-84 85+ Skupaj 
Bistrica ob 
Sotli 

227 98 334 196 318 265 22 
1.460 

Brežice 3.409 1.438 4.916 3.435 6.069 3.703 283 23.253 
Kostanjevica 
na Krki 

384 173 520 384 600 341 17 
2.419 

Krško 4.058 1.784 5.430 3.940 6.113 3.539 303 25.167 
Radeče 706 314 1.008 752 1.203 612 22 4.617 
Sevnica 2.822 1.275 3.847 2.755 4.288 2.521 218 17.726 
Skupaj 11.606 5.082 16.055 11.462 18.591 10.981 865 74.642 

Vir:http://www.stat.si/popis2002/si/rezultati/rezultati_red.asp?ter=OBC2007&st=1  
 
S Strategijo regionalnega razvoja leta 2001 je bil v regionalno politiko Slovenije uveden 
indeks razvojne ogroženosti statističnih regij (IRO), ki je postal osnova za dodeljevanje 
neposrednih in posrednih regionalnih spodbud. Leta 2005 je bila zaradi zapletene 
metodologije izračuna indeksa in sistemskih sprememb oblikovana nova metodologija za 
izračun indeksa razvojne ogroženosti. Na podlagi te je vlada sprejela sklep, s katerim je 
razvrstila regije po stopnji razvojne ogroženosti za programsko obdobje od 2007 do 2013 
kot eno od meril za dodeljevanje regionalnih spodbud.  
 
S tem sklepom je Spodnjeposavsko regijo z IRO 116,8 umestila na lestvici na četrto mesto, 
kjer prvo z najvišjim indeksom 159,5 zaseda Pomurska regija, kot zadnja, dvanajsta, pa je z 
indeksom 8,7 umeščena Osrednjeslovenska regija. Enak indeks kot Spodnjeposavska regija 
ima tudi tretje umeščena Podravska regija. 
 
Izračun IRO je izveden na podlagi 11 kazalnikov, združenih v tri osnovne skupine, ki 
določajo razvitost, ogroženost in razvojne možnost regije. 
 
Pri določanju razvitosti regije v primerjavi s Slovenijo ugotavljamo, da bruto domači proizvod 
(BDP) na prebivalca v regiji narašča z manjšo intenzivnostjo v primerjavi s Slovenijo in 
predstavlja 83,1% slovenskega povprečja. Osnova za dohodnino na prebivalca ravno tako 
narašča in predstavlja 85,6% slovenskega povprečja, bruto dodana vrednost gospodarskih 
družb (BDV) na zaposlenega s trendom naraščanja je višja od slovenskega povprečja (101,4 
%), medtem ko stopnja formalne registrirane zaposlenosti niha in je nekoliko nižja od 
slovenskega povprečja (96,4%). 
 
Visoka stopnja ogroženosti regije se kaže skozi stopnjo registrirane brezposelnosti, ki kljub 
trendu padanja predstavlja 127,5% slovenskega povprečja, indeks staranja prebivalstva, ki 

                                                 
10 Indeks staranja prebivalstva je razmerje med prebivalstvom, starim nad 65 let, v primerjavi s  številom prebivalstva, starih 
od 0 do 14 let krat 100. 
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kaže na staro prebivalstvo (104,3% slovenskega povprečja) in nizek delež prebivalstva, 
priključenega na javno kanalizacijo (68,5% slovenskega povprečja). 
 
Od štirih indeksov, ki določajo skupino razvojnih možnosti, pa so šibki število delovnih mest 
na delovno aktivno prebivalstvo v regiji, ki pada in je nižje od slovenskega povprečja 
(87,7%), manjša poseljenost območja v primerjavi s slovenskega povprečja in majhen delež 
površine v območju Natura 2000 od skupne površine. Povprečno število let šolanja 
prebivalstva pa je le nekoliko nižje od slovenskega povprečja (10,2 oz. 95,8%). 
 
Pri izračunu IRO posamezne občine v Spodnjeposavski regiji, pri katerem po navodilih 
izključimo indeks BDP na prebivalca iz skupine razvitosti in povprečno število let šolanja 
prebivalstva iz skupine razvojnih možnosti, se kot občina z daleč najvišjim indeksom pojavi 
občina Brežice (156,9), sledi občina Sevnica (88,9) in kot občina z najnižjo razvojno 
ogroženostjo v Spodnjeposavski regiji nastopa občina Krško z indeksom 54,2. 
 

2.3.2 Gibanje števila prebivalstva  na območju LAS v zadnjih desetletjih 
 

Po podatkih SURS kaže območje LAS trend upadanja števila prebivalcev v obdobju zadnjih 
dvajsetih letih. Odstotek natalitete je nizek, delež starejše populacije (nad 65 let) je med 
najvišjimi v Sloveniji in znaša 15,93 %. Omenjeni trend pa se nadaljuje in še poglablja. 
Gibanje prebivalstva v letu 2006 kaže negativni naravni prirast v regiji Posavje (brez občin 
Bistrica ob Sotli in Radeče). 
 
Značilna je tudi močna  fluktuacija zaposlenih v druge regije, predvsem v Jugovzhodno in 
Osrednjeslovensko, ob hkratnem odlivu mladih šolanih ljudi iz regije, kar danes že odseva 
negativno razvitost človeških virov v regiji.  
 
Preglednica 12: Selitveno gibanje in skupni prirast prebivalstva v desetletnem obdobju na 
območju LAS 
 Notranje selitve med občinami - odseljeni v druge občine (število oseb) 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Bistrica 
ob Sotli ¤ ¤ ¤ 16 10 12 9 8 19 10 12 
Brežice 107 112 104 122 104 108 136 109 147 112 124 
Krško* 203 201 187 202 179 187 177 187 189 185 218 
Radeče 35 38 60 54 46 47 52 51 33 52 57 
Sevnica 139 138 142 139 152 135 122 157 147 145 153 

* v podatke so zajeti tudi podatki za občino Kostanjevica na Krki 
¤ ni podatka 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve - Centralni register prebivalstva, 
Ministrstvo za notranje zadeve - Direktorat za upravne notranje zadeve. 
 
V preglednici 13 je prikazan skupni selitveni prirast na območju LAS v zadnjem desetletju; 
po letu 2004 je zaznati pozitivni selitveni prirast. 
 
Preglednica 13: Skupni selitveni prirast po občinah v desetletnem obdobju na območju LAS 

 Skupni selitveni prirast po občinah (število oseb) 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Bistrica 
ob Sotli ¤ ¤ ¤ -5 -6 8 -1 -5 -24 -15 10 

Brežice -47 -25 20 -62 -46 -45 -28 -4 -99 36 34 

Krško* -55 -80 -176 -31 107 95 84 87 40 138 130 
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Radeče 0 5 -44 -13 -9 -36 -12 -34 -14 -17 -32 

Sevnica 8 -30 1 -54 -11 -47 15 -5 -63 -7 2 

* v podatke so zajeti tudi podatki za občino Kostanjevica na Krki 
¤ ni podatka 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve - Centralni register prebivalstva, 
Ministrstvo za notranje zadeve - Direktorat za upravne notranje zadeve. 
 
Regija že tri desetletja beleži velik upad števila prebivalstva. Delež prebivalstva, 
mlajšega od 14 let, se od leta 1981 zmanjšuje in je leta 2004 dosegel 14 %. Delež starejših 
od 64 let narašča in znaša 16 %, narašča pa tudi delež delovno sposobne populacije med 15 
in 64 leti, ki znaša 70 %. Z vključitvijo novih dveh občin se ti trendi ne spreminjajo bistveno 
(Radeče 71 % in Bistrica ob Sotli 65 %). Tudi število otrok iz leta v leto upada. 
 
Preglednica 14: Naravni prirast v obdobju 1996-2006 po občinah na območju LAS 
 Naravni prirast v obdobju 1996-2006 za vse prebivalce skupaj po občinah 

(število oseb) 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Bistrica 
ob Sotli ¤ ¤ ¤ -2 -14 -5 -12 -9 -11 -21 -2 
Brežice -109 -82 -114 -107 -87 -125 -51 -92 -97 -79 -95 
Krško* -1 -35 -87 -56 -25 19 -40 -53 -30 -22 33 
Radeče -12 12 -15 6 -7 -15 -19 -21 -14 -3 -20 
Sevnica -11 -22 -24 -61 -29 -43 -32 -25 -30 -39 -30 
Slovenija 168 -763 -1183 -1352 -408 -1031 -1200 -2130 -562 -668 752 

* v podatke so zajeti tudi podatki za občino Kostanjevica na Krki 
¤ ni podatka 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve - Centralni register prebivalstva, 
Ministrstvo za notranje zadeve - Direktorat za upravne notranje zadeve 
 

Iz preglednic 14 in 15 je razvidno, da imajo skoraj vse občine na območju LAS, z izjemo 
občine Krško v letu 2006, v zadnjem desetletju negativni naravni prirast. V Sloveniji je bil v 
letu 2006 prvič po desetih letih ponovno pozitivni naravni prirast (752 oseb). 
 

Preglednica 15: Naravni prirast v obdobju 1996-2006 po spolu (moški) v desetletnem 
obdobju na območju LAS 
 Naravni prirast po občinah v obdobju 1996-2006 (število moških) 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Bistrica 
ob Sotli ¤ ¤ ¤ 3 -5 -4 -6 -5 -6 -10 0 

Brežice -51 -23 -54 -54 -45 -69 -34 -37 -64 -48 -37 

Krško* -7 -20 -53 -24 -21 -7 -12 -24 -24 -25 10 

Radeče -11 7 -4 7 -2 -7 -12 -9 -8 3 -13 

Sevnica -24 0 -23 -25 -9 -19 -21 -18 -23 -19 -28 

Slovenija 212 -326 -470 -622 -189 -590 -671 -1145 -378 -58 492 

* v podatke so zajeti tudi podatki za občino Kostanjevica na Krki 
¤ ni podatka 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve - Centralni register prebivalstva, 
Ministrstvo za notranje zadeve - Direktorat za upravne notranje zadeve 
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2.3.3 Izobrazbena struktura prebivalstva 
 

Po podatkih iz popisa prebivalstva v letu 2002 je izobrazbena struktura delovno 
aktivnega11 prebivalstva za leto 2002 na območju LAS neugodna predvsem za 
kmetijske dejavnosti (največji delež oseb z osnovno izobrazbo - 38 % ter srednjo izobrazbo - 
36 %), medtem ko je v nekmetijskih dejavnostih največ delovno aktivnega prebivalstva s 
srednjo izobrazbo (45 %), v storitvenih dejavnostih pa prevladujejo osebe s srednjo 
strokovno, sploh pa z višjo, visoko dodiplomsko in podiplomsko izobrazbo. V storitvenih 
dejavnostih prevladuje večji delež žensk (26 % v primerjavi z moškim 22 %), sicer pa je v 
ostalih dejavnostih večja zastopanost moških v strukturi delovno aktivnega prebivalstva v 
regiji.  

 
Izobrazbena struktura, merjenja v številu let šolanja na prebivalca, starega 15 ali več let, v 
regiji ne odstopa od slovenskega povprečja. V regiji ima 38 % prebivalstva nad 15 let največ 
osnovnošolsko izobrazbo (Slo 30 %), 53 % srednješolsko (Slo 56 %), 4,6 % višješolsko (Slo 
5 %) in 5 % visokošolsko ali podiplomsko izobrazbo (Slo 8%).  

 
Največ diplomantov je leta 2005 doseglo visokošolsko izobrazbo, za njimi pa so tisti, ki so 
obiskovali univerzitetne programe. Sledijo diplomanti z višješolsko izobrazbo. Diplomantov s 
končanim magistrskim ali specialističnim programom je takrat bilo 23, doktorskih pa 6. 
 
Preglednica 16: Prebivalstvo, staro 15 let ali več, po stopnji izobrazbe po občinah, veljavnih 
na dan 01. 01. 2007  

OBČINE   

Bistrica 
ob Sotli Brežice 

Kostanjevica 
na Krki Krško Radeče Sevnica 

Prebivalstvo, staro 15 let ali več, po izobrazbi, Popis 2002, preračun na občine, 
veljavne dne 1. 1. 2007 

Skupaj 
razvojna 
regija 
Posavje 

Prebivalstvo 
nad 15 let 

 
1.233 19.844 2.035 21.109 3.911 14.904 63.036 

Brez 
izobrazbe 

 
5 129 13 182 40 156 525 

Nepopolna 
osnovna 
šola 

 
 

106 1.573 230 1.928 255 1.570 5.662 
Osnovna 
šola 

 
504 5.246 634 5.970 1.059 4.329 17.742 

Srednja 
izobrazba 

 
543 10.964 980 11.028 2.162 7.706 33.383 

Višja 
izobrazba 

 
34 862 83 839 200 528 2.546 

Visoka 
dodiplomska 

 
38 954 91 1.085 180 563 2.911 

Visoka 
podiplomska 

 
3 116 4 77 15 52 267 

Vir: Dodatek k Regionalnemu razvojnemu programu regije Posavje za obdobje 2007-2013 za občini 
Radeče in Bistrica ob Sotli 
 

                                                 
11 Delovno aktivno prebivalstvo so vse osebe, ki so pokojninsko in zdravstveno zavarovane oziroma so v delovnem razmerju na 
območju RS. 
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Sicer je največji delež (36 %) v celotni strukturi delovno aktivnega prebivalstva v regiji tistih, 
ki imajo srednjo - splošno, poklicno izobrazbo, nekaj manj (30 %) je tistih, ki imajo srednjo  
strokovno izobrazbo, premalo v primerjavi s slovenskim povprečjem pa je tistih, ki imajo 
višjo(6 %), visoko dodiplomsko (8 %) ali podiplomsko izobrazbo (samo 1 %).12 
 

2.3.4 Stanje na področju izobraževanja in kulture na območju LAS 
 
a) Izobraževanje 
 
Za kakovost življenja družbena infrastruktura zelo pomembna, s tem so tudi povezane 
odločitve o življenju v manj urbanih in od večjih mestnih središč oddaljenih krajih. V večjih 
središčih je družbena infrastruktura večinoma dobro rešena (šole, zdravstveni domovi, 
športna igrišča, domovi krajanov,..), medtem ko je stanje na podeželju slabše. Precejšen 
generator razvoja na podeželju pa predstavljajo podružnične šole. 
 
Samostojni vzgojno-varstveni zavodi so v Brežicah, Krškem in Sevnici, v ostalih 
treh občinah samostojnih vzgojno varstvenih zavodov ni, ampak so vrtci enote osnovnih šol.  
 
Glasbena šola je javni vzgojno izobraževalni zavod v Krškem, Brežicah, Sevnici in v 
Radečah, Ljudska univerza pa je samo v Krškem. 
 
Osnovno šolstvo na območju LAS je zagotovljeno v 29 osnovnih šolah, od tega jih 
je 8 v občini Brežice, 8 v občini Krško, 9  v občini Sevnica, 2 v občini Radeče ter po 1 v 
občini Kostanjevica na Krki in Bistrica ob Sotli13. Nadaljnje šolanje v regiji je možno na  4 
srednjih šolah in 1 višji šoli. Redni izobraževalni programi srednjih šol so: ekonomski tehnik, 
trgovec, poklicno tehniški program (ekonomski tehnik in ekonomsko–komercialni tehnik), 
ekonomska gimnazija, splošna gimnazija, elektro, strojna, tehniška gimnazija, elektrotehnik 
računalništva, turistični tehnik, frizer, mizar. Redni višješolski program je program 
komercialist. Možnost nadaljnjega šolanja pa ponujajo tudi izredni šolski programi in študij 
na daljavo za pridobitev tako srednješolske ali poklicne izobrazbe, kot višje in visokošolske 
izobrazbe. 
 

 
b) Kulturna dediščina 
 
Kulturno zgodovinska dediščina Posavja je zelo bogata, o čemer priča tudi veliko število 
popisanih znamenitosti. Na območju se nahaja veliko število gradov, 11 kulturnih domov, 4 
knjižnice, 190 sakralnih objektov (cerkve, župne cerkve in kapelice), 95 spomenikov. Največ 
spomenikov je posvečenih NOB, sledijo spominske plošče, spomeniki postavljeni 
pomembnim osebnostim ter v spomin na posebne dogodke (spomenik Matije Gubca, 
Valvasorjev spomenik,…). 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
12 SURS, Popis prebivalstva 2002  
13  SURS, Statistični letopis, 2004 
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Banova domačija (Foto: Morana Polovič)  Kravaričeva domačija (Foto: Morana Polovič) 
 
 
- Gradovi /graščine/utrdbe in muzeji:  
 

V Gradu Brežice se danes nahajata Posavski muzej Brežice in Viteška dvorana, Grad Mokrice 
je preurejen v hotel, zraven je golf igrišče z 18 luknjami in apartmaji višje kakovosti ter 
kongresna dvorana, zraven Grajskega parka. Na območju Kostanjevice na Krki je Galerija 
Božidarja Jakca in Forma viva. 
 
Na območju se nahajajo še naslednji gradovi: 

- Grad Pišece,  
- Grad Leskovec,  
- Grad Brestanica – Rajhenburg, poznan po Trapistih, ki so delali sire, čokolado in 

likerje (danes muzej slovenskih izgnancev, internirancev in političnih zapornikov; 
razstava Brestanica skozi čas),  

- Grad Sevnica in Lutrova klet,  
- Grad Raka in 
- Grad Kunšperk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Grad Pišece (Foto: Morana Polovič) 
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- Etnološka/Naselbinska dediščina: 
 

Etnologija naših krajev je zelo pestra in zanimiva. V Posavju tako najdemo številne etnološke 
zbirke (stare hiše, orodja in stari predmeti): Etnografska zbirka Marije Sušnik na Bizeljskem, 
Etnološka zbirka Šribar, Rojstna hiša Maksa Pleteršnika in Kovaški muzej v Pišecah ter 
številne kozolce, hrame, vodnjake, mline, preše, klopotce, čebelnjake, razpela in znamenja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hram nad Bizeljskim (Foto: Morana Polovič)  Malkovec (Foto: Morana Polovič) 
 
 

- Znamenite hiše in mavzoleji velikih osebnosti: 
 

Ohranjene so Mencingerjeva hiša, Valvasorjeva hiša, rojstna hiša Patra Simona Ašiča, 
Hočevarjev mavzolej,  Mavzolej Anastazija Grüna in dediščina ostalih zgodovinskih 
osebnosti: Primož Trubar – deloval v Loki Pri Zidanem mostu, Jurij Dalmatin je učil v 
Lutrovski kleti Lutrov nauk, Pater Simon Ašič, Adam Bohorič, Veronika Deseniška. 
 
 

- Arheološka najdišča: 
 

Na območju LAS je bilo kar nekaj gradišč, zato je večino izdelkov možno videti v Posavskem 
muzeju. Mogoče si je ogledati tudi arheološka najdišča: Drnovo – Neviodunum (ostanki 
rimskega pristanišča), arheološko najdišče na Libni, najdišče nad Dunajem, Ajdovski gradec 
- Vranje pri Sevnici, najdišče na Dobah, Arheološko območje Dobova - ostanki grobov iz 
Dobove, Rigonce – antično naselje, Cerklje ob Krki – trasa rimskega vodovoda. 
 
 

- Tehniška dediščina  
 

V to kategorijo sodi Rudnik rjavega premoga – Reštanj Senovo, Rudnik svinca in cinka, 
Stranje – Bohor. 
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- Repnice: 
 

Repnice so jame, skopane v kremenčevem pesku, ki ga je na območju Bizeljskega pred 
milijoni let naplavilo Panonsko morje. Ime so dobile po 
repi, ki so jo ljudje poleg drugih poljskih pridelkov 
shranjevali v njih. Peščene luknje spadajo med avtohtono 
naravo, zgodovinsko etnološko in kulturno dediščino tega 
območja. Zaradi večletne uporabnosti in unikatnosti 
njihovega nastanka so zanimivost ob Bizeljsko – sremiški 
vinsko turistični cesti14. Na področju Bizeljskega in Pišec 
je bilo več kot 150 repnic, trenutno pa je v okolici 
Brezovice urejenih 5, v katerih shranjujejo in zorijo vina, 
saj je temperatura med 8 in 10ºC. 
 
 
 

Repnica (Foto: Morana Polovič) 
 
 

- Tradicionalne prireditve  
 
Te večinoma organizirajo turistična, kulturna, planinska in športna in druga društva. Sem 
štejemo turistične prireditve, kulturne prireditve kot so koncerti in festivali glasbe, prireditve 
z etnološko in kulinarično vsebino (poticijade, bučarijade, salamijade v občini Sevnica), 
praznovanja ob verskih in drugih praznikih povezanih z ljudskimi šegami in običaji, občinski 
in krajevni prazniki, športno-rekreacijske prireditve kot planinski pohodi, kolesarski maratoni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Splavarjenje na Savi v Radečah (Foto: Morana Polovič) 
 
Najbolj znani v občini Brežice sta prireditvi Festival Brežice ter Brežice moje mesto, v 
Radečah Dnevi splavarjenja, v Dobovi in Kostanjevici na Krki pustovanje, v Sevnici Viteške 
igre, v Kostanjevici na Krki Kostanjeviška noč, na Bizeljskem martinovanje, v Boštanju pri 
Sevnici kresovanje, v Šentjanžu bučarijada, na Zdolah Jurjevanje ter Pasijonske igre na 
Razborju pod Lisco. Značilna so tudi srečanja ljudskih pevcev, prikazovanje starih kmečkih 
opravil (žetev na stari način, košnja,…), trgatev, koline, ličkanje, praznovanje cvetne 
nedelje, žegnanje. V Posavju je približno 100 prireditev letno. 

                                                 
14 Zloženka Repnice, avgust 2002, Občina Brežice 
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- Turistični spominki: 
 

Na področju Posavja smo popisali 60 registriranih rokodelcev, ki izdelujejo lončarske izdelke, 
izdelke iz gline, vezenine in ostala ročna dela, izdelki iz testa, kovaštvo, leseni izdelki, pleteni 
izdelki, suho cvetje, usnjeni izdelki, med in medeni izdelki.  
 
Nekateri so organizirani v kulturnih društvih, kjer izdelujejo vezenine, papirnate rože ter 
ostala ročna dela. 
 
 

- Tradicionalne jedi/kulinarične posebnosti 
 

V naših krajih so včasih prevladovale jedi iz ajde, kot npr. Bizeljski ajdov kolač, ajdova 
potica, ajdovi žganci, ajdovi mlinci, koruzni žganci, različne vrste kruha (sadni kruh, ajdov 
kruh, koruzni, ocvirkov), ostale potice, pleteno srce. 
 
Na podeželju so kot tradicionalni kmečki praznik še vedno ohranjene kmečke koline, kjer 
pripravljajo izdelke po pretežno tradicionalnih postopkih. 
 
Dobro znana in uveljavljena so tudi vina: Bizeljčan (trenutno v postopku za pridobitev PTP), 
Cviček (konzorcij cviček), Modra frankinja.  
 
Tipični in vse bolj prepoznavni so posamezni kmetijski in živilski proizvodi s podeželja: sir, 
skuta, bučnice, pekovski izdelki, sadje in zelenjava pridelana na naravi način kmetovanja, 
med in medeni izdelki, sušeno sadje, sadna žganja, marmelade, kisi, jabolčnik. 
 
Največ teh kulinaričnih jedi danes pripravljajo gospodinje na kmetijah, ki so povečini tudi 
članice 4 društev kmetic, ki delujejo na območju LAS Posavje.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pleteno srce (Foto: Morana Polovič)    Bizeljski ajdov kolač (Foto: Morana Polovič) 
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2.4 OPIS DOSEDANJIH AKTIVNOSTI S PODROČJA RAZVOJA PODEŽELJA 
NA OBMOČJU LAS 
 

2.4.1 Izkušnje pri pripravi programov za razvoj podeželja 
 
Območje razvojne regije Posavje, ki je identično območju LAS Posavje, ima precejšnje 
izkušnje s pripravo razvojnih programov. Pri pregledu obstoječih lokalnih/regionalnih 
razvojnih dokumentov in programov ter izvedbenih projektov smo ugotovili, da se le-ti po 
vsebini med seboj ne izključujejo, temveč dopolnjujejo in bodo s tem dokumentom in 
izvedbenimi projekti, ki mu bodo sledili, zagotavljali trajnost razvoja območja LAS Posavje.  
 
Strateški in operativni dokumenti na regionalni in lokalni ravni so: 

- Regionalni razvojni program regije Posavje za obdobje 2007-2013, 
- Razvojni program podeželja regije Posavje za obdobje 2007-2013, 
- Razvojni program podeželja »Trženje produktov in storitev ob tematskih poteh v 

Obsotelju in na Kozjanskem« (za občino Bistrica ob Sotli), 
- Razvojni program podeželja na območju občin Savske ravni in Posavskega  

hribovja (za občino Radeče), 
- programi CRPOV (Celostni Razvoj Podeželja in Obnova Vasi), 
- programi VTC (vinsko-turistična cesta), 
- program Turistične cone po Sotli in Gorjancih, 
- Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine, 
- strategije razvoja kmetijstva in podeželja lokalnih skupnosti, 
- drugi dokumenti lokalnih skupnosti in ostalih nosilcev razvoja podeželja v regiji. 

 
V regiji Posavje je bilo po letu 1994 prijavljenih 8 razvojnih programov CRPOV, ki niso 
pokrili celotnega območja regije, ampak določena naselja. Trije od teh programov so bili v 
letih 2001 in 2003 posodobljeni, kot je razvidno iz preglednice 16. Njihovo število po občinah 
je naslednje: 3 v občini Brežice, 2 v občini Krško in 3 v občini Sevnica. 
 
Skupna značilnost vseh osmih programov CRPOV je, da so se občine regije Posavje v 
devetdesetih letih odločile za izdelavo programov na tistih območjih, kjer je omejen razvoj 
območja, bodisi iz geografskih in/ali demografskih pogojev (gorsko-višinska, hribovita 
območja  in/ali demografsko ogrožena območja), ter kjer obstajajo potrebe po varovanju 
okolja (naravovarstveni pogoji). Pri vseh programih CRPOV je izkazana velika pripravljenost 
prebivalstva za sodelovanje in razvojno načrtovanje in skrb za varovanje in ohranjanje 
podeželja.  
 
Preglednica 16: Pregled programov CRPOV po področjih 

Leto 
izdelave 

Leto 
posodobitve 

POKRIVANJE PO OBČINAH 
(naziv KS in  vasi) 

Izdelovalec 
dokumenta 

1994  SEVNICA: KS Šentjanž (vasi: Kal, Kladje, 
Osredek) 

Projektna skupina 
občine Sevnica 

 2003 SEVNICA: KS Šentjanž (vasi: Kal, Kladje, 
Osredek) 

Razv. razisk. zavod 
Sevnica 2010 

1994  BREŽICE: KS Kapele (vasi: Kapele, 
Podvinje, Jereslavec, Rakovec, Vrhje, 
Slogonsko in Župelevec) 

AREA Cerknica 

 2003 BREŽICE: KS Kapele (vasi: Kapele, 
Podvinje, Jereslavec, Rakovec, Vrhje, 
Slogonsko in Župelevec) 

AREA Cerknica in Odbor 
CRPOV Kapele 
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1994  KRŠKO: Zdole (vasi: Zdole, Pleterje, 
Ravne, Kostanjek, Anovec in Loke) 

Savaprojekt Krško 

1996  SEVNICA: KS Zabukovje (vasi: Vranje, 
Podvrh, Trnovec in Zabukovje) 

KSS Sevnica 

 2001 SEVNICA: KS Zabukovje (vasi: Vranje, 
Podvrh, Trnovec in Zabukovje) 

Razvojno- raziskovalni 
zavod Sevnica 2010 

1996  BREŽICE: KS Pišece (vasi: Pišece, 
Podgorje, Pavlova vas, Dednja vas, 
Blatno,  

Vodnogospodarski 
inštitut Ljubljana -
Izpostava Brežice 

1998  BREŽICE: KS Sromlje (vasi: Curnovec, 
Oklukova gora, Silovec, Sromlje, Volčje, 
Zgornja Pohanca 

Vodnogospodarski 
inštitut Ljubljana -
Izpostava Brežice 

2000  SEVNICA:  KS Loka (vasi: Loka, Račica, 
Breg, Šentjur, Razbor, Okroglice, Šentjur, 
Radež, Žirovnica, Čelovnik, Slap) 

Razvojno raziskovalni 
zavod Sevnica 2010 

2001  KRŠKO:  KS Senovo (vasi na Bohorju: 
Dobrova, Reštanj in Stranje) 

Podjetniški center Krško 

Vir: Pregled programov CRPOV v regiji, Podjetniški center Krško, 2004 
 
Na območju LAS Posavje so bili po letu 1993 izdelani štirje projekti vinsko-turističnih 
cest. Njihova pokritost po občinah je razvidna iz spodnje tabele. 
 
Preglednica 17: Pregled programov VTC po občinah 

Leto 
izdelave 

Pokrivanje po občinah Naročnik projekta / nosilci 
projekta v regiji Posavje: 

1993 Bizeljsko-sremiška VTC je posavski regijski projekt in 
pokriva občine: Brežice, Krško in Sevnica 

Ministrstvo za kmetijstvo in 
gozdarstvo / občine Brežice, 
Krško in Sevnica 

1993 Podgorjanska VTC je medregijski projekt, saj vključuje 
občine: Dolenjske Toplice, Novo mesto, Šentjernej, v 
regiji Posavje pa občini Krško in Brežice  

Ministrstvo za kmetijstvo in 
gozdarstvo  / občini Krško in 
Brežice 

1993 Gornjedolenjska VTC je medregijski projekt, saj 
vključuje občine: Trebnje, Škocjan, v regiji Posavje pa 
občini Sevnica in Krško 

Ministrstvo za kmetijstvo in 
gozdarstvo  / občini Krško in 
Sevnica 

 
1993 

Šmarsko-virštanjska VTC je regijski projekt, saj 
vključuje občine: Podčetrtek, Rogaška Slatina, Bistrica 
ob Sotli, Kozje, Šmarje pri Jelšah, Rogatec 

Ministrstvo za kmetijstvo in 
gozdarstvo  / občine Podčetrtek, 
Rogaška Slatina, Kozje, Šmarje 
pri Jelšah, Rogatec 

 

Občina Krško se je v imenu vseh treh posavskih občin prijavila na javni razpis MKGP za 
zbiranje zahtevkov za dodelitev nepovratnih sredstev za izdelavo razvojnih 
programov podeželja (RPP) za leti 2003 in 2004 (Ur.l. RS, št. 106/03) in v ta 
namen izbrala Regionalno razvojno agencijo Posavje, ki je dokument izdelala leta 2004 in ga 
poslala v potrditev na MKGP. MKGP je posredovalo pozitivno mnenje k dokumentu.  
 
V letu 2005 se je občina Krško v imenu vseh treh posavskih občin uspešno prijavila na javni 
razpis MKGP za dopolnjevanje razvojnih programov podeželja in oblikovanje 
lokalnih akcijskih skupin (Ur.l. RS, št. 71-72/2003).  
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2.4.2 Uspešnost izvajanja programov za razvoj podeželja 
 
Programi za razvoj podeželja, ki so se začeli pripravljati in izvajati v 90-ih letih prejšnjega 
stoletja, so imeli veliko pozitivnih učinkov in rezultatov neposredno za vključena območja in 
tam živeče prebivalce, prav tako pa tudi za celo občino ali regijo, saj se je z izvajanjem 
projektov povečala prepoznavnost območja in dvignila kakovost ponudbe.  
 
Opravljene aktivnosti in projekti v okviru osmih programov CRPOV so bili usmerjeni v 
največji meri v izgradnjo in izboljšanje infrastrukture (predvsem vodooskrbe, cestne 
infrastrukture in drugih agromelioracijskih posegov), pomembno pa so prispevali ti programi 
tudi h krepitvi sodelovanja in dvigu odgovornosti posameznikov za razvoj skupnosti.  
 
Dejansko oživljanje projektov VTC se je začelo sredi devetdesetih let, ko so začeli delovati 
t.i. projektni sveti VTC-jev in opravljali predvsem naslednje naloge: koordinirali izdelave 
celostnih podob VTC, koordinirali označitev tras vinskih cest v skladu s celostno podobo, 
vodili ali koordinirali promocijske aktivnosti, izdali zloženke o ponudbi ob VTC. 
 
V procesu izdelave razvojnih programov podeželja na območju današnje LAS Posavje (to so 
Razvojni program podeželja regije Posavje za obdobje 2007-2013, Razvojni program 
podeželja »Trženje produktov in storitev ob tematskih poteh v Obsotelju in na Kozjanskem« 
- za občino Bistrica ob Sotli, Razvojni program podeželja na območju občin Savske ravni in 
Posavskega  hribovja - za občino Radeče), je bilo evidentiranih več kot 100 javnih in več kot 
500 projektov zasebnega značaja. Naloga upravljavcev teh programov je bila med drugih 
spodbuditi nosilce projektov k čim večjemu koriščenju razpoložljivih domačih in evropskih 
razvojnih sredstev za razvoj podeželja, kar je razvidno iz povečanega števila prijav ukrepe, ki 
jih je do konca leta 2006 financirala država s pomočjo Evropskega kmetijskega 
usmerjevalnega in jamstvenega sklada, po letu 2007 pa na ukrepe PRP v okviru Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja.  
 
V zadnjih letih je opazno povečano število udeležencev na delavnicah in usposabljanjih, ki 
obsegajo pripravo razvojnih programov na območju, krepijo sodelovanje med javnim in 
zasebnim sektorjem in usposabljajo udeležence za pripravo kvalitetnih izvedbenih projektov, 
s katerimi je moč pridobiti tudi evropska razvojna sredstva. Tudi to je velik pozitivni rezultat 
dosedanjih programov za razvoj podeželja, saj so le usposobljeni in za razvoj odgovorni 
prebivalci jamstvo za uspeh.  
 

2.4.3 Opis uspešno izvedenih projektov in nastalih produktov (nekaj 
primerov) 
 

Na območju LAS Posavje je bilo kar nekaj uspešno izvedenih projektov in iz njih nastalih 
produktov, med katerimi posebej izpostavljamo naslednje:  
 
Preglednica 18: Pregled nekaj uspešno izvedenih projektov in nastalih produktov 

 
Naziv projekta 

 
Nosilec 
projekta 

 
Vir 

sredstev 

Obdobje 
trajanja 
projekta 

 
Rezultati oz. 

produkti projekta 
 
Programi CRPOV (nazivi 
8 programov v preglednici 
16) 

 
Občine Brežice, 
Krško, Sevnica 

 
MKGP in 
občinski viri 

 
1994 - 
2003 

 
- okrepljeno 
zavedanje 
prebivalcev o 
pomenu sodelovanja 
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in  o soodgovornosti 
za razvoj lokalnih 
skupnosti 
- urejena skupna 
infrastruktura (ceste, 
večnamenski domovi 
in oprema v njih, 
vodnjaki, 
označevalne table) 
- osvojena 
metodologija 
programov CRPOV je 
bila v veliko pomoč 
pri pripravi 
programov RPP 
 
 

 
Programi VTC  
(nazivi 4 programov v 
preglednici 17) 

 
V preglednici 17 

 
MKGP in 
občinski viri 

 
1993 -  

 
- okrepljeno 
zavedanje 
prebivalcev o 
pomenu sodelovanja 
in  o soodgovornosti 
za razvoj  
- okrepljeno 
medregijsko 
sodelovanje 
- urejena skupna 
infrastruktura ob 
VTC (izdelana 
celotna podoba VTC, 
določena njena 
trasa) 
- skupne promocijske 
aktivnosti (dogodki 
in zloženke) 
ponudnikov ob 
določenih VTC 
- osvojena 
metodologija 
programov CRPOV je 
bila v veliko pomoč 
pri pripravi 
programov RPP 
 

 
Podeželsko razvojno 
jedro Posavje  

 
Regionalna 
razvojna agencija 
Posavje ob 
podpori Občin 
Brežice, Krško in 
Sevnica 

 
JAPTI, 
občinski viri 

 
2003 -  

  
- ustanovljen 
neprofitni zavod 
Center za razvoj 
podeželja Posavje 
- osvojen 4-
stopenjski pristop od 
animiranja, preko 
usposabljanja do 
samozaposlitve 
- razviti in izvajani 
programi animacije 
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in motivacije 
- razviti in izvajani 
programi 
usposabljanj 
- razvit in izvajan 
program 
računalniškega 
opismenjevanja na 
terenu »Računalnik – 
okno v svet« 
- vzpostavljena 
skupna infrastruktura 
za trženje produktov 
podeželja (opremljen 
skupni prodajno-
razstavni prostor, 
kupljenih 15 stojnic, 
5 prenosnih 
računalnikov) 
- izdana dva skupna 
promocijsko-
prodajna kataloga 
ponudnikov na 
podeželju  
- realiziranih 56 
samozaposlitev  
- organiziranje in 
izvajanje sejemskih 
dogodkov za prodajo 
rokodelskih izdelkov  

 
Stopimo na skupno pot 
znanja 

 
Regionalna 
razvojna agencija 
Posavje  

 
Program 
Interreg 
IIIC  

 
 

 
- okrepljeno 
čezmejno 
sodelovanje z 
zagrebačko županijo 
- izdelana analiza 
potreb po 
usposabljanjih med 
ranljivimi ciljnimi 
skupinami na 
podeželju  
- izdelan Program 
Šole podjetništva in 
turizma na podeželju 
za ranljive ciljne 
skupine na podeželju 
- opremljen skupni 
večnamenski prostor 
v stavbi RRA Posavje 

 
PosiP  

 
Mladinski center  
Brežice 

 
Občinski viri 

 
2003 -  

 
- letna objava javnih 
pozivov za najboljši 
poslovni načrt mladih 
do 25 let 
- strokovna in 
denarna pomoč 
izbranim avtorjem 
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poslovnih načrtov pri 
njihovi uresničitvi 

 
Posavska štipendijska 
shema 
 

 
Regionalna 
razvojna agencija 
Posavje 

 
Državni, 
občinski in 
zasebni viri, 
 Od leta 
2007 tudi 
viri ESS 

 
2003 - 

 
- razvit model 
kadrovskega 
štipendiranja, kjer po 
1/3 sredstev 
zagotavljajo država, 
občina, podjetje 
- pilotni model v letu 
2007 prenesen na 
celotno območje 
države Slovenije, 
- preko 
novoustanovljenega 
Javnega sklada za 
razvoj kadrov od leta 
2007 sredstva za 
kadrovske štipendije 
zagotovljene tudi iz 
Evropskega 
socialnega sklada 

 
Šola podjetništva in 
turizma na podeželju  

 
Center za razvoj 
podeželja 
Posavje  

 
lastni viri,  
prispevki 
udeležencev 

 
2005 -  

 
- izvedeni programi 
usposabljanj za 
ranljive ciljne 
skupine na podeželju 
- vključenih več kot 
100 udeležencev  
  

 
Turistično 
informacijska mreža 
Brežice - Tim Brežice  
  
 

 
Mladinski center  
Brežice 

 
MG in 
občina 
Brežice 

 
2007 -  

 
- vzpostavljenih 11 
e-točk, v okviru 
katerih je 
zagotovljen javno 
dostopen prostor z 
računalniško opremo 
in možnostjo 
neoviranega, 
brezplačnega 
dostopa do 
svetovnega spleta na 
širšem območju 
občine Brežice. 

 
Center 
vseživljenjskega 
učenja Posavje  

 
Ljudska univerza 
Krško 

 
MŠŠ in ESS, 
Občinski viri 

 
2005 -  

  
- močna mreža 
partnerjev CVŽU 
Posavje, 
- povečano število 
svetovalnih ur in 
strank na sedežu 
Svetovalnega 
središča Posavje,  
- 6 novih dislokacij 
Svetovalnega 
središča Posavje, 
- novo Središče za 
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samostojno učenje 
pri Ljudski univerzi 
Krško,  
- 3 nove Točke za 
samostojno učenje,  
- večje število učnih 
mest za organizirano 
samostojno učenje v 
regiji   
 

 
Natura 2000 v Sloveniji – 
upravljavski modeli in 
informacijski sistem« 
(LIFE04NAT/SI/000240), 
na 5 pilotnih območjih   

 
Zavod RS za 
varstvo narave 
 
(med partnerji  
tudi Krajevna 
skupnost Kapele 
za pilotno 
območje Jovsi) 

 
Ministrstvo 
za okolje in 
prostor 

 
Januar 
2005 – 
december 
2007 

 
- Izdelava Vodnika za 
pripravo 
upravljavskih načrtov 
za območja NATURA 
2000.  
- Izdelava 
upravljavskih načrtov 
za 5 izbranih območij 
NATURA 2000.  
- Reševanje 
konkretne 
naravovarstvene 
problematike na 
izbranih pilotnih 
območjih (eden od 
petih pilotnih 
območij Jovsi v KS 
Kapele) 
- Obveščanje 
javnosti o pomenu 
naravovarstva 
- Izdelava 
informacijskega 
sistema »Natura 
2000«. 

 
 
V izogib podvajanju je v preglednici 19 seznam projektov, ki so bili uspešno izvedeni v 
sklopu programa Neposrednih regionalnih spodbud, to je programskega financiranja javnih 
projektov na ravni regije.  
 

2.4.4  Vključenost območja v druge razvojne programe 
 
Območje LAS pokriva celotno razvojno regijo Posavje. Na območju se je v preteklih letih 
pripravljalo in izvajalo tudi nekaj drugih razvojnih programov, ki so pomembno vplivali na 
razvoj podeželja, in sicer pripravljeni na ravni regije kot tudi medregijsko in čezmejno.  
 
Kratek opis drugih razvojnih programov: 
- Regionalni razvojni program regije Posavje 2001-2006: je bil prvi skupni 

strateški dokument na območju regije Posavje, pripravljen za potrebe črpanja evropskih 
razvojnih sredstev. Izvajanje tega programa je potekalo preko sofinanciranja izvedbenih 
projektov preko javnih razpisov ministrstev za dodelitev razvojnih spodbud, na katere so 
se lahko javljali različni prijavitelji. V tem programskem obdobju je več nosilcev 
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posameznih projektov zaprosilo RRA Posavje za mnenje o umestitvi njihovih projektov v 
RRP, ker je bil to razpisni pogoj, na katerega so podali prijavo ali je to vplivalo na 
vrednotenje njihove vloge. RRP je bil zastavljen dovolj široko in je omogočal umeščanje 
različnih projektov v sklop posameznih programov in podprogramov, tudi takšnih, ki v 
času nastajanja RRP še niso bili oblikovani. 
 
Drugi del izvajanja neposredne regionalne politike je v obdobju od leta 2003 naprej 
potekal po programskem principu. V letu 2003 je bil uveden tako imenovan programski 
pristop pri sofinanciranju izvedbenih delov regionalnih razvojnih programov, kar pomeni, 
da je bila na nacionalnem nivoju narejena indikativna alokacija sredstev proračuna 
Republike Slovenije za sofinanciranje izvedbenih delov regionalnih razvojnih programov, 
to so sredstva neposrednih regionalnih spodbud. V Posavje je bilo v letih od 2003 do 
2005 alocirano približno 10 % teh nepovratnih sredstev države. Projekti, ki jih je regija 
predlagala za sofinanciranje iz naslova neposrednih regionalnih spodbud, so spadali med 
projekte, katerim se sredstva niso dodelila na osnovi javnega razpisa, pač pa so 
predstavljali prioritetne projekte regije iz izvedbenega dela RRP, ki jih je regija prijavila 
vsako leto v okvir nacionalnega programa sofinanciranja regionalnih razvojnih 
programov za posamezno proračunsko leto. Odločitev o prioritetni listi projektov regije v 
okviru indikativne vsote neposrednih regionalnih spodbud je za vsako proračunsko leto 
posebej sprejemal Programski odbor na ravni regije, sestavljen iz predstavnikov javnega, 
ekonomskega in nevladnega sektorja. Potrebno je poudariti, da so bili lahko upravičeni 
nosilci projektov in prejemniki sredstev lokalne skupnosti ali regionalna razvojna 
agencija, v kolikor jo je za to pooblastil programski odbor. Projekti so morali izkazovati 
regionalen pomen in vpliv na ustvarjanje novih delovnih mest ali na izboljšanje stanja 
okolja. 

 

Preglednica 19: Pregled prioritetnih regionalnih projektov, ki so bili odobreni iz naslova 
programa neposrednih regionalnih spodbud v letih od 2003 do 2005 
Leto 2003  
Naziv projekta Nosilec 
 
Zagotovitev manjkajočih prostorov za potrebe knjižnice Brežice 

 
Občina Brežice 

Visokošolski program tehnologije oskrbovalnih sistemov (razvoj 
programa) 

 
Občina Krško 

 
Posavska štipendijska shema 

 
RRA Posavje 

 
Tehnološki center Posavja RRA Posavje 
 
Leto 2004  
Naziv projekta Nosilec 
 
Zbirno reciklažni center Boršt Občina Brežice 
 
Prostori za visoko šolo Brežice Občina Brežice 

Nakup zemljišč za PC Vrbino Zahodni del PCV- 1. del Občina Krško 

Komunalna oprema obrtne cone Boštanj Občina Sevnica 
 
Tehnološki center Posavja RRA Posavje 
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Posavska štipendijska shema RRA Posavje 
 
Leto 2005  
Naziv projekta Nosilec 

Ureditev poslovne cone Brezina 
Občina Brežice 

 
Poslovna cona Vrbina Občina Krško 
 
TVD Partizan Občina Sevnica 
 
Posavska štipendijska shema 

 
RRA Posavje 

 
Celovita promocija regije Posavje RRA Posavje 
Vir: RRA Posavje, Pregled rezultatov delovanja RRA Posavje od ustanovitve do konca leta 2005, 
Krško, maj 2006  
 

- Regionalni razvojni program regije Posavje 2007-2013: je krovni strateški 
dokument regije, ki se je pripravljal za aktualno programsko obdobje. Ta dokument je 
osnova za črpanje sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega 
socialnega sklada in iz Kohezijskega sklada. V njem je prav tako zajet program 3 - 
Razvoj podeželja, v okviru katerega so zapisani cilji črpanja sredstev iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja.  

 
- Čezmejni program Turistična cona po Sotli in Gorjancih: Občina Brežice in Občina 

Krško sta v letu 2003 pristopili k podpisu pisma o nameri za vzpostavitev te cone skupaj 
s hrvaškimi občinami, in sicer: Gradom Samobor, Občino Brdovec, Občino Dubravica in 
Občino Marija Gorica. V letu 2004 pa sta se še pridružila Občina Kraljevec na Sutli in 
Grad Klanjec. Poglavitne aktivnosti in rezultati za vzpostavitev Turistične cone so bili: 
izdelava elaborata, priprava in tisk turistične karte, turističnega kataloga, postavitev 
označevalnih tabel in vzpostavitev informativnih središč na obeh straneh meja. Sama 
turistična cona zaradi uvedbe schengenskega režima ni nikoli zaživela.  

 
- Del regije Posavje (to je del Občine Krško, danes del Občine Kostanjevica na Krki) je v 

90-ih letih sodeloval v medregijskem programu Po poteh dediščine Dolenjske in 
Bele krajine, ki ga je leta 1996 začela GZS OE Novo mesto. Danes je to t.i. turistična 
pot, ki povezuje 28 naravnih in kulturnih znamenitosti Dolenjske in Bele krajine, ki vabijo 
na prijetna potovanja in izlete. V okviru tega so bili pripravljeni tudi različni izleti in 
počitnikovanja, ki vabijo goste, da odkrijejo pokrajino s sprehodi, kolesarjenjem, 
ribolovom, vožnjo s čolni ali kako drugače ter se spoznavajo s kulinariko in vini tega 
področja. Z območja LAS Posavje je v to tematsko pot vključen del občine Kostanjevica 
na Krki, saj ima to mesto bogato zgodovino, privlačne elemente naravne in kulturne 
dediščine, pestro ponudbo kulinaričnih dobrot in vin, obiskane prireditve in ponuja 
možnosti za športno rekreativne dejavnosti in doživljaje.  

 
- Sosedski program Slovenija – Madžarska – Hrvaška 2004-2006: predstavnik 

RRA Posavje je bil v obdobju priprave tega dokumenta v preteklem programskem 
obdobju aktivno vključen v pripravo tega dokumenta, kasneje je bil tudi član Nadzornega 
odbora tega programa. 
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- Na ravni občin v razvojni regije Posavje je bilo izdelanih veliko raznovrstnih 
občinskih strategij, ki so bile sektorske, to je pripravljene le za razvoj enega sektorja 
in ponavadi kratkoročne (to so občinske strategije razvoja kmetijstva in podeželja, 
strategije razvoja prostora in prostorskega načrtovanja, strategije razvoja turizma in 
gospodarstva). Pomanjkljivost teh strategij je bila ravno v tem, da niso izkazovale 
medsektorskih učinkov in soodvisnosti sektorjev pri doseganju zastavljenih ciljev.   

 

2.4.5 Popis in možnost izrabe obstoječih razvojnih struktur na območju 
LAS Posavje 
 
V nadaljevanju podajamo seznam podpornih institucij, ki imajo posredno ali neposredno 
vpliv na razvoj podeželja. Te institucije nudijo vrsto storitev za različne ciljne skupine. 

 
Podporne institucije na območju LAS so: 

� Občine Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče, 
Sevnica 

� Regionalna razvojna agencija Posavje: je bila ustanovljena z odlokom s 
strani posavskih občin kot javni zavod v letu 1998 z namenom izvajanja nalog v 
javnem interesu kot jih določa Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja; 

� Center za razvoj podeželja regije Posavje: je neprofitni zasebni zavod, ki je 
bil ustanovljen kot rezultat izvajanja projekta Podeželsko razvojno jedro Posavje 
v letu 2003 in je izvajal nacionalni program podjetniške prenove podeželja v 
skladu s t.i. 4-stopenjskim pristopom; 

� Kmetijska gozdarska zbornica, Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto 
s 3 strokovnimi službami v Krškem, Brežicah in Sevnici (območje občin 
Bistrica ob Sotli in Radeče pokriva Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto, 
strokovna služba Laško in Šmarje pri Jelšah): Kmetijsko-gozdarski zavod Novo 
mesto je ustanovljen kot samostojna pravna oseba leta 2001 po sprejetju Zakona 
o Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije in s tem sklepa o ustanovitvi kmetijsko 
gozdarskih zavodov. Kot regijski javni zavod pokriva območje Dolenjske in Bele 
krajine (JV Slovenija) ter Posavja (Spodnjeposavska regija). KGZ Novo mesto 
izvaja dejavnosti javne službe kmetijskega svetovanje (Oddelek za kmetijsko 
svetovanje), strokovnih nalog v živinoreji, nalog genske banke (Oddelek za 
živinorejo) in tržne dejavnosti v Oddelku za druge dejavnosti - enološki 
laboratorij. 

� Lokalni podjetniški centri Podjetniški center Krško, Zavod za podjetništvo in 
turizem Brežice, Kulturno turistični rekreacijski center Radeče ter Zavod za 
kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica: izvajajo naloge s 
področja vzpodbujanja aktiviranja lokalnih razvojnih potencialov in animiranja 
podjetnikov ter lokalnega okolja za pripravo podjetniških in razvojnih programov, 
splošno svetovanje ter pomoč podjetnikom pri iskanju virov financiranja razvojnih 
projektov in podjetniških idej. 

� ZRSZ OE Sevnica: izvajanje programov za brezposelne osebe na območju 
regije Posavje.  

� Zavod za gozdove Slovenije, OE Brežice, OE : izvaja gozdno-gospodarske 
načrte, gojenje in varstvo gozdov, pomoč pri izgradnji gozdne infrastrukture, 
svetovanje individualnim lastnikom gozdov. 

� Ljudska univerza Krško: izvajanje programov vseživljenjskega učenja za 
prebivalce na območju LAS Posavje. 
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� GZS - Območna zbornica Posavje: GZS Območna zbornica Posavje, Krško je 
sestavni del Gospodarske zbornice Slovenije ter je nepolitična, strokovna 
organizacija, ki zastopa interese članov GZS z območja Posavja. Na območni 
zbornici avtonomno oblikujemo stališča in predloge o razvojnih vprašanjih regije, 
zagotavljamo pomoč in svetovanje, informiranje in izobraževanje, posredovanje 
storitev strokovnih služb in združenj GZS ter izvajanje javnih pooblastil. 

� Območne obrtno-podjetniške zbornice Brežice, Krško in Sevnica: 
Sodelovanje z vlado, ministrstvi in državnim zborom pri kreiranju gospodarske 
politike in sistema ter soustvarjanje za obrt čim boljše zakonodaje (davčno-
finančne, delovne, izobraževalne, tehnične, okoljske...), informiranje in 
svetovanjem članom (Svetovalna mreža z več deset tisoč svetovanji na leto - 
davki, finance, delovna razmerja, ekonomski odnosi s tujino, izobraževanje, javna 
naročila..., prirejanje izobraževalnih seminarjev (Izobraževalni center), vodenje 
poslovnih knjig in druge računovodske storitve za člane (center v nastajanju), 
soorganizacija Mednarodnega obrtnega sejma v Celju (največjega sejma v 
Sloveniji), soprirejanje drugih sejmov in organizacija udeležbe članov na sejmih 
doma in na tujem, prirejanje poslovnih srečanj, pomoč članom pri elektronskem 
poslovanju, kartica Obrtnik (popusti pri storitvah)  

� Mladinski center Krško in Mladinski center Brežice: izvajanje programov 
za mlade na podlagi ugotovljenih potreb mladih, organiziranje in izvajanje 
interesnih dejavnosti za mlade, koordiniranje dejavnosti in prireditev za mlade, 
zbiranje in posredovanje informacij za mlade, organiziranje neformalnega 
izobraževanja in izvajanje priložnostnega učenja za mlade, nudenje 
informacijske, organizacijske, kadrovske in tehnične pomoči organizacijam in 
posameznikom, razvoj in promocija mladinskega dela in mladinske politike na 
lokalni ravni, zagotavljanje pogojev za razvoj mladinske kulture in spodbujanje 
kreativne ustvarjalnosti med mladimi, usposabljanje ključnih akterjev za 
mladinsko delo, spodbujanje mednarodnega sodelovanja. 

� Upravne enote Brežice, Krško in Sevnica 
� Svetovalna in pospeševalna podjetja in posamezniki, ki so včlanjeni v 

mrežo pri JAPTI (katalog podjetniških svetovalcev), 
� nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z razvojem podeželja na nacionalni 

ravni (društva, združenja, zasebni zavodi kot je Zavod Vrbov log). 



 52 

3 SWOT ANALIZA RAZVOJNIH MOŽNOSTI OBMOČJA LAS 
POSAVJE 

 

PREDNOSTI 
 

SLABOSTI 

 
Področje gospodarstva 
- geostrateška lega regije ob X. evropskem 

prometnem koridorju,  
- obstoj visoko-tehnološko usposobljenih 

kadrov v posameznih dejavnostih, 
- elektroenergetski bazen, 
- tradicija gostinsko-turistične dejavnosti v 

prostoru, 
- prostorske možnosti za umestitev 

gospodarske infrastrukture, 
- obstoječa letališka infrastruktura z 

možnostjo razvoja v komercialne 
dejavnosti, 

- dobro razvit podjetniški sektor, ki jamči 
stabilnost delovnih mest v regiji, 

- začeti procesi decentralizacije terciarnega 
izobraževanja, 

- obstoj regijske garancijske sheme. 
- razvita regijska štipendijska shema 

 
Področje gospodarstva 
- Prepočasna rast produktivnosti, predvsem 

malih in srednje velikih podjetij, 
- prepočasno prestrukturiranje v sektorju 

predelovalnih dejavnosti, 
- prenizka vlaganja v R&R, odsotnost 

razvojnih enot v podjetjih in premajhno 
povezovanje z raziskovalnimi institucijami, 

- nizka stopnja mrežnega povezovanja v 
domačem gospodarstvu in sklepanja 
strateških zavezništev s tujimi partnerji, 

- ovire pri pridobivanju primernih poslovnih 
prostorov (administrativne ovire, cene), 

- nizka izobrazbena struktura prebivalstva, 
- prepočasen dotok novih visoko 

usposobljenih kadrov,  
- slabo razvit industrijski sektor (premalo 

delovnih mest z visoko dodano vrednostjo), 
- v regiji primanjkuje velikih gospodarskih 

subjektov, ki bi lahko bili nosilci razvoja,  
- nizka dodana vrednost na zaposlenega 

glede na razvitejše regije, 
- nerazvit kapitalski trg,  
- pomanjkanje skladov tveganega kapitala, 
- premalo neposrednih investicij tujcev,  
- bančni instrumenti niso prilagojeni 

financiranju ustanavljanja in rasti podjetij. 
 

 
Področje turizma 
- Naravne danosti za razvoj turistične 

dejavnosti z velikim deležem območij 
»Natura 2000«, 

- bogata naravna in kulturna dediščina, 
- geostrateška lega (obmejno območje, 

bližina Zagreba, bližina avtoceste, dobra 
dostopnost), 

- tradicija opravljanja turistične dejavnosti 
- največja termalna riviera in zdravilišče v 

Sloveniji – Terme Čatež, 
- obstoječi turistični produkti in 

infrastruktura, 
- uveljavljene mednarodne športne 

prireditve, 

 
Področje turizma 
- neprepoznavnost regije in nepovezanost 

turistične ponudbe v regiji, 
- pomanjkanje visoko usposobljenega kadra 

in znanja za management v turizmu,  
- slaba osveščenost prebivalstva o pomenu 

turizma in lastnih možnostih razvoja, 
- neorganizirano trženje in promocija, 
- nerazvita usmerjevalna in informativna 

signalizacija, 
- nezadostna izkoriščenost naravne in 

kulturno-zgodovinske dediščine za turistične 
namene, 

- neobstoj krovne institucije, ki bi usmerjala 
in vodila razvoj turizma v regiji, 
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- raznolikost ponudbe na majhnem območju 
 

- ni razvitih integralnih turističnih produktov 
- slabo razvit turizem na podeželju 
 
 

 
Stanje podeželja 
- dobro razvite osnovne kmetijske dejavnosti 

(živinoreja, sadjarstvo, vinogradništvo, 
zelenjadarstvo), 

- sorazmerno dobro ohranjeno naravno 
okolje, ki omogoča hitro usmerjanje v 
trajnostne oblike kmetovanja, 

- bogata območja naravne (zavarovana 
območja narave) in kulturne krajine,  

- avtohtone pasme domačih živali (posavski 
konj, krško-poljski prašič),  

- ugodni naravni pogoji za razvoj 
raznovrstnih kmetijskih panog in dejavnosti, 

- razvita cestna infrastruktura na podeželju, 
- prisotnost velikih količin termalne vode, ki 

omogoča podaljšano sezono pridelovanja, 
- idealne klimatske in talne razmere za 

usmerjanje kmetij v delavno intenzivne 
panoge (zelenjadarstvo, sadjarstvo) in 
specializacijo kmetijske pridelave, 

- velika pestrost rastišč in vegetacije ter 
gozdov, 

- zadovoljiva  odprtost gozdov s cestami,  
- izvajanje gojitvenih in varstvenih del v 

gozdovih, 
- razvite dopolnilne dejavnosti, 
- razpoložljivi vodni viri za namakanje, 
- vzpostavljeno podporno okolje v kmetijstvu 

in gozdarstvu, 
- izvajanje kmetijsko-okoljskih ukrepov na 

kmetijskih gospodarstvih. 

 
Stanje podeželja 
- slabša izkoriščenost človeških in prostorskih 

potencialov na podeželju, 
- slaba posestna struktura v kmetijstvu in 

gozdarstvu, 
- nizka ekonomska velikost kmetij (ESU), 
- nizka dodana vrednost kmetijskih pridelkov 

in izdelkov, 
- premalo organizirano skupno trženje in 

promocija produktov s podeželja, 
- relativno nizka izobrazbena struktura 

nosilcev kmetij, 
- pomanjkanje določenih specifičnih in  

funkcionalnih znanj pri razvijajočih se 
dejavnostih na podeželju, 

- starostna struktura delovne sile na kmetijah 
je  neugodna, 

- praznjenje nekaterih podeželskih območij 
(predvsem obmejnih), 

- razdrobljena kmetijska zemljišča, 
- razdrobljene in majhne gozdne posesti v 

zasebnih gozdovih, 
- neorganiziranost lastnikov gozdov, 
- veliko število nesreč pri delu v gozdu, 
- slabšanje ekonomsko-socialnega položaja 

prebivalcev podeželja, 
- ekonomska šibkost kmetij, 
- visok indeks razvojne ogroženosti Posavja,  
- nezadostno sodelovanje  podpornega okolja 

v kmetijstvu in gozdarstvu. 
- bančni instrumenti niso prilagojeni 

financiranju razvoja in rasti kmetijskih 
gospodarstev in dopolnilnih dejavnosti. 

 
 
Področje človeških virov 
- vzpostavljena mreže socialnih institucij,  
- dobro razvita mreža temeljne zdravstvene 

oskrbe po občinah kot tudi dobra oskrba z 
zdravstvenim varstvom, 

- naraščanje deleža delovno sposobne 
populacije, 

- dobro razvito srednješolsko izobraževanje 
(šolanje v domačem kraju) kot tudi višje 
šolstvo, 

- prisotnost institucij in obstoječa ponudba 
raznovrstnih oblik vseživljenjskega učenja, 

 
Področje človeških virov 
- nizka nataliteta, 
- velik odliv mladih in zaposlenih v druge 

regije, 
- staranje prebivalstva, 
- stanovanjska problematika mladih, 
- pomanjkanje ponudbe varstva in oskrbe 

starejših in ljudi s posebnimi potrebami, 
- majhno število kadrov v zdravstvu, 
- pomanjkanje bolnišničnih postelj, 
- izobraževalni sistem neprilagojen 

povpraševanju, 
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- novi izobraževalni programi oz. izvajanje 
kot tudi načrtovanje novih univerzitetnih 
izobraževalnih programov, 

- naraščanje števila diplomantov, 
- obstoj regijske štipendijske sheme, 
- obstoj projektov kariernega načrtovanja, 

širšega poklicnega, študijskega informiranja 
in svetovanja, 

- razvejana mreža ljubiteljske kulture in  
športne dejavnosti, 

- dobro podporno okolje za mlade (vse tri 
občine imajo mladinske centre kot tudi 
številna društva) 

- pomanjkanje vzpodbujanja ustvarjalnosti in 
inovativnosti v izobraževalnih programih na 
vseh ravneh, 

- premalo zaposlitvenih možnosti za mlade 
kadre, 

- pomanjkanje spremljanja kadrovskih 
potreb, 

- nepovezanost med  institucijami (osnovne, 
srednje, višje in visoke šole, območne 
službe ZZZRS, CIPS, svetovalne službe ...), 

 

 
Področje okolja, infrastrukture in 
prometa 
- relativno dobro spremljanje stanja  

kakovosti vode (viri, dobave), 
- možnost priključitve uporabnikov na 

obstoječa vodovodna omrežja, 
- veliko zgrajenih kanalizacijskih sistemov v 

naseljih, 
- izdelane študije in projekti zbiranja in 

čiščenja odpadnih voda, 
- doseganje predvidenega deleža ponovne 

uporabe, predelave in recikliranja ločeno 
zbranih odpadkov, 

- dobra ohranjenost narave,  
- spodbuja se sodelovanje med občinami in 

celostno upravljanje z okoljem, 
- višja kakovost življenja in večje 

zadovoljstvo občanov, 
- učinkovitejše uresničevanje državnih in EU 

okoljskih ciljev in obveznosti na lokalni 
ravni, 

- možnost vzpostavitve dobrega sistema za 
ravnanje z odpadki v kratkem času, 

- geostrateški položaj Posavja,  
- dokončanje avtocestnega kraka LJ-ZG, 
- obstoječe energetske lokacije, 
- usposobljen obstoječi kader na področju 

pridobivanja in izkoriščanja različnih virov 
energije, 

- že preizkušeni načini ogrevanja na OVE 
(npr. Kostak – toplotna črpalka, Tanin – 
lesna biomasa …), 

- že pripravljeni projekti oz. projekti v 
pripravi, 

- uvrščeni investicijski projekti v resolucijo 
nacionalnih razvojnih projektov (skladišče 
zemeljskega plina, drugi blok NEK in tudi 
400 kV daljnovod Krško-Beričevo), 

 
Področje okolja, infrastrukture in 
prometa 
- razpršenost upravljavcev vodovodnih 

sistemov, 
- različna kakovost oskrbe s pitno vodo (vaški 

sistemi, individualna oskrba), 
- dotrajanost vodovodnih sistemov, visoke 

vodne izgube,  
- nizka ozaveščenost prebivalstva o pomenu 

čiste vode in podnebnih spremembah, 
- konflikti pri delovanju majhnih vodovodnih 

sistemov kot sistemov za oskrbo z vodo za 
gašenje požarov, 

- kanalizacijski sistemi niso vodotesni,  
- veliko število pretočnih greznic brez 

rednega praznjenja, 
- manjša naselja brez kanalizacijskih 

sistemov, 
- izlivanje odpadnih voda brez obdelave v 

reke Savo , Krko in Sotlo ter onesnaževanje 
podtalnice, 

- nizka količina ločeno zbranih odpadkov na 
prebivalca, 

-  naraščanje količin odpadkov za odlaganje, 
- slabo ločevanje na izvoru, 
- pomanjkanje zbirnih centrov in zbiralnic, 
- nizka ozaveščenost prebivalstva o pomenu 

varstva okolja (divja odlagališča), 
- slab nadzor nad ločevanjem odpadkov pri 

gospodinjstvih,  
- premalo skladiščnih in logističnih površin, 
- nedokončana infrastruktura v 

vinogradniških območjih, 
- premajhna obveščenost ljudi o emisijah 

toplogrednih plinov, 
- nezadostne parkirne površine, 
- slabo organizirana pomoč invalidom in 

gibalno motenim osebam (dvigala, 
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- ustanovljeno lokalno partnerstvo. klančine),  
- nezadostno informiranje slepih in 

slabovidnih z napisi za slepe, 
- nezadostne kapacitete letališč in sistema za 

vodenje in kontrolo zračnega prometa, 
- prevelika poraba energije glede na 

proizvedeno dodano vrednost, 
- premalo razvita infrastruktura za prenos ZP-

zemeljski plin.  
PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
 
Področje gospodarstva 
- pripravljenost regionalnega gospodarstva za 

sodelovanje z novo nastajajočimi 
visokošolskimi institucijami v regiji, 

- pospešitev prestrukturiranja v smeri 
dejavnosti z večjo dodano vrednostjo v 
proizvodnem in storitvenem sektorju, 

- razvoj cestne, železniške in letališke 
infrastrukture bo omogočil razvoj logistične 
dejavnosti in storitev ter ostalih 
spremljevalnih dejavnosti, 

- vzpostavljanje novih visokošolskih 
izobraževalno-raziskovalnih enot, 

- intenzivnejša uporaba informacijske in 
komunikacijske tehnologije v regiji, 

- vključevanje podjetij v slovenske in EU 
tehnološke platforme,  

- razvoj finančnih instrumentov investiranja, 
- možnosti nadaljnjega razvoja in povečanja 

kapacitet proizvodnje električne energije, 
- obstoječi podjetniški potencial nadgraditi z 

učinkovitim podpornim okoljem za razvoj 
malega in srednjega podjetništva, kot so 
tehnološki parki, podjetniški inkubatorji,  
tehnološkimi centri, poslovne cone, 
logistični center. 

 
Področje gospodarstva 
- Institucionalna negotovost zaradi številnih 

upravnih in organizacijskih sprememb, 
- nadaljnje počasno prestrukturiranje v smeri 

ohranjanja tradicionalnih delovno 
intenzivnih panog, namesto usmeritve v 
dejavnosti z visoko dodano vrednostjo, 

- nepripravljenost domačega gospodarstva za  
internacionalizacijo poslovanja, še posebej 
na področju tehnologij, znanja in R&R, 

- nadaljnja nevarnost večjega bega 
možganov in posledično pomanjkanje 
usposobljenih kadrov, predvsem tehničnih 
strok, 

- občine kot nosilke razvoja niso lastnice 
nepremičnin, namenjenih gradnji 
gospodarske infrastrukture, 

- administrativne in stroškovne ovire kot ene 
glavnih poslovnih ovir za razvoj 
podjetništva. 

 
 

 
Področje turizma 
- razvoj skupne tržne znamke območja, 
- vključevanje novih trendov v turizmu, 
- povezovanje turističnih ponudnikov in 

motiviranje le-teh za vključevanje v javno-
zasebno partnerstvo, 

- povezovanje, priprava skupnih programov 
in skupna promocija regije, 

- razvoj novih prenočitvenih kapacitet, 
- izkoriščanje termalne vode iz izvirov za 

namene turizma in kmetijstva, 
- možnosti za razvoj turizma v povezavi s 

kmetijstvom na območjih tradicionalnih 
kulturnih krajin, 

 
Področje turizma 
- prevelika stopnja zaščite preširokih območij, 
- neupoštevanje in nerazumevanje 

trajnostnega razvoja, 
- premalo vlaganj v obveščanje prebivalstva, 

sodelovanja turističnih ponudnkov z 
javnostjo, 

- premalo vlaganja v izobraževanje delavcev 
na področju turizma, 

- pasivnost turističnih ponudnikov, 
- ni znanja iz projektnega vodenja, 
- pomanjkanje tržne naravnanosti in premalo 

podjetniškega pristopa (nezmožnost 
povezovanja subjektov med sabo, 
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- mladinski turizem, 
- uporaba IKT, 
- učinkovito koriščenje spodbud EU, 

nacionalnih ter občinskih virov, 
- avtentičnost ponudbe, 
- destinacija s kulturno bogato ponudbo, 
- uravnotežena in trajnostno naravnana 

destinacija. 
 

nerazgledanost in nepodjetnost ljudi), 
- neizpolnjevanje pričakovanj turistov, 
- cenejše destinacije s podobno ponudbo, 
- počasno spreminjanje in prilagajanje 

zakonodaje, še posebej prostorske. 
 

 
Področje podeželja 
- razvoj ciljnim skupinam na podeželju 

prilagojenih programov izobraževanj in 
usposabljanj,  

- poudarjanje kmetijske dejavnosti kot 
pomembnega dejavnika pri ohranjanju 
kulturne krajine in varovanju okolja 

- diverzifikacija dejavnosti na podeželju, 
- dvig dodane vrednosti in kakovosti v 

pridelavi in predelavi kmetijskih in živilskih 
proizvodov, 

- spodbujanje trajnostnih oblik kmetovanja,  
- interes za razvoj in implementacijo 

endogenih potencialov v regiji, 
- možnosti koriščenja alternativnih virov 

energije v kmetijstvu in gozdarstvu 
(poljščine, lesna biomasa), 

- spodbujanje neposredne in organizirane 
prodaje kmetijskih pridelkov in izdelkov, 

- uvajanje zdrave hrane iz lokalnega okolja v 
lokalne javne ustanove, 

- enakopravna obravnava funkcij varovanja  
in razvoja na zavarovanih območjih, 

- razvoj IKT tehnologije na podeželju,  
- oblikovanje skupne blagovne znamke za 

lokalne izdelke in storitve višje kakovosti, 
- vključevanje kmetijskih pridelkov in živil 

višje kakovosti v turistično ponudbo regije, 
- razvoj raznovrstnih dopolnilnih in dodatnih 

dejavnosti v povezavi s turistično ponudbo 
regije, 

- izboljšanje lastniške strukture kmetijskih 
zemljišč s pomočjo agrarnih operacij, 

- spodbujanje nastajanja javno-zasebnih 
partnerstev in projektov. 

 

 
Področje podeželja 
- restriktivna zakonodaja na področju 

registracije in opravljanja dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah, 

- individualizem/samozadostnost ljudi in 
institucij, s tem pa razdrobljenost 
informacij, 

- širitev zavarovanih območij (omejeni pogoji 
kmetovanja in nedorečen nacionalni sistem 
povračila škod iz naslova kmetovanja na teh 
območjih), 

- nadaljnji strukturni ukrepi v kmetijski 
pridelavi – intenzifikacija na eni strani in 
opuščanje kmetovanja na drugi, 

- nemotiviranost mladih za delo in življenje 
na kmetiji,  

- siromašenje podeželja in nezmožnost 
izkoristiti razpoložljiva razvojna sredstva 

- zaraščanje kmetijskih zemljišč, 
- odvisnost kmetijske pridelave od 

vremenskih razmer, 
- nadaljnje slabšanje socialne varnosti 

(kmečkega) prebivalstva. 
 

 
Področje človeških virov 
- večje povezovanje gospodarskih in 

negospodarskih dejavnosti, 
- ustvariti ugodne bivalne in druge pogoje za 

mlade (zagotovitev neprofitnih stanovanj), 

 
Področje človeških virov 
- nadaljnje izgube delovnih mest, 
- nezmožnost zagotavljanja kakovostnih 

kadrov za gospodarstvo, 
- pomanjkljivo komuniciranje kot tudi 
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- spodbujanje kulture podjetništva, 
- razviti in dajati večji pomen mehkim 

prijemom izobraževanja, 
- vključitev starejšega prebivalstva v aktivno 

delo z uvajanjem posebnih programov (na 
področju javnega in zasebnega sektorja), 

- uvajanje in promoviranje vseživljenjskega 
učenja,  

- spodbujanje enakih možnosti in socialna 
vključenost na področju socialno varstvene, 
zaposlovalne in podjetniške politike, 

- razvoj sodobnih informacijskih in 
komunikacijskih sistemov kot osnova za 
znanstveno raziskovanje, socialno 
dostopnost in gospodarski razvoj, 

- razvoj mreže javno dostopnih točk, 
- vzpostavljanje socialnih mrež (spremljajoče 

dejavnosti v zdravstvu in sociali  na 
podjetniški osnovi). 

sodelovanje na različnih področjih, 
- trend staranja prebivalstva, 
- večanje stopnje brezposelnosti, 
- nižja rodnost in posredno zmanjševanje 

populacije, 
- splošne spremembe, ki se navezujejo na 

spremembe državne politike (področje 
zdravstva, socialnega varstva), 

- sistemske ovire – neusklajena zakonodaja, 
- dolgotrajni postopki pridobivanja novih 

izobraževalnih programov, 
- tog šolski sistem, 
- nezadostno financiranje na podlagi razpisov 

na državni ravni, 
- nedinamičen razvoj novih podjetij bo 

poglobil težave mladih in izobraženega 
kadra glede zaposlovanja, 

- neurejenost podeželja – v kolikor se ne 
razvijejo dodatne javne storitve, bo število 
prebivalcev pričelo upadati. 

 
Področje okolja, infrastrukture in 
prometa 
 
- obilje vodnih virov kot strateška dobrina 

države v času klimatskih sprememb, 
- kakovostna pitna voda kot konkurenčna 

prednost, 
- pridobivanje nepovratnih sredstev za 

izgradnjo kanalizacijskega omrežja,  
- pridobivanje nepovratnih sredstev za 

izgradnjo čistilnih naprav, 
- z očiščenjem odpadnih voda možnost 

turizma na vodotokih v Posavju, 
- velike količine sekundarnih surovin, 
- usklajeni načrti občine, katerih izvedba ima 

vpliv na okolje (razvojni in prostorski 
načrti), 

- razvoj novih delovnih mest, 
- pozitivni učinki na zdravje prebivalstva. 
 

 
Področje okolja, infrastrukture in 
prometa 
- ceste in železnice brez zaščite pred 

površinskimi vodami v primeru nesreče, 
- razpad infrastrukturnih sistemov oskrbe s 

pitno vodo, 
- povečana zdravstvena ogroženost 

prebivalstva, 
- izredno povišanje cen oskrbe s pitno vodo, 
- podnebne spremembe, ki ogrožajo 

normalno življenje, 
- možnost okužb pri kopanju v vodotokih, 
- možnost onesnažene podtalnice iz 

točkovnih in razpršenih virov onesnaženja, 
- odvoz in ravnanje z odpadki: 
- neekonomično ravnanje z odpadki, 
- zaradi neustreznega ločevanja odpadkov  

lahko pride do ekoloških nesreč, 
- prepočasno uvajanje naprednih konceptov 

varovanja okolja, 
- pomanjkljiv nadzor/inšpekcija in delitev 

nadzornih pristojnosti država-občine, 
- nizka raven prepoznavanja pomena varstva 

okolja,  
- pomanjkljivo izvajanje že sprejetih 

programov, odlokov, prostorskih zasnov in 
aktov, 

- povišanje cen ravnanja z odpadki. 
- spodbujanje uporabe javnega prometa v 

mestnih središčih in na podeželju 
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3.1 UGOTOVITVE IN RAZVOJNE USMERITVE 
 

 Tehnološki razvoj in konkurenčnost posavskega gospodarstva 
Produktivnost posavskega gospodarstva v zadnjih 4 letih raste počasneje od slovenskega 
povprečja, zaradi česar pada njegova konkurenčnost. Glavni razlog za padanje 
produktivnosti so izjemno nizka vlaganja javnih in zasebnih sredstev v R&R ter posledično 
pomanjkanje visoko-tehnoloških produktov in storitev z visoko dodano vrednostjo. Za dvig 
konkurenčnosti posavskega gospodarstva in dohitevanje slovenskega povprečja ter 
povprečja EU bo treba spodbuditi visoko rast produktivnosti. Rast bo morala temeljiti na bolj 
izobraženi delovni sili, tehnološko zahtevnejši proizvodnji ter višji inovativnosti. Spodbuditi je 
treba povezovanje posavskih podjetij v slovenske in evropske tehnološke mreže ter 
povezovanje majhnih in srednje velikih podjetij za skupne nastope na mednarodnih trgih. 
 

Celotno območje LAS Posavje ima s prostimi površinami, ki jih lahko nameni za izgradnjo 
gospodarsko razvojne infrastrukture, potrebne za razvoj obrti, podjetništva, gospodarstva, 
turizma, izjemno perspektivo na različnih razvojnih področjih. Za uspešno napredovanje na 
področju investicij v gospodarsko infrastrukturo morajo nosilci razvoja v regiji prioritetno 
pridobiti lastništvo na nepremičninah, ki jih bodo namenili razvoju regije, jih opremiti z 
ustrezno komunalno infrastrukturo ter zagotoviti vso potrebno dokumentacijo za nemoteno 
realizacijo domačih in tujih investicij.  
 
Še vedno premalo izkoriščena perspektiva razvoje regije je tudi njena geostrateška lega, 
njene naravne danosti ter že obstoječa prometna in turistična infrastruktura, ki bo s 
primernimi dograditvami za potrebe logistične in turistične dejavnosti ter čezmejnim 
povezovanjem pomenila vrata med EU, Balkanom ter Bližnjim vzhodom. 
 

 Podjetništvo 
Območju LAS Posavje mora biti izziv izboljšati podjetniško kulturo in zagotoviti pomembno 
mesto podjetništvu kot vrednoti. Na podlagi različnih raziskav je ugotovljeno, da je 
podjetniška kultura na podeželju na zelo nizki ravni, zaradi česar moramo kot regija z velikim 
deležem kmečkega prebivalstva izboljšati podjetniško kulturo tudi na podeželju in s tem 
prispevati k razvoju podeželja. 
 
Za večji razmah podjetništva je nujno treba pristopiti k odpravljanju administrativnih 
postopkov, s katerimi se srečujejo podjetniki in ki jim pomenijo eno glavnih poslovnih ovir. 
 
Potrebe podjetniškega okolja kažejo na povpraševanje po tveganih virih financiranja 
(garancije, ugodni krediti za nastajajoča in nova podjetja) in po neposrednih spodbudah za 
ustanovitev, zagon, rast podjetij in za povečevanje dodane vrednosti na zaposlenega v MSP.  
 
Na območju primanjkuje konkurenčnih finančnih virov za financiranje ustanovitve in rasti 
podjetij. Posebej izpostavljen je bil problem predragih finančnih sredstev za zagon 
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Razlogi za to so nerazvit kapitalski trg, pomanjkanje 
skladov tveganega kapitala, premalo neposrednih investicij tujcev, bančni instrumenti niso 
prilagojeni financiranju ustanavljanja in rasti podjetij, premalo državnih subvencij. 
 

 Management turistične destinacije Posavje 
K boljšemu izkoriščanju razvojnih potencialov ter zagotavljanju konkurenčnosti lahko 
bistveno prispeva vzpostavitev managementa turistične destinacije Posavje. Skupno 
upravljanje destinacije bo temeljilo na povezovanju in sodelovanju turističnih ponudnikov in 
javnega sektorja pri uresničevanju razvojnih prioritet in razvojnih projektov s področja 
turizma na ravni regije Posavje. Moderno organiziran destinacijski management bo prevzel 
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vlogo osnovnega generatorja razvoja turizma na območju. Povezovanje in sodelovanje 
turističnih ponudnikov zasebnega in javnega sektorja je v sodobnem turizmu temeljni pogoj 
za zagotavljanje konkurenčnosti turističnih destinacij.  
 

 Vključitev naravnih in kulturnih danosti v turizem 
Naravne in kulturne danosti predstavljajo na območju LAS Posavje bogat potencial za 
obogatitev turistične ponudbe. Predvideti je treba aktivnosti za povezovanje naravnih 
vrednot v turistično zanimive proizvode in storitve, uvajanje načel sonaravnega turizma.  
 
Na zavarovanih območjih je treba vzpostaviti upravljanje, ki naj bi med drugim vključevalo: 
interpretacijo, vodenje, urejanje dostopnosti, vključevanje turistov v varstvene aktivnosti… 
Prav ustrezno upravljanje in predstavljanje območij ohranjanja narave ter njihovo 
premišljeno vključevanje v primerno turistično ponudbo lahko pomembno pripomore tudi k 
novemu pogledu na naravo. Pomembno poslanstvo večine varovanih območij so vzpodbude 
za trajnostni razvoj, ki lahko prispevajo k večji kakovosti bivanja lokalnega prebivalstva. 
 
Ohranjanje narave je neločljivo povezano z obstojem in razvojem drugih dejavnosti v 
prostoru. Ključno vlogo pri tem imata predvsem gozdarstvo z zagotavljanjem večnamenske 
rabe gozdov ter ekstenzivno kmetijstvo, saj ohranjata značilno podobo kulturne krajine in z 
njo povezane biotske raznovrstnosti.  
 
Na področju kulturne ustvarjalnosti in kulturne dediščine je treba vzpostaviti sodelovanje 
kulturnih ustvarjalcev in storitev s turističnim sektorjem. Kulturna produkcija je lahko velika 
podpora razvoju turizma in celotnega storitvenega sektorja. Prenoviti, razviti in ohraniti bi 
bilo treba vse tiste objekte kulturne dediščine, ki bi lahko prispevali k razvoju storitvenega 
sektorja, še zlasti turizma. Vzpodbujati in podpirati je treba organizacijo festivalov in  
kulturnih prireditev za potrebe popestritve turistične ponudbe in revitalizacije starih mestnih 
jeder. 
 
Dodano vrednost bodo naravne in kulturne danosti prinesle zgolj z razvojem raznovrstnih in 
inovativnih turističnih proizvodov. 
 

 Večja podpora manjšim in srednje velikim podjetjem v turistični dejavnosti 
Na območju LAS Posavje izredno uspešno posluje veliko turistično podjetje (Terme Čatež 
d.d.), mala in srednja podjetja pa so preskromno vključena v turistično dejavnost, zato je 
treba v okviru managementa turistične destinacije vzpostaviti svetovanje, ki bo bolj 
prilagojeno potrebam malih in srednje velikih podjetij. Pritegniti jih je treba k pripravi 
izvedbenih projektov ter jih začeti sistematično usposabljati. 
 

 Potenciali za razvoj turizma  
Dostopnost, atraktivnost  in kakovost okolja, največja termalna riviera, že obstoječi produkti, 
zadovoljiva gostinska ponudba ter predvsem raznolikost na majhnem prostoru so potenciali, 
ki jih moramo izkoristiti za nadaljnji razvoj turizma na območju LAS Posavje. V prostor je 
treba pritegniti domače in tuje zasebne vlagatelje, ki bodo razvijali omenjene potenciale. 
 
Temeljna področja prihodnjega razvoja turizma v Posavju naj bi bila: aktivne počitnice, 
mesta in kultura, zdravje in dobro počutje, poslovni turizem, ponudba za mlade, narava, 
turizem na podeželju in eko-turizem ter hrana in pijača.  
 

 Razvojni potenciali kmetijstva in gozdarstva 
Se skrivajo na področju učinkovitejše organizacije dela, učinkovitejšega trženja, vertikalnega 
povezovanja in sodelovanja v shemah kakovosti. Konkurenčna priložnost posavskega 
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kmetijstva je v usmeritvi v proizvodnjo kakovostne hrane in s tem pridobivanja ene od 
možnih zaščitenih označb za posebne kmetijske pridelke oziroma živila. Ob tem pa je treba 
vzgajati tudi potrošnike za poznavanje označb. Priložnost je prav tako v uvajanju sodobnih 
tehnologih pridelave. Posebno pozornost bomo namenili spodbujanju lokalne oskrbe s 
hrano, s ciljem, da bi čim več te prišlo na jedilnike čim več javnih ustanov na območju LAS 
Posavje.  

 
Proizvodna sposobnost zlasti zasebnih gozdov je premalo izkoriščena. Vzroki so 
razdrobljenost gozdne posesti, nepovezanost lastnikov gozdov pri izvedbi del v gozdovih in 
pri prodaji lesa ter slaba in neustrezna infrastruktura. Vse to povišuje stroške gospodarjenja, 
hkrati pa realno v zadnjem desetletju cene lesa padajo. Prav tako posavsko gozdarstvo 
izkazuje nizko storilnost dela, ki jo je mogoče preseči s povezovanjem lastnikov in 
učinkovitejšim izkoriščanjem gozdnih virov, večjim vlaganjem v tehnološko usposobljenost in 
v dvig ravni znanja za uporabo teh tehnologij, organiziranjem proizvajalcev. Nove 
dohodkovne možnosti gozdarstva so v izrabi alternativnih gozdnih virov (les kot obnovljiv vir 
energije). Pri vsem navedenem pa je potrebno izhajati iz trajnostne rabe gozdov. Z večjo 
rabo lesa kot obnovljivega vira energije pa bo mogoče doseči trajnostno in učinkovito 
gospodarjenje z gozdovi. 
 
Prepoznavnost posavskega podeželskega prostora lahko gradimo z ohranjanjem kmetijske 
dejavnosti in usmerjanjem le-te v tehnologije prijaznih kmetijskih praks. 
 
Med njimi velja izpostaviti ekološko kmetovanje, ki je ena od možnosti usmerjanja kmetij na 
območjih z razpoložljivimi kmetijskimi površinami in posredno tudi vključevanje pridelave v 
sheme višje kakovosti. 
 

 Priložnosti razvoja človeških virov na podeželju 
Negativni demografski in gospodarskih trendi so še posebej izraziti na odročnejših in 
obmejnih podeželskih območjih. Tu je tudi slaba infrastrukturna opremljenost, ki je pogoj za 
socialno-gospodarski razvoj. Delež kmečkega prebivalstva v regiji v zadnjem desetletju 
upada, saj se večina prebivalcev na podeželju ne preživlja več s kmetijstvom.  
 
Priložnost posavskega podeželja je v ustvarjanju takšnega okolja na podeželju, ki bo 
privlačno za bivanje, delo in sprostitev. Ostaja še veliko priložnosti za razvoj podjetniških 
dejavnosti, ki jih je treba v novem programskem obdobju pospešeno izkoristiti. Pri tem 
imata država in lokalne skupnosti v regiji nalogo, z različnimi ukrepi pomagati pri ustvarjanju 
kakovostnih delovnih mest. To pomeni vlaganje v razvoj človeških virov na podeželju, 
vseživljenjsko učenje, permanentno animiranje in informiranje podeželskega prebivalstva in 
prenose dobrih praks (v in iz okolja), predvsem pa načrtno in usmerjeno investicijsko 
vlaganje v raznovrstne sektorje na podeželju.  
 
Priložnosti za ohranjanje in razvoj novih delovnih mest  na podeželju so v razvoju 
konkurenčnih kmetijskih gospodarstev v primarni kmetijskih proizvodnji, v razvoju 
dopolnilnih in dodatnih dejavnostih na kmetijah, saj se povpraševanje po tovrstnih 
proizvodih in storitvah povečuje. Tako vse bolj pridobiva na pomenu t.i. podjetništvo na 
podeželju, ki bo temeljilo na vključevanju naravnih in kulturnih potencialov v razvoj, javno-
zasebnem partnerstvu in v pristopu od spodaj navzgor. To so tudi pogoji za pridobivanje 
sredstev pobude LEADER v programskem obdobju. 
 

 Brezposelnost in zaposlenost 
Pri analizi strukture brezposelnih ugotavljamo visoko stopnjo brezposelnosti med ženskami 
in iskalci prve zaposlitve s trendom naraščanja, veliko število dolgotrajno brezposelnih oseb 
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ter nizko stopnjo izobrazbe brezposelnih oseb. Ravno tako je zaskrbljujoč trend naraščanja 
stopnje brezposelnosti v starostni skupini 30-40 let. Tega si lahko razlagamo z možnostmi 
podaljševanja formalnega izobraževanja in različnimi oblikami dela, ki jih lahko izkorišča 
populacija v nižjem starostnem obdobju.  
 
Primanjkljaj delovnih mest med aktivnim prebivalstvom je v regiji med najvišjimi. Velik je 
odliv zaposlenih v druge regije in majhen priliv zaposlenih iz drugih regij. 
 
Na območju obstajajo projekti kariernega svetovanja, štipendijske sheme, dodatnega 
izobraževanja in usposabljanja. Ti usmerjajo brezposelne, zagotavljajo večjo prilagodljivost 
potrebam trga delovne sile, omogočajo pridobivanje višje formalne stopnje izobrazbe, 
zagotavljajo boljšo usposobljenost ter motiviranost brezposelnih za aktivno prevzemanje 
odgovornosti za lastno zaposlovanje. Projekte, ki so se pokazali kot primeri dobre prakse, je 
treba okrepiti s širjenjem na regijski nivo, z medsebojnim povezovanjem, z večjo finančno 
podporo in s sistemskim umeščanjem.  
 

 Izobraževanje 
Območje s povprečno peto stopnjo izobrazbe še vedno predstavlja nizko izobraženost 
prebivalstva. To se odraža v zaposlenosti, kjer je največji odstotek zaposlenih v predelovalni 
dejavnosti. Regija v primerjavi s Slovenijo dosega večji odstotek zaposlenih pri 
samozaposlenih in odstotek samozaposlenih, kar lahko odraža višjo podjetniško 
naravnanost, ki pa ne izhaja nujno iz lastne podjetniške motiviranosti, temveč iz nuje po 
zaposlitvi in preživetju.  
 
Na področju izobraževanja se kaže tudi nepovezanost med izobraževalnim in gospodarskim 
sistemom, slaba prilagojenost izobraževalnih programov potrebam trga dela, ki se odraža 
tudi v upadu vpisa v določene izobraževalne programe oziroma prevelikem vpisu v 
programe, ki niso podprti s povpraševanjem, pomanjkanje kadrov s specifičnimi znanji. 
 
Območje ima tudi slabo ponudbo možnosti neformalnega izobraževanja, ima pa dobro 
razvito srednješolsko in višješolsko izobraževanje. Ravno tako obstojajo programi 
povezovanja med izobraževanjem in gospodarstvom, ki jih je treba okrepiti. Regija ima 
načrte uvajanja visokošolskega izobraževanja, ki je oblikovano na podlagi potreb 
gospodarstva območja. Treba je ohraniti in še okrepiti to povezanost in vzpostaviti 
prepoznavnost kakovosti izobraževanja. 
 
Število diplomantov na območju narašča. Te kadre je treba ustrezno umestiti v okolje.  
 

 Staranje prebivalstva in odliv kadrov ter mladih 
Območje ima dobro razvito mrežo osnovne socialne in zdravstvene oskrbe. Ravno tako ima 
bogato infrastrukturo za kakovostno preživljanje prostega časa, razvejano mrežo ljubiteljske 
kulture in športnih dejavnosti. Vse občine na območju imajo zastavljene dobre zasnove za 
kakovostno delo z mladimi. Slabši so pogoji za vključevanje etničnih manjšin (Romi)  in 
ostalih izključenih skupin (invalidi ...). 
 
Treba je ustvariti ugodne socialne pogoje, ki bodo na območju zadržali oziroma pritegnili 
mlade in mlade družine. Ti vključujejo poleg zaposlitvene ponudbe tudi kakovostna delovna 
mesta, podporno socialno mrežo, prilagojeno zahtevam življenja, bogato in kvalitetno 
ponudbo okolja za prosti čas. 
Prebivalstvo v regiji sledi trendu staranja, zato je treba za starejše okrepiti ponudbo varstva 
in oskrbe, ravno tako območje zaostaja v številu zdravstvenega osebja na prebivalca in v 
številu bolnišničnih postelj. 
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 Spodbujanje razvojnih partnerstev 

Poseben izziv bo spodbujanje medsektorskih javno-zasebnih partnerstev na območju LAS 
Posavje s ciljem skupnega, soodvisnega in odgovornega razvojnega načrtovanja in izvajanja 
tega razvoja skozi izvedbene projekte skupnega pomena.  
 
Do sedaj na območju ni bilo izkušenj na področju javno-zasebnega partnerstva, prav tako ne 
na področju priprave in izvajanja javno-zasebnih projektov.  
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4 RAZVOJNA VIZIJA 
 

 

Razvojno vizijo smo oblikovali na podlagi temeljite analize stanja območja LAS 
Posavje.  
 
Z njo nakazujemo dolgoročno usmeritev razvoja območja LAS Posavje, za katerega je tudi 
izdelana ta razvojna strategija. Z njenim uresničevanjem želimo hkrati doseči cilje tudi 1., 2. 
in 3. osi PRP 2007-2013.  
 
Pri opredelitvi strateških ciljev pa so vključeni v pripravo strategije poudarili, da je potrebno 
še posebej poskrbeti za: 

- varovanje okolja tako, da načrtovane aktivnosti ne bodo izkazovale pretiranih 
negativnih vplivov na okolje; 

- na najboljši možni način uporabiti vse razpoložljive lokalne vire (t.i. engodene 
potenciale), med katere sodi človeški kapital z vsemi znanji in sposobnostmi, naravna 
in kulturna dediščina, prostorski potenciali, klimatski pogoji v regiji, dobro razvite 
gospodarske družbe in obrtne dejavnosti, razvojne institucije v regiji; 

- v razvojno načrtovanje in izvajanje vključevati tiste ciljne skupine, ki so na našem 
območju manj aktivne in prepoznavne, imajo pa veliko potencialov, znanja, izvirnih 
idej za razvoj in volje za sodelovanje; 

- spodbujati ustvarjanje novih delovnih mest, saj le-ta omogočajo ohranjanje 
poseljenosti podeželskega prostora, njegov družbeno-ekonomski razvoj ter večjo 
kvaliteto življenja na podeželju; 

- preseči izključevanja in neenakosti med spoloma, med različnimi starostnimi 
skupinami, med zaposlenimi in brezposelnimi, med fizičnimi in intelektualnimi 
dejavnostmi v regiji, saj so zlasti na podeželju vse te neenakosti še prevečkrat 
prisotne; 

- upoštevanje dosedanjih pozitivnih in negativnih izkušenj pri razvojnem načrtovanju in 
izvajanju strategij ter pri koriščenju številnih razvojnih sredstev, saj je lahko ravno 
zaradi teh uresničevanje strateških ciljev in pridobivanje ključnih finančnih virov 
učinkovitejše, lažje in pravilno; 

- spodbujanje medsektorskega in projektnega sodelovanja in povezovanja med 
izvajalci, da bi se na najboljši možni način vse njihove dejavnosti dopolnjevale in 
nadgrajevale, rezultat sodelovanja pa bodo nove storitve, novi proizvodi, nove 
dejavnosti, novo znanje in ideje, novo partnerstvo… 

 
Os LEADER je horizontalna os PRP 2007-2013, kar pomeni, da želimo in moramo 
z njo prispevati k uresničevanju ciljev 1., 2. in 3. osi navedenega programa.  
 
Strateški cilji območja LAS Posavje so skladni s splošnim ciljem PRP 2007-2013, ki je 
trajnostni razvoj podeželja, in s skupnimi cilji 1., 2., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja, 
ki so: 

1. izboljšati konkurenčnost kmetijskega, živilskega in gozdarskega sektorja 
2. spodbuditi okolju prijazno kmetovanje 
3. izboljšati ekonomsko-socialni položaj na podeželju in 
4. krepitev lokalnih razvojnih pobud.  

 
Vsaka izmed štirih osi PRP 2007-2013 pa ima še svoje posebne cilje, ki se dosegajo skozi 
prednostne naloge, znotraj katerih so opredeljeni konkretni ukrepi.  
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VIZIJA  

 
Vizija območja LAS Posavje je revitalizacija posavskega podeželja skozi aktiviranje neizkoriščenih človeških in prostorskih potencialov v regiji, 
podjetniški pristop pri proizvodnji in trženju storitev ter produktov podeželja, ki dosegajo visoko dodano vrednost ter iskanje zaposlitvenih in 

bivalnih možnosti v potencialih regije Posavje. 
 

RAZVOJNA TEMA 
 
LAS Posavje si je za temo razvoja izbrala »vzpostavitev lokalne trajnostne oskrbe s hrano«, kjer se bo z oblikovanjem partnerskih mrež lahko 
izboljšala kakovost hrane in prehranjevalne navade prebivalcev območja LAS Posavje, to je regije Posavje. S tem bomo prispevali tudi k 
varovanju in ohranjanju okolja, k razvoju inovativnih delovnih mest na podeželju in k večji prepoznavnosti območja LAS Posavje tudi navzven.  
 

 
STRATEŠKI CILJI 

OBMOČJA  LAS POSAVJE 

 
PRIORITETNE  NALOGE 

(programi in načrtovani ukrepi) 
 

 
CILJNE SKUPINE Z 

OBMOČJA LAS 

 
PRIČAKOVANI  

REZULTATI 

 
 
1. DVIGNITI DODANO 
VREDNOST LOKALNIM 
PROIZVODOM IN 
STORITVAM  
 

 
 
Program 1: DVIG KONKURENČNOSTI 
KMETIJSKEGA, GOZDARSKEGA IN NEKMETIJSKIH 
SEKTORJEV 
 
Ukrepi:  
� Spodbujanje uvajanja novih tehnologij v kmetijske, 

gozdarske in nekmetijske dejavnosti 
 
� Spodbujanje proizvodnje proizvodov  z višjo dodano 

vrednostjo v kmetijskih, gozdarskih in nekmetijskih 
dejavnostih 

 
� Usposabljanje za uporabo znanja, izkušenj in novih 

tehnologij za večjo konkurenčnost lokalnih 
proizvodov in storitev 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
- nosilci kmetijskih, gozdarskih 

in nekmetijskih dejavnosti 
- zaposleni v kmetijskih, 

gozdarskih in nekmetijskih 
dejavnostih 

- lokalni prebivalci 
 
 

 
 
 
 

 
 
⇒ Večja konkurenčnost 

gospodarstva na območju 
⇒ Večja produktivnost 
⇒ Večja bruto dodana vrednost 

na zaposlenega 
⇒ Ustvarjena nova delovna 

mesta 
⇒ Večje število ekonomsko 

primerljivih kmetij (ESU) 
⇒ Večje število uspešnih prijav 

kmetijskih gospodarstev, 
gospodarskih družb in s.p. 
na javne razpise za 
tehnološko posodobitev 
proizvodnje 

⇒ Vključenost proizvajalcev v 
usposabljanja za večjo 
konkurenčnost lokalnih 
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� Zagotavljanje skupne infrastrukture za proizvodnjo  
in predelavo v dejavnostih z razvojnim potencialom 

 
Program 2: PROMOCIJA IN TRŽENJE LOKALNIH 
IZDELKOV IN STORITEV VIŠJE KAKOVOSTI 
 
Ukrepi:  
� Spodbujanje novih načinov in oblik trženja in 

promocije lokalnih proizvodov in storitev končnim 
kupcem 

 
� Zagotavljanje skupne infrastrukture za trženje in 

promocijo lokalnih proizvodov in storitev 
 
� Spodbujanje povezovanja ponudnikov proizvodov in 

storitev višje kakovosti za enoten nastop na trgu 
 

proizvodov in storitev 
⇒ vzpostavljeni trije  skupni 

predelovalni obrati  
⇒ vzpostavljen en skupni 

prostor za prodajo in 
promocijo lokalnih 
proizvodov 

⇒ urejeni dve lokalni tržnici  
⇒ izdelan katalog ponudnikov 

lokalnih proizvodov in 
storitev z višjo dodano 
vrednostjo 

⇒ razviti dve novi prodajni poti 
⇒ vzpostavljene formalne 

podjetniške povezave med 
ponudniki proizvodov in 
storitev višje kakovosti 

 
 
2. VZPOSTAVITI LOKALNO 
TRAJNOSTNO OSKRBO S 
HRANO  

 
 
PROGRAM 3: LOKALNA TRAJNOSTNA OSKRBA S 
HRANO 
 
Ukrepi:  
 
� spodbujanje proizvodnje varne hrane, s poudarkom 

na ekološki hrani, in izvajanje usposabljanj za ta 
namen 

 
� ustanovitev in delovanje partnerskih mrež pri 

zagotavljanju varne hrane od proizvajalca do 
potrošnika 

 
� vzpostavitev kratkih prehranskih verig z lokalno 

pridelano hrano, s poudarkom na uvajanju te hrane 
v javne ustanove 

 
� razvoj in izvajanje programov za dvig ozaveščenosti 

 
 
 
 
 
 
 
- nosilci in člani kmetijskih 

gospodarstev, kot obstoječi in 
potencialni proizvajalci varne 
hrane 

- potrošniki varne hrane 
(lokalni prebivalci) 

- javne ustanove na območju 
(predvsem vrtci, osnovne in 
srednje šole, domovi za 
ostarele) 

 
⇒ stalna ponudba zdrave 

hrane 
⇒ povečana pestrost ponudbe 

zdrave hrane, 
⇒ zmanjšana obremenitev 

okolja zaradi naravi 
prijaznega kmetovanja 

⇒ zagotovljena preskrbljenost 
posavskega trga z živili 
oziroma hrano v količinah, ki 
so skladne s prehranskimi 
smernicami oziroma 
priporočili, 

⇒ izdelan sistem lokalne 
trajnostne oskrbe s hrano 

⇒ usposobljeni proizvajalci  
varne hrane 

⇒ osveščeni potrošniki varne 
hrane 

⇒ za vključenih v programe 
animacije, motivacije in 
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prebivalcev regije o pomenu nakupa in uživanja 
lokalno pridelane hrane 

 

usposabljanj 
⇒ povečano število ekoloških 

kmetij oz. kmetij v 
preusmeritvi 

⇒ Izboljšane prehranske 
navade prebivalcev, 
predvsem otrok in 
mladostnikov 

⇒ izdane publikacije in 
promocijsko gradivo za dvig 
osveščenosti prebivalcev o 
pomenu uživanja lokalno 
pridelane hrane  

⇒ izdelan sistem uvajanja 
lokalno pridelane hrane v 
javne ustanove, s 
poudarkom na ekološki hrani 

 
 
 
3. POVEČATI TURISTIČNO 
PRIVLAČNOST OBMOČJA S 
KAR NAJBOLJŠIM 
IZKORIŠČANJEM IN 
PROMOCIJO LOKALNIH 
NARAVNIH IN KULTURNIH 
VIROV REGIJE 

 
 
PROGRAM 4: USTVARJANJE ZA TURIZEM 
PRIJAZNEGA OKOLJA 
 
Ukrepi:  
 
� Krepitev turistične podjetniške kulture med lokalnim 

prebivalstvom 
 
� Usposabljanje in izobraževanje turističnih vodnikov in 

turističnih ponudnikov 
 
� Spodbujanje vlaganj v novo in v obnovo obstoječe 

javne turistične, športne, mladinske in druge za 
turizem pomembne infrastrukture kot pomembnega 
dela ITP 

 
� Varovanje in razvoj naravnega okolja in trajnostna 

raba razpoložljivih virov  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Organizatorji in načrtovalci 

turizma v regiji 
- Ponudniki turističnih 

programov, storitev 
- Lastniki/upravljavci naravnih 

in kulturnih virov, tudi 
zavarovanih območij 

- Turistični vodiči 
- Lokalno prebivalstvo 
- Obiskovalci (turisti) 
 
 
 
 

 
 
 
⇒ Okrepljeno zavedanje 

prebivalcev o pomenu 
turizma za razvoj območja, 
pomena skupnega 
sodelovanja 

⇒ razvita skupna tržna znamka  
⇒ razvitih vsaj 5 integralnih 

turističnih produktov 
⇒ urejena skupne turistične 

infrastrukture 
⇒ povečano število turistov 
⇒ več kvalitetno usposobljenih 

turističnih vodičev 
⇒ več kvalitetno usposobljenih 

turističnih ponudnikov 
⇒ organizirane in skupne 

promocijske aktivnosti 
⇒ vključena naravna in 

kulturna dediščina območja 
v turistično ponudbo 
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� Celostno ohranjanje in trajnostna raba kulturne 
dediščine 

 
PROGRAM 5:  SKUPNO TRŽENJE IN PROMOCIJA 
TURISTIČNE PONUDBE 
 
Ukrepi:  
� Razvoj skupne tržne znamke območja LAS  
 
� Spodbujanje oblikovanja in trženja integralnih 

turističnih produktov 
 
� Skupna promocija območja 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

⇒ nova delovna mesta v 
turistični dejavnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. POVEČATI ZAPOSLITVENE 
MOŽNOSTI NA PODEŽELJU 
 

 
 
PROGRAM 6: RAZVOJ PODJETNIŠTVA NA 
PODEŽELJU 
 
Ukrepi:  
� Spodbujanje razvoja in registracije inovativnih in 

raznovrstnih oblik podjetništva 
 
� Usposabljanje in izobraževanje ciljnih skupin za 

podjetništvo  
 
� Združevanje razvojnih sredstev občin za zagon 

raznovrstnih, predvsem dopolnilnih dejavnosti na 
podeželju 

 
� Usposabljanje potencialnih in obstoječih podjetnikov 

za inovativno uporabo tradicionalnih znanj in 
spretnosti za razvoj novih dejavnosti, proizvodov in 
storitev  

 

 
 
 
 
 
 
 
- potenciali podjetniki, s 

poudarkom na mladih do 27 
let, ženskah, dolgotrajno 
brezposelnih 

- podporno okolje za 
podjetništvo 

 
⇒ Število izvedenih svetovanj 

posebnim ciljnim skupinam, 
kot so mladi, ženske, 

⇒ Število samozaposlitev med 
mladimi in ženskami 

⇒ Število vključenih v 
usposabljanja  

⇒ Število pridobljenih NPK (po 
spolu) 

⇒ Število izvedenih 
usposabljanj za razvoj 
socialnega podjetništva, 
podjetništva mladih, 
ženskega podjetništva 

⇒ Razvita regionalna  shema 
finančnih spodbud za zagon 
dopolnilnih dejavnosti 

⇒ Število novo registriranih 
dopolnilnih dejavnosti 
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5.  VRNITI ŽIVLJENJE V VASI 
 

PROGRAM 7: DVIG KVALITETE ŽIVLJENJA NA 
VASI 
 
Ukrepi:  
 
� Zagotavljanje infrastrukturne opremljenosti in 

urejenosti vasi 
 
� Spodbujanje društvenega življenja in prostovoljstva 

za medgeneracijsko sožitje na vasi 
 
� Spodbujanje prenosa lastništva kmetij na mlajše 

prevzemnike 
 
� Oživitev javnega prometa po vaseh  
 

 
 
 
 
 
 
- Prebivalci območja LAS 

Posavje 
- Nevladne organizacije 
- Kmetijska gospodarstva 
- Uporabniki javnega prometa 

 
⇒ Število realiziranih projektov 

obnove in razvoja vasi do 
leta 2013 

⇒ Število mladih družin na vasi 
⇒ Število mladih prevzemnikov 

kmetij 
⇒ Število vključenih v ukrep 

zgodnjega upokojevanja 
⇒ Število novih prireditev  
⇒ Število prireditev, kjer 

sodelujejo društva s celega 
območja 

⇒   

 
6. horizontalni strateški cilj  
UVELJAVITI PRISTOP 
LEADER PRI 
NAČRTOVANJU IN 
IZVAJANJU RAZVOJA V 
VSEH SEKTORJIH NA 
OBMOČJU LAS POSAVJE 

 
PROGRAM 8: UVELJAVLJANJE PRISTOPA LEADER 
 
Ukrepi:  
� Krepitev članstva in kvalitete delovanja LAS Posavje 
 
� Usposabljanje članov in prebivalcev območja LAS 

Posavje za izvajanje načel LEADER  
 
� Prenos znanj in dobrih praks znotraj in med območji 

LAS na ravni države in EU 
 

 
 
 
 
- prebivalci območja LAS 

Posavje (fizične in pravne 
osebe) 

 

 
 
⇒ okrepljeno razvojno 

partnerstvo 
⇒ najmanj podvojeno članstvo 

v LAS Posavje 
⇒ razumljen in uveljavljen 

pristop LEADER pri 
razvojnem načrtovanju in 
izvajanju ne le na področju 
razvoja podeželja 
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Kratka obrazložitev strateški ciljev in prednostnih nalog ter potencialnih projektov: 
 
1. dvigniti dodano vrednost lokalnim proizvodom in storitvam skozi 

povezovanje ponudnikov in dejavnosti ter vzgojo potrošnikov:  v sklopu tega 
strateškega cilja bo LAS Posavje podpirala aktivnosti, ki bodo krepili zavedanje in 
usposobljenost nosilcev kmetijskih, gozdarskih in drugih dejavnosti na območju o 
pomenu proizvodnje in trženja izdelkov z višjo dodano vrednostjo. Skozi prednostne 
naloge je razvidno, da bo spodbujala povezovanje proizvajalcev k skupnemu in 
organiziranemu nastopu na trgu, tudi s pomočjo vzpostavitve skupnih predelovalnih 
obratov (zlasti pri predelavi kmetijskih pridelkov) in ureditve skupnih prodajnih mest 
(tržnica v Krškem, Brežicah in Sevnici) in ureditve najmanj enega skupnega prodajno-
promocijskega prostora za trženje in promocijo vse lokalne ponudbe izdelkov in storitev 
višje kakovosti z območja LAS Posavje (predvidoma v občini Krško).  
Cilj je skladen s cilji 1., 2., 3. in 4. osi PRP. 

 
2. vzpostaviti lokalno trajnostno oskrbo s hrano – v okviru tega cilja želimo 

vzpostaviti lokalno trajnostno oskrbo s hrano, kjer se z oblikovanjem partnerskih mrež 
lahko izboljša kakovost hrane in prehranjevalne navade prebivalcev območja, s tem pa 
prispevati tudi k varovanju in ohranjanju okolja. Uresničevanje tega cilja je tudi v skladu 
z Nacionalnim planom prehranske politike 2005 – 2010. Lokalno trajnostna oskrba z 
živili lahko predstavlja pomemben del pridelkov na posavskem tržišču in izven, ki nimajo 
prednosti le v kakovosti, temveč zagotavljajo tudi vir hrane in preživetje posavskemu 
kmetu in delavcem v živilsko predelovalni industriji. Poleg tega sta lokalna proizvodnja in 
lokalna poraba hrane izjemno pomembno gibalo tako razvoja podeželja kot 
regionalnega razvoja.  

 
Za doseganje cilja sprememb prehranjevalnih navad in boljšega zdravja je potrebno 
delovati vzdolž celotne prehranske verige, kar upošteva tudi sprejeta Resolucijo o 
nacionalnem programu prehranske politike (Uradni list RS, št. 39/2005): uskladitev 
pridelave, predelave s prehranskimi smernicami, vzpostavitev zdrave ponudbe preko 
gostinskih in turističnih obratov, preko javnih zavodov: vrtci, šole, dijaški domovi, 
bolnišnica, domovi za starejše; in nenazadnje intenzivno informiranje, obveščanje in 
izobraževanje o zdravem prehranjevanju in pomenu zdravega prehranjevanja skozi vse 
starostne skupine prebivalcev in skozi različne sektorje. Ker oskrba z živili pomembno 
vpliva na prehranjevalne navade ljudi, je preskrbljenost trga z živili oziroma hrano v 
količinah, ki so skladne s prehranskimi smernicami oziroma priporočili, eden ključnih 
kazalcev uspešnosti prehranske politike. Predvideva se, da bi z vzpostavitvijo sistema 
lokalne trajnostne oskrbe lahko izboljšali kakovost hrane in prehranjevalne navade 
prebivalcev Posavja, s tem pa prispevali tudi k varovanju in ohranjanju okolja. 
 
Lokalno trajnostna oskrba na območju LAS Posavje bo poskušala temeljiti na načelih 
izkoriščanja vseh možnih prednosti za proizvodnjo in distribucijo posameznih živil na 
lokalnem nivoju, ter ustreznega izbora surovin in tehnoloških postopkov predelave ob 
upoštevanja tržnih zakonitosti. Končni neposredni cilj lokalne trajnostne oskrbe je 
povečati pestrost ponudbe, zmanjšati obremenitev okolja in prispevati k razvoju 
podeželja, posredno pa pozitivno vplivati na zdravje in socialno-ekonomski položaj 
prebivalstva. Doseganje tega cilja je tako možno le z medsektorskim sodelovanjem. 
 
V sklopu tega cilja so potencialni projekti usmerjeni tako na stran proizvodnje kot na 
stran potrošnje. Na strani proizvodnje je potrebno evidentirati zainteresirane ponudnike 
zdrave hrane, spodbuditi nove proizvajalce, jih ustrezno povezati. Izdelati bo potrebno 
model lokalne oskrbe s hrano na območju LAS Posavje, ki bo sprejemljiv tako za 
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proizvajalce kot javne ustanove, ki naj bi pilotno začele uvajati to hrano na svoje 
jedilnike. Poseben sklop projektov bo namenjen osveščanju potrošnikov (doreči način 
vzgoje potrošnikov, izdelati informativno in promocijsko gradivo, z dnevi odprtih vrat na 
kmetijah povečati zaupanje potrošnikov v postopke proizvodnje). Potencialni nosilci 
projekta so že navezali stike s Centrom za zdravje in razvoj iz Murske Sobote, ki ima na 
tem področju že dolgoletne izkušnje.  
Cilj je skladen s cilji 1., 2., 3. in 4. osi PRP. 
 

3. povečati turistično privlačnost območja s kar najboljšim izkoriščanjem in 
promocijo naravnih in kulturnih virov regije – območje LAS Posavje je pričelo v 
letu 2007 z izgradnjo tržne znamke regije, v okviru katere se naj bi tržilo območje LAS 
Posavje. V Posavju imamo izjemno bogato naravno in kulturno dediščino, ki pa je še 
vedno premalo ali neustrezno izkoriščena za turistično promocijo območja. Ukrepi tega 
cilja bodo usmerjeni v projekte, ki spodbujajo inovativno rabo, trženje in promocijo 
naravnih in kulturnih virov, še posebej na zavarovanih območjih, kot so Jovsi, Kozjanski 
park. Cilj je ponudnike povezati, rezultat česar bodo integralni turistični produkti. Prav 
tako je pri oblikovanju teh produktov poudarek na izhajanju iz tradicije, v čim večji rabi 
zgodovinskih virov, ki jih lahko vpletemo v sodobne turistične zgodbe. Na zavarovanih 
območjih so kot večji problem izpostavljene omejitve pri kmetovanju, zato naj bi bilo 
tudi okolju prijazno kmetovanje v čim večji meri vključeno v turistično ponudbo 
območja, s čimer se promovira območje, kmetijah pa prinaša nove vire dohodkov. 
Izbrane naj bi bile pilotne kmetije, ki bi se vključevale v integralne turistične produkte. 
Posebej je bilo med ohranjanjem kulturne dediščine izpostavljen projekt ohranjanja 
tipične krajinske arhitekture, še posebej kozolcev, ki jih je veliko na območju, in bi jih 
želeli vključiti v turistično ponudbo območja. Prav tako se naj bi razvila skupna tržna 
znamka območja, s pomočjo katere se bo območje promoviralo navzven, združevala pa 
naj bi le tiste ponudnike, ki bodo izpolnjevali vnaprej določene standarde, ki jih bo 
določala tržna znamka.  
Cilj je skladen s cilji 2. in 3. osi PRP. 
 

4.  povečati zaposlitvene možnosti na podeželju – za izkoriščanje priložnosti za 
razvoj in zaposlovanje na podeželju so bistvene naložbe v človeške vire in znanja. Skozi 
ta cilj želimo ciljnim skupinam, posebej ranljivim, kot so mladi do 25 let, ženske, 
dolgotrajno brezposelni, invalidi, približati podjetništvo, jih usposobiti, da bi se odločali 
za nove oblike podjetništva, kot so socialno podjetništvo, za drugačne načine in oblike 
dela, kot so delo na domu, delo na daljavo. S programi motivacije in animacije ter 
inovativnih programov podjetniških usposabljanj želimo potencialne podjetnike 
spodbuditi k iskanju podjetniških priložnosti v okolju, dvigniti raven usposobljenosti za 
podjetništvo skozi pridobivanje certifikatov v okviru nacionalnih poklicnih kvalifikacij. 
Posebni ukrepi naj bi bili namenjeni spodbujanju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, saj 
je območje LAS Posavje območje med tistimi z najmanjšim številom dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah. Tukaj so občine izrazile interes in potrebo po oblikovanju 
skupne, regionalne sheme finančnih spodbud za zagon dopolnilnih dejavnosti na 
kmetijah, v pomoč nam bo lahko dobra praksa iz tujine. Nadaljevali in nadgradili se naj 
bi programi specializiranih svetovanj in usposabljanj, katerih končni cilj je 
samozaposlitev udeležencev, spodbujanje inovativnih podjetniških idej in pomoč pri 
njihovi realizaciji (potencialno sodelovanje z LAS Parc Natural Regional de la Brenne v 
Franciji, saj je njihov projekt spodbujanja podjetništva med mladimi podoben projektu 
POsiP). Prav tako je potencialni projekt izdelati model razvoja socialnega podjetništva na 
območju, saj je v procesu priprave LRS veliko interesentov izkazalo interes za izvajanje 
teh storitev kot oblike podjetništva.  
Cilj je skladen s cilji 1. in 3. in 4. osi PRP. 
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5. vrniti življenje v vasi: za območje je značilen velik odliv prebivalcev, predvsem 

mladih, v urbana središča, s čimer se vasi praznijo. S tem ciljem želimo doseči 
pomladitev prebivalcev po vaseh, spodbuditi mlade družine za življenje na vasi, prav 
tako spodbujati nosilce kmetij, da jih v večji meri zaupajo mladim prevzemnikom. Z 
spodbujanjem društvene dejavnosti želimo okrepiti povezanost ljudi na podeželju, saj 
delovanje društev bistveno prispeva h kvaliteti življenja v kraju. Naloga lokalnih 
skupnosti pri tem je, da so vasi ustrezno infrastrukturno opremljene, z možnostjo 
dostopa do IKT, prav tako bomo v okviru tega cilja spodbujali uporabo javnega prometa 
tudi po vaseh, s pomočjo sredstev LEADER predvsem v smeri vzgoje prebivalcev za 
uporabo teh storitev.  
Cilj je skladen s cilji 1. in 3. osi PRP. 
 

6. horizontalni strateški cilj - uveljaviti pristop LEADER pri načrtovanju in 
izvajanju razvoja v vseh sektorjih na območju LAS Posavje: v okviru tega cilja 
želimo okrepiti sodelovanje partnerjev iz različnih sektorjev pri načrtovanju skupnega 
razvoja in pri uresničevanju oz. doseganju razvojnih ciljev območja. Dosedanje izkušnje 
namreč kažejo, da so se posamezni razvojni dokumenti in iz njih izhajajoči izvedbeni 
projekti pripravljali preveč sektorsko, brez povezovanja z drugimi sektorji in partnerji, 
prej po pristopu od zgoraj-navzdol kot obratno. V okviru tega cilja želimo doseči večjo 
povezanost med sektorji na območju LAS, večjo povezanost med javnimi in zasebnimi 
nosilci razvoja, razumevanje pristopa od spodaj-navzgor in njegova uporaba v praksi. 
Cilj je skladen s cilji 1., 2., 3. in 4. osi PRP. 
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5 STRATEGIJA ZA IZVEDBO 
 

5.1 OPIS PRIPRAVE STRATEGIJE PO PRISTOPU "OD SPODAJ NAVZGOR" 
 
Postopek priprave razvojne strategije je potekal sočasno z aktivnostmi za vzpostavitev LAS 
Posavje.  
 
V letu 2005 se je Občina Krško v imenu posavskih občin Brežice, Krško in Sevnica prijavila na 
javni razpis MGKP za sofinanciranje izdelave oz. dopolnitve razvojnih programov podeželja 
(RPP) in oblikovanje lokalnih akcijskih skupin, Ur. l. RS, št. 71-72/2003 z dne 29.7.2005. V 
sklopu tega projekta so bile izvedene delavnice s ciljem priprave dokumenta RPP regije 
Posavje na koriščenje sredstev iz štirih osi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja v obdobju 2007-2013, tudi iz 4. osi LEADER. Glede na do takrat poznana gradiva in 
informacije o potrebnih načinih vzpostavitve LAS na območju R Slovenije so bila 18. oktobra 
podpisana pisma o nameri za vzpostavitev LAS Posavje. Pisma o nameri je podpisalo 24 
partnerjev. Projekt dopolnjevanja RPP regije Posavje je za posavske občine izvajal Center za 
razvoj podeželja Posavje, katerega ustanoviteljica je RRA Posavje. 
 
V letu 2007 in 2008 so se začele izvajati konkretne aktivnosti za pravno-formalno ustanovitev 
partnerstva. RRA Posavje je s sklepom Upravnega odbora LAS Posavje v letu 2007 postala 
nosilka vseh aktivnosti za vzpostavitev LAS za sredstva LEADER v okviru letnega programa 
dela za leto 2007 in nato še v letu 2008, in sicer v sklopu projekta »Vzpostavitev LAS za 
sredstva LEADER«  
 
Tako je RRA Posavje vse od začetka leta 2007 izvajala aktivnosti za vzpostavitev in delovanje 
lokalne akcijske skupine na območju regije Posavje, ki je sprva obsegala občine Brežice, 
Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica. Tem štirim občinam pa sta se sredi leta 2007 s ciljem 
povečanja učinkovitosti črpanja sredstev iz evropskih strukturnih skladov pridružili še občini 
Bistrica ob Sotli in Radeče. Tako je 12. oktobra 2007 Svet regije Posavje sprejel sklep, da se 
LAS oblikuje na območju vseh 6 občin, ki sestavljajo t.i. razvojno regijo Posavje.  
 
V sklopu projekta je bila: 

- vzpostavljena projektna skupina za spremljanje projekta »Vzpostavitev LAS za 
sredstva LEADER« 

- izbran izvajalec za pripravo razvojne strategije, to je Center za razvoj podeželja 
Posavje, 

- izvedene delavnice, posamična in skupinska svetovanja zainteresiranim partnerjem za 
sodelovanje v LAS. 

 
Pripravljavec strategije, to je Center za razvoj podeželja Posavje, je ves čas sodeloval z 
Regionalno razvojno agencijo Posavje pri pripravi LRS. 
 
Pri pripravi strategije smo poskušali delovati v skladu z metodologijo G.M.A – celovit 
podjetniški pristop, ki je ciljno naravnana k aktiviranju lokalih razvojnih potencialov in 
zahteva obvladovanje celotnega razvojnega procesa, sodelovanje prebivalcev ter 
usmerjenost v reševanje problemov.  
 
Pri snovanju strategije smo izhajali iz celovitih analiz dejanskega stanja na območju LAS 
Posavje in iz ocene, kaj želimo doseči v razvoju območja LAS Posavje. Te ocene so 
oblikovane kot dolgoročni cilji. Po pristopu »od spodaj navzgor« smo med ciljnimi skupinami 
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evidentirali ključne probleme, ovire in jih skozi razvojno načrtovanje oblikovali v prednostne 
naloge, programe in ukrepe.  
 
V proces nastajanja razvojne strategije so bile vključene različne ciljne skupine (mladi, 
brezposelni, kmečke ženske, gospodarstvo, občine, razvojne institucije in drugi), in sicer 
preko delovnih sestankov, programov svetovanj in informiranja, tematskih delavnic za 
pripravo razvojne strategije.  
 
 
datum kraj Opis aktivnosti 

2007 

16.01.2007 regija 
Posavje 

Pisno obvestilo vsem podpisnikom pisma o nameri za vključitev v LAS 
o vzpostavitvi LAS za sredstva LEADER 

  usposabljanje 

22.05.2007 Krško 1. skupno srečanje podpisnikov pisma o nameri za vključitev v LAS za 
sredstva LEADER  

01.06.2007 Kostanjek Predstavitev ukrepov PRP 2007-2013 in vzpostavitve LAS za sredstva 
LEADER članom Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, Območne 
enote Brežice 

08.06.2007 Krško Delovno srečanje s posavskimi župani in predstavitev projekta 
vzpostavitve LAS za sredstva LEADER 

12.06.2007 Krško Delovno srečanje z vodji oddelkov Občine Krško na temo PRP 2007-
2013 in aktivnosti vzpostavitve LAS za sredstva LEADER 

13.06.2007 Bizeljsko Delovni sestanek z vodstvom Krajevne skupnosti Bizeljsko o možnostih 
vključitve v LAS za sredstva LEADER 

13.06.2007 Krško Predstavitev ukrepov 3. in 4. osi PRP 2007-2013 predsednikom 
krajevnih skupnosti v občini Krško 

  Usposabljanje MKGP 

27.06.2007 Krško Predstavitev ukrepov 3. in 4. osi PRP 2007-2013 vodjem oddelkov za 
gospodarstvo na vseh 6 posavskih občinah 

17.07.2007 Krško Javna predstavitev ukrepov PRP 2007-2013 z naslovom »Kako so 
evropskega denarja za kmetijstvo in razvoj podeželja«  

Avg. 2007 Krško Seznanitev članov Upravnega odbora RRA Posavje o osi LEADER, 
LEADER območju in aktivnostih vzpostavitve LAS 

18.10.2007 Krško Delavnica »Kako na kmetiji do evropskih sredstev – predstavitev 
možnosti in pogojev za koriščenje sredstev in priložnosti sodelovanja v 
LAS« 

19.10.2007 Krško Delovno srečanje s predsedniki in člani društev podeželske mladine v 
regiji 

22.10.2007 Krško Predstavitev postopkov vzpostavitve LAS in območja za sredstva 
LEADER na 12. seji Sveta regije Posavje (6 posavskih županov) 

22.-
23.10.2008 

Avstrija, 
Vulkanland 

Ogled dobre prakse koriščenja sredstev LEADER in delovanja LAS 

09.11.2007 Krško 2. skupno srečanje podpisnikov pisma o nameri za vključitev v LAS za 
sredstva LEADER 

12.11.2007 regija Nabor anketirancev in posredovanje ankete LEADER Tadeji Primožič 
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Posavje 

14.11.2007 Radeče Predstavitev ukrepov 3. in 4. osi PRP 2007-2013 zaposlenim na Občini 
Radeče in zainteresiranim skupinam in občanom 

21.11.2007 Krško Delovni sestanek z direktorji posavskih zadrug na temo vključitve v 
LAS za sredstva LEADER 

17.12.2007 Sevnica Delovni sestanek s predsednico Društva kmetic Sevnica in 
predsednicami vseh aktivov v društvo na temo koriščenja evropskih 
sredstev za kmetijstvo, s poudarkom na priložnostih sodelovanja v LAS 

20.12.2007 Sevnica Delovni sestanek z vodstvom Kmečke zadruge Sevnica in Kmetijsko-
svetovalno službo Sevnica o potencialnih projektih LEADER 

2008 

09.01.2008 Krško Delavno srečanje z vodstvi društev kmetic in podeželskih žena na 
območju regije Posavje na temo pomena vključitve v partnerstvo, to je  
LAS 

11.01.2008 Krško Delovni sestanek s predlaganimi kandidatkami za organ odločanja LAS 

04.03.2008 Ljubljana Udeležba na predstavitvi javnih razpisov za ukrepa 322 in 323 ter 
javnega razpisa za izbor in potrditev LAS 

05.03.208 Regija 
Posavje 

posredovanje poročila z javne predstavitve županom in vodjem 
oddelkov posavskih občin 

05.03.2008 Krško Delovni sestanek z Združenjem rejcem konjev pasme Posavc in 
podjetjem Pag Kapele o potencialnih projektih LEADER 

14.03.2008 Krško Delovni sestanek z vodji oddelkov za gospodarske dejavnosti na temo 
predstavitve ukrepov 322 in 323 ter javnega razpisa za izbor in 
potrditev LAS 

18.03.2008 Radeče Delovni sestanek z občinsko upravo Občine Radeče in vodstvom KTRC 
Radeče na temo predstavitve ukrepov 322 in 323 ter javnega razpisa 
za izbor in potrditev LAS 

18.03.2008 Kostanjevica 
na Krki 

Seznanitev članov občinskega sveta o pomenu vključitve občine 
Kostanjevica na Krki v javno-zasebno partnerstvo za sredstva LEADER 

04.04.2008 Krško 3. skupno srečanje podpisnikov pisma o nameri za vključitev v LAS za 
sredstva LEADER 

21.04.2008 Novo mesto Delovni sestanek z vodstvom KGZ Novo mesto na temo pogojev 
vključitve zavoda v LAS za sredstva LEADER 

23.04.2008 Krško Delovno srečanje predstavnikom zasebnega sektorja na temo 
vključitve v LAS za sredstva LEADER 

13.05.2008 Sevnica Seznanitev članov občinskega odbora za kmetijstvo in odbora za 
gospodarstvo o pomenu vključitve občine Sevnica v javno-zasebno 
partnerstvo za sredstva LEADER 

19.05.2008 Brežice Seznanitev članov občinskega odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 
o pomenu vključitve občine Brežice v javno-zasebno partnerstvo za 
sredstva LEADER 

21.05.2008 Brežice Seznanitev članov občinskega odbora za malo gospodarstvo in turizem 
o pomenu vključitve občine Brežice v javno-zasebno partnerstvo za 
sredstva LEADER 

22.05.2008 Krško Seznanitev članov občinskega odbora za kmetijstvo in pospeševanje 
razvoja podeželja o pomenu vključitve občine Krško v javno-zasebno 
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partnerstvo za sredstva LEADER 

22.05.2008 Bistrica ob 
Sotli 

Seznanitev članov občinskega sveta o pomenu vključitve občine 
Bistrica ob Sotli v javno-zasebno partnerstvo za sredstva LEADER 

26.05.2008 Sevnica  Seznanitev članov občinskega sveta o pomenu vključitve občine 
Sevnica v javno-zasebno partnerstvo za sredstva LEADER 

26.05.2008 Brežice Seznanitev članov občinskega sveta o pomenu vključitve občine 
Brežice v javno-zasebno partnerstvo za sredstva LEADER 

29.05.2008 Krško Seznanitev članov občinskega sveta o pomenu vključitve občine Krško 
v javno-zasebno partnerstvo za sredstva LEADER 

29.05.2008 Kostanjevica 
na Krki 

Seznanitev članov občinskega sveta o pomenu vključitve občine 
Kostanjevica na Krki v javno-zasebno partnerstvo za sredstva LEADER 

mediji lokalni, 
nacionalni 

Objava prispevkov v medijih, informiranje javnosti preko tiskovnih 
konferenc 

16.06.2008 Radeče Seznanitev članov občinskega odbora za gospodarstvo o 
pomenu vključitve občine Radeče v javno-zasebno 
partnerstvo za sredstva LEADER 

  Delovna srečanja projektne skupine za spremljanje projekta 
vzpostavitve LAS Posavje in 

Delovna srečanja projektne skupine za pripravo Lokalne 
razvojne strategije za LAS Posavje 

Delovna srečanja z zunanjo pravno službo za pripravo 
pravnih aktov za vzpostavitev LAS Posavje 

  Individualno in skupinsko svetovanje na sedežu RRA Posavje 
in na terenu zainteresiranim javnim, ekonomskim in 
zasebnim partnerjev o pomenu vključitve v javno-zasebno 
partnerstvo za sredstva LEADER (62 svetovancev) 

  Objava novic in informacij, vezanih na vzpostavitev LAS 
Posavje na spletni strani www.rra-posavje.si in informiranje 
preko e-pošte in navadne pošte 

Informiranje 
javnosti o 
poteku 
priprave 
LRS in 
vzpostavitve 
LAS 

 Objava javnih pozivov in člankov v lokalnih medijih 
(večinoma v Posavskem obzorniku, ki ga brezplačno 2x 
mesečno prejmejo vsa posavska gospodinjstva): 

� 20.03.2008, Dolenjski list, Še štirje razpisi za razvoj 
podeželja 

� 14.04.2008, sporočilo RRA Posavje za medije 

� 15.05.2008, Posavski obzornik, Kako in zakaj postati 
član LAS Posavje za EU sredstva LEADER in vabilo na 
ustanovni zbor članov  

� 05.06.2008, izjava LAS Posavje za medije glede 
ustanovitve LAS Posavje 

� 05.06.2008, www.lokalno.si, Z LAS Posavje do 
evropskih sredstev 

� 19.06.2008, Dolenjski list, novica o ustanovitvi LAS 
Posavje 

� 26.06.2008, Posavski obzornik, Kmetijstvo v občini 
Brežice (vključitev občine v LAS Posavje) 
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� Junij 2008, Publika, revija za mlade, Zakaj bi mladi 
postali člani LAS Posavje za izvajanje pristopa 
LEADER? 

 
Iz navedenega seznama aktivnosti RRA Posavje in Centra za razvoj podeželja Posavje je 
razvidno, da so bili v proces priprave strategije in ustanovitev partnerstva vključene 
praktično vse ciljne skupine na območju regije Posavje, tako iz javnega, zasebnega kot tudi 
ekonomskega sektorja. 
 
Na podlagi delavnic, individualnih in skupinskih evidentiranj potencialnih projektov smo 
oblikovali osnutek vizije in strateških ciljev, ki so jih kasneje člani projektne skupine za 
spremljanje vzpostavitve LAS za sredstva LEADER preučili in dopolnili, na podlagi njih pa 
skupaj s centrom pripravili vizijo in prioritetne naloge po posameznem cilju.  
 
Vizija in strateški cilji so bili večkrat predmet razprave med člani LAS Posavje, prav tako pa 
so se z njimi pred potrditvijo seznanili tudi člani UO in zbora članov LAS Posavje.  
 
Dejstvo, da je območje LAS Posavje enako območju razvojne regije Posavje, smo pri pripravi 
te razvojne strategije že v izhodišču upoštevali, da imamo na območju regije Posavje izdelan 
Regionalni razvojni program regije Posavje 2007-2013, z dne 19.03.2007. Ta ključni strateški 
dokument regije Posavje pokriva vse vidike razvoja regije Posavje na področju zagotavljanja 
socialne infrastrukture in druge javne infrastrukture za normalno življenje prebivalstva ter 
ekonomske infrastrukture za delovanje gospodarstva.  
 
To pomeni, da se pri pripravi strateških ciljev LAS Posavje nismo želeli podvajati in nam je 
bila tako dana možnost, da smo bili pri razvojni strategiji zelo konkretni, usmerjeni na 
konkretne ciljne skupine in projekte, ki se naj bi izvajali po načelih LEADER.  
Razvojno strategijo je na svoji 2. seji potrdil zbor članov LAS Posavje.   
 

5.2 TERMINSKI NAČRT (OCENA) ZA DOSEGANJE CILJEV, PREDVIDENIH V 
STRATEGIJI  
 

 
Aktivnost/leto 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 
1. faza: 
VZPOSTAVITEV LAS 
POSAVJE 
- animiranje, motiviranje 
potencialnih članov LAS 
- pogodbena ustanovitev 
LAS Posavje 
- priprava LRS 
- prijava LAS Posavje na 
javni razpis MKGP za LAS 
- pridobitev statusa 
delujoče LAS in zagon 
delovanja 
 

         

 
2. faza: 
2.1 DELOVANJE LAS 
POSAVJE 

         



 77 

 
2.2 IZVAJANJE LRS: 
Program 1: dvig 
konkurenčnosti 
kmetijskega, gozdarskega 
in nekmetijskih sektorjev 

         

Program 2: Promocija in 
trženje lokalnih izdelkov 
in storitev višje kakovosti 
 

         

Program 3: Lokalna 
trajnostna oskrba s hrano 
 
 

         

Program 4: Ustvarjanje 
za turizem prijaznega 
okolja 
 

         

Program 5: skupno 
trženje in promocija 
turistične ponudbe 
 

         

Program 6: Spodbujanje 
podjetništva na podeželju 
 
 

         

Program 7: Dvig kvalitete 
življenja na vasi 
 
 

         

Program 8: Uveljavljanje 
pristopa LEADER v prakso 
 
 

         

 
2.3 SPREMLJANJE 
IZVAJANJA LRS IN 
VREDNOTENJE 
(priprava obdobnih in 
končnih poročil, 
poročanje LEADER 
pisarni) 

         

 

5.3 RAZMEJITEV INOVATIVNIH IN OBSTOJEČIH AKTIVNOSTI NA 
OBMOČJU LAS POSAVJE 
 
Na območju LAS Posavje smo z analizami stanja ugotovili stanje obstoječih in potrebo po 
inovativnih aktivnostih (metodah, pristopih, projektih). 
 
Analize stanja so pokazale, da so posamezna območja, določene ciljne skupine ali razvojne 
institucije že do sedaj poznale in v praksi v celoti ali delno uporabljale: 
 

o pristop celostne obnove in razvoja vasi (t.i. projekti CRPOV, projekti vinsko-
turističnih cest)  

o pristop dela na domu (s pomočjo nekdanjega PCMG leta 2002 registrirano 
Društvo za delo na domu Škrija)  

o 4-stopenjski pristop od odkrivanja podjetniških priložnosti v okolju, animiranja 
prebivalstva, vključitve v programe usposabljanj ter zagotavljanja pogojev za 
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kasnejšo samozaposlitev (ta projektni večstopenjski pristop je izvajal Center za 
razvoj podeželja Posavje kot eno od 10 podeželskih razvojnih jeder v Sloveniji pri 
izvajanju nacionalnega programa podjetniške prenove podeželja)  

o pristop »od spodaj navzgor« pri razvojnem načrtovanju in pri pripravi projektnih 
predlogov  

o razvit program Šole podjetništva na podeželju (usposabljanje mladih, žensk, 
dolgotrajno brezposelnih na podeželju)  

o razvit inovativni program podjetništva za mlade Posip (ocenjevanje in 
nagrajevanje najboljših poslovnih načrtov mladih)  

o razvit inovativni program Rokodelstvo – izvir podjetniških idej (animiranje, 
usposabljanje in registracija rokodelcev, izvajanje skupnih promocijskih aktivnosti)  

o razvit program Računalnik – okno v svet (na območju so se izvajali računalniški 
tečaji opismenjevanja članov in članic kmetijskih gospodarstev na terenu) 

o razviti programi animacije in motivacije ciljnih skupin na podeželju  
o program spodbujanja ženskega podjetništva (na območju usposobljene 3 

promotorke ženskega podjetništva)  
o program podjetniških krožkov za osnovnošolce (na območju usposobljenih 10 

mentorjev za izvajanje teh krožkov)  
o program socialnega podjetništva (na območju usposobljene 3 promotorke 

socialnega podjetništva) 
o programi za spodbujanje neposrednega trženja rokodelcev s pomočjo kataloga 

rokodelskih izdelkov in organizacijo sejemskih dogodkov 
o vzpostavljen spletni portal e-podeželje 
o raznovrstni načini prodaje kmetijskih pridelkov in izdelkov (tržnice, sejmi, po 

naročilu, dostava na dom) 
o povezovanje interesnih skupin v društva in združenja 
o organiziranje ogleda dobrih praks, okroglih miz, strokovnih posvetov in izdane 

zloženke.  
 

Med projekti, ki so se že izvajali in predstavljajo velik potencial za nadaljevanje, so: 
 

o Podeželsko razvojno jedro Posavje: v letih od 2003-2007 se je v okviru tega 
projekta izvajal nacionalni program podjetništva na podeželju, ki je temeljil na 4-
stopenjskem pristopu od odkrivanja podjetniških priložnosti v okolju, animiranja 
prebivalstva, vključitve v programe usposabljanj ter zagotavljanja pogojev za 
kasnejšo samozaposlitev. 

o Šola podjetništva in turizma na podeželju: za ciljne skupine na podeželju, s 
poudarkom na mladih in ženskah na podeželju, ki je bil razvit v okviru projekta 
Interreg »Stopimo na skupno pot znanja« (gre za razvite programe splošnega in 
specializirane usposabljanja ter praktične tečaje s področja podjetništva, 
registracije dejavnosti, prenosa dobrih praks in tečajev). 

o Program podjetništva za mlade PosiP (projekt Mladinskega centra Brežice in 
partnerjev spodbuja mlade k pripravi inovativnih poslovnih načrtov, s ciljem, da bi 
jih tudi realizirali v praski). 

o Društvo za delo na domu Škrija (društvo povezuje rokodelce, ki so registrirani 
ali v postopku registracije s ciljem izmenjave izkušenj in organiziranja prodaje 
rokodelskih izdelkov). 

o E-podeželje: vzpostavitev turistično-informacijskih točk na podeželju z 
možnostjo brezplačnega dostopa do spleta 

o Center vseživljenjskega učenja,  
o in drugi. 
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V programskem obdobju 2007-2013 je cilj LAS Posavje, da oplemeniti dosedanje pristope, 
metode in projekte, v okolje pa na različne načine prinaša tudi nove, inovativne metode in 
projekte.  
 
Obstoječe metode, pristope in projekte bo LAS Posavje poskušalo oplemeniti tako, da se 
bodo prenašali na celotno območje LAS Posavje in/ali smiselno na druge cilje skupine in na 
območja drugih LAS. Na podlagi dosedanjih znanj in izkušenj na področju različnih metod 
dela pa je poudarek na spodbujanju partnerskih projektov.  
 
Kot primer lahko navedemo, da želimo projekt Podeželsko razvojno jedro Posavje prenesti na 
celotno območje LAS Posavje, saj se je do sedaj izvajal le na območju občin Brežice, Krško in 
Sevnica. Enako je s projektom Šole podjetništva na podeželju, vključevanje rokodelcev v 
Društvo Škrija s celotnega območja LAS Posavje.  
 
Ti projekti imajo velik potencial za prenos na območja LAS Obsotelje in Kozjansko in LAS 
Dolenjske in Bele Krajine, saj na teh območjih do sedaj še ni bilo vzpostavljenega 
podeželskega razvojnega jedra, v okviru katerega se je uporabljal 4-pristop od ideje do 
registracije dejavnosti. 
 
Prav tako vidimo priložnosti v inovativnem načinu uporabe dosedanjih znanj, pristopov in 
metod razvojnega načrtovanja, saj na območju LAS Posavje obstajajo predeli, kjer so se 
skupni razvojni projekti, kot so CRPOV, VTC izvajali v manjši meri ali sploh ne. 
 
Potrebna nova, inovativna znanja za območje LAS Posavje so predvsem: 

o znanja in izkušnje s področja delovanja in krepitve javno-zasebnih partnerstev, 
o znanja in izkušnje s področja financiranja projektov po principu javno-zasebnega 

partnerstva, 
o znanja s področja neposrednega trženja in povezovanja ponudnikov pod skupno 

blagovno znamko, 
o znanja s področja projektnega managementa, 
o znanja s področja socialnega podjetništva, 
o metode za spodbujanje podjetništva med ranljivimi ciljnimi skupinami, 
o usposabljanje za pravilno uporabo načel LEADER v praksi, 
o aktivnosti za krepitev identitete regije in pripadnosti prebivalcev regiji, 
o metode za krepitev samozaupanja in prenosa naših dobrih prask v druga okolja, 
o mreženje na državni in evropski ravni. 

 
Skozi proces izvajanja strategije in delovanje partnerstva se bodo pokazale potrebe po 
obvladovanju še dodatnih veščin in metod dela ter znanjih, ki jih v procesu priprave razvojne 
strategije še nismo evidentirali. Zato tudi na tem mestu velja, da bo tehnična pisarna LAS 
Posavje ves čas zbirala predloge članov LAS Posavje in okolja in jih smiselno vključevala v 
letne programe dela LAS Posavje.  

 

5.4 OCENA PRENOSLJIVOSTI STRATEGIJE NA DRUGA OBMOČJA  
 
Ker je razvojna strategija odraz razvojnih potencialov območja LAS Posavje, dejanskih potreb 
okolja in ciljnih skupin, v njej so nakazane rešitve za konkretne probleme, seveda ni 
neposredno prenosljiva na druga območja, kar bi bil neposreden prenos tudi v škodo temu 
območju.  
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Realno pa so na druga, to je po kazalnikih razvitosti in geografskih značilnosti podobna 
območja, prenosljive metode, pristopi in dobre prakse v obliki projektov. Tako smo ocenili, 
da je mogoče na druga območja prenesti kar nekaj teh, ki so zapisani v razvojni strategiji, še 
posebej pa: 
 

o inovativni projekt: Šola podjetništva na podeželju (usposabljanje mladih, žensk, 
dolgotrajno brezposelnih na podeželju)  

o inovativni projekt: Podeželsko razvojno jedro Posavje za spodbujanje podjetništva 
med ranljivimi ciljnimi skupinami na podeželju (nosilci in člani kmetijskih 
gospodarstev, s poudarkom na mladih in ženskah, brezposelni in podzaposleni na 
podeželju) 

o inovativni program podjetništva za mlade Posip (ocenjevanje in nagrajevanje 
najboljših poslovnih načrtov mladih) 

o inovativni program Rokodelstvo – izvir podjetniških idej (animiranje, usposabljanje 
in registracija rokodelcev, izvajanje skupnih promocijskih aktivnosti) 

o 4-stopenjski pristop od odkrivanja podjetniških priložnosti v okolju, animiranja 
prebivalstva, vključitve v programe usposabljanj ter zagotavljanja pogojev za 
kasnejšo samozaposlitev 

o programe animacije in motivacije ciljnih skupin na podeželju 
o prenos dobrih praks oz. projektov rokodelcev, nosilcev dopolnilnih dejavnosti, 

društev, s.p. in gospodarskih družb na podeželju 
o prenos dobre prakse izdelave kataloga rokodelskih izdelkov in drugih metod 

spodbujanja neposrednega trženja 
o prenos dobre prakse vzpostavitve spletnega portala e-podeželje 
o prenos dobre prakse delovanja društva za delo na domu Škrija 
o prenos dobre prakse evidentiranja potreb po usposabljanjih ciljnih skupin na 

podeželju 
o prenos dobre prakse projektnega vodenja in izvajanja.  

 
Območje LAS Posavje pa je seveda odprta tudi za prevzem znanj in izkušenj iz drugih 
območij LAS. 
 
Prvi dogovori o projektih sodelovanja so bili opravljeni med LAS Dolenjske in Bele Krajine, 
LAS Obsotelje in Kozjansko in LAS za razvoj.  
 
Prav tako se bo LAS Posavje povezovala z LAS po Evropi, najprej bi radi okrepili obstoječe 
sodelovanje z regijo Waldviertel v Avstriji.  
 

5.5 OCENA TRAJNOSTI STRATEGIJE  
 
Glede na to, da razvojna strategija ni nastala zgolj zaradi potrebe prijave na javni razpis, je v 
tem jamstvo, da se bo izvajala tudi po zaključenem namenskem sofinanciranju s strani 
sredstev LEADER.  
 
Trajnost strategije je tudi v tem, da pri svojem uresničevanju temelji predvsem na uporabi 
vseh lokalnih virov in izhaja iz dejanskih potreb okolja in ciljnih skupin.  
 
Trajnost strategije zagotavlja tudi močno javno-zasebno partnerstvo, ki je zadolženo za 
njeno uresničevanje. Na tem področju je izziv to partnerstvo še okrepiti, predvsem s partnerji 
iz zasebnega sektorja, ki so pomembni nosilci razvoja na območju LAS Posavje.  
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Za trajnost strategije je izrednega pomena aktiviranje vseh razvojnih potencialov 
domačega okolja.  
 
LAS Posavje se zaveda, da mora svoje poslanstvo graditi na endogenih potencialih okolja, na 
izkoriščanju komparativnih prednosti in vzpostavljanju inovativnega načina dela, ki v prvi 
vrsti pomeni aktivno vključevanje prebivalstva. 
 
Strategija bo svoje namene dosegla, če bo postala orodje neprestanih razvojnih 
sprememb. Zato bo LAS Posavje s pomočjo svoje tehnične pisarne in preko svojih članov 
skrbela za izvajanje in spremljanje uresničevanja sprejete strategije in njeno sprotno 
dopolnjevanje.  
 
V ta namen bo naloga tehnične pisarne LAS Posavje po pristopu »od spodaj navzgor« v vse 
aktivnosti vključevati člane LAS Posavje in druge cilje skupine s podeželja, to je načrtovalce 
razvoja, nosilce projektov in tiste, ki se jih rezultati projektov tičejo.  
 
Naslednji korak k trajnosti uresničevanje strategije je vse razvojne programe 
zastaviti in izpeljati tako, da ciljne skupine in vse partnerske institucije ne bodo 
izgubile ustvarjalne pobude. Ko se določen program zaključi, mora njegov zaključek 
sprožiti nov razvojni ciklus. To pa je mogoče samo, če bodo člani LAS Posavje in območje 
LAS nenehno in sproti informirani o izvedenih in načrtovanih aktivnostih, o možnostih 
sodelovanja in povezovanja za dosego sinergijskih učinkov.  
 
Tehnična pisarna LAS Posavje bo s tem namenom izvajala programe informiranja, animiranja 
in motiviranja in skozi njih zbirala pripombe, pohvale in predloge za izboljšanje delovanja LAS 
in izvajanja razvojne strategije. Skrbela bo za promoviranje partnerstva navzven in njegovo 
krepitev z iskanjem partnerjev tudi izven območja LAS Posavje, na ravni države in EU.  
 
Le informirani ljudje lahko sprejemajo prave odločitve. Zato naj bi bilo posredovanje 
informacij ključnega pomena v procesu izvajanja razvojne strateije, prispevalo pa naj bi tudi 
k splošnemu osveščanju ljudi o različnih razvojnih možnostih na podeželju.  
 
Informiranje se nanaša predvsem na posredovanja informacij ciljnim skupinam na podeželju 
o razvojni strategiji in njenem pomenu, o virih financiranja, aktualnih razpisih na lokalni, 
nacionalni in mednarodni ravni idr. 
 
Motiviranje ciljnih skupin je ključnega pomena za ustvarjanje pozitivnega vzdušja in 
spodbujanje razvojnega razmišljanja. S povezovanjem pobudnikov razvoja, različnih 
strokovnjakov in organizacij s ciljnimi skupinami na podeželju želimo doseči sinergijo, ki 
pripelje do novih zamisli in izvirnih rešitev. 
 
Motiviranje bo potekalo preko delavnic in pogovorov ter s posredovanjem ustreznih 
informacij in idej, kar naj bi bilo v pomoč nosilcem razvoja, da uresničijo zastavljene cilje. 
Namen je najučinkoviteje uporabiti lokalno znanje in potenciale. 
 
Usposabljanje je sestavni del izvajanja strategije. Namen je, da ljudje poglobijo svoje znanje 
in ohranijo stik z dogajanjem in razvojem na različnih področjih.  
 
Člani LAS Posavje so se s pogodbo zavezali tudi k nenehnemu usposabljanju in izobraževanju 
z namenom dviga kakovosti delovanja partnerstva. Usposabljanje bo organizirano skupaj z 
drugimi organizacijami in strokovnjaki, usmerjano pa predvsem na tista področja, ki se nam 
zdijo ključna za spodbujanje razvoja in kjer je čutiti največje pomanjkanje znanja. 
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Predvidene teme usposabljanj so s področij projektnega vodenja, strateškega načrtovanja, 
teamskega dela, uporabe načel LEADER v praksi, trženje, pogoji za opravljanje različnih 
dejavnosti, tehnologija predelave kmetijskih pridelkov, turizem, prijave na razpise, izdelava 
poslovnih načrtov, projektno delo, varovanje naravne in kulturne dediščine, arhitekturne 
posebnosti okolja, varstvo okolja, oblike zaposlovanja na podeželju ipd. 
 
Promocijo bo tehnična pisarna izvajala tako v lokalnih/regionalnih kot tudi nacionalnih 
elektronskih in tiskanih medijih. Organizirala bo tiskovne konference, javne predstavitve LAS, 
sredstev in pristopa LEADER, oglede dobrih praks, izdajala zloženke, plakate, kataloge in 
drug promocijski material. 
 
Ob koncu programskega obdobja leta 2013 oz. 2015  želimo doseči najmanj podvojitev 
članstva v LAS Posavje, s čimer bomo trajnost delovanja obstoj LAS Posavje tudi po tem 
obdobju na najbolj praktičen način tudi dokazali.  
 

5.6 OPIS MOŽNIH RAZPOLOŽLJIVIH FINANČNIH VIROV (NAČELO 
DODATNOSTI) 
 
Pri pripravi razvojne strategije smo izhajali iz predpostavke, da je območje LAS Posavje in 
ciljne skupine s tega območja (javni, ekonomski in zasebni partnerji)  v programskem 
obdobju 2007-2013 upravičeno do pridobivanja raznovrstnih sredstev iz državnih in 
evropskih virov, s katerimi se bodo dopolnjevali lokalni viri (javni in zasebni). Prav tako se 
bodo v primeru delovanja LAS Posavje z raznovrstnimi lokalnimi viri zagotavljali pogoji za 
pridobivanje EU sredstev LEADER.  
 
Razpoložljivi lokalni viri v programskem obdobju 2007-2013 so: 
 

o javna sredstva občin, 
o lastna sredstva LAS Posavje (članarine članov) 
o sredstva gospodarskih družb, ki bodo člani projektnih skupin pri projektih 

LEADER, 
o donacije zainteresiranih partnerjev in 
o prispevki v naravi.  

 
S pomočjo nacionalnih in evropskih virov se sofinancirajo projekti javnega značaja in projekti 
zasebnih nosilcev, in sicer v obliki nepovratnih sredstev, večinoma po pravilu povračila 
določenega deleža upravičenih stroškov. 
 
Na nacionalni in evropski ravni je območje LAS Posavje in posamezniki (fizične in 
pravne osebe) upravičeni do sredstev iz: 

 
o proračunov ministrstev (javni razpisi iz državnega proračuna brez sofinanciranja 

EU) 
o iz evropskih strukturnih skladov in kohezijskega sklada: 

 
Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) predstavlja finančni instrument evropske 
kohezijske politike za obdobje 2007-2013. ESRR, skupaj z Evropskim socialnim skladom, sodi 
v okvir Strukturnih skladov, ki predstavljata del proračuna Skupnosti. Črpanje sredstev 
strukturnih skladov se izvaja po principu deljene odgovornosti med Evropsko komisijo in 
organi držav članic. Tako je Slovenija za obdobje 2007-2013 pripravila dva operativna 
programa, in sicer Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov (OP RR) in 
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Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI), za katera se 
uporablja finančni instrument ESRR za namene cilja 1 (»konvergenca«) evropske kohezijske 
politike. Poleg tega predstavlja ESRR finančni instrument cilja 3 (»evropsko teritorialno 
sodelovanje«).  
 
Evropski sklad za regionalni razvoj je namenjen krepitvi ekonomske in socialne kohezije ter 
pomoči pri odpravljanju največjih razvojnih neravnovesij v regijah Skupnosti. ESRR tako 
prispeva k zmanjševanju vrzeli med stopnjami razvitosti različnih regij. Gre za regije z najbolj 
omejenimi možnostmi, vključno s podeželskimi in mestnimi območji, nazadujoče industrijske 
regije, območja z geografskimi in naravnimi ovirami, kot so otoki, gorska območja, redko 
poseljena območja in mejne regije. Pri tem ESRR izvaja prednostne naloge Skupnosti, zlasti 
potrebo po krepitvi konkurenčnosti in inovativnosti, ustvarjanju in ohranjanju trajnih delovnih 
mest ter zagotavljanju trajnostnega razvoja.  
 
Regija Posavje bo upravičena do nepovratnih sredstev Evropskega sklada za regionalni 
razvoj, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne 
prioritete »Razvoj regij«. 

Nepovratna sredstva se dodelijo za sofinanciranje javnih projektov (v nadaljevanju: operacij), 
vključenih v izvedbene načrte regionalnih razvojnih programov in potrjenih s strani svetov 
regij, na naslednjih vsebinskih področjih: 

- ekonomska in izobraževalna infrastruktura 
- prometna infrastruktura 
- okoljska infrastruktura 
- razvoj urbanih naselij (operacije usklajenega razvoja v urbanih območjih, operacije 

zagotavljanja čistih transportnih sistemov in javnega potniškega prometa, operacije 
vzpostavitve katastrov gospodarske javne infrastrukture, celovita prenova mestnih jeder 
in zgodovinskih mest ter degradiranih in opuščenih urbanih območij 

- javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih 
- socialna infrastruktura (socialnovarstvena infrastruktura) 
 
Iz ESRR, programa Razvoj regij, bo razvojna regija Posavje v obdobju 2007-2013 upravičena 
do 31.373.593,00 EUR nepovratnih sredstev. 

Evropski socialni sklad (ESS) je najstarejši med strukturnimi skladi, saj je bil ustanovljen 
z Rimsko pogodbo leta 1957. Ustanovljen je bil z namenom zmanjševanja razlik v bogastvu 
in življenjskih standardih v državah članicah EU in regij ter spodbujanja gospodarske in 
socialne kohezije. Poslanstvo ESS je investirati v človeški kapital, ustvarjanje delovnih mest, 
spodbujanje zaposlenosti in zaposljivosti ter krepitev inovativnosti. Več kot 10 odstotkov 
celotnega proračuna EU je skozi ESS namenjeno investicijam v najpomembnejši kapital EU – 
ljudi.  

Glavni namen ESS ostaja spodbujanje zaposlovanja v EU.  Na tem področju je zelo 
pomemben na območju LAS Posavje projekt Posavska štipendijska shema, v okviru katerega 
se bodo s pomočjo EU sredstev sofinancirale kadrovske štipendije, ki stimulirajo zaposlovanje 
v regiji Posavje.  

Kohezijski sklad (KS) je strukturni instrument, ki od leta 1994 državam članicam pomaga 
zmanjševati ekonomska in socialna neskladja in stabilizirati gospodarstvo. Kohezijski sklad 
financira do 85 % upravičenih izdatkov večjih projektov s področja okoljske in prometne 
infrastrukture.  
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Do sredstev Kohezijskega sklada so upravičene najmanj razvite države članice EU, katerih 
bruto domači proizvod (BDP) na prebivalca znaša manj kot 90 % povprečja EU. Od maja 
2004 so to: Grčija, Portugalska, Španija, Ciper, Češka, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, 
Malta, Poljska, Slovaška in Slovenija.  

Evropska komisija je v svojih smernicah za teritorialno sodelovanje v finančni perspektivi 
2007-2013 izpostavila teritorialno kohezijo, ki ima skupaj z ekonomsko in socialno kohezijo 
pomembno vlogo pri doseganju ciljev lizbonske in goethenburške strategije. Nova kohezijska 
politika tako kot svoj tretji cilj opredeljuje Evropsko teritorialno sodelovanje, ki je 
usmerjeno v krepitev čezmejnega, transnacionalnega in medregionalnega 
sodelovanja, medtem ko se bodo cilji kohezijske politike v programih ob zunanji meji EU z 
državami kandidatkami in potencialnimi državami kandidatkami zasledovali v okviru 
programov Instrumenta za predpristopno pomoč.  

S ciljem 3 naj bi dodatno spodbudili celovite pristope za razvoj mest in podeželja in s tem 
neposredno prispevali k zastavljenim ciljem za rast in nova delovna mesta. Tudi za območje 
LAS Posavje bo Evropsko teritorialno sodelovanje (cilj 3) v tem programskem obdobju 
eden ključnih instrumentov za spodbujanje razvoja obmejnega območja z Republiko Hrvaško 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Sredstva v tem skladu so razdeljena po 
4. oseh. Republika Slovenija bo s Programom razvoja podeželja 2007 - 2013 izvajala izbrane 
ukrepe vseh štirih osi, opredeljenih v Uredbi (ES) št. 1698/2005, izhajajoč iz analize stanja in 
zastavljenih ciljev ter prioritet na osnovi Strateških smernic Skupnosti in NSN. Zanje je 
namenjenih skoraj 1,16 mrd €, od tega znaša prispevek Skupnosti (EKSRP) dobrih 900 mio 
€, preostali del pa predstavljajo nacionalna sredstva.   
 
Slika 4: Struktura PRP 2007-2013 
      

 

Vir: spletna stran MKGP 

Do sredstev iz navedenega sklada so upravičene tako fizične kot pravne osebe, 
sofinanciranje je mogoče pridobiti za javne in zasebne investicije na področju razvoja 
podeželja.  

o Drugi evropski programi:  
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Program Vseživljenjsko učenje, ki predstavlja glavni program EU na področju 
izobraževanja in usposabljanja vključuje štiri vsebinsko vzporedna programska področja – 
stebre: šolsko izobraževanje (COMENIUS), višje in visokošolsko izobraževanje (ERASMUS), 
poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje (LEONARDO DA VINCI) ter 
izobraževanje odraslih (GRUNDTVIG), ki jih dopolnjujejo PREČNI UKREPI in program JEAN 
MONNET.  
 

o Drugi viri, kot je Program finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega 
mehanizma 

o Kreditna sredstva bank, Javnega sklada za regionalni razvoj in ohranjanje 
poseljenosti slovenskega podeželja, Slovenskega podjetniškega sklada, 
Garancijske sheme Posavje… 

 

5.7 OPIS SPREMLJANJA IN OCENJEVANJA STRATEGIJE, KRITERIJI IN 
KVANTITATIVNI KAZALNIKI  
 
 
Razvojna strategija, to je načrtovane aktivnosti in pričakovani rezultati, bo predmet 
spremljanja in ocenjevanja zato, da bi ugotovili in primerjali stvarne rezultate z želenimi, to 
je načrtovanimi. Tako pridobljene informacije bodo tudi v pomoč pri sprejemanju morebitnih 
sprememb v procesu izvajanja strategije, če bi bila odstopanja stvarnih rezultatov od 
načrtovanih prevelika. 
 
Opis načina samovrednotenja: 
 
Za učinkovit proces spremljanja in ocenjevanja strategije bo LAS Posavje: 

1. vzpostavila ustrezno organizacijsko strukturo za ocenjevanje delovanja LAS Posavje 
ter za spremljanje in ocenjevanje uresničevanja strategije skozi izvedbene projekte; 

2. zagotovila reden sistem poročanja in obveščanja javnosti in LEADER pisarne o 
rezultatih uresničevanja strategije. 

 
K 1) Ustrezna organizacijska struktura: LAS Posavje bo preko tehnične pisarne LAS in  
računovodske službe ter ustrezno pripravljenih ocenjevalnih listov izvajala obdobna in končna 
ocenjevanja izvajanja strategije in kvaliteto delovanja partnerstva.  
 
Načrtujemo, da se bo to ocenjevanje izvajalo vsaj dvakrat letno, to je ob polletju in ob koncu 
leta. S pomočjo ocenjevalnih listov se bodo medsebojno primerjali doseženi rezultati z 
načrtovanimi v ocenjevanem obdobju in vzroki za nastale odmike.  
 
Primer vsebine ocenjevalnega lista: Doseganje strateški ciljev LAS Posavje 
element načrtovano doseženo odstopanje in kratek 

opis vzroka 
xxx 10 8 -2, xxx 

 
Prav tako se bo ocenjevalo in kontroliralo uresničevanje vsakega projekta posebej, da bi se 
ugotovilo, ali je projekt dosegel svoje načrtovane cilje in v kakšen je njegov prispevek k 
doseganju strateških ciljev LAS kot celote. Namen spremljanja in nadzora projektov je tudi 
ugotoviti, ali so bila javna sredstva pravilno in namensko uporabljena v skladu z 
dokumentacijo o izvedbi projekta. 
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Na podlagi odmikov in ugotovljenih vzrokov zanje se bodo organi LAS Posavje odločali o 
morebitnih spremembah v postopkih in pri načrtovanih aktivnostih za izvajanje razvojne 
strategije. 
 
Kontrola posameznih projektov bo obsegala administrativno kontrolo, ki jo bosta izvajala 
tehnična pisarna in računovodski servis LAS Posavje in kontrolo na mestu samem, ki jo bo 
izvajala s strani Upravnega odbora LAS Posavje imenovala komisija za izvedbo kontrol 
projektov na mestu samem pri najmanj 10 % odobrenih izvedbenih projektov. 
 
Kontrolo poleg LAS Posavje izvaja tudi LEADER pisarna in Agencija RS za kmetijske trge in 
razvoj podeželja v skladu z nacionalno zakonodajo za nadziranje namenske porabe 
proračunskih sredstev. V primeru, da se ugotovi, da se sredstva uporabljajo nenamensko, 
financerji ustavijo izplačevanje sredstev in odstopijo od pogodbe ter zahtevajo vrnitev vseh 
že izplačanih sredstev v realni vrednosti, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 
Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev iz naslova ukrepov 4. osi LEADER 
za naslednji dve leti. 
 
Podlaga za izvajanje administrativne kontrole so poročila prijavitelja projekta o izvajanju 
odobrenega projekta. Vsebinsko in finančno poročilo mora biti predloženo skupaj z zahtevki 
(zahtevkom) za plačilo na predpisan način. Predvidoma bodo poročila vmesna in končno. LAS 
Posavje pa lahko od prijavitelja projekta zahteva dodatne informacije o izvedbi projekta in 
izvede kontrolo na kraju samem pred izplačilom zahtevka za posamezen projekt.  
 
Pri ocenjevanju delovanja partnerstva bo dan poudarek predvsem na sodelovanju članov LAS 
v organih, ki se bo merilo s preverjanjem prisotnost na sejah, s številom danih predlogov in 
pobud, s številom novo vključenih partnerjev, število javnih predstavitev partnerstva idr.. 
Ocenjevala se bo tudi strokovnost in uspešnost dela tehnične pisarne in računovodskega 
servisa LAS Posavje.  
 
K 2) Za obveščanje javnosti bo LAS Posavje uporabila najmanj naslednje načine: 

1. izjave za javnost in članki v medijih, 
2. novinarske konference, 
3. izdelava obdobnih in končnih poročil o uresničevanju strategije za člane LAS 

Posavje in LEADER pisarno, 
4. organiziranje okroglih miz, predstavitev dobrih praks in strokovnih predavanj z 

željo javnosti predstaviti rezultate in učinke za območje LAS Posavje.  
 
Za LAS Posavje bo vso dokumentacijo v zvezi s postopki spremljanja in ocenjevanja 
strategije, projektov in delovanja partnerstva hranila tehnična pisarna LAS Posavje. Ločeno 
bo vodila dokumentacijo, ki je vezana na ocenjevanje delovanje LAS Posavje od 
dokumentacije, ki je vezana na ocenjevanje projektov v izvajanju. Prav tako tehnična pisarna 
in računovodski servis LAS Posavje s pomočjo ustreznega označevanja omogočata sledljivost 
vseh dokumentov, ki se nanašajo na posamezni izvedbeni projekt. 
 
Računovodski servis LAS Posavje mora vso finančno dokumentacijo voditi na način, da je v 
vsakem trenutku možna kontrola finančnega stanja na posameznem projektu in na računu 
LAS Posavje.  
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5.8 OPIS KRITERIJEV IN KAZALNIKOV ZA OCENJEVANJE USPEŠNOSTI IN 
UČINKOV POSAMEZNIH PROJEKTOV NA IZVAJANJE CELOTNE STRATEGIJE 
 
LAS Posavje bo spremljala in ocenjevala posamezne projekte, razvojno strategijo in 
delovanje partnerstva. Za vsako skupino bo uporabila najmanj naslednje kazalnike: 
 
Kazalniki na ravni programa 1: dvig konkurenčnosti kmetijskega, gozdarskega in 
nekmetijskih sektorjev in predvidenih ukrepov tega programa 
 

Opis kazalnika Izhodiščna vrednost 
(2007)  

Označeno z* in letnico, če je 
izhodiščni podatek starejši 

Končna vrednost 
(2013 ali 2015) 

BDP na prebivalca območja glede na 
povprečje RS v % 

80*(2003) 90 

Dodana vrednost na zaposlenega območju 
glede na povprečje EU-15 

51*(2003) 70 

Delež ekonomsko primerljivih kmetij (ESU) 
glede na celotno število kmetij v Posavju 

3,6*(2000) 4,6 

Število prijav kmetijskih gospodarstev, 
gospodarskih družb, s.p. na javne razpise 
za tehnološko posodobitev proizvodnje 

0 20 

Število novih delovnih mest kot rezultat 
programa 

0 5 

Število novih proizvodov in storitev višje 
kakovosti 

0 5 

Število izvedenih usposabljanj za večjo 
konkurenčnost lokalnih proizvodov, storitev 

0 5 

Število vključenih v programe usposabljanj 
za večjo konkurenčnost lokalnih 
proizvodov, storitev 

0 150 

Število skupnih predelovalnih obratov 0 2 
Število urejenih skupnih prostorov za 
neposredno trženje lokalnih proizvodov 

0 2 

Število stalnih ponudnikov v prostorih za 
neposredno trženje 

0 20 

Število urejenih skupnih prostorov za 
posredno skupno trženje in promocijo 
kakovostnih lokalnih proizvodov in storitev  

0 1 

 
Kazalniki na ravni programa 2: Promocija in trženje lokalnih izdelkov in storitev višje 
kakovosti in predvidenih ukrepov tega programa 
 

Opis kazalnika Izhodiščna vrednost 
(2007)  

Označeno z* in letnico, če je 
izhodiščni podatek starejši 

Končna vrednost 
(2013 ali 2015) 

Število razvitih novih prodajnih poti 0 2 
Število registriranih skupin proizvajalcev 0 2 
Število živil, vključenih v sheme kakovosti 0 0 
Število rokodelskih izdelkov z mnenjem 
Obrtne zbornice o izdelku domače in 
umetnostne obrti 

0 5 

Število promocijskih katalogov 0 3 
Število skupnih promocijskih aktivnosti  0 20 
Število ponudnikov, vključenih v 0 20 
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organizirano skupno trženje in promocijo 
 
Kazalniki na ravni programa 3: Lokalna trajnostna oskrba s hrano in predvidenih ukrepov 
tega programa  

Opis kazalnika Izhodiščna vrednost 
(2007)  

Označeno z* in letnico, če je 
izhodiščni podatek starejši 

Končna vrednost 
(2013 ali 2015) 

Izdelan model lokalne trajnostne oskrbe s 
hrano 

0 1 

Število animacijsko-motivacijskih aktivnosti 
med proizvajalci varne hrane 

0 24 

Število vključenih v animacijsko-
motivacijske aktivnosti 

0 200 

Število animacijsko-motivacijskih aktivnosti 
med potrošniki 

0 24 

Število vključenih ponudnikov varne hrane 
v model lokalne trajnostne oskrbe s hrano 

0 40 
 

Število vključenih ponudnikov varne hrane 
s certifikatom (sheme kakovosti) 

0 40 

Število javnih ustanov, vključenih v model 
lokalne oskrbe s hrano (potrošniki) 

0 10 

Število novih delovnih mest kot rezultat 
programa  

0 5 

 
Kazalniki na ravni programa 4: Ustvarjanje za turizem prijaznega okolja in predvidenih 
ukrepov tega programa 
 

Opis kazalnika Izhodiščna vrednost 
(2007)  

Označeno z* in letnico, če je 
izhodiščni podatek starejši 

Končna vrednost 
(2013 ali 2015) 

Število izvedenih izobraževanj in 
usposabljanj za turistične ponudnike, 
organizatorje turistične ponudbe in 
turistične vodiče 

0 30 

Število vključenih turističnih ponudnikov v 
izobraževanja in usposabljanja 

0 120 

Število vključenih organizatorjev turistične 
ponudbe v izobraževanje in usposabljanje 

0 15 

Število usposobljenih turističnih vodičev z 
veljavno licenco 

0 25 

Število novih delovnih mest kot rezultat 
programa  

0 5 

Število ali km novih kolesarskih poti, 
tematskih poti 

0 5 

Število označenih naravnih vrednost  0 20 
Število nove in obnovljene javne turistične, 
športne, mladinske in druge infrastrukture 
kot dela ITP 

0 5 

Obnovljeni objekti kulturne dediščine 0 5 
Število prijav fizičnih in pravnih oseb na 
ukrep PRP ohranjanje in izboljševanje 
dediščine podeželja 

0 5 
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Kazalniki na ravni programa 5: Skupno trženje in promocija turistične ponudbe in predvidenih 
ukrepov tega programa 
 

Opis kazalnika Izhodiščna vrednost 
(2007)  

Označeno z* in letnico, če je 
izhodiščni podatek starejši 

Končna vrednost 
(2013 ali 2015) 

Število tržnih znamk območja LAS Posavje 0 1 
Število oblikovanih integralnih turističnih 
produktov 

0 7 

Število skupnih promocijskih aktivnosti in 
katalogov 

0 20 

Porast števila obiskovalcev, turistov na 
območju v % 

0 12 

 
Kazalniki na ravni programa 6: Spodbujanje podjetništva na podeželju in predvidenih 
ukrepov tega programa 
 

Opis kazalnika Izhodiščna vrednost 
(2007)  

Označeno z* in letnico, če je 
izhodiščni podatek starejši 

Končna vrednost 
(2013 ali 2015) 

Število animacijsko-motivacijskih aktivnosti 
za nabor potencialnih podjetnikov  

0 15 

Število evidentiranih potencialnih 
podjetnikov/ od tega žensk/ od tega 
mlajših od 27 let 

0 80/40/20 

Število razvitih in izvedenih programov 
podjetniškega usposabljanja in svetovanja 
za posebne ciljne skupine (ženske, mladi 
do 27 let, brezposelni in podzaposleni, člani 
kmetijskih gospodarstev) 

0 2 

Število delavnic za spodbujanje socialnega 
podjetništva/ ženskega podjetništva/ 
podjetništva med mladimi 

0 30/15/20 

Število realiziranih samozaposlitev med 
potencialnimi podjetniki/ od tega žensk / 
od tega mladih do 27 let 

0 16/8/4 

Število vključenih v usposabljanja za 
pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije 

0 20 

Število novo registriranih dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah  

77*(marec 2008) 100 

Število usposobljenih izvajalcev 
usposabljanj za podjetništvo na podeželju 

0 12 

Razvita regionalna shema finančnih 
spodbud za zagon dopolnilnih dejavnosti 
na kmetijah 

0 1 

 
Kazalniki na ravni programa 7: Dvig kvalitete življenja na vasi in predvidenih ukrepov tega 
programa 
 

Opis kazalnika Izhodiščna vrednost 
(2007)  

Označeno z* in letnico, če je 
izhodiščni podatek starejši 

Končna vrednost 
(2013 ali 2015) 

Število realiziranih projektov v okviru 
ukrepa PRP obnova in razvoj vasi  

0 6 

število projektov društev, ki spodbujajo 0 10 
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prostovoljstvo in medgeneracijsko sožitje  
Število projektov, kjer sodelujejo vsaj 3 
različna društva in združenja 

0 10 

Število prireditev, kjer sodelujejo društva s 
celotnega območja 

0 1 

Razvite nove prireditve 0 5 
Število novih prog javnega prometa po 
vaseh 

0 3 

Porast deleža pokritosti območja s 
širokopasovnimi povezavami v % 

0 30 

Število vključenih v ukrep PRP pomoč 
mladim prevzemnikom kmetij 

0 15 

Število vključenih v ukrep PRP zgodnje 
upokojevanje 

0 10 

 
Kazalniki na ravni programa 8: Uvajanje pristopa LEADER v razvojno načrtovanje in  
 

Opis kazalnika Izhodiščna vrednost 
(2007) 

Končna vrednost 
(2013 ali 2015) 

Število LAS na območju 0 1 
Število članov LAS Posavje 37 80 
Število projektov, prijavljenih na javne 
pozive LAS Posavje 

0 30 

Število odobrenih projektov, sofinanciranih 
s sredstvi LEADER 

0 20 

Število projektov medregijskega 
sodelovanja (z LAS-i po Sloveniji) 

0 3 

Število projektov čezmejnega sodelovanja 
(z LAS-i v državah članicah EU) 

0 2 

Število izvedenih animacijsko-motivacijskih 
delavnic za krepitev članstva 

0 20 

Povprečno število projektnih partnerjev pri 
posameznem projektu 

0 2 

Število projektov, kjer sodeluje več kot 5 
partnerjev 

0 5 

Število projektov, ki spodbujajo enakost 
med spoloma 

0 3 

Število ogledov dobrih praks 0 10 
Število promocijskih aktivnosti za krepitev 
članstva  

0 15 

Število izdanih gradiv za učenje uporabe 
pristopa LEADER v praksi 

0 3 

Izdelan akcijski načrt obveščanja in 
informiranja javnosti o sredstvih LEADER 

0 1 
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6 USKLAJENOST Z REGIONALNIMI RAZVOJNIMI PROGRAMI 
TER OSTALIMI PROGRAMI IN POLITIKAMI 
 

6.1 KRATEK OPIS USKLAJENOSTI STRATEGIJE Z OSTALIMI RAZVOJNIMI 
DOKUMENTI  
 

Pri pripravi razvojne strategije smo sledili razvojnim dokumentom na nacionalni in lokalni 
ravni, s ciljem, da bi bili zapisani programi in predvideni ukrepi z njimi usklajeni in skladni. 
 

Pri pripravi razvojne strategije območja LAS Posavje smo sledili: 
o Smernicam skupne kmetijske politike 2007-2013 
o Lizbonski strategiji 

 
Razvojna strategija območja LAS Posavje je na ravni države skladna z: 
a) Strategijo razvoja Slovenije 2007-2013, in njenimi prednostnimi nalogami: 

- Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast 
- Sodobna socialna država in večja zaposlenost 
- Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja 

 
b) Strategijo prostorskega razvoja Slovenije: 

Ključni cilji strategije so racionalen in učinkovit prostorski razvoj, kvaliteten razvoj mest in naselij 
ter medsebojno dopolnjevanje podeželskih in urbanih območij, politentričen razvoj, skladen razvoj 
območij s skupnimi značilnostmi, varstvo okolja, varstvo narave in naravnih virov, ohranjanje 
kulturne raznolikosti kot temeljne prostorske prepoznavnosti in naravne kakovosti krajine, razvoj 
infrastrukture in povezanost infrastrukturnih omrežij. Cilji Razvojna strategija so skladni z 
usmeritvami Strategije prostorskega razvoja Slovenije. 
 

c) Državnim razvojnim programom 2007-2013, s cilji: 
- Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast 
- Učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in 

delovna mesta 
- Učinkovita in cenejša država 
- Moderna socialna država in večja zaposlenost 
- Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja 

 
d) Programom razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013: 

Strateški cilji območja LAS Posavje so skladni s splošnim ciljem PRP 2007-2013, ki je 
trajnostni razvoj podeželja, in s skupnimi cilji 1., 2., 3. in 4. osi Programa razvoja 
podeželja, ki so: 

- izboljšati konkurenčnost kmetijskega, živilskega in gozdarskega sektorja 
- spodbuditi okolju prijazno kmetovanje 
- izboljšati ekonomsko-socialni položaj na podeželju in 
- krepitev lokalnih razvojnih pobud.  

 
Razvojna strategija območja LAS Posavje je na območju LAS skladna z Regionalnim 
razvojnim programom regije Posavje 2007-2013 in njenim dodatkom, v naslednjih 
prioritetah: 

- Razvoj konkurenčnega gospodarstva za dvig stopnje zaposlenosti in večjo blaginjo 
v regije 

- Trajnostni razvoj prostora za kakovost bivanja 
- Učinkovito podporno okolje. 


