LOKALNI RAZVOJ, KI GA VODI SKUPNOST – CLLD
na območju Lokalne akcijske skupine Suhe krajine, Temenice in Krke – LAS
STIK
v programskem obdobju 2014-2020
Osnovne informacije o pristopu, ukrepih in izvajanju

CLLD – LOKALNI RAZVOJ, KI GA VODI SKUPNOST
CLLD (Community Led Local Development oz. Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) je nadgradnja do sedaj
poznanega pristopa LEADER, ki se je na ravni EU izkazal kot uspešna metoda razvojnega načrtovanja in izvajanja
operacij.
Lokalne razvojne strategije,
ki temeljijo na območju

Pristop od spodaj navzgor
in izvajanje strategij

Povezovanje
v mrežo

Pristop Leader

Sodelovanje

Lokalna javno-zasebna partnerstva:
lokalne akcijske skupine

Integrirani in večsektorski ukrepi
Inovacije

Sedem ključnih značilnosti LEADER (vir: Pristop LEADER, osnovni vodnik)

Pristop »od spodaj navzgor« omogoča lokalnemu prebivalstvu, da z oblikovanjem lokalnih partnerstev tako
imenovanih lokalnih akcijskih skupin (LAS), aktivno odloča o prioritetah in razvojnih ciljih lokalnega območja,
vključno z viri financiranja za doseganje ciljev lokalnega območja.
CLLD omogoča lokalnemu prebivalstvu, da se medsebojno poveže v t.i. lokalne akcijske skupine (LAS) in preko
njih aktivno odloča o prioritetah in razvojnih ciljih lokalnega območja, vključno z viri financiranja za doseganje
ciljev lokalnega območja. V ta namen LAS pripravi in izvaja Strategijo lokalnega razvoja, ki temelji na družbenih,
okoljskih in ekonomskih prednostih in endogenih razvojnih potencialih območja. Tak pristop omogoča
uresničevanje široke palete izzivov v različnih okoljih, večjo fleksibilnost pri doseganju ciljev in odgovarja
dejanskim potrebam lokalnega območja.
CLLD s kombinacijo različnih virov financiranja omogoča LAS izvedbo celovitih in kompleksnejših operacij, ki niso
strogo omejene na podeželska območja, ampak vključujejo tudi ribiška in mestna naselja. Tovrsten pristop je
veliko bolj celosten in posledično vpliva na uspešnejše uresničevanje lokalnih potreb. Dostop do sredstev
različnih skladov lokalnim partnerstvom omogoča, da namenijo več pozornosti tudi tistim področjem in
vprašanjem, ki bi jih sicer težko obravnavala.

OBMOČJE LAS STIK

664,8 km

2

36.096 prebivalcev

350 naselij

Upravičeno
območje
izvajanja za
sklad EKSRP
VSA NASELJA
na območju
občin
Dolenjske
Toplice,
Ivančna
Gorica,
Trebnje in
Žužemberk

Upravičeno
območje
izvajanja za sklad
ESRR
URBANA
NASELJA:
Dolenjske
Toplice,
Ivančna
Gorica,
Višnja Gora,
Stična,
Šentvid pri
Stični,
Krka,
Zagradec,
Trebnje,
Veliki Gaber,
Žužemberk
in Dvor

ORGANI LAS STIK

ORGANIZIRANOST LAS STIK

SKUPŠČINA

vsi člani LAS STIK

PREDSEDNIK LAS

ZASTOPA LAS

odprto članstvo

4 predstavniki javnega
sektorja

UPRAVNI ODBOR

11 članov

2 predstavnika
ekonomskega sektorja
5 predstavnikov civilne
družbe in fizičnih oseb
2 predstavnika javnega
sektorja

NADZORNI ODBOR
OCENJEVALNA
KOMISIJA

7 članov
8 članov + nadomestni
člani

2 predstavnika
ekonomskega sektorja
3 predstavniki civilne
družbe in fizičnih oseb

Naloge Vodilnega partnerja za LAS STIK opravlja Center za izobraževanje in kulturo Trebnje (CIK
Trebnje):
-

zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah,
upravlja transakcijski račun LAS in
opravlja vse druge naloge, ki izhajajo iz pogodbe med LAS in vodilnim partnerjem.

STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA LAS STIK (SLR LAS STIK)
Strategija lokalnega razvoja (SLR) je temeljna podlaga za delovanje LAS STIK v programskem obdobju
2014-2020.
Z njo smo, na osnovi dejanskih potreb okolja, opredelili razvojne potrebe in izzive našega območja ter
določili prioritete, cilje in merljive kazalnike uresničevanja razvojnih prioritet območja.
Oktobra 2015 je vodilni partner LAS, CIK Trebnje, oddal SLR LAS STIK v potrditev na Koordinacijski odbor
CLLD. Odločbo o potrditvi LAS in SLR je LAS prejel septembra 2016.

Vizija LAS STIK
Prijetno, povezano, inovativno in širše prepoznano območje, ki ustvarja STIK in sožitje med ljudmi
in naravo.

TEMATSKA PODROČJA UKREPANJA, CILJI

USTVARJANJE DELOVNIH MEST
C 1.1.1: Povečanje števila zaposlenih
EKSRP
ESRR

C 1.2.1: Ozaveščanje predvsem mladih o podjetniških priložnostih, vzpostavljanje
inovativnih partnerstev
C 1.3.1: Prenos znanja med generacijami, ohranjanje in oživljanje starih poklicev in obrti
RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV

EKSRP

C 2.1.1: Povečati število / spodbuditi razvoj novih produktov, povezanih z lokalnim
okoljem
C 2.2.1: Izboljšanje trženja lokalnih proizvodov in storitev, prepoznavnost območja
VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE
C 3.1.1: Povečanje ozaveščenosti o varovanju okolja in pomenu naravne in kulturne
dediščine ter krepitev lokalne pripadnosti

EKSRP
ESRR

C 3.2.1: Ohranjanje endogenih potencialov območja ter povezovanje med podeželjem
in mestom (urbanimi območji)
C 3.3.1: Povečanje izrabe lokalnih OVE, energetska učinkovitost
VEČJA VKLJUČENOST MLADIH, ŽENSK IN DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN

EKSRP
ESRR

C 4.1.1: Povečati vključenost mladih, žensk, Romov in drugih ranljivih skupin v družbeno
okolje in na trg dela
C 4.2.1: Izboljšanje kakovosti življenja starejših in drugih ranljivih skupin ter povečanje
ozaveščenosti o medgeneracijskem sodelovanju

UKREPI ZA DOSEGANJE CILJEV SLR

U 1.1: Spodbujanje podjetniškega podpornega okolja, podjetniških iniciativ in inovativnih razvojnih
partnerstev
USTVARJANJE DELOVNIH MEST
C 1.1.1. Povečanje števila zaposlenih

OPIS UKREPA:









Spodbujali podjetništvo, zlasti z omogočanjem lažje
gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem
ustanavljanja novih podjetij
Spodbujali razvoj izdelkov in storitev, prenosa znanja in
tehnologij.
Spodbujali razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov
za MSP.
Spodbujali razvoj izdelkov in storitev, prenos znanja in
tehnologij, socialnih inovacij in aplikacij javnih storitev,
povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij v
MSP.
Spodbujali vzpostavljanje povezav in sinergij med
podjetji, organizacijami, podpornimi institucijami,
šolami, ipd…
KAZALNIK:
Število novih zaposlitev
Vir financiranja: EKSRP in ESRR

U 1.2: Izvajanje programov izobraževanja in usposabljanja za podjetništvo in prenos znanja
USTVARJANJE DELOVNIH MEST
C 1.2.1: Ozaveščanje predvsem mladih o podjetniških priložnostih, vzpostavljanje inovativnih
partnerstev

OPIS UKREPA:







Spodbujali oblikovanje novih, uporabnih vsebin
izobraževanja z uporabo obnovljivih materialov.
Podpora inovativnim oblikam usposabljanja (eizobraževanje) za potencialne podjetnike predvsem na
urbanih območjih.
Podpora mentorskemu sistemu izobraževanja,
pridobivanje delovnih izkušenj predvsem na urbanih
območjih (pomembno predvsem za mlajšo generacijo).
Spodbujanje samozaposlovanja, fleksibilnih oblik
zaposlovanja.

KAZALNIK:
Število izvedenih izobraževanj in usposabljanj

Vir financiranja: ESRR

U 1.3: Izrabljanje tradicionalnih potencialov in lokalnih danosti (kulturnih in naravnih) za ustvarjanje
novih delovnih mest
USTVARJANJE DELOVNIH MEST
C 1.3.1. Prenos znanja med generacijami, ohranjanje in oživljanje starih poklicev in obrti

OPIS UKREPA:






Spodbujali inovativen način prenosa znanja
ubranih območij (prenos znanja z »mojstra«
na udeležence, z udeležencev na širšo
zainteresirano javnost - medgeneracijsko
sodelovanje).
Podpora pridobivanju znanj, veščin in
spretnosti, vezanih na počasi izumirajoče
poklice na urbanih območjih, ter različne
dejavnosti, značilne za podeželje.
Ustvarjanje pogojev za razvoj novih storitev /
izdelkov lokalnega okolja.

KAZALNIK:
Število izvedenih delavnic

Vir financiranja: EKSRP in ESRR

U 2.1: Krepitev znanja, prenos dobrih praks pri povezovanju ter razvoj novih inovativnih produktov
in lokalne infrastrukture
RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV
C 2.1.1. Povečati število / spodbuditi razvoj novih produktov, povezanih z lokalnim okoljem

OPIS UKREPA:









Spodbujali nadgradnjo že razvitih in prepoznanih
osnovnih storitev (npr. organizacija pohodov,
animacijska in plesna popestritev programa oz.
prireditve, izvajanje delavnic in tečajev), ki lahko
predstavljajo nove turistične produkte.
Spodbujali uporabo sodobnih IK tehnologij za promocijo.
Povečevali izkoriščenost obstoječih kapacitet.
Spodbujali sodelovanje in povezovanje vseh akterjev v
lokalnem okolju.
Spodbujali večplastne in prilagodljive multimedijske
vsebine – inovativne metode ozaveščanja in
izobraževanja
Spodbujanje izmenjave dobrih praks na
področju promocije, trženja izdelkov in storitev, samooskrbe, uporabe OVE.
KAZALNIKI:
Število razvitih novih produktov
Število izvedenih delavnic
Število vključenih udeležencev
Viri financiranja: EKSRP

U 2.2: Ohranjanje kulturne dediščine na podeželju z razvojem dejavnosti za prosti čas, turizem in
kulturo
RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV
C 2.2.1: Izboljšanje trženja lokalnih proizvodov in storitev, prepoznavnost območja

OPIS UKREPA:










Spodbujali razvoj inovativnih partnerstev, ki povezujejo različna produkte, storitve, znanja in
sektorje (npr. proizvajalci / ponudniki, trženjski strokovnjaki, predstavniki uporabnikov, ipd.).
Spodbujali sodelovanja na področju različnih
sektorjev (kmetijstvo, turizem, ipd.) za doseganje
višje kakovosti in višje dodane vrednosti izdelkov in
storitev

Ozaveščali in spodbujali kmetovalce in prebivalstvo
k lokalni samooskrbi, tako prehranski kot
energetski (optimizacija CO2 odtisov).
Spodbujali lokalno samooskrbo in skrajšanje
dobavnih poti.
Ozaveščali lokalne potrošnike (organizacije,
ustanove, podjetja, posameznike) o pomenu
kupovanja pridelkov od lokalnih dobaviteljev
(sadja, zelenjave, jajc, mleka), da končni porabniki dobijo čim bolj sveže in kakovostne izdelke.
Spodbujanje ohranjanja in pridelave avtohtonih sort sadja, semenske banke
KAZALNIKI:
Število razvitih dejavnosti
Število izvedenih delavnic

Viri financiranja: EKSRP

U 3.1: Ozaveščanje o pomenu ohranjanja narave ter krepitev lokalne pripadnosti
VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE
C 3.1.1: Povečanje ozaveščenosti o varovanju okolja in pomenu naravne in kulturne dediščine ter
krepitev lokalne pripadnosti

OPIS UKREPA:










Spodbujali inovativne izobraževalne
programe za ozaveščanje o pomenu
potencialov okolja (učilnice v naravi, poklici v
naravi) v povezavi z urbanimi okolji.
Ozaveščali o varovanju in uporabi vodnih
virov za ohranitev biotopov, habitatov in s
tem blaženje podnebnih sprememb.
Spoznavanje življenja opraševalcev in
preprečevanje upadanja populacije,
ukrepanje zoper škodljivce, škodljivi uporabi
pesticidov.
Spodbujanje ohranjanja in zbiranja plodov za pridobivanje semena (peške), naravnega sortnega
resorja za sadjarstvo in vinogradništvo, genske banke. Vzgoja podlag za drevesnice.
Spodbujanje ohranjanja tradicionalne kulture kočevarjev staroselcev.
Spodbujali trajnostno mobilnost za zmanjšanje emisij predvsem v urbanih območjih.
KAZALNIKI:
Število izvedenih usposabljanj in delavnic
Število vključenih udeležencev
Vir financiranja: EKSRP in ESRR

U 3.2: Ohranjanje naravne in kulturne dediščine s spodbujanjem povezovanja podeželja in urbanih
središč
VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE
C 3.2.1: Ohranjanje endogenih potencialov območja ter povezovanje med podeželjem in mestom
(urbanimi območji)

OPIS UKREPA:













Spodbujali organizacijo prireditev s katerimi
se bodo privabljali obiskovalci iz drugih
krajev predvsem na urbana območja LAS.
Spodbujanje uporabe inovativnih oblik
promocije – animacije, druge oblike IKT
predstavitev.
Spodbujali bomo izmenjavo dobrih praks
med podeželjem in mestom (urbanimi in
ruralnimi) območji.
Spodbujanje prepoznavanja naravna in
kulturna dediščina območja (tabori, učne
poti, prireditve, tradicionalni običaji).
Oblikovali izobraževalne delavnice z inovativnimi pristopi k interpretaciji kulturne in naravne
dediščine predvsem na urbanih območjih.
Spodbujali razvoj doživljajskega turizma, kjer bodo obiskovalci sami raziskovali in doživljali
dediščino preko animacij.
Spodbujali prenos tradicije in znanj na mlajše generacije, krepitev lokalne pripadnost.
Spodbujali povezovanje dediščine podeželja in urbanih središč za njeno boljšo promocijo.
KAZALNIKI:
Število razvitih inovativnih produktov povezovanja med podeželjem in mestom
Vir financiranja: EKSRP in ESRR

U 3.3: Ozaveščanje o trajnostni rabi lokalnih OVE, energetski učinkovitosti, trajnostni mobilnosti
VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE
C 3.3.1. Povečanje izrabe lokalnih OVE, energetska učinkovitost

OPIS UKREPA:







Spodbujanje informiranja in ozaveščanja na
področju OVE predvsem urbanih območij,
zmanjšanju rabe energije stavb, ocenjevanju
prihrankov.
Spodbujanje uvajanja postopkov, tehnologij in
prakse na področju obnove in ponovne uporabe
izdelkov.
Spodbujanje eko prevozov za optimizacijo dnevnih
migracij, prilagojena oblika car sharinga.
Spodbujanje ustvarjanja novih delovnih mest,
povezanih z OVE in URE

KAZALNIKI:
Število izvedenih usposabljanj in delavnic
Število udeležencev usposabljanj

Vir financiranja: EKSRP in ESRR

U 4.1: Izvajanje aktivnosti intervencijskega vključevanja mladih, žensk, Romov in drugih ranljivih
skupin na trg dela ter povezovanje izvajalcev programov
VEČJA VKLJUČENOST MLADIH, ŽENSK IN DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN
C 4.1.1. Povečanje vključenosti mladih, žensk, Romov in drugih ranljivih skupin
v družbeno okolje in na trg dela

OPIS UKREPA:










Spodbujali pridobivanje dodatnih znanj
(moderiranje, vodenje prireditev, priprava
scenarijev, priprava in oblikovanje promocijskih
materialov z računalnikom, ozvočenje,
osvetljevanje prireditev, ipd.).
Spodbujali vključevanje mladih in drugih ranljivih
skupin v delo na področju kulturnih dejavnosti.
Spodbujali pridobivanja prvih delovnih izkušenj z
delom v knjižnici (organizacija kulturnih dogodkov
za mlajše in starejše, fotografiranje, pomoč
starejšim pri uporabi računalnikov, ipd.).
Spodbujali izobraževanja za trženje prireditev, marketing in PR.
Spodbujali poklicno izobraževanje Romov in njihovo zaposlovanje. Izvajanje obstoječih rešitev
izobraževanja in zaposlovanja, prilagojenih specifikam te ciljne skupine. Mentorstvo in
zaposlovanje pri delodajalcih.
Spodbujanje prenosa poklicnega in mentorskega izobraževanja kot modela za druge ranljive
skupine.
KAZALNIKI:
Število izvedenih delavnic in usposabljanj
Število izobraženih mladih, žensk, Romov in drugih ranljivih skupin
Vir financiranja: EKSRP in ESRR

U 4.2: Razvoj podpornega okolja za Izboljšanje kakovosti življenja starejših in drugih ranljivih
skupin ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja
VEČJA VKLJUČENOST MLADIH, ŽENSK IN DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN
C 4.2.1. Izboljšanje kakovosti življenja starejših in drugih ranljivih skupin ter
povečanje ozaveščenosti o medgeneracijskem sodelovanju

OPIS UKREPA:









Spodbujali razvoj programov za starejše, nove vsebine.
Spodbujali modelov socialnih storitev za oskrbo starejših
na domu v povezavi z novimi delovnimi mesti izvajanje
pomoči na domu, oskrba starejših, aktivno staranje, idr.
Spodbujali vzpostavljanje medgeneracijskih parkov
predvsem na urbanih območjih.
Spodbujali organizacijo različnih medgeneracijskih
programov in vsebin.
Spodbujali programe motiviranja prebivalcev k aktivnemu
preživljanju prostega časa v naravi ob spoznavanju
zgodovine okolice domačih krajev.
Spodbujanje programov športa in rekreacije v naravi ter
organizacije prireditev, dogodkov, druženj predvsem v
urbanih okoljih.

KAZALNIKI:
Število razvitih inovativnih programov
Število vključenih udeležencev v novo razvitih programih
Vir financiranja: EKSRP in ESRR

Varstvo okolja in ohranjanje
narave

Razvoj osnovnih
storitev

Ustvarjanje delovnih mest

Tematsko
področje

Cilj

C 1.1.1: Povečanje števila
zaposlenih

Kazalnik

EKSRP
ESRR
EKSRP
ESRR
EKSRP
ESRR

Ciljna vrednost
kazalnika na dan
31. 12. 2023
1
1
0
2
0
12

Število izvedenih delavnic

EKSRP
ESRR

2
4

Število razvitih novih produktov
Število izvedenih delavnic
Število vključenih udeležencev

EKSRP
EKSRP
EKSRP

8
12
80

Število novih zaposlitev
Število inovativnih partnerstev

Sklad

C 1.2.1: Ozaveščanje predvsem
mladih o podjetniških
priložnostih, vzpostavljanje
inovativnih partnerstev
C 1.3.1: Prenos znanja med
generacijami, ohranjanje in
oživljanje starih poklicev in obrti
C 2.1.1: Povečati število /
spodbuditi razvoj novih
produktov, povezanih z lokalnim
okoljem
C 2.2.1: Izboljšanje trženja
lokalnih proizvodov in storitev,
prepoznavnost območja

Število izvedenih izobraževanj
in usposabljanj

Število razvitih dejavnosti
Število izvedenih delavnic

EKSRP
EKSRP

6
12

C 3.1.1: Povečanje ozaveščenosti
o varovanju okolja in pomenu
naravne in kulturne dediščine ter
krepitev lokalne pripadnosti

Število izvedenih
usposabljanj in delavnic

C 3.2.1: Ohranjanje endogenih
potencialov območja ter
povezovanje med podeželjem in
mestom (urbanimi območji)
C 3.3.1: Povečanje izrabe
lokalnih OVE, energetska
učinkovitost

Število razvitih inovativnih
produktov povezovanja med
podeželjem in mestom

EKSRP
ESRR
EKSRP
ESRR
EKSRP
ESRR

3
6
20
40
2
3

EKSRP
ESRR
EKSRP

4
6
30

Število vključenih udeležencev

Število izvedenih usposabljanj
in delavnic

Večja vključenost mladih, žensk in drugih
ranljivih skupin

C 4.1.1: Povečati vključenost
mladih, žensk, Romov in drugih
ranljivih skupin v družbeno
okolje in na trg dela

C 4.2.1: Izboljšanje kakovosti
življenja starejših in drugih
ranljivih skupin ter povečanje
ozaveščenosti o
medgeneracijskem sodelovanju

Število udeležencev
usposabljanj
Število izvedenih delavnic in
usposabljanj
Število izobraženih mladih,
žensk, Romov in drugih ranljivih
skupin
Število usposobljenih
mentorjev, moderatorjev,
multiplikatorjev
Število razvitih inovativnih
programov
Število vključenih udeležencev v
novo razvitih programih

ESRR

40

EKSRP
ESRR
EKSRP
ESRR

12
16
20
60

EKSRP
ESRR

20

EKSRP
ESRR
EKSRP
ESRR

1
1
20
40

Ukrepi po skladih s terminskim planom in načrtovanimi sredstvi
Ukrep
U 1.1: Spodbujanje podjetniškega
podpornega okolja, podjetniških iniciativ in
inovativnih razvojnih partnerstev
U 1.2: Izvajanje programov izobraževanja in
usposabljanja za podjetništvo in prenos
znanja
U 1.3: Izrabljanje tradicionalnih potencialov in
lokalnih danosti (kulturnih in naravnih) za
ustvarjanje novih delovnih mest
U 2.1: Krepitev znanja in prenos dobrih praks
pri povezovanju ter razvoj novih inovativnih
produktov in lokalne infrastrukture
U 2.2: Ohranjanje kulturne dediščine na
podeželju z razvojem dejavnosti za prosti čas,
turizem in kulturo
U 3.1: Ozaveščanje o pomenu ohranjanja
narave ter krepitev lokalne pripadnosti
U 3.2: Ohranjanje naravne in kulturne
dediščine s spodbujanjem povezovanja
podeželja in urbanih središč
U 3.3: Ozaveščanje o trajnostni rabi lokalnih
OVE, energetski učinkovitosti, trajnostni
mobilnosti
U 4.1: Izvajanje aktivnosti intervencijskega
vključevanja mladih, žensk, Romov in drugih
ranljivih skupin na trg dela ter povezovanje
izvajalcev programov
U 4.2: Razvoj podpornega okolja za
Izboljšanje kakovosti življenja starejših in
drugih ranljivih skupin ter krepitev
medgeneracijskega sodelovanja

Sklad
EKSRP
ESRR

Časovna opredelitev
izvajanja
2017, 2018, 2019, 2020
2017, 2018, 2019, 2020

Načrtovana
sredstva (v EUR)
22.000,00
70.000,00

EKSRP
ESRR

2017, 2018, 2019, 2020

0,00
130.000,00

EKSRP
ESRR

2017, 2018, 2019, 2020
2017, 2018, 2019, 2020

40.000,00
60.000,00

EKSRP
ESRR

2017, 2018, 2019, 2020
-

143.000,00
0,00

EKSRP
ESRR

2017, 2018, 2019, 2020
-

105.000,00
0,00

EKSRP
ESRR
EKSRP
ESRR

2017, 2018, 2019, 2020
2017, 2018, 2019, 2020
2017, 2018, 2019, 2020
2017, 2018, 2019, 2020

25.000,00
60.000,00
112.100,00
119.900,00

EKSRP
ESRR

2017, 2018, 2019, 2020
2017, 2018, 2019, 2020

36.000,00
50.000,00

EKSRP
ESRR

2017, 2018, 2019, 2020
2017, 2018, 2019, 2020

40.000,00
129.000,00

EKSRP
ESRR

2017, 2018, 2019, 2020
2017, 2018, 2019, 2020

83.622,00
190.858,00

Kontakt:
T: 07/ 34 82 103
M: 031/647 072
E: las-stik@ciktrebnje.si
W: www.las-stik.si
Naslov: Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje

Foto: Arhiv CIK Trebnje, Alenka Stražišar Lamovšek, Liljana Omerzu

"Za vsebino je odgovorna Lokalna akcijska skupina Suhe krajine, Temenice in Krke (LAS STIK), ki jo zastopa
vodilni partner Center za izobraževanje in kulturo Trebnje. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja
podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano."

