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PRAVNE PODLAGE

• Uredba Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz  
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP);

• Uredba Sveta (ES) št. 1290/2005,o financiranju skupne kmetijske 
politike;

U db K i ij (ES) št 1975/2006 d l čit i d b ih il• Uredba Komisije (ES) št. 1975/2006, o določitvi podrobnih pravil za 
izvajanje Uredbe Sveta (ES), št. 1698/2005;

• Uredba Komisije (ES) št. 1974/2006, o podrobnih pravilih glede j ( ) p p g
uporabe Uredbe Sveta (ES), št. 1698/2005;

• Zakon o kmetijstvu (UL RS, št.45/2008);

• Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 –
2013;

• Uredba o ukrepih 1 3 in 4 osi Programa razvoja podeželja RepublikeUredba o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike 
Slovenije za obdobje 2007-2013 (UL RS, št.94/2007) – spremenjena 
18.7.2008 (UL RS, št.73/2008).



JAVNI RAZPISI

• prvi javni razpis objavljen 29.2.2008 in odprt do 30.5.2008

• prispelo 14 vlog 

• pokritih 59% površine slovenskega podeželja (brez mest)

• vključenih 47% prebivalcev slovenskega podeželja (brez mest)

• drugi javni razpis objavljen 25.7.2008, zaprtje predvideno okvirno 
decembra 2008

• do 21.10. prispelo 10 novih vlog 

• skupaj z 14 že potrjenimi LAS pokritih 79% površine 
l k d ž lj (b )slovenskega podeželja (brez mest)

• skupaj z 14 že potrjenimi LAS vključenih 72% prebivalcev 
slovenskega podeželja (brez mest)slovenskega podeželja (brez mest)



JAVNI RAZPISI

j 30 2008stanje 30.5.2008

stanje 21.10.2008stanje 21.10.2008



REZULTATI RAZPISOV

•• Prvi javni razpisPrvi javni razpis
• 14 vlogg
• 13 pozivov na dopolnitev
• do konca julija izdanih 14 odločb o potrditvi statusa LAS –

vse delujočevse delujoče
• izdanih 14 obvestil o pravicah porabe
• podpisanih 14 pogodb
• razdeljena sredstva – pravice porabe za leto 2008 -• razdeljena sredstva – pravice porabe za leto 2008 -

2.295.456 €

•• Drugi javni razpisDrugi javni razpis
• 10 vlog – 8 pregledanih
• 8 pozivov na dopolnitev8 pozivov na dopolnitev
• 5 v ocenjevanju
• končne odločitve predvidoma do sredine novembra 

(odločbe o statusu)(odločbe o statusu)



NAJPOGOSTEJŠE ZAHTEVE ZA DOPOLNJEVANJE 
VLOGVLOG

OSEBNA IZKAZNICA

(A) OSNOVNI PODATKI O PARTNERSTVU – LAS
• neimenovane odgovorne osebe
• manjkajo podatki o velikosti območja• manjkajo podatki o velikosti območja
• manjkajo podatki o številu in gostoti prebivalcev

(B) OPIS NASTANKA LAS
• partnerji niso razdeljeni na tri sektorje - javni, ekonomski in 

zasebni
• neskladja v številu članov LAS (osebna izkaznica / 

ustanovitveni akt))



NAJPOGOSTEJŠE ZAHTEVE ZA DOPOLNJEVANJE 
VLOGVLOG

(C) ORGANI LAS
• manjkajoč ali pomanjkljiv opis financiranja delovanja 

posameznega organa LASp g g
• pomanjkljiv opis načina nadzora in poročanja organov

- komu in kolikokrat posamezen organ poroča
- kdo izvaja nadzor nad komkdo izvaja nadzor nad kom
- kakšne so sankcije za neustrezno delovanje članov posameznih 

organov

(D) IZBIRA PROJEKTOV ZA IZVEDBO
• pomanjkljiv opis zagotavljanja transparentnosti pri izbiri p j j p g j j p p

projektov 



NAJPOGOSTEJŠE ZAHTEVE ZA DOPOLNJEVANJE 
VLOG

DRUGA DOKUMENTACIJA

VLOG

• nepopolne oziroma pomanjkljive pristopne izjave članov 
(podpisi, žigi, manjkajoče kopije)

• manjkajoča dokazila o registraciji LAS oziroma 
pooblaščenega predstavnika

• obrazci iz razpisne dokumentacije prvega razpisa

neskladnost podatkov o številu članov LAS• neskladnost podatkov o številu članov LAS 

• manjkajoča potrdila o odprtju TRR in vpisu v davčni register



NAJPOGOSTEJŠE ZAHTEVE ZA DOPOLNJEVANJE 
VLOG

Č Č

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA

VLOG

(A) ZNAČILNOSTI OBMOČJA LAS
• pomanjkljivi opisi demografskih in socioloških značilnosti 

območja LAS j
• manjkajoči statistični podatki
• pomanjkljiv opis dosedanjih izkušenj pri pripravi razvojnih 

projektovprojektov
• pomanjkljiv opis  rabe obstoječih razvojnih struktur na 

območju LAS

(B) SWOT ANALIZA
• ni bilo potrebnih dopolnitev

(C) RAZVOJNA VIZIJA
• manjkajoči seznami ciljnih skupin za posamezne prioritete



NAJPOGOSTEJŠE ZAHTEVE ZA DOPOLNJEVANJE 
VLOG

(D) STRATEGIJA ZA IZVEDBO
• manjkajoč terminski načrt 

jit i ti ih i b t j čih kti ti

VLOG

• razmejitev inovativnih in obstoječih aktivnosti 
• ocena prenosljivosti strategije na druga območja
• ocena trajnosti strategije 
• opis spremljanja in ocenjevanja izvedbe strategije:

• samovrednotenje
• kriteriji in kazalniki za ocenjevanje uspešnosti izvedbe j j j p

strategije
• terminska izvedba ocenjevanja
• uporaba in predstavitev rezultatov samovrednotenjauporaba in predstavitev rezultatov samovrednotenja

(E) USKLAJENOST Z OSTALIMI PROGRAMI IN POLITIKAMI
• manjkajoča usklajenost strategije z ostalimi razvojnimi• manjkajoča usklajenost strategije z ostalimi razvojnimi 

dokumenti 



SKLEPNE UGOTOVITVE

• Vloge na javni razpis razmeroma dobro pripravljene

• Dopolnitve vlog večinoma tehnične narave (manjkajoči  podpisi, 
dokazila)

• Dopolnitve pravočasne in ustrezne

• Očitna povezanost s preteklimi aktivnostmi na tem področju, 
predvsem RPP 

• Oblikovanje območij LAS pretežno na nekdanjih RPP območjih

• Pomanjkanje inovativnosti in vključevanja javnosti pri pripravi• Pomanjkanje inovativnosti in vključevanja javnosti pri pripravi 
strategij (analize dobro pripravljene, izvedbeni del slabše)


