
Ljubljana, 19. 12. 2022

DELAVNICA ZA LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE

ZAKLJUČEVANJE PROGRAMSKEGA OBDOBJA 
2014-2020 IN 

PRIPRAVA NA PROGRAMSKO OBDOBJE 
DO LETA 2027



PROGRAM DOGODKA

• 8.45 Prihod udeležencev in registracija

• 9.00 Uvodni nagovor

• 9.10 Zaključevanje programskega obdobja 2014-2020 in 
priprava na programsko obdobje do leta 2027 

• 11.00 Odmor

• 11.30 Delavnica: Vključevanje javnosti v pripravo strateških 
dokumentov 

• 13.00 Odmor za kosilo 

• 14.00 Delavnica: Komuniciranje dejavnosti in učinkov

• 15.30 Razprava in zaključek delavnice
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 STANJE VLOG IN ZAHTEVKOV PO SKLADIH

PODUKREP / SKLAD EKSRP ESRR ESPR

19.2- izvajanje operacij

št. odobrenih projektov 752 555 66

višina odobrenih projektov (v EUR) 37,63 mio 30,28 mio 6,76 mio

št. zaključenih projektov 542 370 28
višina zaključenih projektov /izplačil 
(v EUR) 25,59 mio 20,56 mio 4,70 mio

19.3 - izvajanje projektov 
sodelovanja LAS EKSRP ESRR ESPR

višina odobrenih projektov (v EUR) 12,89 mio 488.338 86.432

št. odobrenih projektov 43 5 1
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 POMEMBNE INFORMACIJE

• Rok za vložitev vlog za sklad EKSRP – 30. junij 2023  rok za vložitev zadnjega 
zahtevka na ARSKTRP 30. junij 2025  potreben pravočasen zaključek operacij 
 preverjanje EU določbe „LAS lahko za izvajanje podukrepa 19.4 nameni največ 
20 odstotkov skupnih javnih izdatkov“

• Naloge LAS do konca leta 2025:

– animacija območja, zagotavljanje informacij zainteresiranim prebivalcem na območju 
LAS, spodbujanje izvajanja operacij ter pomoč pri pripravi operacij + izbor operacij 
(transparentno, preprečevanje navzkrižja interesov);

– spremljati in vrednotiti ter skrbeti za pravilno izvajanje operacij v skladu s SLR ter 
imeti pregled nad izvajanjem operacij tudi po izplačilu sredstev;

– skrbeti za informiranost upravičencev v zvezi s pravicami in dolžnostmi tudi po 
zadnjem izplačilu sredstev;

– pripravljati letna poročila o izvajanju SLR, vrednotenje SLR; 

– razširjati informacije o rezultatih in dosežkih operacije; itd.

• Revizije (UNP, EK)
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 Partnerski sporazum 2021-2027

 določa izvajanja LEADER/CLLD skladov EKSRP in ESRR, sprejet 12. 9. 2022

https://evropskasredstva.si/2021-2027/

 EKSRP - LEADER  

 Strateški načrt SKP 2023-2027 na EK potrjen 28. 10. 2022:

https://skp.si/skupna-kmetijska-politika-2023-2027

 Intervencija LEADER  specifični cilj 8: spodbujanje zaposlovanja, rasti, enakosti 
spolov, vključno s participacijo žensk v kmetovanju, socialne vključenosti in 
lokalnega razvoja na podeželju, vključno s krožnim biogospodarstvom in 
trajnostnim gozdarstvom

 SREDSTVA: za LEADER v SN SKP 2023-2027 = 44, 43 mio EUR (skupaj EU in SLO 
del)

 Stopnja podpore za LEADER: 
 Vodenje in animacija do 100 % 
 Izvajanje SLR – operacije do 80 %.

https://evropskasredstva.si/2021-2027/
https://skp.si/skupna-kmetijska-politika-2023-2027
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 ESRR  - CLLD

 Program evropske kohezijske politike 2021-2027 na EK potrjen 

13. 12. 2022

 CILJ POLITIKE 5: Evropa, ki je bližje državljanom -> SC 9.2: S 
spodbujanjem celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in 
okoljskega lokalnega razvoja, kulture, naravne dediščine, trajnostnega 
turizma in varnosti na območjih, ki niso mestna območja

 CLLD: Naslavljanje ključnih izzivov, ki so prepoznani na posameznem 
homogenem geografskem območju in utemeljeni v SLR. Vlaganja 
bodo namenjena izgradnji vključujoče družbe in nadaljnji celostni 
družbeno-gospodarski razvoj območjih LAS. 

 SREDSTVA

za CLLD 21-27  = 40,12 mio EUR (skupaj EU in SLO del)
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 SI ZAKONODAJNI OKVIR ZA LEADER/CLLD: 

• Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega 
razvoja za programsko obdobje do 2027

– obravnava na seji Vlade RS 22. 12. 2022  objava v naslednjem Uradnem 
listu RS

+ Javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij 
lokalnega razvoja do leta 2027

• Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike 2021 - 2027 

– v pripravi

• Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 
2021 – 2027 

– Izvajanje operacij, vključno z dejavnostmi sodelovanja in njihovo pripravo, izbranih v okviru 
SLR (implementacija operacij) 

– Upravljanje, spremljanje in vrednotenje strategije ter njene animacije (stroški delovanja LAS 
in vodilnega partnerja) 

– v pripravi



NAMEN »PRIPRAVLJALE PODPORE«

• Namen »Pripravljalne podpore« je oblikovanje lokalnih partnerstev, 
krepitev institucionalne usposobljenosti ter usposabljanje in mreženje za 
pripravo strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

• Pripravljalna podpora obsega usposabljanje lokalnih zainteresiranih strani; 
preučevanje zadevnega območja; stroške, povezane z oblikovanjem SLR, 
vključno s stroški za posvetovanje z zainteresiranimi stranmi za namene 
priprave SLR ter za upravne stroške (operativne stroške in stroške osebja) 
organizacije.



POGOJI ZA DELOVANJE LAS
• LAS deluje na območju s skupnimi lokalnimi potrebami in izzivi s skupnim ciljem 

uresničevanja lokalnih razvojnih potreb in doseganja zastavljenih ciljev, opredeljenih v 
SLR, do leta 2027; 

• lokalni razvoj, ki ga vodi LAS, se osredotoča na posebna podregionalna območja, območje 
LAS je povezano v homogeno geografsko in funkcionalno celoto, 

• območje posamezne občine se ne deli med več LAS; 

• se med sabo ne prekrivajo;

• na območju, za katero se pripravlja SLR živi med 14.000 in 150.000 prebivalcev na dan 
1.1. 2022 (SURS); 

• število prebivalcev naselij z več kot 10.000 prebivalci ne šteje;

• LAS, ki prostorsko pokriva območje obeh kohezijskih regij V in Z Slovenija, se uvršča v tisto 
regijo, v kateri živi več kot 50 % prebivalstva LAS na dan 1.1. 2022 (SURS);

• LAS mora biti vključujoč in organiziran :

- kot partnerstvo treh sektorjev, sestavljenih iz predstavnikov javnih in zasebnih socio-
ekonomskih interesov na izbranem območju, 

- noben sektor ne nadzoruje odločanja,

- člani LAS izmed članov izberejo vodilnega partnerja;

• pogodba o ustanovitvi LAS – priloga uredbe: vsebuje obvezne sestavine.



POGODBA O USTANOVITVI LAS

 Iz pogodbe razvidno najmanj (Priloga uredbe):

• sestava partnerstva;

• vodilni partner in njegove obveznosti, vključno z viri financiranja;

• namen sklenitve pogodbe;

• člani partnerstva;

• imenovani organi LAS;

• opis nalog, odgovornosti, postopkov sprejemanja odločitev LAS, organov LAS, na 
podlagi 32. člena Uredbe 2021/1060/EU;

• določbe glede preprečevanja nasprotja interesa 

• veljavnost pogodbe;

• način porazdelitve obveznosti po posameznih članih partnerstva v primeru 
ugotovljene kršitve;

• določbe glede morebitnega prenosa nalog med LAS, ustanovljenim za 
programsko obdobje 2014–2020, in LAS, ustanovljenim za programsko obdobje 
do leta 2027.



ZMOGLJIVOST LAS

 LAS je upravno in kadrovsko sposoben, če vodilni partner zagotovi:

– za namen priprave SLR najmanj 1 PDM za LAS za obdobje najmanj 9 
mesecev;

– za namen izvajanja SLR najmanj 1 PDM na zadevni sklad za programsko 
obdobje do 2027, po odobritvi SLR;

• aktivno pisarno na območju LAS (izjema) = pisarna za delovanje LAS z 
naslovom, z ustreznimi prostori, opremo za delovanje in kadrovsko sestavo;

• vzpostavljeno pogodbeno razmerje med LAS in vodilnim partnerjem, iz 
katerega izhaja tudi obseg in viri financiranja za izvajanje nalog;

• vzpostavljeno spletno stran za LAS, iz katere je razvidno najmanj povabilo k 
sodelovanju zainteresirane javnosti;

• ločen transakcijski račun za nakazilo finančnih sredstev;

• vzpostavljen ločen računovodski sistem ali ustrezne računovodske kode za vse 
transakcije, opravljene v okviru transakcijskega računa;

• preglednost svojega delovanja in zagotoviti sledljivost in nadzor nad zakonito 
porabo javnih sredstev.



STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA

 Obvezna poglavja strategije lokalnega razvoja (Uredba CPR)         
(obrazec priloga uredbe):

• osebna izkaznica LAS;

• Povzetek SLR; 

• opredelitev območja in prebivalstva, zajetega v SLR;

• analiza razvojnih potreb in potenciala območja LAS, vključno z analizo 
SWOT;

• opis SLR, njenih ciljev in ukrepov, vključno z določitvijo mejnikov in ciljnih 
vrednosti kazalnikov;

• opis postopka vključitve skupnosti v pripravo SLR;

• opis sistema upravljanja LAS, vključno z upravljanjem, spremljanjem in 
vrednotenjem, ki dokazujejo zmogljivost LAS za izvajanje SLR;

• Priloge: osnovni podatki LAS, finančni načrt, indikativna lista projekta 
sodelovanja LAS za sklad ESRR.

 Navodila za pripravo SLR



POSTOPEK POTRJEVANJA SLR

 Javni poziv za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo SLR 

– skupni javni poziv za SLR (sklad EKSRP in ESRR) 

• 1. faza  LAS do 3. marca 2023 pošlje vlogo z dokazili o izpolnjevanju 
pogojev prve faze 

• 2. faza  LAS do 31. julija 2023 izdela SLR 

• Vloge za izpolnitev pogojev 1. in 2. faze ter izbor SLR obravnava 
Medresorska delovna skupina CLLD  odločitev MKGP

• Merila za izbor SLR  podrobnejša naknadno



FINANČNE DOLOČBE 1 

 Upravičenci: lokalna partnerstva, ki vzpostavijo pogoje za delovanje LAS / 
pripravijo SLR.

 Upravičeni stroški, aktivnosti in hkrati naloge upravičenca so:
• usposabljanje lokalnih zainteresiranih strani;
• proučevanje predvidenega območja LAS,
• sofinanciranje stroškov, povezanih z oblikovanjem SLR, vključno s stroški za 

posvetovanje in stroški za ukrepe v zvezi s posvetovanjem z zainteresiranimi 
stranmi za namene priprave SLR;

• sofinanciranje upravnih stroškov lokalnih partnerstev (operativni stroški in 
stroški osebja).

 Oblika javne podpore: v obliki pavšalnega zneska v 3 kategorijah.



 Pogoji za upravičenost do javne podpore 

- so doseženi mejniki:

• 1. faza: vzpostavljen oz. delujoč LAS, vzpostavljeno delovno mesto na 
vodilnem partnerju, vzpostavljena/ delujoča spletna stran, aktivna 
pisarna LAS; 

• 2. faza: pripravljena SLR.

 Obdobje upravičenosti: od objave javnega poziva do odločitve o SLR.

FINANČNE DOLOČBE 2 



 Javna podpora se dodeli v obliki pavšalnega zneska
v 3 različnih kategorijah:

• 1. kategorija: 25.000 EUR za LAS, katerega površina ni večja od 545 km² in nima več 
kot 56.000 prebivalcev;

• 2. kategorija: 27.500 EUR za LAS, katerega površina je večja 545 km² ali 
ima več kot 56.000 prebivalcev;

• 3. kategorija: 30.000 EUR za LAS, katerega površina je večja 545 km² in ima hkrati 
več kot 56.000 prebivalcev.

• Izplačilo v 2 delih:
• 1. faza  LAS do 3. marca 2023 pošlje vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev 

prve faze  izplačilo 30 %  pavšalnega zneska;
• 2. faza  LAS do 31. julija 2023 izdela SLR  po preveritvi ustreznosti vloge

izplačilo preostalih 70 % pavšalnega zneska
• Izplačilo izvede ARSKTRP.

• … sledi izbor SLR na podlagi meril za izbor SLR  končna odobritev SLR

FINANČNE DOLOČBE 3 



PRIPRAVLJALNA PODPORA IN ODOBRITEV SLR

FAZA 1 – MEJNIKI  3. marec 2023:
- pogodba/aneks o ustanovitvi LAS
- pogodba med LAS in vodilnim 

partnerjem,
- oseba zaposlena za namen dela 

LAS za najmanj 9 mesecev,
- delujoča spletna stran partnerstva  

za obdobje do 2027,
- aktivna pisarna v ustreznih prostorih 
in z opremo za opravljanje nalog 
priprave SLR

FAZA 2 – MEJNIKI
 31. julij 2023

- pripravljena in 
predložena SLR  z vsemi 
zahtevanimi  elementi 
- odločitev o 
izpolnjevanju 2.faze

Izplačilo predvidoma 30% deleža skupne 
vrednosti pripravljalne podpore

Izplačilo preostanka 
pripravljalne 

podpore

ODOBRITEV SLR za 
izvajanje LEADER/CLLD 

do  leta 2027

Pogoji za upravičenost do javne podpore: doseženi mejniki 1. in 2. 
faze (preveritev MDS CLLD

IZBOR SLR 
- opravi MDS CLLD
- na podlagi meril 

za izbor SLR



PRILOGE UREDBE 1

• Priloga 1: Obrazec SLR 

• Priloga 2: Seznam naselij z več kot 10.000 prebivalci 

– 16 naselij

• Priloga 3: Izračun finančnega okvirja 

– razdelitev sklada EKSRP in ESRR med LAS po kriterijih: št. prebivalcev LAS, 
površina LAS, koeficient razvitosti vključenih občin, osnova za vsak LAS

• Priloga 5: Merila za izbor SLR:

– prispevek SLR h kazalnikom posameznega programskega dokumenta;

– kvaliteta SLR;

– vključenost lokalnih akterjev v pripravo SLR; 

– ustreznost in raznolikost partnerstva.

– Podrobnejša merila se objavijo naknadno.



PRILOGE UREDBE – OBRAZEC SLR

izbor kazalnikov iz nabora



VPRAŠANJA/PREDLOGI



Srečno in uspešno leto 2023!

https://www.youtube.com/watch?v=w9ADYSAko78&t=389s

