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LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE 2007–2013  

- 33 LAS 
- 1 obalna akcijska skupina 
- 97 % ozemlja RS 
- 94 % prebivalcev podeželja 



PRAVNE PODLAGE 

Partnerski sporazum med 
Slovenijo in Evropsko komisijo za 

obdobje 2014–2020 

Program razvoja podeželja 
Republike Slovenije za 
obdobje 2014–2020 

Operativni program Evropskega 
sklada za pomorstvo in ribištvo 

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v 
programskem obdobju 2014–2020 

(Uradni list RS, št. 42/2015) 

Operativni program za izvajanje 
evropske kohezijske politike v 

obdobju 2014–2020 

Javni poziv za oblikovanje lokalnih 
partnerstev in pripravo strategij 

lokalnega razvoja  



Javni 
subjekti 

Pravne osebe 
zaebnega prava 

Fizične 
osebe 

 

 

 

 

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA  
Lokalno partnerstvo se mora oblikovati kot pogodbeno partnerstvo in določiti vodilnega 
partnerja, ki LAS zastopa v upravnih in finančnih zadevah.  

 

Fizične 
osebe 

Javni subjekti 
(npr. občine) 

Pravne 
osebe 

zasebnega 
prava 

• Lokalna akcijska skupina se oblikuje na območju, ki ima 
skupne probleme in cilje.  

• Identifikacija potreb in izzivov.  

• Na območju LAS mora živeti med 10.000 in 150.000 
prebivalcev.  

• Skupne meje LAS. Posamezna občina se ne sme deliti med 
dva LAS. 

• Določiti cilje, pri tem pa zasledovati cilje EU in posameznega 
operativnega programa. 

• Pripraviti mora STRATEGIJO LOKALNEGA RAZVOJA. 

Financirana iz naslova  

enega sklada 

Financirana iz naslova  

„več“ skladov 



 
 

 

 

 

STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA 

Rok za izdelavo SLR: 12 mesecev od objave javnega poziva za oblikovanje LAS in 
pripravo SLR. 

Vse SLR morajo biti izbrane v roku dveh let od sprejema Partnerskega sporazuma 
(Skrajni rok potrditve SLR je 30. oktober 2016). 

 

Tri časovna obdobja za predložitev SLR: 

1.  xx. junija 2015 do 31. oktobra 2015 

2.  od 1. novembra 2015 do 31. januarja 2016 

3.  od 1. februarja 2016 do 19. junija 2016 

SLR mora biti pripravljena na  
obrazcu, ki je objavljen v Uredbi o  
izvajanju lokalnega razvoja, ki ga  
vodi skupnost, za programsko  
obdobje 2014–2020.  

Smernice za izdelavo SLR so dostopne na:  
http://www.program-podezelja.si/sl/ 

SLR se pošlje na naslov Koordinacijskega odbora CLLD: 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

Dunajska cesta 22, 
1000 Ljubljana 

SLR se načrtujte v višini 
finančnega okvira. 



FINANČNI OKVIR CLLD 

• Izvedbi CLLD skupno namenjenih 95.782.281.19 eurov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
• Sredstva namenijo za izvajanje ŠTIRIH PODUKREPOV: 

– Pripravljalna podpora; 
– Podpora za izvajanje operacij v okviru SLR; 
– Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine; 
– Podpora za tekoče stroške in stroške animacije. 

PRP 
52,37 mio EUR OP ESPR 

6,67 mio EUR 
OP EKP 

36,75 mio EUR 



 
 

 

 

 

PRIPRAVLJALNA PODPORA 

 

 

 

 

 

NAMEN je okrepiti oblikovanje lokalnih partnerstev, krepitev institucionalne usposobljenosti, 
usposabljanje in mreženje za pripravo SLR.  

 
UPRAVIČENCI 
Lokalna partnerstva, ki pripravijo SLR. 
 
VRSTA JAVNE PODPORE 
Nepovratna finančna podpora se izplača po izdelani SLR.  
 
Potrjena SLR:  
Javna podpora se dodeli v obliki pavšalnega zneska podpore, v višini 20.000 EUR.  
 
Nepotrjena SLR: 
Javna podpora za nepotrjeno SLR se izplača na podlagi dejansko nastalih stroškov. Znesek  
javne podpore lahko predstavlja največ 10.000 EUR. Izplača se samo, če SLR ne doseže 
minimalnega števila točk! 
 

Sofinanciraje iz naslova vseh vključenih skladov. V sorazmernih deležih! 

 

 

 



 
 

 

 

 

PODPORA ZA IZVAJANJE OPERACIJ SLR 

 

 

 

 

 

NAMEN 

Sofinanciranje stroškov nastalih pri izvedbi operacij LAS in lokalnih akterjev.  

 
UPRAVIČENCI 
LAS, ki so prejeli pozitivno odločbo ter fizične in pravne osebe. 
 
UPRAVIČENI STROŠKI 
Stroški se priznajo v obliki stroškov dela, materiala, naložb, storitev in prispevka v naravi v 
skladu z 69. členom Uredbe 1303/2013/EU. 
Do podpore je upravičen tudi nakup zemljišč v skladu s 3.b točko 69. člena 1303/2013/EU. 
 
POGOJI ZA UPRAVIČENOST 
 Operacija izbrana na transparenten način (javni razpis, merila za izbor, preprečen 

konflikt interesov). 
 V skladu s PS, posameznim programom in prispevek k ciljem SLR . 
 Izvedena na območju LAS. 
 V skladu s predpisi. 

 



 
 

 

 

 

PODPORA ZA IZVAJANJE OPERACIJ SLR  

v okviru EKSRP  

 

 

 

 

VRSTA JAVNE PODPORE 
 

 Nepovratna javna podpora. 
 Stopnjo podpore posamezne operacij določi LAS. Najvišjo stopnjo sofinanciranja, ki jo 

lahko določi, je 85 %. Upoštevati pravila državnih pomoči! 

 Najnižji znesek javne podpore za posamezno operacijo je 2.000 EUR.  

 Najvišji znesek javne podpore za posamezno operacijo je 300.000 EUR.  

 

2007–2013: odobrenih  
preko 1.400 projektov,  
zaključevanje še poteka 



 
 

 

 

 

PRIPRAVA IN IZVAJANJE DEJAVNOSTI SODELOVANJA LAS 

 

 

 

 

 

NAMEN je sofinanciranje stroškov LAS, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij 
sodelovanja  med LAS. 
 
UPRAVIČENCI 
LAS 
 
UPRAVIČENI STROŠKI 
Stroški se priznajo v obliki stroškov dela, materiala,  
naložb, storitev in prispevka v naravi v skladu z  
69. členom Uredbe 1303/2013/EU. 
 
POGOJI ZA UPRAVIČENOST 
 V skladu s PS, operativnim programom in prispevati k ciljem SLR. 
 Operacija se izvaja na območju sodelujočih partnerjev, v skladu s 70. členom  
 Uredbe 1303/2013/EU.   
 Podpisana pogodba med partnerji ... 
 
 
 



 
 

 

 

 

PRIPRAVA IN IZVAJANJE DEJAVNOSTI SODELOVANJA LAS 
v okviru EKSRP 

  

 

 

 

 

VRSTA JAVNE PODPORE 
Stopnjo podpore posamezne operacij določi LAS. Najvišjo stopnjo sofinanciranja, ki jo lahko 
določi, je 85 %. Upoštevati pravila državnih pomoči! 

Najnižji znesek javne podpore za posamezno operacijo je 5.000 EUR.  

Najvišji znesek javne podpore za posamezno operacijo je 300.000 EUR.  
 

IZVEDBA 

Izvaja se z javnim razpisom, ki ga pripravi in objavi MKGP ter omogoča tekoče prijave.  

Za izvedbo tega podukrepa je rezerviranih 4 mio EUR.  
 
UPRAVIČENE OPERACIJE 
 izmenjava izkušenj in znanj in implementacija le-teh na območju LAS; 
 razvoj in trženje storitev in proizvodov; 
 promocija novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij; 
 vključevanje ranljivih skupin; 
 organizacija skupnih delovnih procesov, z izmenjavo virov in opreme; 
 oblikovanje kratkih dobavnih verig hrane in lokalnih trgov in 
 kolektivne okoljske operacije. 
 



 
 

 

 

 

PODPORA ZA TEKOČE STROŠKE IN STROŠKE ANIMACIJE 

NAMEN je sofinanciranje tekočih stroškov, nastalih pri upravljanju in delovanju LAS, 
vključno s spremljanjem in vrednotenjem LAS ter sofinanciranje stroškov animacije 
območja LAS.  

 
UPRAVIČENI STROŠKI 
Tekoči stroški, povezani z upravljanjem izvajanja SLR: 
 operativni stroški, 
 stroški osebja, 
 stroški usposabljanja osebja za potrebe upravljanja in delovanja LAS, 
 stroški, vezani na odnose z javnostmi in promocijo LAS, vključno s stroški mreženja, 
 finančni stroški ter 
 stroški, povezani s spremljanjem in vrednotenjem SLR kot je zahtevano v 3.g točki 34. 

člena Uredbe 1303/2013/EU. 
 
Stroški animacije lokalnega razvoja: 
 stroški povezni z izmenjavo med zainteresiranimi stranmi z namenom zagotavljanja 

informacij in spodbujanja SLR ter 
 stroški za podporo potencialnim upravičencem z namenom  
 oblikovanja in priprave operacij ter vlog. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

PODPORA ZA TEKOČE STROŠKE IN STROŠKE ANIMACIJE 
 

UPRAVIČENCI 
LAS 
 
POGOJI ZA UPRAVIČENOST 
Tekoči stroški in stroški animacije morajo biti jasno razmejeni. 
Stroški animacije in krepitve zmogljivosti predstavljajo najmanj 50 % nastalih stroškov.  
 
GLAVNI SKLAD 
Določi se glavni sklad za financiranje tekočih stroškov in stroškov animacije.  
 
VRSTA JAVNE PODPORE 
 Posamezni LAS lahko za izvajanje tega podukrepa v skladu s sprejetim Partnerskim 

sporazumom nameni največ 20 % skupnih javnih izdatkov nastalih pri SLR.  
 Stopnja javne podpore je 100 % upravičenih stroškov. 
 LAS lahko zaprosi za nižjo stopnjo podpore. 
 LAS lahko zaprosi za izplačilo predplačila v višini 30 % vrednosti javne podpore 

namenjene izvedbi tega podukrepa.  
 Najnižji znesek javne podpore posameznega zahtevka za izplačilo iz  
 naslova tega podukrepa je 5.000 EUR. 
 

 

 

 

 

 



FINANČNI OKVIR EKSRP 

Finančni okvir za EKSRP določen na podlagi: 

 števila prebivalcev LAS,  

 površine LAS,  

 razvitost območja LAS.  

Posebnosti:  

– 40 mio EUR  

– 3 mio – problemska območja + TNP  

– 4 mio – podukrep „Sodelovanje LAS“  

– 10 % od skupnega zneska EKSRP je rezerva za uspešnost  

 

 FINANČNI OKVIR = (Število prebivalcev LAS * vrednost točke) + (površina LAS * 
vrednost točke) + (razvitost občin * vrednost točke)  

Vlada RS na podlagi ZSRR-2 s 
sklepom o dodatnih začasnih 
ukrepih razvojne podpore za 

problemsko območje z visoko 
brezposelnostjo razglasi kot 

problemsko območje (25. člen) 

SLR načrtujte v višini 
finančnega okvira! 

+ 15 odstotkov  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HVALA ZA POZORNOST! 

 
Kontakt: clld.mkgp@gov.si 
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