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SMERNICE ZA DRUGO SPREMEMBO SLR 

 

Zaradi dodelitve dodatnih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 150.498,32 € 
(Obvestilo MGRT z dne 23.11.2020), je potrebno pripraviti spremembo Strategije lokalnega razvoja, ki jo 
je potrebno predložiti v potrditev najkasneje do 31.3.2021. Dodatna sredstva za sofinanciranje operacij 
bodo lahko črpana v obdobju 2022 – 2023, s tem da je zadnji rok za vložitev odobritve operacije do 
30.6.2022, kar pomeni, da je potrebno razdelitev sredstev med upravičence opraviti do tega roka. 

Ob prvi spremembi SLR je bilo dogovorjeno, da se v primeru dodatnih sredstev ESRR le ta namenijo v ista 
tematska področja, kot so bila potrjena v prvi spremembi SLR, zato se tematska področja s to 
spremembo ne bodo več spreminjala. Potrebno pa je razporediti višino sredstev po posameznem 
tematskem področju, kar pomeni, da moramo v spremembi predvideti, katere operacije bomo s temi 
sredstvi sofinancirali. 

Glede na dosedanje izkušnje z javnimi pozivi in usmeritvami pri pripravi vlog za izbor operacij, je mnenje 
Kolegija LAS, da se dodatna sredstva LAS namenijo za skupne projekte LAS, ki so namenjeni celotnemu 
območju LAS in zagotavljajo enakomerno razdelitev sredstev na celotnem območju. S tem se tudi 
skrajšajo roki za izbor operacij, upošteva pa se sprejemljive in inovativne predloge upravičencev LAS. 

Pri pripravi druge spremembe Strategije lokalnega razvoja LAS med Snežnikom in Nanosom je potrebno 
zasledovati naslednje smernice: 

1. Preveritev kazalnikov 

Že na osnovi kontrole uspešnosti LAS ugotavljamo, da smo večino zastavljenih kazalnikov dosegli. Z prvo 
spremembo SLR smo kazalnike tako postavili, da ustrezajo predvidenim rezultatom operacij. Pri tem so 
še neznanka kazalniki operacij iz zadnjega 5. javnega poziva, zato bo v pripravi druge spremembe  
potrebno narediti pregled potrjenih operacij in ugotoviti, koliko se ti kazalniki dopolnjujejo oz. dosegajo. 
Na osnovi tega se bomo odločili ali je potrebno kakšne kazalnike spremeniti.  

2. Razporeditev sredstev po posameznih tematskih področjih v SLR 

V okviru prve spremembe smo prerazporedili sredstva po tematskih področjih, da ustrezajo dejanskem 
stanju in potrjujejo pravilnost načrtovanja SLR. Za dodatna sredstva pa je potrebna dodatna 
razporeditev po tematskih področij, ki so namenjena za sofinanciranje iz ESRR. Iz tega razloga 
potrebujemo predloge projektov, ki bi jih umestili med skupne projekte in neposredno potrdili na UO 
LAS. Za pripravo predloga je potrebno pozvati deležnike na območju LAS in preveriti njihove predloge, 
vendar jih je potrebno usmeriti na tematska področja, ki smo jih v prvi spremembi uvrstili v SLR LAS. 

Tematska področja, ki so v SLR trenutno namenjena za sofinanciranje operacij iz ESRR so naslednja: 

1. Ustvarjanje delovnih mest: 

• Spodbuditi podjetniške aktivnosti na podeželju 

• Pospešiti razvoj socialnega podjetništva 

2. Varstvo okolja in ohranjanje narave: 
• Izboljšati ali ohraniti naravno okolje v dobrem stanju in spodbujati ukrepe za prilagajanje 

podnebnim spremembam 

3. Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin 
• Povečati družbeno povezanost in socialno vključenost vseh skupin prebivalstva 

Na osnovi razprave in predlaganih področij iz prve spremembe se lahko pripravi sprememba tematskih 
področij. 

mailto:info@las-snezniknanos.si
mailto:lasdrpsn@vep.si


 
 
 
 

Lokalna akcijska skupina med Snežnikom in Nanosom 
 

 
Naslov:  Jurčičeva 1, p.p.17, 6250 Ilirska Bistrica 

tel +386 (0)31 339 789, fax +386 (0)5 907 6771 
Vodilni partner: Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, ID DDV: SI 93233884 
e-mail: info@las-snezniknanos.si, varni e-mail: lasdrpsn@vep.si, web: www.las-snezniknanos.si 

 

Rokovnik postopka druge spremembe SLR LAS SN je naslednji: 

- do 9.2.2021 priprava osnutka smernic za spremembo SLR, oblikovanje ankete za predloge 
operacij in posredovanje članom UO in partnerjem LAS 

- do 16.2.2021 rok za pošiljanje pripomb, stališč in predlogov za spremembo SLR 
- do 19.2.2021 priprava osnutka spremembe SLR za obravnavo na UO LAS 
- do 26.2.2021 izvedba seje UO LAS za potrditev sprememb SLR in posredovanje na skupščino 
- do 15.3.2021 izvedba skupščine LAS za potrditev spremembe strategije 

 

Il.Bistrica, 1.2.2021 

 

        Strokovni vodja LAS. 

              Aleš ZIDAR 
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