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SMERNICE ZA SPREMEMBO SLR 

 

Rokovnik postopka spremembe SLR LAS SN je naslednji: 

- do 2.8.2019 priprava osnutka smernic za spremembo SLR , posredovanje članom UO in 
partnerjem LAS 

- do 23.8.2019 rok za pošiljanje pripomb, stališč in predlogov za spremembo SLR 
- do 2.9.2019 priprava predloga smernic za spremembo SLR za obravnavo na delavnici 
- med 10.9. in 18.9. izvedba delavnice za obravnavo sprememb (najverjetneje kombinirana z 

volilno skupščino LAS) 
- do 1.10.2019 izvedba seje UO LAS za potrditev sprememb SLR in posredovanje na skupščino 

LAS (predvideni termini seje UO so 25.9. ali 30.9. ali 1.10.2019) 
- do 15.10.2019 izvedba skupščine LAS za potrditev spremembe strategije 

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

1. Razporeditev finančnih sredstev in dodatnih sredstev za uspešnost LAS: 

Na osnovi sklepov UO pri potrjevanju izbora operacij SLR in na osnovi obvestila MKGP o uspešnosti 
delovanja LAS, bo potrebno na novo razporediti sredstva LAS po področjih ali pa po posameznih ukrepih 
za doseganje ciljev SLR. Do sedaj znanih podatkih bo potrebna manjša razporeditev med tematskimi 
področji, kar bomo uredili po odločitvi o strateških tematskih področjih, ki jih bomo vnesli v strategijo. 
Podatki o financah so razvidni iz prilog pregled finance (kjer v tabeli pomeni vrstica 56 načrtovana 
sredstva po SLR, vrstica 57 pa realizirana sredstva po pozivih), v prilogi pregled finance obračun porabe 
pa kakšna je višina še razpoložljivih sredstev po skladih.  

Pri EKSRP (kmetijskem skladu) bo na voljo skupaj z uspešnostjo (rezerva) 444.139,91 €, kar je točen 
izračun, pri ESRR (regionalni sklad) pa trenutno še ni znana višina sredstev za uspešnost, predvidevamo 
pa cca 150.000,00 €, tako da bo na voljo predvidoma 195.387,95 € - skupaj torej 639.527,86 €.  

Ker bo višina sredstev iz ESRR znana v septembru, predlagam da v osnutku načrtujemo ta sredstva za 
operacije iz urbanih območij, ki jih bomo nato prilagodili dodeljeni višini. Naloga članov UO in partnerjev 
LAS je, da do 23.8.2019 predlagajo, na katera tematska področja bi bilo potrebno usmeriti sredstva, pri 
tem pa naj izhajajo iz naslednje točke. 

2. Preveritev kazalnikov 

Že na osnovi kontrole uspešnosti LAS ugotavljam, da smo večino zastavljenih kazalnikov dosegli. Iz 
priloge pregled kazalniki je razvidno kako se doseganje teh kazalnikov razvija. V vrstici 66 so zapisani 
doseženi kazalniki, v vrstici 74 pa zastavljeni kazalniki iz SLR. Problematični so kazalniki iz stolpca U in V, 
ki so vezani na socialno podjetništvo, kjer ne dosegamo zastavljenih ciljev in je vprašanja, v koliki meri jih 
bomo do konca izvajanja SLR lahko dosegli. Te kazalnike bo potrebno spremeniti (ali pa močno usmeriti 
sredstva za njihovo realizacijo). Več sredstev bo potrebno nameniti za kazalnika iz stolpca Z in AC, kjer 
obstaja realna možnost njihovega doseganja. Pri tem je potrebno pripomniti, da so v doseganje 
kazalnikov vključeni tudi projekti sodelovanja, ki sicer po finančnem načrtu izstopajo iz določenega 
okvirja sredstev namenjenih za projekte, ker so pridobljeni na osnovi razpisa. 

Za določitev kazalnikov oz. tematskih področij, na katera bi usmerili dodatna sredstva, pa je potrebno 
narediti še analizo vseh prijavljenih projektov na pozive LAS, ki bodo pokazali sliko želja in idej 
prebivalcev področja LAS. 
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3. Merila in točkovanje operacij 

Neskladja pri merilih in točkah za ocenjevanje meril so delno že odpravljena z dodatnimi kriteriji, ki smo 
jih dodali k uradno sprejetim kriterijem pri zadnjih dveh pozivih. To je potrebno sedaj uradno popraviti 
in pripraviti novo točkovanje. V prilogi Merila in točkovanje kriterijev SLR je dosedanja dopolnjena 
verzija meril, ki je osnova za pripravo novega točkovanja. Na osnovi vaših predlogov bo pripravljen nov 
dokument, osnovne pripombe pri točkovanju pa so bile naslednje: 

- točkovanje delovnih mest je bilo neustrezno, z novimi dopolnitvami se je delno omogočilo 
realno ocenjevanje. Partner, ki v operaciji načrtuje novo delovno mesto, se mora zavedati, da 
mora to delovno mesto zagotavljati še tri (3) leta po zaključku operacije. Zato je za te partnerje 
potrebna razjasnitev oziroma izjava, kako bodo zagotavljali financiranje delovnega mesta po 
zaključku operacije; 

- točkovanje izvedljivosti operacije s poudarkom na finančni konstrukciji, kjer je premalo točk; 
- premalo točk namenjeno za inovativnost operacij in opredelitev partnerstva. Večina partnerjev v 

vlogah je samo vsebinskih, kar ne ustreza definiciji partnerja po Uredbi o izvajanju CLLD in 
določbah prvega poziva za sofinanciranje operacij SLR LAS. Ta določa, da je partner lahko drug 
upravičenec, ki v operaciji aktivno sodeluje in delno pokriva stroške operacije (je plačnik 
stroškov ali prispeva k izvedbi operacije v obliki prispevka v naravi). Pri tem je potrebno 
zasledovati načelo enakovrednega zastopanja partnerjev iz vseh treh sektorjev;  

- pri teritorialni pokritosti je potrebno doreči razpršenost izvajanja operacij po področju LAS, pri 
čemer se osnovna lokacija ugotavlja iz lokacije prijavitelja operacije;  

- Povprečna ocena – sedaj je lahko le cela, spremeniti jo je potrebno na decimalke.  
- višina vstopnega praga, ki naj bi bila na 50 doseženih točk (sedaj 60). 

4. Izvedene prerazporeditve sredstev po posameznih področjih v SLR 

Ta točka je v tem dokumentu zavedena zaradi sledljivosti sprememb višine finančnih sredstev po 
posameznih področjih, ki so bile določene s sklepom UO LAS ob potrjevanju operacij iz pozivov. Ti 
podatki bodo upoštevani ob realizaciji prve točke. 

ESRR:  

- iz tretjega tematskega področja družbena povezanost in socialna vključenost vseh skupin 
prebivalstva, prerazporedi 30.873,75 € na prvo področje ustvarjanje novih delovnih mest,  

- ter 1.868,85 € na drugo tematsko področje varstvo okolja in ohranjanje narave, skupaj torej 
32.742,60 €.  

EKSRP: 

- iz tematskega področja 2 (razvoj osnovnih storitev) se prerazporedi v tematsko področje 1 ( 
ustvarjanje novih delovnih mest) sredstva v višini 8.356,43 € 

- iz tematskega področja 3 (varstvo okolja in narave) se prerazporedi v tematsko področje 1 ( 
ustvarjanje novih delovnih mest) sredstva v višini 16,67 € 

- iz ostanka sredstev za skupne operacije (rezerva) se prerazporedi v tematsko področje 1 ( 
ustvarjanje novih delovnih mest) sredstva v višini 2.271,96 € 

5. Ostale pripombe na strategijo 

V kolikor imajo člani UO in partnerji LAS še dodatne predloge spremembe SLR, naj jih v predvidenem 
roku posredujejo strokovni službi LAS, da bo lahko pripravila predlog spremembe SLR. V ta namen je SLR 
dosegljiva na spletnem naslovu: http://las-snezniknanos.si/materiali/priloge/slo/dokumentacija-las--
strategija-lokalnega-razvoja.pdf  
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Ko bodo znani osnovni podatki iz predhodnih točk, se bo tekst Strategije lažje uskladil z predlaganimi 
spremembami. Osnovna ideja spremembe strategije je zajeta v tem dokumentu, usmerjena pa je več ali 
manj v spremembo operativnih in tehničnih podatkov, saj se je pokazalo, da smo ob pripravi Strategije 
dobro povzeli stanje na področju in pripravili uspešen akcijski razvojni načrt, ki je prinesel dobre 
rezultate pri izvajanju SLR LAS. Zavedati pa se moramo, da lahko z usmeritvijo dodatnih finančnih 
sredstev bistveno vplivamo na razvojno smer področja med Snežnikom in Nanosom. 

 

Il.Bistrica, 1.8.2019 

 

        Strokovni vodja LAS. 

              Aleš ZIDAR 

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

