Lokalna akcijska skupina med Snežnikom in Nanosom

Priloga: Preglednica z obrazložitvijo in utemeljitvijo druge spremembe SLR LAS med Snežnikom in Nanosom
Poglavje

Kratek opis spremembe

3. Osebna izkaznica LAS
4. Povzetek SLR
5. Opredelitev območja in
prebivalstva zajetega v SLR
6. Analiza razvojnih potreb in
možnosti območja LAS,
vključno z analizo prednosti,
slabosti, priložnosti in
nevarnosti
7. Podroben opis tematskih
področij ukrepanja
8. Opis in način doseganja ter
zasledovanja horizontalnih
ciljev Evropske unije
9. Opis SLR in njenih ciljev
vključno z določitvijo
mejnikov in ciljnih vrednosti
kazalnikov

Ni spremembe
Ni spremembe
Ni spremembe

Spremenjene okoliščine na območju LAS

Utemeljitev spremembe z opisom vpliva
spremembe na doseganje ciljev SLR

LAS je na osnovi obvestila MGRT pridobil
dodatna sredstva za sofinanciranje operacij iz
ostanka sredstev ESRR v višini 150.498,32 €, s
katerimi bo reševal ugotovljene potrebe pri
izvajanju SLR. Iz tega razloga se spreminjajo
tudi kazalniki iz SLR.
Ob pripravi SLR smo na področju socialnega
podjetništva zabeležili povečano zanimanje za
aktivnosti na tem področju – evidentirali smo
celo 5 načrtovanih operacij, zato smo v
strategiji načrtovali kazalnike v tej višini Število podprtih operacij na 5 in Število
ustanovljenih socialnih podjetij na 2. Med
izvajanjem SLR pa je prišlo do spremembe
podpornih aktivnosti in zahtevnih postopkov
pri izvajanju operacij na področju socialnega
podjetništva, kar je vplivalo na to, da med

Zaradi dodatnih sredstev in s tem možnosti novih
operacij SLR LAS se navedeni kazalniki dvigujejo,
kot je razvidno iz predloga.
Na področju Razvoja osnovnih storitev se
načrtujejo operacije, ki bodo dvignile kazalnike na
novih programih in storitvah, s tem se dvigujejo
cilji strategije.
Na področju Varstvo okolja in ohranjanje narave se
dviga kazalnik izvedenih osveščevalnih akcij in
število novih pristopov na področju naravne in
kulturne dediščine.
Ob pregledu izvajanja SLR in razgovora z
upravičenci za spremembo SLR ter na osnovi
izvedene ankete, je bilo na osnovi spremenjenih
okoliščin s področja socialnega podjetništva
ugotovljeno, da bomo težko zagotovili ustanovitev
novega socialnega podjetja, da pa je še vedno

Ni spremembe

Ni sprememb
Ni sprememb.

Spremeni se kazalnik na tematskem
področju Ustvarjanje delovnih mest, cilj
Spodbuditi podjetniške aktivnosti na
podeželju, kazalnik št. novoustanovljenih
socialnih podjetij na ESRR in sicer iz 1 na
0.
Na strani 38 se spremeni kazalnik na
tematskem področju Razvoj osnovnih
storitev, cilj Izboljšati pogoje za
zagotavljanje visoke kakovosti življenja,
kazalnik število novih programov na ESRR
na 5 in kazalnik Število novih storitev na
ESRR na 2
Na strani 39 se spremeni kazalnik na
tematskem področju Varstvo okolja in
ohranjanje narave, cilj Izboljšati ali
ohraniti naravno okolje v dobrem stanju
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10. Opis postopka vključitve
skupnosti v pripravo SLR

in spodbujati ukrepe za prilagajanje
podnebnim spremembam, kazalnik Št.
izvedenih osveščevalnih akcij pri ESRR
skladu na 5.
Na strani 39 se spremeni kazalnik na
tematskem področju Varstvo okolja in
ohranjanje narave, cilj Ustvariti nove
pristope k razvoju osnovnih storitev na
področju naravne in kulturne dediščine,
kazalnik Št. novih pristopov pri ESRR
skladu na 1.
Pregled spremembe kazalnikov v tabeli 1.

upravičenci ni bilo več zaznati interesa po
ustanovitvi socialnih podjetij, niti po izvajanju
operacij s tega področja. Neposredni rezultat
zmanjšanega interesa je nedoseganje
kazalnika SLR na področju ustanovitve
socialnih podjetij.

Poglavju se na strani 44 doda naslednji
odstavek:
V postopek druge spremembe SLR LAS
so bili vključeni vsi partnerji LAS in
upravičenci območja LAS. Zaradi
dodelitve dodatnih sredstev iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj v
višini 150.498,32 € (Obvestilo MGRT z
dne 23.11.2020), so bile 1.2.2021
pripravljene smernice za pripravo druge
spremembe LAS. Ker je bilo ob prvi
spremembi SLR dogovorjeno, da se v
primeru dodatnih sredstev ESRR le ta
namenijo v ista tematska področja, kot
so bila potrjena v prvi spremembi SLR, je
bilo potrebno v drugi spremembi SLR le
razporediti višino sredstev po
posameznem tematskem področju. Iz
tega razloga je bila pripravljena anketa o
izvajanju Strategije lokalnega razvoja
LAS z namenom pridobitve mnenja
upravičencev LAS za predloge operacij in
predlogov usmeritve sredstev na izbrana
tematska področja. Anketa je bila

Na podlagi ugotovljenih sprememb na
področju LAS in predlogov za spremembo SLR
je bil v 10. poglavje SLR dodan ta odstavek.

možna podpora socialnim operacijam. Iz tega
razloga smo se odločili znižati pričakovanja in
spremeniti kazalnike. Kot je zgoraj razvidno
dodajamo nove kazalnike, zaradi podpore
operacijam
socialnega
podjetništva,
pa
sprememba kazalnikov ne vpliva bistveno na
doseganje ciljev SLR na področju socialnega
podjetništva, vendar je predvidena v manjši obliki
kot je bilo načrtovano ob pripravi SLR.
Sprememba ostalih kazalnikov vpliva na doseganje
ciljev SLR, ker bo potrebno izvesti nove aktivnosti
oz. operacije za dosego ciljev SLR, za kar so
namenjena tudi nova dodatna sredstva iz ESRR.
Dodaten odstavek Opisa spremembe SLR je
potreben zaradi usklajenosti SLR z spremembami.
Kot je razvidno iz predhodnih poglavij, sprememba
vpliva na določene cilje in kazalnike SLR.
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11. Akcijski načrt, iz katerega
izhaja opis prenosa ciljev
v ukrepe, odgovornost za
izvajanje ukrepov,
vključno s časovno
opredelitvijo letnih
aktivnosti

12. Opis sistema spremljanja
in vrednotenja SLR
13. Opis postopka določitve
vodilnega partnerja LAS in
opis kadrovskih kapacitet,
finančni viri, izkušnje in
znanje
14. Opis nalog, odgovornosti
in postopkov sprejemanja
odločitev LAS
15. Merila za izbor operacij in
opis postopka izbora operacij
16. Finančni načrt, vključno s
finančno razdelitvijo po

posredovana vsem partnerjem LAS in
članom kolektivnih partnerjev preko
elektronske pošte, objavljena je bila na
spletni strani LAS in na družbenem
omrežju Facebook.
Osnutek sprememb je obravnaval UO
LAS in potrdila Skupščina LAS.
Spreminjajo se prerazporeditve sredstev
po posameznih ukrepih kot izhaja iz
tabele 2 te priloge.
Na strani 49 se v točki Spodbujanje
razvoja novih programov in storitev na
področju razvoja turizma in povezovanja
med ponudniki storitev doda nova tabela
z sredstvi iz ESRR.
Na strani 52 se v točki Ustvariti nove
pristope k razvoju osnovnih storitev na
področju naravne in kulturne dediščine
doda nova tabela s sredstvi iz ESRR.
V spremembi SLR je poglavje 11 Akcijski
načrt na strani 56 spremenjena tabela v
skladu s tabelo 2.
Ni sprememb.

LAS je na osnovi uspešnosti pridobil tudi
dodatna sredstva za sofinanciranje operacij, s
katerimi bo reševal ugotovljene potrebe pri
izvajanju SLR.

Sprememba SLR je utemeljena tudi z dodatnimi
sredstvi za uspešnost LAS, ki jih je potrebno
razporeditvi na določene ukrepe. Dodatna
sredstva bodo imela vpliv na spremembo
kazalnikov, kar je razvidno iz tabele 1 te priloge.

LAS je na osnovi obvestila MGRT pridobil
dodatna sredstva za sofinanciranje operacij iz

Sprememba SLR je utemeljena z dodatnimi
sredstvi za LAS iz ostanka sredstev ESRR, ki jih je

Ni sprememb.

Ni sprememb.

Ni sprememb.
Uvodoma se doda točka e.) Dodatna
sredstva za uspešnost LAS.
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zadevnih skladih iz te Uredbe
v skladu finančnim okvirjem

V točki (tabeli) Razdelitev sredstev po
posameznih skladih se vnese dodatna
sredstva in popravi % sofinanciranja.
Popravi se tabela lastne soudeležbe v
operacijah, ki je v vseh operacijah ESRR
na 88% upravičenih stroškov.
Popravi se tabela Dinamika načrtovanih
sredstev po letih, kjer se poleg tabele
popravi še obrazložitveni tekst.
Popravi se tabela Načrtovana razdelitev
sredstev po posameznih tematskih
področjih ukrepanja, v obrazložitvenem
tekstu se popravi alineja s pojasnilom
stanja izplačanih sredstev na
31.12.2020. predlog spremembe 16.
poglavja je v prilogi 1 predloga
spremembe.

ostanka sredstev ESRR v višini 150.498,32 €, s
katerimi bo reševal ugotovljene potrebe pri
izvajanju SLR.

potrebno razporediti na določene ukrepe.
Dodatna sredstva bodo imela vpliv na spremembo
kazalnikov, kar je razvidno iz tabele 1 te priloge.
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Tabela 1: Cilji po tematskih področjih in iz njih izhajajoči spremenjeni kazalniki:
Sklad

Dosedanja
vrednost kazalnika

Ciljna vrednost kazalnika
na dan 31.12.2023

Število ustanovljenih
socialnih podjetij

ESRR

1

0

Število novih programov

ESRR

0

5

Število novih storitev

ESRR

0

2

Izboljšati ali ohraniti naravno okolje v
dobrem stanju in spodbujati ukrepe za
prilagajanje podnebnim spremembam

Št. izvedenih osveščevalnih
akcij

ESRR

0

5

Ustvariti nove pristope k razvoju osnovnih
storitev na področju naravne in kulturne
dediščine

Število novih pristopov

ESRR

0

1

Tematsko področje

Cilj

Ustvarjanje delovnih mest

Pospešiti razvoj socialnega podjetništva

Razvoj osnovnih storitev

Izboljšati pogoje za zagotavljanje visoke
kakovosti življenja

Varstvo okolja in ohranjanje
narave

Kazalnik

Tabela 2: Opredelitev ukrepov, odgovornosti in porazdelitev finančnih sredstev

Ukrep

Odgovornost za izvajanje

Sklad

Oblikovanje mrež lokalnih akterjev
za skupne aktivnosti

RRA, KGZ NG, DRSN

EKSRP

Časovna opredelitev
izvajanja (2016, 2017,
2018, 2019, 2020)

Dosedaj
načrtovana
sredstva po SLR

Novo načrtovana
sredstva (EU +
SLO) (v EUR)

2017,2018,
2019,2020,2021

94.000,00

102.373,10

2017,2018,
2019,2020,2021

184.497,36

184.497,36

ESRR
ESPR
RRA, KGZ NG, DRSN

EKSRP
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Spodbujanje razvoja kakovostne
ponudbe lokalnih proizvodov in
storitev
Krepitev podjetniških znanj z
usposabljanjem za podjetništvo in s
promocijo podjetništva

ESRR
ESPR
RRA,
Zavod
zaposlovanje

za

EKSRP
ESRR

2017,2018, 2019,
2020, 2021

117.500,00

117.500,00

2017,2018,
2019,2020,2021

98.650,64

129.524,39

2017,2018,
2019,2020,2021

404.000,00

395.643,57

ESPR
Razvoj podpornih
spodbujanje
podjetništva

storitev za
socialnega

RRA, CSD, NVO, BOREO,
posamezniki

EKSRP
ESRR
ESPR

Spodbujanje
razvoja
novih
programov za povečanje kakovosti
življenja ter vlaganja v ustrezno
infrastrukturo

RRA, CSD, NVO, BOREO,
posamezniki

EKSRP

ESRR
ESPR

Spodbujanje
razvoja
novih
programov in storitev na področju
razvoja turizma in povezovanja med
ponudniki storitev

RRA, CSD, NVO, BOREO,
TIC, Zavodi za turizem,
posamezniki
in
lokalne
skupnosti

EKSRP

2020,2021

0,00

269.099,47

ESRR

2022

0,00

50.498,32

Spodbujanje razvoja inovativnih
pristopov in modernih praks za
ohranjanje okolja in prilagajanje
podnebnim spremembam

ZRSVN OE Nova Gorica,
lokalne skupnosti, NVO,
KGZ

EKSRP
154.000,00

156.016,25

ESPR

ESRR

2017,2018,
2019,2020,2021

ESPR
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Izvajanje aktivnosti ozaveščanja o
pomenu
varovanja
okolja
in
sobivanja z naravo

ZRSVN OE Nova Gorica,
lokalne skupnosti, NVO,
Zavod za gozdove, Zveza
lovskih družin

EKSRP

2017,2018,
2019,2020,2021

48.000,00

47.983,33

ESRR
ESPR

Ustvariti nove pristope k razvoju
osnovnih storitev na področju
kulturne dediščine

Razvoj, izvajanje in promoviranje
programov aktivnega vključevanja
ranljivih socialnih skupin v družbo in
na trg dela

ZRSVN OE Nova Gorica,
lokalne skupnosti, RRA,
NVO, U3O, Ljudska
univerza Postojna,
posamezniki

EKSRP

2020, 2021

0,00

150.000,00

ESRR

2022

0,00

100.000,00

BOREO, NVO, Zavod za
zaposlovanje,
Ljudska
univerza Postojna

EKSRP
2017,2018,
2019,2020,2021

27.000,00

27.000,00

2017,2018,
2019,2020,2021

161.000,00

128.110,00

2017,2018,
2019,2020,2021

81.000,00

81.000,00

ESPR

ESRR
ESPR

Spodbujanje
medgeneracijske
solidarnosti in sodelovanja

BOREO,
NVO,
skupnosti, U3O,
univerza Postojna

lokalne
Ljudska

EKSRP
ESRR
ESPR

Spodbujanje razvoja storitev, ki
dopolnjujejo institucionalne socialne
in socialnovarstvene storitve

NVO, CSD, posamezniki

EKSRP
ESRR
ESPR

Naslov: Jurčičeva 1, p.p.17, 6250 Ilirska Bistrica
tel +386 (0)31 339 789, tel. +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

