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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si
ZADEVA: Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 
2014–2020
1. Predlog sklepov vlade:
(Na podlagi 10. in 12. člena ter v zvezi z 22. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 
57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14), 40. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 
115/06) in drugega odstavka 49. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) ter
sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi RS (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) izdaja Vlada Republike 
Slovenije na …. seji dne … pod točko … sprejela naslednji sklep

Vlada Republike Slovenije izda Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v 
programskem obdobju 2014–2020, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

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

2020.
Prejemniki:

– Služba Vlade RS za zakonodajo,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
(Navedite razloge, razen za predlog zakona o ratifikaciji mednarodne pogodbe, ki se obravnava po 
nujnem postopku – 169. člen Poslovnika državnega zbora.)
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- Doris Gumilar, nosilka uredbe, višja svetovalka, Sektor za podeželje, MKGP (vsebinsko 

pokriva sklad EKSRP)
- Alenka Šesek, vodja Koordinacijskega odbora CLLD, MKGP
- Bojan Zidarič, podsekretar, Sektor za pravne zadeve, MKGP
- Maja Močilar, višja svetovalka, Sektor za pravne zadeve, MKGP
- mag. Bety Breznik, podsekretarka, Sektor za lovstvo in ribištvo, MKGP (vsebinsko pokriva 

sklad ESPR)
- mag. Nena Dokuzov, sekretarka, Sektor za načrtovanje regionalnega razvoja, MGRT 

(vsebinsko pokriva sklad ESRR)
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (v 
nadaljnjem besedilu: Uredba CLLD) določa izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v 
programskem obdobju 2014–2020 v skladu s Partnerskim sporazumom med Slovenijo in Evropsko 
komisijo za obdobje 2014–2020, ki  je bi l  potr jen s sklepom Evropske komisi je št.  CCI 
2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. 10. 2014 (v nadaljnjem besedilu: PS 2014–2020), Programom 
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razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je bil potrjen s sklepom Evropske 
komisije št. CCI 2014 SI 06 RD NP 001 z dne 13. 2. 2015 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020), 
Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, ki je bil 
potrjen s sklepom Evropske komisije št. C(2014)9982 z dne 16. 12. 2014 (v nadaljnjem besedilu: OP 
EKP 2014–2020) in Operativnim programom Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (v 
nadaljnjem besedilu: OP ESPR 2014–2020) ter določa vrste podukrepov CLLD, ki bodo predmet 
sofinanciranja iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: 
EKSRP), Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ESPR) in Evropskega 
sklada za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: ESRR). 

Uredba CLLD določa tudi pogoje za oblikovanje in postopke za izbor in potrditev lokalnih akcijskih 
skupin, vsebino in sestavo ter obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja, merila za izbor strategij 
lokalnega razvoja ter način izbora le-teh, naloge lokalnih akcijskih skupin, upravičence, upravičene 
aktivnosti, pogoje za upravičenost, upravičene in neupravičene stroške, pogoje za izvajanje 
posameznih podukrepov, nadzor nad izvajanjem podukrepov, sankcije za neizpolnjevanje 
obveznosti, finančne določbe ter posebna pravila glede podpore posameznega sklada vključenega v 
izvajanje CLLD.
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih

DA

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije DA

c) administrativne posledice DA
č) gospodarstvo, z last i mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij DA

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA
e) socialno področje DA
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

– nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
– razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
– razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

DA

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

Ministrstvo za 
kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrano

2330-14-0013
PRP 2014–2020 

140021– EU 
del 0 EUR 1.289.034,52 EUR

Ministrstvo za 
kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrano

2330-14-0013
PRP 2014–2020

140022 –
SLO 
udeležba

0 EUR 322.258,63 EUR

Ministrstvo za 
gospodarski razvoj 
in tehnologijo

1541-15-S027 
Vlaganja v okviru 
strategij lokalnega 
razvoja

153124 (Z) 
in 153122 
(V) -
MGRT 
(SVRK) –
EU del

0 EUR 680.000 EUR

Ministrstvo za 
gospodarski razvoj 
in tehnologijo

1541-15-S027 
Vlaganja v okviru 
strategij lokalnega 
razvoja

153125 (Z) 
in 153123 
(V)-MGRT 
(SVRK) –
SLO 
udeležba

0 EUR 320.000 EUR

Ministrstvo za 
kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrano

2330-14-0014
Evropski sklad za 
pomorstvo in ribištvo 
14–20

140023– EU 
del 0 EUR 450.000 EUR

Ministrstvo za 
kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrano

2330-14-0014
Evropski sklad za 
pomorstvo in ribištvo 
14–20

140024 –
SLO 
udeležba

0 EUR 150.000 EUR

SKUPAJ



4

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):

– prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
– odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
– obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 

oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun

Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
– proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
– projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
– proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
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državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev
8. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: 16. 1. 2015
V razpravo so bili vključeni: 
- nevladne organizacije, 
- predstavniki zainteresirane javnosti,
- predstavniki strokovne javnosti, 
- občine in združenja občin.
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):

- Društvo za razvoj slovenskega podeželja, v imenu lokalnih akcijskih skupin, delujočih v 
programskem obdobju 2007–2013,

- Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
- Združenje mestnih občin Slovenije,
- posamezne lokalne akcijske skupine, delujoče v programskem obdobju 2007–2013,
- regionalne razvojne agencije.

Upoštevani so bili:
 delno

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Niso bile upoštevane pripombe, ki so bile v nasprotju z evropskimi predpisi (npr., da za izplačilo 
predplačila ne bi zahtevali bančne garancije). Ravno tako ni bilo možno upoštevati pripomb, ki so bile 
v nasprotju s sprejetim PRP 2014–2020 (npr. način izvajanja operacij, ki bi jih bilo možno izvesti v 
okviru drugih t.i. glavnih ukrepov PRP 2014–2020). 
V postopku javne razprave in prejemanja pripomb socialnih partnerjev smo prejeli 417 pripomb, 
mnenj oziroma predlogov izboljšav. Odgovori na prejete pripombe so bili pripravljeni in javno 
objavljeni 5. 2. 2015 na spletni strani: http://www.program-podezelja.si/sl/22-vsebina-prp-2014-
2020/281-5-2-2015-dopolnjen-predlog-uredbe-o-izvajanju-lokalnega-razvoja-ki-ga-vodi-skupnost-v-
programskem-obdobju-2014-2020, vsem pošiljateljem pripomb pa je bila posredovana povezava do 
odgovorov. Pripombe, ki smo jih prejeli po koncu javne razprave smo pregledali in predlagateljem 
posredovali uradne odgovore preko IPP.  

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z 10. členom Zakona o dostopu do informacij 
javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-
2, 23/14 in 50/14).
9. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA

10. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA

                                  mag. Dejan Židan
                                           minister
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Na podlagi 10. in 12. člena ter v zvezi z 22. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 
45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14), 40. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list 
RS, št. 115/06) in drugega odstavka 49. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, 
št. 61/06) in sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi RS (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) izdaja 
Vlada Republike Slovenije

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

Besedilo členov

Besedilo členov se nahaja v posebni priponki, ki je priloga k temu gradivu.

OBRAZLOŽITEV

I. UVOD

1. Pravna podlaga (besedilo, vsebina zakonske določbe, ki je podlaga za izdajo uredbe)

10. in 12. člen ter 22. člen Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 –
ZdZPVHVVR in 26/14), 40. člen Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06) in drugi
odstavek 49. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) ter sedmi
odstavek 21. člena Zakona o Vladi RS (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 
109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14)

2. Rok za izdajo uredbe, določen z zakonom

Rok za izdajo te uredbe s posebnim nacionalnim zakonom ni določen. Evropska Uredba 
1303/2013/EU v četrtem odstavku 33. člena določa, da morajo biti strategije lokalnega razvoja 
izbrane najkasneje v roku dveh let od odobritve partnerskega sporazuma. Partnerski sporazum 
je bil potrjen 30. 10. 2014, to pomeni, da morajo zadevni organi upravljanja izdati odločbe o 
potrditvi strategij lokalnega razvoja najkasneje do 30. 10. 2016. Po objavi te uredbe se lahko 
pripravi javni poziv, od objave katerega začne teči dvanajstmesečni rok za pripravo strategij 
lokalnega razvoja. 

3. Splošna obrazložitev predloga uredbe, če je potrebna

Razlog za nujni sprejem te uredbe je poziv vsem zainteresiranim lokalnim akterjem, da 
oblikujejo lokalna partnerstva in pripravijo strategijo lokalnega razvoja.  
Rok za pripravo in oddajo strategij lokalnega razvoja je dvanajst mesecev od objave te uredbe. 
Ob dejstvu, da morajo biti strategije lokalnega razvoja izbrane najkasneje do 30. 10. 2016 je 
objava te uredbe nujna, saj potem do pomeni, da bodo zadnje predložene strategije lokalnega 
razvoja še izbrane v časovnem roku, kot ga določa četrti odstavek 33. člena Uredbe 
1303/2013/EU. 

4. Predstavitev presoje posledic za posamezna področja, če te niso mogle biti celovito 
predstavljene v predlogu zakona
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/

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

OBRAZLOŽITEV ČLENOV

Predpis določa izvajanje skupnega pristopa k lokalnemu razvoju, ki ga vodi skupnost. Predpis 
temelji na štirih nacionalnih zakonskih podlagah in določa izvajanje 22 evropskih uredb. 

Uredba je sestavljena iz štirih delov, in sicer določa skupne določbe za vse tri vključene sklade,
opredeljuje pa tudi posebna pravila za posamezni sklad, in sicer EKSRP, ESRR in ESPR. 
Upravičenec mora glede na vir financiranja upoštevati tudi posebne določbe zadevnega sklada. 
Posebna pravila glede podpore za sklad EKSRP opredeljuje poglavje XIII. Posebna pravila 
glede podpore za sklad ESRR opredeljuje poglavje XIV. Posebna pravila glede podpore za 
sklad ESPR opredeljuje poglavje XV. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Opredeljuje namen uredbe in določa vsebino uredbe ter evropske pravne podlage za izvajanje 
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (v nadaljnjem besedilu: CLLD). 
Navaja tudi operativne programe na podlagi katerih se izvaja pristop CLLD in določa sklade, ki 
so se odločili za izvajanje skupnega pristopa. 
Uredba določa postopke za črpanje sredstev iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja, Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo in Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. Določa tudi pogoje za oblikovanje in postopke za izbor in potrditev lokalnih 
akcijskih skupin, vsebino in sestavo ter obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja, merila za 
izbor strategij lokalnega razvoja ter način izbora le-teh, naloge lokalnih akcijskih skupin, 
upravičence, upravičene aktivnosti, pogoje za upravičenost, upravičene in neupravičene 
stroške, pogoje za izvajanje posameznih podukrepov, nadzor nad izvajanjem podukrepov, 
sankcije za neizpolnjevanje obveznosti, finančne določbe ter posebna pravila glede podpore 
posameznega sklada vključenega v izvajanje CLLD

2. člen 
Določa izraze in opredeljuje pomen izrazov, ki se uporabljajo v uredbi. 

3. člen 
Opredeljuje Koordinacijski odbor CLLD, ki je bil ustanovljen s sklepom ministrstva, pristojnega 
za kmetijstvo in ministrice, pristojne za kohezijsko politiko in regionalni razvoj, št. 011-4/2015 z 
dne 9. 4. 2015.

4. člen
Opredeljuje druge organe vključene v izvajanje CLLD za posamezni sklad.

5. člen
Določa naloge posameznega organa vključenega v izvajanje CLLD za posamezni sklad.

6. člen
Opredeljuje namen in cilj CLLD.

7. člen
Določa tematska področja ukrepanja, ki so jih zadevni organi upravljanja prepoznali kot ključna 
za izvajanje CLLD. Ta štiri tematska področja ukrepanja morajo lokalna partnerstva vključiti v 
strategijo lokalnega razvoja. Določa tudi težišča posameznega programa v  katera  je  
osredotočena podpora na podlagi te uredbe. 



8

8. člen
Navaja štiri podukrepe preko katerih se izvaja CLLD.

9. člen
Določa skupno višino sredstev, namenjeno za izvajanje skupnega pristopa, tako pa določa 
višino javne podpore posameznega sklada, vključenega v izvajanje skupnega pristopa CLLD. 
Določa pa tudi finančni okvir posameznega partnerstva. 

10. člen
Opredeljuje možnost predplačila in določa pogoje na podlagi katerih lahko lokalna akcijska 
skupina zaprosi za izplačilo predplačila. 

II. LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA IN STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA

11. člen
Določa skupne pogoje, ki jih morajo lokalna partnerstva upoštevati pri oblikovanju lokalnih 
akcijskih skupin. Podrobno določa na kakšen način se mora oblikovati lokalna akcijska skupina, 
kaj mora pri oblikovanju lokalnega partnerstva upoštevati, določa, da se lahko v lokalno 
partnerstvo vključi vsakdo, ki ima interes in ga lokalni razvoj zanima, da pa na ravni odločanja 
nobena interesna skupina ne sme imeti večinskega deleža glasov. Da se na posameznem 
območju ne moreta oblikovati dve lokalni akcijski skupini, ki bi se med seboj prekrivali, da se 
posamezna občina ne sme deliti na dve lokalni akcijski skupini in kritično maso prebivalcev za 
oblikovanje lokalne akcijske skupine. Določa tudi, da mora biti med partnerji sklenjena pogodba. 
Da mora lokalno partnerstvo nato določiti vodilnega partnerja, ki lokalno akcijsko skupino 
zastopa v upravnih in finančnih zadevah. Določa pa tudi, da mora lokalna akcijska skupina 
zagotoviti varen elektronski predal, da mora imeti vzpostavljeno lastno spletno stran in določiti 
naslov lokalne akcijske skupine. 

12. člen
Določa dodatne naloge, ki jih mora poleg nalog, ki izhajajo iz evropske Uredbe 1303/2013/EU 
opravljati lokalna akcijska skupina.

13. člen
Opredeljuje vodilnega partnerja, ki ga mora določiti lokalno partnerstvo in zastopa lokalno 
akcijsko skupino v upravnih in finančnih zadevah. Določa tudi pogoje in naloge vodilnega 
partnerja. Vodilni partner mora biti kadrovsko sposoben upravljati naloge, ki izhajajo iz 
evropskega predpisa, to pomeni, da mora upravno in finančno voditi lokalno akcijsko skupino. Iz 
tega izhaja, da mora zagotoviti zadostne kadrovske kapacitete, s katerimi lahko zagotovi 
nemoteno delovanje LAS. 

14. člen
Določa strategijo lokalnega razvoja ter cilje in prednostne naloge posameznega operativnega 
programa, ki jih morajo zasledovati strategije lokalnega razvoja, glede na zadevni sklad, ki ga 
naslavlja strategija lokalnega razvoja . .

15. člen
Določa dvanajst obveznih poglavij SLR in druge obvezne priloge, ki jih mora lokalno partnerstvo 
priložiti k strategiji lokalnega razvoja, ko jo posreduje v pregled Koordinacijskemu odboru CLLD. 

16. člen
Določa postopek za izbor strategij lokalnega razvoja in potrditev lokalnih akcijskih skupin. 
Določa naslov Koordinacijskega odbora CLLD, na katerega se vloži pripravljeno strategijo 
lokalnega razvoja, opredeljuje postopek pregleda strategij lokalnega razvoja in pozivanja na 
dopolnitev. Opredeljuje postopek izbora strategij lokalnega razvoja in predložitev izbranih 
strategij lokalnega razvoja v končno potrditev zadevnim organom upravljanja. 

17. člen
Določa merila za izbor in potrditev strategij lokalnega razvoja in lokalnih akcijskih skupin ter 
minimalni prag za odobritev strategij lokalnega razvoja.
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18. člen
Določa možnost in postopek za spreminjanje strategij lokalnega razvoja.. Lokalne akcijske 
skupine imajo enkrat letno možnost spreminjati SLR glede na razmere na lokalni ravni. 

19. člen
Določa mejnike za preverjanje uspešnosti izvajanja in doseganja ciljev strategije lokalnega 
razvoja. Opredeljuje tudi pogoje pod katerimi se šteje, da so mejniki in ciljne vrednosti dosežene 
in določa datum na katerega se opravi preverjanje uspešnosti. 

III. PRIPRAVLJALNA PODPORA

20. člen
Določa namen prvega podukrepa »Pripravljalna podpora«. Podukrep je namenjen povrnitvi 
stroškov nastalih v času priprave strategije lokalnega razvoja. 

21. člen
Opredeljuje upravičence do podpore iz naslova podukrepa »Pripravljalna podpora«.

22. člen
Navaja upravičene aktivnosti v okviru podukrepa »Pripravljalna podpora«. Upravičene so tiste 
aktivnosti, ki so nastale v povezavi z oblikovanjem lokalnega partnerstva in pripravo strategije 
lokalnega razvoja. 

23. člen
Določa pogoje za upravičenost do podpore iz naslova podukrepa »Pripravljalna podpora«.

24. člen
Določa finančne določbe in pogoje za izplačilo pavšalnega zneska za potrjeno SLR ter pogoje 
za izplačilo podpore za nepotrjeno strategijo lokalnega razvoja. Pogoj za izplačilo javne podpore 
za nepotrjeno strategijo lokalnega razvoja je, da strategija lokalnega razvoja vključuje vse 
zahtevane elemente, vendar pri točkovanju na podlagi meril za izbor ne doseže minimalnega 
praga števila točk. 

25. člen
Določa postopek za izplačilo javne podpore iz naslova podukrepa »Pripravljalna podpora« za 
potrjeno SLR, ki se izplača na podlagi pozitivne odločbe o potrditvi strategije lokalnega razvoja
in postopek za izplačilo podpore za nepotrjeno strategijo lokalnega razvoja, ki se izplača na 
podlagi zahtevka za izplačilo in dejansko dokazanih stroškov. 

IV. PODPORA ZA IZVAJANJE OPERACIJ V OKVIRU STRATEGIJE LOKALNEGA 
RAZVOJA, KI GA VODI SKUPNOST

26. člen
Določa namen drugega podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega 
razvoja, ki ga vodi skupnost«. Podukrep je namenjen povrnitvi stroškov nastalih pri operacijah, 
ki jih izvajajo lokalne akcijske skupine ter fizične in pravne osebe, ki kandidirajo na javne pozive 
lokalnih akcijskih skupin. 

27. člen
Določa upravičence do podpore iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.

28. člen
Določa upravičene in neupravičene stroške v okviru operacij, ki se izvajajo preko podukrepa 
»Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.
Določa tudi najvišjo priznano vrednost v primeru prispevka v naravi in nakupa zemljišč. 

29. člen
Določa pogoje za upravičenost do podpore iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje 
operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.
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30. člen
Določa finančne določbe za izvajanje podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.

31. člen
Določa načela na podlagi katerih morajo lokalna partnerstva pripraviti merila za izbor operacij iz 
naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga 
vodi skupnost« in jih vključiti v strategijo lokalnega razvoja.

32. člen
Določa postopke za izbor operacij, ki jih mora izvajati lokalna akcijska skuoina in postopke za 
končno odobritev operacij organa, ki je pristojen za končno potrditev operacije. Operacije, ki 
bodo predmet sofinanciranja iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in 
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo odobri Agencija Republike Slovenije za kmetijske 
trge in razvoj podeželja, operacije sofinancirane iz naslova Evropskega sklada za regionalni 
razvoj pa odobri Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

V. PRIPRAVA IN IZVAJANJE DEJAVNOSTI SODELOVANJA LOKALNE AKCIJSKE 
SKUPINE

33. člen
Določa namen tretjega podukrepa »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne 
akcijske skupine«. Podukrep je namenjen povrnitvi stroškov nastalih pri operacijah sodelovanja
me lokalnimi akcijskimi skupinami.

34. člen
Določa upravičence do podpore iz naslova podukrepa »Priprava in izvajanje dejavnosti 
sodelovanja lokalne akcijske skupine«.

35. člen
Določa upravičene in neupravičene stroške v okviru operacije, ki se izvajajo v okviru podukrepa 
»Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine«.

36. člen
Določa pogoje za upravičenost do podpore iz naslova podukrepa »Priprava in izvajanje 
dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine«.

37. člen
Določa finančne določbe za izvajanje podukrepa »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja 
lokalne akcijske skupine«.

38. člen
Določa postopke za izbor operacij, ki bodo predmet sofinanciranja iz naslova Evropskega 
sklada za regionalni razvoj ali Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, ki jih mora izvajati 
lokalna akcijska skupina in postopke za končno odobritev operacij organa, ki je pristojen za 
končno potrditev operacije. Operacije Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo odobri 
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, operacije Evropskega 
sklada za regionalni razvoj pa odobri Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Postopek 
za izbor operacij, ki bodo sofinancirane s sredstvu Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja opredeljujejo členi 61., 62. in 63. 

VI. PODPORA ZA TEKOČE STROŠKE IN STROŠKE ANIMACIJE

39. člen
Določa namen četrtega podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije«. Podukrep 
je namenjen povrnitvi stroškov nastalih v povezavi z delovanjem in upravljanjem lokalne 
akcijske skupine, vključno s spremljanjem in vrednotenjem.

40. člen
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Določa upravičence do podpore iz naslova podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške 
animacije«.

41. člen
Določa upravičene in neupravičene stroške v okviru podukrepa »Podpora za tekoče stroške in 
stroške animacije«.

42. člen
Določa pogoje za upravičenost do podpore iz naslova podukrepa »Podpora za tekoče stroške in 
stroške animacije«.

43. člen
Določa finančne določbe za izvajanje podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške 
animacije«.

44. člen
Določa postopke za izplačilo podpore iz naslova podukrepa »Podpora za tekoče stroške in 
stroške animacije«.

VII. VLOGA ZA DODELITEV PODPORE IN ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO

45. člen
Določa vlogo za dodelitev podpore in način vložitve vlog v končno odobritev na ARSKTRP 
oziroma MGRT. 

46. člen
Določa zahtevek za izplačilo, način vložitve zahtevka za izplačilo in zadnji rok za vložitev plačilni 
agenciji oziroma plačilnemu organu. Določa tudi obvezne priloge, ki jih mora upravičenec 
predložiti k zahtevku za izplačilo. 

VIII. OMEJITEV PODPORE

47. člen
Določa pod katerimi pogoji se prispevki občin ne štejejo kot že prejeta sredstva iz državnega 
proračuna. 

48. člen
Določa obliko javne podpore. Javna podpora se izplača v obliki nepovratne finančne pomoči. 
Določa tudi stopnjo sofinanciranja, in sicer EU prispevek in SLO del.

IX. OBVEZNOSTI PO IZPLAČILU PODPORE

49. člen
Določa obveznosti upravičencev v zvezi s sofinanciranimi operacijami po izplačilu javne 
podpore. 

50. člen
Določa hrambo dokumentacije za lokalne akcijske skupine (v zvezi s postopki izbora operacij) in 
tudi za upravičence, ki so prejeli javna sredstva na podlagi te uredbe. 

51. člen
Določa, da morajo lokalne akcijske skupine vzpostaviti sistem rednega spremljanja in zagotoviti 
vrednotenje SLR. 

X. NEIZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI

52. člen
Določa sankcije za neizpolnjevanje obveznosti za upravičence. Sankcijski sistem ima dvojno 
vlogo, in sicer v prvi vrsti odvračilno, to pomeni, da se upravičence odvrača do kršenja 
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obveznosti, če pa že pride do kršitve, pa da se ga ustrezno sankcionira, in sicer v skladu s težo 
kršitve. 

XI. KONTROLA NAD IZVAJANJEM 

53. člen
Določa kontrolo nad izvajanjem podukrepov in preverjanjem izpolnjevanja obveznosti. 

XII. DRŽAVNE POMOČI

54. člen
Člen se nanaša na državne pomoči. Opredeljuje obliko državnih pomoči, po kateri se dodeli 
javna podpora v okviru posameznega podukrepa. Kjer ni tržne dejavnosti uporaba pravil 
državnih pomoči ni potrebna.

XIII. POSEBNA PRAVILA GLEDE PODPORE ZA SKLAD EKSRP

55. člen
Določa posebne pogoje, ki jih mora lokalno partnerstvo upoštevati pri oblikovanju lokalne 
akcijske skupine, če želi črpati sredstva iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja. 

56. člen
Določa posebne dodatne finančne določbe, ki jih je potrebno upoštevati pri črpanju sredstev iz 
naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Upravičenec, ki črpa sredstva iz 
naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja mora poleg splošnih finančnih 
določb upoštevati še te posebne finančne določbe. 

57. člen
Podrobno določa na kakšen način se lahko zaprosi sklad Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja za izplačilo predplačila za izvajanje podukrepa »Podpora za tekoče stroške in 
stroške animacije«. Lokalna akcijska skupina lahko sklad Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja zaprosi za izplačilo predplačila, ko je Evropski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja glavni sklad. 

58. člen
Podrobno določa upravičence v primeru, ko se v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje 
operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« izvaja operacija, ki bi jo bilo 
možno izvesti v okviru drugih tako imenovanih glavnih ukrepov PRP 2014–2020.

59. člen
Določa rok za upravičenost stroškov v pr imeru sofinanciranja s sredstvi Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter način določanja zgornjih priznanih vrednosti. 

60. člen
Določa dodatne pogoje za upravičenost do podpore iz naslova Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja. Opredeljuje pod kakšnimi pogoji se lahko izvaja operacija, če bi le-to bilo 
možno podpreti tudi v okviru drugih ukrepov kot jih opredeljuje PRP 2014–2020. Določa tudi na 
kakšen način se lahko po izdaji odločbe o odobritvi operacije zaprosi za spremembo. 

61. člen
Določa, posebni postopek v primeru izvajanja podukrepa »Priprava in izvajanje dejavnosti 
sodelovanja lokalne akcijske skupine«. Ta podukrep se izvaja na podlagi javnega razpisa, ki ga 
pripravi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Lokalne akcijske skupine, ki so 
upravičenci do podpore iz naslova tega podukrepa, morajo kandidirati na javni razpis. 

62. člen
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Opredeljuje obliko javnega razpisa, da se objavi v Uradnem listu RS, da vloge pregleda in 
odobri Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja in izda odločbo o 
odobritvi operacije. 

63. člen
Določa načela na podlagi katerih se bodo v javnem razpisu zelo natančno opredelila merila za 
izbor operacij iz naslova tega podukrepa. Merila za izbor operacij bodo v skladu s prvim 
odstavkom 49. člena Uredbe 1305/2013/EU v javnem razpisu določena po posvetu z Odborom 
za spremljanje. 

64. člen
Opredeljuje katalog najvišjih priznanih vrednosti, ki je podlaga za opredelitev višine zgornjih 
upravičenih vrednosti. Na ta način se bo zagotavljala večja transparentnost in racionalnost 
porabe javnih sredstev ter tudi smiselnost stroškov. Katalog najvišjih priznanih vrednosti izda 
minister.

65. člen
Določa dodatne obveznosti v povezavi s sofinanciranimi aktivnosti iz naslova Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 

66. člen
Določa, da lahko upravičenec uveljavlja višjo silo in se v tem primeru sankcije ne uporabijo. 

XIV. POSEBNA PRAVILA GLEDE PODPORE ZA SKLAD ESRR

67. člen
Določa posebne pogoje, ki jih mora lokalno partnerstvo upoštevati pri oblikovanju lokalne 
akcijske skupine, če želi črpati sredstva iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

68. člen
Določa posebne dodatne finančne določbe, ki jih je potrebno upoštevati pri črpanju sredstev iz 
naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj. Upravičenec, ki črpa sredstva iz naslova 
Evropskega sklada za regionalni razvoj mora poleg splošnih finančnih določb upoštevati še te 
posebne finančne določbe. 

69. člen
Podrobno določa na kakšen način se lahko zaprosi sklad Evropskega sklada za regionalni 
razvoj za izplačilo predplačila za izvajanje podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške 
animacije«. Lokalna akcijska skupina lahko Evropski sklad za regionalni razvoj zaprosi za 
izplačilo predplačila, ko je Evropski sklad za regionalni razvoj glavni sklad. 

70. člen
Določa dodatne pogoje za upravičenost do podpore iz naslova Evropskega sklada za regionalni 
razvoj.

71. člen
Določa rok za upravičenost stroškov v primeru financiranja s sredstvi Evropskega sklada za 
regionalni razvoj.

72. člen
Določa dodatno merilo, ki ga morajo lokalne akcijske skupine upoštevati pri izboru operacij, ki 
bodo predmet sofinanciranja s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

73. člen
Določa postopek za vračilo sredstev in vzpostavitev terjatev v primeru sofinanciranja s sredstvi 
Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

XV. POSEBNA PRAVILA GLEDE PODPORE ZA SKLAD ESPR

74. člen
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Določa posebne pogoje, ki jih mora lokalno partnerstvo upoštevati pri oblikovanju lokalne 
akcijske skupine, če želi črpati sredstva iz naslova Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. 

75. člen
Določa posebne dodatne finančne določbe, ki jih je potrebno upoštevati pri črpanju sredstev iz 
naslova Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Upravičenec, ki črpa sredstva iz naslova 
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo mora poleg splošnih finančnih določb upoštevati še 
te posebne finančne določbe. 

76. člen
Podrobno določa na kakšen način se lahko zaprosi Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo za 
izplačilo predplačila za izvajanje podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije«. 
Lokalna akcijska skupina lahko Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo zaprosi za izplačilo 
predplačila, ko je Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo glavni sklad. 

77. člen
Določa rok za upravičenost stroškov v primeru financiranja s sredstvi Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo.

78. člen
Določa dodatne pogoje za upravičenost do podpore iz naslova Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo.

79. člen
Določa operacije, ki niso upravičene do sredstev iz naslova Evropskega sklada za pomorstvo in 
ribištvo. 

XVI. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

80. člen
Določa, javni poziv za oblikovanje lokalnega partnerstva in pripravo strategije lokalnega razvoja. 
Določa tudi od kdaj začne teči dvanajstmesečni rok za pripravo strategij lokalnega razvoja in 
predložitev v odobritev. 

81. člen
Določa, da se lahko strategije lokalnega razvoja pripravi in vloži v potrditev še pred potrditvijo 
operativnega programa za Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo. 

82. člen
Določa začetek veljavnosti uredbe. 

Priloga 1
Določa neupravičena naselja do podpore iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Priloga 2
Določa neupravičena naselja do podpore iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja.

Priloga 3
Določa merila za izbor in potrditev lokalnih akcijskih skupin in strategij lokalnega razvoja.

Priloga 4
Določa način razdelitve in vrednost točke za zadevni sklad. Na podlagi te priloge si lokalna 
partnerstva lahko izračunajo okvirni finančni okvir, ki ga bodo lahko počrpala preko štirih 
podukrepov. 

Priloga 5 
Določa naselja za izračun fiksnega in variabilnega okvira iz naslova Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. Podatke iz te tabele se uporabi pri določitvi finančnega okvira za Evropski 
sklad za regionalni razvoj. 

Priloga 6
Določa koeficiente razvitosti občin za leto 2015. Ki se jih uporabi pri določitvi finančnega okvira 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo. 
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Priloga 7
Določa obrazec za pripravo strategije lokalnega razvoja.

Priloga 8
Določa obvezne vsebine vlog, zahtevkov za izplačilo in poročil o doseganju ciljev strategije 
lokalnega razvoja. 
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