Preglednica ugotovljenih pomanjkljivosti
Naziv pripombe

Podrobnejši opis

Odgovor LAS

SPLOŠNO
Javni poziv skupaj s pristopno izjavo je objavljen na prvi strani spletne
www.lasbarje.si.

1.

Javni poziv za
vstop v
partnerstvo

2.

Število članov
LAS ni enako
številu
pogodbenih
partnerjev

Za vse člane LAS, ki niso podpisniki pogodbe o ustanovitvi LAS, posredujte
pristopne izjave iz katerih bo vidno članstvo v LAS. Na pristopnih izjavah
mora biti obvezno naveden datum in kraj ter lastnoročni podpis.

3.

Pripomba ESRR
1

V primeru sofinanciranja s sredstvi ESRR je potrebno paziti na naslednje:
- operacije, ki se sofinancirajo iz sredstev ESRR se morajo izvajati v urbanih
območjih, in sicer v tistih urbanih območjih, ki se uveljavljajo v metodologiji
izračuna finančnega okvirja ESRR, prav tako mora biti iz SLR jasno
razvidno, na katerih urbanih območjih se bodo izvajali ukrepi iz naslova
ESRR – torej mora biti jasna povezava med urbanimi območji, ki se
uveljavljajo pri finančnem izračunu in ukrepi, ki se tam izvajajo.

S sredstvi ESRR sklada je predvideno sofinanciranje urbanih območij iz
metodologije v vseh ukrepih z izjemo osnovnih storitev. Poglavje 11 in
osnutek razpisa s dopolnjena z navedbo urbanih območij, ki se uveljavljajo
v metodologiji, skladno s spremembami uredbe CLLD z dne 15.4.2016 in
Pravilnika o določitvi seznama dodatnih drugih urbanih območij za potrebe
opredelitve območij lokalnih akcijskih skupin (februar, april 2016).

4.

Pripomba ESRR
2

Skozi posamezna poglavja SLR je potreben večji poudarek na urbana
območja (morebitne specifike stanja območja, potrebe, cilji, ukrepi na
urbanih območjih…).

SLR je pripravljena kot enovit dokument, ki obravnava območje kot
homogeno celoto, zato so specifike stanja v urbanih območjih potrebah,
ciljih in ukrepih navedena le tam kjer se razlikujejo od ostalih območij.

Pojasnite, kje na spletni strani LAS se nahaja javni poziv za vstop v
partnerstvo. Javni poziv mora biti ves čas objavljen, da je lokalnemu
prebivalstvu vstop v članstvo omogočeno čez celotno programsko obdobje.

Varen
elektronski
predal in
LAS mora podati izjavo, da ima vzpostavljen varen elektronski predal in da
5.
kvalificirano
ima zagotovljeno kvalificirano elektronsko potrdilo.
elektronsko
potrdilo
3. OSEBNA IZKAZNICA LAS

Priložene so pristopne izjave članov, ki se niso udeležili ustanovne
skupščine. Vsi člani, ki so pristopno izjavo priložili pred ustanovno
skupščino, pa se le te niso udeležili se štejejo za člane LAS.

Izvaja je priložena.
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Popravljeno.
6.

Število
prebivalcev LAS

Navedeno število prebivalcev LAS na dan 1. 7. 2014 ni pravilno. Potrebno
ustrezno popraviti (46.762).

Čez celoten SLR (od poglavja 3 do poglavja 16) je potrebno popraviti
podatek o velikosti območja LAS na eno decimalno mesto natančno.
Velikost območja
7.
Pravilna vsota vseh treh občin je 410,1 km2. V 16. poglavju je napačen
LAS
podatek za občino Vrhnika. Preverite tudi podatke glede gostote
prebivalstva.
5. OPREDELITEV OBMOČJA IN PREBIVALSTVA ZAJETEGA V SLR
Čez celotno poglavje 5, jasno označite stanja na območju (npr. krepki tisk),
Jasna
ki so izpostavljena v analizi SWOT in jih utemeljite (navedba virov v
intervencijska
besedilu).
8.
logika in
Točke izpostavljene v analizi SWOT, morajo jasno temeljiti na dokazih,
pomanjkljivo
pridobljenih s proučitvijo območja!
navajanje virov
Celotno peto poglavje je besedilo potrebno dopolniti z viri (dokazi).
V podpoglavju 5.2.4 na str. 11 navajate gostoto prebivalstva in se sklicujete
na tabelo 2. Na str. 12, v kateri ni govora o gostoti prebivalstva ampak o
9.
kulturni dediščini na območju LAS. Ustrezno popravite in opis gostote
Neustrezen sklic
prebivalstva vključite v podpoglavje 5.4 Demografske in sociološke
značilnosti na območju LAS.
V poglavju je potrebno podrobneje opisat gibanje števila prebivalstva na
območju LAS v zadnjih desetih letih, izobrazbeno strukturo prebivalstva,
stanje na področju izobraževanja in kulture, prepoznane ranljive skupine.
Pomanjkljiv opis
10.
Poglavje je potrebno dopolniti tudi z opisom in možnostmi izrabe obstoječih
poglavja
razvojnih struktur na opredeljenem območju in opisom uspešno zaključenih
projektov v programskem obdobju 2007-2013.
Pri grafikonih in preglednicah morajo biti navedene letnice in viri podatkov.

Popravljeno. Podatki o gostoti prebivalstva so preverjeni. Oba podatka sta
zapisana na eno decimalno mesto natančno.

Stanje izpostavljeno v SWOT analizi je označeno s podčrtanim, ležečim,
krepkim tiskom. Viri so dodatno navedeni.
Točke izpostavljene v SWOT analizi, jasno temeljijo na analizi stanja.

Usklajeno.

Za analizo podatkov o prebivalstvu, ( število, gibanje, izobrazbena struktura,
ipd) so podatki pridobljeni iz Statističnega urada RS, ki je po 1.1. 2008
uporabil spremenjeno statistično definicijo prebivalstva, kar pomeni prelom
v časovni vrsti podatkov, zato podatki po tej definiciji, torej podatki od
sredine leta 2008 dalje, niso neposredno primerljivi s podatki za predhodna
leta (vir: SURS), ker je tudi glavni razlog, da je večina podatkov obdelana
od leta 2008 dalje.

6. ANALIZA RAZVOJNIH POTREB IN MOŽNOSTI OBMOČJA LAS, VKLJUČNO Z ANALIZO
PREDNOSTI, SLABOSTI, PRILOŽNOSTI IN NEVARNOSTI
11.

Jasna
intervencijska
logika

Razvojne potrebe in možnosti morajo temeljiti na analizi SWOT, analiza
SWOT pa mora izhajati iz opisa stanja na območju, v poglavju 5. Dopolnite
poglavje 5 in še enkrat preverite ali ste vsebine, ki ste jih izpostavili v

Vsebine so preverjene, označene, stanje je preneseno v SWOT analizo.
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poglavju 5 zapisali tudi v poglavju 6 oziroma ali imajo zapisi v analizi SWOT
podlago tudi v poglavju 5.
Poglavje 6 SLR zajema vsebine iz poglavja 5 (analize stanja), zato lahko
določene vsebine prestavite v poglavje 5 in jih utemeljite (navedba virov,
dokazov itd.). Poglavje 6 je namenjeno predvsem analizi oz. opisu potreb in
možnosti območja LAS, medtem, ko je poglavje 5, namenjeno analizi
stanja, ki je na območju LAS.
Potrebno je jasno predstaviti potrebe oz. povezavo med stanjem na
območju in med potrebami (priporočamo v obliki preglednice). V
nadaljevanju (poglavju 7) potrebe območja jasno (pregledno) vključite v
tematska področja ukrepanja (priporočamo v obliki preglednice).

Vsebine so izbrisane zaradi prekoračitve števila strani.

Dodana je preglednica iz katere je razvidno stanje in potrebe, ki so
pripisane posameznim ciljem SLR in posledično ukrepom. Tematska
področja ukrepanja so dodana, vendar lahko izvajajo tudi v ukrepih ostalih
tematskih področij, kot je opredeljeno v poglavju 11. Namen tovrstnega
pristopa je spodbujanje uresničevanja teh ciljev na nivoju celotne strategije.

Potrebno je opredeliti tudi urbana območja ter potrebe in izzive, ki se na ta
urbana območja nanašajo.
12.
Urbana območja
Potrebno je torej medsebojno uskladiti analizo razvojnih potreb ter tematska
področja ukrepanja (poglavje 7), da bo pokrit tudi del, ki se sofinancira s
sredstvi ESRR.
7. PODROBEN OPIS TEMATSKIH PODROČIJ UKREPANJA

Glej obrazložitev pod opombo 4.

Usklajenost med
Glej točko 13 in 14.
poglavji
8. OPIS IN NAČIN DOSEGANJA TER ZASLEDOVANJA HORIZONTALNIH CILJEV EVROPSKE
UNIJE

Opisano pod točko 11 in 12

13.

Horizontalni ciljspodbujanje
enakosti moških
in žensk ter
nediskriminacija

Pri horizontalnem cilju Inovacije podrobneje opišite na kakšen način boste
dosegali ta cilj.

V 8. poglavju SLR (str. 33) ni opredeljeno spodbujanje enakosti moških in
žensk ter nediskriminacije, ki je eden izmed načel OP EKP 2014-2020.
Ločeno opredelite tudi horizontalni cilj spodbujanja enakosti moških in
žensk ter nediskriminacijo in opišite na kakšen način boste dosegali ta cilj.
Potrebno je tudi opredeliti kako bo ta cilj izpostavljen v okviru ocenjevanja.
9. OPIS SLR IN NJENIH CILJEV, VKLJUČNO Z DOLOČITVIJO MEJNIKOV IN CILJNIH VREDNOSTI
14.

Dopolnjeno.

Dopolnjeno. Ker cilj ni bil naveden v Navodilih o pripravi SLR, ga dodajamo
v besedilo. S tem pa je nekoliko prekoračena zahteva navodil – 1 stran.

3

KAZALNIKOV

15.

Jasna
intervencijska
logika

16.

Ni hierarhije
ciljev

17.

Ni ocene
okoljskih učinkov
Ni opisa
celovitega in
inovativnega
značaja SLR

18.

Potrebno je jasno prikazati povezavo med stanjem (poglavje 5), potrebami
(poglavje 6) in cilji (poglavje 9). Priporočamo prikaz v preglednici.
Iz analize stanja morajo jasno izhajati razvojne potrebe in možnosti, iz
potreb pa morajo izhajati cilji, ki ste jih navedli v SLR.
Ustrezno dopolnite SLR.
V skladu s 5. točko prvega odstavka 15. člena Uredbe CLLD je poglavje 9
potrebno dopolniti s hierarhijo ciljev. Cilji morajo biti rangirani glede na
pomembnost.
V skladu s 5. točko prvega odstavka 15. člena Uredbe CLLD je poglavje 9
potrebno dopolniti z oceno okoljskih učinkov rezultatov.

Dopolnjeno.
Celoviti in inovativni značaj strategije je opisan v poglavju 9.2.

19.

Kazalnikisplošno

20.

Uskladitev ciljnih
vrednosti
kazalnikov med
preglednicami

Ciljne vrednosti kazalnikov v prvi predpisani preglednici 9. poglavja
uskladite z drugo in tretjo predpisano preglednico (tabela 8-9-10).
Poimenovanje tabele 11 ni ustrezno. Namesto ESRR mora biti ESPR.
Kazalniki morajo biti skladni z Operativnim programom za izvajanje
evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, in sicer se morajo

Kazalniki ESRR

Dopolnjeno. Cilji si sledilo po vrstnem redu pomembnosti – hierarhiji.

V skladu s 5. točko prvega odstavka 15. člena Uredbe CLLD je poglavje 9
potrebno dopolniti z opisom celovitega in inovativnega značaja SLR.
Med prvo, drugo in tretjo predpisano preglednico 9. poglavja, naj bodo
poimenovanja kazalnikov poenotena.
Iz kazalnikov med preglednicami ni razvidno h kateremu kazalniku se bo
pripisalo novo ustvarjeno delovno mesto (možnost dvojnega štetja), h
kateremu kazalniku se bo pripisala operacija, ki vključuje ohranjanje
biodiverzitete itd. Zaradi spremljanja kazalnikov, je le-te potrebno navesti
bolj jasno in nedvoumno. Paziti tudi na usklajenost poimenovanja
kazalnikov tudi med poglavju SLR.

21.

Preglednica je dodana v poglavju 6.

Imenovanja kazalnikov so med tabelami poenotena in usklajena, s tem pa
tudi jasno in nedvoumo navedena.
Novo ustvarjeno delovno mest, se lahko pripiše horizontalno, kateremu
ukrepu oz. cilju. S posredovanimi dokazili (sklenjena pogodba o zaposlitvi)
je možnost dvojnega štetja izključena (sorodne oblike pomenijo različne
oblike registracije gospodarskih dejavnosti).
Ciljne vrednosti prikazanih kazalnikov upoštevanih v tabelah 12 in 13, so
usklajene s ciljno vrednostjo kazalnikov v tabeli 11.

V tabeli 13 je dodan kazalnik število deležnikov na lokalni ravni, vključenih v
izvajanje projektov CLLD".

nanašati na prednostno os 9.7 »Vlaganja v okviru strategij lokalnega
razvoja, ki ga vodi skupnost« (specifični cilj: boljša gospodarska in socialna
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vključenost skupnosti na območjih LAS). Iz SLR (osebne izkaznice) je
razvidno št. prebivalcev, ki živijo na območju, ki je opredeljeno v SLR ter št.
podprtih partnerstev (1 LAS predstavlja eno partnerstvo).
Ni pa razviden kazalnik "število deležnikov na lokalni ravni, vključenih v
izvajanje projektov CLLD". Prosimo, da SLR dopolnite v tem delu.
10. OPIS POSTOPKA VKLJUČITVE SKUPNOSTI V PRIPRAVO SLR

22.

Dokazila o
vključitvi lokalne
skupnosti v
pripravo SLR

Priložite veljavna dokazila glede vključitve skupnosti v pripravo SLR.
Potrebno je priložiti liste prisotnih, zapisnike itd.
Na spletni strani LAS objavite dokazila (npr. podpisani zapisniki, liste
prisotnih) o vključitvi skupnosti v pripravo SLR in v odgovoru na to pripombo
navedite relevantne povezave na spletno stran.
Za vsako posamezno aktivnost (priprava analize SWOT, določitev glavnih
ciljev, določitev tematskih področij ukrepanja, določitev vrst ukrepov ter
določitve finančnih razporeditev sredstev med tematska področja
ukrepanja) mora biti razvidno, da so lokalni akterji sodelovali pri njenem
izvajanju. Pri dokazilih označite po sektorjih kdo je predstavnik javnega
sektorja, ekonomskega sektorja in socialnega sektorja.

Prilagamo, dodatno dopolnitev povzetka vseh delavnic iz katerih je razvidno
sodelovanje lokalne skupnosti pri pripravi SWOT analize, določitvi glavnih
ciljev, tematskih področij ukrepanja in predlogov projektov, ki so bili podlaga
za finančno razporeditev, ki je bila pripravljena v sodelovanju s člani LAS.
Prilagamo in liste prisotnosti, ki jih na spletni strani ne bomo objavili,
skladno z zakonom o varovanju osebnih podatkov.
Priloženi so zapisniki Ustanovne skupščine (skupaj s listo prisotnosti), na
kateri je bila predstavljena SLR, s predlogom razporeditve finančnih
sredstev in zapisnik 1. Redne skupščine z listo prisotnosti na katerem je bila
SLR potrjena. Iz dokumentov izhaja, da smo za vsako posamezno aktivnost
(priprava analize SWOT, določitev glavnih ciljev, določitev tematskih
področij ukrepanja, določitev vrst ukrepov ter določitve finančnih
razporeditev sredstev med tematska področja ukrepanja) zagotovili
sodelovanje lokalnih akterjev pri njenem izvajanju.

11. AKCIJSKI NAČRT, IZ KATEREGA IZHAJA OPIS PRENOSA CILJEV V UKREPE,
ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE UKREPOV, VKLJUČNO S ČASOVNO OPREDELITVIJO LETNIH
AKTIVNOSTI
V predpisani preglednici 11. poglavja popravite zneske načrtovanih sredstev
skladno
s popravki finančnega načrta iz 16. poglavja, na dve decimalni
23.
mesti natančno. Vsota zneskov za operacije mora biti po skladih usklajena z
zneskom sredstev iz 16. poglavja.
13. OPIS POSTOPKA DOLOČITVE VODILNEGA PARTNERJA LAS IN OPIS KADROVSKIH
KAPACITET, FINANČNI VIRI, IZKUŠNJE IN ZNANJE
Zaradi transparentnosti in za namene revizij mora LAS imeti dokumentiran
Preglednost
24.
postopek izbora vodilnega partnerja (npr. liste prisotnosti, zapisniki, sklepi s
postopka izbora
sej skupščine in upravnega odbora, na katerih se je odločalo o izboru
Popravek
vrednosti

Popravljeni zneski na dve decimalni mesti natančno in usklajeni z finančnim
načrtom v 16. Poglavju.

Preglednost postopka izbora vodilnega partnerja je dokumentirana z
zapisnikom in listo prisotnosti 1. redne seje upravnega odbora. Na 1.
dopisni sejo UO, pa je transparentno evidentirana potrditev predloga

5

vodilnega partnerja). V odzivu na to pripombo pojasnite, s katerimi dokazili
razpolagate za preglednost postopka izbora vodilnega partnerja.

pogodbe z vodilnim partnerjem.
Zapisniki sej so objavljeni na spletni strani.

Zapisnike sej objavite na spletni strani LAS.
Naloga
Pojasnite kje v pogodbi z vodilnim partnerjem je razvidno, da ja naloga
upravljanja
25.
vodilnega partnerja, da upravlja TRR LAS. Po potrebi posredujte aneks
transakcijskega
pogodbe z vodilnim partnerjem.
računa
Ločen
računovodski
Potrebno je podati izjavo da bo vodilni partner vodili ločen rač. sistem oz.
sistem oz.
26.
zagotavljal ustrezne računovodske kode. V kolikor ima vodilni partner
ustrezne
izbranega izvajalca rač. storitev poslati kopijo računovodskih kod.
računovodske
kode
14. OPIS NALOG, ODGOVORNOSTI IN POSTOPKOV SPREJEMANJA ODLOČITEV ORGANOV
LAS
Glede na to, da se bo članstvo v LAS skozi obdobje spreminjalo, v pogodbi
o ustanovitvi LAS pa je zapisano, da se odločitve sprejemajo z navadno
Izpolnjevanje
večino prisotnih članov, pojasnite kako bo LAS ob odprtem članstvu v LAS v
določbe točke (b)
okviru skupščine skozi celotno programsko obdobje zagotavljal, da na ravni
drugega
27.
odločanja niti javni organi niti katera koli posamezna interesna skupina nima
odstavka 32.
več kot 49 % glasovalnih pravic. Ustrezno dopolnite SLR.
člena Uredbe
1303/2013/EU
Pravilo o 49 % vključite tudi v 14. poglavje SLR k besedilu, ki govori o
Organu upravljanja LAS.
Ker je pri Organu upravljanja LAS navedeno, da le-ta predlaga projekte, ki
jih lahko izvaja LAS je potrebno pojasniti in dopolniti SLR, kdo potrjuje
projekte, ki jih bo izvajal LAS, ter pri tem organu dopisat upoštevanje
Izpolnjevanje
določbe točke (b) tretjega odstavka 34. člena Uredbe 1303/2013/EU.
določbe točke (b)
Uskladite tudi s podpoglavjem 15.5.
28.
tretjega odstavka
34. člena Uredbe Pravilo o 50 % vključite tudi v 14. poglavje SLR k besedilu, ki govori o
1303/2013/EU
Organu upravljanja LAS. To pravilo je sicer že navedeno v poglavju 15 SLR,

Priložen aneks.

Priložena je izjava

SLR je ustrezno dopolnjena.

Dopolnjeno.
Dopolnjeno.

Dopolnjeno.

kot splošno pravilo za vse organe LAS. Potrebno je jasno navesti za katere
posamezne organe velja to pravilo.
29.

Objava članov

IZ SLR in pogodbe o ustanovitvi LAS izhaja, da Organ upravljanja LAS oz.
Upravni odbor LAS sestavlja 9 članov LAS medtem, ko jih je na spletni

Predsednik je po funkciji član UO, zato ni dvakrat naveden. Na spletni strani
je dopolnjeno na način, da je razvidno, da je predsednik LAS tudi član UO.
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organov LAS

strani navedenih le 8. Pojasnite oz. uskladite neskladje.
Na spletni strani LAS poleg organizacij dopišite še imena predstavnikov
organizacij in sektor v katerega posameznik/organizacija spada (javni,
ekonomski, zasebni).
Enako dopolnite tudi Nadzorni odbor.
Obrazložite kje v SLR ali v katerem členu pogodbe o ustanovitvi LAS ali
pogodbe z vodilnim partnerjem so določene sledeče naloge LAS:
1.
2.

30.

Naloge LAS oz.
organov LAS

3.

4.

Dopisano

Vključeno v poglavje 14.

vsako nadaljnje leto do 31. decembra na naslov Koordinacijskega
odbora CLLD posredovati letni načrt aktivnosti za podukrep
»Podpora za tekoče stroške in stroške animacije«.
pripraviti dokumente za delovanje LAS, v katerih mora določiti
člane posameznega organa LAS in jih javno objaviti na spletni
strani LAS
zagotovitev skladnosti s strategijo lokalnega razvoja, ki ga vodi
skupnost, pri izbiri operacij z njihovo prednostno razvrstitvijo teh
operacij glede na njihov prispevek k doseganju ciljev in ciljnih
vrednosti te strategije
izbira operacij in določitev zneska podpore ali, če je ustrezno,
predložitev predlogov organu, pristojnemu za končno potrditev
upravičenosti pred odobritvijo

Za vsako nalogo LAS je potrebno posebej obrazložiti. V kolikor naloge niso
izrecno navedene v omenjenih dokumentih, ustrezno dopolnite SLR.
15. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ IN OPIS POSTOPKA IZBORA OPERACIJ
31.

32.

33.

Izvajanje
operacij
financiranih iz
sklada ESRR
Rok objave
javnega poziva

Izbor operacij, ki
jih izvaja LAS

V SLR je potrebno vključiti, da se operacije, ki bodo financirane s sklada
ESRR, lahko izvajajo le v naseljih, ki so upoštevana pri izračunu finančnega
okvirja za sklad ESRR.
V poglavje je potrebno vključiti, da bo javni poziv za izbor operacij objavljen
najmanj en mesec pred izborom operacij.

Za primere, ko bo operacije izvajal LAS je potrebno jasno opredeliti pogoje,
kdaj je LAS lahko upravičenec.

Dopolnjeno v poglavju 15.4

Dopolnjeno v poglavju 15.1
Opredelitev pogojev kadar je Las nosilec operacij je jasno določena v
poglavju 15.5:
Če je nosilec operacije LAS, se operacija ocenjuje pod enakimi pogoji in
merili, kot to velja za vloge drugih vlagateljev. LAS izvaja operacije na
predlog Upravnega odbora LAS neposredno (prijava na javni poziv ni
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34.

Transparentnost
postopkov in
preprečevanje
konflikta
interesov

35.

Merilo
Doseganje
horizontalnih
ciljev EU in
Inovativnost
operacije

potrebna). Operacijo, ki zadostuje vsem pogojem in merilom potrdi
Skupščina LAS.
Dodano je besedilo:
Las je lahko nosilec razvojno pomembnih operaciji.
Dopolnjeno
V SLR, poglavje 15 je potrebno vključiti opis postopka glede zagotavljanja
transparentnosti postopkov in način preprečevanja konflikta interesov.

Dopolnjeno
Merilo Doseganje horizontalnih ciljev EU je potrebno dopolniti s ciljem
Spodbujanje enakosti moških in žensk ter nediskriminacija.
Pojasnite zakaj se Inovativnost operacije točkuje dvakrat (v sklopu merila št.
1 in št. 9). Merilo mora biti jasno razmejeno.

Merilo smo nadomestili z merilom Spodbujanje enakosti moških in žensk ter
nediskriminacija.
Dopolnjeno

36.

MeriloVključenost
partnerjev

Merilo »Vključenost partnerjev« nadgradite z raznolikostjo partnerjev. Merilo
mora upoštevati raznolikost partnerjev (različni sektorji). Dopolnite SLR in
osnutek javnega poziva.

37.

Operacije, ki so
lahko
sofinancirane iz
glavnih ukrepov
PRP 2014-2020

V kolikor boste podpirali tudi operacije, ki se lahko izvedejo v okviru
glavnega ukrepa PRP 2014-2020, morate dopolniti SLR in osnutek javnega
poziva v skladu z določbo 1. odstavka 60. člena Uredbe CLLD.

38.

Opis vsebinskih
razjasnitev

Iz opisa postopka pregleda vlog izhaja, da je predviden postopek pozivanja
na dopolnitev, glede vsebinskih razjasnitev pa ni nič opredeljeno. Potrebno
dopolniti SLR in osnutek javnega poziva.

Minimalni prag
Iz ocenjevanja ni razvidno, da bi morale vloge doseči minimalni prag točk,
za odobritev
da bi bile odobrene. Potrebno dopolniti SLR in osnutek javnega poziva.
operacij
16. FINANČNI NAČRT, VKLJUČNO S FINANČNO RAZDELITVIJO PO ZADEVNIH SKLADIH IZ TE
UREDBE V SKLADU S FINANČNIM OKVIRJEM

Izvajanja operacij, ki se lahko izvajajo v okviru drugih ukrepov PRP, ne
načrtujemo.

Dopolnjeno

Minimalni prag točk je dodan.

39.
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40.

Popravek
prikaza izračuna
finančnega
okvirja EKSRP

Izračun finančnega okvirja za sklad EKSRP je napačen, zaradi napačne
uporabe površine občine Vrhnika. Sredstva za podukrep 19.1 Pripravljalna
podpora morajo biti sorazmerno razdeljena na dve decimalni mesti
natančno.
Vse preglednice z vsemi podukrepi ustrezno popravite in uskladite na dve
decimalni mesti natančno. Pri izračunu finančnega okvirja sklada EKSRP,
izračun prikažite tudi v obliki formule.

41.

Napačen prikaz
prispevka sklada
in lastne
soudeležbe

V tabeli 26 so zneski napačni. Prispevek sklada pomeni celotni finančni
okvir določenega sklada. Ustrezno popravite.
popravljeno

Popravek
zneskov v
preglednicah

Preglednici Načrtovana dinamika črpanja sredstev za posamezne
podukrepe po letih in Načrtovana razdelitev sredstev po posameznih
tematskih področjih ukrepanja morata biti po operacijah, po letih usklajeni.
Seštevki po letih morajo biti med preglednicami enaki. Pri obeh
preglednicah gre za izplačana sredstva.
Zneske zapišite na dve decimalni mesti natančno. Relevantni zneski se
med preglednicami morajo ujemat na decimalna mesta. Zneski se morajo
ujemat tudi med preglednicami različnih poglavij (9,11).
V preglednici Stopnja sofinanciranja po posameznih podukrepih imate pri
podukrepu 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne
akcijske skupine določeno stopnjo sofinanciranja. Preglednico popraviti na
način, da deleža, pri skladu, ki ne predvideva operacij sodelovanja, ne
navajate.V kolikor predvidevate izvajanje podukrepa 19.3 Priprava in
izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine v okviru sklada
ESRR ustrezno popravite stopnjo sofinanciranja.

popravljeno

42.

43.

Stopnja
sofinanciranja
in izvajanje
aktivnosti v
okviru podukrepa
19.3 iz sklada
ESRR

Popravljeno in dopolnjeno

Popravljeno

Glede na predhodna poglavja, kjer opisujete predvidene aktivnosti iz
podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne
akcijske skupine, ustrezno popravite tudi preglednice 16. poglavja.
PRILOGA 1 – SEZNAM ČLANOV LAS
44.
Razvrstitev
Člane LAS je potrebno razvrstiti po sektorjih.

Popravljeno
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članov LAS v
sektorje
PRILOGA 2 – POGODBA O USTANOVITVI LAS
V pogodbi o ustanovitvi LAS je v točki 18.1 navedeno, da LAS pridobiva
sredstva za svoje delo: »kot prispevek za delovanje LAS nosilcev operacij, v
primeru, da se operacija izvaja na območju občine, ki ni članica LAS in sicer
45.
Financiranje LAS
20 % od vrednosti svoje udeležbe pri projektu«.
Vse operacije se morajo izvajati na upravičenem območju LAS!
Potrebno je pojasniti oz. uskladiti z določbami Uredbe CLLD.
PRILOGA 3 – OSNUTEK JAVNEGA POZIVA
Na prvi strani osnutka javnega poziva je potrebno pravilno zapisati navedbo
46.
Pravna podlaga
Uredbe CLLD. Pravilno je »(Uradni list RS, št. 42/15 in 28/16)«.
47.

48.

Merilatočkovanje

V poglavju VII Merila je točkovnik potrebno podrobneje razdelati.

Pritožbeni
postopek

V osnutku javnega poziva je potrebno pritožbeni postopek podrobneje
opisat (kdo odloča o pritožbi, predmet pritožbe…). Potencialni končni
upravičenci morajo biti seznanjeni s pritožbenim postopkom.
Pritožbeni postopek mora biti zaključen še preden bodo odobrene operacije
posredovane v potrditev ARSKTRP oz. MGRT.

49.

Okvirno razmerje
operacij – 70:30

V skladu z 8. odst., 68. čl. Uredbe CLLD mora biti okvirno razmerje med
operacijami, ki se izvajajo v obliki partnerstev in operacijami, ki jih
upravičenci prijavijo in izvajajo samostojno 70:30. Iz SLR mora biti jasno
razvidno, katera področja oz. ukrepi se lahko izvajajo v obliki partnerstev v
javnem pozivu, ki ga pripravi LAS v okviru SLR, mora biti ta določba jasno
navedena.

50.

Obveščenost
upravičencev

Zaradi obveščenosti upravičencev, v osnutek javnega poziva vključite
sankcije glede neizpolnjevanja ali kršitve obveznosti in glede upoštevanja
omejitev in najvišje priznane vrednosti za posamezno vrsto upravičenega
stroška. Upoštevajte spremenjeno Uredbo CLLD

Iz SLR izhaja, da se vse operacije izvajajo na upravičenem območju šestih
občin, ki so članice lokalne akcijske skupine, ki za delovanje LAS v delu, ki
ni upravičen na podlagi podukrepa namenijo sredstva. V kolikor bi Občina
izstopila iz LAS, je določeno da del sredstev za delovanje (20%) pokrijejo
nosilci operacij iz območja občine, ki ni članica LAS.

dopolnjeno

dopolnjeno

V osnutku javnega poziva in SLR (15 poglavje) je razmerje 70:30 določeno
v ukrepih 1.1 Spodbujanje in razvoj turistične ponudbe, 1.2. Spodbujanje
trajnostne pridelave hrane, 1.3 Aktiviranje notranjih virov je v posebnih
določilih določeno: podprte bodo samo operacije v katere bosta vključena
več kot dva partnerja,Pri ostalih ukrepih se partnerstvo spodbuja z višjo
intenzivnostjo sofinanciranja. S tem je jasno razvidno katera področja oz.
ukrepi se lahko izvajajo v obliki partnerstev v javnem pozivu in zagotovljeno
razrnerje določeno v uredbi.
dopolnjeno
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51.

52.

Uskladitev s
spremembo
Uredbe CLLD

Upravičeni
stroški v okviru
ESRR

53.

Upravičenci iz
ESRR

54.

Usklajenost med
osnutkom
javnega poziva
in poglavji SLR

Točka V. Državne pomoči, osnutka javnega poziva naj se uskladi z Uredba
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga
vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020, objavljeno v Uradnem
listu RS št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016. Pri popravkih upoštevajte 54. člen
spremenjene uredbe in nadaljnje člene, ki se nanašajo na državne pomoči.

Usklajeno in dodano dodatno besedilo o tem, kdaj se pomoč šteje za
dodeljeno.

Upravičeni stroški za operacije sofinancirane iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj so opredeljeni v Navodilih organa upravljanja o
upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v
programskem obdobju 2014 – 2020
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/nus-2014-2020-verzija-101.pdf
V skladu z 2. odst. 28. člena Uredbe CLLD so upravičeni samo stroški, ki so
nastali v skladu s posebnimi pogoji zadevnega sklada.
Prosimo, da to zapišete tako v SLR na primernih mestih, kot v osnutku
javnega poziva.
Upravičenci iz ESRR:
- v skladu z 10. tč. 2. člena Uredbe 1303/2013/EU: „upravičenec“ pomeni
javni ali zasebni organ ter samo za namene uredbe o EKSRP in uredbe o
ESPR fizično osebo, odgovorno za začetek ali začetek in izvajanje
operacij...;
- v skladu z Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske
politike v obdobju 2014-2020 (str. 182) so upravičenci lokalne akcijske
skupine LAS, pravne osebe javnega in zasebnega prava, nevladne
organizacije, institucije lokalnega razvoja.
Potrebno ustrezno popraviti osnutek javnega poziva.

Dodano javni razpis: splošni pogoji upravičenosti

Dopolnjeno,

Vse spremembe in dopolnitve morajo biti usklajene med osnutkom javnega
poziva in poglavji SLR.
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