
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 90 00
F: 01 478 90 21 
E: gp.mkgp@gov.si
www.mkgp.gov.si

1



Številka: 33151-33/2015/102
Datum: 4. 4. 2022

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki opravlja naloge Organa upravljanja za 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja izdaja na podlagi drugega odstavka 18. člena v 
povezavi s 16. členom Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v 
programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18, 68/18, 
68/19, 157/20, 163/21 in 181/21), Mnenja o spremembi strategije lokalnega razvoja št. 33151-
33/2015/97, z dne 1. 2. 2022, ki ga je izdal Koordinacijski odbor CLLD, soglasja Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, ki opravlja naloge posredniškega organa Evropskega sklada 
za regionalni razvoj za Operativni program za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014–
2020, št. 331-33/2015/232, z dne 7. 2. 2022, na vlogo stranke lokalne akcijske skupine Barje z 
zaledjem, Rakitna 46, 1352 Preserje, ki jo zastopa vodilni partner Zavod CERPOK, Rakitna 46, 
1352 Preserje, v upravni zadevi potrditve spremembe strategije lokalnega razvoja, naslednjo

O D L O Č B O

1. Potrdi se sprememba strategije lokalnega razvoja (v nadaljevanju: SLR), z dne 19. 12. 
2021, ki jo je predložila lokalna akcijska skupina Barje z zaledjem, Rakitna 46, 1352 
Preserje, ki jo zastopa vodilni partner Zavod CERPOK, Rakitna 46, 1352 Preserje.

2. LAS je na podlagi spremembe SLR upravičen do dodatnih sredstev iz naslova podaljšanja 
programskega obdobja za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (v nadaljevanju: 
EKSRP) v višini do največ 114.859,00 EUR. Za izvajanje podukrepa »Podpora za izvajanje 
operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« je LAS upravičen do 
največ 78.241,00 EUR. Za izvajanje podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške 
animacije« je LAS upravičen do največ 36.618,00 EUR iz naslova sklada EKSRP.

3. Zahtevek za izplačilo dodatnih sredstev za podukrep »Podpora za tekoče stroške in stroške 
animacije« iz prejšnje točke izreka se lahko vloži po odobritvi zadnjega zahtevka iz 
glavnega sklada.

4. Pravice in obveznosti LAS, določene z odločbami št. 33151-33/2015/25, z dne 11. 10. 2016, 
št. 33151-33/2015/47, z dne 25. 9. 2018, št. 33151-33/2015/71, z dne 3. 3. 2020 in št. 
33151-33/2015/86, z dne 29. 6. 2021, ki jih je izdalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano (v nadaljevanju: MKGP) v soglasju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in 
tehnologijo (v nadaljevanju: MGRT) ostanejo nespremenjene.
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5. LAS mora izpolnjevati vse obveznosti, ki mu jih nalaga Uredba o izvajanju lokalnega 
razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 
28/16, 73/16, 72/17, 23/18, 68/18 68/19, 157/20, 163/21 in 181/21; v nadaljevanju: Uredba).

6. LAS mora za sofinanciranje, ki se nanaša na ESRR, upoštevati predpise in navodila organa 
upravljanja sklada ESRR in posredniškega organa sklada ESRR.

7. V skladu z zakonom, ki ureja izvrševanje proračunov, se pravice porabe za izplačila LAS v 
posameznem proračunskem letu zagotavljajo do višine določene s proračunom.

8. Posebni stroški v tem postopku niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v:

Na podlagi Javnega poziva za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo strategij lokalnega 
razvoja (Uradni list RS, št. 46/15) in predložene vloge LAS z dne 30. 1. 2016 je bila LAS, s 
strani MKGP v soglasju z MGRT izdana odločba št. 33151-33/2015/25, z dne 11. 10. 2016, s 
katero je pridobil pravico koriščenja sredstev v skupnem znesku 1.890.975,00 EUR s 
spremljajočimi pravicami in obveznostmi, kot izhaja iz navedene odločbe. Na podlagi 
predložene vloge za spremembo strategije lokalnega razvoja LAS je MKGP v soglasju z MGRT 
na podlagi 18. člena v povezavi s 16. členom Uredbe LAS izdal odločbo št. 33151-33/2015/47, 
z dne 25. 9. 2018, št. 33151-33/2015/71, z dne 3. 3. 2020 in št. 33151-33/2015/86, z dne 29. 6. 
2021.

Dne 19. 12. 2021 je LAS v pregled Koordinacijskemu odboru CLLD (v nadaljevanju: KO CLLD)
predložil spremembo SLR.

LAS lahko spremembo SLR predlaga v skladu s prvim odstavkom 18. člena Uredbe. 
Predlagane spremembe SLR morajo izhajati iz spremenjenih okoliščin na območju LAS. Vse 
spremembe mora LAS ustrezno utemeljiti in navesti zlasti predvideni vpliv sprememb na 
doseganje ciljev, zastavljenih v SLR.

Za potrditev spremembe SLR se smiselno uporabljajo določbe 16. člena Uredbe.

V skladu s petim odstavkom 16. člena Uredbe, KO CLLD preveri popolnost spremembe SLR, 
zahteva odpravo pomanjkljivosti ter preveri izpolnjevanje pogojev.

KO CLLD je preveril popolnost spremembe SLR št. 33151-33/2015/88 in ugotovil, da je vloga 
popolna. 

KO CLLD je v nadaljevanju, v postopku pregleda ustreznosti vloge, preveril ali predlagane 
spremembe SLR izhajajo iz spremenjenih okoliščin na območju LAS in ali so vse spremembe 
ustrezno utemeljene in če so navedeni predvideni vplivi sprememb na doseganje ciljev, kot to 
določa prvi odstavek 18. člena Uredbe. Pri pregledu ustreznosti vloge so se v skladu z drugim 
odstavkom 18. člena Uredbe smiselno uporabljale določbe 16. člena Uredbe. 
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KO CLLD je pri pregledu ustreznosti vloge ugotovil nekatere pomanjkljivosti. LAS je bil pozvan k 
odpravi pomanjkljivosti s pisnim pozivom št. 33151-33/2015/92, z dne 7. 1. 2022. LAS je vlogo 
ustrezno dopolnil z dokumentom št. 33151-33/2015/94, z dne 16. 1. 2022 in samodopolnitvijo 
št. 33151-33/2015/95, z dne 23. 1. 2022 ter tehničnim popravkom št. 33151-33/2015/101, z dne 
18. 2. 2022.

KO CLLD je dne 1. 2. 2022 pripravil Mnenje o potrditvi spremembe SLR št. 33151-33/2015/97.

V SLR so se spremenila poglavja 3, 11, 15 in 16. KO CLLD je ugotovil, da je vloga po 
dopolnitvah ustrezna, da so vse spremembe ustrezno utemeljene in da je naveden predvideni 
vpliv sprememb na doseganje ciljev, zastavljenih v SLR, s čimer je izpolnjen pogoj iz prvega 
odstavka 18. člena Uredbe.

MKGP je na podlagi sedmega odstavka 16. člena Uredbe pred izdajo odločbe pridobil soglasje 
MGRT št. 331-33/2015/232, z dne 7. 2. 2022.

V skladu s četrtim odstavkom 18. člena Uredbe je posredniški organ sklada ESRR izdal 
soglasje brez nove odločitve o podpori organa upravljanja sklada ESRR, saj sprememba SLR 
ne vsebuje finančnih sprememb pri skladu ESRR.

V skladu s trinajstim odstavkom 56. člena Uredbe se iz sklada EKSRP namenijo dodatna 
sredstva iz naslova podaljšanja programskega obdobja za sklad EKSRP na podlagi Uredbe 
2020/2220/EU za izvajanje podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije 
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« in »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije«. Ta 
sredstva se za posamezni LAS dodelijo sorazmerno glede na odobrena sredstva na podlagi 
formule iz sedmega odstavka 56. člena Uredbe. LAS za dodelitev dodatnih sredstev vloži vlogo 
za spremembo SLR v skladu z drugim odstavkom 18. člena Uredbe najpozneje do 
31. decembra 2021. Pri obravnavi sprememb SLR se smiselno uporabljajo določbe tretjega in 
četrtega odstavka 18. člena Uredbe.

LAS je na podlagi spremembe SLR upravičen do dodatnih sredstev iz naslova podaljšanja 
programskega obdobja za sklad EKSRP v višini do največ 114.859,00 EUR. 
Za izvajanje podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki 
ga vodi skupnost« je LAS upravičen do največ 78.241,00 EUR. 

V skladu z osmim odstavkom 43. člena Uredbe se ne glede na določbe prvega do tretjega 
odstavka 43. člena Uredbe v skladu z Uredbo 2020/2220/EU za financiranje podukrepa 
»Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« v obdobju, določenem v četrtem odstavku 44.
člena Uredbe, uporabijo dodatna sredstva iz naslova podaljšanja programskega obdobja za 
sklad EKSRP. Ne glede na četrti odstavek 43. člena Uredbe se za financiranje podukrepa 
»Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« v skladu z Uredbo 2020/2220/EU lahko 
nameni do 55 odstotkov dodatnih sredstev iz naslova podaljšanja programskega obdobja za 
sklad EKSRP. Za izvajanje podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« je LAS 
upravičen do največ 36.618,00 EUR iz naslova sklada EKSRP. Zahtevek za izplačilo dodatnih 
sredstev iz naslova podaljšanja programskega obdobja za sklad EKSRP se za podukrep 
»Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« na podlagi Uredbe 2020/2220/EU lahko v 
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skladu z drugim odstavkom 44. člena in 46. členom Uredbe vloži po odobritvi zadnjega 
zahtevka iz glavnega sklada.

LAS mora spoštovati vse obveznosti, ki mu jih nalaga Uredba. Neizpolnjevanje obveznosti se 
sankcionira v skladu z 52. členom Uredbe. 

LAS mora za sofinanciranje, ki se nanaša na ESRR, upoštevati predpise in navodila Organa 
upravljanja sklada ESRR in posredniškega organa sklada ESRR.

V skladu z vsakokratnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna, se pravice porabe za 
izvajanje nacionalnih programov, zakonov ter drugih predpisov, v katerih je opredeljen obseg 
sredstev za financiranje posameznih izdatkov proračuna, zagotavljajo v znesku, določenem s 
proračunom, ne glede na znesek, ki je predviden z nacionalnim programom, zakonom ali 
drugim predpisom.

V skladu s prvim odstavkom 118. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, 
št. 24/06, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb), 
mora organ odločiti tudi o stroških, ki so nastali med postopkom v zvezi z njim. Ugotovljeno je, 
da v zvezi s tem postopkom niso nastali nobeni stroški.

Ta odločba je na podlagi 1. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 
106/10-uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16, 30/18 – ZKZaš 
in 189/20 - ZFRO) prosta takse. 

Pouk o pravnem sredstvu:

Ta odločba je v upravnem postopku dokončna. Zoper to odločbo ni pritožbe v upravnem 
postopku, dopustno pa je sprožiti upravni spor s tožbo, ki se vloži pri Upravnem sodišču 
Republike Slovenije v Ljubljani, Fajfarjeva 3, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni od vročitve te 
odločbe. Tožbo se vloži pri navedenem sodišču neposredno pisno ali pa se mu jo pošlje po 
pošti. Tožena stranka je Republika Slovenija, ki jo zastopa MKGP. Tožbi je treba priložiti tudi to 
odločbo v izvirniku, prepisu ali kopiji.

Postopek vodila:
Karmen Ševerkar
višja svetovalka 

dr. Jože Podgoršek
minister

Vročiti:
- LAS Barje z zaledjem, Rakitna 46, 1352 Preserje, ki ga zastopa vodilni partner Zavod 

CERPOK, Rakitna 46, 1352 Preserje – po ZUP.

V vednost: 
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (po 

elektronski pošti)
- Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (po 

elektronski pošti).
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Vložiti:
- v arhiv.
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