Številka: 007-43/2018/
Ljubljana, 9. 3. 2018
EVA 2018-2330-0046
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si
ZADEVA: Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi
skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi šestega odstavka 21. člena in za izvajanje 16. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 –
ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne … pod točko … sprejela
naslednji sklep:
Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 ter jo objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Mag. Lilijana Kozlovič
GENERALNA SEKRETARKA
Prejemniki:
 Služba Vlade RS za zakonodajo,
 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
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:
Tadeja Kvas Majer, generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo
Alina Cunk Perklič, vodja Koordinacijskega odbora CLLD, MKGP (vsebinsko pokriva sklad
EKSRP)
Matej Zagorc, Vodja sektorja za lovstvo in ribištvo, MKGP
dr. Bety Breznik, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, MKGP (vsebinsko pokriva sklad
ESPR)
Grega Kordež, Vodja sektorja za izvajanje EU programov, MGRT
Andreja Budimir, Sektor za izvajanje EU programov, MGRT (vsebinsko pokriva sklad ESRR)
Breda Štern, Sektor za izvajanje EU programov, 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 pogoje za oblikovanje in postopke za izbor ter potrditev
lokalnih akcijskih skupin (v nadaljnjem besedilu: LAS), vsebino in sestavo ter obvezna poglavja
strategij lokalnega razvoja (v nadaljnjem besedilu: SLR), merila in način za izbor SLR, naloge LAS,
pogoje upravičenosti, pogoje za izvajanje posameznih podukrepov in posebnosti posameznega

sklada (EKSRP, ESRR in ESPR).
Uredba CLLD se spreminja zaradi poenostavitve postopkov potrjevanja sprememb strategij
lokalnega razvoja in hitrejše izdaje odločb o potrditvi sprememb SLR. S tem se postopek potrjevanja
spremembe SLR skrajša za cca 3 tedne.
6. Presoja posledic za:
a)
javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in
naslednjih treh letih
b)
usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom
Evropske unije
c)
administrativne posledice
č)
gospodarstvo, zlasti m a l a i n s r e d n j a p o d j e t j a t e r
konkurenčnost podjetij
d)
okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki
e)
socialno področje
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
7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)

NE
DA
NE
NE
NE
NE

NE

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
Ministrstvo za
kmetijstvo,
gozdarstvo in
prehrano

Šifra in naziv
ukrepa,
projekta

2330-15-0015
M19 LEADER

Šifra in naziv proračunske
postavke
140021 Program razvoja
podeželja – 14–20 – EU
140022 Program razvoja
podeželja – 14–20 – SLO

Znesek
za
tekoče
leto (t)

Znesek za t + 1

1.200.000
300.000

SKUPAJ

1.500.000

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
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.)
Predpis nima finančnih posledic.
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
pristojnosti občin,
delovanje občin,
financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE
Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: /
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.
Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.
/
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave:
V razpravo so bili vključeni:
 nevladne organizacije,
 lokalne akcijske skupine.

DA

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso
poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
 večinoma.
Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o
normativni dejavnosti:
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:

NE
NE

mag. Dejan Židan
minister

PREDLOG
(EVA 2018-2330-0046)
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, 26/14, 32/15 in 27/17), 40. člena Zakona o morskem
ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06, 76/15 in 69/17), drugega odstavka 49. člena Zakona o
sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) in sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 –
ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) izdaja Vlada Republike Slovenije

Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi
skupnost, v programskem obdobju 2014–2020
1. člen
V Uredbi o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–
2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16 in 72/17) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (v nadaljnjem
besedilu: CLLD), v programskem obdobju 2014–2020 v skladu s Partnerskim sporazumom med
Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, ki je bil potrjen s sklepom Evropske
komisije št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. oktobra 2014 (v nadaljnjem besedilu: PS
2014–2020), Programom razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je
potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020 z dne 13. februarja
2015 o odobritvi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja, zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Komisije
št. C(2017) 7523 z dne 8. novembra 2017 o odobritvi spremembe Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (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. decembra 2014, zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom
Evropske komisije št. CCI 2014 SI 16 MA OP 001 z dne 4. julija 2016 (v nadaljnjem besedilu:
OP EKP 2014–2020), in Operativnim programom za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo
in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki je bil odobren z Izvedbenim sklepom
Komisije št. CCI 2014 SI 14 MF OP 001 z dne 22. julija 2015 (v nadaljnjem besedilu: OP ESPR
2014–2020), ter določa vrste podukrepov CLLD, ki so predmet sofinanciranja iz 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).
(2) Ta uredba določa tudi pogoje za oblikovanje in postopke za izbor in potrditev
lokalnih akcijskih skupin, vsebino in sestavo ter obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja,
merila in način za izbor strategij lokalnega razvoja, naloge lokalnih akcijskih skupin,
upravičence, upravičene aktivnosti, pogoje upravičenosti, 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, za izvajanje:
 Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o
Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za
rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne
20. 12. 2013, str. 289; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1301/2013/EU);
 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o
skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in










Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem
skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL
L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2305
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o spremembi Uredbe (EU)
št. 1303/2013 glede spremembe virov za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo in
virov za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“ ter cilj „evropsko teritorialno
sodelovanje“ (UL L št. 335 z dne 15. 12. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1303/2013/EU);
Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o
podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne
20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU)
2018/162 z dne 23. novembra 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013
Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013
Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 30 z dne 2. 2. 2018, str. 6), (v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o
financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb
Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES)
št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič
spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13.
decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o
financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o
pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne
kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih
proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s
prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in
rastlinskim razmnoževalnim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15), (v
nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o
določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU)
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za
leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013,
(EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z
njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865), zadnjič
popravljene s Popravkom Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) o
spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev
in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in
uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 130 z dne 19. 5.
2016, str. 12), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1310/2013/EU);
Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne
24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU);
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 184/2014 z dne 25. februarja 2014 o določitvi
pogojev za sistem elektronske izmenjave podatkov med državami članicami in Komisijo
v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu,
Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem
skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem
skladu za pomorstvo in ribištvo ter o sprejetju nomenklature za kategorije ukrepov za
podporo cilju »evropsko teritorialno sodelovanje« iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o














posebnih določbah za podporo cilju »evropsko teritorialno sodelovanje« iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj (UL L št. 57 z dne 27. 2. 2014, str. 7);
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za
izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu,
Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem
skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za
pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju
podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter
nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne
8. 3. 2014, str. 65), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št.
1232/2014 z dne 18. novembra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU)
št. 215/2014 zaradi prilagoditve sklicev Uredbi (EU) št. 508/2014 Evropskega
parlamenta in Sveta ter o popravku Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014 (UL L št. 332 z
dne 19. 11. 2014, str. 5);
Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 240/2014 z dne 7. januarja 2014 o Evropskem
kodeksu dobre prakse za partnerstvo v okviru evropskih strukturnih in investicijskih
skladov (UL L št. 74 z dne 14. 3. 2014, str. 1);
Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe
(EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem
skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo
in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem
socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo
(UL L št. 138 z dne 13. 5. 2014, str. 5), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo
Komisije (EU) št. 2015/616 z dne 13. februarja 2015 o spremembi Delegirane uredbe
(EU) 480/2014 glede sklicev na Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in
Sveta (UL L št. 102 z dne 21. 4. 2015, str. 33);
Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št.
2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU)
št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 149 z dne 20. 5. 2014, str. 1),
zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/1787 z dne 12. junija
2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede
razdelitve sredstev v okviru neposrednega upravljanja med cilje celostne pomorske
politike in skupne ribiške politike (UL L št. 256 z dne 4. 10. 2017, str. 1), (v nadaljnjem
besedilu: Uredba 508/2014/EU);
Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 522/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe
(EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o
načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega
razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 148 z dne
20. 5. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2056
z dne 22. avgusta 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 522/2014 o dopolnitvi
Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi
pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega
urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 294 z dne
11. 11. 2017, str. 26);
Izvedbenega sklepa Komisije (EU) št. 2014/372 z dne 11. junija 2014 o določitvi letne
razdelitve, po državah članicah, skupnih virov Evropskega sklada za pomorstvo in
ribištvo, ki so na voljo v okviru deljenega upravljanja za obdobje 2014–2020 (UL L
št. 180 z dne 20. 6. 2014, str. 18);
Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe
( E U ) š t . 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega
administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za
upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in
navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/723 z dne 16. februarja 2017 o spremembi
Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013
Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega















sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za
neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 107 z
dne 25. 4. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 640/2014/EU);
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 763/2014 z dne 11. julija 2014 o določitvi pravil za
uporabo Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem
skladu za pomorstvo in ribištvo glede tehničnih značilnosti ukrepov informiranja in
obveščanja ter navodil za oblikovanje simbola Unije (UL L št. 209 z dne 16. 7. 2014,
str. 1);
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 771/2014 z dne 14. julija 2014 o pravilih v skladu z
Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za
pomorstvo in ribištvo v zvezi z vzorcem za operativne programe, strukturo načrtov za
nadomestilo dodatnih stroškov, ki jih imajo gospodarski subjekti pri ribolovu, gojenju,
predelavi in trženju nekaterih ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture iz najbolj
oddaljenih regij, vzorcem za pošiljanje finančnih podatkov, vsebino poročil o
predhodnem vrednotenju in minimalnimi zahtevami za načrt vrednotenja, ki jih je treba
predložiti v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 209 z dne 16. 7.
2014, str. 20), zadnjič popravljene s Popravkom Izvedbene uredbe Komisije (EU) št.
771/2014 z dne 14. julija 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014
Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z
vzorcem za operativne programe, strukturo načrtov za nadomestilo dodatnih stroškov,
ki jih imajo gospodarski subjekti pri ribolovu, gojenju, predelavi in trženju nekaterih
ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture iz najbolj oddaljenih regij, vzorcem za
pošiljanje finančnih podatkov, vsebino poročil o predhodnem vrednotenju in minimalnimi
zahtevami za načrt vrednotenja, ki jih je treba predložiti v okviru Evropskega sklada za
pomorstvo in ribištvo (UL L št. 27 z dne 3. 2. 2016, str. 14);
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 772/2014 z dne 14. julija 2014 o določitvi pravil o
intenzivnosti javne pomoči, ki jih je treba uporabljati za skupne upravičene odhodke za
nekatere operacije, ki se financirajo v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in
ribištvo (UL L št. 209 z dne 16. 7. 2014, str. 47);
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo
Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve
prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih,
tehničnih značilnostih ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za
beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7);
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za
uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L
št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije
(EU) 2016/1997 z dne 15. novembra 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št.
808/2014 glede spremembe programov razvoja podeželja in spremljanja ukrepov v
podporo vključevanju državljanov tretjih držav ter o popravku navedene uredbe (UL L
št. 308 z dne 16. 11. 2016, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU);
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo
Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim
administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno
skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno
uredbo Komisije (EU) 2017/1242 z dne 10. julija 2017 o spremembi Izvedbene uredbe
(EU) št. 809/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom,
ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 178 z dne 11. 7. 2017,
str. 4), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU);
Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe
(EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in
ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo
eura (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo
Komisije (EU) 2017/40 z dne 3. novembra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije pri oskrbi izobraževalnih
ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami in mlekom ter o spremembi Delegirane
uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 (UL L št. 5 z dne 10. 1. 2017, str. 11);

 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 908/2014 z dne 6. avgusta 2014 o pravilih za
uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s
plačilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem, potrjevanjem
obračunov, pravili o kontrolah, varščinami in preglednostjo (UL L št. 255 z dne 28. 8.
2014, str. 59), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/56 z dne
12. januarja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 908/2014 o pravilih za
uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s
plačilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem, potrjevanjem
obračunov, pravili o kontrolah, varščinami in preglednostjo (UL L št. 10 z dne 13. 1.
2018, str. 9);
 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1014/2014 z dne 22. julija 2014 o dopolnitvi Uredbe
(EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo
in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES)
št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega
parlamenta in Sveta v zvezi z vsebino in sestavo skupnega sistema spremljanja in
vrednotenja za operacije, financirane iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL
L št. 283 z dne 27. 9. 2014, str. 11), zadnjič popravljene s Popravkom Delegirane
uredbe Komisije (EU) št. 1014/2014 z dne 22. julija 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu
za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES)
št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vsebino in sestavo skupnega sistema
spremljanja in vrednotenja za operacije, financirane iz Evropskega sklada za pomorstvo
in ribištvo (UL L št. 260 z dne 7. 10. 2015, str. 31);
 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih
pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v
zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za
izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje,
revizijskimi organi in posredniškimi organi (UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1);
 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 2015/288 z dne 17. decembra 2014 o dopolnitvi
Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem skladu za
pomorstvo in ribištvo glede časovnega obdobja in datumov za nedopustnost vlog (UL L
št. 51 z dne 24. 2. 2015, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije
(EU) 2015/2252 z dne 30. septembra 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU)
2015/288 glede obdobja nedopustnosti vlog za podporo iz Evropskega sklada za
pomorstvo in ribištvo (UL L št. 321 z dne 5. 12. 2015, str. 2), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 2015/288/EU);
 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 2015/2252 z dne 30. septembra 2015 o
spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 2015/288 glede obdobja nedopustnosti vlog za
podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 321 z dne 5. 12. 2015,
str. 2; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2015/2252/EU).«.

2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(naloge posameznega organa vključenega v izvajanje CLLD)
(1) Naloge Koordinacijskega odbora CLLD so zagotavljanje sinergij in pretok informacij med
vsemi skladi in organi upravljanja, vključenimi v izvajanje CLLD, priprava skupnega
nacionalnega predpisa, izbira SLR in LAS, predložitev izbranih SLR v odobritev zadevnim
organom upravljanja ter obravnava in potrditev oziroma zavrnitev sprememb SLR.
(2) Naloge organov iz prvega odstavka prejšnjega člena so:
1. organ upravljanja EKSRP skupaj s posredniškim organom ESRR in organom upravljanja
ESPR izda odločbo o potrditvi oziroma zavrnitvi SLR in LAS ter odločbo o potrditvi oziroma
zavrnitvi spremembe SLR. MKGP opravlja naslednje naloge: izda odločbo o potrditvi oziroma

zavrnitvi SLR in LAS v skladu s 16. členom te uredbe, izda odločbo o potrditvi oziroma zavrnitvi
spremembe SLR, določi finančni okvir za črpanje sredstev iz naslova EKSRP, nadzoruje in
spremlja delovanje posameznega LAS, organizira izobraževanja in delavnice za LAS, opravlja
pregled uspešnosti in obvesti LAS o doseganju mejnikov, priglasi državno pomoč in poroča o
njenih izplačilih, pripravi javni razpis za podukrep »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja
lokalne akcijske skupine«. ARSKTRP opravlja naslednje naloge: zagotovi beleženje,
vzdrževanje, vodenje in sporočanje podatkov v povezavi z izvajanjem podukrepov, preverja
izpolnjevanje pogojev za upravičenost operacij pred izdajo odločbe o pravici do sredstev (v
nadaljnjem besedilu: odločba o odobritvi operacije), izdaja odločbe in sklepe upravičencem,
vodi upravne postopke, odloča o spremembah operacij, izvaja javne razpise ter izbira in potrjuje
operacije za podukrep »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine«;
2. akreditirana plačilna agencija izvaja nadzor nad operacijami, preverja, ali so izpolnjeni pogoji
za upravičenost pred izplačilom sredstev, opravlja administrativne kontrole, »in situ« kontrole in
kontrole na kraju samem ter skrbi za pravilna izplačila sredstev in izterjave. Pred nakazilom
sredstev preveri možnost dvojnega financiranja, višino že prejetih sredstev iz naslova državnih
pomoči in nakazuje sredstva na transakcijski račun upravičenca;
3. certifikacijski organ opravlja certificiranje oziroma revidiranje porabe proračunskih sredstev.
(3) Naloge organov iz drugega odstavka prejšnjega člena so:
1. organ upravljanja ESRR izda odločitev o podpori v skladu s predpisom, ki ureja izvajanje
kohezijske politike v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: odločitev o podpori), potrdi
finančni okvir za črpanje sredstev iz naslova ESRR in izvaja nadzor nad posredniškim organom;
2. posredniški organ skupaj z organom upravljanja EKSRP in ESPR izda odločbo o potrditvi
oziroma zavrnitvi SLR in LAS v skladu s 16. členom te uredbe, izda odločbo o potrditvi oziroma
zavrnitvi spremembe SLR, predlaga finančni okvir za črpanje sredstev iz naslova ESRR,
nadzoruje delovanje posameznega LAS, izvaja in organizira izobraževanja in delavnice za LAS,
preverja izpolnjevanje pogojev upravičenosti operacij pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju,
v skladu s predpisom, ki ureja izvajanje kohezijske politike v Republiki Sloveniji, sklepa pogodbe
o sofinanciranju z upravičenci, priglasi državno pomoč ter potrjuje operacije za podukrep
»Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« in podukrep »Podpora
za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, opravlja pregled
uspešnosti ter spremlja delovanje posameznega LAS. Izvaja tudi nadzor nad operacijami,
preverja izpolnjevanje pogojev za upravičenost pred izplačilom sredstev, opravlja
administrativne kontrole in kontrole na kraju samem ter skrbi za pravilna izplačila sredstev in
vračila pri neupravičenem koriščenju sredstev. Pred nakazilom sredstev preveri možnost
dvojnega financiranja, višino že prejetih sredstev iz naslova državnih pomoči in nakazuje
sredstva na transakcijski račun upravičenca;
3. organ za potrjevanje preverja skladnost izdatkov s pravili upravičenosti, izvaja povračila iz
naslova prispevka Evropske unije v proračun Republike Slovenije, izdaja zahtevke za vračilo
posredniškemu organu ter vodi evidenco o zahtevanih in izvršenih vračilih. Izvaja tudi
preverjanja za namene certificiranja pri organu upravljanja in posredniškem organu ter preverja
ustreznost postopkov in kontrol, ki jih izvaja organ upravljanja oziroma posredniški organ;
4. revizijski organ opravlja nadzor nad porabo proračunskih sredstev.
(4) Naloge organov iz tretjega odstavka prejšnjega člena so:
1. organ upravljanja ESPR skupaj s posredniškim organom ESRR in organom upravljanja
EKSRP izda odločbo o potrditvi oziroma zavrnitvi SLR in LAS ter odločbo o potrditvi oziroma
zavrnitvi spremembe SLR. MKGP opravlja naslednje naloge: izda odločbo o potrditvi oziroma
zavrnitvi SLR in LAS v skladu s 16. členom te uredbe, izda odločbo o potrditvi oziroma zavrnitvi
spremembe SLR, določi finančni okvir za črpanje sredstev iz naslova ESPR, nadzoruje
delovanje posameznega LAS, izvaja in organizira izobraževanja in delavnice za LAS, opravlja
pregled uspešnosti in obvesti LAS o doseganju mejnikov ter spremlja delovanje posameznega
LAS. ARSKTRP v vlogi posredniškega telesa opravlja naslednje naloge: zagotovi ustrezen
informacijski sistem za beleženje, vzdrževanje, vodenje in sporočanje podatkov v povezavi z
izvajanjem podukrepov, preverja izpolnjevanje pogojev za upravičenost operacij pred izdajo

odločbe o odobritvi operacije, izdaja odločbe in sklepe upravičencem, vodi upravne postopke,
odloča o spremembah operacij, priglasi državno pomoč, opravlja pregled uspešnosti, spremlja
delovanje posameznega LAS in opravlja druge naloge v skladu z veljavno zakonodajo.
ARSKTRP izvaja nadzor nad operacijami, preverja, ali so izpolnjeni pogoji za upravičenost pred
izplačilom sredstev, opravlja administrativne kontrole, »in situ« kontrole in kontrole na kraju
samem ter skrbi za pravilna izplačila sredstev in izterjave. Pred nakazilom sredstev preveri
možnost dvojnega financiranja in višino že prejetih sredstev iz naslova državnih pomoči;
2. ARSKTRP nakazuje sredstva na transakcijski račun upravičenca;
3. revizijski organ opravlja nadzor nad porabo proračunskih sredstev.«.

3. člen
V prvem odstavku 18. člena se v prvem stavku beseda »enkrat« nadomesti z besedo
»dvakrat«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Spremembe SLR obravnava in potrdi oziroma zavrne Koordinacijski odbor CLLD. Odločbo
o potrditvi oziroma zavrnitvi spremembe SLR izda organ upravljanja sklada EKSRP ali ESPR
oziroma posredniški organ sklada ESRR po postopku za izdajo odločbe o potrditvi oziroma
zavrnitvi SLR in LAS, določenem v sedmem odstavku 16. člena te uredbe.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko posredniški organ sklada ESRR izda odločbo brez
nove odločitve o podpori organa upravljanja sklada ESRR, če ta upoštevaje spremembe SLR ni
potrebna.«.

4. člen
V petem odstavku 19. člena se črta besedilo »16. in«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
(končanje postopkov)
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v
programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16 in 72/17), se končajo
v skladu s to uredbo.
6. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-43/2018
Ljubljana, dne … ... 2018
EVA 2018-2330-0046

Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar

Predsednik

OBRAZLOŽITEV
Uredba CLLD se spreminja v členih, ki določajo obravnavo sprememb strategij lokalnega
razvoja (SLR) (5., 18. člen Uredbe in sicer zato, da se časovno in postopkovno skrajša
postopek obravnave sprememb SLR. 5. Člen se v celoti spreminja zaradi uskladitve izrazov in
nalog posameznih organov znotraj člena in z drugimi členi.
Hkrati se spreminja, da lahko LAS dvakrat letno predlaga spremembo SLR in samo enkrat, kot
je določeno v trenutno veljavi Uredbi.
Dosedanji postopek potrditve SLR in LAS je določen v 16. členu uredbe CLLD, ki pa je zelo
dolgotrajen.
Dosedanji postopek (16. člen):
- Koordinacijski odbor CLLD je sestavljen iz predstavnikov vseh vključenih skladov (člani
organov upravljanja EKSRP, ESRR in ESPR, posredniškega organa ESRR in Agencije RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja).
- SLR pregleda 3-članska komisija, ki je sestavljena tako, da vključuje najmanj enega
predstavnika vsakega zadevnega sklada, ki ga vključuje SLR.
- Vsak član komisije pregleda dodeljeno SLR, najprej pravočasnost in popolnost), nato poteka
preverjanje vsebinske ustreznosti.
- Komisija pripravi skupno mnenje o izboru SLR in LAS in ga predloži v pregled in potrditev
KO CLLD (mnenje se potrdi z večino glasov na seji ali korespondenčno, mnenje podpiše
vodja KO CLLD – ga. Alina Cunk Perklič).
- Ko KO CLLD potrdi skupno mnenje o izboru vseh SLR in LAS se ga predloži v potrditev
zadevnim OU.
- Mnenje o izboru SLR in LAS potrdi zadevni OU (z dokumentom »Potrditev mnenja…« ga
potrdi direktorica Direktorata za kmetijstvo kot OU EKSRP, direktor MGRT kot posredniški
organ ESRR, ki pa predhodno pridobi iz SVRK, ki je OU ESRR dokument odločitev o
podpori,…).
- Na podlagi mnenja o izboru SLR in LAS in pripadajočih dokumentih, MKGP (če je glavni
sklad) izda odločbo o potrditvi oziroma zavrnitvi LAS. Predhodno mora pridobiti soglasje oz.
potrditev drugih zadevnih OU oz. posredniškega organa (209. člen ZUP).
Spremenjen postopek obravnave sprememb SLR (18. člen):
- Koordinacijski odbor CLLD (3-članska ocenjevalna komisija, ki je sestavljena iz članov KO
CLLD) pregleda SLR in pripravi mnenje o potrditvi oz. zavrnitvi spremembe SLR. Dokument se
ne posreduje več v potrditev (z dopisi) organom upravljanja (OU) EKSRP in ESPR ter
posredniškemu organu (PO) ESRR, temveč služi kot podlaga za pripravo odločbe.
- Vodja 3-članske ocenjevalne komisije po pripravi osnutek odločbe in prošnjo za soglasje k
odločbi (209. člen ZUP).
- Odločba o potrditvi SLR se izda v soglasju z ministrom drugega sklada.
V postopku potrjevanja spremembe SLR tako ne bo več potrebno mnenja predložiti v potrditev
celotnemu KO CLLD, ker se smatra, da 3-članska ocenjevalna komisija zastopa KO CLLD, in
ne bo potrebno pripraviti potrditve mnenja, ki ga je do sedaj podpisal vodja organa upravljanja,
saj so že v ocenjevalni komisiji predstavniki vseh vključenih OU in PO ESRR. S tem se
postopek skrajša za cca 3 tedne.
Na podlagi spremenjene Uredbe CLLD se okrepi vloga Koordinacijskega odbora CLLD z
dodatno nalogo, opredeljeno v Sklepu o ustanovitvi Koordinacijskega odbora CLLD, ki ga
podpišeta oba ministra. Koordinacijskemu odboru CLLD se dodelijo širše pristojnosti (ne samo
izdaja mnenje, ampak tudi potrjevanje vsebinskih sprememb).

