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1 UVOD  

 

Predmet naloge je priprava Smernic za izdelavo Strategij lokalnega razvoja (SLR) in javna 
predstavitev predloga teh smernic. Le-te so namenjene akterjem lokalnega razvoja (LAS-om), 
da pripravijo čim bolj poenotene strategije, ki jih bo možno med seboj primerjati in v 
zaključni fazi tudi ocenjevati.  

V predlogu Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem 
obdobju 2014–2020, so v 15. členu določena obvezna poglavja, ki jih mora vsebovati SLR. 
Izvajalec naloge je moral natančneje definirati in pojasniti posamezna poglavja in podati 
konkretne predloge in priporočila, ki bodo v pomoč lokalnim akterjem pri pisanju SLR.   

 

Obvezna poglavja v SLR so: 

1. opredelitev območja in prebivalstva, zajetega v SLR; 

2. analiza razvojnih potreb in možnosti območja LAS, vključno z analizo prednosti, slabosti, 
priložnosti in nevarnosti (v nadaljnjem besedilu: SWOT-analiza); 

3. podroben opis tematskih področij ukrepanja  

4. opis in način doseganja ter zasledovanja horizontalnih ciljev Evropske unije iz drugega 
odstavka prejšnjega člena; 

5. opis SLR in njenih ciljev vključno z določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti kazalnikov, ki 
omogočajo spremljanje učinkovitosti, opis celovitega in inovativnega značaja SLR in 
hierarhije ciljev, vključno z jasnimi in merljivimi cilji učinkov ali rezultatov; 

6. opis postopka vključitve skupnosti v pripravo SLR; 

7. akcijski načrt, iz katerega izhaja opis prenosa ciljev v ukrepe, odgovornost za izvajanje 
ukrepov, vključno s časovno opredelitvijo letnih aktivnosti; 

8. opis sistema spremljanja in vrednotenja SLR, opredeliti je potrebno teme in aktivnosti 
vrednotenja, način zbiranja podatkov, časovni okvir, človeške in finančne vire ter način 
upoštevanja priporočil vrednotenj; 

9. opis postopka določitve vodilnega partnerja LAS; 

10. opis nalog, odgovornosti in postopkov sprejemanja odločitev organov LAS  

11. opis meril za izbor operacij in opis postopka izbora in potrjevanja operacij,  

12. finančni načrt, vključno s finančno razdelitvijo po zadevnih skladih.  
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2 PRIPRAVA SMERNIC ZA IZDELAVO STRATEGIJ LOKALNEGA RAZVOJA  
 
 
Delo na nalogi je v obdobju od 19. 05. 2014 do 31. 03. 2015 potekalo skladno s Projektno 
nalogo št. 430-106/2014/4 in s Ponudbo Kmetijskega inštituta Slovenije z dne 05. 05. 2014.  
 
Delo na nalogi so opravljali  člani projektne skupine, ki so navedeni v preglednici 1.  

 

Preglednica 1: Projektna skupina 

 Projektna skupina 

1 Tomaž CUNDER (TC) 

2 Matej BEDRAČ (MB) 

 

Strokovnjaka, ki strokovno in raziskovalno delata na področju kmetijske strukturne politike in 
politike razvoja podeželja, sta delo na nalogi opravljala na podlagi opredeljenih delovnih faz 
(preglednica 2). Pri pripravi izhodišč za pripravo Smernic za izdelavo SLR so bili upoštevani 
tako dokumenti navedeni v Projektni nalogi in kot tudi druga relevantna literatura ter 
raziskave z obravnavanega področja . 

 

Preglednica 2: Delovne faze pri izdelavi modelnega izračuna 

       Delovne faze 

1. Opredelitev osnovnih izhodišč za pripravo Smernic za izdelavo SLR 

2. Predstavitev izhodišč na seminarju za lokalne akterje (Ljubljana, 20. 05. 2014) 

3. Priprava Smernic za izdelavo Strategije lokalnega razvoja po strukturi obveznih 
poglavij, ki jih predpisuje 15. člen Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi 
skupnost, v programskem obdobju 2014–2020  

4. Priprava Predloge za pisanje Strategije lokalnega razvoja  

5. Dopolnjevanje predloga Smernic in Predloge do končne potrditve s strani naročnika 

6. Predstavitev končne verzije Smernic in Predloge na seminarju za lokalne akterje 
(Lenart, 29. 05. 2015) 
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Člana projektne skupine sta, glede na vsebinska področja in časovno razpoložljivost, svoje 
delo opravljala po navedenih delovnih fazah. Razpored delovnih nalog po posameznih članih 
projektne skupine je za obdobje med 19. 05. 2014 in 31. 03.2015 prikazan v preglednici 3. 

 

Preglednica 3: Razdelitev delovnih nalog med člani projektne skupine v obdobju 19. 05. 2014   

–  31. 03. 2015 

Delovna 
faza 

TC MB 

1. x x 
2.  x 
3. x x 
4. x x 
5.  x 
6. x x 
 
 
 
3 FINANČNI OBRAČUN ZA OPRAVLJENO DELO  
 
(Projektna naloga št.: 430-106/2014/4 in št. pogodbe: 2330-14-000145) 
 

OBDOBJE OD 19. 05. 2014 DO 31. 03. 2015 

 
Pogodbena 

vrednost  
(EUR brez DDV) 

Pogodbena 
vrednost  

(EUR z DDV)  

SKUPAJ 5.787,60 7.060,87 

 
 
 
 
Ljubljana, 27. maj 2015 Odgovorni nosilec : 

 
 

                                          Tomaž Cunder 
 
 


