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LEADER/CLLD 2014-2020

LEADER je del skupnega pristopa CLLD, ki se v programskem obdobju 2014-2020
izvaja preko treh vključenih skladov – EKSRP, ESPR in ESRR

Koordinacijski odbor CLLD:

• Predstavniki organov upravljanja: MKGP, SVRK

• Predstavniki plačilne agencije: ARSKTRP

• Predstavniki posredniškega telesa: MGRT

Skrbi za zagotavljanje sinergij in pretok informacij med skladi

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v 
programskem obdobju 2014-2020



STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA 

Rok: 37 SLR in LAS je bilo potrjenih v roku dveh let od datuma odobritve partnerskega

sporazuma (30. oktober 2016)

Predložitev v treh časovnih obdobjih:

 do 31. oktobra 2015

 do 31. januarja 2016

 do 26. junija 2016

Javni poziv za oblikovanje lokalnih 
partnerstev in pripravo strategij 

lokalnega razvoja



STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA 

PRIPRAVA SLR

• dolgotrajna iz zahtevna naloga za

lokalno partnerstvo

• nujno vključevanje lokalne skupnosti

• delavnice, predstavitve in sestanki namenjeni

zainteresirani javnosti: NVO, fizične osebe,

pravne osebe javnega prava, pravne osebe

zasebnega prava, društva…

kratke 
dobavne 

verige

izseljevanje

oskrba

SWOT

brezposelnost

turistična 
infrastruktura



STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA 

Opredelitev 
potreb

Posebni cilji
Ukrepi za 
doseganje ciljev

INTERVENCIJSKA LOGIKA

Splošni cilji

Prednosti

Slabosti

Nevarnosti 

Priložnosti

Opredelitev 

območja in 

prebivalstva

Analiza razvojnih 

potreb in 

možnosti 

območja LAS



STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA

Priprava SLR temelji na štirih tematskih področjih:

• ustvarjanje delovnih mest

• razvoj osnovnih storitev

• varstvo okolja in ohranjanje narave 

• večja vključenost mladih, žensk

in drugih ranljivih skupin



MEJNIKI IN 
KAZALNIKI

HORIZONTALNI 
CILJI IN CILJI SLR

TEMATSKA 
PODROČJA 
UKREPANJA

AKCIJSKI 
NAČRT

ORGANI LAS

VKLJUČITEV 
SKUPNOSTI

VODILNI 
PARTNER

SPREMLJANJE 
IN 

VREDNOTENJE 
SLR

MERILA ZA 
IZBOR 

OPERACIJ

FINANČNI 
NAČRT

SLR



KOORDINACIJSKI ODBOR CLLD (KO CLLD)

• 24 članov in namestnikov imenovanih s strani pristojnih organov
upravljanja

• Predstavniki vseh, v izvajanje CLLD, vključenih skladov

Vloga Koordinacijskega odbora CLLD

• Izbor strategij lokalnega razvoja – mnenje o izboru SLR in LAS

• Predložitev izbranih SLR v potrditev pristojnim organom
upravljanja

ESRR EKSRP ESPR



POSTOPEK POTRDITVE SLR

predložitev SLR v 
pregled KO CLLD 

pregled 
pravočasnosti in 

popolnosti

pregled vsebinske 
ustreznosti

OCENJEVALNA KOMISIJA sestavljena
iz treh predstavnikov KO CLLD – vsaj en 

predstavnik 
vsakega vključenega sklada

poziv na 
dopolnitev

poziv na 
razjasnitev



POSTOPEK POTRDITVE SLR 

Merila za izbor SLR:
- usklajenost SLR z razvojnimi potrebami območja
- tematska področja ukrepanja
- vsebinska usklajenost med posameznimi poglavji SLR
- usklajenost akcijskega načrta
- vključenost lokalnih akterjev v pripravo SLR
- ustreznost in učinkovitost partnerstva

Minimalno 60 točk od 100 možnih

Ocenjevalna komisija oceni SLR na 
podlagi meril

KO CLLD pripravi mnenje o 
SLR  



POSTOPEK POTRDITVE SLR 

KO CLLD

mnenje o 
izboru SLR 

in LAS

Organ 
upravljana 

EKSRP in ESPR
Posredniški 
organ ESRR

Minister 
drugega 

vključenega 
sklada

Minister 
glavnega 

sklada

potrditev 
mnenja

soglasje k 
odločbi

odločba o 
potrditvi 

SLR in LAS 

odločitev 
o podpori

SVRK



PREGLED USPEŠNOSTI

21. člen Uredbe 1303/2013/EU 

Komisija v sodelovanju z državami članicami opravi pregled uspešnosti 
programov v vsaki državi članici leta 2019

Na podlagi letnega poročila o izvajanju, ki ga države članice predložijo v letu 
2019 komisija preveri ali so bili doseženi mejniki programov na ravni 
prednostnih nalog.

19. člen Uredbe CLLD

Zadevni organ upravljanja opravi pregled uspešnosti izvajanja SLR za vse 
LAS leta 2019 in preveri doseganje mejnikov na dan 31. decembra 2018. Pri 
pregledu uspešnosti se upoštevajo informacije in ocene iz letnih poročil.



PREGLED USPEŠNOSTI NA RAVNI PRP

LEADER + drugi glavni ukrepi PRP 2014-2020

Prednostno področje P6: Spodbujanje socialne vključenosti, 
zmanjševanja revščine in gospodarskega razvoja podeželskih območij

Kazalniki:
- Skupni javni izdatki – za leto 2018 je določen mejnik 15% 

predvidenih skupnih javnih izdatkov do leta 2023 na ravni P6

- Prebivalstvo vključeno v lokalne akcijske skupine – kazalnik je že 
dosežen



PREGLED USPEŠNOSTI NA RAVNI OP ESPR
Prednostna naloga Unije: Povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije
Kazalniki:
- Finančni kazalnik – za leto 2018 je določen mejnik 1.229.333 EUR izplačil od 

6.666.667 EUR razpoložljivih sredstev

- Število izbranih strategij lokalnega razvoja – ciljna vrednost do leta 2023 je 
4, mejnik za leto 2018 prav tako 4 in je že dosežen

PREGLED USPEŠNOSTI NA RAVNI OP EKP
Deveta prednostna os: Socialna vključenost in zmanjšanje tveganja revščine
Kazalniki:
- Vložena sredstva (realizacija) – za leto 2018 je določen mejnik 8.800.000 

EUR realizacije na vzhodni kohezijski regiji in 7.200.000 EUR na zahodni 
kohezijski regiji

- Število prejetih SLR – vzhod 10 in zahod 10 – cilj je dosežen



PREGLED USPEŠNOSTI NA RAVNI SLR V LETU 

2019
Mejniki za vse sklade:
• število zaključenih operacij v primerjavi z odobrenimi operacijami
• delež dodeljenih sredstev v odločitvi o potrditvi operacije v primerjavi z 

določenim finančnim okvirjem
• delež izplačanih sredstev v primerjavi z dodeljenimi sredstvi v odločitvi o 

potrditvi operacije
• število novo ustvarjenih delovnih mest

Samo ESRR:
• število deležnikov na lokalni ravni, vključenih v izvajanje projektov CLLD 
• število prebivalcev, ki živijo na območju LAS
• število podprtih partnerstev 



DOSEGANJE MEJNIKOV SLR

31. decembra 
2018 najmanj 
85 odstotkov 

vrednosti mejnika 

rezerva za 
uspešnost

31. decembra 
2018 manj kot 50 

odstotkov 
posameznega 

mejnika

finančni okvir se 
zniža za 5%

2022 manj kot 50 
odstotkov ciljne 

vrednosti 
kazalnika

Zaustavijo se 
izplačila iz 

naslova 
podukrepa 19.4



SPREMEMBA SLR

Demografske 
spremembe

Predlagane spremembe 
morajo izhajati iz 

spremenjenih okoliščin na 
območju LAS

Enkrat letno

Spremembe, ki se 
nanašajo na organe 

LAS, njihove 
naloge, sestavo

Gospodarske 
spremembe

Sprememba 
meril za izbor 

operacij

Sprememba 
mejnikov

Sprememba 
finančnega 

načrta



SPREMEMBA SLR

Spremembe 
morajo biti 
utemeljene

Navodila KO CLLD 
za pripravo in 

predložitev 
spremembe SLR

Naveden 
predviden vpliv 
sprememb na 

doseganje ciljev 
SLR

https://www.program-podezelja.si/sl/ukrepi-in-podukrepi-prp-2014-2020/m19-podpora-
za-lokalni-razvoj-v-okviru-pobude-leader



POSTOPEK POTRDITVE SPREMEMBE SLR

predložitev 
spremembe SLR v 
pregled KO CLLD 

pregled  
popolnosti

pregled vsebinske 
ustreznosti

OCENJEVALNA KOMISIJA sestavljena
iz treh predstavnikov KO CLLD – vsaj en 

predstavnik 
vsakega vključenega sklada

poziv na 
dopolnitev

poziv na 
razjasnitev



POSTOPEK POTRDITVE SPREMEMBE SLR

KO CLLD

mnenje o 
potrditvi 

spremembe 
SLR

Organ 
upravljana 

EKSRP in ESPR
Posredniški 
organ ESRR

Minister 
drugega 

vključenega 
sklada

Minister 
glavnega 

sklada

potrditev 
mnenja

soglasje k 
odločbi

odločba o 
potrditvi 

spremembe 
SLR  

po potrebi 
odločitev 
o podpori

SVRK



Vedno imejte v mislih to, da je vaša odločenost za uspeh

pomembnejša kot karkoli drugega.

(Abraham Lincoln)

Kontakt: 

Koordinacijski odbor CLLD

Dunajska 22

1000 Ljubljana

clld.mkgp@gov.si


