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Koordinacijski odbor CLLD 
Dunajska 22,  
1000 Ljubljana 

 
 
Datum: 23.10.2020 

 
Zadeva: Predlog za izboljšanje izvajanja programa CLLD v programskem obdobju 2021 
- 2027  
 

Društvo za razvoj slovenskega podeželja (DRSP) je v preteklem obdobju izvedla med 
slovenskimi LAS več anket in posvetov na temo izboljšanja izvajanja programa CLLD. Na 
podlagi zbranih informaciji smo pripravili usklajene predloge, ki bi po našem mnenju prispevali 
k boljšim rezultatom in olajšali delo vseh vpletenih. V pripravi predlogov je sodelovala večina 
LAS, ki so člani DRSP (29 od 33). Pri pripravi predlogov smo se osredotočil na področja, ki so 
predstavljena v nadaljevanju in se z njimi strinja večina vključenih LAS. 

 

1. ORGANIZACIJSKA OBLIKA LAS V OBDOBJU 2021-2027 

LAS so v tem programskem obdobju organizirani kot pogodbeno partnerstvo, v prejšnjem pa 
so bile dovoljene tudi druge oblike (društvo, zadruga,..). Večinsko mnenje je, da je potrebno 
nadaljevati v sedanji obliki organiziranosti dodatno opredeliti odnose med vodilnim partnerjem 
in LAS. 

LAS kot pogodbeno partnerstvo – nadaljevanje delovanja brez organizacijskih sprememb 
(ZA - 18 od 25 udeleženih LAS) 

Prednosti in slabosti pogodbenega partnerstva v sedanjem obdobju: 

Prednosti pogodbenega partnerstva: 
- Stabilnost vodilnega partnerja; 
- Prilagodljivost pri izvajanju nalog; 
- Neprekinjeno delovanje LAS med programskimi obdobji; 
- Blaženje likvidnostnih težav LAS; 

 Slabosti pogodbenega partnerstva: 
- Nenatančno opredeljena razmejitev odgovornost med LAS  in vodilnim partnerjem 

napram tretjim osebam; 
- Finančna obremenjenost vodilnih partnerjev; 
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a) Predlog razmejitve odgovornosti med LAS in  vodilnim partnerjem 
Vsa odgovornost tako finančna, kot materialna in zastopanje v pravnih postopkih je na strani 
vodilnega partnerja LAS in s tem tudi odgovorne osebe vodilnega partnerja.  
LAS kot partnerstvo skrbi za izvajanje pristopa od spodaj navzgor in vsebino delovanja LAS, 
vodilni partner pa za izvedbo in umeščanje tega v zakonodajni okvir. 

Potrebna je razmejitev odgovornosti in poenotenje nalog med VP in LAS do organov 
upravljanja, kjer so sedaj evidentne razlike in prihaja do različnega tolmačenje 
nalog/odgovornosti LAS/VP. 

Možne rešitve razmejitev med vodilnim partnerjem in LAS: 
- Vodilni partner poleg predsednika LAS samostojno in neomejeno zastopa LAS; 
- Pristojnosti predsednika se lahko omejijo in mu dodeli t.i predstavniško funkcijo, 

njegovo zastopanje se omeji na zadeve oziroma pogodbe med LAS in vodilnim 
partnerjem;  

Pri razmejitvah je potrebno upoštevati:  
- da vodilni partner ne more materialno odgovarjati za obveznosti LAS,  
- za obveznosti do tretjih oseb je (materialno) odgovorno partnerstvo oziroma člani LAS, 

vodilni partner pa LAS v pravnih poslih in postopkih zastopa LAS,  
- noben organ ali subjekt ne more biti odgovoren za nezakonitost odločitve, ki je v 

pristojnosti nekoga drugega (da bi vodilni partner odgovarjal za nezakonitost sklepov 
upravnega odbora, ali obratno),  

- vsak organ odgovarja za svoje odločitve oziroma delo, tako za vsebino kot za zakonitost. 

ZAKLJUČEK 
- LAS-i ostanejo organizirani kot pogodbeno partnerstvo; 
- Pogodbeno partnerstvo se brez prekinitve (oz. ponovne ustanovitve) izvaja tudi v 

obdobju 2021-2027; 
- Opredeljene jasne razmejite odgovornosti med organi LAS in vodilnim partnerjem; 
- Ureditev razmerij naj še naprej opredeljuje partnerska pogodba in pogodba med LAS in 

vodilnim partnerjem, tako lahko LAS-i razmerja opredelijo glede na  značilnosti 
njihovega območja in partnerstva. Organi upravljanja morajo upoštevati pogodbena 
razmerja LAS/VP; 

 
 

2. LAS KOT POSREDNIŠKI ORGAN CLLD 
 

Pri obravnavi predloga o prevzemu nalog posredniškega organa smo zasledovali naslednje cilje: 

- Skrajšati postopek obravnave in potrjevanja projektnih vlog; 
- Preprečiti finančno izčrpavanje vodilnih partnerjev v primeru težav (pritožbe, sodni 

postopki,..); 
- LAS mora prvenstveno izvajati naloge razvojnika, animatorja in povezovalca v 

lokalnem okolju; 
 
Obravnavali smo tri različne možnosti oziroma kombinacije prenosa nalog posredniškega 
organa na LAS in posledice teh prenosov: 
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1. LAS prevzame naloge posredniškega organa v celoti; 
2. LAS prevzame naloge posredniškega organa v delnem obsegu (ZA - 19 od 29 LAS); 
3. LAS ne prevzame nalog posredniškega organa; 

 
Več kot polovica LAS zagovarja prevzem dodatne obveznosti pri izvajanju programa, vendar 
pod določenimi pogoji. 
LAS bi izvajali naslednje naloge: 

- Objava javnih pozivov, administrativni, finančni in vsebinski pregled vlog ter vodenje 
vseh postopkov v skladu s prejetimi pravili na nivoju LAS; 

- Potrjevanje projektov na nivoju LAS, ki so za organe upravljanja obvezujoči; 
- Spremljanje projektov in odobritve morebitnih vsebinskih in finančnih sprememb. 
- Vnašanje zahtevkov v informacijske sisteme (e-kmetija, e-MA ipd); 

Prevzete naloge organov upravljanja: 

- Odločbo, pogodbo z upravičenci sklene AKTRP/MGRT na podlagi sklepa LAS; 
- Obdelavo in kontrola zahtevkov, izplačila izvajajo plačilni organi (AKTRP, MGRT); 

 
Pogoji za delni prevzem nalog posredniškega organa:  

- Zagotoviti poenostavitev postopkov in pogojev za pripravo projektov (zmanjšanje 
obsega zahtevane dokumentacije, poenostavitev vrste stroškov in dokazil za stroške); 

- Potrebna je podrobna razmejitev nalog in odgovornosti LAS, vodilnega partnerja LAS 
in organov upravljanja; 

- V primeru prenosa dodatnih nalog PO na LAS bi bilo nujno potrebno povečati število 
zaposlenih (specializirana znanja) ter zgotoviti tudi finančna sredstva za dodatne 
zaposlitve (tehnična podpora,..); 

 

3. POENOSTAVITEV IZVAJANJA PRISTOPA CLLD 

 
1. Poenostavitve pri pripravi in izvajanju Strategije lokalnega razvoja Ukrep 19.1 

a. Prehod LAS-ov v novo programsko obdobje 2021 – 2027 brez ponovnih postopkov 
ustanovitve. 

b. Pripravljalna podpora se izplača v času priprave nove SLR (predplačilo), na osnovi 
predhodno pridobljenega statusa LAS s strani območja, za katerega se pripravlja SLR. 

2. Poenostavitev pri izvajanju projektov Ukrep 19.2, 19.3 
a. Sredstva za operacije sodelovanja LAS, se po vzoru nekaterih  EU držav, pa  tudi 

ESRR,  prenesejo direktno na posamezni LAS, brez javnega poziva. 
b. Avansiranje v višini 50% od vrednosti odobrenih sredstev za posameznega partnerja 

znotraj projekta, brez zagotavljanja garancij. 
c. Sprememba sredstev med postavkami znotraj projekta – vodilni partner LAS ima 

možnost odobriti prenos sredstev med postavkami znotraj projekta v višini do 20%. 
Dovoli se tudi sprememba kazalnikov, ki ne vplivajo neposredno na doseganje glavnih 
kazalnikov SLR.   
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d. Določijo se pavšalne vrednosti za izvedbo delavnic in dogodkov. Standardni strošek 
dela se uporabi tudi pri Ukrepih 19.2 in 19.3. 

e. Za vse stroške v projektu (tudi za tiste nad 2.000,00 EUR) je ob oddaji projekta 
potrebno priložiti le eno ponudbo. Velja za vse prijavitelje, tudi za tiste, ki niso 
zavezanci ZJN. 

f. DDV mora postati upravičen strošek v projektu, kadar deležniki v projektu ne morejo 
uveljavljati odbitnega deleža (npr. manjši zavodi, društva, občine..). 

g. Pavšal za manjše projekte povečati do 20.000 EUR nepovratnih sredstev. 
Poenostavljena prijava in zahtevek kot je to sedaj za projekte do višine 5.000 EUR 
skupnih upravičenih stroškov.   

3. Poenostavitve pri izvajanju nalog vodilnega partnerja LAS Ukrep 19.4 
a. Zagotoviti je potrebno ustrezno financiranje LAS – vodilnega partnerja tudi v 

prehodnem obdobju  - med dvema programskima obdobjema (predvidoma čas 2021 – 
2023). 

b. Stroški vodenja in koordinacije Ukrep 19.4 bremenijo vse vključene strukturne sklade 
in ne le vodilni sklad kot v tem programskem obdobju. 

c. Uveljavljanje stroškov dela vodilnega partnerja na osnovi letnih/polletnih  poročil o 
opravljenem delu brez časovnic in dokazil o izvajanju. Osnova za izplačilo je odločba 
o potrditvi LAS in SLR.  

d. Pri stroških za vodilnega partnerja se upoštevajo vsi zakonsko določeni dodatki  
(dopust, bolniška,..), ne samo efektivne ure.  

e. Stroški dela vodilnega partnerja Ukrep 19.4 se ne delijo med stroške animacije in 
tekoče naloge v takšnem odstotku kot v prejšnjem obdobju (50 : 50), ampak v korist 
tekočih stroškov. 

 
ZAKLJUČEK 

- Vstop vseh strukturnih skladov v izvajanje pristopa CLLD (EKSRP, ESRR, ESPR, 
ESS). 

- Program je potrebno finančno okrepiti, saj bo pristop CLLD za številne manjše občine 
edini vir financiranja investicijskih projektov. 

- Poenotenje pravil pri izvajanju pristopa CLLD pri vseh strukturnih skladih, enotna 
aplikacija za vnos projektov in zahtevkov.  

- Poenostavitev v smeri pavšalnih vrednosti in standardnih stroškov pri vseh ukrepih 
CLLD. 

- Potrebno bo zagotoviti financiranje LAS – vodilnega partnerja med obema 
programskima obdobjema, tudi zaradi zagotavljanja kontinuitete dela LAS in z 
upoštevanjem praks iz predhodnega programskega obdobjema.  

- Potrebno bo pristopiti k predfinanciranju projektov CLLD, brez bančnih garancij oz. 
drugih oblik finančnega zavarovanja. 

- Pri izvedbi projektov se bo potrebno skoncentrirati na doseganje rezultatov, ki so si jih 
deležniki s pripravo projekta zadali in ne toliko na tehnično – administrativne postopke. 
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4. ČRPANJE SREDSTEV EVROPSKEGA SKLADA ZA 
POMORSTVO IN RIBIŠTVO 

 
Predlog: 
ESPR ostane ključen v program CLLD. Vplivno območje LAS za črpanje iz sredstev ESPR se 
razširi, tako da bodo do črpanja sredstev iz tega strukturnega sklada upravičeni tudi upravičenci 
iz tistih LAS, ki do sedaj dostopa do teh sredstev niso imeli. 
Obrazložitev: 
Upravičenci (ribogojci,…) se v tem programskem obdobju srečujejo s problemom, da imajo 
sedež dejavnosti v LAS, ki nima dostopa do sredstev ESPR. Rešitev gre v smeri: 

- da se vplivno območje LAS, ki vključujejo ESPR razširi na območja sosednjih LAS , 
vendar le za izvajanje aktivnosti ESPR, ali 

- da se oblikujejo LAS le za črpanje sredstev ESPR (npr. 4 – 5 LAS, ki bi pokrivali 
območje celotne Slovenije).     

 
Navedene predloge želimo predstaviti tudi na sestanku s KO CLLD, saj smo mnenja, da 
bomo z skupnim sodelovanjem oblikovali in postavili ustrezno podlago za uspešno 
izvajanje programa CLLD v naslednjem programskem obdobju. Iz tega razloga vas 
prosimo za termin sestanka s predstavniki KO CLLD in odgovornimi za načrtovanje SKP 
in EKP v obdobju 2021-2027. 
 
 
Predsednik DRSP 
Aleš Zidar 
 
Predsednik komisije CLLD  
Mag. Roman Medved 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V vednost: 

- dr. Jože Podgoršek, minister, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
- Zdravko Počivalšek, minister, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
- Zvonko Černač, minister, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko 

kohezijsko politiko 


