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Spoštovani,  

 

Na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP), 

Koordinacijski odbor CLLD, ste posredovali dopis, v katerem nas seznanjate s predlogi, 

ki ste jih pripravili na osnovi anket in posvetov s slovenskimi lokalnimi akcijskimi 

skupinami (v nadaljevanju: LAS), ki bi prispevali k učinkovitejšem izvajanju lokalnega 

razvoja, ki ga vodi skupnost (v nadaljevanju: CLLD), v naslednjem programskem 

obdobju. 

 

Seznanjamo vas, da smo vaše predloge proučili v okviru Medresorske delovne skupine 

za izvajanje CLLD po 2020 (v nadaljevanju: MDS CLLD 2021-2027), v kateri sodelujejo 

predstavniki vseh v CLLD vključenih skladov. V nadaljevanju vam podajamo odgovore, 

ki upoštevajo zakonodajne predloge za finančno perspektivno 2021-2027, in sicer 

predlog uredbe o skupnih določbah za ESI sklade (v nadaljevanju: uredba CPR) ter 

predlog uredbe o strateških načrtih skupne kmetijske politike (v nadaljevanju: uredba 

SN).   

 
 

1. ORGANIZACIJSKA OBLIKA LAS V OBDOBJU 2021-2027 

V skladu z določili zakonodajnega predloga uredbe CPR, LAS sestavljajo predstavniki 

javnih in zasebnih lokalnih socio-ekonomskih interesov, v katerih nobena posamezna 

interesna skupina ne nadzoruje odločanja. Zagotoviti je potrebno, da LAS izberejo enega 
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partnerja iz skupine za glavnega partnerja v upravnih in finančnih zadevah ali se združijo 

v strukturo s splošnim pravnim statusom.  

 

Glede na določila zakonodajnih predlogov in izkušnje obdobja 2014-2020 menimo, da 

nadaljujemo z obstoječo prakso ter da se v finančni perspektivi 2021-2027 LAS oblikuje 

kot pogodbeno partnerstvo, z jasno razmejitvijo odgovornosti in poenotenje nalog med 

LAS in vodilnim partnerjem do drugih deležnikov.  

 

Pristop CLLD se bo v Sloveniji predvidoma izvajal na način »3+1«, kar pomeni, da se bo 

CLLD v okviru EKSRP, ESS+ in ESRR izvajal čim bolj poenoteno, medtem kot se bo 

CLLD, ki se financira iz evropskih sredstev Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in 

akvakulturo (ESPRA), izvajal ločeno. Vsi pristopi CLLD bodo spoštovali določbe uredbe 

CRP in uredbe, specifične za posamezen sklad. EKSRP, ESS+ in ESRR bodo imeli 

skupno nacionalno uredbo, ESPRA pa bo imela svojo nacionalno uredbo za izvajanje 

CLLD. V skladu z zakonodajnim predlogom uredbe CPR mora država članica, če je 

podpora strategijam na voljo iz več kot enega sklada, pripraviti skupni razpis za izbor teh 

strategij. Za LAS, ki bodo črpali sredstva iz EKSRP, ESS+ in ESRR bo potrebno pripraviti 

skupen javni poziv, opredeliti merila za izbor strategij in LAS, ustanoviti odbor oz. 

komisijo za izbor ter strategije in s tem LAS odobriti najkasneje v 18 mesecih od datuma 

odobritve zadnjega operativnega programa.   

MDS CLLD 2021-2027 proučuje ustreznost sedanjih pogojev za oblikovanje in delovanje 
LAS in morebitno potrebo po spremembah le-teh. Glede teh pogojev bi si želeli odprto 
diskusijo na posebnem sestanku z LAS. 

 
 

2. LAS KOT POSREDNIŠKI ORGAN CLLD 

 

V skladu z zakonodajnim predlogom LAS opravlja naslednje naloge: 
  

a) krepitev zmogljivosti lokalnih akterjev za razvoj in izvajanje operacij;  

b) priprava nediskriminatornega in preglednega izbirnega postopka in meril, ki 

preprečujejo navzkrižja interesov in zagotavljajo, da nobena posamezna 

interesna skupina ne nadzoruje odločitev o izbiri;  

c) priprava in objava razpisov za zbiranje predlogov;  

d) izbor operacij in določitev zneska podpore ter predložitev predlogov organu, 

odgovornemu za končno preverjanje upravičenosti pred odobritvijo;  

e) spremljanje napredka pri doseganju ciljev strategije;  

f) vrednotenje izvajanja strategije.  

Organi upravljanja lahko LAS imenujejo za posredniške organe, če se jim določi naloge, 

ki niso zajete v točkah a) do f) in ki spadajo v pristojnost organa upravljanja ali plačilne 

agencije. Ugotavljamo, da so LAS že v obdobju 2014-2020 izvajali določene naloge kot 

npr. objava javnih pozivov, pregledovanje in odobravanje vlog na ravni LAS, s čimer so 



 

 
 

pridobili tako znanje kot izkušnje na tem področju. Za naslednje programsko obdobje je 

predvidena poenostavitev administrativnih postopkov odobravanja vlog in zahtevkov, 

vendar pa je glede na zakonodajni predlog končna odločitev glede upravičenosti še 

vedno v pristojnosti resornega kontrolnega organa.  

 

Prenos določenih dodatnih nalog na LAS bi pomenilo nove administrativne naloge za 

LAS, potrebo po dodatni kadrovski okrepitvi LAS oziroma povečanje finančnih sredstev 

za te namene, kar pa glede na predviden obseg sredstev za CLLD v 2021-2027 težko 

zagotovimo. Menimo, da so LAS v sedanjem obdobju pridobili številna znanja in 

izkušnje, da lahko z obstoječim delnim prenosom nalog na LAS nadaljujemo tudi po letu 

2020, pri čemer pa se zavzemamo za poenostavitev postopkov in pogojev za pripravo 

projektov. Sprememba pri prenosu obveznosti zaenkrat ni predvidena.  

 

  
3. POENOSTAVITEV IZVAJANJA PRISTOPA CLLD 

Za učinkovito izvajanje pristopa CLLD v prihodnje so potrebne poenostavitve na vseh 

nivojih: zakonodaja, skrajšanje administrativnih postopkov znotraj resornih ministrstev in 

v povezavi z drugimi resorji, poenostavitev pogojev za upravičenost do največje možne 

mere, uvesti poenostavljene oblike stroškov. Poenostavitev izvajanja in poenotenje 

postopkov je ena izmed ključnih nalog MDS CLLD 2021-2027. V okviru posameznih 

skladov pa že delujejo manjše skupine, ki se ukvarjajo s pripravo poenostavljenih oblik 

stroškov. 

 

Številne poenostavitve so bile uvedene že v tem programskem obdobju in z njimi želimo 

nadaljevati tudi v prihodnje. Za naslednjo perspektivo se poenostavitve med drugim 

predvidevajo na naslednjih področjih: 

 
(a) Priprava SLR in posledično postopek potrditve SLR in LAS: pripravlja se 

poenostavljen obrazec SLR, krajši postopek potrjevanja in usklajevanja med 

skladi, ponastavitve pri spremembah SLR.  

(b) Pripravljalna podpora: metodologija za pavšalno izplačilo pripravljalne podpore 

je v pripravi. Proučuje se tudi možnost izplačila pripravljalne podpore iz naslova 

tranzicijskega obdobja pri EKSRP.  

(c) Sredstva za operacije sodelovanja: sredstva za operacije sodelovanja bodo pri 

vseh skladih skupnega CLLD vključena  v SLR.  

(d) Možnost predplačil za posamezna operacije: predplačila za posamezne 

operacije bodo zagotovljena v skladu z zakonodajnim predlogom in nacionalno 

zakonodajo.  

(e) Uvedba  poenostavljenih oblik stroškov na področju izvajanja projektov: člani 

MDS CLLD 2021-2027 aktivno sodelujemo v delovnih skupinah posameznih 

skladov, na katerih se proučujejo možnosti uporabe različnih oblik 

poenostavljenih stroškov.  

 

 



 

 
 

4. ČRPANJE SREDSTEV EVROPSKEGA SKLADA ZA POMORSTVO, 

RIBIŠTVO IN AKVAKULTURO 

V okviru prihodnjega Operativnega programa za izvajanje ESPRA bo pristop CLLD ena 

izmed prioritet programa. Pri LAS, ki bodo izvajali CLLD na podlagi ESPRA, se 

predvideva razširitev in ustanovitev novih LASR, tako, da se bo izvajanje razširilo na 

celotno Slovenijo.  

 
Za LAS, ki bodo sredstva črpali iz ESPRA, bo pripravljen ločen javni poziv in postopek 

potrditve SLR in LAS.  

 

 
5. TERMINSKI NAČRT za nadaljnje delo z deležniki 

Komunikacija in sodelovanje med vsemi deležniki se je izkazalo za zelo uspešen in 

pravilen način delovanja, z jasnim ciljem učinkovitega izvajanja pristopa CLLD na 

celotnem teritoriju Slovenije. S tem načinom dela želimo nadaljevati tudi v prihodnje. V 

tem dopisu smo pripravili odgovore na ključne tematike, saj so programski dokumenti za 

vse v CLLD vključene sklade še v pripravi in v usklajevanju z Evropsko komisijo.  

 

Podrobneje pa bi se o nadaljnjih korakih priprav na izvajanje pristopa CLLD po letu 2020 

in o vaših predlogih pogovorili na videokonferenci, ki bi jo izvedli dne 17. 12. 2020 v 

dopoldanskih urah.  

  

 

 

S spoštovanjem, 

 

    Alina Cunk Perklič, l.r. 

    Vodja Medresorske delovne skupine  

                          CLLD 2021-2027  

 

 

 

Poslano: 

- Naslovniku po elektronski pošti  

 

 

V vednost: 

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Jože Podgoršek, minister, 

joze.podgorsek@gov.si  

- Služba Vlade za razvoj in kohezijsko politiko, g. Zvonko Černač, minister, 

gp.svrk@gov.si 

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, g. Zdravko Počivalšek, minister, 

gp.mgrt@gov.si 

- Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, g. Ervin Kosi, v.d. generalnega 

direktorja, aktrp@gov.si 

- Vsem LAS po elektronski pošti 
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