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

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister Zdravko Počivalšek 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, minister Janez Cigler Kralj 

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, minister Zvonko Černač 

 

 

Zadeva: Izvajanje programa Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 
2021 - 2027 

 

Spoštovani, 

V začetku prejšnjega leta (10.1.2020) smo v imenu slovenskih LAS na pristojna ministrstva že poslali 

dopis z predlogi za pripravo in izvajanje programa CLLD v novem programskem obdobju 2021 – 2027 s 

katerim smo se želeli aktivno vključiti v razpravo o pripravi novih programskih dokumentov. V tem času 

smo sodelovali na več sestankih s predstavniki organov upravljanja EU skladov v Sloveniji, prav tako 

smo bili aktivni na lokalnem, regionalnem in evropskem nivoju, kjer smo se o programskih dokumentih 

pogovarjali z deležniki in neposrednimi uporabniki sredstev iz evropskih skladov. Na osnovi njihovih 

pobud in dogovorov vam še enkrat posredujemo osnovne predloge za vključitev CLLD v slovenske 

programske dokumente. 

Program Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD), ki ga izvajajo Lokalne akcijske skupine (LAS) v okviru 

evropske kmetijske in kohezijske politike, predstavlja orodje pri spodbujanju celovitega in 

uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor«. Lokalnemu prebivalstvu 

omogoča, da z oblikovanjem lokalnih partnerstev oz. lokalnih akcijskih skupin aktivno odloča o 

prednostnih nalogah in razvojnih ciljih lokalnega območja, vključno z viri financiranja za doseganje 

ciljev. Društvo za razvoj slovenskega podeželja z vključenimi  33 Lokalnimi akcijskimi skupinami 

usklajuje izvajanje programa CLLD in pomembno prispeva k boljšemu izvajanju programa. 

Da bi v naslednjem programskem obdobju lahko uspešno izvajali program lokalnega razvoja, izboljšali 
pogoje za življenje in delo podeželskega prebivalstva ter omogočili uravnotežen lokalni razvoj 
predlagamo naslednje: 

1. Iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja se za izvajanja LEADER/CLLD nameni 8 

% razpoložljivih sredstev. 

2. Iz Evropske kohezijske politike (Evropski regionalni in Evropski socialni sklad) se za izvajanje 

CLLD nameni 8 % razpoložljivih sredstev. 

3. Na podlagi 25. člena redloga Uredbe evropskega parlamenta in sveta o določitvi skupnih 

določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, 
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Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje 

ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in 

vizume predlagamo da se za glavni sklad pri izvajanju programa CLLD določi Evropski 

kmetijski sklad za razvoj podeželja. 

4. Nujna je poenostavitev in poenotenje vseh administrativnih in finančnih postopkov in s tem 

namenom določitev enotnih pravil za izvajanje programa (določitev glavnega sklada). 

 
Zgoraj navedene predloge so obravnavali in podprli organi naslednjih razvojnih regiji: 
 

1. Razvojni svet Primorsko-notranjske regije 

2. Svet Podravske regije 

3. Svet Severno Primorske (Goriške) razvojne regije 

4. Svet Ljubljanske urbane regije 

5. Svet Koroške regije 

6. Svet županov SAŠA regije 

7. Svet Pomurske razvojne regije 

8. Svet regije Jugovzhodna Slovenija 

9. Konzorcij ZORA – Združenje območnih razvojnih agencij Slovenije 

Svet regije Gorenjske bo navedene predloge obravnaval na svoji naslednji seji konec januarja 2021 in 
predvidoma podprl naše predloge. 
 
Predvsem je pomembno, da se zagotovi zadostna višina finančnih sredstev iz Evropske kohezijske 
politike. Sedanji predlog v višini 1 % kohezijskih sredstev ne bo imel pozitivnega vpliva na razvoj lokalnih 
območij, saj bi se v tem primeru dodeljena sredstva praktično prepolovila v primerjavi s sedanjim 
obdobjem.  
Predlog za povečanje na najmanj 8 % podpirajo tudi v evropskem združenju lokalnih akcijskih skupin 
(ELARD). Evropski odbor regiji, kjer so tudi predstavniki Slovenije, je predlog za povečanje sredstev iz 
EKP na 8 % podprl na 136. plenarnem zasedanju Evropskega odbora regij (OR), ki je potekalo 7. in 9. 
oktobra 2019 v Bruslju. 

 
Glede na pisno podporo večine razvojnih regij prosimo, da navedene predloge upoštevate 
pri pripravi programskih dokumentov 2021 – 2027. 
 
 
 

Predsednik DRSP: 

  Aleš Zidar 

 

 

 

 

Priloge: 

- Sklepi organov razvojnih regiji 
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IZPIS SKLEPA 

39. SEJE SVETA PODRAVSKE REGIJE 

z dne 14. september 2020 

 

Sklep 7/39: 

Svet podravske regije podpira predlog Društva za razvoj slovenskega podeželja, da se 

sredstva CLLD v finančni perspektivi 2021-2027 zagotovijo v zadostnem obsegu, ki bo 

omogočal nadaljnje uspešno izvajanje programa lokalnega razvoja. 

Svet Podravske regije s tem podpira naslednje: 

1. Iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja se za izvajanja LEADER/CLLD nameni 

8 % razpoložljivih sredstev. 

2. Iz Evropske kohezijske politike (Evropski sklad za regionalni razvoj in Evropski socialni 

sklad) se za izvajanje CLLD nameni 8 % razpoložljivih sredstev. 

3. Na podlagi 25. člena redloga Uredbe evropskega parlamenta in sveta o določitvi skupnih 

določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, 

Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih 

zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za 

upravljanje meja in vizume predlagamo da se za glavni sklad pri izvajanju programa CLLD 

določi Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. 

4. Nujna je poenostavitev in poenotenje vseh administrativnih in finančnih postopkov in s 

tem namenom določitev enotnih pravil za izvajanje programa (določitev glavnega 

sklada). 

 

            dr. Darinka Fakin 

               podpredsednica Sveta podravske regije 

 

 











 

 

                                                                               SVET KOROŠKE REGIJE 
________________________________________________________ 

  Datum:  23. 9. 2020  
Številka: 013-0001/2020 -15 

 
_________________________ 
Služba Vlade RS za razvoj in  
evropsko kohezijsko politiko 
Kotnikova 5 
1000 Ljubljana 
Zvonko Černač, minister 
 

      Zadeva:   Izvajanje programa Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v 
                        programskem obdobju 2021 - 2027 

 
 
Program Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD), ki ga izvajajo Lokalne 
akcijske skupine (LAS) v okviru Programa razvoja podeželja Republike 
Slovenije 2014–2020 (PRP) in evropske kohezijske politike, predstavlja orodje 
pri spodbujanju celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po 
pristopu »od spodaj navzgor«. 
 
Svet Koroške regije, ki ga sestavlja 12 županov koroških občin soglasno 
podpira pobudo društva za razvoj slovenskega podeželja,  da bi tudi v 
programskem obdobju 2021 -2027 ta mehanizem lahko uspešno izvajali in 
tako izboljšali pogoje za življenje in delo  prebivalcev na podeželju in s tem 
pomembno prispevali k uravnoteženemu lokalnemu razvoju. 
Svet Koroške regije je na 2. redni seji, ki je bila 23. 9. 2020 sprejel naslednji 
sklep: 
 
SKLEP 6/4:  
 

Svet Koroške regije podpira pobudo Društva za razvoj slovenskega 
podeželja, da se sredstva za CLLD  v finančni perspektivi 221-2027 
zagotovijo v zadostnem obsegu, ki bo omogočal nadaljnje uspešno 
izvajanje programa lokalnega razvoja. 

 
S tem Svet koroške regije podpira naslednje: 
 
1. Iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja se za izvajanja 

LEADER/CLLD nameni 8 % razpoložljivih sredstev. 

2. Iz Evropske kohezijske politike (Evropski regionalni in Evropski socialni 

sklad) se za izvajanje CLLD nameni 8 % razpoložljivih sredstev. 

3. Na podlagi 25. člena predloga Uredbe evropskega parlamenta in sveta o 

določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem 

socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za 

pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in 

migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in 

vizume predlagamo da se za glavni sklad pri izvajanju programa CLLD 

določi Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. 

 

 



 

 

                                                                               SVET KOROŠKE REGIJE 
________________________________________________________ 

 

 

4. Nujna je poenostavitev in poenotenje vseh administrativnih in finančnih 

postopkov in s tem namenom določitev enotnih pravil za izvajanje programa 

(določitev glavnega sklada). 

 
 
Predvsem je pomembno, da se zagotovi zadostna višina finančnih sredstev iz Evropske 

kohezijske politike. Sedanji predlog v višini 1 % kohezijskih sredstev ne bo imel pozitivnega 

vpliva na razvoj lokalnih območji, saj bi se v tem primeru dodeljena sredstva praktično 

prepolovila v primerjavi s sedanjim obdobjem.  

 
 
Predlog za povečanje na najmanj 8 % podpirajo tudi v evropskem združenju lokalnih 

akcijskih skupin (ELARD). Evropski odbor regiji, kjer so tudi predstavniki Slovenije, je predlog 

za povečanje sredstev iz EKP na 8 % podprl na 136. plenarnem zasedanju Evropskega 

odbora regij (OR), ki je potekalo 7. in 9. oktobra v Bruslju. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Predsednica 
SVETA KOROŠKE REGIJE 

Županja Občine Črna na Koroškem 
mag. Romana Lesjak  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





















Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ministrstvo za delo, druiino, socialne zadeve in enake mo:nosti

Sluiba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Litija, 11. 09.2020

Zadeva: lzvajanje programa Lokalnega razvora, ki ga vodi skupnost v programskem obdoblu 2021 _

2027

Spo5tovani,

v imenu Konzorciia ,)zoRA - Zdruienja obmoinih razvojnih agencij slovenije<, ki povezuje 16
obmoinih razvojnih agencij (Ekonomski inititut Maribor, ORA Krasa in Brkinov, ORp Osrednje Celjsko
- simbio, PRJ HALO, Prleika RA, RA Kozjansko, RA savinja, RA sinergija, RA sora, RA sotra, RA zgorn.re
Goren.lske, RC Koievje Ribnica, Rc srca slovenije, Rtc Bela krajina,Savinjsko-5aleika oRA, zRS BtsrRA
Ptui), med katerimi jih ima 11 tudi vlogo vodilnega partneria LAS, se pridruiujemo prizadevanjem
DruStva za razvoj slovenskega podeierja, da se v novem programskem obdobju 2021 - 2027 nameni
ustrezna sredstva in poenostavi postopke pri izvajanju programa CLLD, in sicer:

1. lz Evropskega kmetijskega skrada za razvoj podeielja se za izvajan.ia LEADER/CLLD nameni8 %
razpoloiljivih sredstev.

2. lz Evropske kohezijske politike (Evropski regionalni in Evropski socialni sklad) se za izva.janje
CLLD nameni 8 % razpoloiljivih sredstev.

3 Na podlagi 25. dlena redloga Uredbe evropskega parlamenta in sveta o doloditvi skupnih
dolodb o Evropskem skradu za regionarni razvoj, Evropskem sociarnem skradu prus,
Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribistvo in o finaninih pravilih zanje
ter za sklad za azir in migracije, skrad za notranjo varnost in rnstrument za upravrjanje meja in
vizume predlagamo da se za glavni sklad pri izvajanju programa CLLD dolodi Evropski kmetijski
sklad za razvoj podeielja.

4' Nujna je poenostavitev in poenotenje vseh administrativnih in finandnih postopkov in s tem
namenom dolotitev enotnih pravir za izvajanje programa (doroiitev gravnega skrada).

Predvsem je pomembno, da se zagotovi zadostna viSina finandnih sredstev iz Evropske kohezijske
politike. Sedanji predlog v vi5ini 1 % kohezijskih sredstev ne bo imel pozitivnega vpliva na razvoj lokalnih
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obmoaji, saj bi se v tem primeru dodeljena sredstva praktiano prepolovila v primerjavi s sedan.iim

obdobjem.
Predlog za povedanje na najmanj 8 % podpirajo tudi v evropskem zdruienju lokalnih akcijskih skupin
(ELARD). Evropski odbor regiji, kjer so tudi predstavniki Slovenije, je predlog za povedanje sredstev iz

EKP na 8 % podprl na 136. plenarnem zasedanju Evropskega odbora regi.j (OR), ki je potekalo 7. in 9.

oktobra v Bruslju.

S spoitova njem,

Poslano po e-poiti:

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Aleksandra Pivec, ministrica,

sp.mksp @sov.si

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologilo, Zdravko Podivaliek, minister, gP.mgrt@eov.si

Ministrstvo za delo, druiino, socialne zadeve in enake moinosti, Janez Cigler Kralj, minister,

gp.mddsz@qov.si

Sluiba vlade za razvojin evropsko koheziisko politiko, Zvonko eernat, minister, gp.svrk@gov.si

Drultvo za razvoj slovenskega podeielja, Alei Zidar, predsednik, info@d rustvo-podezelie.si
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Mojca 5tepic,
vodja fronzorcija ZORA(i
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