
 

 
 

Slavina 31, 6258 Prestranek 
Tel.: 05 7112 335, GSM: 031 339 789; www.drustvo-podezelje.si; info@drustvo-podezelje.si 

 

1 

Ilirska Bistrica, 1.4.2021 

 

 
MKGP 
KO CLLD 
Dunajska 22 

1000  LJUBLJANA 

 

Zadeva: Predlog delitve tranzicijskih sredstev CLLD in realizacija mejnikov izvajanja SLR LAS 

 

Spoštovani, 

Člani Komisije CLLD pri DRSP smo bili s strani lokalnih akcijskih skupin opozorjeni na dve zadevi, ki sta 
trenutno zelo aktualnimi in k reševanju katerih bo potrebno pristopiti nemudoma, in sicer:  

- Odziv na predlog delitve tranzicijskih sredstev EKSRP v obdobju 2021 – 2022  
-  Predlog mejnikov SLR 2022 

V nadaljevanju podajamo obrazložitev.  

Predlog delitve tranzicijskih sredstev  EKSRP v obdobju 2021 – 2022 (Predlog 10. spremembe PRP) 

Dne 23. 3. 2021,  se je srečanja Skupščine  DRSP udeležila predstavnica MKGP, ki je med drugim 
predstavila tudi izvajanje pristopa CLLD v tranzicijskem obdobju 2021 – 2022. Prehodno odboje  
omogoča Uredba 2020/2220/EU, ki določa, da se sredstva novega obdobja razdelijo po pravilih 
preteklega obdobja, s tem pa ostaja v veljavi tudi pravilo, po katerem mora  država članica EU najmanj 
5% sredstev PRP nameniti za izvajanje programa Leader. V celotnem razrezu sredstev to predstavlja 11 
mio EUR sredstev EKSRP.  

Predlog 10. spremembe PRP  za Ukrep Leader predvideva, da se tranzicija sredstva Leader razdelijo na: 
- podukrep Pripravljalna podpora  za nove SLR (CLLD po 2021);  
- obstoječi podukrep 19.3 – Sodelovanje  LAS, za pripravo projektov za uresničevanje ciljev 

zapisanih v resoluciji »od vil do Vilic  za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem« in  
- obstoječi podukrep 19.4  vodenje in animacija.  

Lokalne akcijske skupine se z odločitvijo, da se tranzicijska sredstva razporedijo na ukrep pripravljalna 
podpora in ukrep vodenje in animacija, strinjajo, z prerazporeditvijo sredstev le na Ukrep 19.3 – 
sodelovanje LAS pa se ne strinjajo.  

V hitri anketi, ki jo je pripravilo DRSP za LAS je na vprašanje: na kateri od obeh predlaganih ukrepov 
19.2 ali 19.3 se razporedijo tranzicijska sredstva,  od 31 sodelujočih LAS, 28  LAS odgovorila da na  
podukrep 19.2 in le 3 LAS, da se sredstva prenesejo na podukrep 19.3. 

Takšen odgovor je posledica slabih izkušenj, ki jih imajo lokalne akcijske skupine z izvedbo zadnjega 
javnega poziva. Ta je potreben temeljite evalvacije. Kljub temu, da se je poziv zaključil februarja lani, 
še vedno niso rešene vse pritožbe.  Priprava projektov sodelovanja zahteva veliko časa in energije, 
izplen pa je zelo negotov in se lahko zgodi, da bodo  nekatere lokalne akcijske skupine ostale brez 
tranzicijskih sredstev za izvedbo projektov.  
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Že iz poenostavitev, ki smo jih konec meseca februarja na povabilo KO CLLD poslali na MKGP, je 
razvidno, da sedanji način javnih razpisov za projekta sodelovanja, lokalnim akcijskim skupinam ne 
ustreza, zato je bila predlagana sprememba, da se sredstva za projekte sodelovanje razdelijo med LAS 
že ob potrditvi strategij. Lokalne akcijske skupine se v nadaljevanju same odločajo kdaj in s katerimi 
lokalnimi akcijskimi skupinami (nacionalnimi in tujimi) se bodo povezovale in k realizaciji katerih 
ukrepov iz lokalne razvojne strategije bodo prispevale.  

 

Realizacija mejnikov SLR 2022 (Uredba CLLD, 52. člen, 9. odstavek) 

Uredba CLLD v 9. odstavku 52. člena (sankcije za neizpolnjevanje obveznosti) določa, da se, če se s 
pregledom doseganja ciljnih vrednosti kazalnikov v letu 2022 ugotovi, da LAS z odobrenimi operacijami 
ne dosega najmanj 50 odstotkov ciljnih vrednosti kazalnikov, določenih v SLR, zaustavi izplačilo 
sredstev iz naslova podukrepa 19.4. 

V 19. členu Uredbe (pregled uspešnosti) je navedeno, da se pregled ciljnih vrednosti kazalnikov na 
podlagi odobrenih operacij opravi leta 2022. Presečni datum ni naveden (za pregled mejnikov leta 2019 
je bil datum 31. 12. 2018). 

V kolikor bo presečni datum za pregled ciljnih vrednosti kazalnikov v letu 2022 31. 12. 2021, bo veliko 
LAS imelo težave z doseganjem kazalnikov (50 % doseženih vrednosti), to pa po sedanji Uredbi (52. 
člen) pomeni zaustavitev izplačil podukrepa 19.4 »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije«. 

Razlogi za nedoseganje 50 % vrednosti kazalnikov:  
- Podaljševanje izvajanja operacij in rokov za oddajo vlog na javne pozive LAS zaradi epidemije 

COVID-19. 
- LAS-i so v letih 2019 in 2020 prejeli dodatna sredstva (EKSRP in ESRR), ki jih je bilo potrebno 

umestiti v SLR, razpisati, izbrati vloge in izvesti operacije – večina še ne bo izplačanih do konca 
leta 2021. 

 

LAS nima možnosti vplivanja na izvajanje operacij (upravičenci lahko zaprosijo za podaljšanje, LAS 
prošnje posreduje ARSKTRP ali MGRT), prav tako LAS nima neposrednega vpliva na potrjevanje 
operacij in izplačila, zato menimo, da zaustavitev izplačil za tekoče stroške in stroške animacije iz 
tega naslova ni upravičena. 

Predlagamo spremembo Uredbe CLLD na način, da se določi pregled ciljnih vrednosti in preveritev 
doseganja 50 % ciljnih vrednosti kazalnikov na datum 31. 12. 2022. 

Predlagamo, da se člani KO CLLD in Komisije CLLD čimprej sestanemo na spletnem srečanju in skupaj 
pregledamo možnosti in poiščemo rešitve, ki bodo omogočile kar se da nemoteno izvajanje pristopa 
CLLD še naprej in v  korist vseh vključenih.  

 

Lep pozdrav, 

 

Pripravila:        Predsednik 

Jožica Povše         Aleš Zidar 

 


