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CLLD iz vidika LAS - načrt 

 Obdobje programiranja: 2010 – 2013 
 

 Obdobje priprav na izvajanje: 2014 – 2015 
 

 Obdobje izvajanja: 2016 – 2023 
 

 CLLD v drugih državah EU 
 

 Zaključki in priporočila 
 
 



Obdobje  programiranja  do 2013 

 EKSRP 
 Slovenija (poenostavitve in krepitev programa) 
 Potrebe po izboljšavah programa LEADER (zaostanki, nejasnosti 

glede sofinanciranja, vloga občin, statusna oblika LAS, državne 
pomoči) 

 Kampanja DRSP v imenu LAS (sestanki z MKGP, MF, parlamentarni 
odbor za kmetijstvo…) 

 Aktivna udeležba v procesu snovanja SKP 2014-2020 (sestanki, 
javne razprave, članki, 2. Podeželski parlament) 

 EU (greening and multifunding) 
 Razprava o SKP 2014 – 2020 v okviru Evropske mreže za 

podeželje (javne razprave, strokovna posvetovanja, pisni predlogi 
- ARC) 

 Sodelovanje v stalnih telesih ENRD (Coordination Committee in 
LEADER Sub-committee – PREPARE in ELARD) 



Obdobje  programiranja  do 2013 

 ESRR 
 Slovenija (predlogi za uvedbo CLLD) 
 Predlogi DRSP v imenu LAS za umestitev CLLD med ukrepe (pisni 

predlogi na MKGP, MGRT, MF, MDDSZ) 
 Domet razprav o RRP: CTN 
 Javne razprave o Partnerskem sporazumu (preslišani brez pojasnil 

o razlogih) 
 Moč argumentov zamenja argument moči: Sveti Kohezijskih regij in 

Evropska komisija  
 EU (zbliževanje direktoratov - multifunding) 
 Udeležba na strokovnih posvetovanjih DG Regio o principih 

„bottom – up“ in „multifunding“ 
 Sodelovanje preko PREPARE in ELARD v javnih razpravah na 

medsektorskih dogodkih 



Obdobje priprav na izvajanje do 2015 

 CLLD ukrep vključen v Partnerski sporazum 
 (Številne) Pripombe na vsako verzijo Uredbe CLLD 
 Udeležba v javni razpravi 
 Organiziranje strokovnih posvetovanj 

 Zaključevanje programa LEADER 
 Prenos pristojnosti iz MKGP na AKTRP (sprememba pravil in 

zahtev med izvajanjem programa, poostritev nadzora, 
povečanje administrativnih ovir) 

 Uredba CLLD  
 Lahko bi bila sprejeta v pričetku 2014 
 Nepotreben 1 - 2 letni zaostanek 
 Kljub objavi precej neznank (druga urbana območja, 

državne  pomoči, katalog stroškov ipd.) 
 
 
 

 



Obdobje izvajanja 2016 - 2023 

 Povečan skupni obseg sredstev za izvedbo programa 
 Skrajšano obdobje izvajanja zaradi poznega pričetka (zaostanek 

za razvitejšimi najmanj 1 leto) 
 Nejasnosti glede postopkov izbora vodilnega pratnerja (državne 

pomoči – javna naročila) 
 Nerazumljivo hitenje s preverjanjem v 2019 
 Preusmerjanje lokalnih skupnosti iz ukinjenih ukrepov Obnova vasi in 

Ohranjanje kulturne dediščine na CLLD (obljube o možnostih 
izvajanja investicij – ali so realne?) 

 Administrativna zapletenost izvajanje programa CLLD (upoštevanje 
vseh pravil EKSRP, ESRR in ESPR) 

 Kljub vsem oviram smo LAS pozitivno naravnani glede pričakovanih 
učinkov izvajanja programa CLLD 

 Legitimnost drobljenja LAS za optimiranje upravičenih sredstev 



CLLD v drugih državah EU 

 Uvedba ukrepov CLLD ni obvezna, LEADER obvezen: 
 16 x da: BG, CZ, DK, ES, FI, FR, HU, IT, LT, LV, PL, SE, SI, SK in UK 
 8 x ne: AT, BE, EE, HR, IE, LU, MT, in NL 
 4 x morda: CY, DE, GR in RO 

 Kombiniranje skladov v CLLD ukrepu: 
 EKSRP + ESRR: SK  
 EKSRP + ESRR + ESPR: SI 
 EKSRP + ESRR + ESF: CZ, HU 
 EKSRO + ESRR + ESF + ESRP: BG, ES, IT, PL, PT, RO, SE, UK 

 Različne oblike koordinacije CLLD (skupno ministrstvo (SE), 
skupni nadzorni odbor (UK), vodilno ministrstvo (SK), nacionalna 
konferenca (CZ) 



Splošni zaključki glede procesov 

 Civilna družba želi in mora sooblikovati podobo in 
ureditev države 

 Civilna družba je organizirana in strokovno 
kompetentna 

 Preprečevanje vpliva civilne družbe na odločanje 
bo imelo večplastne posledice 

 Sodobna država mora biti sposobna spreminjati 
razmerja moči in stukturo, sicer nima prihodnosti 



Priporočila LAS glede izvajanja CLLD 

 POENOSTAVITEV 
 Nujna je administrativna poenostavitev izvajanja ukrepa CLLD 
 Odpravljanje administrativnih ovir ne pomeni slabšanje kvalitete 

izvajanja programa 

 DOSTOPNOST 
 Zaradi administrativne zahtevnosti in zaradi finančnih bremen 

(predfinanciranje in sofinanciranje), prihaja do izključevanja 
majhnih in nemočnih – preprečiti je otrebno tovrstno diskriminacijo 

 UČINKOVITOST 
 Multiplikativni učinki iniciativ, ki prihajajo od spodaj navzgor 

(„bottom – up“) so nedvomni, rezultati drobnega semenskega 
kapitala pa v primerjavi z velikimi investicijskimi projekti veliko 
bolj „po meri“ ljudi 



Kontakt: Goran Šoster 
  www.drustvo-podezelje.si  
  www.las-prlekija.si  

Hvala za pozornost ! 

http://www.drustvo-podezelje.si/
http://www.las-prlekija.si/
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