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Slavina, 16.12.2019 

 

Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije,  

župani občin Slovenije, LAS in ostala zainteresirana javnost 

  

Zadeva: Izvajanje programa lokalnega razvoja 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«. 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.  

V sedanjem programskem obdobju je za izvedbo programa CLLD namenjenih 96,5 mio evrov 

nepovratnih sredstev iz treh evropskih strukturnih skladov:  

• iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 53,4 mio evrov,  

• iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) 37,4 mio evrov in  

• iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) 6,7 mio evrov. 

V letošnjem letu so se intenzivirala pogajanja in prizadevanja za primerno razdelitev evropskih 

sredstev, do katerih bo Slovenija upravičena v programskem obdobju 2021 – 2027. 

Evropska komisija je s tem namenom že pripravila predloge uredbe, ki postavlja osnovne okvirje za 

izvajanje programa lokalnega razvoja. Evropska komisija bo podala samo osnovne usmeritve o 

izvajanju, podrobnosti o administrativnem izvajanju in obsegu dodeljenih sredstev za CLLD pa bodo 

prepuščene posameznim državam. 

V Sloveniji so po doslej znanih informacijah predlagane naslednje rešitve: 

1. V izvajanje CLLD se poleg dosedanjih evropskih skladov vključi še Evropski socialni sklad. 

2. Iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja se za izvajanja CLLD nameni 5 % 

razpoložljivih sredstev. 

3. Iz Evropske kohezijske politike (Evropski regionalni in Evropski socialni sklad) se za namen 

izvajanja CLLD nameni 1 % razpoložljivih sredstev. 
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Ker v tem trenutku ne razpolagamo s podatki o celotni višini evropskih sredstev iz kmetijske in 

kohezijske politike do katerih bo upravičena Slovenija, ne moremo predvideti obsega celotnih sredstev 

za izvajanje CLLD, vendar lahko glede na celotno zmanjšanje EU sredstev pričakujemo posledično večje 

znižanje tudi za namen izvajanja CLLD. 

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 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. Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo mora tudi v naslednjem programskem obdobju ostati 

sestavni del programa CLLD. 

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 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 regij, kjer so tudi predstavniki Slovenije, je takšen predlog podprl na 136. 

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

Predlagamo, da Lokalne akcijske skupine, občine, združenja občin in druge institucije aktivno podprejo 

navedene predloge in da v skupno korist dosežemo povečanje obsega sredstev za izvajanje programa 

CLLD. Iz tega razloga je pomembno na vsakem koraku zahtevati uveljavitev teh predlogov, še posebej 

pa to velja za razvojne svete kohezijskih regij vzhodne in zahodne Slovenije.  

Prosimo vas, da po svojih močeh prispevate k uveljavitvi pobud, saj bomo le na ta način uspeli dvigniti 

ali vsaj zadržati višino sredstev za sofinanciranje iz program CLLD, ki bo z vstopom Socialnega sklada še 

bolj pomembnejši vir sofinanciranja projektov lokalnih interesov.  

 

Predsednik Komisije za CLLD pri DRSP:     Predsednik DRSP: 

Roman MEDVED  l.r.          Aleš ZIDAR  l.r. 

 


