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Pojasnila v zvezi z zaključki posveta »Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga izvaja skupnost 

(CLLD) danes in jutri«, sprejetimi na 7. seji Državnega sveta 

 

 

 

Državni svet Republike Slovenije je na 7. seji 16. 5. 2018 obravnaval zaključke posveta z 

naslovom »Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) danes in jutri«. Predstavniki 

skladov vključenih v skupni pristop Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (v nadaljnjem besedilu: 

CLLD) so proučili zaključke posveta. V nadaljevanju podaja Vlada Republike Slovenije pojasnila 

v zvezi s posameznimi zaključki. 

 

K 1. in 2. zaključku: 

1.Zaradi pozitivnega vpliva na lokalni razvoj je nujno spodbujati in krepiti program CLLD, ki je 

dobrodošel in fleksibilen instrument in omogoča uresničevanje raznolikih projektov glede na 

potrebe lokalnega okolja in njegovih prebivalcev ter dopolnjevanje financiranja več evropskih 

strukturnih skladov. 

 

2.Vložiti je treba vse napore, da bodo razpoložljiva in odobrena sredstva vseh treh evropskih 

skladov sedanje finančne perspektive za izvajanje programa CLLD, ki pomembno prispeva k 

reševanju problemov in razvoju na lokalni ravni, v celoti počrpana, in s tem doseženi zastavljeni 

cilji. 

 

POJASNILO: 

S strani v CLLD vključenih Organov upravljanja (v nadaljnjem besedilu: OU) Evropskega 

kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: EKSRP), Evropskega sklada za 

regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: ESRR) in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 

(v nadaljnjem besedilu: ESPR) je bilo izvedenih že veliko aktivnosti za napredek pri izvajanju 

ukrepa, vendar rezultati na nekaterih področjih še niso vidni. 

 

Z namenom skrajšanja postopkov in poenostavitev je bila večkrat spremenjena in dopolnjena 

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 

(Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17 in 23/18; v nadaljnjem besedilu: Uredba CLLD). 

 

Z zadnjo spremembo Uredbe CLLD se skrajšuje postopek potrjevanja sprememb strategij 

lokalnega razvoja iz štirih mesecev na dva meseca. 

 

Za hitrejše postopke obravnave vlog in zahtevkov ter olajšave za stranke so bili sprejeti 

naslednji ukrepi:  

- Konec decembra 2017 so bile s spremembo Uredbe CLLD sprejete nekatere 

poenostavitve obračunavanja stroškov (pavšalni stroški, za določene oblike stroškov ne 

bo potrebno predložiti tržno primerljivih ponudb treh ponudnikov,…). V skladu s tem 

pričakujemo, da se bodo postopki skrajšali in da bodo kmalu vidni učinki.  

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1759
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- V okviru zadnje spremembe Uredbe CLLD se določenim potencialnim upravičencem 

dovoljuje do 50 EUR neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti na dan oddaje vloge. 

Določba velja za vse tri sklade vključene v ukrep. Sprememba ima spodbujevalni učinek 

pri izvajanju ukrepa, tako da se pričakuje več vlog oziroma predlogov operacij pri vseh 

skladih. 

 

Vsi navedeni učinki sprememb naj bi bili vidni šele čez nekaj mesecev. Prav tako  Uredba o 

spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v 

programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 72/17), ki je bila v Uradnem listu 

objavljena 15. 12. 2017, nima učinka na vloge, ki so bile na Agencijo Republike Slovenije za 

kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP) vložene pred uveljavitvijo 

spremembe Uredbe CLLD. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem 

besedilu: MKGP) skupaj z ARSKTRP intenzivno preučuje možnosti skrajšanja postopkov 

obravnave vlog in zahtevkov na ARSKTRP. 

 

Zaradi vzpostavitve in delovanja informacijskega sistema (eMA) za področje CLLD, se od 

začetka leta 2018, za ESRR, pospešeno izvaja pregled vlog in sklepanje Pogodb o 

sofinanciranju operacij. V skladu s tem je upravičencem omogočen tudi dostop za pripravo in 

izplačilo zahtevkov za izplačilo. 

 

Koordinacijski odbor CLLD, ki ga sestavljajo predstavniki OU vseh skladov ter kontrolnih 

organov, se redno sestaja ter sproti rešuje odprte zadeve. 

 

Organi upravljanja izvajajo redne delavnice in izobraževanja za lokalne akcijske skupine (v 

nadaljnjem besedilu: LAS), na katerih so predstavljene glavne pomanjkljivosti in napake pri 

vlogah in zahtevkih, predstavitev aplikacij za vnos vlog in zahtevkov ter predlogi za izboljšavo 

priprave vloge in posledično uspešnejšega izvajanja ukrepa.  

 

Vsakodnevno se odgovarja na vprašanja LAS na forumu ARSKTRP/MKGP. Odgovori se 

usklajujejo med MKGP, ARSKTRP in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (v  

nadaljnjem besedilu: MGRT) . 

 

ARSKTRP je pričel izvajati spletne seminarje za LAS, ki jih lahko LAS spremljajo preko 

računalnika in aktivno sodelujejo, postavljajo vprašanja in pripombe. ARSKTRP rešitve slabo 

pripravljenih vlog in zahtevkov rešuje z rednimi dopisi LAS-om. 

 

 

K 3. zaključku: 

3. Skrajšati je treba roke za pregled operacij in potrditev projektov na največ 3 mesece na 

podukrepu 19.2. »Podpora za izvajanje operacij v okviru Strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi 

skupnost«. V zvezi z zavrnitvijo vlog oz. večkratnimi pozivi za dopolnjevanje vlog zaradi napak 

velja opozoriti, da so napake različne in da manjše oz. birokratske napake (npr. napačno 

poročanje) ne bi smele vplivati na potrjevanje projekta. 

 

POJASNILO: 

Konec leta 2017 so bile z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega 

razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 72/17) 

sprejete nekatere poenostavitve obračunavanja stroškov, ki bodo zmanjšale administrativno 

obremenitev upravičencev in organov pristojnih za obravnavo vlog in zahtevkov: 

 

V okviru podukrepa 19.4 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, k i 

ga vodi skupnost«, se v letu 2018 uveljavlja standardni strošek na enoto za stroške dela 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3500
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zaposlenih pri vodilnem partnerju ter obračunavanje posrednih stroškov v obliki pavšalne 

stopnje v višini 15 odstotkov stroškov zaposlenih. 

 

Za stroške, za katere uporaba pavšala ni mogoča, ne bo potrebno predložiti tržno primerljivih 

ponudb treh ponudnikov ob vlogi oziroma zahtevku – npr. stroški za katere je na trgu le en 

ponudnik, stroške zaposlenih pri vodilnem partnerju oziroma stroške dela na projektu, za 

stroške prispevka v naravi… 

 

Za posamezen upravičen strošek v višini do največ 2000 EUR, zadostuje raziskava trga ter 

predložitev cenika, kataloga ali spletne ponudbe, namesto treh  ponudb. 

 

Učinki spremembe Uredbe CLLD bodo vidni šele čez nekaj mesecev, ker za vloge vložene pred 

objavo spremembe veljajo stari pogoji Uredbe CLLD. 

 

Na ARSKTRP se je z namenom hitrejše obravnave vlog iz podukrepov »Podpora za izvajanje 

operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« ter »Priprava in izvajanje 

dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« na novo zaposlilo 7 oseb. 

Dodatno pa se je z notranjimi prerazporeditvami okrepila tudi ekipa za obravnavo zahtevkov za 

izplačilo zahtevkov iz podukrepov »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« ter 

»Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, kjer 

je sedaj 6 zaposlenih. Skupno vloge in zahtevke za CLLD za sklad EKSRP obravnava 17 

zaposlenih. 

 

 

Na MGRT se pospešeno pregleduje predložene vloge. Do konec aprila je bilo predloženih 197 

vlog, od tega je do sredine maja 121 potrjenih. Trenutno je v obravnavi 40 vlog, 20 vlog še čaka 

na obravnavo. 

 

 

K 4. zaključku: 

4. Pregled in izplačila zahtevkov za podukrep 19.4. »Podpora za tekoče stroške in stroške za 

animacijo« je treba obravnavati prednostno in omogočiti normalno delovanje lokalnih akcijskih 

skupin (LAS) tako z uvedbo delnega plačila zahtevka takoj po njegovi oddaji kot z obravnavo 

zahtevkov po datumu prispetja. 

 

POJASNILO: 

MGRT tekoče pregleduje in izplačuje zahtevke za podukrep 19.4. »Podpora za tekoče stroške 

in stroške animacije«. Zahtevki predloženi do predzadnjega roka (december 2017) so že bili 

izplačani. Zahtevki predloženi v zadnjem mejniku so v pregledovanju. 

 

Na ARSKTRP se je povečala ekipa za obravnavo zahtevkov za izplačilo, tako da se je pričela 

obravnava zahtevkov, ki so bili vloženi v decembru 2017. Prav tako se je pričela obravnava 

zahtevkov za izplačilo na podukrepu 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije 

lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. 

 

 

K 5. zaključku: 

5. Vodilne partnerje LAS je treba seznaniti z internimi navodili, ki so podlaga za pregledovanje 

in potrjevanje operacij in zahtevkov podukrepov 19.2 in 19.4., ter pripraviti navodila, ki bodo 

nedvoumno zagotavljala pravilno pripravo vlog in zahtevkov. 

 

POJASNILO: 

 



 

 

Za oba sklada EKSRP in ESPR so navodila o upravičenih stroških objavljena oz. so jih vsi LAS-

i dobili po elektronski pošti. Dne 22. 3. 2018 je bil izveden spletni seminar, v katerem je bil 

predstavljen postopek pregleda zahtevkov za izplačilo ter vnos in oddaja zahtevka za izplačilo v 

aplikacijo e-Kmetija. Nato je bil 24. 4. 2018 izveden še en spletni seminar glede pravilne 

označitve operacij, ki so sofinancirane iz kmetijskega sklada. ARSKTRP je uvedla tudi mesečne 

novice, v katerih LAS-e obvešča glede nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti vlog in zahtevkov 

za izplačilo. 

 

Za sklad ESRR so vsa Navodila objavljena na spletni strani eu.skladi in spletni strani MGRT. V 

primeru sprememb se obvesti LASe. 

 

 

K 6. zaključku: 

6. Dolgotrajni postopki obravnave vlog in še posebej pregledovanja zahtevkov za izplačilo so 

nedopustni, saj si številni potencialni prijavitelji ne morejo privoščiti daljšega čakanja na 

odobritev vloge in zato odstopijo od projektov ali se enostavno več ne prijavljajo (npr. podjetnik 

ne more čakati eno leto na nakup stroja ali opreme z namenom tehnološke posodobitve 

proizvodnje). 

 

POJASNILO: 

ARSKTRP trenutno pregleduje in izplačuje zahtevke za podukrep 19.4. »Podpora za tekoče 

stroške in stroške animacije«, ki so bili vloženi v mesecu avgustu in decembru 2017. Trenutno 

poteka pregled vlog, ki so prispele na 3. Javni  razpis za podukrep 19.3 »Priprava in izvajanje 

dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine«. Prejetih je bilo 59 vlog za katere bo 

posredovan poziv za dopolnitev vlog, na popolnih vlogah pa se že izvaja vsebinski pregled. Za 

podukrep 19.2 (EKSRP) »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki 

ga vodi skupnost« je bilo prejetih 288 vlog. Izdanih je 171 odločb o pravici do sredstev v višini 

7.151.658,55 EUR, zavrnjenih oziroma zavrženih pa je bilo 34 vlog. 

MGRT tekoče pregleduje in izplačuje zahtevke za podukrep 19.4. »Podpora za tekoče stroške 

in stroške animacije«. Zahtevki predloženi do predzadnjega roka (december 2017) so že 

izplačani. Zahtevki predloženi v zadnjem roku so v pregledovanju. Pregled se izvaja pospešeno. 

Do konec aprila je bilo predloženih 197 vlog, od tega je do sredine maja 121 potrjenih. 

 

 

K 7. zaključku: 

7. Dosedanje spremembe Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v 

programskem obdobju 2014–2020 (Uredba CLLD) so sicer na splošno skrajšale postopek 

spreminjanja strategij lokalnega razvoja, vendar bi se lahko manjše spremembe, ki ne vplivajo 

na doseganje rezultatov strategij, potrjevale hitreje in brez večmesečne procedure na organih 

upravljanja. Omogočiti je treba sprejemanje manjših sprememb strategij lokalnega razvoja brez 

dolgotrajnih postopkov npr. z izdajo soglasja Koordinacijskega odbora CLLD. 

 

POJASNILO: 

Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi 

skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 23/18) se je postopek 

potrjevanja spremembe strategij lokalnega razvoja (v nadaljnjem besedilu: SLR) že zelo 

skrajšal. Predlog bomo preučili. 

 

 

K 8. zaključku: 

8. Pri pripravi strategij lokalnega razvoja so bile definicije upravičenih območij (ruralna naselja) 

za izvajanje operacij iz ESRR oblikovane teoretično in brez razumevanja dejanskega 

funkcioniranja lokalnega okolja. Na terenu zato prihaja do hudih vsebinskih nesmislov in 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1039


 

 

posledično manj učinkovite porabe sredstev ter ogroženega celovitega uravnoteženega razvoja 

območja. 

 

POJASNILO: 

V začetku programskega obdobja so vsi deležniki sodelovali pri pripravi vseh temeljnih 

dokumentov in Uredbe CLLD. 

 

V skladu z Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-

2020, gre pri ESRR za reševanje urbane problematike v manjših mestnih in urbanih območjih. 

Operacija (aktivnosti na operaciji) mora biti izvedena na območju LAS, in sicer v območjih, ki so 

opredeljena v SLR in so vključena v finančni okvir ESRR (do sredstev ESRR niso upravičena 

naselja, določena v prilogi 1 Uredbe CLLD). 

 

 

K 9. zaključku:  

9. Vse lokalne akcijske skupine v Sloveniji se soočajo s problemom financiranja lastnega 

delovanja in ponekod se že razmišlja o njihovi ukinitvi, ker nimajo sredstev, da bi premostile čas 

do izplačila zahtevkov. S tega vidika tudi ni mogoče pričakovati administrativne okrepitve LAS, 

kar bi po oceni agencije pripomoglo k temeljitejši obravnavi projektov in s tem oddaji popolnejših 

vlog na agencijo. 

 

POJASNILO: 

Kot je zapisano pod pojasnilom k 3. zaključku, se je na ARSKTRP okrepila ekipa za pregled 

zahtevkov za izplačilo na 6 zaposlenih . 

 

MGRT tekoče pregleduje in izplačuje zahtevke za podukrep 19.4. »Podpora za tekoče stroške 

in stroške animacije«. Zahtevki predloženi do predzadnjega mejnika (december 2017) so vsi 

izplačani. 

 

 

K 10. zaključku: 

10. Vse aktivnosti državne ravni za odpravo težav - spremembe Uredbe CLLD, spletni 

seminarji, e-novice - so dobrodošle in gredo v pravo smer, vendar so navodila preveč razpršena 

in nepregledna, poleg tega so pojasnila velikokrat prepozna. Ob razumevanju, da je treba 

navodila stalno dopolnjevati, morajo biti ta jasna in pravočasno posredovana. 

 

POJASNILO: 

Vsa navodila so objavljena in vsi predstavniki skladov se trudimo, da bi bila navodila jasna in 

ažurna. Vsa navodila pa je nemogoče uskladiti, saj je potrebno upoštevati posebnosti 

posameznega sklada, zato navodila ne morejo biti enotna. 

 

Za sklad ESRR so vsa Navodila objavljena na spletni strani eu.skladi in spletni strani MGRT. V 

primeru sprememb se obvesti LAS. 

 

 

K 11. in 12. zaključku: 

11. Pozitivno se ocenjuje sprememba Uredbe CLLD, ki omogoča, da so pri izvedbi podukrepa 

19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« poleg LAS 

upravičenci tudi člani LAS, saj je na ta način podukrep 19.3. lažje izvedljiv. 

 

12. Nujno je treba izboljšati pretok informacij med vladnimi resorji, tudi med službami znotraj 

posameznih resorjev in med samimi zaposlenimi, ter namesto koordiniranja na birokratski ravni 

zagotavljati večjo operativnost in odzivnost pristojnih služb. Potreben je bolj korekten poslovni 



 

 

odnos med organi na državni in lokalni ravni. Prav tako je treba omogočiti, da je ob kadrovskih 

menjavah na ministrstvih / agenciji zagotovljeno korektno predajanje navodil (v pisni obliki) na 

nove uslužbence, da se izognemo situacijam, ko novi uslužbenci dajejo prijaviteljem drugačna 

navodila od njihovih predhodnikov. 

 

POJASNILO: 

Imenovan je koordinacijski odbor CLLD, v katerega so vključeni predstavniki vseh OU in 

kontrolnih organov, ki se redno sestaja in sproti usklajuje odprte zadeve, tako, da komunikacija 

med OU MKGP, OU ESPR in OU ESRR poteka zelo dobro. 

 

Organi upravljanja izvajajo redne delavnice in izobraževanja za LAS, na katerih so 

predstavljene glavne pomanjkljivosti in napake pri vlogah in zahtevkih, predstavitev aplikacij za 

vnos vlog in zahtevkov ter predlogi za izboljšavo priprave vloge in posledično uspešnejšega 

izvajanja ukrepa.  

 

Vsakodnevno se odgovarja na vprašanja LAS na forumu ARSKTRP/MKGP. Odgovori se 

usklajujejo med MKGP, ARSKTRP in MGRT. 

 

 

K 13. zaključku: 

13. Prijavitelji projektov so usposobljeni za delo na evropskih projektih, zato bi bilo smiselno, da 

se jim glede na njihove izkušnje na terenu prisluhne. 

 

POJASNILO: 

Vsak sklad ima svoja pravila, določena tako v evropski kot v nacionalni zakonodaji, ki jih je pri 

izvajanju projektov potrebno CLLD upoštevati. Pri svojem delu in odločitvah se posvetujemo 

tako s predstavniki Društva za razvoj slovenskega podeželja kot tudi si posameznimi lokalnimi 

akcijskimi skupinami.  

 

 

K 14. zaključku: 

14. Zaradi pravilne obravnave vlog na LAS nujna jasna definicija povezanih oseb, ki so sicer 

opredeljene v Zakonu o gospodarskih družbah, vendar je tolmačenje Agencije za kmetijske trge 

in razvoj podeželja drugačno. 

 

POJASNILO: 

ARSKTRP je dolžna v skladu z Uredbo CLLD za stroške, ki niso določeni v katalogu stroškov, 

preveriti ali so pridobljene tri tržno primerljive ponudbe. Povezanost ponudnikov je eden od 

indikatorjev, ki vzbuja sum, da ponudbe niso pridobljene neodvisno na trgu. Lastniška 

povezanost, pogodbena povezanost in povezanost preko fizičnih oseb se preverja preko 

spletne aplikacije AJPES, glede na to kdo so ustanovitelji, odgovorne osebe oz. zastopniki v 

podjetju. 

 

K 15. zaključku: 

15. Pravila in dinamika javnih pozivov za operacije podukrepa 19. 3. »Priprava in izvajanje 

dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« naj se uskladijo in poveča obseg sredstev za 

ta namen. 

 

POJASNILO: 

Dinamika objave javnih pozivov se je usklajevala z lokalnimi akcijskimi skupinami. V tem 

programskem obdobju so bila sredstva za podukrepa 19. 3. »Priprava in izvajanje dejavnosti 

sodelovanja lokalne akcijske skupine« določena v okviru Programa razvoja podeželja, zato 

povečanje trenutno ni mogoče. 



 

 

 

 

K 16., 17. in 18. zaključku: 

16. V okviru razprave o večletnem finančnem okviru po 2020 mora Slovenija zavzeti bolj aktivno 

vlogo sooblikovalca in ne le sledilca predlogom EU, kar je bila njena dosedanja praksa. Pri 

sooblikovanju predlogov prihodnje EU mora odločneje zagovarjati stališča, ki ustrezajo njenim 

interesom in razvojnim potrebam (npr. razvoj ustrezne infrastrukture, ki je pogoj za razvoj novih 

delovnih mest in produktov). 

 

17. Čim prej je treba začeti s pripravami na novo programsko obdobje, če se želimo izogniti 

sedanji izkušnji, ko smo že v četrtem letu izvajanja aktualnega finančnega obdobja, a smo 

praktično šele začeli z izvajanjem projektov. 

 

18. Na vladni ravni je treba oblikovati medresorsko / sektorsko delovno skupino za pripravo 

predloga enotnega stališča Slovenije k evropski finančni perspektivi 2021–2027, v katerem je 

treba oblikovati tudi predloge ukrepov za izvajanje programa CLLD po 2020 in zagovarjati 

poenostavitev obravnave vlog in zahtevkov za izplačila ter poenotenje pravil vseh vključenih 

evropskih skladov. Dosedanje administrativno zelo zahtevno izvajanje programa CLLD namreč 

dokazuje, da je treba na evropski ravni spodbuditi aktivnosti za vzpostavitev sistema z 

enostavnejšimi pravili, vsaj za manjše operacije, ki bodo olajšala delo tako upravičencem kot 

vključenim organom. V delovno skupino za pripravo ukrepov naj se kot partnerji vključijo tudi 

izvajalci oz. predstavniki nevladnih deležnikov s področja izvajanja evropske kohezijske in 

kmetijske politike (npr. LAS, združenj občin, itd.). 

 

POJASNILO: 

Predstavniki vseh skladov se strinjajo, da je nujno potrebno čimprej pričeti z aktivnostmi in 

usklajevanji enotnega stališča Slovenije k evropski finančni perspektivi 2021–2027. Na MKGP 

so že ustanovljene delovne skupine za pripravo predlogov in dokumentov Skupne kmetijske 

politike po letu 2020, v eno izmed skupin sta vključena tudi predstavnika Društva za razvoj 

slovenskega podeželja. Pogovori in priprave za prihodnje programsko obdobje potekajo tudi v 

drugih krogih, za bolj aktivno pripravo na novo finančno perspektivo pa je potrebno počakati na 

evropske pravne podlage, ki naj bi bile objavljene konec junija 2018.   

 

 

K 19. zaključku: 

19. Z vidika uresničevanja cilja programa CLLD, to je zagotavljanje in spodbujanje socialnega 

vključevanja ter zmanjševanja tveganja za določene skupine prebivalstva, je treba v izvajanje 

programa CLLD po 2020, poleg EKSRP, ESRR in ESPR, enakovredno vključiti tudi Evropski 

socialni sklad (ESS). 

 

POJASNILO: 

Predstavniki vseh skladov se strinjajo, da se tudi v prihodnjem programskem obdobju spodbuja 

izvajanje CLLD. Pred sprejetjem končnih odločitev pa je potrebno počakati na nadaljnje 

usmeritve ter pravne podlage s strani Evropske Komisije in se posvetovati z vsemi deležniki, ki 

so vključeni v izvajanje CLLD.  

 

 

K 20. zaključku: 

20. Alokacija evropskih sredstev iz PRP za namen izvajanja programa CLLD naj se v 

prihodnjem programskem obdobju poveča s 5 % na 15 %. V enaki nominalni višini naj 

prispevajo sredstva za izvajanje programa CLLD tudi ESPR, ESRR in ESS. 

 

POJASNILO: 



 

 

Predstavniki vseh skladov se strinjajo, da bi bilo za izvajanje CLLD potrebnih več sredstev, 

vendar je potrebno počakati na nadaljnje usmeritve in pravne podlage Evropske komisije glede 

izvajanja pristopa CLLD v prihodnjem programskem obdobju.  

 

 

K 21. zaključku: 

21. Zdaj je sicer nerealno pričakovati, da bi še v tej finančni perspektivi spremenili sistem 

prijavljanja operacij, vendar bi morali pri pripravi na novo programsko obdobje slediti npr. dobri 

praksi e-prijavljanja projektov na področju teritorialnega sodelovanja (eMS informacijski sistem) 

in uvesti digitalno aplikacijo za elektronsko oddajanje vlog, ki bi omogočila poenotenje 

dokumentov in kakovostnejšo pripravo projektov ter prispevala k znižanju stroškov prijav in 

lažjemu spremljanju izvajanja projektov. 

 

POJASNILO: 

Predstavniki vseh skladov se strinjajo, da je v prihodnjem programskem obdobju poenotiti in 

poenostaviti sistem prijav operacij, vendar je potrebno počakati na nadaljnje usmeritve in 

pravne podlage Evropske komisije za izvajanja pristopa CLLD v prihodnjem programskem 

obdobju. 

 


