
Srečanje MDS CLLD 2021-2027 
s predstavniki LAS, 
18. junij 2021

CLLD 2021-2027:
tranzicijsko obdobje za EKSRP

pogoji za oblikovanje
pripravljalna podpora



Pravila in potek srečanja
 Predstavitev posameznih tematik, sledi razprava;

 Udeleženci imajo izklopljen mikrofon in vklopljeno 
kamero;

 K razpravi se je potrebno prijaviti „z dvigom roke“, 
moderatorka vas pozove k besedi, na začetku se 
predstavite ( ime, priimek, LAS);

 Predlog/komentar naj bo kratek in jedrnat ter vezan 
izključno na obravnavano tematiko = čas: max 3 minute.



Dnevni red
9.00

1. Stanje priprav programskih dokumentov 2021-2027

2. CLLD pri Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in 
akvakulturo 

3. Pogoji za oblikovanje LAS, kontinuiteta LAS in formula za 
finančni okvir

9.45  razprava

10.15

4. Pripravljalna podpora in tranzicijsko obdobje EKSRP 

5. Poenostavljene oblike stroškov

10.30  razprava in zaključki



Stanje priprav programskih 
dokumentov 2021-2027

EU zakonodajni okvir še ni sprejet

• Partnerski sporazum 2021-2027
3. osnutek Partnerskega sporazuma 2021-2027 je trenutno v pripravi

• EKSRP - LEADER  
- usklajevanje intervencij z Evropsko komisijo

- osnutek Strateškega načrta -> javna obravnava konec junija 2021

• ESRR/ESS+  
Republika Slovenija bo pripravila skupen Operativni program za izvajanje 
evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027. Priprave osnutka so v 
teku.



CLLD pri 
Evropskem skladu za pomorstvo, 

ribištvo in akvakulturo



Pogoji za oblikovanje LAS (1)
(*besedilo za razpravo) 

2014-2020
• lokalno partnerstvo se oblikuje na območju s skupnimi 

lokalnimi potrebami in izzivi s skupnim ciljem 
uresničevanja lokalnih razvojnih potreb in doseganja 
zastavljenih ciljev, opredeljenih v SLR;

• vzpostavitev lokalnega partnerstva in članstvo LAS se 
zagotavlja na podlagi javno objavljenega poziva vsaj 
enega od pobudnikov za oblikovanje LAS;

• obvestilo o objavi javnega poziva za oblikovanje LAS ali 
povezavo do javnega poziva je treba posredovati 
Koordinacijskemu odboru CLLD;

• lokalni razvoj, ki ga vodi LAS, se mora osredotočiti na 
posebna podregionalna območja, kar pomeni, da se 
območja srečujejo s posebnimi geografskimi in 
demografskimi težavami;

• območje LAS mora biti povezano v homogeno 
geografsko in funkcionalno celoto, območje posamezne 
občine se ne sme deliti med več LAS;

• posamezna območja LAS se med sabo ne smejo 
prekrivati;

• na območju, za katero se pripravlja SLR, mora živeti med 
10.000 in 150.000 prebivalcev;

• število prebivalcev iz posameznih naselij z več kot 10.000 
prebivalci, ki so določena v Prilogi 2, ki je sestavni del te 
uredbe, se ne upošteva pri omejitvi iz prejšnje točke;

• LAS, ki prostorsko pokriva območje obeh kohezijskih 
regij Vzhodna in Zahodna Slovenija, se uvršča v tisto 
regijo, v kateri živi več kot 50 odstotkov prebivalstva LAS 
na dan 1. julija 2014 po podatkih Statističnega urada 
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SURS);

2021 -2027
• lokalno partnerstvo se oblikuje na območju s skupnimi 

lokalnimi potrebami in izzivi s skupnim ciljem 
uresničevanja lokalnih razvojnih potreb in doseganja 
zastavljenih ciljev, opredeljenih v SLR;

• vzpostavitev lokalnega partnerstva in članstvo LAS se 
zagotavlja na podlagi javno objavljenega poziva vsaj 
enega od pobudnikov za oblikovanje LAS;

• obvestilo o objavi javnega poziva za oblikovanje LAS ali 
povezavo do javnega poziva je treba posredovati 
Koordinacijskemu odboru CLLD;

• lokalni razvoj, ki ga vodi LAS, se mora osredotočiti na 
posebna podregionalna območja, kar pomeni, da se 
območja srečujejo s posebnimi geografskimi in 
demografskimi težavami;

• območje LAS mora biti povezano v homogeno 
geografsko in funkcionalno celoto, območje posamezne 
občine se ne sme deliti med več LAS;

• posamezna območja LAS se med sabo ne smejo 
prekrivati;

• na območju, za katero se pripravlja SLR, mora živeti med 
14.000 in 150.000 prebivalcev;

• število prebivalcev iz posameznih naselij z več kot 10.000 
prebivalci, ki se določijo v nacionalnem predpisu, se ne 
upošteva pri omejitvi iz prejšnje točke;

• LAS, ki prostorsko pokriva območje obeh kohezijskih 
regij Vzhodna in Zahodna Slovenija, se uvršča v tisto 
regijo, v kateri živi več kot 50 odstotkov prebivalstva LAS 
na dan 1. julija 2021 po podatkih Statističnega urada 
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SURS);



• LAS mora biti organiziran kot pogodbeno partnerstvo javnih in 
zasebnih subjektov na izbranem območju, kar pomeni, da je 
ustanovljen na podlagi zavezujoče pogodbe med partnerji;

• v lokalno partnerstvo so lahko vključene tudi pravne osebe 
javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega 
prava v javnem interesu, ki delujejo na območju več LAS;

• na ravni odločanja v LAS je treba upoštevati točko (b) drugega 
odstavka 32. člena Uredbe 1303/2013/EU;

• LAS mora zagotoviti preglednost svojega delovanja in 
zagotoviti sledljivost ter nadzor nad zakonito porabo 
proračunskih sredstev. Zagotoviti mora transparentnost 
postopkov in preprečiti konflikt interesov;

• lokalno partnerstvo mora izbrati enega partnerja izmed 
članov lokalnega partnerstva kot vodilnega partnerja, ki 
opravlja naloge, določene v 13. členu te uredbe;

• ne glede na prejšnjo točko lahko lokalno partnerstvo 
vodilnega partnerja izbere v skladu s predpisi, ki urejajo javno 
naročanje;

• LAS mora zagotoviti varen elektronski predal za sprejem 
elektronske pošte in kvalificirano elektronsko potrdilo za 
oddajo vlog in zahtevkov za izplačilo;

• LAS mora imeti vzpostavljeno lastno spletno stran, na kateri 
mora objavljati javne pozive za izbor operacij, ki so predmet 
sofinanciranja v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje 
operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi 
skupnost«, rezultate izbora operacij in ažurno objavljati vse 
druge informacije namenjene večji informiranosti 
upravičencev;

• LAS mora določiti naslov za sprejem pošte.

• LAS mora biti organiziran kot pogodbeno partnerstvo javnih in 
zasebnih subjektov na izbranem območju, kar pomeni, da je 
ustanovljen na podlagi zavezujoče pogodbe med partnerji;

• v lokalno partnerstvo so lahko vključene tudi pravne osebe 
javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega 
prava v javnem interesu, ki delujejo na območju več LAS;

• na ravni odločanja v LAS je treba upoštevati točko (b) 
drugega odstavka 32. člena Uredbe 1303/2013/EU;

• LAS mora zagotoviti preglednost svojega delovanja in 
zagotoviti sledljivost ter nadzor nad zakonito porabo 
proračunskih sredstev. Zagotoviti mora transparentnost 
postopkov in preprečiti konflikt interesov;

• lokalno partnerstvo mora izbrati enega partnerja izmed 
članov lokalnega partnerstva kot vodilnega partnerja, ki 
opravlja naloge, določene nacionalnem predpisu;

• ne glede na prejšnjo točko lahko lokalno partnerstvo 
vodilnega partnerja izbere v skladu s predpisi, ki urejajo javno 
naročanje;

• LAS mora zagotoviti varen elektronski predal za sprejem 
elektronske pošte in kvalificirano elektronsko potrdilo za 
oddajo vlog in zahtevkov za izplačilo;

• LAS mora imeti vzpostavljeno lastno spletno stran, na kateri 
mora objavljati javne pozive za izbor operacij, ki so predmet 
sofinanciranja v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje 
operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi 
skupnost«, rezultate izbora operacij in ažurno objavljati vse 
druge informacije namenjene večji informiranosti 
upravičencev;

• LAS mora določiti naslov za sprejem pošte.

Pogoji za oblikovanje LAS (2) 
(*besedilo za razpravo)



 Člen 26/2 in člen 27/1 Uredbe CPR -> skupni odbor potrdi SLR ter
posredno LAS, ki jo izvaja LAS;

 Potrjena SLR -> SLR izvaja LAS

 MDS CLLD 2021-2027 je mnenja, da je namera po vzpostavitvi lokalnega
partnerstva že podana ob vložitvi vloge za izplačilo 1. faze pripravljalne
podpore -> nova /dopolnjena ustanovna pogodba;

Kontinuiteta LAS



Finančni okvir

• Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi 
skupnost, v programskem obdobju 2014–2020
 2. odstavek 9. člena –> splošna določba

 EKSRP -> 56. člen
 ESRR -> 68. člen
 ESPR -> 75. člen
 Priloge k uredbi

• Nacionalna uredba 2021-2027: 
Predlog izhodišča za formulo za sklade skupnega CLLD

 število prebivalcev LAS
 površina LAS 
 razvitost občin
 + osnova / LAS



Vprašanja/predlogi



Pripravljalna podpora
in tranzicijsko obdobje za EKSRP

1. Tranzicijsko obdobje za EKSRP

• Uredba 2020/2220/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 (t.i
tranzicijska uredba) –> programsko obdobje za EKSRP podaljšano za 2 leti; 

• Podaljšanje PRP 2014-2020 + dodatna sredstva iz naslova novega finančnega okvirja -> za 
ukrep LEADER min 5 % skupne vrednosti celotnega finančnega okvirja PRP 2014-2022

=> dodatna sredstva za ukrep LEADER v višini cca 11,3 mio EUR;

2. Razdelitev sredstev LEADER po podukrepih => 10. sprememba PRP potrjena na OU EKSRP in 
Odbor za spremljanje PRP 2014-2020:

– Podukrep 19.1 ->  cca 1 mio EUR

– Podukrep 19.2 -> cca 2 mio EUR

– Podukrep 19.3 -> cca 5,9 EUR

– Podukrep 19.4 -> cca 2,4 mio EUR

3. Podukrep 19.3 -> 6. javni razpis: spremenjena merila za izbor operacij

Odbor za spremljanje PRP 2014–2020 je sprejel tudi mnenje v zvezi z merili za izbor operacij.



Pripravljalna podpora 

• Predlog Uredbe o skupnih določilih za ESI sklade (Uredba CPR), 28. člen:

DČ zagotovijo podporo za „krepitev zmogljivosti in pripravljalne ukrepe v podporo 
oblikovanju in prihodnjemu izvajanju strategij“.

• Tranzicijska uredba za EKSRP, 4. člen: „V tranzicijskem obdobju 2021-2022 se lahko 
podpira stroške pripravljalne podpore (krepitve zmogljivosti in pripravljalnih 
ukrepov, ki podpirajo oblikovanje in prihodnje izvajanje strategije lokalnega 
razvoja, ki ga vodi skupnost), v skladu z novim pravnim okvirom za nove LAS in 
nove SLR za prihodnje programsko obdobje.“ -> izplačila pripravljalne podpore za 
vse LAS

• Časovnica:  potrditev 10. spremembe PRP s strani EK -> nova uredba 2/2 2021 -> 
skupni javni poziv za SLR in LAS (za EKSRP, ESRR in ESS+)

• Način izplačila podpore: pavšalni znesek (Uredba EU/1303/2013, 67. člen)



Pripravljalna podpora – predlog višine podpore

IZHODIŠČA

- čas priprave SLR
- zahtevnost dela (SKD)
- potrebni kader

Dodatna kazalnika: 
- površina LAS (x̄ LAS 2014-2020 = 545 km2) 
- število prebivalcev v LAS (x̄ LAS 2014-2020 = 56.000)

3 RAZREDI pripravljalne podpore: 
 1. razred – vsak LAS, ki ne presega povprečne površine 

LAS in ne ne presega povprečnega števila prebivalcev

 2. in 3. razred – višja podpora glede na doseganje enega 
ali obeh kazalnikov



Pripravljalna podpora – predlog načina izplačila

FAZA 1 FAZA 2

Mejniki: 
- pogodba o ustanovitvi LAS
- pogodba med LAS in 
vodilnim partnerjem,
-oseba zaposlena za namen 
dela pri vodilnem partnerju 
LAS,
- delujoča spletna stran 
partnerstva za obdobje 
2021-2027

Mejnik: 
- pripravljena SLR + odločitev 
o SLR

Izplačilo deleža skupne vrednosti 
pripravljalne podpore

Izplačilo preostanka 
pripravljalne podpore

NI vračil plačila 
1. faze

NEPOTRJENA 
SLR

POTRJENA 
SLR



Poenostavljene oblike stroškov-
predlogi

1. Tranzicijsko obdobje EKSRP; Podukrep 19.4:

SSE za stroške dela + x % dodatnih stroškov (se proučuje možnosti nadgradnje 
sedanjega sistema POS)

2. 2021-2027: Podukrep: Krepitev zmogljivosti in pripravljalni ukrepi v podporo 

oblikovanju in prihodnjemu izvajanju strategij

(Bruto I za M72.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju 
družboslovja in humanistike x 9) + 16,1% (prispevki) + 15% (posredni stroški) 

= 25.000 EUR

Površina LAS ali število prebivalcev 
presega povprečje  + 10% (27.500)

Površina LAS in število prebivalcev 
presega povprečje  + 20% (30.000)



Poenostavljene oblike stroškov -
možnosti

3. 2021-2027: Podukrepa: 
Izvajanje operacij, vključno z dejavnostmi sodelovanja

Upravljanje, spremljanje in vrednotenje strategije ter njene animacije

Poglavje II, Oddelek I predloga Uredbe CPR, ki se navezujejo na oblike podpor in 
uporabo poenostavljenih oblik stroškov (SCO), se lahko upoštevajo tudi za pristop 
LEADER v okviru EKSRP, v kolikor gre za skupni CLLD:

 48. člen -> oblike SCO (pavšalni zneski, stroški na enoto, pavšalna stopnja), 
obveznost uporabe in kako se določijo

 49. člen -> financiranje posrednih stroškov z uporabo SCO

 50. člen -> uporaba pavšalne stopnje za neposredne stroške osebja 

 51.člen -> uporaba pavšalne stopnje za financiranje preostalih stroškov 
operacije

ESPRA -> iskanje sinergij s skupnim CLLD



Vprašanja/predlogi



Nadaljnje aktivnosti sodelovanja z 
deležniki

– Operativni programi, intervencije -> 
javne razprave, delovne skupine

– CLLD/LEADER -> ključno sodelovanje 
z vsemi deležniki:

• pripravljalna podpora, pogoji za 
oblikovanje LAS -> sestanek 29. 
januarja 2021

• pripravljalna podpora, pogoji za 
oblikovanje LAS, poenostavljene 
oblike stroškov –> sestanek junij 
2021 

• sestanek jeseni 2021 -> predlogi 
LAS do 31. 8. 2021

– Poenostavitve SLR in tematski 
sklopi, dodana vrednost

– Razmejitev nalog med LAS in 
VP

clldpo2020.mkgp@gov.si


