
 

Uvodničarja: Goran Šoster in Aleš Zidar, DRSP 

Moderator: Anja Fortuna, Zveza slovenske podeželske 
mladine 

Poročevalec: Roman Medved, LAS Za mesto in vas 

Socialna vključenost, 
lokalni razvoj podeželskih 
območij (LEADER/CLLD) 

 

Haloze, 8.-9. 10. 2019 

Dogodek soorganizirajo na pobudo Društva za razvoj slovenskega podeželja partnerji  

Mreže za podeželje v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 



Vključenost skladov v CLLD, vsi 4 skladi v CLLD – s ciljem, da je 
čimveč evropskih finance razdeljenih po načelih LEADER/CLLD 
(5% SKP + 5%EKP) 
 
• To mora biti politična odločitev relavantnih 

ministerstev – kmetijski in ribiški sklad,  

• SVRK in MGRT – sklad regionalni razvoj  

• SVRK in MDDSZ – ESS  

• Vzpostavitev enotnega sistema – skupen organ 
upravljanja in enotni finančni sistem (plačilni 
organ) 

• Koordinacijski odbor CLLD – večje pooblastilo  
 

DELEŽNIKI: MKGP, SVRK, MGRT, MDDSZ 



Predfinanciranje izvajanja CLLD 
 

• Več zahtevkov (da sam planiraš zahtevke, npr 
mesečno) 

• Po končni odobritvi, po podpisu pogodbe odobreno 
predfinanciranje (prvo izplačilo 30% pred začetkom 
izvajanja,vmesno izplačilo 30%, poračun po 
zaključku projekta). 

• LEADER/CLLD izvzeti iz Zakona o kmetijstvu 
(posebna pravila) 

• Podlaga za predfinanciranje: pogodba in program 
aktivnosti 

• Okrepitev Sklada za regionalni razvoj za potrebe 

predfinanciranja (kreditiranje) 

 

• DELEŽNIKI: MKGP, SVRK, MGRT, MDDSZ 

 
 

 



Poenostavitev postopkov/zahtevkov  

• več povšalov, dialog različnih akterjev, prenos znanja med 
LAS-i, dialog med prijavitelji, 

• Ustrezna nadgradnja aplikacije – enotna aplikacija,  

• Pravila kontrole morajo biti prilagojena LEADER/CLLD  

• Skrajšati proces od prijave do potrditve vlog 

• Dvig zneska poenostavljene vloge (trenutno 5.000 €)  

• Poenotenje pravil za vse vključene sklade (npr. ponudbe 
etc.) 

• Enotna stopnja sofinanciranja. 

• Izvajanje CLLD na celotnem območju LAS, pod enakimi 
pogoji.  

 

Opredelitev rokov pregleda in potrjevanja vlog za LAS in 
kontrolne organe.   

Uskladitev načina preverjanja med LAS in kontrolnim organom 

 

DELEŽNIKI: MKGP, SVRK, MGRT, MDDSZ, AKTRP, LASi. 

 

 

 



Vključevanje več sektorjev v izvajanje CLLD 

Vključevanje NVO na podeželju 

• Problem zagotavljanja finančnih sredstev – 
predfinanciranje  

Vključevanje ekonomskega sektorja  

• Zahtevni dolgotrajni postopki (težave s pravočasno 
izvedbo) – poenostavitve  

 

Za večjo vključitev je potrebna: animacija, delavnice, 
ozaveščanje, prepoznavanje dobrih idej, dober 

povezovalni člen. Predstavitve rezultatov – primerov 
dobrih praks , spodbuditev razvojev ciljev in interesov 
na lokalni ravni krepitev pripadnost, podpora lokalnim 

iniciatorjem za uspešno izvedbo 

 

DELEŽNIKI: LASi, NVOji, lokalne skupnosti. 

 

 



Mladi na podeželju (da ostajajo in da se vračajo)  

• Izobraževanje (da se mlade pravočasno karierno 
usmerja za življenje na podeželju)  

• Trg dela – več tehničnih in finančnih spodbud za 
nova delovna mesta (podpiranje start up podjetij in 
inovacij) 

• Družbeno/družinsko življenje – mladim omogočiti 
prostor za kreiranje družbenega življenja. 

• Bivanjska politika  

 

Predpogoj: dobra prometna in digitalna infrastruktura 
(pametne vasi) . 

 

• DELEŽNIKI: MKGP, SVRK, MGRT, MDDSZ, LASi, 

NVOji, lokalne skupnosti ...  



Programsko obdobje 2021 - 2027 

Čimprej sprožiti postopke za pripravo novih strategij 
lokalnega razvoja (nacionalna in lokalna raven) – 

primer dobre prakse: Finska. 

 

Država mora pospešiti procese.  

DELEŽNIKI: MKGP, SVRK, MGRT, MDDSZ, LASi.  

 


