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OCENA IZVAJANJA PROGRAMA LEADER/CLLD IN DELOVANJA DRSP V 
PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014-2020  ANALIZA VPRAŠALNIKOV 

Z vprašalnikom z naslovom »Ocena izvajanja programa LEADER/CLLD in delovanja 
DRSP v programskem obdobju 2014-2020« smo želeli med LAS-i, člani DRSP, preveriti 
izkušnje in rezultate izvajanja programa LEADER/CLLD ter njihovo zadovoljstvo z delom 
DRSP v teko čem programskem obdobju.  

Vprašalnik je vodstvo DRSP poslalo med članske LAS-e. Prejeli smo odgovore 23 
vodilnih partnerjev LAS od 33 vklju čenih v DRSP.   

V poro čilu smo rezultate prikazali ločeno      

 

1. Vključevanje novih partnerjev:  

V Sloveniji smo program LEADER v celoti izvajali v programskem obdobju 2007−2013. Zanimalo 
nas je koliko novih partnerjev se je v izvajanje projektov LAS vključilo v novem programskem 
obdobju.  

V novem programskem obdobju (upoštevajo č podatke do konca januarja 2019) se je v 
povpre čju vključilo 10 novih deležnikov (vodilni partnerji) na posamezen LAS.1 Najve čje število 
novih prijaviteljev (26) je zabeležil LAS iz Primorsko-notranjske statisti čne regije.  

Na podlagi prejetih prijav v dveh ali treh javnih pozivih, so LAS-i v povprečju zabeležili 12 novo 
vzpostavljenih partnerstev. Najve č novih partnerstev (46) je zabeležil LAS s Podravske statisti čne 
regije.  

 

2. Izvajanje socialnih vsebin s sredstvi iz ESRR in ESKRP: 

V programskem obdobju 2014-2020 se je izvajanje programa LEADER razširilo tudi na urbana 
območja. Program LEADER se je tako nadgradil v program LEADER/CLLD – Razvoj, ki ga vodi 
skupnost.  Z razširitvijo območja izvajanja programa so vključili tudi nov finančni sklad – ESRR. 
Tako v novem programskem obdobju v Sloveniji program financiramo iz treh skladov, ESKRP, 
ESPR in ESRR. V nekaterih evropskih državah so vključili tudi Evropski socialni sklad, s katerim 
financirajo predvsem socialne vsebine. Le-te pri nas financiramo z vsemi tremi skladi.  

                                                           
1 Ocena izvajanja programa LEADER/CLLD in delovanja DRSP je del vmesnega vrednotenja programskega 
obdobja 2014-2020. Podatki v večini temeljijo na podlagi treh izvedenih javnih pozivov.   
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Do sedaj je bilo v programskem obdobju 2014-2020 odobrenih skupaj 81 operacij s socialnimi 
vsebinami (skupaj vseh odobrenih operacij (na podlagi 23 vključenih LAS) je bilo 323), kar znaša 
približno 25 % vseh odobrenih operacij. V povprečju so na ravni LAS odobrili 3 operacije s 
socialno vsebino.  

O pomembnosti in aktualnosti socialnih vsebin tudi v operacijah programa LEADER/CLLD priča 
dejstvo, da je kar 62 % vključenih LAS odgovorilo, da več kot 50 % odobrenih operacij dosega 
pri ocenjevanju prijave maksimalno število točk pri socialnem kriteriju – vključevanje ranljivih 
skupin. Za bolj reprezentativno sliko, bi morali takšen podatek preveriti tudi ob izvajanju in po 
izvedbi operacije.  

Z vprašalnikom smo želeli pridobiti podatek o številu operacij s socialno vsebino financiranimi s 
iz posameznega sklada ter o višini dodeljenih sredstev za socialne vsebine na posamezen LAS. 
Ob analizi vprašalnikov smo ugotovili, da posredovani podatki niso bili na enak način zbrani, 
zato jih v nadaljevanju nismo obdelovali.    

Slika 1: razmerje med prijavljenimi in odobrenimi operacijami glede na vir financiranja (ESKRP in ESRR). 

št. vprašalnika ESRR ESKRP 
št. prijavljenih 

operacij  
št. odobrenih 

operacij 
št. prijavljenih 

operacij 
št. odobrenih 

operacij 

vprašalnik 1 21 0 26 17 
vprašalnik 2 4 4 6 4 
vprašalnik 3 4 v potrjevanju 8 7 

vprašalnik 4 7 4 6 6 
vprašalnik 5 5 5 11 9 
vprašalnik 6 7 4 23 11 
vprašalnik 7 5 5 6 6 
vprašalnik 8 11 10 39 8 
vprašalnik 9 11 v potrjevanju 16 11 

vprašalnik 10 13 8 23 5 
vprašalnik 11 16 9 23 10 
vprašalnik 12 ni podatka ni podatka ni podatka ni podatka 
vprašalnik 13 12 9 20 7 
vprašalnik 14 15 9 36 21 
vprašalnik 15 3 3 x x 
vprašalnik 16 11 10 22 14 
vprašalnik 17 7 4 11 11 
vprašalnik 18 18 10 37 11 
vprašalnik 19 12 9 12 9 
vprašalnik 20 4 4 35 11 
vprašalnik 21 10 6 9 4 
vprašalnik 22 8 6 19 9 
vprašalnik 23 4 4 9 9 
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3. Sodelovanje različnih sektorjev v operacijah programa LEADER/CLLD:  

Po mnenju vodilnih partnerjev LAS so v 50 % operacij projektno skupino sestavljali pripadniki 
vseh treh sektorjev (zasebnega, ekonomskega in javnega), kar krepi povezanost med sektorji. 

 

4. Depriviligiranci za črpanje sredstev iz programa LEADER/CLLD:  

Kljub začetnim obetom o zmanjšanju administrativnih zahtev in izkušnjah izvajanja programa v 
preteklem obdobju, vodilni partnerji LAS v novem programskem obdobju vseeno prepoznavajo 
nekaj ovir. Opažajo manjše zanimanje za vključitev med društvi in nevladnimi organizacijami. 
Glavno težavo jim predstavlja predhodno finančno zalaganje projektnih aktivnosti ter ob tem 
dolgi roki za izplačevanje upravičenih sredstev, kar marsikaterega potencialnega prijavitelja 
odvrne od prijave in celo ogrozi njegovo likvidnost. Po mnenju vodilnih partnerjev LAS znaša 
delež upravičencev, katerim je otežen pristop k operacijam financiranih iz programa 
LEADER/CLLD, 25 % (7/23 odgovorov). Ocena temelji na oceni vodilnih partnerjev, določeni na 
podlagi svetovanj in udeležbe na delavnicah ter predstavitvah pozivov.  

 

5. Delovanje in vloga DRSP: 

V sklepnem delu vprašalnika nas je zanimala ocena delovanja DRSP in predlogi za krepitev 
vloge DRSP.  

V ve čini (60 %) se LAS-i (vodilni partner) udeležujejo ve č kot 3 dogod     
DRSP. Zadovoljstvo z izvedbo dogodkov so ve činsko (77 % odgovorov) ocenili kot odli čno.  

Vodilni partnerji 23 LAS-ov so med najbolj pomembne aktivnosti DRSP uvrstili organizacijo 
dogodkov, izobraževanj in delavnic; informiranje in obveš čanje; zastopa     
odnosu do ministrstva ali agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja; organizacijo posvetov 
LAS in organizacijo mednarodnih dogodkov (npr. Festival slovenskih LAS). V ve čini so izvedbo 
oz. kakovost teh dogodkov ozna čili kot odli čno.  
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Slika 2: razporeditev nalog DRSP po pomembnosti in ocena kakovosti izvedbe.  

 

 

Na vprašanje kakšno vlogo naj ima DRSP v prihodnje so bili vsi vklju čeni enotnega   
naj kot do sedaj prevzema povezovalno vlogo med LAS-i na državni in mednarodni ravni ter 
zastopa interese LAS in razvoja podeželja v odnosu do MKGP in ARSKTRP.  

Sodelujo či vodilni partnerji LAS predlagajo: 

• da naj se še okrepi ponudba strokovnih izobraževanj vezanih na delo LAS,  
• da naj organ upravljanja DRSP-ju prizna ve čjo vlogo,  
• da se vzpostavi stalna pravna pomo č za člane DRSP.  

Vsi sodelujo či vodilni partnerji LAS v raziskavi so s članstvom v D     
aktivnosti društva prepoznavajo kot uporabne in potrebne.  
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