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Datum: 18. 4. 2017 

 

 

ZAPISNIK SREČANJA PREDSEDNIKOV SLOVENSKIH LAS IN IMENOVANJE  
PREDSTAVNIKA LAS V ODBOR ZA SPREMLJANJE PRP 2014-2020 PRI MKGP 

 

Srečanje predsednikov slovenskih LAS in imenovanje predstavnika LAS v Odbor za 
spremljanje PRP 2014 – 2020 pri MKGP  je potekalo 18. 4. 2017 od 16:00 do 19:00 ure v 

Gostilni Zupančič, Grajski trg 5, Žužemberk. 

 

Na srečanje so bili vabljeni predsedniki in vodilni partnerji vseh 37 LAS.  Srečanja se je 
udeležilo 34 udeležencev iz 19 LAS, 10 predsednikov LAS pa je za predstavnika glasovalo po 
e-pošti. Lista prisotnosti je v prilogi 1. 

 

Program srečanja: 
 
16.00 – 16.30 Ogled gradu Žužemberk in predstavitev LAS STIK, Vlado Kostevc, 

predsednik LAS STIK 
16.30 – 17.00 Uvodni pozdrav, Aleš Zidar, predsednik DRSP in Franc Škufca, župan Občine 

Žužemberk 
Kratke predstavitve predsednikov slovenskih LAS 

17.00 – 17.40 Aktualna problematika CLLD  
17.40 – 18.00 Imenovanje predstavnika LAS v Odbor za spremljanje PRP 2014 – 2020 
18.00 Razno 
 

 

Predsednike in predstavnike vodilnih partnerjev slovenskih LAS sprejel gostitelj srečanja g. 
Vlado Kostevc, predsednik LAS STIK. Predstavil jim je grad Žužemberk in delovanje LAS STIK. 
Srečanje je potekalo v Gostilni Zupančič. Namen srečanja je vzpostaviti aktivnejše 
sodelovanje med predsedniki LAS in razprava o aktualnih temah CLLD. 

 

Uvodni pozdravi 

V uradnem delu srečanja je prisotne pozdravil predsednik Društva za razvoj slovenskega 
podeželja Aleš Zidar in predstavil ključna področja dela društva, ki so: informiranje in 
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promocija, sodelovanje, usposabljanje in mreženja na nacionalni in mednarodni ravni, 
mednarodno sodelovanje ter funkcija nacionalne info točke za CLLD. Izpostavil je, da je 
društvo v svojem 12 letnem delu postalo nacionalna nevladna mreža za podeželje, društvo 
pa je hkrati tudi nacionalna nevladna mreža LAS, saj v svojem članstvu združuje 32 oz 37 LAS.  
Spomnil je, da danes poteka drugi posvet predsednikov LAS. Prvega je sklical MKGP v 
Ljubnem. Tokrat je MKGP pobudnik, sklicatelj  pa DRSP. Pomembno je, da se predsedniki 
spoznajo in se aktivno vključijo v delovanje LAS in društva, zato je takšna srečanja potrebno 
organizirati vsak leto. 

Prizadevamo si izboljšati naše območje tudi s sredstvi CLLD je v uvodnem pozdravu povedal 
župan Občine Žužemberk Franc Škufca. Župani podpiramo takšne iniciative, predsedniki in 
vodilni partnerji pa so tisti, ki se projekte podpirajo od zasnove do izvedbe. Udeležencem je 
zaželel uspešno srečanje v duhu razmišljanja o novem, o razvoju in še posebej o odgovornem 
razvoju. 

Sledile so kratke predstavitve prisotnih 19 predsednikov LAS v katerih so izpostavili velika 
pričakovanja od teh razvojnih sredstev, skrb za ustrezno razporeditev sredstev med 
različnimi skupinami deležnikov (glavni kriterij mora biti kakovost projektov), pomembno 
vlogo predsednikov pri kakovostnem upravljanju LAS sredstev ter še posebej potrebo po 
zmanjšanju administrativnih ovir. 

 

Aktualna problematika CLLD 

Vloga DRSP – mreža slovenskih LAS v Sloveniji 

Aleš Zidar, predsednik DRSP, je predstavil vlogo društva kot mreže slovenskih LAS in 
nevladno mrežo za razvoj podeželja. Povezujemo 32 od 37 slovenskih LAS kar pomeni 86 % 
vseh slovenskih LAS. V društvu sprejemamo različna mnenja in stališča in to nas bogati. 
Nastopijo pa trenutki, ko je potrebno stopiti skupaj in usklajeno reševati nastale probleme. 
Še posebej v takšnih primerih je vloga društva zelo pomembna.  

Pojasnil je vlogo komisije za CLLD, ki je organizirana znotraj društva, in način izvolitve njenih 
članov. Komisija za CLLD se voli demokratično s strani vseh LAS, ki so člani društva, njeno 
delo pa določa pravilnik. Program dela komisije je opredeljen v programu dela društva, njen 
predsednik pa je g. Roman Medved. 

Vloga DRSP – mreža slovenskih LAS v mednarodnem prostoru 

Goran Šoster, podpredsednik DRSP in predstavnik društva za mednarodne zadeve, je 
predstavil pomen vključenosti društva v mednarodne inštitucije. DRSP je bil ustanovljen pred 
12 leti kot povezovalec ljudi, ki razvijajo podeželje, v zadnjem času pa je postal zelo aktiven 
na področju povezovanje LAS.  

Preko članstva v dveh evropskih združenjih – PREPARE in ELARD je društvo eden od 
deležnikov, ki usmerja razvoj podeželja tudi na evropski ravni. Izpostavil je, da bo CLLD v 
naslednjem programskem obdobju še močnejši, pri tem pa bo potrebno zagotoviti 
financiranje iz različnih virov (multifunding) in poenostaviti sistem delovanja. 

Izvajanje CLLD v programskem obdobju 2014 – 2020 

Aktualno problematiko izvajanja CLLD je predstavil Roman Medved, predsednik komisije za 
CLLD v DRSP, ki se je osredotočil na dva sklopa: vodenje CLLD na državni ravni in predlogi za 



3 

spremembo Uredbe o CLLD. Pojasnil je, da CLLD v Sloveniji pomeni tri EU sklade (EKSRP in 
ESPR ter ESRR), tri ministrstva (MKGP, MGRT in SVRK) ter ARSKTRP kot neodvisno plačilno 
agencijo; njihovo delo pa usklajuje Koordinacijski odbor CLLD, ki združuje predstavnike vseh 
teh institucij.  

Izpostavil je številne vire informacij, ki pa med sabo niso usklajeni ali pa niso dostopni vsem. 
Predlagal je, da LAS za vse tri sklade postavljajo vprašanja izključno na forumu (upravlja 
ARSKTRP) in tako prisilijo ministrstva k enotnemu informacijskemu sistemu. Iz MKGP že dalj 
časa obljubljajo, da bodo forum z vsemi informacijami vzpostavili, a jim to do danes še ni 
uspelo. Zavezali pa so se, da bodo dogovore o aktualnih temah odslej pošiljali na e-naslove 
vseh LAS.  

Sledila je razprava naslednjih vsebinah: 

- Intranet na spletni strani DRSP 

DRSP bo vzpostavil intranet, ki bo dostopen izključno članom društva. Tam bodo objavljene 
osnutki pogodb, pravne podlage za reševanje tekočih zadev LAS, … ki jih pripravlja DRSP oz 
njegov pravnik. 

Udeleženci so predlagali, da se v intranet vključijo tudi vsebine kot so način financiranja s 
strani občin in druga aktualna vprašanja. 

- Sprememba Uredbe CLLD 

MKGP zaradi nujnih popravkov pripravlja spremembo Uredbe o CLLD. DRSP, Komisija za CLLD 
je že začela pripravljati predloge sprememb. Zbira stališča LAS, ki so člani, skupne predloge 
sprememb in dopolnitev pa bo poslala na KO za CLLD. Do sedaj zaznani deli uredbe kjer so 
potrebne spremembe so: upravičeni stroški (npr. prispevek v naravi), projekti sodelovanja – 
problematika financiranja projektov LAS in upravičencev v projektih sodelovanja, 
zagotavljanje 50 % za stroške animacije v posameznem obdobju (potrebno spremeniti 
razmerje), izvajanje projektov izven območja LAS, razširitev upravičenih stroškov (prispevek v 
naravi, DDV, priprava zahtevkov,..), povečanje števila zahtevkov za izplačilo – vsaj 1/leto, 
poenostavitev postopkov dokazovanja stroškov (zbiranje predhodnih ponudb, uveljavitev 
pavšalnih stroškov,..) ter sprememba rokov in zahtev za doseganje mejnikov SLR v 2018. 

Prisotni so še predlagali, da se v predloge sprememb Uredbe za CLLD vključiti predloge PIP 
Maribor oz CNVOS. 

- Roki v katerem morajo (ARSKTRP) pristojne institucije potrditi  projekte 

Opredeliti je potrebno roke v katerih morajo pristojne institucije potrditi projekte. Torej 
določiti število dni od vnosa projektov v sistem s strani LAS do končne potrditve. Iz govoric je 
razumeti, da ARSKTRP ocenjuje to obdobje na štiri mesece, kar nikakor ni sprejemljivo. 

V osnovi je narobe, da ARSKTRP potrjuje projekte potrjene s strani LAS, ko pa je njihova 
vloga le pregled pravilnosti / upravičenosti. 

- Termin objave naslednjega razpisa za projekte sodelovanja LAS 

Po terminskem načrtu naj bi bil naslednji razpis za projekte sodelovanja objavljen v aprilu, 
nato pa ponovno novembra. Ga. Alina Cunk Perkič, MKGP je v telefonskem pogovoru pozvala 
Romana Medveda predsednika Komisije za CLLD, DRSP, naj komisija oz društvo pošlje poziv 
na MKGP v katerem predlaga odlog objave javnega poziva do uveljavitve sprememb Uredbe 
o CLLD.  
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Prisotni so o temi imeli različna stališča. Trenutna Uredba o CLLD ne omogoča učinkovitega 
izvajanja projektov sodelovanja, zato je pred objavo JR res smiselna njena sprememba. Po 
drugi strani so imeli prisotni pomisleke o času v katerem bo v veljavo stopila spremenjena 
Uredba o CLLD in koliko oz katere od predlaganih spremembe LASov / DRSP bodo ministrstva 
sploh upoštevala.  

Po razpravi so se prisotni strinjali, da je sprememba datuma objave JR v pristojnosti MKGP ne 
pa DRSP, zato so soglasno sprejeli naslednji sklep: 

 

Sklep 1: DRSP ne bo pripravil predloga o spremembi datuma javnega razpisa za projekte 
sodelovanja, saj je to v pristojnosti MKGP. 

 

- Izjava o strinjanju s pogoji in prevzemanje odgovornosti s strani vodilnega partnerja.  

Obvezen sestavni del prijave projektov na LAS je pogodba med partnerji, ki med drugim 
vsebuje izjavo o prevzemanju odgovornosti s strani vodilnega partnerja. Le-ta vodilnemu 
partnerju nalaga odgovornost za nepravilnosti kateregakoli od partnerjev.  

To nesorazmerno prevzemanje odgovornosti s strani vodilnega partnerja je eden od LAS 
izpostavil v telefonskem pogovoru z predstavnico ARSKTRP. Le-ta je ustno zagotovila, da bo 
ARSKTP pripravi drugačen predlog vsebine in spremembe upošteval v že objavljenih razpisih 
s strani LAS. V izogib zapletom v prihodnosti, bo DRSP svojega pravnika zaprosil za pripravo 
uradnega stališča o tej zadevi.  

- Birokratičnost postopkov ARSKTRP 

Nerazumne zahteve (npr. tri ponudbe za nakup vinjete, tri ponudbe za parkiranje v mestu 
ipd) ARSKTRP se samo še povečujejo. Agencija postopke utemeljuje na Uredbi o CLLD pri tem 
pa ne upošteva (nadrejene) nacionalne zakonodaje kot je npr. Zakon o javnem naročanju. 
Goran Šoster je prisotnim predstavil rezultate EU raziskave o administrativnih ovirah po 
katerih se Slovenija uvršča nekje na sredino Gausove krivulje, Aleš Zidar pa je prisotne 
informiral, da je DRSP začel pripravljati poslansko vprašanje s čimer želi vršiti pritisk na 
razrešitev nemogoče situacije. Pozval je vse predsednike LAS, še posebej župane in člane 
združenj občin, da pomagajo pri razreševanju situacije. 

Prisotni so v razpravi predlagali različne ukrepe kot so posvet v državnem zboru in vpliv 
preko Evropskega parlamenta in slovenskih evro poslancev. Hkrati se zavedajo, da so CLLD 
sredstva majhna in za uradnike na pristojnih ministrstvih ne predstavljajo prioritete. 
Vsekakor se je potrebno aktivno vključiti v pripravo sprememb Uredbe o CLLD, od ARSKTRP 
zahtevati upoštevanje vse nacionalne zakonodaje, od pristojnih ministrstev pa zahtevati 
učinkovit nadzor nad delovanjem ARSKTRP. 

 

Imenovanje predstavnika LAS v Odbor za spremljanje PRP 2014 – 2020 

DRSP je organiziral srečanje predsednikov LAS z namenom večje vključenosti predsednikov v 
delovanje društva in na podlagi poziva MKGP za določitev predstavnika slovenskih LAS v 
Odboru za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 
2020 z dne 14. 3. 2017 (veza 3310-31/2014/52). Pred srečanjem je DRSP predsednike vseh 
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37 slovenskih LAS je pozval k kandidaturi predstavnikov za omenjen položaj. Do roka, 13. 4. 
2017 je na društvo prispelo pet kandidatur (razvrščeni po abecednem redu priimkov; 
kandidature so v prilogi  2):   

– Helena Čuk,  
– Janez Furlan,  
– Roman Medved, 
– Dr. Vladimir Prebilič in  
– Anton Tӧrnar. 

Za izvedbo imenovanja je Aleš Zidar predlagal tri člansko komisijo v sestavi:  

– Dragica Bratanič, predsednica 
– Terezija Mavrič, članica 
– Sonja Golc, članica. 

Prisotni predsedniki so komisijo za imenovanje soglasno potrdili.  

Imenovanje je potekalo s tajnim glasovanjem na osnovi podpisanih kandidatur. Za 
predstavnika je bil imenovan kandidat z največ prejetimi glasovi za nadomestnega 
predstavnika pa kandidat z drugim najvišjim številom glasov.  

Za predstavnika LAS v Odboru za spremljanje je glasovalo 29 predsednikov LAS od 37 (priloga 
3), kar predstavlja 78 % vseh LAS. Glasovali so tudi 3 od 5 predsednikov LAS, ki niso člani 
DRSP. Glasovanje za kandidata je potekalo na dva načina. Predsedniki, ki se srečanja niso 
mogli udeležiti, so svoj glas lahko oddali po e-pošti na naslov društva na glasovalnem 
obrazcu. Pri glasovanju po e-pošti je glasovnico moral podpisati predsednik LAS. Na ta način 
je glasovalo 10 predsednikov, natisnjene glasovnice pa so bile predane komisiji za 
imenovanje. Postopek imenovanja predstavnika LAS med prisotnimi predsedniki LAS (drugi 
način glasovanja) je izvedla komisija za imenovanje, ki je po zaključku podala skupno pisno 
poročilo (poročilo in glasovnice – priloga 4). 

Komisija za imenovanje predstavnika LAS v Odboru za spremljanje PRP 2014 – 2020 je 
ugotovila, da so kandidati prejeli glasove, kot je zapisano v spodnji preglednici: 

Kandidat Prejeto št. glasov Kandidat Prejeto št. glasov 
Helena Čuk  4 Dr. Vladimir Prebilič 1 
Janez Furlan 3 Anton Tӧrnar 2 
Roman Medved 19   

 

Na podlagi glasovanja se imenuje: 

- Roman Medved, za predstavnika LAS v Odboru za spremljanje PRP 2014 - 2020 
- Helena Čuk, za namestnico predstavnika LAS v Odboru za spremljanje PRP 2014 – 

2020. 

Predsedniki so z glasovanjem potrdili spodnji sklep: 

Sklep 2: Predsedniki slovenskih LAS so z 78 % volilno udeležbo izvolili Romana Medveda za 
predstavnika LAS v Odboru za spremljanje PRP 2014 – 2020 in Heleno Čuk za njegovo 
namestnico. 
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Razno 

Zagotavljanje finančnih sredstev za delo predstavnika LAS 

MKGP v dopisu vsem predsednikom LAS (št: 3310-31/2014/52, z dne 14. 3. 2017) navede 
naloge, ki jih bo imel predstavnik LAS v Odboru za spremljanje PRP 2014 – 2020 in izhajajo iz 
samega dela Odbora za spremljanje. Hkrati pa zapiše, da bo imel predstavnik še naslednje 
naloge: 

- aktivno zastopanje interesov vseh slovenskih LAS in 
- obveščanje in informiranje LAS o sklepih in dogovorih na sejah OS. 

Glede na vsebino nalog in tudi glede na obveznost zastopanja in informiranja 37 LAS je delo 
predstavnika zelo obsežno in strokovno zahtevno ter zahteva tehnično podporo. Po drugi 
strani pa, glede na veljavno Uredbo CLLD, to delo ni upravičen strošek delovanja LAS. Aleš 
Zidar je podrobneje pojasnil, da se je DRSP v pogovorih z MKGP vedno znova zaustavil pri 
vprašanju, kdo bo financiral stroške. Glede na veljavno Uredbo za CLLD, LAS iz svojih stroškov 
za delovanje ne sme kriti stroškov za aktivnosti, ki se nanašajo na druge LAS – torej vse 
aktivnosti, ki pomenijo zastopanje stališče vseh LAS. MKGP je sicer predlagal, da naj to krije 
DRSP iz lastnih sredstev oz. članarine, ki jo DRSP namenjajo člani LAS, vendar pa gre v tem 
primeru za izvolitev predstavnika LAS mimo DRSP, kot predstavnika vseh LAS, kar je bila želja 
MKGP. Stališče DRSP je, da društvo ne more kriti dela za LAS, ki niso njegovi člani in ne 
plačujejo članarine (5 od 37 LAS), poleg tega pa DRSP krije stroške za že imenovane svoje 
predstavnike LAS, ne pa za nacionalnega zastopnika LAS, ki se na pobudo MKGP voli danes. 
Če bi MKGP priznal DRSP kot reprezentativnega predstavnika LAS bi bila seveda situacija 
drugačna, vendar o tem danes ne moremo govoriti. 

Prisotni so v razpravi izpostavili, da se mora v spremembi Uredbe o CLLD definirati izhodišče 
za financiranje predstavnika vseh LAS. Potrebno je tudi definirati število LAS, ki jih zastopa 
institucija / društvo, da postane njihov reprezentativni predstavnik.  

Strinjali so se, da mora MKGP zagotoviti sredstva za delo in materialne stroške izvajanja 
funkcije predstavnika LAS v OS in z 18 glasovi (eden ni glasoval) potrdili naslednji sklep: 

 

Sklep 3: Predsedniki LAS pozivajo MKGP, da zagotovi sredstva za kritje stroškov dela in 
materialnih stroškov za izvajanje funkcije predstavnika LAS, skladno z njegovimi nalogami 
in pristojnostmi. 

 

Letno srečanje predsednikov LAS 

Na podlagi stališč predsednikov LAS bo DRSP vsako leto organiziral srečanje predsednikov 
LAS in jih aktivneje vključeval v ostale aktivnosti. 

 

Drugi dogodki v organizaciji DRSP v letu 2017 

Aleš Zidar je prisotne še seznanil s pomembnejšimi dogodki, ki jih bo DRSP organiziralo v tem 
letu: 

- konferenca čeških in slovenskih LAS v Slovenskih goricah, 
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- Slovenski podeželski parlament, 21. - 22. 9. Predvidoma v Novem mestu (prvi dan 
organizira DRSP samostojno, drugi dan pa v sodelovanju z drugimi deležniki na 
podeželju), 

- Strokovna ekskurzija na Portugalsko, prvi teden v oktobru. 

 

Srečanje predsednikov slovenskih LAS je zaključil gostitelj Vlado Kostevc s sloganom LAS 
STIK: 

Prijetno domače, 
v zelenem objemu, 
kjer čas teče drugače. 
 

 

Srečanje se je zaključilo ob 19:00 uri. 

 

 

 

Zapisala: 

Vesna Erhart, sekretarka DRSP 

Predsednik DRSP: 

Aleš Zidar 

 

 

 

 

Priloge:  

Priloga 1: Lista prisotnosti 
Priloga 2: Kandidature za predstavnika LAS v Odboru za spremljanje PRP 2014 – 2020 pri 
MKGP (5 kandidatur) 
Priloga 3: Lista predsednikov LAS za glasovanje 
Priloga 4: Poročilo volilne komisije in glasovnice 
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