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Ilirska Bistrica, 27.1.2017 

 

NAGOVOR PREDSEDNIKA DRSP LAS ČLANOM DRSP 

 

Spoštovani kolegi, člani DRSP, 

Na zadnjem srečanju LAS, ki ga je prvič organiziral KO CLLD na Dvoru Jezeršek v Zgornjem Brniku dne 
20.1.2017, je bilo v govorih predstavnikov KO CLLD precej izrečenih besed na temo povezovanja in 
sodelovanja slovenskih LAS. Pri tem je bilo večkrat omenjeno tudi Društvo za razvoj podeželja, ki je 
poleg tega, da se deklarira kot nevladna Mreža za razvoj podeželja predvsem in v veliki večini mreža 
slovenskih LAS. In to že od leta 2010, ko smo se prvič opredelili kot združenje LAS. 

Čeprav sem se na samem srečanju v razpravi odzval na nekatere, po mojem mnenju neupravičene ali 
neustrezne trditve predstavnikov KO CLLD – po moji oceni pa tudi malce nespretno, ker sem bil kljub 
poznavanju te problematike, izjemno presenečen in šokiran nad predstavitvijo KO CLLD, sem se 
odločil, da vas še enkrat seznanim z stališčem DRSP do imenovanja predstavnika LAS za KO CLLD in 
dogajanjem pred petkovim srečanjem LAS. Tudi zato, ker ste me že na tem srečanju in kasneje 
pozivali k konkretnemu odgovoru in da boste seznanjeni z našimi aktivnostmi, ki smo jih opravili kot 
mreža slovenskih LAS. 

Celotna zgodba o predstavniku LAS za KO CLLD se je pričela v začetku decembra 2016, ko smo se pred 
delavnico o upravičenih stroških pogovarjali o želji KO CLLD po imenovanju predstavnika LAS. Že 
takrat je bilo v pogovorih predstavnikom KO CLLD predočeno, da DRSP ne vidi kakšne velike potrebe 
po imenovanju posebnega predstavnika, saj je DRSP že po svoji sestavi in statutu predstavnik večine 
slovenskih LAS in jih predstavlja v vseh odborih ali komisijah, kjer bi KO CLLD želel videti predstavnika 
LAS. Na takratni delavnici je bilo ob koncu tudi napovedano, da se bomo januarja LAS odločali o tem 
predstavniku, kar je bila za prisotne LAS prva informacija o tem, predvsem pa iztočnica za naše 
pogovore s predstavnicama KO CLLD gospo Alino Curk Perklič in Bety Breznik na seminarju v Bastadu 
na Švedskem. Tam sva jih s podpredsednikom Goranom Šostrom podrobno seznanila o delovanju 
DRSP, mreže LAS, razlogih za uvedbo višje članarine in vsemi ostalimi podrobnostmi, ki so nas težile 
na relaciji sodelovanja DSRSP – KO CLLD. Ocenili smo, da so bili pogovori uspešni. 

V sredini decembra smo predstavniki DRSP (poudarjam tudi LAS, saj smo v njihovem imenu tudi 
razpravljali) sodelovali na sejah Nadzornega odbora za izvajanje PRP 2014-2020 in Usmerjevalnega 
odbora Mreže za podeželje, kjer smo neuradno izvedeli, da KO CLLD ne prepoznava DRSP kot 
reprezentativnega predstavnika slovenskih LAS in da je v tem problematična tudi članarina LAS v 
DRSP kot upravičen strošek. Ker je šlo za izjemno pomemben podatek, smo še isti dan na seji UO 
obravnavali to tematiko in sprejeli nekatere sklepe, ki bi še podkrepili našo vlogo predstavnika LAS. 
Tako smo pozvali LAS, člane DRSP, k podpisu posebnega pooblastila DRSP o zastopanju LAS, ter 
sprejeli stališče, da DRSP ne nasprotuje imenovanju predstavnika LAS pri KO CLLD, s tem da je 
potrebno doreči njegovo vlogo, zadolžitve in financiranje. Pri tem smo pospešili postopke za 
imenovanje nove Komisije za CLLD, ki v okviru društva vodi in zastopa interese LAS, saj smo menili, da 
je Komisija za CLLD tisti najbolj primerni organ (ali predsednik Komisije kot posameznik), ki v bistvu že 
opravlja željeno delo in ga sestavljajo najbolj kompetentni ljudje, imenovani s strani LASov. Ker pa je 
v članstvu DRSP trenutno 28 LAS (od 37), se je postavilo tudi vprašanje relacije do LAS nečlanov DRSP. 
Pri tem smo bili jasni, da članski LAS plačujejo določeno članarino za njihovo zastopanje, zato relacija 
do nečlanov ne more in ne sme biti enaka. Zato je bil sprejeto stališče, da mora KO CLLD, če želi da 
predstavnik LAS deluje za vse slovenske LAS sprejeti tudi odgovornost za plačilo stroškov, ki 
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nastanejo s to dejavnostjo. Glede na dosedanje delo za LAS smo prepričani, da se tega 
predstavniškega dela ne more opravljati volontersko, ker je preveč obsežno in zahtevno za kogarkoli, 
ki bi to želel opravljati. Zato smo nenazadnje tudi uvedli višjo članarino za LAS.  

O naših stališčih smo ustno in na seji Usmerjevalnega odbora Mreže za podeželje seznanili 
predstavnike KO CLLD, nismo pa o tem pošiljali nobenega uradnega stališča, saj tudi nismo dobili 
nobenega uradnega povabila ali zahteve po imenovanju predstavnika LAS, sploh pa ne kaj naj bi ta 
predstavnik v resnici tudi delal. Zato smo čakali na januarsko srečanje. 

Vendar pa so me 19. decembra nekateri člani seznanili z mnenjem KO CLLD o upravičenosti stroška 
članarine LAS v DRSP, ker naj DRSP ne bi bil reprezentativni predstavnik LAS. 

Moram priznati, da sem bil takrat šokiran z uradnim stališčem KO CLLD, ker je bil v popolnem 
nasprotju z vsem, kar smo se ves december dogovarjali, sploh pa zato ker že vrsto let DRSP uradno 
predstavlja slovenske LAS v odnosu na MKGP, ker je to dejanska situacija na terenu in navsezadnje, 
ker je bila članarina kot upravičen strošek predlagana in sprejeta v Uredbi o izvajanju CLLD. Zato sem 
v odgovoru predstavnikom KO CLLD zapisal naslednja dejstva: 

- DRSP je kot predstavnik LAS prepoznan z odločitvami organa upravljanja o članstvu v njihovih 
odborih in komisijah, pri katerem izpostavljamo še posebej članstvo v Usmerjevalnem 
odboru mreže za podeželje, ker ima Komisija za Leader / CLLD dva svoja predstavnika. 

- DRSP je kor vabljeni predstavnik LAS sodeloval na vseh pogajanjih, dogovarjanjih, sestankih 
na MKGP v povezavi z delovanjem LAS. Sprejeti sklepi na MKGP so bili vedno podkrepljeni z 
dogovorom z DRSP, predstavniki DRSP so bili vedno pozvani na sodelovanje pri pripravi 
različnih dokumentov. DRSP je vedno v imenu slovenskih LAS posredoval pripombe v razpravi 
o zakonodajnih dokumentih, kar je vse možno dokumentirati. 

- Članarina DRSP je bila upravičeni strošek delovanja LAS v obdobju 2007-2016, kar je bilo 
opredeljeno tudi v razpravi o Uredbi o izvajanju CLLD. 

- DRSP je vedno bil partner organa upravljanja pri vseh aktivnostih vezanih na delovanje LAS. 
- DRSP je reprezentativni organ slovenskih LAS, ker trenutno zastopa interese 25 LAS, kar je 

68% vseh slovenskih LAS. V decembru so uradno pristopili še trije LAS, kar pomeni, da smo 
leto zaključili z 76% zastopanostjo slovenskih LAS. To je edini podatek, ki lahko potrjuje 
reprezentativnost LAS, ne pa odločitev KO CLLD, kdo bo LAS zastopal kot reprezentativni 
organ.  

- V Sloveniji imamo lahko več mrež ali organizacij, ki zastopajo LAS kot stanovske organizacije 
in članstvo v teh stanovskih organizacijah je in mora biti upravičeni strošek. Odločitev KO 
CLLD ne more prejudicirati odločitve LAS s kom se lahko združujejo in kdo jih bo zastopal. 

- Pri pristopnih izjavah LAS v DRSP je predloženo dodatno pooblastilo o zastopanju LAS, ki je 
sicer samo dodaten dokaz o zastopanju članov DRSP, saj je to razvidno tako iz Temeljnega 
akta društva, kot iz Pravilnika o delovanju Komisije za CLLD pri CLLD, ki je osnova za 
zastopanje LAS.  

- DRSP je član ELARDa – evropske mreže lokalnih akcijskih skupin, kjer ima aktivno vlogo in 
aktivno deluje na vseh področjih delovanja te mreže. Za leto 2016 je DRSP plačal članarino za 
28 slovenskih LAS, ki so bili na začetku leta včlanjeni v DRSP. Ali ni to dovolj velik dokaz o 
reprezentativnosti DRSP kot mreže slovenskih LAS. 

Svoj odgovor sem zaključil z ugotovitvijo, da KO CLLD ne more sam določiti kdo je reprezentativni 
organ slovenskih LAS – to lahko storijo edino in samo LAS s svojim pooblastilom. KO CLLD lahko določi 
le koordinatorja, ki bo lahko koordiniral delo med KO CLLD in vsemi slovenskimi LAS.  

Kot odgovor na moje pismo smo dobili uradno stališče KO CLLD do članarine, ki ga že poznate. 
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Naj zaključim to pisanje še s komentarjem na dogajanje na srečanju LAS v Zgornjem Brniku. Dejstvo 
je, da na vse zgoraj navedeno in na izražene želje KO CLLD po vključenosti predstavnika LAS v delo 
organa upravljanja, vse to DRSP že aktivno in zavzeto opravlja od leta 2010. Ima izdelan Pravilnik o 
delovanju Komisije za CLLD, ki natančno opredeljuje vse obveze in dolžnosti mreže LAS. LAS več ali 
manj uspešno sodelujejo med seboj – naša ocena je da zelo dobro, kar je navsezadnje potrjeno z 
članstvom v DRSP.  

Da DRSP in mreža LAS lahko sploh deluje, so potrebna finančna sredstva in to ne samo iz članarine 
ampak tudi iz drugih virov. Prav iz tega razloga imamo zelo natančno določene računovodske konte, 
kjer lahko vsak kontrolor lahko ugotovi, kam je namenjen denar. Tudi za članarino, ki jo LAS namenijo 
za delovanje DRSP. Dokler bom predsednik DRSP, bomo še bolj natančno spremljali računovodsko 
dogajanje, da LAS ne bodo imeli problema z dokazovanjem porabe članarine. Se mi pa pri tem kljub 
vsemu nehote postavlja vprašanje, zakaj bi morali komurkoli drugemu razen svojim članom 
dokazovati porabo članarine? Le ta je izvirni prihodek društva, ki je namenjen za njegovo delovanje, 
kot je opredeljeno v statutu in je porabljena izključno za te namene! 

Upam, da sem bil izčrpen in da so vam bolj jasna naša prizadevanja za ureditev te problematike. Še 
vedno bomo vztrajali na stališču, da smo reprezentativni predstavnik LAS in da ne vidimo velike 
potrebe po spremembi obstoječe situacije, ki bi bila z naše strani še boljša, če bi bili na KO CLLD še 
bolj operativni. Se pa vedno bolj srečujem z vprašanjem, kakšno je ozadje preteklega dogajanja, saj je 
očitno, da je potrebno delovanje DRSP na nek način marginalizirati ali pa zmanjšati njegov pomen. Če 
je temu tako, sem prepričan, da bodo imeli »strici iz ozadja« težko nalogo… 

 

Predsednik DRSP  

Aleš ZIDAR 
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