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Koordinacijski odbor CLLD 

Dunajska cesta 22 

1000 Ljubljana 

 

ZADEVA: Izvajanje pristopa CLLD v programskem obdobju 2021-2027 

 

Spoštovani, 

Glede na vaš dopis z dne 9.12.2020 in sprejetih dogovorov na videokonferenci (17.12.2020) 
glede dinamike nadaljnjih operativnih sestankov, v nadaljevanju podajamo stališče DRSP v 
zvezi s: 

1. pogoji za oblikovanje LAS v programskem obdobju 2021-2027 

2. podukrepom »Pripravljalna podpora«. 

 

Ad 1) 

Glede pogojev za oblikovanje in delovanje LAS so bile izpostavljene naslednje zadeve: 

• oblikovanje lokalnega partnerstva. Rezultati ankete, ki jo je DRSP izvedel med svojimi člani 

(odgovorilo 2/3 LAS, ki so člani društva), je pokazala, da so LAS zadovoljni s sedanjo 

organizacijsko obliko in želijo zagotoviti kontinuiteto delovanja LAS med programskimi obdobji 

in v novem programskem obdobju. Problem nastaja pri nekaterih LAS (po naših podatkih so 

takšni trije), ki bodo imeli težave z mejo med Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo zaradi 

priprave dveh operativnih programov. Stališče DRSP je naslednje: 

o če posamezni LAS ne spreminja območja, ni potrebna ponovna procedura 

vzpostavljanja LAS in se kontinuiteta delovanja obstoječe LAS potrdi na ravni LAS 

(sklep Skupščine LAS in po potrebi aneks k Ustanovni pogodbi), 

o LASe, ki bodo imeli razdeljeno območje med dve kohezijski regiji zaradi priprave 

omenjenih dveh operativnih programov, se o tem čim prej obvesti in sestane z njimi, 

da lahko pravočasno pripravijo ustrezne postopke za preoblikovanje posamezne 

LAS. 

 

• sprememba minimalnega območja. Po pregledu sedanjega stanja ustanovljenih LAS 

ugotavljamo, da imamo zgolj tri LASe, ki pokrivajo območje z manj kot 20.000 prebivalci in 

vključujejo po tri občine ter dva LASa, ki vključujeta zgolj dve občini (prebivalcev je več kot 

20.000). Predlagamo, da se sedanji pogoj za oblikovanje in delovanje LAS spremeni tako,  da 

mora na območju LAS živeti med 15.000 in 150.000 prebivalcev. Predlagamo še dodatni 

kriterij, ki opredeljuje minimalno območje posamezne LAS na območje treh občin.  
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• Določitev vodilnega partnerja. Strinjamo se z dosedanjo ureditvijo izbora vodilnega partnerja.  

Dosedanji način izračuna sredstev za delovanje vodilnega partnerja pa ni omogočal eno 

polnovredno delovno moč (PDM) v primeru najmanjših LAS. Če bo podana zahteva po 

določitvi pogoja glede minimalnega števila PDM (v primeru najmanjših LAS), je to treba 

upoštevati pri oblikovanju finančnega okvira LAS, kar do sedaj ni bilo. Podpiramo določilo, 

da se vodilni partner izbere izmed članov LAS. 

 

Ad 2)  

Višina pripravljalne podpore je bila do sedaj opredeljena v obliki pavšalnega zneska v višini 
20.000 EUR na LAS in izplačana po potrjeni strategiji. Izplačana je bila iz naslova vseh v 
strategijo vključenih skladov na posameznem območju LAS. DRSP predlaga, da se za naslednje 
programsko obdobje pripravljalna podpora izplača po potrditvi LAS s strani lokalnega 
partnerstva (glej prvo alinejo točke 1) in ne šele po potrditvi strategije s strani državnih 
organov. Strinjamo se, da se pripravljalna podpora tudi v prihodnje izplača iz naslova vseh v 
strategijo vključenih skladov posamezne LAS. Predlagamo pa spremembo višine pavšalnega 
zneska, ki bi vključeval fiksni in variabilni del zneska. Predlog višine fiksnega zneska je 25.000 
EUR po posamezni LAS (po 10.000 EUR za EKSRP in ESRR sklad ter 5.000 EUR za ESS sklad). 
Poleg tega bi večji LASi prejeli še dodaten variabilni del, določen odstotek vseh sredstev na 
posamezni LAS brez upoštevanja fiksnega dela sredstev za pripravljalno podporo. 
Razmejitev LASov, katerim bi pripadal tudi variabilni del, je še predmet razprave, lahko bi se 
npr. upoštevali enaki kriteriji kot bodo določeni za finančni okvir posamezne LAS. 

 

Pričakujemo, da bomo lahko o teh zadevah konkretneje razpravljali na predvidenem 
januarskem srečanju. 

 

Lep pozdrav. 

 

Datum: 18. 1. 2021 

 

Pripravila: 

Komisija za CLLD     

Predsednik DRSP: 

Aleš Zidar 

 

  


