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GRADIVO K DNEVNEMU REDU 8. SKUPŠČINE LAS 

 

Na osnovi rokovnika za pripravo SLR LAS, sprejetega na UO LAS 22.10.2021 in popravljenega 26.1.2023, 
se je v preteklem obdobju izpeljalo nekaj aktivnosti priprave na novo programsko obdobje, ki ni bilo 
nujno vezano na objavo Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega 
razvoja za programsko obdobje do leta 2027. Tako so se izvedle: 

- analiza doseženih rezultatov in učinkov dosedanjega izvajanja SLR oziroma LAS, ki jo je pripravila 
dr. Jana Nadoh Bergoč, strokovnjakinja s tega področja, 

- evalvacijska ekskurzija na območju LAS s predstavitvijo primerov dobre prakse izvede projektov 
preteklega programskega obdobja, 

- strokovna ekskurzija z ogledom dobrih praks LAS Posavina in Zahodna Slavonija z neposredno 
primerjavo z dobrimi praksami našega LAS. 

Uredba in razpis za LAS v novem programskem obdobju sta bila objavljena v petek 23.12.2022, osnovne 
značilnosti pa so naslednje: 

1. LAS-i bodo morali biti tudi v prihodnjem programskem obdobju organizirani kot pogodbeno 
partnerstvo treh sektorjev, sestavljenih iz predstavnikov javnih in zasebnih socio-ekonomskih 
interesov na izbranem območju, torej kot javni, ekonomski (ali gospodarski) in socialni (ali 
civilni) sektor. Na ravni oblikovanja LAS-ov ter kasneje pri odločanju o projektih po izvedbi javnih 
pozivov za izbor projektov, ki jih bodo objavili LAS-i, bo potrebna velika pozornost, da nobeden 
od naštetih sektor ne bo nadzoroval odločanja. LAS-i, ki delujejo v programskem obdobju 2014-
2020, imajo možnost, da nadaljujejo s svojim delom tudi v prihodnje ali pa se glede na potrebe 
in odločitev deležnikov z območja oblikujejo v nov LAS. V obeh primerih je treba upoštevati, da 
mora biti članstvo v LAS odprto za nove deležnike, pri čemer se spodbuja vključevanje mladih, 
žensk, ranljivih skupin, nevladnih organizacij z območja in drugih zainteresiranih. V skladu z 
uredbo pa je treba upoštevati obvezne sestavine pogodbe o ustanovitvi LAS, pogoje za 
zmogljivost LAS ter upravno in kadrovsko spodobnost vodilnega partnerja, kot izhaja iz uredbe. 
Rok za izpolnitev naštetega je, poleg ostalih pogojev, ki izhajajo iz uredbe, ter vložitve vloge za 
izplačilo prve faze pavšalnega zneska pripravljalne podpore, 3. marec 2023. 

2. LAS-i bodo morali skladno z obveznimi elementi pripraviti nove SLR do 31. julija 2023 na 
predloženem obrazcu. Pri pripravi SLR bo treba opredeliti dodano vrednost izvajanja lokalnega 
razvoja, ki ga vodi skupnost na določenem območju, opraviti analizo stanja lokalnega območja, 
analizo razvojnih potreb in potencialna območja, vključno s SWOT-analizo ter na podlagi tega 
oblikovati ustrezne ukrepe. Temeljito oblikovanje ustreznih ukrepov bo po odobritvi SLR podlaga 
za izvajanje projektov na terenu, ki se bodo lahko pričeli pripravljati po objavi javnih pozivov za 
potrditev projektov LAS. Zato je zelo pomembno, da se vsi zainteresirani vključijo v obstoječe ali 
nove LAS-e ter s tem pripomorejo k oblikovanju kvalitetnih SLR, ki bodo odražale dejanske 
potrebe in potencial določenega lokalnega območja. 

3. Pogoji za delovanje LAS so: 
a. LAS deluje na območju s skupnimi lokalnimi potrebami in izzivi s skupnim ciljem 

uresničevanja lokalnih razvojnih potreb in doseganja zastavljenih ciljev, opredeljenih v 
SLR, do leta 2027; 

b. lokalni razvoj, ki ga vodi LAS, je osredotočen na posebna podregionalna območja, kar 
pomeni, da se območja soočajo s posebnimi geografskimi in demografskimi težavami; 

c. območje LAS je povezano v homogeno geografsko in funkcionalno celoto, območje 
posamezne občine se ne deli med več LAS; 

d. posamezna območja LAS se med sabo ne prekrivajo; 
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e. na območju, za katero se pripravlja SLR, živi od 14.000 do 150.000 prebivalcev na dan 1. 
januar 2022 po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
SURS); 

f. v omejitev števila prebivalcev iz prejšnje točke se ne vštevajo prebivalci naselij z več 
kakor 10.000 prebivalci na območjih, ki so določena v Prilogi 2, ki je sestavni del te 
uredbe; 

g. LAS, ki prostorsko pokriva območje obeh kohezijskih regij vzhodna in zahodna Slovenija, 
se uvršča v tisto regijo, v kateri živi več kakor 50% prebivalstva LAS na dan 1. januar 2022 
po podatkih SURS; 

h. LAS mora biti vključujoč in organiziran kot pogodbeno partnerstvo treh sektorjev, 
sestavljenih iz predstavnikov javnih in zasebnih socio-ekonomskih interesov na izbranem 
območju, pri čemer noben sektor ne nadzoruje odločanja; 

i. člani LAS med seboj izberejo vodilnega partnerja; 
j. pogodba o ustanovitvi LAS iz 8. točke tega člena vsebuje obvezne sestavine iz Priloge 4, 

ki je sestavni del uredbe. 
4. Med LAS in vodilnim partnerjem iz odstavka I prejšnje točke je vzpostavljeno pogodbeno 

razmerje, iz katerega izhajajo tudi obseg in viri financiranja za izvajanje nalog. 
5. LAS mora biti upravno in kadrovsko sposoben. Šteje se, da je LAS kadrovsko sposoben, če vodilni 

partner LAS zagotovi: 
a. za namen priprave SLR najmanj eno polno delovno moč za LAS za najmanj devet 

mesecev;  
b. za namen izvajanja točke (c) prvega odstavka 34. člena Uredbe 1060/2021/EU najmanj 

eno polno delovno moč na zadevni sklad za programsko obdobje do leta 2027 po 
potrditvi SLR.  

6. Šteje se, da je LAS upravno sposoben, če vodilni partner LAS zagotovi: 
a. aktivno pisarno na območju LAS, izjemoma na območju občine, ki meji na območje LAS. 

Aktivna pisarna je pisarna za delovanje LAS z naslovom, ustreznimi prostori, opremo za 
delovanje in kadrovsko sestavo;  

b. da ima LAS za nakazilo finančnih sredstev na podlagi te uredbe zagotovljen ločeni 
transakcijski račun;  

c. da ima LAS vzpostavljen ločeni računovodski sistem ali ustrezne računovodske kode za 
vse transakcije, opravljene v okviru transakcijskega računa;  

d. da LAS zagotavlja preglednost svojega delovanja ter sledljivost in nadzor nad zakonito 
porabo javnih sredstev; 

e. da ima LAS vzpostavljeno svojo spletno stran, iz katere je razvidno povabilo k 
sodelovanju zainteresirane javnosti.  

7. LAS do 3. marca 2023 pošlje vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev prve faze iz prve alineje 
prvega odstavka 16. člena te uredbe v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim 
podpisom, na elektronski naslov gp.mkgp@gov.si. 

8. LAS do 31. julija 2023 izdela SLR in jo pošlje v pregled MDS CLLD v elektronski obliki, podpisano s 
kvalificiranim elektronskim podpisom, na elektronski naslov gp.mkgp@gov.si. 

9. Pripravljalna podpora se dodeli v obliki pavšalnega zneska v skladu s točko (c) prvega odstavka 
67. člena Uredbe 1303/2013/EU v treh kategorijah: 

a. 1. kategorija: pavšalni znesek 25.000 eurov za LAS, katerega površina ni večja od 545 
km² in nima več kakor 56.000 prebivalcev; 

b. 2. kategorija: pavšalni znesek 27.500 eurov za LAS, katerega površina je večja 545 km² 
ali ima več kakor 56.000 prebivalcev; 

c. 3. kategorija: pavšalni znesek 30.000 eurov za LAS, katerega površina je večja 545 km² in 
ima več kakor 56.000 prebivalcev. 
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10. Pavšalni znesek se izplača v dveh delih, in sicer: 
a. po doseženih mejnikih prve faze, določenih v prvi alineji prvega odstavka prejšnjega 

člena, se izplača 30 % pavšalnega zneska = 8.250,00 €; 
b. po doseženih mejnikih druge faze, določenih v drugi točki prvega odstavka prejšnjega 

člena, se izplača preostalih 70 % pavšalnega zneska = 19.250,00 €. 

Partnerji LAS so na svoji 4. dopisni skupščini dne 20.12.2021 sprejeli sklep, s katerim ugotavljajo, da LAS 
na območju občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna izpolnjuje vse zahtevane pogoje za oblikovanje LAS v 
novem programskem obdobju in da s tem Skupščina LAS potrjuje interes po oblikovanju LAS v 
dosedanjem obsegu, kar je bilo tudi posredovano organu upravljanja. 

UO LAS je na svoji 13. redni seji dne 26.1.2023 pregledal celotno dokumentacijo za obnovitev LAS za 
naslednje programsko obdobje in sprejel predlog Partnerske pogodbe in Pogodbe z vodilnim 
partnerjem, za katerega se na osnovi izpolnjevanja zahtevanih pogojev in v dogovoru z župani občin 
predlagalo dosedanjega vodilnega partnerja Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, ki 
je svojo vlogo zelo dobro opravljal v preteklem obdobju. Pomembno je tudi, da vodilni partner izpolnjuje 
vse pogoje za opravljanje te naloge, zato je UO s sklepom potrdil izbor Društva za razvoj podeželja med 
Snežnikom in nanosom za vodilnega partnerja in ga posreduje v potrditev Skupščini LAS. 

Predlog Partnerske pogodbe predvideva nadaljevanje obstoječega LAS tudi v novo obdobje, zato so člani 
UO sprejeli sklep, da se Skupščini LAS predlaga potrditev nadaljevanja mandata organov LAS tudi za novi 
LAS. Mandat dosedanjih članov organov LAS se izteka v septembru 2023, zato se zdi smiselno, da 
obstoječi člani organov LAS zaključijo svoj mandat, kot je bilo predvideno ob izvolitvi. Bistven pogoj za ta 
sklep je tudi dejstvo, da obstoječi LAS nadaljuje delo kot LAS za novo programsko obdobje. 

 

PREDLOGI SKLEPOV 8. SKUPŠČINE LAS 

1. sklep: (varianta pri nesklepčnosti, v primeru sklepčnosti se sklep ustrezno združi z 2. sklepom) 

Ker je na skupščini ob sklicu prisotno _____ od 26 partnerjev LAS, ugotavljamo, da je skupščina 
nesklepčna, zato je v skladu z točko 8.3. prekinjena in se bo nadaljevala čez 30 minut. 

Po preteku 30 minut je predsednica Maja Piškur pozvala prisotne člane k glasovanju o naslednjem 
sklepu, ki so ga soglasno potrdili: 

2. sklep: 

Na skupščini je ob ponovnem začetku prisotnih ____ partnerjev in ___ oseb brez možnosti glasovanja. 
Od tega so prisotni ____ partnerji iz javnega sektorja, ____ partnerji iz ekonomskega sektorja in ____ 
partnerji iz zasebnega sektorja. Skupščina je v skladu z točko 8.3. Partnerske pogodbe sklepčna in lahko 
pravno veljavno odloča. 

3. sklep: 

Sprejme se predlagani dnevni red 8. skupščine LAS med Snežnikom in Nanosom. 

4. sklep:  

Potrdi se predlog Pogodbe o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS med Snežnikom in Nanosom 2021-
2027. Člani partnerstva pogodbo podpišejo. 

5. sklep:  

Dosedanji organi LAS med Snežnikom in Nanosom nadaljujejo svoje delo do izteka svojega mandata v 
septembru 2023. 
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6. sklep:  

Potrdi se sklep UO LAS med Snežnikom in Nanosom, da vodilni partner Društvo za razvoj podeželja med 
Snežnikom in Nanosom, Jurčičeva 1, 6250 Ilirska Bistrica, nadaljuje s svojim delom vodilnega partnerja 
tudi v novem programskem obdobju.  

7. sklep:  

Potrdi se predlog Pogodbe o nalogah vodilnega partnerja pri lokalnem partnerstvu LAS med Snežnikom 
in Nanosom. 
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