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Datum: 28.7.2016 

 

Koordinacijski odbor CLLD 
Organi upravljanja skladov EKSRP, ESPR in ESRR  
Dunajska 22 

1000 LJUBLJANA 

 

Zadeva: PREDLOG SPREMEMBE OBDOBJA UPRAVIČENOSTI STROŠKOV za izvajanje podukrepa 
»Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« 

 

Spoštovani, 

Na osnovi pripomb in pobud, izrečenih na delavnici o upravičenih stroških za izvajanje ukrepa CLLD, ki 
je potekala dne 22.6.2016 v Ljubljani ter na osnovi pobud LAS – članov DRSP, vam posredujemo 
predlog za spremembo PRP 2014 – 2020 pri podukrepu 19.4 – Podpora za tekoče stroške in stroške 
animacije, v točki 8.2.14.3.2.5. Upravičeni stroški, kjer se med drugim navaja: »Upravičeni so samo 
stroški, ki so nastali po izdaji odločbe o potrditvi LAS in SLR.« 

Predlagamo spremembo tega določila na način, da se glasi: 

 »Za LAS, ki bodo potrjene, se bodo upravičeni stroški šteli od vložitve SLR v potrditev.« 

 

Obrazložitev pobude: 

Postopek ustanavljanja LAS in priprave SLR je določen z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga 
vodi skupnost, v programskem obdobju 2014 – 2020. LAS so lahko SLR pripravile le ob upoštevanju 
vseh pogojev iz Uredbe, zato so morale biti LAS ob oddaji SLR tudi funkcionalno opravilne, kar 
pomeni da so morale vzpostaviti vse potrebne -strukture, da bi LAS deloval. V ta namen je bil 
uporabljen tudi podukrep 19.1. – Pripravljalna podpora, ki pa se je iztekel z dnem oddaje SLR v 
potrditev. 

Po določilu iz PRP iz točke 8.2.14.3.2.5. Upravičeni stroški pa so tekoči stroški in stroški animacije 
upravičeni šele po izdaji odločbe o potrditvi LAS in SLR. To pomeni, da so tekoči stroški in stroški 
animacije (stroški delovanja LAS) v obdobju od oddaje SLR pa do izdaje Odločbe o potrditvi LAS in SLR 
neupravičeni in jih ni možno vključiti v zahtevek za sofinanciranje delovanja LAS.  

V kolikor želimo LASi slediti vsem rokom in izpolnitvi vseh obveznosti, ki nam jih nalagajo operativni 
programi in Uredba CLLD in ki smo si jih zadali ob predpostavki, da bodo SLR potrjene v začetku leta 
2016 smo primorani v tem vmesnem obdobju delovati in opraviti številne aktivnosti, da bodo po 
potrditvi LAS in SLR aktivnosti potrebne za uresničevanje SLR čim hitreje stekle. Potrebne so 
aktivnosti predvsem v smeri animacije prebivalstva, priprave dokumentacije za javni poziv za izbor 
operacij SLR, priprava operacij, priprave na dejavnosti sodelovanja lokalnih akcijskih skupin, priprave 
razjasnitev na SLR, ipd. Zato je potrebno imeti na LAS oz. pri Vodilnemu partnerju LAS zaposleno 
strokovno osebje. Prav tako nastajajo pri delovanju LAS fiksni stroški upravljanja, ki jih zaradi nujnih 
in sledljivih aktivnosti ni mogoče prenesti v upravičeno obdobje po potrditvi LAS. 

http://www.drustvo-podezelje.si/
mailto:info@drustvo-podezelje.si


 
 

Slavina 31, 6258 Prestranek 

Tel.: 05 7112 335, GSM: 031 339 789; www.drustvo-podezelje.si; info@drustvo-podezelje.si   

Stran 2 od 2 

 

 

Problem zaradi vmesnega obdobje neupravičenih stroškov je nastal predvsem zaradi dolgotrajnega 
postopka pregledovanja SLR in odločanja o potrjevanju SLR in LAS. Od 31.10.2015, ko je bil prvi rok za 
oddajo SLR pa do današnjega dneva – 28.7.2016, v Sloveniji ni še niti ene potrjene LAS, vse to pa 
povzroča ogromne finančne probleme Vodilnim partnerjem in samim LAS. Ob sprejemanju PRP in 
Uredbe CLLD je bilo slišati zagotovila, da bodo postopki potrjevanja LAS trajali 3 do 4 mesece po 
oddaji SLR, kar bi lahko bilo sprejemljivo tudi s stališča vmesnega obdobja neupravičenih stroškov. 
Dejstvo, da po 9ih mesecih potrjevanja še niti ena LAS ni potrjena pa je nesprejemljivo in zahteva 
spremembe, ki jih predlagamo v tem dopisu.  

Problem je tudi delovanje Društva za razvoj slovenskega podeželja – mreže slovenskih LAS, ki je s 
svojimi članicami v tem letu načrtovala veliko aktivnosti, povezanih z delovanjem LAS – od delavnic, 
posvetov, do Festivala slovenskih LAS in večdnevnega strokovnega posveta v tujini. Vse te aktivnosti 
so trenutno vprašljive, saj LASi ob dejstvu, da še niso potrjeni ne morejo zagotoviti sodelovanja na 
teh dogodkih, vse pa je potrebno načrtovati in organizirati v naprej. Pri tem se seveda pojavljajo tudi 
stroški, ki se večinoma črpajo iz članarine DRSP, ki jo plačujejo LAS, vendar pa je tudi ta odvisna od 
upravičenosti stroškov delovanja LAS. 

Pri vsem tem pa se nam postavlja vprašanje, zakaj so upravičeni stroški delovanja LAS šele od 
potrditve LAS dalje?  

LAS je uradno ustanovljen, ima vzpostavljene organe in izbranega Vodilnega partnerja, ki zagotavlja 
operativno delovanje LAS, odprt ima transakcijski račun, vzpostavljeno spletno stran,... – LAS deluje. 
Vse to so bili tudi pogoji, ki jih je LAS moral zagotoviti že ob oddaji SLR, da bo sploh lahko potrjen. 
Zato ne vidimo potrebe, da bi upravičenost stroškov omejevali z izdajo Odločbo, če je LAS moral že 
ob oddaji SLR zagotoviti vse pogoje za delovanje. Obseg stroškov, ki bodo nastali v tem vmesnem 
obdobju pa je odvisen samo od obsega aktivnosti, ki jih je v tem vmesnem obdobju izvajal.  

S predlagano spremembo, ko bi upravičenost stroškov za tekoče stroške in stroške animacije šteli od 
vložitve SLR v potrditev pa bi omogočili, da bi v trenutku, ko bo LAS potrjen pridobil pravico do 
sofinanciranja stroškov delovanja od vložitve SLR v potrditev. V nasprotnem primeru, če LAS ne bo 
potrjen, pa to pravico ne pridobi in bo za njegovo delovanje odgovorno partnerstvo samo.  

 

Iz tega razloga so se slovenski LASi, člani DRSP odločili dati pobudo za spremembo določila v zgoraj 
navedeni točki PRP. Menimo, da so naše utemeljitve tehtne, predvsem pa bo sprememba omogočila 
nemoteno delovanje LAS in opravljanje njihove temeljne naloge – razvoja lokalnega okolja po načelu 
od spodaj navzgor. 

 

 

Predsednik DRSP 

   Aleš ZIDAR 
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