
VPRAŠANJA: 
 

LAS  Vprašanje Odgovor MDS CLLD 2021-2027 

 
LAS s CILjem 

Že nekajkrat ste nam posredovali informacijo, da bo staro in novo obdobje potrebno 
razmejiti tako finančno kot vsebinsko. Pričakovano je bilo, da bo obstoječi LAS deloval do 
leta 2025 in zagotavljal 1 PDM. Tako je bilo razumeti tudi iz delavnice 19. 12. 2022. 
 
Sedaj smo pa slišali informacijo (mi nismo člani DRSP) , da je DRSP z vami uskladil, da se 
lahko takoj, ko se ustanovi nov LAS, stari LAS ukine in ni nič sporno, če se vse prenese na novi 
LAS. Ni sporno niti, da se prenese finance, zaposlene niti vse ostale pravice in obveznosti. 
Tudi razpis, ki ga je objavil stari LAS, se bo zaključil po pravilih novega LAS (prijave projektov 
do junij 2023)? Prav tako ni sporno, če projekt LAS, narejen po pravilih stare strategije, iz 
sredstev tranzicije, prijavi novi LAS (ki še nima strategije in je ne bo imel do decembra 2023), 
po novih pravilih, saj stari LAS ne bo več obstajal? Zanima nas tudi za vse tiste še neodobrene 
projekte (ni še pogodbe ali ni še odločbe) ali potem dopolnjuje in izvaja vse novi LAS in če je 
potrebno uskladitev, uskladi novi LAS? To vključuje tudi podpis pogodbe in morebitne 
pritožbe na odločbo? 
 
Skratka ne znamo si predstavljati, da glede na vaše dosedanje informacije, ki ste jih dali nam, 
ne bo potrebno razmejiti obdobja, niti vsebinsko, niti finančno, niti po PDMjih. Finančno je 
baje dovolj, da so stroškovna mesta za projekte in tudi za delovanje za vsako obdobje, vse 
ostalo pa je skupno. Skupno finančno poročilo in ostalo. Ker to ni skladno niti s staro uredbo, 
ki zahteva ločen TRR izključno za sredstva iz uredbe CLLD 2014-2020*, niti z novo uredbo, ki 
prav tako zahteva ločen transakcijski račun za nakazilo sredstev iz druge (nove) uredbe, 
sprašujemo za potrditev te informacije oziroma odgovor na vprašanje, če lahko takoj 
ukinemo stari LAS, prenesemo ljudi, pravice in obveznosti na novi LAS ter ne vodimo več 
ločeno obeh obdobij, v tem sklopu zagotavljamo tudi 1 PDM za novo obdobje, po preteku 
devetih mesecev in po potrditvi SLR (december 2023) pa je dovolj 2 PDM kot je predvideno 
po skladih (saj sklada bosta še vedno dva)? 
 
 
*(4) Za nakazilo finančnih sredstev iz naslova te uredbe mora za LAS zagotoviti ločen 
transakcijski račun. 
** b)    da ima LAS za nakazilo finančnih sredstev na podlagi te uredbe zagotovljen ločeni 
transakcijski račun; 
 

 
Vsi LAS ste prejeli informacijo istočasno na delavnici 
dne 19.12.2022, ter preko Navodil za pripravo novih 
SLR. Posebnih usklajevanj ali sestankov s predstavniki 
DRSP MKGP ni izvedel. 
Strategija lokalnega razvoja (v nadaljevanju: SLR) za 
tekoče programsko obdobje se izvaja do konca leta 
2025 za EKSRP 2023 za ESRR), dodatno pa iz Uredbe o 
izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v 
programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 
42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18, 68/18, 68/19, 
157/20, 163/21 in 181/21) izhaja naloge vodilnega 
partnerja, kot so npr. hramba dokumentacije, ki jo 
mora LAS hraniti še pet let po koncu programskega 
obdobja ter spremljanje trajnosti operacij. Če bo LAS 
ostal v enakem obsegu in imel istega vodilnega 
partnerja, načina prenosa nalog med obdobjema nismo 
predpisali ampak se LAS o teh relacijah odloča sam, pri 
čemer pa je potrebno zagotoviti sledljivost in 
transparentnost med obdobji. 
V primeru težav pri pripravi pogodbe o ustanovitvi in 
ostalih aktov se svetuje pravna pomoč. 
 



Prosimo za hitro povratno informacijo, saj smo v časovni stiski. Hvala že vnaprej in lep 
pozdrav, 
 

LAS Zgornje 
Savinjske in 
šaleške doline 

Spoštovani, 
Na našem območju LAS se v novem programskem obdobju nagibamo k opciji, da bo obstoječ 
LAS nadaljeval z delom tudi v prihodnje. Glede na to, da bomo v naslednjih dneh aktivno 
prevetrili članstvo (izstopi članov/ člani, ki nadaljujejo članstvo), me zanima, ali član LAS, ki je 
hkrati tudi upravičenec v operaciji sodelovanja, sploh lahko izstopi iz članstva v LAS? Uredba 
pravi, da je upravičenec v operaciji sodelovanja lahko LAS ali član LAS. Kakšne so sankcije, če 
član LAS, ki je hkrati upravičenec , izstopi iz članstva v LAS pred prenehanjem vseh 
obveznosti iz operacije sodelovanja? Ali je za operacije sodelovanja veljalo članstvo v LAS 
samo na dan oddaje vloge na razpis, ali moramo članstvo zagotavljati do prenehanja vseh 
obveznosti (5 let po zadnjem izplačilu zahtevka)? 
Za informacijo vam bom zelo hvaležna, 
 

 
 
Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi 
skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni 
list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18, 68/18, 
68/19, 157/20, 163/21 in 181/21) ne predpisuje 
pogojev za članstvo niti ne sankcij.  
 
Menimo, da je članstvo LAS živa stvar, vendar pa je 
potrebno zagotoviti, da se članstvo posameznega 
upravičenca ohrani vsaj za obdobje trajanja projekta, 
kjer je ta upravičenec partner v projektu, oziroma za čas 
trajanja obveznosti iz projekta.  
 

LAS loško 
pogorje 

Pozdravljeni,  
 
Včeraj smo prejeli navodila. Večino odgovorov smo našli. Še vedno pa bi prosila za:  

 Vloga naj bi bila podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom. Kaj naredimo v 
primeru, da direktor vodilnega partnerja, nima elektronskega podpisa? Elektronski 
podpis pa ima oseba razporejena na delo v pisarni LAS.   

 Mladi – do katere starosti? –  

 V primeru, da ustanovimo nov LAS. Z ustanovitveno pogodbo pa s členom znotraj 
nje prenesemo obveznosti iz starega na novega vodilnega partnerja. Ali se lahko za 
novega uporablja enak logotip, spletna stran in elektronski naslov? Kako je s 
transakcijskim računom ali ima lahko novi LAS do 2027 enak TRR kot stari LAS 2014 
– 2020 in imamo samo ločena stroškovna mesta? 

 

 
 
 
 
Za podpis se lahko uredi pooblastilo direktorja 
vodilnega partnerja. 
 
V okviru skupnega pristopa LEADER/CLLD so mladi 
opredeljeni skladno z Zakonom o javnem interesu v 
mladinskem sektorju, ki definira »mlade« kot 
mladostnike in mlade odrasle osebe obeh spolov, stare 
od 15. do dopolnjenega 29. leta. 
 
Odločitev glede logotipa je v domeni LAS. 
Na delavnici 19.12.2022 je bila podana informacija, da 
se spletna stran, elektronski naslov ali TRR vodilnega 
partnerja v primeru, da postaja enak, lahko uporablja 
naprej.  



Potrebno je le transparentno ločiti programska 
obdobja, kot npr. posebni zavihek na spletni strani in  
ločeno stroškovno mesto.  
 

LAS Istre Las Istre ima trenutno nekatere specifike, ki nas razlikujejo od ostalih Lasov. Prva je ta, da 
smo ob morju in je sklad ESPR pri nas vodilni sklad, posledično so zato ribiči eden večjih 
pomembnih deležnikov. Druga stvar, ki je še pomembna je ta, da imamo kar veliko članstvo 
(240 članov). 
Glede na te dve dejstvi, je prišlo že do ustanovitve novega ribiškega Lasa, kjer prevladuje 
ribiški sektor in akvakultura. Člani Las Istre zdaj razmišljamo kako naprej, da zadostimo 
pogojem nove uredbe in novega Lasa, ki bo pokrival sklada EKSRP in ESRR. 
Naše razmišljanje gre v smer ustanovitve čisto novega Lasa, saj bi bila transformacija starega 
Lasa v novega, preveč komplicirana. Tako je bilo tudi v prejšnjem obdobju...Namreč 
nemogoče nam je zbrati 2/3 članov na en kup za spremembo pogodbe za prenos aktualnega, 
na nov Las, poleg tega se bodo morali spremeniti tudi člani organov, saj so zdaj v organih 
močneje zastopani ribiči in akvakultura. 
Edino stvar, ki smo jo nameravali ohraniti je ime Lasa (Las Istre) in spletna stran, kjer bi 
naredili zavihek za novo perspektivo. Trr bi pa odprli nov. 
 
Zanima nas kaj vi mislite o tem oz. če gre naše razmišljanje v pravo smer? 
 

Razmišljate pravilno. Ravno z vidika vključenosti sklada 
ESPR je varianta, da se za novo obdobje ustanovi novi 
LAS (za sklada EKSRP in ESRR) ustreznejša. 
Ime bi LAS načeloma lahko ostalo, vendar bi se na ta 
način transparentnost med obdobji in sledljivost 
delovanja LAS obeh obdobij težko zagotovila. Ker bo 
nov LAS obsegal en ali dva sklada, gre v tem primeru za 
oblikovanje novega LAS, zato je novo poimenovanje 
LAS ustreznejše(kot npr. LAS Istre 2027). 
 
Posledično je potrebno zagotoviti pogoje 6. in 7. člena 
Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in 
potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko 
obdobje do leta 2027 (Uradni list RS; št. 161/22; v 
nadaljnjem besedilu: Uredba o potrditvi SLR). 
 
Odgovor se navezuje na vse 4 LAS 2014-2020, ki so v 
obdobju 2014-2020 zajemali tudi ESPR sklad.  
 

LAS DRAVA Takoj po praznikih bomo objavili poziv za ustanovitev novega LAS … 
Ker novi LAS še nima svoje spletne strani, bomo poziv objavili na spletnih straneh občin. 
Ker še nimamo ustreznih logotov, smo logote vzeli iz vaše predstavitve  na zadnji delavnici. 
Ko smo ustanavljali sedanje LASe, smo morali pridobiti predhodno potrditev objave poziva iz 
vaše strani, sedaj pa ne vem, ali je to še vedno potrebno.  
 

Sporočamo, da javnega poziva predhodno ne bomo 
pregledovali in potrjevali. 
 
V elektronski pošti navajate, da bo javni poziv objavljen 
na spletni strani občin. Skladno s 16. členom Uredbe je 
pogoj za 1. fazo pripravljalne podpore delujoča spletna 
stran LAS, lahko tudi obstoječega LAS, na kateri se 
objavi javni poziv ter povabilo k članstvu v LAS. 
Zagotoviti je potrebno tudi aktivno pisarno LAS ter 
izpolniti pogoje za delovanje LAS ter druge pogoje, 
navedene v 16. členu Uredbe. 
 



Za namen označevanja pripravljalne podpore se 
uporabi naslednje logotipe: Pripravljalna podpora za 
nove SLR se plača iz obstoječega PRP 2014-2020. 
Aktivnosti LEADER, ki so vezane na financiranje iz 
obstoječega PRP 2014-2020, se označujejo kot do 
sedaj, z logotipi PRP 2014-2020. Če so ob tem aktivnosti 
vezane na novo programsko obdobje SKP 2023-2027, 
lahko zraven dodate SKP logotip. 
 

LAS barje z 
zaledjem  

Prosim vas za pojasnilo ki se nanaša na 1 PDM osebo zaposleno za 9 mesecev.  
V prilogi 1 je zapisano, da je potrebno priložiti dokazilo iz katerega bo razvidna zaposlitev za 
namen priprave SLR za najmanj 9 mesecev ( npr. pogodba o delovnem razmerju, aneks ali 
sklep o razporeditvi na to delovno mesto).  
 
Ali to pomeni, da mora opravljati zgolj dela povezana s pripravo strategije ne pa tudi nalog, 
ki se navezujejo na programsko obdobje 2014-2020. 
 
Hvala za odgovor. 
 

Da. Naloge se morajo izključno navezovati na 
opravljanje del povezanih s pripravo strategije 2021 
(23) – 2027. 
Iz dokazil mora biti jasno razvidno, da se 1 PDM 
navezuje na aktivnosti vezene na pripravo nove SLR 
(kot npr.: priprava ustreznih dokumentov za 
ustanovitev/nadaljevanje novega LAS in novo 
programsko obdobje, aktivnosti vezane na animacijo za 
novo SLR in vključevanje lokalnih deležnikov, priprava 
nove SLR, usklajevanje SLR z zadevnimi organi 
upravljanja). 
Začetek zaposlitve je lahko med datumom objave 
javnega poziva do zaključka 1. mejnika, to je 3. 3. 2023 
+ najmanj 9 mesecev, pri čemer pa je potrebno 
zagotoviti začetek zaposlitve pred prvimi aktivnostmi 
novega LAS (npr.: pred ustanovno skupščino novega 
LAS). 

LAS v Objemu 
sonca 

1. V primeru, da ustanovimo nov LAS, ali ima lahko nov LAS isti naziv, isti logotip, isti 
TRR in istega vodilnega partnerja kot obstoječi LAS, če oba LAS-a delujeta istočasno 
(obstoječi LAS ne preneha z delovanjem) ?  

  
2. Ali v primeru, da ustanovimo nov LAS, obstoječi LAS deluje dalje kot do sedaj in 

sicer do zaključka programskega obdobja 2014-2020 in potem avtomatsko 
preneha? Kot piše v pogodbi o ustanovitvi obstoječega LAS, se LAS s pogodbo 
ustanavlja za programsko obdobje 2014-2020.  

  

DA 
 
 
 
Glede vprašanj 2.-6.: Strategija lokalnega razvoja (v 
nadaljevanju: SLR) za tekoče programsko obdobje se 
izvaja do konca leta 2025 za EKSRP 2023 za ESRR), 
dodatno pa iz Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki 
ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 
(Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18, 



3. Ali nam svetujete da ustanovimo nov LAS in z novo ustanovno pogodbo izvedemo 
prenos nalog oz. obveznosti med LAS, ustanovljenim za programsko obdobje 2014–
2020 in LAS, ustanovljenim za programsko obdobje do leta 2027? in ukinemo stari 
LAS? 

Kako pa bodo s tem urejene pravice dodeljene obstoječemu LAS-u? Ali boste npr. MKGO, 
ARSKTRP in MGRT izdajali v zvezi s tem kakšne sklepe na nov LAS?  
Ali se s podpisom nove pogodbe spremenijo pravila za star LAS, ne da se hkrati spremni SLR 
za 2014-2020? 
  

4. Ali pa bi bilo morda bolje, da za obstoječi LAS pripravimo aneks oz. čistopis 
obstoječe pogodbe? 

  
5. Ali imamo lahko v primeru obstoječega LAS-a in novega LAS istega vodilnega 

partnerja? Ali to velja tudi v primeru prenosa nalog obstoječega LAS-a na nov LAS? - 
ODGOVOR: Lahko imate istega vodilnega partnerja. 

  
6. Ali v primeru prenosa nalog obstoječega LAS-a na nov LAS ali v primeru nadaljevanja 

obstoječega LAS-a, obstoječi Upravni odbor poda predlog za vodilnega partnerja 
LAS novemu LAS oz. novi skupščini LAS, če sedanji vodilni partner zagotovi vse kar je 
zapisano v 7. členu Uredbe CLLD? 

  
 

68/18, 68/19, 157/20, 163/21 in 181/21) izhaja naloge 
vodilnega partnerja, kot so npr. hramba 
dokumentacije, ki jo mora LAS hraniti še pet let po 
koncu programskega obdobja ter spremljanje trajnosti 
operacij. Če bo LAS ostal v enakem obsegu in imel 
istega vodilnega partnerja, načina prenosa nalog med 
obdobjema nismo predpisali ampak se LAS o teh 
relacijah odloča sam, pri čemer pa je potrebno 
zagotoviti sledljivost in transparentnost med obdobji. 
V primeru težav pri pripravi pogodbe o ustanovitvi in 
ostalih aktov se svetuje pravna pomoč. 

 

LAS Obsotelje in 
Kozjansko 

1. Med člani LAS naj bi bili tudi predstavniki mladih. Med objavljenimi odgovori, ki jih 
je pripravil MDS CLLD 2021-2027 je navedeno, da je predstavnik mladih oseba, ki je 
stara med 15. in 29. letom. V osnutku pogodbe CNVOS (in tudi v naših pogodbah 
2014-2020), pa je navedeno, da je lahko član LAS polnoletna fizična oseba. Katero 
starost naj upoštevamo kot spodnjo mejo, 15 ali 18 let? 
 
 

2. V pogodbi vodilnega parterja je potrebno opredeliti finančne določbe. Kako naj 
določimo vrednost pogodbe oz. katero vrednost naj zapišemo glede na to, da ne 
vemo končnega števila LAS-ov, ki bodo delovali v novem programskem obdobju? 

 
Glede na to, da s podpisom pogodbe član sprejme tudi 
določene obveznosti, je smiselno, da se lahko v LAS 
vključi le polnoletna fizična osebe. Za kategorijo 
"mladi" se upoštevajo polnoletne osebe do 29.leta 
starosti. 
 
V pogodbi se določi vrednost, ki je nujna za delovanje 
LAS za celotno programsko obdobje in ne sme biti 
odvisna le od virov skladov EKSRP, ESRR. V primeru, da 
zaradi velikosti LAS finančni okvir ne bo dovolj visok, je 
potrebno zagotoviti lastna sredstva za delovanje (op. 2 
PDM in izvajanje ostalih nalog iz 33. člena Uredbe 
1060/2021/EU). Za orientacijo si LAS lahko približno 



preračuna višino finančnega okvirja na podlagi Priloge 
3 Uredbe o potrditvi SLR. Delež sredstev, ki je odvisen 
od števila izbranih SLR, je zelo nizek in ne vpliva 
bistveno na višino finančnega okvirja posameznega 
LAS. 

LAS V objemu 
sonca 

1. V Prilogi 1: Vloga za izplačilo prve faze pripravljalne podpore, piše, da  je potrebno 
priložiti pogodbo o ustanovitvi LAS (lahko aneks k obstoječi pogodbi). Ali moramo v 
primeru, da bi obstoječi LAS nadaljeval z delom obvezno pripraviti in priložiti aneks 
k ustanovni pogodbi za obdobje 2014-2020 ali lahko pripravimo tudi čistopis 
obstoječe pogodbe? 

 
2. Ali moramo v primeru, da bi obstoječi LAS nadaljeval z delom obvezno zagotoviti na 

seji skupščine, na kateri bi se o tem odločalo, udeležbo 2/3 članov LAS? Iz naše 
obstoječe pogodbe namreč izhaja, da se ta pogodba se lahko spremeni, če tako 
odloči 2/3 članov LAS. Odločitev je lahko sprejeta kot sklep na skupščini ali dopisno, 
tako da člani pisno posredujejo LAS svoje soglasje k spremembi. Morebitne 
spremembe ali dopolnitve te pogodbe se urejajo s pisnimi aneksi k pogodbi.  To 
razumemo tako, da o odločitvi odločajo prisotni na seji skupščine in to z določitvijo 
ZA najmanj 2/3 članov LAS. V primeru pa, da bi LAS, ki se je ustanovil za programsko 
obdobje 2014-2020, prenehal, pa mi moralo tako odločitev sprejeti  2/3 članov LAS. 
Odločitev je lahko sprejeta kot sklep na skupščini ali dopisno, tako da člani pisno 
posredujejo LAS svoje soglasje k prenehanju LAS. Ker LAS ne ukinjamo, ampak samo 
prenašamo naloge, menimo, da nismo zavezani k temu, da mora odločitev sprejeti  
2/3 članov LAS. 
 

3. V prilogi 4: Obvezne sestavine pogodbe o ustanovitvi lokalne akcijske skupine, piše 
da  mora biti iz pogodbe o ustanovitvi lokalne akcijske skupine razviden tudi  vodilni 
partner iz 9. točke 6. člena uredbe in njegove obveznosti, vključno z viri financiranja. 
 
 

4. V prilogi Osnovni podatki o LAS moramo vpisati tudi število mladih, članov organov 
odločanja. V primeru, da nadaljujemo z delom obstoječega LAS v upravnem odboru 
nimamo nobenega mladega, mlajšega od 29. let. Ali bi to lahko predstavljalo težave. 
Po spolu imamo člane uravnotežene. 

 
 
 

DA, lahko čistopis pogodbe. 
 
 
 
 
 
Določbe obstoječe pogodbe verjetno veljajo do 
potrditve novega LAS, ki bo predvidoma do konca 2023. 
V aneksu oziroma v novi pogodbi je potrebno dodati z 
odložnim pogojem. Svetujemo pravno pomoč, po naših 
informacijah LASom pravno pomaga pri osnutkih 
dokumentov CNVOS.  Torej, ker gre za določbo iz 
pogodbe, je zastopanost 2/3 načeloma potrebna. V 
vsakem primeru je potrebna informiranost članov, da 
se z nadaljevanjem za nadaljnjih 6 let strinjajo. Gre 
namreč za sprejemanje določenih nalog in obveznosti, 
udeležbo na sejah in sprejemanje sklepov idr. 
obveznosti iz pogodbe. Močno svetujemo, da si 
pridobite pravno pomoč. 
 
Iz zapisanega ne sledi opis nalog in obveznosti 
vodilnega partnerja, kakor tudi ne viri financiranja 
vodilnega partnerja. Predlagamo, da se posvetujete z 
drugimi LAS. 
 
V primeru nadaljevanja obstoječih LAS priporočamo 
proučitev delovanja organov v programskem obdobju 
2014-2020 in možnostih izboljšav, skrajševanja 
postopkov. Posebno pozornost naj se nameni sestavi 
organu odločanja. Evropska komisija kakor tudi 
slovenski organi vzpodbujajo vključevanje mladih v 



organe odločanja. Poleg tega pa je vključevanje mladih 
eno izmed meril ocenjevanja SLR.   

LAS Notranjska Glede pripravljalnih stroškov se govori zgolj o 1 PDM, ki ga moramo zagotavljat za 9 
mesecev. Za izvajanje delavnic bomo najeli moderatorja in ponudili catering. Ali te stroške 
lahko uveljavljamo za pripravo SLR. Sicer ne bo treba poročat, bomo pa morali pravilno 
poknjižit vse stroške z naslova 19.1. 

Upravičeni stroški PP so določeni v 15 . členu Uredbe o 
potrditvi SLR.  
Dodatnih dokazil, kot so opredeljena v 16. členu, ni 
možno zahtevati.  
 
Za nov LAS bodo morali imeti ali nov TRR oziroma 
obvezno novo stroškovno mesto, na katerem pa mora 
bili ustrezna sledljivost oziroma transparentnost. 

LAS Pri dobrih 
ljudeh 

Pri nas potekajo pri nas postopki ustanovitve novega zavoda, ki bi naj bil vodilni partner LAS 
PDL 2020.  
Na ta zavod bi se potem prezaposlila celotna dosedanja ekipa vodilnega partnerja LAS 
(Društva SI.ENERGIJA) in tudi prenesle vse reference, …. (društvo Si.Energija bi namreč bilo 
edini ustanovitelj tega zavoda). 
  
Postopki registracije o vsej verjetnosti ne bodo zaključeni do 3. marca 2023, ko imamo z vaše 
strani postavljen rok za predložitev vloge z dokazili o izpolnjevanju 1. faze pripravljalne 
podpore.   
  
Zato sprašujem, ali lahko sklenemo novo pogodbo, kjer bo kot vodilni partner vpisan ta 
novo ustanovljeni zavod, čeprav še morebiti v trenutku podpisa pogodbe ne bi bili zaključeni 
vsi registracijski postopki? 
Vsekakor pa bi ta zavod bil veljavno registriran do zaključka izdelave SLR, kakor tudi začetka 
formalnega delovanja nove strukture LAS. 

V pogodbi in vseh dokumentih, ki se bodo priložili v 
okviru 1. faze do 3. 3. 2023, naj se izbrani vodilni 
partner izkazuje s trenutnim statusom.  Skladno s 7. 
členom Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in 
potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko 
obdobje do leta 2027 mora vodilni partner, ki bo izbran 
za namen priprave SLR, zagotoviti najmanj eno polno 
delovno moč za LAS za najmanj devet mesecev. 

LAS MDD Pri pripravi osnutka Pogodbe o ustanovitvi pogodbenega partnerstva LAS MDD, se 
sprašujemo – glede ocenjevalne komisije, da člani ocenjevalne komisije ne morejo biti člani 
LAS. V programskem obdobju je LAS MDD imenoval ocenjevalno komisijo izmed svojih 
članov in zagotovil ustrezno zastopanost po sektorjih.  
Ali to sedaj ni mogoče in ali v primeru, ko se imenuje ocenjevalna komisija izmed neodvisnih 
strokovnjakov, ki niso člani LAS, ni potrebna ustrezna zastopanost po sektorjih. 
 

Osnutka pogodbe nismo predpisovali. Uredba ne 
predpisuje, da član ocenjevalne komisije ne more biti 
član LAS. Prav tako pri ocenjevalni komisiji ni 
predpisana tri-sektorska struktura. Vsekakor je 
potrebno je že pri sestavi organov paziti na 
preprečevanje navzkrižja interesov. 

 


