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ANALIZA ODGOVOROV

 Vsem 37 LAS je bil posredovan dopis s ključnimi vprašanji glede nalog

posredniškega organa v programskem obdobju 2021-2027.

 Ključna vprašanja vezana na posredniški organ so bila:

 Kakšna bi bila optimalna delitev nalog posredniškega organa med OU in LAS?

 Katere naloge ste kot LAS pripravljeni sprejeti oziroma katero varianto podpirate?

❖ LAS prevzame naloge posredniškega organa v celoti

❖ LAS prevzame naloge posredniškega organa v delnem obsegu

❖ LAS ne prevzame nalog posredniškega organa

 Navedite vašo oceno o tem, koliko dodatnih kadrovskih kapacitet bi kot LAS

potrebovali za izvajanje teh nalog?

 Ali imate pri Vodilnem partnerju LAS na voljo ustrezno usposobljen kader za izvajanje

teh nalog?

 Morebitni predlogi na temo izvajanja nalog posredniškega organa.

 Na vprašanja je odgovorilo 29 LAS.



Kakšna bi bila optimalna delitev nalog 

posredniškega organa med OU in LAS?

 ZAPLETENOST SISTEMA – potrebno je poenotiti pravila vseh
skladov. Oddajanje vlog in zahtevkov po enem sistemu z
enotnimi pravili.

 IZVAJANJE NALOG - animiranje, svetovanje, objava javnih
pozivov, administravni, finančni in vsebinski pregled vlog,
izvajanje projektov ter vnašanje zahtevkov.

 PODPORA – dvostopenjskemu sistemu, saj bi s prevzemom nalog
posredniškega organa v celoti izgubili t.i. pristop od spodaj
navzgor.

 VPRAŠANJE – Ali bi lahko LAS prevzeli končno odločanje o
potrditvi operacij, saj se opravlja dvojno delo. LAS bi moral z
izdajo sklepa za posamezno operacijo zagotavljati „popolnost
dokumentacije“. OU bi moral v roku 30 dni od dneva oddaje
vloge v sistem izdati odločbo. Odgovornost in morebitna vračila
prevzame OU.



Katere naloge ste kot LAS pripravljeni 

sprejeti oziroma katero varianto podpirate?

 Od 29 LAS je 19 LAS obkrožilo varianto B: LAS prevzame naloge

posredniškega organa v delnem obsegu.

VARIANTA 1: LAS prevzame naloge posredniškega organa v celoti / VARIANTA 2: LAS prevzame naloge
posredniškega organa v delnem obsegu / VARIANTA 3: LAS ne prevzame nalog posredniškega organa



Navedite vašo oceno o tem, koliko dodatnih kadrovskih 

kapacitet bi kot LAS potrebovali za izvajanje teh nalog?

OBSTOJEČA PRAKSA: povprečno 1 oseba na posamezni sklad.

 NOVOST ZA LAS: v primeru prenosa dodatnih nalog PO na

LAS bi bilo nujno potrebno povečati število zaposlenih

(specializirana znanja) ter zgotoviti tudi finančna sredstva za

dodatne zaposlitve.

 Po mnenju LAS bi z delnim prevzemom nalog PO potrebovali

vsaj še 2 dodatni osebi.

 Večina LAS se je strinjala, da ob popolnem prevzemu nalog

PO, LAS nikakor nismo zmožna zagotavljati predplačil in hkrati

ostati likvidna.



Ali imate pri Vodilnem partnerju LAS na voljo 

ustrezno usposobljen kader za izvajanje teh nalog?

 Večina LAS je odgovorilo z NE.

 Izpostavila se je problematika ustrezno usposobljenega 

kadra (pravno znanje, ZUP ipd.). 



Morebitni predlogi na temo izvajanja nalog 

posredniškega organa

 Podrobna razmejitev nalog in odgovornosti LAS in vodilnega

partnerja LAS,

 S prevzemanjem nalog posredniškega organa, LAS izgublja

vlogo razvojnika, podpornika in povezovalca,

 Za doseganje hitrejših postopkov od ideje do potrditve operacije

je potrebno v izvajanje CLLD za prihodnje programsko obdobje

vključiti čim več poenostavitev (jasna pravila).



RAZPRAVA NA TEMO POSREDNIŠKEGA 

ORGANA

 Zjastnitev / Prevzem nalog PO V DELNEM OBSEGU ali NE

 Ali je odločba za ARSKTRP zavezujoča ali ne?

 Hitrejši postopek za pridobitev odločbe / naša 

odgovornost „popolna dokumentacija“

 PREDLOGI za izhodišča pogajanj (MKGP, ARSKTRP, MGRT)


