Lokalna akcijska skupina LEADER LAS»SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM«,
ki jo zastopa predsednica UO LAS, Marjana Marn
po pooblaščeni pravni osebi za zastopanje
CIZA, ZAVOD ZA RAZVOJ PODEŽELJA
Šmartinska cesta 134a, 1000 Ljubljana,

Ljubljana, 9.10. 2012

ZAPISNIK DELOVNEGA SREČANJA UO LAS Z ŽUPANI OBMOČJA IN
OBČINSKIMI STROKOVNIMI DELAVCI
Delovno srečanje je bilo pripravljeno in izvedeno v dogovoru med LAS in občinskimi strokovnimi
delavci na skupnem sestanku, ki je bil v četrtek, 13.9.2012. Tema delovnega srečanja je bila
predstavitev dosedanjega izvajanja pristopa LEADER na območju ter predstavitev idejnih projektov
za pripravo zadnjega Načrta izvedbenih projektov v obdobju 2007 do 2013.
Tokratno gostiteljstvo srečanja je prevzel župan občine Grosuplje, dr. Peter Verlič. Srečanje je
potekalo v prostorih Družbenega doma v Grosuplju, 08.10.2012 z začetkom ob 13.00 uri.
Prisotni: dr. Peter Verlič, župan občine Grosuplje,Janez Cimperman, občina Ig, Dušan Strnad, občina
Ivančna Gorica ter Ivan Jordan, občina Škofljica. Župan MOL, g. Zoran Jankovič se je opravičil in
pooblastil za zastopanje g. Gorazda Maslo, vodjo sektorja za razvoj podeželja in upravne zadeve
MOL, in Dušan Hočevar, direktor občinske uprave občine Grosuplje.
S strani občinskih uprav so bili na srečanju prisotni: Martina Cingerle, Uroš Perme in Jana Roštan iz
občine Grosuplje, Marija Okorn iz občine Ivančna Gorica ter Marica Zupan iz občine Ig.
Prisotni člani Upravnega Odbora (UO) LAS: Marjana Marn, predsednica UO LAS, Božidar Gabrijel,
podpredsednik UO LAS, Jože Krašovec, Matej Šteh, Andrej Košak, Brigita Marinšek, Marjan Čučkin,
Andreja Zdravje, Nevenka Marija Kovač.
Uvodoma je vse navzoče pozdravil in se zahvalil za gostoljubje občini Grosuplje, upravljalec LAS Josip Pintar in pozval k uvodnemu pozdravu g. župana občine Grosuplje, dr. Petra Verliča. Ta je v
svojem pozdravu izrazil veselje nad številčno udeležbo, kot tudi veselje, da se na območju izvaja
pristop LEADER, pa čeprav je bilo potrebno kar nekaj časa, da stvari v njihovi občini stečejo.
V osrednjem delu je predsednica upravnega odbora predstavila dosedanje delo in izvajanje projektov
v številkah, od prvega letnega izvedbenega načrta pa do predvidenih projektnih idej za zadnji načrt
izvedbenih projektov. Udeležencem so bili razdeljeni tudi podatki o projektih in porabi sredstev po
občinah. (oba dokumenta sta v prilogi zapisniku)
Sledil je razgovor, v katerem so prisotni opozorili na določene probleme in postavili tudi vprašanja.
Vprašanje: Kaj se zgodi, če se predvidena izvedba projekta poceni in ne porabi vseh dodeljenih
sredstev.
Odgovor: Sredstva ostanejo ministrstvu za kmetijstvo in okolje, ki jih bo dodelilo petim najboljšim
LAS v Sloveniji.
Dodatna pojasnila: Pripravljamo zadnji Načrt izvedbenih projektov in zato smo bili tudi s strani
ministrstva opozorjeni, da morajo biti projekti pripravljeni zelo dobro.
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Komentar: Pri gradbenih delih se letos dogaja, da se po izvedbi javnega naročila, skladnega s
projektantsko oceno, pridobijo nižje ponudbe. Cene so padle, ker ni dela. Pred izvedbo javnega
naročila, pa ne moreš vedeti ali in koliko bo cena nižja. V interesu vseh je, da se projekti
izvedejo čim ceneje.
Odgovor: Zadnji načrt izvedbenih projektov lahko trikrat spremenimo. Če se ugotovi, da so bila ob
javnem naročilu pridobljene nižje ponudbe predlagamo, da v sklopu tega projekta, dodamo neko
aktivnost, ki prej ni bila predvidena v projektu, da se sredstva porabijo. Primer: Igrišče Šmarje Sap
ima vrednost projekta v višini X, v projekt ni vključena obnova mini-vlakca okrog igrišča. Če se
pridobi manjša ponudba od planirane, se v projekt vključi obnova mini-vlakca do celotno predvidene
porabe sredstev.
Vprašanje: Ali je mogoče, da prav zaradi pridobljenih manjših ponudb, pripravimo
»REZERVNE« manjše projekte.
Odgovor: Je mogoče. Dejstvo pa je, da ti projekti ne morejo biti, vključeni v NIP že sedaj, ker bi
potem tudi zanje morali predvideti višino LEADER sredstev. Zopet je možno podati vlogo za
spremembo NIP in preostanek neporabljenih sredstev nameniti za ta nov projekt. Pri tem je dodaten
problem še to, da imajo projekti različno časovno dinamiko izvajanja na razpolago pa so le tri
spremembe.
Vprašanje: Kdo določi kdaj bodo možne spremembe.
Odgovor: Po pooblastilu UO LAS, spremembe pripravi upravljalec, ki je tudi zadolžen, da sledi
izvajanju projektov in le ta v sodelovanju z nosilci projektov in predsednico UO LAS določi okvirne
termine za pripravo sprememb. Načeloma pa bo te okvirje tokrat postavil UO LAS, ker je pač to zadnji
NIP in želimo, da LAS čim uspešneje porabi dodeljena evropska LEADER sredstva.

Vprašanje: Ali je mogoče kako spremeniti način sofinanciranja? Pri izvajanju teh
projektov morajo nosilci projekt v celoti izvesti in plačati in potem dobijo ustrezen
odobren znesek povrnjen. V času recesije, pa je včasih to problem.
Odgovor: Ta način financiranja opredeljuje Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in
nacionalna zakonodaja, ki ne predvideva in ne omogoča drugačnega sofinanciranja. Ker je
programskega obdobja 2007 – 2013 praktično že konec ni pričakovati, da bi se način
spremenil. LAS – i v Sloveniji smo že dali in bomo posredovali to mnenje na ministrstvo.
Komentar: Prijavljeni so tudi projekti Krajinskega parka Ljubljansko barje in prav bi bilo,
da se ti projekti pripravljajo za celotno območje parka v sodelovanju z občinami
vključenimi v park, ker le te že sofinancirajo določene aktivnosti parka.
Odgovor: Sosednji LAS, Barje z zaledjem, je izrazil željo po pripravi projekta sodelovanja. V
ta namen smo se v mesecu juliju in avgustu z njimi tudi srečali. Ker pa stvari niso bile povsem
dorečene in jih v kratkem času ne bi mogli doreči se nismo odločili za to. Pravila projektov
sodelovanja so še bolj zahtevna in partnerja oz. nosilca projekta sta lahko le oba LAS-a in ne
Krajinski park. Tako se je Krajinski park z isto vsebino prijavil na oba LAS-a vendar tako, da
se aktivnosti in stroški nanašajo le na tisto območje krajinskega parka, ki je v določenem
LAS-u.
Vprašanje: Ali je kaj znanega kako bo v naslednjem obdobju 2014-2020?
Odgovor: Povsem neuradno in po do sedaj pridobljenih informacijah naj bi se pristop
LEADER izvajal tudi v novem obdobju in naj bi zanj bilo namenjenih 5% PRP RS. Kakoin in
kaj natančneje, pa žal še ne vemo. Verjetno pa bo kaj več znanega in povedanega v okviru
Podeželskega parlamenta, ki bo 16. in 17.10.2012 v Zrečah.
Po razgovoru smo se, na povabilo gostitelja, g. župana dr. Petra Verliča, udeležili skupnega
kosila za kar se njemu in občini Grosuplje zahvaljujemo.

Pripravil Josip Pintar
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