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IZRAZI 
 
Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (PRP 2007–2013)  
je strateški dokument, v katerem so opredeljene prednostne naloge na področju razvoja podeželja 
v Republiki Sloveniji in predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Za podpiranje trajnostnega razvoja 
podeželskih območij se politika razvoja podeželja osredotoča na štiri temeljne cilje (osi razvoja): 
izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva (1. os), podpiranje izboljšanje okolja in 
podeželja (2. os), izboljšanje kakovosti življenja in spodbujanje diverzifikacije gospodarske 
dejavnosti (3. os) ter LEADER (4. os), ki nadgrajuje vse tri osi. 
 
LEADER (Liaison Entre Actions de Developpment Rural) 
predstavlja povezavo med ukrepi za razvoj podeželja. Pristop LEADER je, kot ukrep Evropske 
strukturne politike, namenjen izboljšanju razvojnih možnosti podeželja z aktivnim vključevanjem 
lokalnega prebivalstva. Osnovni cilj pristopa je izgradnja in učinkovita raba lokalnih zmogljivosti 
(človeških, naravnih in finančnih virov) ob aktivni vlogi lokalnega prebivalstva. Pristop LEADER je 
namenjen vsem zainteresiranim prebivalcem podeželja, ki želijo z uresničevanjem lokalnih pobud 
preko lokalnega partnerstva prispevati k razvoju lastnega območja. Finančna sredstva ukrepov so 
namenjena izvajanju lokalnih razvojnih strategij, spodbujanju medregijskega in čezmejnega 
sodelovanja ter vodenju lokalnih akcijskih skupin, pridobivanju strokovnih znanj in animaciji 
območja.  
 
Lokalna akcijska skupina (LAS)  
je organizirano javno-zasebno partnerstvo na opredeljenem podeželskem območju z namenom 
učinkovitejšega razvoja. Njegova naloga je, da na podlagi dobrega poznavanja domačega prostora 
(lokalnih virov, problemov in priložnosti) izdela in preko projektov izvaja lokalno razvojno strategijo 
ter upravlja s finančnimi sredstvi iz ukrepov LEADER. Organiziranje LAS po pristopu LEADER je 
tudi pogoj za pridobitev finančne podpore iz ukrepov LEADER. LAS sestavljajo predstavniki 
javnega, ekonomskega in civilnega sektorja, s čimer združuje razpoložljive človeške in finančne 
vire vseh treh sektorjev za učinkovitejše delo LAS in izvajanje projektov. Vsak od sektorjev ima 
svoje značilnosti in lahko prispeva k razvoju podeželja na drugačen način. Bistvo ustanovitve LAS 
je s sodelovanjem partnerjev iz vseh treh sektorjev učinkovito izvajanje lokalne razvojne strategije 
in uresničevanje njenih razvojnih ciljev. 
 
Lokalna razvojna strategija (LRS)  
je strateški dokument LAS za razvoj njenega podeželskega območja. V njej LAS opredeljuje 
prednostne naloge, ki jih je na območju potrebno izvesti za odpravljanje razvojnih problemov in 
doseganje razvojnih ciljev. Strategija temelji na lokalnih razvojnih potencialih, definiranih problemih 
območja in izraženih potrebah, kot jih opredelijo lokalni prebivalci, ekonomske, javne in civilne 
interesne skupine, ki živijo in delujejo na območju LAS. Sodelovanje lokalnih akterjev pri pripravi in 
izvajanju LRS in aktivno vključevanje lokalnih virov predstavlja t.i. pristop od spodaj navzgor (ang. 
bottom-up), ki dopolnjuje ostale nacionalne in regijske politike, ki se večinoma izvajajo na način od 
zgoraj navzdol.  
 
Letni izvedbeni načrt (LIN) 
je dokument s katerim LAS določi, s katerimi projekti, ki sledijo prednostnim nalogam iz lokalne 
razvojne strategije, in v kakšnem časovnem obdobju bo porabila finančna sredstva, ki ji za 
posamezno leto pripadajo. 
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UVOD 
 
Navodila za izdelavo letnega izvedbenega načrta (v nadaljevanju LIN) so namenjena lokalnim 
akcijskim skupinam (v nadaljevanju LAS) za poenoteno izdelavo LIN, s čimer bo omogočeno 
učinkovito in enakovredno potrjevanje LIN s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano (v nadaljevanju MKGP). Potrjeni LIN pa predstavlja podlago za dodeljevanje finančnih 
sredstev iz ukrepov LEADER namenjenih posamezni LAS. 
 
V navodilih je predstavljen celotni postopek priprave LIN do prejema odločbe o potrditvi LIN. V 
navodilih so tudi usmeritve, kako pravilno izpolniti obrazca Letni izvedbeni načrt za koriščenje 
sredstev opredeljenih v obvestilu o višini dodeljenih pravic porabe finančnih sredstev (v 
nadaljevanju obrazec LIN) in Sporazum o sodelovanju.  
 
Na LIN so vezani številni operativni dokumenti MKGP (obvestila, odločbe, sklepi), ki so v navodilih 
podrobneje predstavljeni. Prav tako so predstavljeni tudi časovni roki, pomembni tako za LAS, kot 
tudi za MKGP (datumi izdaje sklepov, obvestil, časovnih rokov za dopolnitve ipd.) 
 
Navodila bodo lahko služila tudi drugi zainteresirani javnosti in raziskovalcem, kot informacije v 
zvezi z izvajanjem ukrepa LEADER v Sloveniji.  
 
 

1 VSEBINA LETNEGA IZVEDBENEGA NAČRTA (LIN) 
 
LIN je nabor finančno ovrednotenih in časovno opredeljenih izvedbenih projektov, ki jih LAS 
namerava izvesti v določenem časovnem obdobju. Projekti, opredeljeni v LIN, morajo biti usklajeni 
z lokalno razvojno strategijo (v nadaljevanju LRS), kar pomeni, da morajo s svojimi rezultati 
prispevati k razvojnim ciljem, ki jih opredeljuje LRS. Z vidika financiranja je LIN ključen dokument, 
ki omogoča LAS koriščenje finančnih sredstev za izvajanje lokalnih razvojnih strategij (ukrepi 411, 
412, 413), ki so ji namenjena za posamezno leto (letna pravica porabe). 
 
V LIN LAS navede, s katerimi projekti namerava porabiti za posamezno leto namenjena finančna 
sredstva. Projekte LAS natančno finančno ovrednoti ter opredeli, v kakšnem času bodo finančna 
sredstva porabljena oz. kako načrtuje vlaganje zahtevkov za povračilo. To omogoča MKGP 
ustrezno finančno načrtovanje in zagotavljanje sredstev za sofinanciranje izvedbenih projektov. 
 
Višina zahtevanih finančnih sredstev, opredeljena v LIN iz naslova LEADER, ne sme preseči višine 
opredeljene letne pravice porabe finančnih sredstev, določene s strani MKGP z letnim obvestilom 
o višini dodeljenih pravic porabe finančnih sredstev LAS.  
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2 LETNA PRAVICA PORABE FINANČNIH SREDSTEV 
 
Letna pravica porabe finančnih sredstev je odvisna od statusa LAS. LAS, ki na javnem razpisu 
MKGP za izbor in potrditev LAS izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa in doseže spodnjo, vstopno 
število točk prejme status delujoče LAS. S tem pridobi pravico do koriščenja finančnih sredstev za 
vodenje LAS, pridobivanje strokovnih znanj in animacijo območja za izvajanje pristopa LEADER (v 
nadaljevanju vodenje LAS) kot tudi sredstev za izvajanje lokalne razvojne strategije in projektov 
sodelovanja.  
 
LAS, ki na javnem razpisu MKGP za izbor in potrditev LAS izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa, 
vendar ne doseže spodnjo vstopno število točk pa prejme status pripoznane LAS ter s tem 
pravico do koriščenja dela finančnih sredstev za pridobivanje strokovnih znanj in animacijo 
območja ter tako čim boljšo pripravo na ponovno kandidaturo na javni razpis za izbor in potrditev 
LAS, ki ga objavi MKGP. 
 
LAS pridobi določen status z odločbo o dodelitvi statusa LAS.  
 
O višini pravice porabe finančnih sredstev se LAS obvesti za vsako leto posebej v informativnem 
obvestilu o pravici porabe in je odvisna od naslednjih kriterijev: 
 
- število prebivalcev na območju LAS, 
- velikosti območja LAS, 
- ocene za lokalno razvojno strategijo, prejete na javnem razpisu za potrditev LAS. 
 
Za določitev vrednosti posameznega zgoraj omenjenega kriterija se upoštevajo le veljavni javno 
dostopni podatki Statističnega urada Republike Slovenije za tista območja, na katerih je 
posamezna LAS ustanovljena. Za določanje števila prebivalcev se upošteva podatke Popisa 
prebivalcev 2002 (http://www.stat.si/popis2002). Za površine naselij območja LAS, kot so 
navedena v vlogi, vloženi na javni razpis, se uporabljajo veljavni uradni podatki Statističnega 
letopisa 2007 (http://www.stat.si/letopis/index_letopis.asp).  
 
Prebivalcev in površin naselij z več kot 10.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, Velenje, 
Koper, Novo mesto, Ptuj, Trbovlje, Nova Gorica, Jesenice, Murska Sobota, Škofja Loka, Kamnik, 
Domžale in Izola) se v končnem številu prebivalcev in velikosti območja LAS ne upošteva (od 
skupnega števila prebivalcev se odšteje prebivalce omenjenih naselij, enako velja za površino). Ta 
naselja so lahko vključena v LAS, vendar se v njih ne sme izvajati projektov, ki bi bili sofinancirani 
iz ukrepov LEADER. 
 
Pri izračunu pravice porabe sredstev se upošteva tudi indeks razvojne ogroženosti (v nadaljevanju 
IRO) statistične regije, v kateri se LAS nahaja z več kot 50 % površine. IRO posamezne statistične 
regije je izračunal Urad za makroekonomske analize in razvoj (v: Ekonomsko ogledalo, julij 2006). 
Indeksi z višjimi vrednostmi pomenijo večjo razvojno ogroženost. IRO ima status "korekcijskega 
faktorja", saj je izračun finančne vrednosti posameznega kriterija (prebivalec, km2, točka ocenjene 
strategije) zastavljen tako, da lahko LAS, ki spadajo v statistične regije z večjo razvojno 
ogroženostjo, pridobijo več sredstev od tistih, ki spadajo v manj razvojno ogrožene regije.  
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Tabela indeksov razvojne ogroženosti statističnih regij 
 

 
MKGP je na podlagi izračunanih IRO statistične regije razdelilo na 4 razrede. LAS se uvrsti v 
posamezen razred IRO glede na to, v kateri statistični regiji se nahaja več kot 50 % njenega 
ozemlja. 
 
Tabela kriterijev za uvrstitev v posamezen razred razvojne ogroženosti 
 

Kriterij razred 

več kot 50 % ozemlja LAS na razvojno ogroženem območju z IRO >150  IRO 4 

več kot 50 % ozemlja LAS na razvojno ogroženem območju z IRO 100,1 - 150 IRO 3 

več kot 50 % ozemlja LAS na razvojno ogroženem območju z IRO 50,1 - 100  IRO 2 

več kot 50 % ozemlja LAS na razvojno ogroženem območju z IRO < 50   IRO 1 

 
Finančne vrednosti posameznih kriterijev (prebivalec, km2, točka ocenjene strategije) določi 
minister s sklepom o vrednosti kriterijev za določanje pravic porabe finančnih sredstev 
delujočim in pripoznanim LAS (v nadaljevanju Sklep), ki ga MKGP objavi na svoji spletni strani 
(http:/www.mkgp.gov.si/si/program_razvoja_podezelja_2007_2013/). S Sklepom so posebej 
določene finančne vrednosti kriterijev za namen vodenja LAS ter za namen izvajanja lokalne 
razvojne strategije in projektov sodelovanja. Finančne vrednosti posameznega kriterija, ki se 
upoštevajo pri izračunih pravic porabe za posamezen namen (vodenje LAS ali izvajanje strategije 
in projektov sodelovanja), se zato razlikujejo.  
 
 
 
 
 
 
 
 

statistična regija indeks razvojne ogroženosti 

Pomurska 159.5 

Notranjsko - kraška 127.0 

Podravska 116.8 

Spodnjeposavska 116.8 

Zasavska 113.9 

Koroška 103.9 

Jugovzhodna Slovenija 101.7 

Goriška 93.8 

Savinjska 92.3 

Gorenjska 83.1 

Obalno - kraška 82.4 

Osrednjeslovenska 8.7 
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2.1 Izračun pravice porabe finančnih sredstev 
 
Za izračun pravice porabe finančnih sredstev za posamezno LAS, se uporabi naslednje formule: 
 

a) Sofinanciranje vodenja LAS, pridobivanja strokovnih znanj in animacije območja1 (vodenje LAS): 

Idel 
2= (št. prebivalcev * vrednost/preb.) + (št. km2 * vrednost/km2) 

b) Sofinanciranje izvedbe projektov iz lokalnih razvojnih strategij in projektov sodelovanja3:  

Iproj
4 = (št. prebivalcev * vrednost/preb.) + (št. km2 * vrednost/km2) + (število doseženih točk pri 

oceni strategije * vrednost točke za oceno strategije) 
 
Skupna višina letne pravice porabe finančnih sredstev za posamezno delujočo LAS je sestavljena 
iz dela za vodenje LAS (a) ter iz dela za izvajanje projektov in projektov sodelovanja (b).  
 
O izračunani višini dodeljene pravice porabe finančnih sredstev MKGP obvesti LAS z obvestilom 
o višini dodeljenih finančnih sredstev (v nadaljevanju Obvestilo). Obvestilo je informativnega 
značaja, namenjeno pripravi LIN, ne pomeni pa dodelitve sredstev. Sredstva se LAS dodeli z 
odločbo o pravici porabe finančnih sredstev in odločbo o potrditvi letnega izvedbenega 
načrta.  
 
 

                                                 
1 Z upoštevanjem indeksa razvojne ogroženosti (v nadaljevanju: IRO) 
2 Idel - Indikativna višina dovoljenih pravic porabe finančnih sredstev posamezne LAS na leto za sofinanciranje vodenja LAS 
3 Z upoštevanjem IRO 
4 Iproj - indikativna višina dovoljenih pravic porabe finančnih sredstev posamezne LAS na leto za sofinanciranje izvedbe projektov iz lokalnih razvojnih strategij 
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3 IZDELAVA LIN 
 
Postopek izdelave LIN 
 
LAS vse projekte, ki jih predlaga za izvedbo v LIN, izbere na podlagi preglednih postopkov z 
uporabo ocenjevalnih kriterijev ter brez suma nepravilnosti pri izbiri. Projekte izbere in potrdi organ 
odločanja LAS izmed nabora projektov - projektnih idej. V ta namen LAS pripravi metodologijo za 
ocenjevanje in kriterije. S podpisom izjave o veljavnosti izbora projektov LAS oziroma njen organ 
odločanja potrjuje: da so projekti predlagani s strani LAS, njenih članov ali prebivalcev območja 
LAS; da so izbrani in potrjeni s strani organa odločanja LAS na seji organa odločanja; da so bili 
izbrani in potrjeni na podlagi jasnih in preglednih kriterijev, ki so bili prijavitelju znani ob oddaji 
predloga. Izjava se nahaja na koncu obrazca LIN (Priloga A). 
 
Projektne ideje lahko LAS pridobi na različne načine (javni poziv, ankete, delavnice, nabiralnik, 
spletna stran, uradne ure ipd.). Predvsem je pomembno, da je možnost posredovanja projektnih 
idej dana vsem zainteresiranim lokalnim akterjem (prebivalcem, javnemu, ekonomskemu in 
civilnemu sektorju). 
 
Oddaja LIN 
 
Prvi LIN za koriščenje sredstev opredeljenih v obvestilu za naslednje koledarsko leto mora 
delujoča LAS na MKGP predložiti najpozneje dva meseca po prejemu odločbe o potrditvi statusa 
LAS. Če je odločba o potrditvi statusa LAS izdana do prvega julija tekočega leta, lahko delujoča 
LAS predloži LIN tudi za tekoče koledarsko leto.  
 
LAS, ki je podala vlogo za potrditev statusa LAS na prvi razpis, objavljen 29.2.2008, lahko 
izjemoma izdela in pošlje LIN za koriščenje sredstev opredeljenih v obvestilu za leto 2008 tudi za 
tekoče leto. LIN pošlje najpozneje dva meseca po prejemu odločbe o potrditvi statusa LAS. Za 
koriščenje sredstev opredeljenih v obvestilu za leto 2009 pa LAS izjemoma izdela in pošlje LIN, 
najpozneje do konca februarja 2009. 
 
Nadaljnje LIN za koriščenje sredstev opredeljenih v obvestilu za naslednje koledarsko leto mora 
LAS predložiti MKGP do konca septembra tekočega leta za naslednje leto. 
 
Pravilo n+2 
 
Za koriščenje finančnih sredstev dodeljenih LAS iz naslova ukrepov LEADER velja pravilo n+2. To 
pomeni, da se lahko projekti in aktivnosti zaključijo in zadnji zahtevki vložijo na leto n+2 za 
finančna sredstva, dodeljena za leto n. Pri tem ni potrebno, da se projekti začnejo izvajati že v letu 
n. 
 
Primer: V LIN za koriščenje sredstev opredeljenih v obvestilu za leto 2008 je lahko opredeljen 
projekt, ki se bo izvajal od maja 2009 do maja 2010. Zahtevek bo podan maja 2010. Izplačana 
bodo finančna sredstva iz odločbe o potrditvi LIN za leto 2008. 
 
Pri pravilu n+2 je zadnji rok za dokončanje projektov in aktivnosti za finančna sredstva, dodeljena 
za leto n ter vložitev zahtevkov za povračila 31. december leta n+2. Izplačilo bo v tem primeru v 
naslednjem letu. V kolikor želi LAS izplačilo še v istem letu, je zadnji datum za vložitev zahtevka 
5. oktober tekočega leta, saj je zakonsko določen rok za izplačilo 60 dni. Pri tem velja opozorilo, da 
so upravičeni stroški za aktivnosti in izvedbene projekte samo stroški, nastali do 30.6.2015. 
 
Pri izvajanju posameznega projekta  in kasneje pri vlaganju zahtevka oz. zahtevkov, ima LAS več 
možnosti: 
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a) En projekt, predstavljen v enem LIN-u, en zahtevek 
 
LAS prijavi projekt v LIN za določeno leto. Po zaključku projekta LAS vloži zahtevek.  
 
b) En projekt, predstavljen v enem LIN-u, več zahtevkov 
 
LAS prijavi v LIN obsežnejši projekt, ki se bo izvajal v več fazah – smiselno zaključenih celotah, v 
časovnem obdobju n+2. LAS v LIN za vsako leto natančno finančno in časovno opredeli 
posamezne faze ter kdaj namerava podati zahtevke. Posamezni zahtevki LAS se v tem primeru 
navezujejo na končano fazo projekta. Pri tem LAS črpa finančna sredstva iz Odločbe o potrditvi 
LIN za leto n.  
 

Primer: Projekt X je predstavljen v LIN za leto 2008 in se bo izvajal v letih 2008, 2009 in 2010. 
Finančna sredstva se bodo črpala iz kvote potrjene v Odločbi o potrditvi LIN za 2008. V delu LIN, 
kjer je potrebno opredeliti dinamiko izdajanja zahtevkov, mora biti navedeno, kdaj bodo 
posamezne faze zaključene oz. zahtevki zanje podani. Projekt se bo npr. izvajal v petih fazah: prva 
faza bo končana decembra 2008, druga marca 2009, tretja septembra 2009, četrta februarja 2010 
in peta aprila 2010. Zahtevki bodo vloženi do 31. januarja 2009, do 30. aprila 2009, do 31. oktobra 
2009, do 31. marca 2010 in zadnji zahtevek do 31. maja 2010. 
 

c) En projekt, predstavljen v večih LIN-ih, več zahtevkov 
 

LAS ima tudi možnost, da projekt razdeli na več manjših podprojektov, namesto na faze, ter tako 
vsak podprojekt posebej prijavi v različne LIN. Pri tem naj bo razvidno, kateri podprojekti so del 
večjega (osnovnega) projekta. S tem se poveča možnost, da bo LAS prejela vsaj nekaj finančnih 
sredstev v primeru, da kateri od podprojektov ne bo potrjen s strani MKGP. Verjetnost, da izpade iz 
sofinanciranja celotni projekt, je večja v primeru, ko je enotni projekt razdeljen le na posamezne 
faze.  
 
Primer: Projekt X bo trajal štiri leta, od maja 2008 do maja 2011. LAS razdeli projekt na dva 
manjša. Prvi podprojekt je priprava dokumentacije ter obnova zgradbe, pomembne za lokalno 
skupnost in ga LAS prijavi v LIN za leto 2009. Drugi podprojekt je ureditev revitalizacije vsebine 
zgradbe – npr. ureditev muzejske zbirke in organizacija dogodkov ter promocijske aktivnosti. Drugi 
podprojekt LAS prijavi v LIN za leto 20010. Vsaka faza oz. podprojekt se lahko izvaja po pravilu 
n+2. 
 
V primeru, da pride med izvajanjem projekta do sprememb, ki vplivajo na vsebino projekta, višino 
finančnih sredstev ali predvideno dinamiko LAS lahko projekt izvaja s spremembami, če ima za to 
pridobljeno soglasje MKGP. V tem primeru mora LAS poslati pisno vlogo na MKGP, v kateri 
obrazloži spremembe in pojasni razloge zanje.  
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4 NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA LIN 
 
LAS v obrazcu LIN natančno opredeli vse izvedbene projekte, za katere namerava nameniti 
sredstva, ki ji pripadajo iz ukrepov LEADER. Posebej opredeli projekte sodelovanja, tako 
medregijske kot čezmejne. Za projekte sodelovanja mora LAS priložiti tudi obrazec Sporazum o 
sodelovanju, ki se nahaja v Prilogi B. 
 
LAS na podlagi LRS in v skladu z višino finančnih sredstev, opredeljenih v Obvestilu, pripravi LIN. 
LIN se vlaga na obrazcu Letni izvedbeni načrt za koriščenje sredstev opredeljenih v obvestilu o 
višini dodeljenih pravic porabe finančnih sredstev (priloga A). Obrazec sestavljajo kratka navodila, 
obrazec za vnos podatkov o posameznem projektu, obrazec za vnos podatkov o posameznem 
projektu sodelovanja ter izjava o veljavnosti izbora projektov. Predloženi morajo biti vsi zahtevani 
dokumenti. Projekti morajo biti ob prijavi pripravljeni do faze izvedbe z vsemi pridobljenimi 
dovoljenji. 
 
LIN mora biti v vezani obliki, v mapi, s priloženim seznamom prilog. Strani morajo biti oštevilčene. 
Vsako posamezno stran obrazca, s katerim se projekt prijavlja, podpiše pooblaščena oseba LAS 
(npr. predsednik LAS). Naslovna stran mora imeti poleg podpisa tudi žig.  



 12 

PRILOGA A: Letni izvedbeni načrt za koriščenje sredstev opredeljenih v obvestilu 
o višini dodeljenih pravic porabe finančnih sredstev (LIN) 
 
Obrazec LIN izpolnite po naslednjih navodilih: 
 
STRAN 1: »NASLOVNA STRAN« 
 
Na naslovni strani izpolnite: 
- ime LAS, ki vlaga LIN, 
- leto, na katero se LIN nanaša (leto, za katerega je z Obvestilom opredeljena višina pravic 

porabe finančnih sredstev), 
- kraj in datum, 
- podpis odgovorne osebe, 
- žig. 

 
 
STRAN 3: »ZBIRNI OBRAZEC« 
 
Lokalna akcijska skupina: Napišite ime LAS, ki vlaga LIN. 
 
Številka odločbe o potrditvi statusa LAS: Prepišite številko z odločbe o potrditvi statusa LAS 
(33151-__/ 2008/__).  
 
Številka Obvestila o višini dodeljenih pravic porabe finančnih sredstev lokalni akcijski skupini za 
leto __________ : ________________________ 
- Napišite leto, za katero je bilo obvestilo o dodelitvi pravic porabe izdano (iz naslova 

obvestila);  
- Prepišite številko obvestila o dodelitvi pravic porabe za tisto leto za katero se LIN vlaga  
 (33151-__/ 2008/__).  
 

Število predvidenih izvedbenih projektov: Navedite število predvidenih projektov, ki so opisani v 
nadaljevanju LIN. Število izvedbenih projektov ne vključuje števila projektov sodelovanja. 
 
Število predvidenih projektov sodelovanja: Navedite število predvidenih projektov medregijskega in 
čezmejnega sodelovanja. Projekti medregijskega sodelovanja morajo biti predstavljeni v LIN vseh 
partnerskih LAS. 
 
Skupna vrednost izvedbenih projektov________________€, od tega: 

� predvidenih sredstev LEADER ______________________€, (za katera bodo kasneje 
vloženi zahtevki) 

� zasebnih sredstev _____________________ €. 
 
Napišite skupno bruto vrednost vseh izvedbenih projektov v evrih, vendar brez skupne vrednosti 
projektov sodelovanja. V naslednji vrstici napišite vrednost predvidenih sredstev iz ukrepov 
LEADER v evrih in vrednost zasebnih sredstev v evrih od skupne vrednosti izvedbenih projektov. 
 
Skupna vrednost projektov sodelovanja ________________€, od tega: 

� predvidenih sredstev LEADER ______________________€, (za katera bodo kasneje 
vloženi zahtevki) 

� zasebnih sredstev _____________________ €. 
 
Enako kot zgoraj na tem mestu napišite skupno bruto vrednost za projekte sodelovanja v evrih. 
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Seznam izvedbenih projektov: Naštejte vse projekte, brez projektov sodelovanja, ki so predvideni 
za izvedbo in jih v nadaljevanju LIN podrobneje predstavljate. 
 
 
1 __ ime projekta____ 
2 __ ime projekta____ 
3 ... 
4 ... 
5 ... 
 
Seznam projektov sodelovanja: 
 
Naštejte vse projekte sodelovanja, ki so predvideni za izvedbo in jih v nadaljevanju LIN podrobneje 
predstavljate.  
 
1 __ ime projekta____ 
2 __ ime projekta____ 
3 ... 
4 ... 
5 ... 
 
 
STRAN 4: »OPIS PROJEKTOV« 
 
Za vsak projekt izpolnite obrazec »Projekt št.«, ki ga lahko razmnožite. 
 
Projekt št.: Napišite zaporedno številko projekta, kot jo ima na seznamu izvedbenih projektov na 3. 
strani obrazca LIN.  
 
Ime projekta: Napišite ime oz. naziv projekta, če ima projekt kratico ali akronim, napišite tudi to. 
 
Nosilec: Napišite, kdo je nosilec projekta.  
 
V primeru, da je nosilec projekta LAS, napišite, kateri organ LAS-a (npr. upravni odbor, programski 
odbor, upravljavec) ali kateri partner LAS je pravi nosilec.  
 
Partnerji: Napišite vse partnerje, ki še sodelujejo pri projektu. 
 
Projekt prispeva k cilju osi (obkrožite): Posamezna številka predstavlja posamezno os PRP 
2007-2013. Obkrožite številko le tiste osi, h katere cilju projekt prevladujoče prispeva. Projekti, ki 
se izvajajo v ukrepih LEADER morajo prispevati k dolgoročnim ciljem ene od treh osi. Več 
informacij o vsebini posamezne osi se nahaja na spletni strani MKGP  
(http://www.mkgp.gov.si/si/program_razvoja_podezelja_2007_2013/vsebina_programa_razvoja_po
dezelja/). 
 
1: Izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega in gozdarskega sektorja (1. os) 
 
Cilji ukrepov 1. osi so: 
� dvig usposobljenosti in krepitev človeškega potenciala v kmetijstvu in gozdarstvu,  
� prestrukturiranje fizičnega kapitala v kmetijstvu in gozdarstvu ter spodbujanje inovativnosti in 
� izboljšanje kakovosti kmetijske proizvodnje in proizvodov. 
 
2: Izboljšanje okolja in podeželja (2. os) 
 
Cilja ukrepov 2. osi sta:  
� ohranjanje kmetijstva na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost in  
� spodbujanje okolju prijaznih kmetijskih praks.  
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3: Kakovost življenja na podeželju in diverzifikacija podeželskega gospodarstva (3 os) 
 
Cilja ukrepov 3. osi sta:  
� diverzifikacija podeželskega gospodarstva in  
� izboljšanje kakovosti življenja na podeželju. 
 
Projekt se lahko izvaja tudi v drugih ukrepih PRP 2007–2013 (označite z x): 
 
Opredelite prevladujoč ukrep (en) PRP 2007–2013, v katerem bi se projekt lahko izvajal. V tem 
primeru označite z x prevladujoč ukrep. V primeru, da ukrep ne bi bil upravičen do podpore v 
nobenem ukrepu, označite tudi to. Bodite pozorni, da v takšnih primerih upoštevate zahteve in 
določila posameznega ukrepa, zlasti vezana na:  
 
- namen podpore, 
- upravičene stroške, 
- stopnjo pomoči oz. delež sofinanciranja upravičenih stroškov,  
- kdo je lahko upravičenec,  

 
ne pa tudi določila glede najnižjega in najvišjega zneska pomoči, saj se pri tem upoštevajo zahteve 
in določila ukrepov LEADER. 
 
Natančnejše zahteve in določila za posamezen ukrep se nahajajo v PRP 2007–2013, na spletni 
strani MKGP, v uredbah za izvajanje posameznih ukrepov in v javnih razpisih za posamezne 
ukrepe. Kratka predstavitev ciljev in namenov posameznih ukrepov pa je tudi v Prilogi C. 
 
Priporočamo, da se v primerih, ko je s projektom možno kandidirati na druge ukrepe PRP 2007–
2013, to tudi stori. S tem se sredstva namenjena za LEADER prihranijo za vsebine, ki jih drugi 
ukrepi ne pokrivajo. 
 
Primer: Lokalna skupnost želi izvesti projekt obnove večnamenske zgradbe s skupnim pomenom 
za medgeneracijsko druženje in ga predstavi LAS kot projektno idejo. Cilj projekta je izboljšanje 
življenjskih pogojev v podeželski skupnosti. Iz razpisne dokumentacije LAS ugotovi, da bi bil 
projekt, po namenu in cilju ter po tem, kdo je vlagatelj, lahko upravičen do sofinanciranja iz ukrepa 
Obnova in razvoj vasi (ukrep 322) 
 
Imate več možnosti kaj narediti s takšnim predlogom: 
 

a) Vlagatelju svetujete, da projekt prijavi na ustrezen ukrep. 
b) Projektno idejo sprejmete ob predpostavki, da izpolnjuje vse zahteve za izbor in potrditev 

projektov, hkrati pa izpolnjuje vse zahteve in določila ukrepa 322. V tem primeru, bo 
upravičenec upravičen do 50% stopnje pomoči, kot velja za ukrep 322, najnižji znesek 
pomoči bo lahko 2.000 €, najvišji pa 70.000 €, kot velja v našem primeru za ukrep 413 
LEADER. Upravičeni bodo samo tisti stroški in v takšnem deležu sofinanciranja, kot to 
predpisuje ukrep 322.  

 
Vsebina projekta:  
 
Kratko podajte vsebino projekta. Pri tem nujno vključite naslednje vsebine: 
 
- projekt prevladujoče prispeva k določenemu cilju / prioritetni nalogi lokalne razvojne 

strategije: opredelite h kateremu cilju  oziroma prioritetni nalogi LRS projekt prispeva; 
 
- glavne dejavnosti: jasno opredelite aktivnosti, ki se bodo v konkretnem projektu izvedle in v 

povezavi s katerimi bodo nastali stroški  (primer: nakup opreme, izvedba delavnic, seminarji, 
izdelava brošur, ureditev prostora, nakup stojnic, oglasi v lokalnih medijih); 
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- ciljne skupine: opredelite, komu je projekt neposredno namenjen; če je potrebno, lahko 
razmejite med neposredno in posredno ciljno skupino; 

 
- faze projekta: v primeru, da gre za dve ali več faz projekta, za katero boste vlagali tudi ločene 

zahteve, posamezne faze natančno vsebinsko in časovno razmejite; 
 
- utemeljitev profitnosti/neprofitnosti projekta oz. posamezne faze projekta; 

 
Profiten je tisti sklop aktivnosti projekta, pri katerem se pričakuje direkten finančni učinek, 
vsebina in rezultat je naložba ali dejavnost, ki jo je možno neposredno tržiti ali ki omogoča 
ciljni skupini konkurenčno prednost. Sem spadajo tudi: 

• projekti v turizem (npr. turistične, pohodniške, kulturne poti, če se udeležencu poti 
kjerkoli karkoli zaračunava ali če se v okviru projekta promovira ponudnike 
izdelkov/storitev, npr. kmečke turizme), 

• projekti za izboljšanje konkurenčne prednosti (dopolnilne dejavnosti, 
mikropodjetništvo, skupno trženje, oblikovanje blagovne znamke; sem spadajo razne 
ureditve in nakupi prostorov/stojnic/spletnih strani za skupno trženje izdelkov). 

 
Pri neprofitnih sklopih aktivnosti pojasnite, kako utemeljujete neprofitnost projekta. Npr.  

• pri promociji ne boste promovirali zasebnega sektorja (kmetij s kmečkim turizmom, 
podjetnikov, obrtnikov itd.), 

• pri neprofitnih turističnih, pohodniških, kulturnih, kolesarskih idr. poteh bodo imeli 
udeleženci poti brezplačno možnost udeležbe, promocija ne bo zajemala storitev 
zasebnega sektorja, 

• v urejenih prostorih, na stojnicah ali na spletnih straneh se bodo predstavljale 
neprofitne vsebine in se ne bodo tržili proizvodi ali storitve kmetij, obrtnikov, 
podjetnikov. 

 
- utemeljitev tipa projekta / posamezne faze: kratko utemeljite v kateri tip projekta uvrščate 

posamezen projekt oz. fazo in kolikšen je predvideni delež sofinanciranja s strani LEADER 
(glejte str. 24 teh navodil – Delež sredstev LEADER za posamezen tip projekta. 

 
Cilj projekta: Opredelite glavni cilj (eden) projekta oziroma opredelite dolgoročni in kratkoročne 
cilje. 
 

Cilj pomeni želeno stanje v terminsko opredeljeni prihodnosti. Je nekaj kar si močno želimo in 
smo se pripravljeni za dosego tega resnično potruditi. Cilj si opredelimo tako, da je: 

• preprosto izražen – jasno in nedvoumno določen, opredeljen naj bo v pozitivni obliki, saj to 
krepi zavest o uspehu, ki jo potrebujemo za doseganje našega cilja; 

• merljiv – rezultat je izražen v merski enoti; 
• dosegljiv, zanimiv, izražen v sedanjiku; 
• realen – realen cilj je cilj, ki se ga lahko doseže z izvedbo projekta; odgovornost za 

realizacijo cilja prevzemamo sami od faze načrtovanja do izvedbe; nerealno zastavljen cilj 
ni dosegljiv in nas bo odvračal od aktivnosti; 

• časovno opredeljen – opredeljen je čas, ko bomo prišli do cilja. 

(vir: Impulz – Center za usposabljanje ljudi z vizijo, 
http://www.impuls.si/stran.php?show=novice_podrobno&id=15&i=1) 

Primer ciljev: a) zaustavljen trend odseljevanja mladih do leta 2013; b) prebujena tradicionalna 
znanja do leta 2009; c) mreža kolesarskih in pohodniških poti na območju LAS do 2010. 
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Pričakovani rezultati: Napišite, kakšne rezultate pričakujete po končanem projektu. 
 
Rezultat predstavlja tisto, kar bo projekt doprinesel k uresničevanju zastavljenega cilja. Z rezultati 
se lahko preveri smiselnost projekta, ali projekt prispeva k uresničevanju cilja. 
 
Primer rezultatov: a) povečanje števila novih družin, b) povečanje števila novih obrtnikov s 
tradicionalnimi znanji c) z enotno označbo povezanih pet pohodniških poti,  
Indikatorji za spremljanje uspešnosti projekta:.  
 
Indikatorji so tisti kazalci, s katerimi se lahko meri in dokazuje doseganje/nedoseganje rezultatov in 
posredno uresničitev ciljev. Predvsem je pomembno določiti začetno stanje pred začetkom 
izvajanja projekta in končno stanje po končanem projektu. Indikatorji naj bodo merljivi, dokazljivi in 
zastavljeni tako, da bodo odražali uresničitev (oziroma neuresničitev) zastavljenih ciljev. 
 
Primer: 
a) povečanje števila novih družin 
 
Zap.št. Kazalnik izhodiščno stanje 

(maj 2009) 
ciljna vrednost 
(maj 2011) 

1 Število mladih družin 30 40 

2 
Število enodružinskih novogradenj 

10 15 
 

 
b) prebujena tradicionalna znanja do leta 2009 
 
Zap.št. Kazalnik izhodiščno stanje 

(maj 2009) 
ciljna vrednost 
(maj 2011) 

1 Število krovcev slamnatih streh 8 12 

2 Število kovačev vajencev 3 8 

 
c) mreža kolesarskih in pohodniških poti na območju LAS do 2010. 
 
Zap.št. Kazalnik izhodiščno stanje 

(maj 2009) 
ciljna vrednost 
(maj 2011) 

1 Skupna dolžina kolesarskih poti 150 km 300 km 

2 Število pohodnikov na leto 5000 8500 

 
Priporočamo, da se pri opredeljevanju indikatorjev osredotočite na rezultate, ki prispevajo k cilju – 
k izboljševanju stanja oz. odpravljanju težav na vašem območju. Indikatorji naj ne bodo zgolj:  

• število delavnic, temveč npr. število udeležencev delavnic, ki so prejeli certifikat 
usposobljenosti; 

• število promocijskega materiala, ampak npr. delež prebivalstva, obveščenega o rezultatu 
projekta; 

• izveden popis stanja, ampak npr. število ponudnikov proizvodov vključenih v blagovno 
znamko; 

• izvedena novinarska konferenca, ampak npr. število objav v različnih medijih o izvedenem 
projektu. 

 
Lokacija projekta: Napišite, kje se bo projekt izvajal.  
 
Opredelite, kje se bodo odvijale aktivnosti projekta oz. kje bo viden rezultat projekta pri naložbenih 
projektih. V kolikor gre za objekt, prostor na prostem ali drugo mikrolokacijo, napišite: 

• parcelno številko in katastrsko občino ali 
• naslov objekta (ulica in hišna številka, pošta) ali 
• ime kraja in/ali ime trga oz. ulice. 
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V kolikor menite, da je potrebno, lahko ločeno opredelite tudi vplivno območje projekta: dovolj je 
opredelitev naselja, krajevne skupnosti ali občine. 
 
Profitnost projekta (obkrožite in vpišite): Označite ali gre za profiten ali neprofiten projekt. 
Opredelitev profitnosti oz. neprofitnosti glejte zgoraj pod Vsebina projekta (str. 15). Profitnost ali 
neprofitnost projekta ne predstavlja deleža sofinanciranja LEADER, pač pa samo usmeritev 
projekta v profitnost ali neprofitnost. Vpišite kolikšen delež finančno ovrednotenega projekta je 
profiten oz. neprofiten. To določite tako, da izračunate, koliko od skupnih sredstev bo namenjenih 
naložbi ali dejavnosti profitnega značaja in koliko neprofitnega značaja. 
 
Primer 1: Projekt je v celoti profiten. Obkrožite ali kako drugače označite profiten in vpišite v deležu 
100 %.  
 
Primer 2: Projekt je sestavljen iz dveh delov. Rezultat dela projekta je naložba ali dejavnost, ki je 
profitna in bo imela neposreden finančni učinek, rezultat drugega dela projekta pa je naložba ali 
dejavnost, ki je neprofitna in ne bo imela neposrednih finančnih učinkov. Stroški prvega dela 
projekta znašajo 40.000 EUR, stroški drugega dela pa 10.000 EUR. Skupna vrednost projekta 
znaša tako 50.000 EUR. V tem primeru obkrožite tako profiten kot neprofiten. Nato vpišite, da je 
projekt profiten v deležu 80 % in neprofiten v deležu 20 %. 
 
Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah: 
 
V pomoč je pripravljena tabela, ki deli projekt na posamezne faze. Pri tistih projektih, ki niso 
razdeljeni na faze, izpolnite le zadnjo kolono – »Skupaj«. 
 
Skupna vrednost (€ ):: Vpišite celotno oz. bruto vrednost projekta oz. posamezne faze v evrih. 
 
Upravičeni stroški (€): Napišite višino upravičenih stroškov projekta oz. posamezne faze, ki so 
upravičeni do sredstev LEADER. Višino upravičenih stroškov izračunate tako, da od skupnih 
stroškov odštejete neupravičene stroške (glejte str. 26 teh navodil). 
 
Tip projekta / faze projekta z % sofinanciranja: Opredelite, za kakšen tip projekta oz. faze gre 
(glejte str. 24 teh navodil) in do kolikšnega deleža sofinanciranja upravičenih stroškov je projekt s 
strani LEADER upravičen. V kolikor imate projekt sestavljen iz več jasno ločenih sklopov aktivnosti 
ali iz več faz, za vsak sklop aktivnosti ali fazo opredelite, za kakšen tip faze projekta gre. 
Posamezen sklop aktivnosti ali faza mora biti jasno opredeljena in opisana v Vsebini projekta na 
strani 4 obrazca Letni izvedbeni načrt LAS oz. na strani 6, v kolikor gre za projekt sodelovanja. 
 
Sredstva LEADER v % in v €: Vpišite pričakovana sredstva LEADER za projekt oz. fazo v 
% upravičenih stroškov in v evrih, torej višino sredstev za katero nameravate kasneje vložiti 
zahtevek. Od skupne višine upravičenih stroškov celotnega projekta vpišite preračunan delež 
sofinanciranja.  
 
Primer: Projekt je vreden 10.000 EUR. Upravičenih stroškov po določilih LEADER je 9.000 EUR. 
Ker gre za profiten projekt, je upravičen do 40 % sofinanciranja upravičenih sredstev s strani 
LEADER. Pričakovana sredstva LEADER so v tem primeru 3.600 EUR. Razliko med celotno 
vrednostjo projekta (10.000€) in sredstvi LEADER (3.600€) predstavljajo zasebna in druga 
sredstva. 
 
Zasebna sredstva v % in v €: Sem spadajo vsa sredstva, ki niso sredstva LEADER. Sem prištejte 
vsa zasebna sredstva partnerjev v projektu (neupravičeni stroški in nesofinancirani del – zasebna 
sredstva).  
 
Druga sredstva v % in v €: Sem vpišite druga sredstva, npr. podpornikov in donatorjev in tista 
sredstva, ki jih ne morete uvrstiti v nobeno drugo kategorijo (neupravičeni stroški in nesofinancirani 
del – zasebna sredstva). 
 



 18 

Sredstva LEADER, zasebna sredstva in druga sredstva znašajo skupaj 100 % upravičenih in 
neupravičenih stroškov projekta (celotna vrednost projekta). 
 
Prispevek v naravi (%): Prispevek v naravi lahko znaša do 20 % celotne vrednosti projekta. 
Ovrednoten mora biti v % od celotne vrednosti projekta. 
 
Obdobje izvajanja projekta: Napišite mesec in leto začetka izvajanja ter mesec in leto zaključka 
projekta oz. faze. V primeru obsežnejših projektov, opredelite, od kdaj do kdaj bo trajal posamezni 
podprojekt oz. posamezna faza.  
 
Dinamika vlaganja zahtevkov: Napišite terminski plan vlaganja zahtevkov za posamezen projekt 
oziroma fazo. Priporočamo, da zaključki projektov oz. podprojektov ali faz sovpadajo z vlaganjem 
zahtevkov. Opozarjamo, da mora biti ob oddaji zahtevka za posamezen projekt ali fazo, le - ta 
zaključena, izvedena morajo biti vsa dela in izvršena vsa plačila, ki se nanašajo na projekt ali fazo. 
Za vsak predviden zahtevek napišite natančno višino zneska. Dinamika vlaganja zahtevkov bo 
zavezujoča in odstopanj, razen v posebnih primerih, ne bo, saj bo potrjena z odločbo o potrditvi 
LIN. Višina zahtevkov in dinamika podajanja zahtevkov je pomembna z vidika finančnega 
načrtovanja MKGP. Vsa morebitna odstopanja so možna samo ob predhodnem soglasju MKGP. 
 
Kontaktna oseba: Vpišite kontaktno osebo projekta in vsaj en kontakten podatek (naslov, e-mail, 
telefon ...).  
 
Projektni vodja: Vpišite vodjo projekta. 
 
Nadzor nad projektom: Vpišite, kdo izvaja nadzor nad projektom. V večini primerov bo to verjetno 
kar LAS oz. upravljavec LAS. Opozarjamo, da nadzora nad projektom ne more izvajati ista pravna 
oz. fizična oseba kot je nosilec projekta.  
 
Kontaktne informacije o projektu: Vpišite kontaktne informacije o projektu (npr. spletno stran 
projekta, kontaktne podatke partnerjev ...). 
 
 
STRAN 6: »PROJEKT SODELOVANJA ŠT.« 
 
Obrazec izpolnite na podoben način kot obrazec za izvedbene projekte. Pozorni bodite na 
naslednje točke:  
 
V vrstico Nosilec vpišite ime tiste LAS, ki je prevzela vlogo vodilne LAS v projektu sodelovanja.  
 
V vrstico Partnerji (LAS, država) vpišite imena partnerskih LAS in državo (v primeru čezmejnega 
sodelovanja) od koder prihajajo.  
 
Vsakemu izpolnjenemu obrazcu "Projekt sodelovanja" obvezno priložite Sporazum o sodelovanju, 
ki se nahaja v Prilogi B in mora biti ob predložitvi podpisan in žigosan s strani vseh sodelujočih 
LAS. V primeru medregijskega sodelovanja mora biti projekt del LIN vseh sodelujočih LAS. 
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STRAN 8: »IZJAVA O VELJAVNOSTI IZBORA PROJEKTOV« 
 
Za vsemi izpolnjenimi obrazci o projektih in projektih sodelovanja obvezno priložite izpolnjeno 
izjavo o veljavnosti izbora projektov. Vsak LIN ima samo eno izjavo. Ta je zavezujoča, morajo jo 
podpisati predstavnik LAS, predstavnik organa odločanja in predstavnik organa nadzora. Manjkati 
ne smejo kraj, datum in žig. Z izjavo se LAS zaveže, da so projekti, opredeljeni v LIN in predlagani 
za izvedbo, predlagani s strani prebivalcev območja LAS, izbrani in potrjeni s strani organa 
odločanja LAS na podlagi jasnih in preglednih kriterijev, ki so bili prijavitelju znani ob oddaji 
projekte ideje (predloga). Hkrati LAS potrdi, da so podatki verodostojni in da so projekti 
sodelovanja potrjeni s strani vseh sodelujočih.  
 
Če se ob kontroli projekta ali v primeru pritožbe s strani predlagateljev projektov izkaže, da je 
kršena vsebina katere od točk izjave, se to šteje za kršitev, ki ima za posledico vračilo sredstev. 
 



 20 

Priloga B: Sporazum o sodelovanju 
 
Sporazum o sodelovanju je obvezen sestavni del vsakega izpolnjenega obrazca "Projekt 
sodelovanja". Podpišejo in žigosajo ga vse LAS oz. partnerske skupine, ki izvajajo skupni projekt. 
Del sporazuma je tudi finančni načrt projekta. 
 
Obrazec izpolnite po naslednjih navodilih: 
 
STRAN 1: »PODATKI SODELUJOČIH LAS« 
 
Koordinacijska LAS: Koordinacijska LAS je vodilna LAS oz. glavna nosilka projekta. Vnesite 
zahtevane podatke koordinacijske LAS. Pod podatki se podpiše zakoniti ali pooblaščeni 
predstavnik koordinacijske LAS. 
 
Partner 1: Podatke vnesete tudi za partnersko LAS oz. partnersko skupino. Pod podatki se podpiše 
zakoniti ali pooblaščeni predstavnik partnerske LAS. V primeru, da je partnerskih LAS več, je 
potrebno za vsako posebej vnesti podatke.  
 
STRAN 2: »IZJAVA« 
 
Izjavo podpišejo in potrdijo z žigom vsi sodelujoči partnerji oziroma njihovi predstavniki. Izjavo je 
potrebno izdelati za vsak projekt sodelovanja posebej. Naslov projekta, na katerega se navezuje 
izjava napišite v vrstico: Naslov projekta. 
 
Kot pravna podlaga se navede dokument, na katerem temelji sporazum o sodelovanju (pogodba o 
sodelovanju, sporazum o skupnem projektu ...) in s katerim partnerske LAS določijo medsebojna 
razmerja, pravice in dolžnosti. 
 
STRAN 3: OPIS PROJEKTA  
 
Na tej strani napišete podatke o projektu in kontaktne podatke o vseh sodelujočih partnerjih. 
 
STRAN 4: OPIS PROJEKTA (NADALJEVANJE) 
 
Projekt podrobneje opišete v skladu z zahtevami obrazca (opis ciljev projekta, opis pričakovanih 
rezultatov, pristop, metode in postopki, obdobje izvajanja projekta, naloge posameznega partnerja 
...). 
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STRAN 5: FINANČNI NAČRT PROJEKTA 
 

Financiranje (EUR) 

Stroški Predvidena aktivnost Stroški (EUR) Prevzemnik stroškov / delež  
Javna sredstva / od tega EKSRP Zasebna sredstva 

Stroški organizacije 
in koordinacije 
(deljeni) 

Naštejte aktivnosti v povezavi 
z organizacijo in koordinacijo, 
največkrat bodo to skupne 
aktivnosti, pri katerih si boste 
partnerji stroške delili. 
- Aktivnost 1 
- Aktivnost 2 
- Aktivnost n 
 

Vpišite predvideno 
skupno višino deljenih 
stroškov organizacije 
in koordinacije.  
 

Za vsakega partnerja napišite višino 
in delež stroškov organizacije in 
koordinacije, ki jih bo prevzel. 
- Partner 1: _____ EUR,  ___% 
- Partner 2: _____ EUR,  __% 
- Partner n: _____ EUR,  ___% 

Za vsakega 
partnerja vnesite 
višino javnih 
sredstev, ki jih bo 
pridobil iz ukrepov 
LEADER za 
stroške 
organizacije in 
koordinacije. 

Za vsakega 
partnerja 
vnesite 
višino javnih 
sredstev, ki 
jih bo 
prispeval 
EKSRP5  

Za vsakega partnerja 
vnesite višino zasebnih 
sredstev za kritje 
stroškov, nastalih pri 
organizaciji in 
koordinaciji. 

Drugi stroški 
(deljeni) 

Naštejte aktivnosti, pri katerih 
bodo nastali drugi stroški, ki si 
jih boste med partnerji 
razdelili. 
- Aktivnost 1 
- Aktivnost 2 
- Aktivnost n 
 

Vpišite predvideno 
skupno višino drugih 
deljenih stroškov. 
 

Za vsakega partnerja napišite, 
kolikšen delež deljenih drugih 
stroškov bo prevzel. 
- Partner 1: _____ EUR,  ___% 
- Partner 2: _____ EUR,  ___% 
- Partner n: _____ EUR,  ___% 

Za vsakega 
partnerja vnesite 
višino javnih 
sredstev, ki jih bo 
pridobil iz ukrepov 
LEADER za druge 
deljene stroške. 

Za vsakega 
partnerja 
vnesite 
višino javnih 
sredstev, ki 
jih bo 
prispeval 
EKSRP  

Za vsakega partnerja 
vnesite višino zasebnih 
sredstev za kritje 
drugih deljenih 
stroških. 

Drugi stroški 
(nedeljeni) 

Naštejte aktivnosti, pri katerih 
boste imeli druge stroške in jih 
boste krili sami.  
- Aktivnost 1 
- Aktivnost 2 
- Aktivnost n 

 

Vpišite predvideno 
skupno višino drugih 
nedeljenih stroškov. 
 

Vpišite kolikšen delež drugih 
nedeljenih stroškov bodo partnerji krili 
sami. 
- Partner 1: _____ EUR,  ___% 
- Partner 2: _____ EUR,  ___% 
- Partner n: _____ EUR,  ___% 

Za vsakega 
partnerja vnesite 
višino javnih 
sredstev, ki jih bo 
pridobil iz ukrepov 
LEADER za druge 
nedeljene stroške. 

Za vsakega 
partnerja 
vnesite 
višino javnih 
sredstev, ki 
jih bo 
prispeval 
EKSRP  

Za vsakega partnerja 
vnesite višino zasebnih 
sredstev za kritje 
drugih nedeljenih 
stroških. 

SKUPAJ Vse stroške seštejte. Seštevek je enak skupni vrednosti 
projekta. 

SKUPAJ Seštejte višine finančnih 
sredstev, ki jih prevzemajo partnerji. 
Seštevek je enak skupni vrednosti 
projekta, seštevek deležev mora biti 
100 %.  

Seštejte javna 
sredstva. 

Seštejte 
prispevke 
EKSRP. 

Seštejte zasebna 
sredstva. Seštevek 
javnih sredstev in 
zasebnih sredstev 
mora biti enaka skupni 
vrednosti projekta. 

 
 
 
 

                                                 
5 V primeru slovenskih LAS EKSRP prispeva 80 % javnih sredstev, 20 % pa prispeva državni proračun RS. V drugih državah članicah se ta delež lahko razlikuje.  
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Primer 
 

Financiranje (EUR) 

Stroški Predvidena aktivnost Stroški (EUR) Prevzemnik stroškov / delež  
Javna sredstva / od tega EKSRP Zasebna sredstva 

Stroški organizacije 
in koordinacije 
(deljeni) 

 
 
Aktivnost 1 (LAS 1 in LAS 2) 
 

10.000 € 
LAS 1: 5.000 € / 50 % 
LAS 2: 5.000 € / 50 % 

LAS 1: 4.000 € 
LAS 2: 4.000 € 

LAS 1: 3.200 € 
LAS 2: 3.200 € 

LAS 1: 1.000 € 
LAS 1: 1.000 € 

Drugi stroški 
(deljeni) 

 
 
Aktivnost 2 (LAS 1 in LAS 2) 
 
 

10.000 € 
LAS 1: 5.000 € / 50 % 
LAS 2: 5.000 € / 50 % 

LAS 1: 4.000 € 
LAS 2: 4.000 € 

LAS 1: 3.200 € 
LAS 2: 3.200 € 

LAS 1: 1.000 € 
LAS 1: 1.000 € 

Drugi stroški 
(nedeljeni) 

 
Aktivnost 3 (LAS 1) 
Aktivnost 4 (LAS 2) 
 

1.000 € 
2.000 € 

LAS 1: 1.000 € / 100 % 
LAS 2: 2.000 € / 100 % 

LAS 1: 800 € 
LAS 2: 1.600 € 

LAS 1: 640 € 
LAS 2: 1280 € 

LAS 1: 200 € 
LAS 1: 400 € 

SKUPAJ 23.000 € SKUPAJ          23.000 € 18.400 € 14.720 € 4.600 € 
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STRAN 6 IN 7: IZMENJAVA INFORMACIJ O PROJEKTU MEDNARODNEGA SODELOVANJA 
 
V primeru čezmejnega sodelovanja, je obvezen sestavni del vsakega izpolnjenega obrazca 
"Projekt sodelovanja" tudi obrazec "Izmenjava informacij o projektu mednarodnega sodelovanja", 
ki ga izpolni slovenska LAS. Obrazec MKGP posreduje Evropski komisiji. Napišete osnovne 
informacije o projektu in kontaktne podatke o partnerjih.  
 
V primeru, da projekt sodelovanja še ni bil posredovan in potrjen s strani Komisije, datumov 
posredovanja Komisiji in potrditve projekta ne vpišete! 
 



 24 

5 DELEŽI SOFINANCIRANJA, UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI 
 
Pri finančnem ovrednotenju projektov mora LAS upoštevati deleže sofinanciranja, upravičene in 
neupravičene stroške za posamezen projekt. 
 
Upravičeni stroški za aktivnosti in izvedbene projekte so samo stroški, nastali od datuma izdaje 
odločbe o potrditvi statusa LAS do 30.06.2015. Kot začetek stroška se šteje prevzem obveznosti 
upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev - sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje 
materiala, opreme, storitev ali del. Če je izvedbeni projekt že začet v obdobju pred potrditvijo LAS, 
se priznajo tudi morebitni splošni stroški, nastali po 1.1.2005, ki so neposredno povezani z izvedbo 
projekta, kot so honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem, stroški pridobivanja dokumentacije 
in dovoljenj, študije izvedljivosti, patenti in licence. Ti stroški se priznajo v višini do 20 odstotkov 
upravičenih stroškov. 
 
Vrednost projektov navzgor ni omejena. Omejeno je le sofinanciranje s strani LEADER. Višina 
upravičenih stroškov pri izvajanju projektov ne sme biti manj kot 2.000 € in ne več kot 70.000 € za 
posamezen projekt. Pri projektih sodelovanja pa ne manj kot 2.000 € in ne več kot 30.000 € za 
posamezen projekt. 
 
Primer: Vrednost profitnega projekta znaša 200.000 EUR. Višina upravičenih stroškov znaša 
160.000 EUR. LEADER podpira profitne projekte največ do 50 % upravičenih stroškov. Kar bi 
znašalo 80.000 EUR, vendar najvišja možna podpora s strani LEADER znaša 70.000 EUR. Tako 
znaša končna finančna konstrukcija: 70.000 EUR sredstva LEADER in 130.000 EUR zasebna 
sredstva. 
 
Delež sredstev LEADER (ki jih LAS zahteva iz naslova ukrepov LEADER) za posamezen tip 
projekta lahko znaša: 
 

- naložbe v infrastrukturo in urejanje prostora do 30 % vrednosti upravičenih stroškov, 
- naložbe v turistično infrastrukturo in storitve do 40 % vrednosti upravičenih stroškov, 
- promocija proizvodov in storitev do 40 % vrednosti upravičenih stroškov, 
- podpora trženju proizvodov in storitev do 40 % vrednosti upravičenih stroškov,  
- naložbe v izboljšanje kmetijstva in gozdarstva do 40 % vrednosti upravičenih stroškov, 
- drugi profitni projekti do 50 % vrednosti upravičenih stroškov, 
 
- neprofitne naložbe do 50 % vrednosti upravičenih stroškov, 
- drugi neprofitni projekti do 100 % vrednosti upravičenih stroškov, 
- usposabljanje, izobraževanje in animacija za pristop LEADER do 50 % vrednosti 

upravičenih stroškov, 
- drugo usposabljanje, animacija in izobraževanje do 60 % vrednosti upravičenih stroškov, 
 
- projekti sodelovanja do 80 % vrednosti upravičenih stroškov za posamezen projekt, pri 

čemer se podpora dodeli samo za izdatke, ki so nastali na območju Evropske skupnosti. 
 
Manjkajoči delež sredstev (npr. 70 %, 60 %, 50 % ...) mora LAS zagotoviti iz drugih virov (zasebna 
sredstva).  
 
Kot drugi neprofitni projekti so mišljeni zlasti projekti z »mehkimi vsebinami« - projekti, ki ne 
predvidevajo naložbe v infrastrukturo (npr. projekti namenjeni povezovanju in sodelovanju 
prebivalcev, ponovni uporabi lokalnih virov na nov in inovativen način,  oživitvi depopulacijskih 
naselij in območij, vzpostavitvi identitete ipd.) 
 
 
 
 
 



 25 

Upravičene stroške predstavljajo: 
 
a. Stroški materiala in storitev nastali z izvedbo projektov; 
b. Stroški upravne in administrativne ustanovitve LAS; 
c. Stroški nastali pri delovanju LAS; 
d. Plača zaposlenega; 
e. Stroški udeležbe usposabljanj vodij LAS; 
f. Stroški izvedbe programov usposabljanja in animacije podeželskega prebivalstva; 
g. Stroški priprave ustreznega študijskega in promocijskega gradiva za izvajanje pristopa 

LEADER; 
h. Prispevek v naravi. 
 
Upravičeni stroški, se lahko sofinancirajo v naslednjih deležih: 
 
- stroški materiala in storitev, nastali z izvedbo projekta, se lahko sofinancirajo v primeru 

profitnega projekta do 50 % vrednosti upravičenih stroškov, v primeru neprofitnega projekta 
do 100 % vrednosti upravičenih stroškov,  

- stroški materiala in storitev, nastali z izvedbo projekta sodelovanja, se lahko sofinancirajo 
do 80 % vrednosti upravičenih stroškov,  

- vsi upravičeni stroški upravne in administrativne ustanovitve LAS, ki so nastali od 1.1. 2007 
dalje, se lahko sofinancirajo do 100 % vrednosti upravičenih stroškov, 

- stroški, nastali z delovanjem LAS (materialni stroški, stroški storitev, upravni in obratovalni 
stroški ter stroški uporabe telefona, vključno z mobilnim telefonom in internetom), se lahko 
sofinancirajo do 50 % vrednosti upravičenih stroškov, razen: 

o potni stroški se lahko sofinancirajo do 100 %, 
o stroški dnevnic, nadomestil za nastanitev in prevoz se lahko sofinancirajo do 

100 %, 
o plača zaposlenega se lahko sofinancira v višini do 50 % bruto plače, 

- stroški udeležbe usposabljanj vodij LAS za izvajanje pristopa LEADER se lahko sofinancirajo 
v višini do 50 % vrednosti upravičenih stroškov,  

- stroški izvedbe programov usposabljanja in animacije podeželskega prebivalstva za izvajanje 
pristopa LEADER se lahko sofinancirajo v višini do 50 % vrednosti upravičenih stroškov, 

- stroški priprave ustreznega študijskega in promocijskega gradiva za izvajanje pristopa 
LEADER se lahko sofinancirajo v višini do 50 % vrednosti upravičenih stroškov, 

- prispevek v naravi do 100 %.  
 

Nekateri upravičeni stroški lahko predstavljajo samo določen delež skupne vrednosti 
projekta oziroma upravičenih stroškov: 
 
- vsi splošni stroški priprave projekta, kot so izdatki arhitektom, inženirjem in svetovalcem, 

stroški pridobivanja dokumentacije in dovoljenj, študije izvedljivosti, patenti in licence lahko 
znašajo do 20 % vrednosti upravičenih stroškov celotnega projekta,  

- vsi stroški promocije projekta lahko znašajo do 20 % skupne vrednosti projekta (upravičenih 
in neupravičenih stroškov), 

- sofinanciran del bruto plače zaposlenega ne sme presegati 10.000 EUR (neto) letno na 
zaposlenega, 

- sofinancirani stroški uporabe telefona, vključno z mobilnim telefonom in internetom ne smejo 
presegati več kot 600 EUR letno in 

- vrednost prispevka v naravi lahko predstavlja do 20 % skupne vrednosti projekta (upravičenih 
in neupravičenih stroškov). 
 
 
Kot prispevek v naravi se šteje nudenje blaga ali storitev, za katere izvajalec ni prejel 
plačilo, ki bi bilo podprto z računi ali enakovrednimi dokumenti, če so izpolnjeni naslednji 
pogoji: 
(i) prispevki vključujejo zagotavljanje zemljišč ali nepremičnin, opreme ali surovin, 

raziskovalne ali strokovne dejavnosti ali neplačanega prostovoljnega dela,  
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(ii)   prispevki niso nastali v zvezi z ukrepi finančnega inženiringa in 
(iii)  vrednost prispevkov je mogoče neodvisno oceniti in preveriti: 

• v primeru zagotavljanja zemljišč ali nepremičnin vrednost potrdi neodvisni 
pooblaščeni cenilec ali uradni organ z ustreznimi pooblastili, 

• v primeru neplačanega prostovoljnega dela se vrednost tega dela opredeli ob 
upoštevanju porabljenega časa ter običajne urne in dnevne postavke za opravljeno 
enakovredno delo, kjer je to potrebno, na podlagi predhodno vzpostavljenega 
sistema ugotavljanja običajnih stroškov, pod pogojem, da lahko nadzorni sistem s 
precejšnjo gotovostjo zagotovi, da je bilo delo opravljeno, 

• v primeru zagotavljanja opreme ali surovin se vrednost ugotavlja na podlagi 
katalogov, cenikov, predračunov, ponudb in drugih ustreznih dokumentov. 
Upošteva se najugodnejša cena. 

Za stroške, kjer je to mogoče, LAS predloži tri ponudbe, od katerih upošteva 
najugodnejšo.  

 
Neupravičeni stroški 
 
Podpore se ne dodelijo za: 
 

a. izdelavo lokalne razvojne strategije, 
b. upravne takse, 
c. stroške materiala in storitev za zasebno rabo, 
d. plačilo davkov, vključno z DDV, carin in dajatev pri uvozu, 
e. bančne stroške in stroške garancij, 
f. nakup rabljene opreme, 
g. naložbe v prostore za zasebno rabo, 
h. naložbe v ribištvu in ribogojstvu, 
i. prevozna in transportna sredstva za zasebno rabo. 

 
Isti upravičeni stroški so lahko sofinancirani samo iz enega ukrepa PRP 2007–2013 in samo 
enkrat. Ne sofinancira se upravičenih stroškov, ki so že bili sofinancirani iz državnega proračuna 
Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije (drugi skladi). Lastna sredstva LAS, ki jih 
zagotavljajo občine, ki so del LAS, se ne štejejo za že prejeta javna sredstva Republike Slovenije. 
Sredstva se ne dodelijo za naložbe ali aktivnosti zunaj območja Republike Slovenije, razen pri 
projektih čezmejnega sodelovanja. 
 
Prerazporejanje sredstev 
 
Sredstva za vodenje LAS ob koncu programskega obdobja ne smejo predstavljati več kot 20 % 
vseh sredstev, ki jih bo LAS v celotnem programskem obdobju koristila (porabila) iz ukrepov 
LEADER. Torej 20 % vseh sredstev, ki jih bo LAS pridobila v celotnem programskem obdobju 
2007–2013 tako za vodenje LAS kot za izvajanje strategije ter projektov sodelovanja.  
 
V primeru, da LAS sredstev, ki so ji namenjena za izvajanje strategije in projektov sodelovanja ne 
bi porabila v celoti in bi bilo za vodenje v relativnem deležu porabljenih (namenjenih) več kot 20 % 
vseh porabljenih sredstev, bo morala LAS znižati višino porabe za vodenje. Korekcije višine 
sredstev za vodenje bo naredilo MKGP letno glede na rezultate koriščenja sredstev za izvajanje 
projektov.  
 
V primeru, da LAS ugotovi, da bo porabila manj denarja za vodenje LAS, kot ji ga je bilo dodeljeno 
z odločbo o pravici porabe finančnih sredstev, lahko višek sredstev prerazporedi za izvedbo 
projektov, vendar mora pridobiti soglasje MKGP. Za soglasje lahko LAS zaprosi ob oddaji LIN ali 
kadarkoli v postopku izvajanja projektov. 
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6 PREVERJANJE USTREZNOSTI LIN IN IZDAJA ODLOČBE O POTRDITVI LIN 
 
Ko MKGP prejme LIN, preveri: 

- Ali je bil LIN poslan pravočasno; 
- Ali so vse rubrike pravilno izpolnjene; 
- Ali je podpisana in žigosana izjava o veljavnosti izbora projektov; 
- Ali je priložen seznam predlaganih projektov; 
- Ali so projekti v skladu s cilji lokalne razvojne strategije; 
- Ali so projekti sodelovanja potrjeni s strani vseh sodelujočih; 
- Ali je končni znesek predvidenih sredstev LEADER nižji ali enak opredeljenim 

pravicam porabe za zadevno leto (opredeljene v obvestilu). 
 

LAS, katerih LIN ne bodo izpolnjevali zgornjih kriterijev, bo MKGP pozvalo na uskladitev (poziv na 
uskladitev LIN). Usklajeni LIN bodo ponovno obravnavani. Sredstva za izvedbo projektov in 
dinamika vlaganja zahtevkov bodo LAS dokončno dodeljena in potrjena z odločbo o potrditvi 
LIN.  
 
Iz LIN, ki ne bodo pravočasno usklajeni ali ne bodo usklajeni ustrezno, bodo v izdani odločbi o 
delni potrditvi LIN upoštevani le ustrezni projekti. To pomeni, da bo LAS lahko prejela finančna 
sredstva le za tiste projekte, ki bodo ustrezni, preostanek finančnih sredstev pa bo za posamezno 
LAS za tisto leto izgubljen.  
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7 POSTOPKOVNIK ZA PRIPRAVO IN POTRDITEV LIN  
 

ZAČETEK
faza LIN

KONEC
faza LIN

3
Pošiljanje na MKGP

2
LIN s seznamom

projektov

4
MKGP: Ali je LIN skladen z

LRS in Obvestilom?

14
Odločba o potrditvi

LIN

DA
6

Poziv na
uskladitev LIN

8
Usklajen  LIN

NE

10
MKGP: Ali je dopolnitev
pravočasna in popolna?

DA

12
Odločba o delni
potrditvi LIN

NE

1
Priprava LIN

7
Usklajevanje

LIN

9
Pošiljanje na

MKGP

5
Prejem poziva
na uskladitev

LIN

13
Prejem
odločbe

11
Prejem
odločbe

DA

 
 
 
 
 

 
MKGP 
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7.1 Opis postopkovnika 
 
Polje 1: Priprava LIN 
LAS pripravi Letni izvedbeni načrt za koriščenje sredstev opredeljenih v Obvestilu o višini dodeljenih pravic 
porabe finančnih sredstev (v nadaljevanju LIN) – izvede nabor projektov, jih po sprejeti metodologiji izbere, 
potrdi in pripravi LIN na predpisanem obrazcu, ki je dosegljiv na spletni strani MKGP, v skladu s temi navodili 
in navodili v obrazcu LIN. 
 
Polje 2: LIN s seznamom projektov 
Izpolnjen LIN, ki vsebuje projekte, pripravljen za oddajo oz. pošiljanje na MKGP. 
 
Polje 3: Pošiljanje na MKGP 
LAS odda LIN na vložišču MKGP ali pošlje s priporočeno pošto na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana. Pošiljka mora biti oddana priporočeno v zaprti pošiljki, 
opremljena z naslovom pošiljatelja in označena z oznako: »LEADER - LIN (Letni izvedbeni načrt)«. Na 
ovojnici mora biti razviden datum oddaje pošiljke po pošti, označen s strani pošte. 
 
Polje 4: MKGP: Ali je LIN skladen z LRS in Obvestilom? 
MKGP preveri skladnost oz. ustreznost LIN z LRS in Obvestilom. 
 
Polje 5: Prejem Poziva na uskladitev LIN 
V primeru, da LIN ni skladen oz. ustrezen, prejme LAS poziv na uskladitev LIN. 
 
Polje 6: Poziv na uskladitev LIN 
V pozivu na uskladitev LIN MKGP obvešča LAS o nepopolnosti oz. neusklajenosti LIN in jo poziva na 
dopolnitev vsebine oz. na uskladitev njegovih posameznih delov. Zapisano je tudi kam, na kakšen način in 
do kdaj je potrebno vložiti ali poslati usklajen oz. dopolnjen LIN. 
 
Polje 7: Usklajevanje LIN 
LAS uskladi oz. dopolni LIN v skladu s pozivom na uskladitev LIN. 
 
Polje 8: Usklajen LIN 
Usklajen oz. dopolnjen LIN v skladu z zahtevami iz poziva na dopolnitev LIN.  
 
Polje 9:Pošiljanje na MKGP  
LAS usklajen oz. dopolnjen LIN pošlje na MKGP po navodilih v pozivu.  
 
Polje 10: MKGP: Ali je dopolnitev pravočasna in popolna? 
MKGP preveri ali je dopolnitev LIN prispela pravočasno in ali so podane vse zahtevane dopolnitve. 
 
Polje 11: Prejem odločbe 
V primeru, da dopolnitev ni prispela pravočasno ali ni popolna, MKGP delno ali v celoti zavrne LIN in LAS 
prejme odločbo o delni potrditvi LIN.  
 
Polje 12: Odločba o delni potrditvi LIN 
Z odločbo o delni potrditvi LIN je LAS dodeljena višina porabe finančnih sredstev le za tiste projekte, ki so 
usklajeni z LRS in Obvestilom. 
 
Polje 13: Prejem Odločbe 
V primeru, da je LIN ustrezen oz. da je dopolnitev prispela pravočasno in je popolna, LAS prejme odločbo o 
potrditvi LIN.  
 
Polje 14: Odločba o potrditvi LIN 
Z odločbo o potrditvi LIN je LAS dodeljena višina finančnih sredstev v višini finančno ovrednotenih projektov, 
predlaganih za izvedbo.  
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LETNI IZVEDBENI NAČRT LOKALNE 
AKCIJSKE SKUPINE 

 
 
 

_____________________ 
 

ZA KORIŠČENJE SREDSTEV OPREDELJENIH V 
OBVESTILU O VIŠINI DODELJENIH FINANČNIH 

SREDSTEV ZA LETO ____________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
V/na________________________, dne_______ 
 

 
 

Odgovorna oseba______________ 
                          

                                    Podpis  
 
                              žig 

 



 

 
 

         
                                         A2 

 

 

 

 

 

NAVODILO 

 

Letni izvedbeni načrt (LIN) je dokument, s katerim lokalna akcijska skupina (LAS) opredeli 

načrtovane aktivnosti, ki bodo sofinancirane iz sredstev LEADER v določenem letu. Na MKGP mora 

biti predložen do 30. septembra tekočega leta za naslednje leto.  

 

Za LAS, ki so vloge podale na prvi javni razpis (29.2.2008) velja: 

Letni izvedbeni načrt za koriščenje sredstev opredeljenih v obvestilu o višini dodeljenih pravic porabe 

finančnih sredstev za leto 2008 je LAS dolžna predložiti MKGP v potrditev najkasneje v roku dveh 

mesecev od prejema Odločbe o potrditvi statusa LAS. LIN za koriščenje sredstev opredeljenih v 

obvestilu o višini dodeljenih pravic porabe finančnih sredstev za leto 2009 pa najkasneje do konca 

februarja 2009. 

 

MKGP pregleda usklajenost predlaganih projektov s potrjeno lokalno razvojno strategijo (LRS) in 

usklajenost višine zaprošenih finančnih sredstev s pravicami porabe za ustrezno leto. O potrditvi LIN 

MKGP izda odločbo. 

 

V LIN so natančno opredeljeni vsi izvedbeni projekti, ki jih namerava LAS sofinancirati iz sredstev 

ukrepov LEADER. Navedeni so tudi projekti sodelovanja, tako medregijski kot čezmejni. Poleg opisa 

projektov mora biti izdelana tudi finančna konstrukcija in dinamika podajanja zahtevkov oziroma 

zaključka projektov za vsak posamezen projekt. Predloženi morajo biti tudi drugi relevantni 

dokumenti. Projekt mora biti ob prijavi pripravljen do faze izvedbe.  

 

Za izdelavo LIN se uporabljajo poenoteni obrazci. Priložena mora biti tudi izjava o veljavnosti izbora 

projektov, s katero LAS potrjuje, da so bili projekti, ki so predlagani za izvedbo, izbrani na podlagi in 

z uporabo preglednih postopkov in uporabo ocenjevalnih kriterijev, ter da pri odločanju ni bilo 

nepravilnosti.  

 

LIN mora biti v vezani obliki, v mapi, s priloženim seznamom prilog . Strani morajo biti oštevilčene. 

Vsako posamezno stran obrazca, s katerim se projekt prijavlja, podpiše pooblaščena oseba LAS (npr. 

predsednik). Naslovna stran mora biti podpisana in žigosana.  
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Lokalna akcijska skupina ____________________________________________________ 
 
Številka odločbe o potrditvi statusa LAS:__________________ 
Številka Obvestila o višini dodeljenih pravic porabe finančnih sredstev lokalni akcijski skupini za leto 
__________ : ________________________ 
 
 
Število predvidenih izvedbenih projektov____________________,  
Število predvidenih projektov sodelovanja __________________ 
 
 
Skupna vrednost izvedbenih projektov________________€, od tega: 

� predvidenih sredstev LEADER ______________________€,  
� zasebnih sredstev _____________________ €. 

 
 
Skupna vrednost projektov sodelovanja________________€, od tega: 

� predvidenih sredstev LEADER ______________________€,  
� zasebnih sredstev _____________________ €. 

 
 
Seznam izvedbenih projektov: 
1 __ ime projekta____ 
2 __ ime projekta____ 
3 ... 
4 ... 
5 ... 
 
 
Seznam projektov sodelovanja: 
1 __ ime projekta____ 
2 __ ime projekta____ 
3 ... 
4 ... 
5 ... 
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PROJEKT ŠT.: ___ 
 

Ime projekta 
 
 

Nosilec 
 
 

Partnerji  

Projekt prispeva k cilju osi 

(obkrožite) 
1                           2                        3 

111  125  214  
112  132  311  
113  133  312  
121  142  322  
122  211  323  

Projekt se lahko izvaja tudi 

v drugih ukrepih PRP 

2007 - 2013 (označite z x)  

 
123  

 

212  

 

se ne more izvajati   

 

Vsebina projekta 

 
 
 
 
 
 
 

Cilj projekta 

 
 
 

Pričakovani rezultati  

 
 
 

Indikatorji za spremljanje 

uspešnosti projekta 

 
 

Indikator izhodiščno 
stanje  

ciljna 
vrednost 

Kazalnik 1   

Kazalnik 2   

Kazalnik 3   

Kazalnik n   

Lokacija projekta 
 
 

Profitnost projekta 

(obkrožite in vpišite) 

 
profiten (v deležu ___%)         neprofiten (v deležu ___%)        
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Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah 

 

 

 

 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza n Skupaj 

Skupna vrednost 

(€) 
     

Upravičeni 

stroški (€) 
     

Tip projekta / faze 

projekta z % 

sofinanciranja 

     

LEADER 

sredstva  

v % 

v € 

     

Zasebna sredstva  

v % 

v € 

     

Druga sredstva  

v  % 

v € 

     

Prispevek v 

naravi (%) 
     

Obdobje izvajanja 

projekta 
     

Dinamika 

vlaganja 

zahtevkov 

     

Kontaktna oseba 
 
 

Projektni vodja 
 
 

Nadzor nad projektom 
 
 

Kontaktne informacije o 

projektu 
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PROJEKT SODELOVANJA ŠT.: ___ 
 

Ime projekta 
 
 

Nosilec 
 
 

Partnerji  

Projekt prispeva k cilju osi 

(obkrožite) 
1                           2                        3 

111  125  214  
112  132  311  
113  133  312  
121  142  322  
122  211  323  

Projekt se lahko izvaja tudi 

v drugih ukrepih PRP 

2007 - 2013 (označite z x)  

 
123  

 

212  

 

se ne more izvajati   

 

Vsebina projekta 

 
 
 
 
 
 
 

Cilj projekta 

 
 
 

Pričakovani rezultati  

 
 
 

Indikatorji za spremljanje 

uspešnosti projekta 

 
 

Indikator izhodiščno 
stanje  

ciljna 
vrednost 

Kazalnik 1   

Kazalnik 2   

Kazalnik 3   

Kazalnik n   

Lokacija projekta 
 
 

Profitnost projekta 

(obkrožite in vpišite) 

 
profiten (v deležu ___%)         neprofiten (v deležu ___%)        

 



 

 
 

         
                                         A7 

Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah 

  

 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza n Skupaj 

Skupna vrednost 

(€) 
     

Upravičeni 

stroški (€) 
     

Tip projekta / faze 

projekta z % 

sofinanciranja 

     

LEADER 

sredstva  

v % 

v € 

     

Zasebna sredstva  

v % 

v € 

     

Druga sredstva  

v  % 

v € 

     

Prispevek v 

naravi (%) 
     

Obdobje izvajanja 

projekta 
     

Dinamika 

vlaganja 

zahtevkov 

     

Kontaktna oseba 
 
 

Projektni vodja 
 
 

Nadzor nad projektom 
 
 

Kontaktne informacije o 

projektu 
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IZJAVA O VELJAVNOSTI IZBORA PROJEKTOV 
 
Izjavljamo da: 

• so projekti, predlagani v letnem izvedbenem načrtu LAS _____________ za leto ____________: 

- predlagani s strani LAS, njenih članov ali prebivalcev območja LAS; 

- izbrani in potrjeni s strani organa odločanja LAS na _____________ seji, dne 

___________; 

- izbrani in potrjeni na podlagi jasnih in preglednih kriterijev, ki so bili prijavitelju 

znani ob oddaji predloga; 

 

• so projekt sodelovanja potrdili vsi sodelujoči partnerji; 

• vsi podatki ustrezajo dejanskemu stanju; 

• je izbor projektov potekal v skladu s poslovnikom LAS in brez nepravilnosti. 

 

Predstavnik LAS: 

 

podpis_____________________ 

 

Predstavnik organa odločanja: 

 

podpis_____________________ 

 

 

Predstavnik organa nadzora: 

 
podpis_____________________ 
 
 
 
 
 
Kraj, datum 
 
 
žig 
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KOORDINACIJSKA LAS 
 
Ime LAS: 
 
Naslov LAS: 
 
Država: 
 
Predstavnik / položaj 
 
Datum: 
 
Podpis: 
 
 
PARTNER 1 
 
Ime LAS / partnerske skupine: 
 
Naslov LAS: 
 
Država: 
 
Predstavnik / položaj 
 
Datum: 
 
Podpis: 
 
 
PARTNER n 
 
Ime LAS / partnerske skupine: 
 
Naslov LAS: 
 
Država: 
 
Predstavnik / položaj 
 
Datum: 
 
Podpis: 
 

SPORAZUM O SODELOVANJU  



 

  B2 

Naslov projekta:________________________________________________________ 
 
 
 
Izjava: 
 
Podpisani predstavniki partnerskih LAS se zavezujemo, da bomo izvedli projekt sodelovanja 
opisan v tem sporazumu. Zagotavljamo, da so podatki iz sporazuma resnični. 
 
 
 
Pravna podlaga: 
Sporazum o sodelovanju temelji na __________________ Za reševanje sporov, ki jih podpisniki 
ne bi rešili sporazumno, je pristojno stvarno sodišče v __________________ 
 
 
 
Možnost vstopa drugih partnerjev: 
Pristop drugih partnerjev v projekt sodelovanja je možen v primeru, da pristopnik izrazi namero 
za vstop in se z vstopom strinjajo vsi partnerji v projektu sodelovanja. 
 
 
 
 
Podpisi: 
 
 
 
 
 
 
 
Vodilna LAS______________________ 
 

žig 
 
 
 
LAS / partnerska skupina _______________________ 
 

žig 
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OPIS PROJEKTA 
 
 
I. Naslov projekta: 
 
 
II. Partnerji v projektu: 
 
Kontaktni podatki o koordinacijski LAS: 
 
Ime koordinacijske LAS: 
 
Predstavnik LAS / partnerske skupine: 
 
Kontaktna oseba: 
- naslov: 
- telefon: 
- faks: 
- E-mail: 
- znanje tujih jezikov aktivno: 
- znanje tujih jezikov pasivno: 
 
Kontaktni podatki o partnerju: 
 
Ime LAS / partnerske skupine: 
 
Predstavnik LAS / partnerske skupine: 
 
Kontaktna oseba: 
- naslov: 
- telefon: 
- faks: 
- E-mail: 
- znanje tujih jezikov aktivno: 
- znanje tujih jezikov pasivno: 
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Opis ciljev projekta, ključne aktivnosti (vključno z datumi in kraji), ciljna skupina, trenutno 

stanje projekta (faza): 

 

 

 

 

 

 

 

Opis pričakovanih rezultatov za ciljno skupino in zadevno območje: 

 

 

 

 

 

 

 

Pristop, metode in postopki za izvajanje projekta, za katere se predlaga sofinanciranje: 

 

 

 

 

 

Obdobje izvajanje projekta: 

 

 

 

 

 

 

 

Naloge posameznega partnerja v projektu: 
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FINANČNI NAČRT PROJEKTA 
 

Financiranje (EUR) 

Stroški Predvidena aktivnost Stroški (EUR) Prevzemnik stroškov / delež  Javna sredstva / od tega 
EKSRP 

Zasebna sredstva 

Stroški 
organizacije in 
koordinacije 
(deljeni) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Drugi stroški 
(deljeni) 

 
 
 
 
 
 
 

     

Drugi stroški 
(nedeljeni) 

 
 
 
 
 
 

     

SKUPAJ  SKUPAJ    
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I. Osnovne informacije o projektu 
 
Ime projekta: 
 
Kratica:  
 
Predvideno trajanje projekta:  
začetek 
konec: 
 
Predvideni stroški za celoten projekt (v €): 

celotna vrednost:  
- od tega EKSRP : 
- od tega javna sredstva: 
- od tega zasebna sredstva: 
 
Razdelitev stroškov glede na partnerje: 
Koordinacijska LAS: 
Partner 1: 
Partner 2: 
Partner 3: 
 
II. Informacije o partnerjih 
 
Koordinacijska LAS: 
Ime koordinacijske LAS: 
 
Predstavnik LAS: 
 
Kontaktna oseba za sodelovanje: 
- naslov: 

- telefon: 

- faks: 

- E-mail: 

- znanje tujih jezikov aktivno: 

- znanje tujih jezikov pasivno: 

Odobritev projekta: 
- organizacija pristojna za posredovanje Komisiji, kontaktna oseba: 
- datum posredovanja Komisiji: 
- organizacija, pristojna za potrditev: 
- datum potrditve projekta: 
 

IZMENJAVA INFORMACIJ O PROJEKTU MEDNARODNEGA SODELOVANJA (za 

posredovanje Komisiji) 
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Partner: 
 
Ime koordinacijske LAS: 
 
Predstavnik LAS: 
 
Kontaktna oseba za sodelovanje: 
- naslov: 

- telefon: 

- faks: 

- E-mail: 

- znanje tujih jezikov aktivno: 

- znanje tujih jezikov pasivno: 
-  
Odobritev projekta: 
- organizacija pristojna za posredovanje Komisiji, kontaktna oseba: 
- datum posredovanja Komisiji: 
- organizacija, pristojna za potrditev: 
- datum potrditve projekta: 
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Priloga C 
 
Ukrepi PRP 2007–2013 
 
Ukrep 111 - Usposabljanje za delo v kmetijstvu in gozdarstvu  
Cilj ukrepa je podpora pridobivanju novih znanj in poklicne usposobljenosti v okviru 
programov usposabljanja s področja kmetijstva in gozdarstva, ki niso del rednega 
izobraževalnega sistema. 
 
Ukrep 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij  
Cilj ukrepa je spodbuditi prenos kmetije na mlajšo generacijo, izboljšati starostno strukturo 
nosilcev kmetij in povečati razvojno sposobnost prevzetih kmetij. 
 
Ukrep 113 - Zgodnje upokojevanje kmetov  
Cilj ukrepa je pospešiti strukturne spremembe na kmetijskih gospodarstvih, izboljšati 
starostno strukturo nosilcev kmetij in povečati razvojno sposobnost prenesenih kmetij. 
 
Ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev  
Cilj ukrepa je spodbuditi prestrukturiranje in povečanje učinkovitosti kmetijstva, predvsem 
preko podpore naložbam na kmetije.  
 
Ukrep 122 - Povečanje gospodarske vrednosti gozdov  
Cilj ukrepa je izboljšati učinkovitost gospodarjenja z zasebnimi gozdovi preko podpore 
naložbam za bolj učinkovito gospodarjenje z gozdovi. 
 
Ukrep 123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom  
Cilj ukrepa je spodbuditi uvajanje novih proizvodov in učinkovito trženje le - teh, 
posodabljanje proizvodnih procesov, izboljšanje varstva okolja, higiene in varnosti pri delu, 
stabilizacija dohodkov na področju predelave in trženja.  
 
Ukrep 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo 
kmetijstva  
Cilj ukrepa je s podporo za komasacije in namakanje pospešiti prestrukturiranje kmetijstva, 
učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov, povečanjem dohodka in produktivnost dela.  
 
Ukrep 132 - Sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v shemah kakovosti hrane  
Cilj ukrepa je spodbuditi kmetijske proizvajalce k sodelovanju v shemah kakovosti, ki 
pomenijo izboljšanje kakovosti kmetijske proizvodnje in proizvodov ter s tem prispevati k 
povečanju dodane vrednosti v kmetijstvu. 
 
Ukrep 133 - Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in 
pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane  
Cilj ukrepa je povečati obseg proizvodnje in trženja proizvodov z zaščitnim znakom oz. 
simbolom kakovosti, prispevati k dvigu kakovosti kmetijskih proizvodov in živil in s tem k 
povečanju dodane vrednosti v kmetijstvu. 
 
Ukrep 142 - Podpore za ustanavljanje skupin proizvajalcev  
Cilj ukrepa je spodbuditi ustanavljanje skupin proizvajalcev na področju ekološke proizvodnje 
in proizvodnje posebnih kmetijskih pridelkov, ki vodijo v povečanje koncentracije ponudbe in 
lažje prilagajanje proizvodnje zahtevam trga ter s tem prispevati k povečanju dodane 
vrednosti v kmetijstvu. 
Ukrep 211, 212 - Območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost  
Cilj ukrepa je ohranjanje in spodbujanje sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanje 
kulturne krajine, trajnostna raba kmetijskih zemljišč in ohranitev delovnih mest na podeželju 
preko izravnalnih plačil.  
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Ukrep 214 - Kmetijsko okoljska plačila  
Cilj ukrepa je vzpostaviti ravnotežje med kmetijsko pridelavo ter varovanjem narave in okolja 
preko podpore okolju prijaznih načinov kmetovanja. Izvaja se več podukrepov: 
214-I/1 Ohranjanje kolobarja; 
214-I/2 Ozelenitev njivskih površin; 
214-I/3 Integrirano poljedelstvo; 
214-I/4 Integrirano sadjarstvo; 
214-I/5 Integrirano vinogradništvo; 
214-I/6 Integrirano vrtnarstvo; 
214-I/7 Ekološko kmetovanje; 
214-II/1 Planinska paša;  
214-II/2 Košnja strmih travnikov;  
214-II/3 Košnja grbinastih travnikov;  
214-II/4 Travniški sadovnjaki;  
214-II/5 Reja avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali;  
214-II/6 Pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin;  
214-II/7 Sonaravna reja domačih živali;  
214-II/8 Ohranjanje ekstenzivnega travinja; 
214-III/1 Reja domačih živali v osrednjem območju pojavljanja velikih zveri;  
214-III/2 Ohranjanje posebnih traviščnih habitatov;  
214-III/3 Ohranjanje traviščnih habitatov metuljev;  
214-III/4 Ohranjanje steljnikov;  
214-III/5 Ohranjanje habitatov ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov na območjih Natura 2000;  
214-III/6 Pokritost tal na vodovarstvenem območju. 
 
Ukrep 311 - Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti  
Cilj ukrepa je omogočiti začetek ali posodobitev opravljanja nekmetijskih dejavnosti in s tem 
ustvariti nova delovna mesta kot tudi dodaten vir dohodka na kmetijah ter prispevati k 
izboljšanju socialnih in ekonomskih razmer na kmetijah. 
 
Ukrep 312 - Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij  
Cilj ukrepa je omogočiti začetek ali posodobitev opravljanja dejavnosti, pospešitev 
ustvarjanja novih delovnih mest, dvig podjetniških veščin in upravljavskih znanj ter izboljšanje 
stanja na področju podjetništva na podeželju. 
 
Ukrep 322 - Obnova in razvoj vasi  
Cilj ukrepa je izboljšanje življenjskih pogojev v podeželskih skupnostih in prispevanje k 
privlačnosti vaškega okolja kot bivanjskega prostora ter potenciala za razvoj drugih 
dejavnosti, še posebej turizma. 
 
Ukrep 323 - Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja  
Cilj ukrepa je ohranitev dediščine na podeželju in povezovanje kulturne dediščine, naravnih 
vrednot ter kulturne krajine z razvojem turizma in preživljanjem prostega časa, izboljšanje 
kakovosti življenja na podeželju in večja gospodarska vitalnost podeželja.  
 
 
 
 
 


