
Navodila za izdelavo zahtevkov 
Leader 2010

Jožica Povše, vodja programa Leader
za območje LAS DBK

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«



1. SPLOŠNE INFORMACIJE

• Navodila so objavljena na spletni strani: 
- www.mkgp.gov.si

- www.las-dbk.si

• Uredbe povezane z izvajanjem programa Leader na 
območju LAS DBK:

- Uredba o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa  razvoja podeželja 
RS za obdobje 2007 – 2013    v letih      2010 – 2013 (Ur.l. 
40/2010)

- Uredba komisije (ES) št. 1974/2006,  (54. člen Prispevek v 
naravi)

- Uredba komisije (ES) št. 1975/2006, (31. člen 3% kazen)

http://www.mkgp.gov.si/
http://www.las-dbk.si/
http://www.las-dbk.si/
http://www.las-dbk.si/


SPLOŠNE INFORMACIJE

Napovedane spremembe:

- Organ upravljanja LAS prevzeme naloge I. 
stopenjskega organa,

- Kontrole na “preskok”

- Obvezno upoštevanje pogodbenih rokov za 
poročanje.



SPLOŠNE INFORMACIJE

Statistika:

- Št. pregledanih in oddanih zahtevkov na 
MKGP: 22

- Št. neizplačanih zahtevkov: 2

- Št. izdanih odločb o znižanju: 2

- Neizplačana sredstva zaradi kršitev: 2% (na 
nivoju SLO 17%)



SPLOŠNE INFORMACIJE

Novosti, ki jih uvajajo navodila:

• Excelovi finančni obrazci za poročanje.

• Pošiljanje zahtevka v “trdi verziji” in na CD. 

• Zahtevek mora biti obvezno podpisan s strani 
predsednika LAS, razen v primeru, ko se lahko 
uporablja faksimile (sklep skupščine LAS).

• Obvezno je potrebno k zahtevku priložiti –
Potrdilo o prejemu javnih sredstev.



SPLOŠNE INFORMACIJE

• Za vsak račun oz. strošek je potrebno v 
poročilu o opravljenem delu navesti na katero 
aktivnost se nanaša (v oklepaju pripišite tudi 
dokazila).

• Lista prisotnosti mora vsebovati podpis in žig 
LAS.



1. DINAMIKA VLAGANJA ZAHTEVKOV (1/2)

Zahtevki za izplačilo se vlagajo 

od 1. januarja do 5. oktobra.

Zahtevki poslani med 

6. oktobrom in 5. decembrom tekočega leta, 

se zavržejo !!!



1. DINAMIKA VLAGANJA ZAHTEVKOV (2/2)

Pravilo n + 2 – od leta dodeljenih sredstev (za 
projekte LIN 2009 zadnji rok za oddajo 
zahtevkov 31.12.2011).

Obvezno upoštevati datume za oddajo 
zahtevkov zapisane v LIN! 



2.  SPREMEBME PRI IZVAJANJU PROJEKTOV

Možne spremembe:
- finančne,
- vsebinske,
- časovne.

Pred spremembami mora LAS!!! obvestiti MKGP in 
pridobiti soglasje MKGP. 

Ob oddaji zahtevka morajo izvedene vse predvidene 
aktivnosti in plačani vsi računi.



2.  SPREMEMBE PRI IZVAJANJU PROJEKTOV

2.1 Finančne spremembe:

- Prenos sredstev na drug projekt oz. fazo projekta, 
znotraj istega potrjenega LIN.

- Vloga za prenos neporabljenih sredstev mora LAS 
vložiti najkasneje na dan, ko izteče rok za vložitev 
zahtevka. 

- LAS lahko vloži vlogo za odobritev višjega deleža 
prispevka v naravi od skupne vrednosti 
posamezne faze, vendar končni znesek ne sme 
presegati 20% od skupne vrednosti projekta.



2.  SPREMEMBE PRI IZVAJANJU PROJEKTOV

2.2 Vsebinske spremembe:

Spremembe aktivnosti: predvidena aktivnost 
ne bo izvedena; želi izvesti dodatno aktivnost, 
ki ni bila predvidena v LIN; želi aktivnost izvesti 
na drugačen način, kot je predvideno v LIN; 
želi izvesti  posamezno aktivnost v neki drugi 
fazi, kot je predvidela v LIN.

Sprememba partnerjev v projektu – v 
primeru, ko želi vključiti novega  partnerja.



2.  SPREMEMBE PRI IZVAJANJU PROJEKTOV

2.3 Časovne spremembe

Nosilec mora vložiti vlogo za spremembo 
obdobja izvajanja projekta, v kolikor začne z 
aktivnostmi prej ali zaključni kasneje kot je 
predvideno v LIN.



3. DVOJNO FINANCIRANJE

• Zahtevku morajo biti priloženi ORIGINALNI 
IZVODI DOKAZIL O NASTALIH STROŠKIH ali 
OVERJENE KOPIJE (Originale MKGP vrača, 
vendar z enoletno zamudo)

• Isti strošek nosilec projekta ne sme uveljavljati 
iz sredstev Leader in iz  javnih razpisov lokalnih 
skupnosti, EU in nacionalnih virov. 



4. FINANCIRANJE IN FINANČNI TOKOVI

• Del sredstev za izvajanje projektov LRS 
zagotavljajo občine članice LAS DBK. 

• Nosilci projektov morajo izdelati dva zahtevka:

- za sredstva Leader in

- sredstva LAS DBK. 

• Zahtevku je potrebno priložiti: 



4. FINANCIRANJE IN FINANČNI TOKOVI

- originalna dokazila o stroških ali njihove                  
overjene fotokopije in potrdila o plačilih

(originalni bančni izpiski; izpisek s podpisom in žigom banke; print iz 
spletne poslovalnice; originalni bančni nalog ali račun na katerem je 
označeno, da je bil plačan z gotovino in bančno kartico)   

- dokazila o opravljenih aktivnostih 
(poročila, članki , liste prisotnosti, časovnice, poročilo o delu, 
promocijski material, fotografije, dovoljenja, soglasja, 
pogodbe ipd.).



4. FINANCIRANJE IN FINANČNI TOKOVI

• Vsi dokumenti morajo biti pregledani in 
parafirani s strani Organa upravljanja LAS DBK.

• Organ upravljanja LAS DBK lahko zahtevek 
zavrne, če ta ni popoln in pošlje na MKGP 
predlog za podaljšanje obdobja izvajanja (za to 
ga je pooblastil Organ odločanja LAS DBK).



5. IZPOLNJEVANJE ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILO

• Zahtevek je potrebno vložiti v tiskani verziji 
(papirnati) in elektronski verziji na zgoščenki

• Za vsako fazo  je potrebno vložiti ločen 
obrazec  “ena faza je za en zahtevek”.

• Pred vložitvijo zahtevka mora biti projekt oz. 
faza projekta ZAKLJUČENA – DELA 
OPRAVLJENA IN STROŠKI PLAČANI. 



5. IZPOLNJEVANJE ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILO

• STRAN 1: osnovne podatke izpolni Organ upravljanja LAS DBK

• STRAN 2: IZJAVA obvezno podpisati

• STRAN 3: POROČILO O OPRAVLJENEM DELU (mora biti čim 
lažja primerjava z LIN, kateri stroški so nastali – Priloga 1.1.; 
dokazila)

Opis vloge in opravljene aktivnosti posameznih  partnerjev v 
projektu.

Inovativnost projekta – nekaj česar pred izvedbo projekta v 
okolju ni bilo. 



5. IZPOLNJEVANJE ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILO

• STRAN 4: Indikatorji projekta – skladni z LIN, 
indikatorji morajo biti dokazljivi

• PRILOGA 1.1.: Specifikacija uveljavljanja 
stroškov po računih izvedbenega projekta –
vsa dokazila o stroških s katerimi se dokazuje 
upravičene stroške na projektu/fazi projekta 
morajo biti razvrščeni po namenu in po 
datumu izdaje dokazila. 



6. DOKAZOVANJE STROŠKOV

6.1 STROŠKI DELA 

A) Plača (plačilna lista, časovnica s poročilom, 
kopijo pogodbe o zaposlitvi, kopije sklenjenih 
aneksov k pogodbi o zaposlitvi)

B) Avtorska in podjemna pogodba o 
zaposlitvi – pogodba,   obračun nastalih 
stroškov, opis dela…

C) Delo preko študentskega servisa  - račun,  
koncesijske dajatve in DDV na koncesij.dejat.



6. DOKAZOVANJE STROŠKOV

6.2 VSEBINA RAČUNA – osnovni elementi računa s 
pripisom, da se nanaša na projekt (točen naziv 
projekta, sofinanc. iz Leader 4. osi EKSRP).

6.3 PRISPEVEK V NARAVI – 54. ČLEN Uredbe sveta 
(ES) št. 1974/2006, se lahko upošteva samo pri 
ukrepih, ki vključujejo naložbo (priložiti potrebno 
izjavo št. opravljenih ur, kdo je opravil delo, 
datum; dokazila – potrdilo neodvisnega 
pooblaščenca, katalogi, ceniki, ponudbe….)



7. VLAGANJE ZAHTEVKA

• OBVEZNO UPOŠTEVATI ROKE DOLOČENE V 
POGODI ZA POROČANJE (Organ upravljanja 
MORA prejeti popoln zahtevek v vpogled 15 
dni pred oddajo na MKGP).



8. KONTAKTNE OSEBE 

• Jožica Povše, vodja programa, tel. 07 33 72 
980, e-mail: jozica.povse@rc-nm.si

• Miljana Balaban, finančni vodja programa tel. 
07 33 72 984, e-mail: miljana.balaban@rc-
nm.si

• Lidija Vrtačič, sodelavka na programu, tel 07 
33 72 988, e-mail: lidija.vrtacic@rc-nm.si
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9. SPLETNA STRAN

www.las-dbk.si


