
                                                   
 

 

ZAPISNIK 

 
Delavnice IZVAJANJE PROGRAMA LEADER NA OBMOČJU LAS DOLENJSKA IN BELA 

KRAJINA V NAPREJ, v četrtek, 17.06.2010, ob 09:00 uri, v prostorih Podjetniškega inkubatorja 

Podbreznik, Podbreznik 15, 8000 Novo mesto 
 

 

 

Prisotni: 

 

1. Fink Davorin, občina Mokronog 

2. Habjan Marko, Zavod za turizem Novo mesto 

3. Auguštin Greta, občina Črnomelj 

4. Hutar Tatjana, občina Semič 

5. Kostevc Vlado, občina Ţuţemberk 

6. Pavlovič Anita, občina Šentjernej 

7. Jazbec Mateja, občina Šentrupert 

8. Plantan Darja, MO Novo mesto 

9. Slak Silva, občina Trebnje  

 

Odsotni:  

1. Predstavnik Občine Škocjan 

2. Predstavnik Občine Dolenjske Toplice 

3. Predstavnik Občine Mirna Peč 

4. Predstavnik Občine Metlika 

5. Predstavnik Občine Šmarješke Toplice 

6. Predstavnik Občine Straţa 

 

Poročevalka: Joţica Povše, Razvojni center Novo mesto 

 

Dnevni red : 

 

1. Dopolnitev Letnega izvedbenega načrta LAS DBK 2010 in priprava Pogodbe o sofinanciranju 

izvajanja lokalne razvojne strategije in vodenje LAS DBK za leto 2010 

2. Sprememba Uredbe o ukrepih 1., 3., in 4. osi Programa razvoja podeţelja Republike Slovenije za 

obdobje 2007-2013 v letih 2010-2013 

3. Napovedane spremembe pri izvajanju programa Leader v Sloveniji v programskem obdobju 2011-

2013 

4. Priprava na javni poziv LAS DBK 2011 

5. Zagon spletne strani LAS DBK:www.las-dbk.si 

6. Razno 
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Add. 1: Dopolnitev LIN LAS DBK 2010 in priprava Pogodbe o sofinanciranju izvajanja lokalne 

razvojne strategije in vodenje LAS DBK za leto 2010 

 

Po besedah poročevalke Joţice Povše, ki je najprej pozdravila prisotne nato nadaljevala s predstavitvijo 

vsebine delavnice, je Lokalna akcijska skupina (v nadaljevanju LAS Dolenjska in Bela krajina) med 

drugim bila pozvana k pristopu dopolnitev in uskladitev projektov opredeljenih v LIN 2010. Dopolnitve 

so se nanašale predvsem na pojasnila in podatke, ki, jih MKGP ob oddaji LIN ni zahtevalo. 

 

Dopolnitve: 

 

 Dodatno zahtevane obrazloţitve posameznih aktivnosti znotraj projekta. 

 Natančnejše definiranje indikatorjev projekta (ločiti med indikatorji učinkov in rezultati 

projektov). 

 Zdruţevanje faz znotraj projekta. 

 Izdelava stroškovnikov za posamezne faze projekta (v obrazcih LIN le kumulativni finančni 

podatki o stroških znotraj posamezne faze). 

 Izjava o nesofinanciranju projekta iz sredstev EU 

 Upoštevanje prispevka v naravi, v skladu s 55. členom Komisije (ES) št. 1974/2006 z dne 15. 

Decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) ŠT. 1698/2005 

 

Povšetova je nato primerjala LIN 2010 z dne 28.09.2010 z dopolnitvami LIN 2010 z dne 04.05.2010: 

LIN 2010, z dne 28.09.2010: 

Skupna vrednost projektov: 750.107,00 

 Predvidena sredstva Leader: 341.863,00 

 Predvidena sredstva LAS DBK: 115.081,00 

 Lastna sredstva prijaviteljev: 293.163,00 

 

DOPOLNITEV LIN 2010 z dne 04.05.2010: 

Skupna vrednost projektov: 753.749,00 

 Predvidena sredstva Leader: 341.443,00 

 Predvidena sredstva LAS DBK: 113.695,00 

 Lastna sredstva prijaviteljev: 298.611,00 

 

RAZLIKA 

Skupna vrednost projektov: -3.642,00 

 Predvidena sredstva Leader: 420,00 (zniţanje sredstev, ki so bila prenesena iz postavke za 

upravljanje, vodenje in animacijo programa Leader na območju LAS DBK). 

 Predvidena sredstva LAS DBK: 1.386,00 

 Lastna sredstva prijaviteljev: -5.448,00 

 

Organ odločanja LAS DBK je s sklepom potrdil Dopolnitve in samodopolnitve LIN LAS DBK, poslane v 

pregled 04.05.2010 in 19.05.2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Add. 2: Sprememba Uredbe o ukrepih 1., 3., in 4. Osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 

2007-2013 v letih 2010-2013  

 

Uredba o ukrepih 1., 3., in 4. osi Programa razvoja podeţelja RS za obdobje 2007-2013 je bila sprejeta v 

obdobju 2010-2013, pri čemer se spremembe nanašajo predvsem na obdobje 2007-2013. Decembra lani, 

jih je potrdila tudi Komisija EU. 

Za ukrepe 1. osi, Uredba vključuje novo opredelitev začetka upravičenih stroškov; 

Finančne in vsebinske predloge 3. spremembe PRP; za posamezne ukrepe uvaja zaprte javne razpise; 

pravno podlago za vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem ter izvajanje 10. člena Zakona o razvojni 

podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015. 

 

 Spremembe 1. osi: 

 

Ukrep 111: Usposabljanje za delo v kmetijstvu, gozdarstvu in živilstvu: 

Organizatorji izvajanja usposabljanja, informiranja ter ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij 

za pridobitev certifikata NPK ciljnih skupin s področja kmetijstva, gozdarstva in ţivilstva, bodo deleţni 

širše podpore. 

Ukrep 112: Pomoč mladim prevzemnikom na kmetiji 

Prevzete površine so med drugim tudi kmetijska zemljišča v zaraščanju. 

Ukrep 121: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev: 

Pri posodabljanju kmetijskih gospodarstev se uvajajo podpore za naloţbe »novim izzivom«, kjer se 

stopnja intenzivnosti pomoči poveča za dodatnih 10% točk. 

Ukrep 123: Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom 

Višina naloţb za enostavne naloţbe se zviša do 100.000 EUR, kjer se črta določilo pri zgornji starostni 

omejitvi vlagateljev, ki znašajo nad 60 let. 

 

 Spremembe 3. osi: 

Ukrep 311 (že objavljen): Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti 

Črtajo se določila glede zgornje starostne omejitve vlagateljev in najvišja stopnja pomoči se poveča za 

10% in sicer na 60% priznane vrednosti naloţb. 

Ukrep 321 (že objavljen NOVI UKREP): Osnovne storitve za gospodarstvo in podeželsko prebivalstvo 

Naloţbam v širokopasovnem omreţju elektronskih komunikacij na območju belih lis na podeţelju bo 

namenjeno največ podpore. 

Ukrep 322: Obnova in razvoj osi: 

Najvišja stopnja pomoči obsega 85% priznane vrednosti naloţbe. 

Ukrep 323: Ohranjanje in izboljšanje dediščine podeželja: 

Najvišja stopnja pomoči meri 85% priznane vrednosti naloţbe in sicer za preselitev kmetij iz vaških jeder 

pa 100% podpora. 

 

 Spremembe 4. osi: 

 

Združevanje faz: Projekti do skupne vrednosti dodeljenih sredstev do 10.000 EUR imajo lahko največ 

eno fazo; nad 10.000 EUR pa dve. 

 

LIN-i za naslednje koledarsko leto: mora delujoča LAS na MKGP predloţiti najkasneje do oktobra 

tekočega leta, pred spremembo 30.09. 
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Add. 3: Napovedane spremembe pri izvajanju programa Leader v Sloveniji v programskem 

obdobju 2011-2013 

 

Joţica Povše je opozorila na napovedane spremembe, ki bodo vplivale na izvajanje projektov v 

prihodnosti: 

 Sprememba programa PRP RS.  

 Ponovni poziv LAS za potrditev statusa. 

 Odpravi se ločevanje na različne tipe projekta. 

 Enaka stopnja financiranja za vse projekte (85%) 

 Maksimalna vrednost sofinanciranja iz sredstev Leader 300.000€. 

 LAS prevzame funkcijo prvostopenjskega organa. 

 LAS bo prejel o odobrenih sredstvih za celotno preostalo obdobje.  

 LAS bo oddajal izvedbene načrte dvakrat letno, in sicer med 01.01. – 30.04. in med 01.09. – 

30.10. 

 Odpravljena bo omejitev glede časovne izvedbe projektov, ti morajo biti izvedeni v obdobju n+2 

(od prejema odločbe še 2 leti za izvedbo projekta). 

 Projekti bodo lahko imeli največ dva zahtevka. 

 Za vodenje LAS in upravljalec skleneta celoletno pogodbo (budget kvota). 

 Formiranja pododbora LAS (pri čemer se bo MKGP dogovarjalo). 

vračanjem finančnih sredstev pri odkrivanju napak. Kontrola na terenu s strani MKGP bo 5%, pri 

čemer bo zahtevana osebna kontrola dveh finančnikov. 

 

Zaradi sofinanciranja projektov, bodo po novi uredbi občine razbremenjene vplačila v LAS. Smiselno bi 

bilo zagotoviti del sredstev iz proračunov med drugim še za projekte posebnih ciljnih skupin, kjer je 

lahko nosilec projekta tudi LAS, saj nima lastnih sredstev ampak je slednje mogoče le s pomočjo sredstev 

lokalnih skupnosti, dejavnosti LAS… 

. 

Add. 4: Priprava na javni poziv LAS DBK  

 

V Ur.l. št. 40/2010 je dne 21.05.2010, objavljena Uredba o ukrepih 1., 3., in 4. Osi Programa razvoja 

podeţelja RS za obdobje 2007-2013 v letih 2010-2013. MKGP, Odbor za kmetijstvo, se je dne 

28.05.2010, na zadnji seji zavezalo, da bo vse postopke za ponovno spremembo uredbe izvedlo pred 

poletjem. Nova Uredba v 114. Členu določa, da LAS LIN za naslednje koledarsko leto preloţi na MKGP 

najkasneje do konca oktobra tekočega leta, kar pomeni da se bodo pripravljali le-ti po starih pogojih, zato 

bi bilo smiselno, da se postopki zbiranja projektov 1. Faza pričnejo čim prej . 

Predlog javnega poziva 2011: 

K oddaji Idejnih predlogov projektov 1. Faza za sofinanciranje Leader, 4. Osi EKSRP za izvajanje 

lokalne razvojne strategije 2011, vabi LAS DBK z javnim pozivom, kjer so do sofinanciranja iz sredstev 

Leader upravičeni predvsem projekti , ki prispevajo v skladu z izdelano lokalno razvojno strategijo k 

razvoju podeţelja.  

Predmet podpore bodo: 

 Inovativni projekti (nekaj novega v regiji). 

 Partnerski projekti z vsaj z dvema partnerjema (nosilni partner+partner). 

 Projekti širšega območja LAS DBK z več sektorji. 

 Zaţeleni so kombinirani projekti manjših investicij (nakup opreme, gradnja…). 

 Projekti naj zagotavljajo trajnost izvajanja, tudi po preteku financiranja iz EU in lokalnih virov. 

Vrednost projektov naj znaša najmanj 20.000 EUR (brez DDV), ter največ 80.000 EUR (brez DDV). 

Višina sofinanciranja iz sredstev Leader bo odvisna od tipa projekta. Rok za oddajo 1. Faze je 6. 

September, 2010. 

 

Dodatne informacije o javnem pozivu LAS daje Organ upravljanja LAS DBK, kontaktna oseba je Joţica 

Povše, tel.: 07 33 72 985 ali po e-pošti: jozica.povse@rc.nm.si. 
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Add. 5.: Zagon spletne strani LAS DBK: www.las-dbk.si 

 

Spletna stran je v izdelavi. 

 

Add. 6: Razno 

 

 Kazni po Uredbi komisije Es  št. 1975/2006: 

 

MKGP je konec leta 2009, kljub nedorečenim pravilom pri izvajanju programa Leader, začelo 

zaračunavati kazni po 33. členu Uredbe komisije ES št. 1975/2006, pri čemer se kazni uveljavljajo ţe za 

manjše kršitve kot so npr. 

-ni navedene klavzule za strošek, ki je nastal ob izvedbi projekta 

-v kolikor se predavatelj ni podpisal na listo prisotnosti, se mu lahko izloči avtorska pogodba 

-račun mora biti izstavljen in plačan v obdobju poročanja… 

 

Strošek MKGP izloči kot neupravičen. Če slednji preseţe 3% vrednosti (ţe zmanjšanih za izločeni račun) 

upravičenih stroškov, zaračuna MKGP nosilcu projekta kazen v višini 2 - kratnika izločenega računa. 

Ker ima LAS DBK v pogodbi z nosilci projekta, navedeno samo klavzulo, da nosilec projekta ni 

upravičen do sofinanciranja iz sredstev LAS, kjer MKGP ugotovi, da so neupravičeni, se instrumenta 

kazni ne posluţuje. 

Zato se predlaga, da se v prihodnje instrumenta kazni po 33. členu ne upošteva pri sredstvih LAS ter se 

pooblasti LAS DBK, da lahko neustrezen zahtevek zavrne in v primeru ocenitve, da prijavitelj zahtevka 

nebo mogel dopolniti do roka oddaje na MKGP, pripravi predlog za prestavitev roka za poročanje, ki ne 

sme biti krajši od 14 dni.  

 

 Oblikovanje logotipa LAS DBK 

 

V nadaljevanju je Joţica Povše opozorila, da LAS DBK nima oblikovanega svojega logotipa zato 

uporablja logotip organa upravljanja Razvojnega centra Novo mesto in partnerja Razvojno 

informacijskega centra Bela krajina. 

Skoraj vse regije v Sloveniji imajo svoj logotip, ampak se pri naslavljanju zadev kopiči preveliko 

logotipov in so vloge slabše čitljive in bi pristop LAS DBK k oblikovanju logotipa, ki bi nadomestil 

sedanja bi razbremenili stran besedila. Tako bi bilo vsebine na določeni vlogi več in logotipi nebi zasedali 

skoraj polovico prve strani vloge. Vsebina logotipa bi morala odraţati značilnost območja LAS DBK, 

predvsem z vidika krajine in prepoznavnih značilnosti tega območja. 

 

Delavnica se je končala ob, 11:15 uri.  

 

Novo mesto, 17.06.2010 

 

Zapisala: Lidija Vrtačič 

 

Predsednik Organa odločanja 

LAS Dolenjska in Bela krajina 

Tone Hrovat 

 

Za organ upravljanja LAS DBK 

Razvojni center Novo mesto d.o.o. 

Mag. Mojca Špec-Potočar, direktorica 

 

 

 

 


