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Dobro pripravljeni zahtevki

Zakaj so pomembni dobro pripravljeni zahtevki:

• hitrejša obdelava zahtevkov (manj potrebnih     
dopolnitev in razjasnitev zahtevkov);

k š č d l ž h k d l č l• krajši čas od vložitve zahtevka do izplačila;

• manj znižanj vrednosti zahtevkov (manj uvedenih 
sankcij v primeru  ko zaprošena vrednost presega sankcij v primeru, ko zaprošena vrednost presega 
dejansko upravičeno vrednost za več kot 3 %).



Sestava zahtevka

Zahtevek je sestavljen iz štirih delov:

1) Obrazec PRP-O9-L2/2, ki vsebuje:
- podatke o LAS in vloženem zahtevku;
- izjavo;
- poročilo o opravljenem delu;
či k  kti ti- učinke aktivnosti;

- rezultate/indikatorje;
- finančno poročilo;
- obrazec  ki ga izpolni MKGPobrazec, ki ga izpolni MKGP.

2) Priloga 1 k Obrazcu PRP-O9-L2/2 (excelova 

tabela)

3) Priloga 2 (računi, pogodbe, časovnice, plačilne liste,   
dokazila o plačilu)

4) Priloga 3 (dokazila o izvedenih aktivnostih za katere 4) Priloga 3 (dokazila o izvedenih aktivnostih za katere 
uveljavljate stroške v zahtevku – kopije objavljenih člankov, 
kopije objavljenih javnih razpisov, zapisniki sej organov 

lj j  i d )upravljanja ipd.)



OBRAZEC PRP-O9-L2/2OBRAZEC PRP O9 L2/2



Podatki o LAS in vloženem zahtevku -1

Ukrep št.  431 
Naziv ukrepa: Vodenje lokalnih akcijskih skupin, pridobitev strokovnih znanj  

in animacija območjaj j
 
Datum:  __________________ 
 

1

 
 
 

ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SREDSTEV 
 

SOFINANCIRANJE VODENJA LAS 

 
V skladu s (obkrožiti in izpolniti): 

a) Pogodbo o sofinanciranju po načelih pristopa LEADER, št. 2311-08-000____  ALI 

2

b) Odločbo o potrditvi statusa LAS, št. 33151-__/200_ /__   

 
izstavljamo zahtevek za sofinanciranje vodenja lokalnih akcijskih skupin, pridobitev 
strokovnih znanj in animacija območja:



Podatki o LAS in vloženem zahtevku - 2
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Podatki o LAS in vloženem zahtevku - 3
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Izjava
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Poročilo o opravljenem delu - 1
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Poročilo o opravljenem delu - 2

• Primer 1:

Izveden aktivnosti v obdobju od 1 1 2010 do 31 3 2010 zaIzveden aktivnosti v obdobju od 1.1.2010 do 31.3.2010 za
katerega uveljavljamo zahtevek so:

1) Delovanje pisarne LAS (LAS ima prostore, v katerih deluje 
najete v gasilskem domu Florjan v Medvedjem. Na podlagi pogodbe 
z gasilskim društvom (priložena k računu 2) plačujemo mesečno 
najemnino (Zveza: Računi št. 2, 3 in 4). Poleg stroškov za najemnino 
ima LAS tudi druge obratovalne stroške, kot so:

- stroški telefona in interneta (Zveza: Računi št. 7, 8 in 9)

- stroški elektrike (Zveza: Račun št  10  11 in 12)- stroški elektrike (Zveza: Račun št. 10, 11 in 12)

Ker obratovalne stroške plačuje LAS sam, uveljavljamo kot upravičen 
strošek 100 % vrednost računov.



Poročilo o opravljenem delu - 3

• Primer 2:

Izveden aktivnosti v obdobju od 1 1 2010 do 30 4 2010 zaIzveden aktivnosti v obdobju od 1.1.2010 do 30.4.2010 za
katerega uveljavljamo zahtevek so:

1) Organizacija delavnice za nosilce projektov (Organizirali smo 
celodnevno delavnico, katere namen je bil:

- pregled izvajanja projektov,

- predstavitev navodil potrebnih za ustrezno vodenje dokumentacije predstavitev navodil potrebnih za ustrezno vodenje dokumentacije 
o izvedbi projekta ter pripravo zahtevka za izplačilo,

- predstavitev obrazcev za poročanje, ipd.

Delavnice se je udeležilo 12 predstavnikov nosilcev projektov 
oziroma projektnih skupin. Zaradi izvedbe te delavnice so nastali 
stroški za najem dvorane v prostorih kulturnega doma (Zveza: 
Račun št. 14) in stroški pogostitve, ki jo je pripravilo Društvo 
kmečkih žena (Zveza: Račun št. 15). 



Učinki aktivnosti - 1
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Učinki aktivnosti - 2

• Primer 1:

V Poročilu o opravljenem delu ste navedli, da ste v lokalnem 
glasilu objavili članek o delovanju LAS 

Učinek takšne aktivnosti je npr: 

informiranje lokalnih prebivalcev o aktivnostih, ki jih izvaja 
LAS  o prijavljenih projektih  ki so bili vključeni in izbrani na LAS, o prijavljenih projektih, ki so bili vključeni in izbrani na 
podlagi LIN 2009, o uspešno izvedenih projektih ipd.   



Rezultati/indikatorji
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Finančno poročilo – 1
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Finančno poročilo – 2
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Finančno poročilo - 3
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Obrazec, ki ga izpolni MKGP

24



PRILOGA 1PRILOGA 1
k Obrazcu PRP-O9-L2/2



Priloga 1 - 1
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Priloga 1 - 2
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Priloga 1 - 3
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Priloga 1 - 4
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PRILOGA 2PRILOGA 2
(računi, pogodbe, časovnice, plačilne liste, 

dokazila o plačilu)dokazila o plačilu)



Računi / zahtevki za izplačilo - 1

• Zahtevku je potrebno priložiti originalne račune ali 
originalni zahtevek upravljavcaoriginalni zahtevek upravljavca.

• V kolikor je zahtevek upravljavca plačan potem je le-
temu potrebno priložiti kopije računov, v kolikor pa 
zahtevek še ni plačan pa je potrebno priložiti zahtevek še ni plačan pa je potrebno priložiti 
originalne račune.

• Potrebno je priložiti dokazila o plačilu vseh računov 
( i i l i b č i i i k  i i k  d i  i  ži  (originalni bančni izpisek, izpisek s podpisom in žigom 
banke, print iz spletne poslovalnice, bančni nalog).

• V kolikor se račun sklicuje na pogodbo je le-temu 
žpotrebno priložiti kopijo te pogodbe.

• Vsi računi morajo biti pregledani s strani LAS ter 
potrjeni, da je strošek nastal v zvezi z LAS.

• Stroški plač so upravičeni do podpore, v kolikor je 
zahtevku priložena plačilna lista in časovnica.



Računi / zahtevki za izplačilo - 2

• V primeru izstavljanja računov upravljavca na podlagi 
podpisanih pogodb  v katerem je opredeljen znesek podpisanih pogodb, v katerem je opredeljen znesek 
namenjen za upravljanje, je takšnemu računu potrebno 
priložiti bodisi natančnejšo specifikacijo stroškov bodisi 
izjavo, ki bo podlaga za preveritev upoštevanja določila iz j , p g p p j
točke f), 2. odstavka, VII. poglavja Javnega razpisa za izbor 
in potrditev LAS, upravičenih do sredstev za izvajanje 
pristopa LEADER, in sicer:

da v letu 2009 upravičeni stroški sofinanciranja nalog vodenja - da v letu 2009 upravičeni stroški sofinanciranja nalog vodenja 
(sredstva LEADER) na podlagi že vloženih in tega zahtevka 

ne presegajo 10.000 EUR (neto) na posamezno osebo in
- da v letu 2009 upravičeni stroški telefona in interneta (sredstva 

LEADER) na podlagi že loženih in tega ahte ka ne LEADER) na podlagi že vloženih in tega zahtevka ne 
presegajo 600 EUR.Prav tako je potrebno zapisati, imena in 
priimke vseh oseb, ki so opravljale naloge vodenja LAS.

P t k j t b i ti i i ii k h b kiPrav tako je potrebno zapisati, imena in priimke vseh oseb, ki so 
opravljale naloge vodenja LAS.



Računi / zahtevki za izplačilo - 3

• V primeru izstavljanja računov upravljavca na podlagi 
podpisanih pogodb in obračuna stroškov na podlagi podpisanih pogodb in obračuna stroškov na podlagi 
človek/dan je     
potrebno računu priložiti specifikacijo iz katere je razvidno, 
na    
kakšen način je bila določena vrednost človek/dan. Poleg 
tega je 
potrebno priložiti izjavo, ki bo podlaga za preveritev 
upoštevanja upoštevanja 
določila iz točke f), 2. odstavka, VII. poglavja Javnega 
razpisa za 
izbor in potrditev LAS, upravičenih do sredstev za izvajanje p , p j j
pristopa 
LEADER, in sicer:
- da v letu 2009 upravičeni stroški sofinanciranja nalog vodenja 

(sredstva LEADER) na podlagi že vloženih in tega (sredstva LEADER) na podlagi že vloženih in tega 
zahtevka ne presegajo 10.000 EUR (neto) na posamezno 
osebo in
- da v letu 2009 upravičeni stroški telefona in interneta (sredstva 

LEADER)  dl i ž  l ž ih i  t  ht k   LEADER) na podlagi že vloženih in tega zahtevka ne 
presegajo 600 EUR.Prav tako je potrebno zapisati, imena 
in priimke vseh oseb, ki so opravljale naloge vodenja LAS.



PRILOGA 3PRILOGA 3

(dokazila o izvedenih aktivnostih 
za katere uveljavljate stroške v zahtevku j j

– kopije objavljenih člankov, 
kopije objavljenih javnih razpisov, 

zapisniki sej organov upravljanja ipd.)



HVALA ZA POZORNOST!HVALA ZA POZORNOST!

E-mail: alenka.sesek@gov.si


