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ORGANIZIRANOST LASORGANIZIRANOST LAS
LAS je neformalno ali formalno organizirana "skupina" 

ih i  fi ič ih b  ki  kl d   čl  62(2) 

ORGANIZIRANOST LASORGANIZIRANOST LAS

pravnih in fizičnih oseb, ki mora skladno s členom 62(2) 
Uredbe (ES) št. 1698/2005 imeti

li  d   d žij  (f l  li d i i t ti  i  ali pa da se združijo (formalno 
organizirajo) v strukturo s 
splošnim pravnim statusom, ki bo 
zagotavljala zadovoljivo delovanje 

ali administrativnega in 
finančnega vodjo, ki je 
sposoben upravljati z javnimi 
skladi in zagotavljati zadovoljivo zagotavljala zadovoljivo delovanje 

partnerstva in zmožnost 
upravljanja z javnimi skladi

skladi in zagotavljati zadovoljivo 
delovanje partnerstva

FIZIČNA OSEBA (upravljalec) ORGAN ALI POSLOVODJA 
(upravljalec) 

- je usposobljena za 
administracijo in finance

- ima zaupanje vseh partnerjev 

(upravljalec) 

- je usposobljena za 
administracijo in finance
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ima zaupanje vseh partnerjev 
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ORGANIZIRANOST LAS ORGANIZIRANOST LAS -- ZAHTEVEZAHTEVE

LAS – mora imeti pravno organizacijsko obliko

LAS – mora imeti poseben bančni račun

LAS – mora zagotoviti ustrezno upravljanje z 
javnimi sredstvij

LAS – mora zagotoviti uspešno delovanje 
partnerstvapartnerstva

Člani LAS morajo vse medsebojne obveznosti in 
razmerja  način financiranja  delovanja  razmerja, način financiranja, delovanja, 
odgovornosti,… urediti s pogodbo o ustanovitvi, 
v statutu, pravilniku,… - odvisno od pravne 

5

, p , p
oblike LAS



Republika Slovenija
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Sektor za strukturno politiko in podeželje

ČČORGANIZIRANOST LAS ORGANIZIRANOST LAS -- PRIPOROČILAPRIPOROČILA

Pravna oblika s strani MKGP ni določena

Las ni nujno pravna oseba  Las ni nujno pravna oseba. 
Lahko je le združenje oz. konzorcij na osnovi pogodbe 
med posameznimi partnerji. 
L hk   j   b  d št  d  d  Lahko pa je pravna oseba: društvo, zavod, zadruga, 
d.o.o.,…

MKGP predlaga, da se LAS organizira kot pravna oseba oz. se 
“združi v strukturo s splošnim pravnim statusom” zaradi:p p

predviden obstoj za daljše časovno obdobje
večja preglednost delovanja, financiranja
lažje urejanje razmerij med  partnerji
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lažje urejanje razmerij med  partnerji
lažje sodelovanje z MKGP
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ORGANIZIRANOST LAS ORGANIZIRANOST LAS PREDLOGIPREDLOGIORGANIZIRANOST LAS ORGANIZIRANOST LAS -- PREDLOGIPREDLOGI

društvo (ne v javnem interesu)

zavodzavod

zadruga

konzorcij

del že obstoječe organizacije (RRA, zadruga, 
zavod,…)

organizirana zgolj na podlagi pogodbe –g g j p g p g
združenje (societas)

d o o
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ORGANIZIRANOST LAS ORGANIZIRANOST LAS 
–– UPORABNA ZAKONODAJAUPORABNA ZAKONODAJA

Zakon o javno zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS št.127/2006)

Zakon o društvih (Ur.l.RS št.61/2006)

Obligacijski zakonik (Ur.l.RS št.83/2001)

Zakon o gospodarskih družbah (Ur.l.RS št.42/2006)g p ( / )

Zakon o zadrugah (Ur.l.RS št.13/1992, 7/1993, 13/1993, 
22/1994, 68/1995, 35/1996, 41/2007)

Zakon o zavodih (Ur.l.RS št.12/1991, 45/1994, 8/1996, 
18/1998)
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II.II. FINANCIRANJE LASFINANCIRANJE LAS
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RAZREZ FINANČNIH SREDSTEV 07RAZREZ FINANČNIH SREDSTEV 07 1313RAZREZ FINANČNIH SREDSTEV 07RAZREZ FINANČNIH SREDSTEV 07--1313

UKREPUKREP SREDSTVA EKSRP SREDSTVA EKSRP PREDVIDENA SREDSTVA PREDVIDENA SREDSTVA 
(PRP) 07 (PRP) 07 --1313 POVPREČNO LETNOPOVPREČNO LETNO

41 (411, 412, 413) 23.632.002 € 3.376.000 €

421 3.376.002 € 482.286 €

431 6 752 001 € 964 571 €431 6.752.001 € 964.571 €

SKUPAJ 33.760.006 € 4.822.858 €
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DELEŽ SOFINANCIRANJADELEŽ SOFINANCIRANJADELEŽ SOFINANCIRANJADELEŽ SOFINANCIRANJA

UKREPUKREP DELEŽ SOFINANCIRANJA (PRP)DELEŽ SOFINANCIRANJA (PRP)

41 (411  412  413) 50% upravičljivih stroškov 41 (411, 412, 413) 50% upravičljivih stroškov 

421 70% upravičljivih stroškov 

431 50% upravičljivih stroškov 
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PREDVIDENA SREDSTVA ZA PREDVIDENA SREDSTVA ZA PREDVIDENA SREDSTVA ZA PREDVIDENA SREDSTVA ZA 
POSAMEZNO LASPOSAMEZNO LAS

Predvidena razdelitev finančnih sredstev:

delovanje, animacija, pridobitev strokovnih znanj (431)

0,325€ – 0,373€ / prebivalca

22,208€ - 25,539€ / km2 

sodelovanje in izvedba projektov (421, 41)
Upoštevan IRO 

–j p j ( )

0,779€ – 0,896€ / prebivalca

53,298€ - 61,293€ / km2 

predstavi KIS

53,298€ 61,293€ / km

sredstva na podlagi kvalitete strategije :

Letna razpoložljiva sredstva za 421+41 x 0 4
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Letna razpoložljiva sredstva za 421+41 x 0,4

Število evidentiranih LAS x ocena strategije v %
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NOVOSTINOVOSTINOVOSTINOVOSTI

3. osnutek – junij 2007

dopolnitve glede na PRP 2007 – 2013

poenostavitve  razlagepoenostavitve, razlage

upoštevanje podanih pripomb 

dosegljiv na spletni strani Sektorja za 
strukturno politiko in podeželje
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NADALJNJE AKTIVNOSTI MKGPNADALJNJE AKTIVNOSTI MKGPNADALJNJE AKTIVNOSTI MKGPNADALJNJE AKTIVNOSTI MKGP

dPotrditev PRP 2007 – 2013 s strani EK

Sprejetje nacionalnih pravnih podlag (Uredba) Sprejetje nacionalnih pravnih podlag (Uredba) 

1  razpis za izbor LAS 1. razpis za izbor LAS 

Potrditev LAS – dodeljene pravice porabe finančnih j p p
sredstev (za leti 2007 + 2008)

Izvajanje LEADER

k k d d l h b

2. razpis za izbor LAS - 2009
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Letne korekcije dodeljenih pravic porabe
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www mkgp gov si/si/o ministrstvu/ www.mkgp.gov.si/si/o_ministrstvu/ 
direktorati/direktorat_za_kmetijstvo/sektor_
za_strukturno_politiko_in_podezelje/ 
leader_slovenija

janja.kokolj@gov.si

+386 1 478 91 27

breda.kovacic@gov.si

+ 386 1 478 93 58
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HVALA ZA VAŠO HVALA ZA VAŠO HVALA ZA VAŠO HVALA ZA VAŠO 
POZORNOST!POZORNOST!POZORNOST!POZORNOST!

17


