
VPRA�ANJA IN ODGOVORI - NAVODILA LEADER 
 
SKLOP 1 - Ustanovitev LAS, èlanstvo 
Ali se lahko partnerstvo LAS ustanovi s 
podpisom pogodbe med partnerji in deluje 
znotraj �e obstojeèe pravne osebe, vendar 
s svojim podraèunom? 

Lahko, vendar morajo biti vsa razmerja in 
organi znotraj obstojeèe pravne osebe urejena 
tako, da bo omogoèeno izvajanje pristopa 
LEADER. Odvisno je od oblike pravne osebe, 
èe je taka notranja reorganizacija mogoèa. 
 

Ali je lahko èlan LAS in organa odloèanja 
predstavnik izpostave organizacije s 
sede�em na obmoèju LAS, èeprav je 
matièna organizacija izven LAS?  

Lahko, saj izpostava deluje na obmoèju LAS. 

Kdo je ekonomski partner, kdo socialni 
partner, kaj je civilna dru�ba in kam tu 
spadajo obèine? 

 Javni sektor - partner so obèine, lokalne 
skupnosti, javni zavodi in druge javne 
institucije. 

 Ekonomski sektor - partner so podjetja, 
podjetniki posamezniki, poslovna 
zdru�enja, javni ekonomski sektor. 

 Civilna dru�ba - partnerji so posamezniki, 
kmetje, nevladne organizacije, dru�tva in 
zdru�enja, zdru�enja mladih in �ensk, 
okoljska zdru�enja,... 

 
Èe ima organ odloèanja LAS-a 10 èlanov, 
ali mora biti 5 èlanov predstavnikov civilne 
dru�be? 

Najveè 5 èlanov lahko predstavlja javni sektor, 
ostali so privatni sektor (civilna dru�ba, 
ekonomski sektor,...). Glej èlen 62(1b) Uredbe 
ES �t. 1698/2005 

Kako v LAS, kot èlane, vkljuèiti institucije in 
podjetja, ki imajo sede� izven obmoèja, 
pokrivajo pa tudi obmoèje LAS? 

Te institucije so lahko èlani LAS, èe delujejo na 
obmoèju LAS oz. èe izkazujejo interes za to. 

Ali je lahko èlan LAS podjetje s sede�em 
izven obmoèja LAS? 

Lahko, èe deluje na obmoèju LAS. 

Ali LAS (èe je registrirana kot dru�tvo) 
lahko pridobi status dru�tva v javnem 
interesu? 

Po Zakonu o dru�tvih lahko dru�tvo pridobi 
status dru�tva v javnem interesu samo, èe 
njegovi ustanovitelji in èlani niso pravne osebe 
javnega prava (30.èlen). V tem primeru, kjer so 
obèine èlani, torej ne more. �e vedno pa je 
lahko dru�tvo. 

 
SKLOP 2 - Financiranje LAS in projektov 
V primeru, da se LAS ustanovi v obliki 
dru�tva in je obèina èlan dru�tva oz. LAS, 
ali lahko lokalna skupnost z LAS sklene 
neposredno pogodbo o financiranju ali 
mora objaviti javni razpis za sofinanciranje 
delovanje LAS na katerega se prijavi LAS, 
kljub temu, da nastopa lokalna skupnost �e 
s svojim finanènim vlo�kom kot èlan (v 
obliki èlanarine) LAS? 

Odvisno od oblike LAS (kako je ustanovljena), 
èe je obèina ustanovitelj LAS ima do nje 
verjetno doloèene obveznosti, tudi finanène. 
Javni razpis zato verjetno ni potreben, potrebno 
pa je delovati po Zakonu o javnih naroèilih. 

Kako bo potekalo sofinanciranje delovanja 
LAS ? Ali bo to prispevek glede na izraèun 
koliko pripada na posamezen LAS ali bo to 
odvisno od stro�kov LAS (obsega 

Kot vsi drugi nameni, bo tudi sofinanciranje 
delovanja Las potekalo kot povraèilo na podlagi 
plaèanih raèunov, poroèil o delu in zahtevkov 
za povraèilo. Vsaka LAS bo imela doloèeno 
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zastavljenega dela), ki bodo razvidni iz 
letnega finanènega naèrta?   

indikativno vi�ino dovoljene porabe sredstev za 
delovanje (ne sme presegati 20% vrednosti 
lokalne razvojne strategije). 

Ali se IN KIND prispevek upo�teva tudi pri 
sofinanciranju izvajanja delovanja LAS in 
ne samo pri projektih? 

In kind se upo�teva pri projektih, pri delovanju 
verjetno tudi lahko, èe je to prispevek partnerja 
(namesto direktnih finanènih sredstev) 

Kako bo s sofinanciranjem delovanja LAS 
v letu 2007? Ali bodo pokriti stro�ki od 
odobritve naprej ali od ustanovitve? 

Upravièeni bodo stro�ki, nastali od potrditve, 
razen stro�ki ustanovitve LAS, ki so upravièeni 
od 1.1.2007. 

Ali bodo �e ustanovljeni LASi upravièeni le 
do stro�kov za delovanje LAS ali tudi za 
izobra�evanje in promocijo? 

Do stro�kov za izobra�evanje bodo upravièeni 
vsi LAS, promocija se financira iz delovanja 
LAS oz. promocija projekta iz sredstev za 
projekte. Do sredstev za animacijo obmoèja 
bodo upravièene tiste LAS, ki po prvem razpisu 
�e ne bodo pripravljene za delovanje. 

V kako velikem dele�u naj obèine 
sofinancirajo delovanje LAS in projekte 
LAS? 

Odvisno od tega, koliko so pripravljene 
prispevati, enako velja za druge partnerje. Iz 
sredstev EKSRP lahko LAs dobi najveè 50% 
opravièljivih stro�kov, ostalo morajo zagotoviti 
partnerji. 

Ali je prijavitelj projektov lahko èlan LAS? Lahko, ne pa samo èlan LAS. Projekti naj bodo 
namreè namenjeni celotnemu obmoèju LAS. 

Ali bo doloèen (min in max) dele� 
sofinanciranja projekta s strani privatnega 
sektorja in ali bo ta dele� sofinanciranja oz. 
soudele�be pogojen za vse vrste 
opravièljivih stro�kov? 

Doloèen je samo najvi�ji dele� sofinanciranja s 
strani MKGP oz. sredstev EKSRP (50%). 
Ostalo morajo zagotoviti partnerji. Dele� 
sofinanciranja s strani MKGP je pogojen za vse 
vrste stro�kov, razlikuje se samo med 
nekaterimi nameni (animacija, sodelovanje). 

In kind prispevek - ali se bo proporcionalno 
financiralo glede na opravièljive stro�ke ? 

In kind ne sme presegati 20% vrednosti 
opravièljivih stro�kov projekta oz. aktivnosti. 

Èe je prijavitelj javna institucija - ali je v 
tem primeru delo opravièljiv stro�ek ali ne? 

Odvisno kak�no delo in katera javna institucija. 
Èe je neko delo opravljeno v sklopu rednega 
dela uslu�bencev te institucije in je uslu�benec 
za to plaèan po pogodbi o zaposlitvi, potem ne.  

Ali bo o izbiri projektov v osnovi odloèal 
LAS ali pa bo njegovo samo odloèilno 
mnenje o izbiri posameznega projekta? 

Projekte predlaga lokalno okolje, izbira oz. 
potrdi jih LAS oz. organ odloèanja po v naprej 
doloèenih preglednih kriterijih. 

Kako bo tekel finanèni tok pri projektih - 
pogodba z LAS ali z MKGP? 

Las bo imel z MKGP pogodbo o indikativni 
dodelitvi sredstev oz. pravicah porabe. LAS pa 
bo moral imeti s prijavitelji oz. izvajalci 
projektov tudi pogodbo. AKTRP bo refundirana 
sredstva izplaèevala na podlagi zahtevkov, s 
prilo�enimi raèuni in poroèili o opravljenem 
delu. Za pravilnost zahtevkov je odgovorna 
LAS. 

Ali bo stro�kovno mesto zadosten dokaz 
za porabo sredstev? 

Ne, potreben je transakcijski raèun ali 
podraèun. 

Izbor projektov s katerimi bo LAS 
pridobival sredstva LEADER. - gre za 
projekte o katerih se dogovarjajo èlani LAS 
in ne za razpis, kot recimo pri PHARE? 

Gre za projekte, ki jih predlagajo prebivalci 
obmoèja LAS, potrdi pa organ odloèanja na 
podlagi v naprej doloèenih preglednih kriterijev. 
Projekti morajo biti v skladu z lokalno razvojno 
strategijo, LAS pa lahko pripravi poziv, na 
katerega prebivalci prijavljajo projekte. 
Smiselno je imeti veè pozivov, morda vsako 



leto.  
Ali se bo lahko preko 4. osi urejalo 
vodovode, èe bo taka odloèitev prioriteta 
LAS-a? 

Sredstva LEADER prvenstveno niso 
namenjena infrastrukturi. Za te namene 
obstajajo drugi skladi. Èe pa LAS ugotovi, da je 
to resnièna prioriteta celotnega obmoèja in 
bodo finanèna sredstva zado�èala, je tudi to 
mo�no. Vendar to pomeni, da za ta vodovod ne 
bo mogoèe pridobiti nobenih drugih sredstev 
ostalih skladov EU. LEADER je namenjen 
predvsem "mehkim" vsebinam. 

Ali mora biti do podrobnosti izdelana 
finanèna konstrukcija na podlagi odbranih 
projektov za celotno sedemletno obdobje? 

Ne, izdelana mora biti finanèna konstrukcija 
letnega naèrta (izbora) projektov, vsako leto 
posebej. 

Ali se lahko za sredstva LAS potegujejo 
samo èlani LAS? 

Ne, sredstva LAS so namenjena celotnemu 
obmoèju, izvajanju strategije za celotno 
obmoèje. 

Ali se lahko pobira èlanarina za LAS? Èe je Las ustanovljen oz. oblikovan tako, da 
mu je to pravno omogoèeno, potem se 
èlanarina lahko pobira in predstavlja del lastnih 
sredstev LAS. 

 
SKLOP 3 - upravljavec, upravljanje 
V kolikor je partnerstvo LAS vzpostavljeno 
znotraj �e obstojeèe pravne osebe, ali je 
lahko ta pravna oseba tudi upravljalec 
LAS, èe jo organ odloèanja izbere oz. 
potrdi? 

Lahko, vendar morajo biti razmerja, dol�nosti in 
odgovornosti  jasno doloèena, omogoèeno 
pregledno delovanje in poraba finanènih 
sredstev.  

Èe imamo v regiji vzpostavljeni dve LAS ali 
lahko upravna odbora izbereta istega 
upravljalca � skupno upravljanje in 
finanèno slu�bo? 

Lahko, vendar mora biti jasno razvidno, kak�ne 
so dol�nosti posameznih LAS do upravljalca in 
obratno. Prav tako mora biti jasno loèeno 
finanèno upravljanje. 

Ali je upravljavec lahko èlan LAS? Lahko, vendar ne more odloèati oz. mora 
ravnati tako, da ne pride do navzkri�ja 
interesov. 

Kako bodo morali biti potrjeni upravljalci 
RPP-jev? Ali je dovolj le pogodba med 
prijaviteljem za izdelavo RPP ter 
izvajalcem/upravljalcem RPP?  

LAS bo izbral upravljalca in z njim sklenil 
pogodbo.  

Kak�ne so naloge organov odloèanja LAS, 
LAS in upravljalca RPP? 

Naloge so podrobno opisane v Navodilih za 
izvajanje pristopa LEADER, v poglavju 7. 

Ali smejo biti èlani organa odloèanja 
finanèno nagrajeni? 

Lahko, vendar ni priporoèljivo, predvsem zato, 
ker ima LAS �e tako precej omejena finanèna 
sredstva za delovanje.  

Ali mora biti upravljalec loèen od 
finanènega organa ali je lahko v okviru iste 
osebe? 

Lahko je v okviru iste pravne osebe oz. 
institucije, s tem, da so jasno doloèena 
razmerja, dol�nosti in odgovornost posameznih 
"organov". Ne more pa biti to ena in ista fizièna 
oseba. 

Kdo je poobla�èenec LAS? Odvisno od organiziranosti LAS (predsednik 
dru�tva, direktor zavoda,...). Poobla�èenec 
LAS je tisti, ki v imenu LAS podpi�e pogodbo z 
MKGP, odgovarja za delovanje LAS, jo pravno 
zastopa. 

 



SKLOP 4 - drugo 
Ko bo objavljen javni poziv za vzpostavitev 
in evidentiranje LAS, kaj vse bo takrat 
potrebno imeti pripravljeno, da bo� lahko 
kandidiral na POZIV? Kdo bo kandidiral na 
ta poziv? 

Na poziv bodo kandidirale ustanovljene LAS. 
Poleg izpolnjenih obrazcev iz javnega 
razpisa/poziva, bodo morale predlo�iti lokalno 
razvojno strategijo in opis LAS (poglavje 11 in 12 
Navodil za izvajanje pristopa LEADER). 

Ali bo �e v leto�njem letu tudi razpis za 
izvedbene dele projektov? 

Predvidoma razpisa za izvedbene dele projektov 
ne bo, saj LAS, glede na indikativno doloèeno 
vi�ino sredstev, sama izbere projekte, ki jih bo 
izvedla.  

Kako bo potekal izbor skupnih projektov 
LEADER, ali bo to poseben razpis? Ali 
bodo v ta namen na voljo �e kak�na druga 
sredstva? 

Projekte sodelovanja izberejo posamezne LAS, 
prijavljeni bodo LEADER pisarni, enako kot 
navadni projekti, potrebno pa jih bo prijaviti tudi 
EK (posebna baza projektov sodelovanja). 

Ali bodo lokalne strategije morale biti 
potrjene tudi na obèinskih svetih? 

Ne bo potrebno, da bodo potrjene, priporoèljivo 
pa je, da se obèinski sveti z njimi seznanijo. Prav 
tako je priporoèljivo, da se s strategijo seznanijo 
tudi druge pomembne institucije na obmoèju in 
prebivalci obmoèja. Priporoèljivo je tudi, morda 
letno, poroèanje oz obve�èanje prebivalcev 
obmoèja o napredku pri izvajanju strategije, o 
uspe�nosti izvajanja aktivnosti LAS. 

Ali obmoèja, ki sicer izpolnjujejo vse 
kriterije za LAS, njihova gostota 
prebivalstva pa je vi�ja od povpreèja (npr. 
Primorska) lahko postanejo LAS? V 
primeru, da se izloèi posamezne obèine se 
gostota bistveno ne spremeni. 

Taki primeri bodo obravnavani posamièno. V 
primeru, da je problem jasno opredeljen in opisan 
razlog za tako oblikovanost obmoèja, bi LAS 
lahko bil potrjen (izjeme)! 

Kaj je mi�ljeno pod pojmom "inovativnost"? Inovativnost, predvsem lokalne razvojne 
strategije, pomeni, da se z novim, drugaènim, 
inovativnim pristopom re�uje probleme in 
spopada z izzivi pri razvoju nekega doloèenega 
obmoèja. Pomeni uvajanje novih dejavnosti, novih 
metod in pristopov,... ne nujno tak�nih, ki �e nikjer 
ne obstajajo ampak tak�nih, ki na obmoèju �e 
niso prisotni. Predstavlja drugaèen pogled na 
obmoèje in prebivalce, izkori�èa nove mo�nosti. 

 


