
Priloga 3: Izračun finančnega načrta 

 

Finančni načrt iz šestega odstavka 7. člena Uredbe se izračuna na podlagi izhodišč: 

Finančni okvir sklada EKSRP = (število prebivalcev LAS * vrednost točke) + (površina 

LAS * vrednost točke) + (vrednost točke / razvitost občin) + osnova na LAS. 

Vrednost točke za izračun finančnega okvirja EKSRP 

  Število/koeficient 
razvitosti 

Vrednost (v EUR) 

a Prebivalec 1  

b Površina (v km²) 1  

 
c 

 
Razvitost občin 

Do vključno 0,99  

1,00-1,15  

1,16-1,35  

d Osnova na LAS   

 

Opis metodologije: 

Metodologija je pripravljena na podlagi načrtovanih sredstev za intervencijo LEADER (sklad 

EKSRP). 

Prebivalec 

Število prebivalcev, ki so vključeni v posamezni LAS, se pomnoži z zneskom iz stolpca 

vrednost (v EUR). Za izračun števila prebivalcev se uporabijo podatki Statističnega urada 

Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS) po naseljih na datum XX. XX. 20XX. V izračun se 

ne štejejo naselja s seznama v Priloge 2 te uredbe. 

Izračun: 

a = število prebivalcev LAS x __ EUR 

Površina LAS 

Površina (v km²), ki jo pokriva posamezni LAS, se pomnoži z zneskom iz stolpca vrednost (v 

EUR). Za izračun površine LAS se upoštevajo podatki SURS – velikost občin. 

Izračun: 

b = površina LAS x __ EUR 

Koeficient razvitosti občin 

Za določanje razvitosti občin se uporablja Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin, 

ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja financiranje občin. 

Razvitost občin se določi na podlagi kazalnikov razvitosti občine (bruto dodana vrednost 

gospodarskih družb na zaposlenega, osnova za dohodnino na prebivalca občine in število 

delovnih mest na število delovno aktivnega prebivalstva občine), kazalnikov ogroženosti 

občine (indeks staranja prebivalstva občine ter stopnja registrirane brezposelnosti in stopnja 

delovne aktivnosti v občini) in kazalnikov razvojnih možnosti (oskrbljenost z dobrinami in 

storitvami javnih komunalnih služb (stopnja priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje po 

aglomeracijah), opremljenost s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne 

kulturne infrastrukture), delež območij Natura 2000 v občini in poseljenost občine). Pri določitvi 



finančnega okvirja ob potrditvi SLR in LAS se upoštevajo Koeficienti razvitosti občin za leto 

2022 in 2023, objavljeni na spletni strani https://www.gov.si/teme/financiranje-obcin. 

Izračun: 

Seštevek vrednosti glede na umestitev posamezne občine pod določeni koeficient . 

c = (___ EUR / št. občin s koeficientom do vključno 0,99) + (___ / št. občin s koeficientom od 

1,00 do 1,15) + (___ / št. občin s koeficientom od 1,16 do 1,35) 

Osnova na LAS 

Osnova na LAS je odvisna od števila potrjenih SLR in se razdeli med LAS. 

Izračun: 

d = ___ EUR /  X št. potrjenih LAS 


