
ZASNOVA OPERACIJ ZA 
IZVAJANJE SLR

Podcerkev, 11. 11. 2015
Dragica Bratanič, Alenka Volk, RRA Zeleni kras 



STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA
Razporeditev lokalnih prednostnih vsebin v štiri 
tematska področja ukrepanja:

• ustvarjanje delovnih mest
• razvoj osnovnih storitev
• varstvo okolja in ohranjanje narave
• večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin



SOFINANCIRANJE OPERACIJ

EKSRP ESRR
85% sofinanciranje80% sofinanciranje
operacije z dodano vrednostjo - integrirane operacije – več 
višja stopnja sofinanciranja partnerjev več točk

Najmanjši znesek operacije: 2.000 €    Najvišji 
znesek opearcije:      300.000 €

Operacije  sodelovanja: do 100.000 € do 5% sredstev LAS 
(poseben razpis MGRT)



UPRAVIČENCI

• Upravičenci do podpore: LAS, pravne in fizične osebe
• Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec oz. upravičenci:

– stalno bivališče na območju LAS (fizična oseba) oz. ima sedež, reg. 
izpostavo, podružnico, organizacijsko ali poslovno enoto na območju 
LAS (pravna oseba zasebnega prava) oz. deluje na območju LAS 
(pravna oseba javnega prava/zasebnega prava v javnem interesu)

– Ima zagotovljena sredstva za lastno financiranje operacije (lastni viri, 
drugi javni ali zasebni viri)

• Upravičeno območje: območje občin Bloke, Cerknica, Loška 
dolina



UPRAVIČENCI

• Posebna pravila za operacije sofinancirane iz ESRR: ukrepi, ki 
se lahko izvajajo v obliki partnerstva
– področje podjetništva (socialno podjetništvo) – ustvarjanje 

delovnih mest
– varstvo okolja in ohranjanje narave
– večja vključenost ranljivih skupin

• Operacije sodelovanja: 
– do 5 % sofinanciranja LAS iz ESRR
– neinvesticijske operacije



UPRAVIČENI STROŠKI

• stroški dela, materiala, naložb, storitev in prispevka v 
naravi
– prispevek v naravi (zagotavljanje dela, blaga in zemljišč) – 

do 10% skupnih upravičenih stroškov
– stroški nakupa zemljišč – največ 10% skupnih upravičenih 

stroškov

• razliko do 100% upravičenih stroškov ter 
neupravičene stroške krije nosilec operacije (in 
partnerji)



NEUPRAVIČENI STROŠKI
• stroški materiala, opreme in storitev (za zasebno rabo)
• splošni upravni stroški
• obresti za dolgove
• davek na dodano vrednost (DDV)
• stroški priprave vloge in zahtevka za izplačilo
• stroški arheoloških izkopavanj in arheološkega nadzora
• rabljena oprema in mehanizacija
• štipendije in nagrade; naročnine na časopise, drugo periodiko
• stroški izobraževanj in usposabljanj, izdelava dokumentacije, 

študij, analiz, ocen, strategij in drugih podobnih raziskav – če 
niso neposredno povezane z določeno operacijo



FINANČNI POGOJI
• Višina sofinanciranja

– EKSRP- različna deleža sofinanciranja
• operacije z dodano vrednostjo za širšo skupnost = 85% upravičenih stroškov
• operacije brez dodane vrednosti = ?% (odloči Upravni odbor LAS)

– ESRR - 80% upravičenih stroškov

• Kadar je vrednost operacije višja od 20.000 €, se lahko izvaja v 
dveh fazah (dva zahtevka, eden ne manjši kot 5.000 €)

• Zaprta finančna konstrukcija – znani vsi viri sofinanciranja
• Katalog priznanih vrednosti za posamezno kategorijo stroškov:

– gradbena in obrtniška dela, nakup opreme in mehanizacije
– splošni stroški, ter tekoči in stroški animacije, drugi stroški
Stroški se upravičencu priznajo do najvišje priznane vrednosti stroška, 
opredeljenega v katalogu.



MERILA ZA IZBOR OPERACIJ

• SPLOŠNA (IZLOČITVENA MERILA)
VSTOPNI KRITERIJI – OPIS KRITERIJA DA NE

Skladnost s strateškimi dokumenti
 

Operacija je skladna s cilji sklada:
a) EKSRP ali b) ESRR

  

Operacija je skladna s cilji Strategije lokalnega 
razvoja 

  

Operacija prispeva k doseganju horizontalnih 
ciljev EU
a)podnebne spremembe     b) okolje     
c) inovativnost

  

Pripravljenost za izvedbo
Za operacijo so izdana vsa potrebna dovoljenja, 
kot jih za izvedbo določa področna zakonodaja

  

Financiranje

Operacija se ne financira iz drugih nacionalnih 
virov ali EU skladov (preprečitev dvojnega 
financiranja posameznih aktivnosti)

  

Operacija ima zagotovljene finančne vire za 
izvedbo operacije oz. ima zaprto finančno 
konstrukcijo

  

Osnovni kriterij

Operacija je izdelana v skladu z razpisnimi pogoji 
– vloga je po morebitni dopolnitvi popolna

  

Operacija se še ni pričela izvajati   
Operacija se bo izvedla na območju občin 
Cerknica, Bloke, Loška dolina

  



MERILA ZA IZBOR OPERACIJ

• SPECIFIČNA MERILA
– število točk za vstopni prag

Zap. št. MERILO

1 Izvedljivost operacije

2 Terminski načrt operacije

3 Inovativnost

4 Trajnost operacije

5 Ustvarjanje delovnih mest

6 Razvoj novih programov, produktov in storitev

7 Teritorialna pokritost

8 Vpliv na okolje

9 Vključevanje ranljivih skupin

10 Partnerstvo

 SKUPAJ



Cilj 1: Spodbuditi inovativne podjetniške aktivnostiCilj 1: Spodbuditi inovativne podjetniške aktivnosti

Ukrepi 1.1: Izobraževanje, informiranje za sodelovanje 
podpornih institucij v lokalnem okolju

Operacija: 
Oblikovanje lokalnega podpornega okolja za razvoj poslovanja, 

delovanja: 
• odprto inoviranje, 
• design management, 
• pospeševalni programi za potencialne podjetnike in mlade 

kmete (Tomaž Stojanovič, NEC Cerknica)
• izobraževanje svetovalcev

 



Cilj 1: Spodbuditi inovativne podjetniške aktivnostiCilj 1: Spodbuditi inovativne podjetniške aktivnosti

Ukrepi 1.2: Razvoj storitev in produktov

Operacije: 
 Ustanovitev predelovalnice, nadgradnja predelovalnice za industrijsko konopljo (Nina 

Ileršič)
Ohranitev starih stavb, obnova in dodane nove vsebine; sušilnica sadja, kozolci, kašče, 

skednji (Helena Kotnik)
Nudenje piknik prostorov ob vodi, prostora za rekreacijo, nudenje notranjega prostora 

za organizacijo različnih dogodkov, tudi tujcem, ki jih lahko nagovorimo v njihovem 
jeziku (A. Tavčar Prelog)
Kulinarična ponudba ob naravoslovnih, kulturnih poteh (npr. kaj je tipična prehranska 

ponudba na Krpanovi poti)
Ureditev novih nastanitvenih kapacitet (eko kamp, šotorišče), v povezavi z večdnevnimi 

produkti, ki bi turiste zadržali več dni (v povezavi s turističnim vodenjem) (Mateja Peček)
A/TPK aktivnosti in terapija s pomočjo konja (Dagmar Česnovar)
Razvoj novih storitev in produktov v okviru industrijske cone v povezavi s turizmom in 

šolstvom
Izdelava, peka tipičnih notranjskih jedi, peciva. Priprava sokov, marmelad, likerjev 

izključno domače pridelave (Ana Tavčar Prelog)



Cilj 1: Spodbuditi inovativne podjetniške aktivnostiCilj 1: Spodbuditi inovativne podjetniške aktivnosti

• Ukrepi 1.3: Razvoj infrastrukture za razvoj 
podjetništva 

• Ukrep 1.4: Prenos dobrih praks
• Ukrep 1.5: Subvencije, ugodni krediti 

Operacije???



Cilj 2: Povezati in organizirati ponudnike z območja za skupni nastop na 
trgu

Cilj 2: Povezati in organizirati ponudnike z območja za skupni nastop na 
trgu

Ukrepi 2.1: Spodbujanje sodelovanja za učinkovitejšo 
promocijo in spodbujanje inovativnih načinov trženja 

 Operacija:
Vzpostavitev (ekološke) zadruge, ki deluje po principih socialnega 
podjetništva:

• nudenje podpore in sodelovanje pri odločanju, 
• nastopanje pod blagovno znamko,
• izobraževanje, informiranje
• organiziran odkup eko izdelkov
• ozaveščanje javnih zavodov in ustanov o pomenu 

kratkih lokalnih verig, kakovosti, socialnega podjetništva



Cilj 2: Povezati in organizirati ponudnike z območja za skupni nastop na 
trgu

Cilj 2: Povezati in organizirati ponudnike z območja za skupni nastop na 
trgu

Ukrepi 2.1: Spodbujanje sodelovanja za učinkovitejšo 
promocijo in spodbujanje inovativnih načinov trženja 

 Operacija:
Vzpostavitev potujoče tržnice sonaravnih proizvodov pridelanih 
na območju Notranjskega parka in izgradnja stiskalnice za sadje 
v kozolcu »pod Merkatorjem« (Notranjski park), potencialno še 
predelovalnica industrijske konoplje.



Cilj 2: Povezati in organizirati ponudnike z območja za skupni nastop na 
trgu

Cilj 2: Povezati in organizirati ponudnike z območja za skupni nastop na 
trgu

Ukrepi 2.1: Spodbujanje sodelovanja za učinkovitejšo 
promocijo in spodbujanje inovativnih načinov trženja 

 Operacija:
Trženje produktov trajnostnega turizma(Jana Kus Veenvliet) : 

 vodnik za opazovanje narave (lahko kot mobilna 
aplikacija)

 učne poti (npr. Bloščica)
 promocija na tujih sejmih
 lokalno turistično vodenje kot povezovalec turističnih 

ponudnikov v regiji (Janja)



Cilj 3: Razviti dodatne osnovne storitve za zagotavljanje visoke kakovosti 
življenja na območju

Cilj 3: Razviti dodatne osnovne storitve za zagotavljanje visoke kakovosti 
življenja na območju

Ukrepi 3.1: Razvoj storitev za zdravje in dobro počutje 
ter vzpostavitev ustrezne infrastrukture

 Operacija:
Naslov???: 

 Dogodki za kulturo in izobraževanje, stalne prireditve (Nataša)
 Obnova kozolca, ki bi lahko služil kot prostor za različne aktivnosti športne ali 

kulturne narave (A. Tavčar Prelog)
 Organizacija kratkih tečajev tujih jezikov za vse uka željne (A. Tavčar Prelog)
 Informiranje javnosti, časopis, spletni portal (lokalna TV)
 Organizacija športnih aktivnosti (ŠD Loška dolina)
 Zavod za oskrbo in nego na domu (Lidija)
 Podporna skupina za osebnostno rast (Romana)
 Terapevtska skupina za premagovanje osebnostnih motenj (Romana)
 Vrtiljak talentov in potencialov v družini, skupina za samopomoč staršem, ki 

imajo otroka s posebnimi potrebami (Patricia)



Cilj 3: Razviti dodatne osnovne storitve za zagotavljanje visoke kakovosti 
življenja na območju

Cilj 3: Razviti dodatne osnovne storitve za zagotavljanje visoke kakovosti 
življenja na območju

Ukrepi 3.1: Razvoj storitev za zdravje in dobro počutje 
ter vzpostavitev ustrezne infrastrukture

 Operacija:
Zagotovitev inovativnih oblik javnega prevoza za lokalne 
prebivalce in turiste (Jana Kus Veenvliet)



Cilj 4: Ohraniti okolje in naravo v dobrem stanju oziroma 
ga še izboljšati

Cilj 4: Ohraniti okolje in naravo v dobrem stanju oziroma 
ga še izboljšati

Ukrepi 4.1: Ozaveščanje o pomenu narave

 Operacija:
Poveži se z naravo:

 Spodbujanje odraslih in otrok k razumevanju in pristnem 
stiku z naravo. 

 Poznavanje narave odrasli, vodeni izleti.
 Igre v naravi za otroke. 
 Tematske aktivnosti s šolami in vrtci. 
 Zmanjšanje negativnega vpliva invazivnih tujerodnih vrst, 

ozaveščanje, odstranjevanje (Jana Kus Veenvliet)
 Produkcija in predvajanje javnih TV razprav, TV oddaj, 

informativnih televizijskih video strani na temo ozaveščanja 
javnosti o pomenu varovanja okolja in narave (Oron)



Cilj 4: Ohraniti okolje in naravo v dobrem stanju oziroma 
ga še izboljšati

Cilj 4: Ohraniti okolje in naravo v dobrem stanju oziroma 
ga še izboljšati

Ukrepi 4.1: Ozaveščanje o pomenu narave

 Operacija:
Ohranjanje kmetij, ki varujejo naravo in okolje in so pomembne 
za poseljenost in imajo tudi tržni delež (manjše kmetije) (3M+A, 
KGZS Zavod Lj)

 Ozaveščanje lastnika naravne vrednote (Jana Kus 
Veenvliet)

 Izobraževanje, delavnice za spodbujanje 
eko/sonaravnega kmetovanja (nadgradnja obstoječih)



Cilj 4: Ohraniti okolje in naravo v dobrem stanju oziroma 
ga še izboljšati

Cilj 4: Ohraniti okolje in naravo v dobrem stanju oziroma 
ga še izboljšati

Ukrepi 4.2: Nadgradnja infrastrukture za obiskovalce

 Operacija:
Vzpostavitev infrastrukture za interpretacijo in usmerjanje obiskovalcev 
ter oblikovanje podpornih storitev:

 oblikovanje standardiziranega sistema označevanja vseh naravnih 
in kulturnih vrednot na območju LAS Notranjska (Notranjski park)

 interpretacija naravne in kulturne dediščine
 infrastruktura (poti, table)
 usposabljanja za vodnike
 izdelava interpretacijskega načrta območja
 podpora (izob.) ponudnikom pri vzpostavljanju interpretacijske 

mikro lokacije (Helena Vičič)
 sprejem in pogostitev gosta



Cilj 4: Ohraniti okolje in naravo v dobrem stanju 
oziroma ga še izboljšati

Cilj 4: Ohraniti okolje in naravo v dobrem stanju 
oziroma ga še izboljšati

Ukrepi 4.3: Zmanjšanje onesnaževanja in spodbujanje 
okoljske učinkovitosti
Ukrep 4.4: Aktiviranje različnih javnosti pri upravljanju 
varovanih območij (forumi)

Operacije????



Cilj 5: Spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje z 
namenom povečevanja socialne vključenosti

Cilj 5: Spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje z 
namenom povečevanja socialne vključenosti

Ukrepi 5.1: vzpostavitev in delovanje struktur za medgeneracijsko 
sodelovanje

Operacija:
 Naslov ???

 Obuditi nekdanjo funkcijo vaških lip:
 medgeneracijske izmenjave, srečevanje, druženje (ZRSVN)
 Izobraževanje za lokalne mizarje: izdelava drevakov, tradicija (ZRSVN)
 Organizirane pogovorne skupine na določene teme s člani različnih 

generacij (Romana)
 Zunanje gledališče, medgeneracijsko sodelovanje s pomočjo kulture in 

z vključevanjem ranljivih skupin (Zavod Ars Viva)
 Vključevanje žensk, društva žena na podeželju, v medgeneracijsko 

sodelovanje (delo z osnovno šolo, vrtci in ostarelimi na podeželju)
 Informiranje, obveščanje javnosti, tiskan regijski časopis, spletni portal



Cilj 5: Spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje z 
namenom povečevanja socialne vključenosti

Cilj 5: Spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje z 
namenom povečevanja socialne vključenosti

Ukrepi 5.1: Vzpostavitev in delovanje struktur za 
medgeneracijsko sodelovanje

Operacija:
 Razvoj storitev, ki dopolnjujejo socialne in socialno varstvene 

institucionalne storitve
 Ustvarjalne delavnice za otroke s posebnimi potrebami 

v naravi, izvajanje dejavnosti v domu ostarelih 
(zapisovanje spominov na stare čase) (Patricija)



PROJEKTNI  LIST
NAZIV PROJEKTA:

 
Vpišite naziv projekta, pri čemer naj bo ta čim bolj jasen, odraža naj vsebino projekta, 
predvsem pa ne sme biti predolg.
 

OZADJE PROJEKTA:
(na kratko opišite kateri problem s 
projektom rešujete)

 
 
Navedite, kaj je vzrok za pripravo projekta in utemeljite, kakšen problem v okolju 
(družbenem ali naravnem) projekt rešuje.
 
 

KRATEK OPIS PROJEKTA:
(namen in ciljne skupine)

 
Pojasnite kakšen je namen projekta, opredelite ciljne skupine, ki jih naslavlja (na primer 
šolski otroci, starejši, brezposelni, lokalne skupnosti, turisti…).   
 

AKTIVNOSTI: 
(opis posameznih aktivnosti)
 

 
Navedite in na kratko opišite posamezne aktivnosti, predvidene v projektu. Npr. nakup 
opreme, izdelava novega turističnega produkta, promocijske aktivnosti…
  

PROJEKTNO PARTNERSTVO:
(predstavitev nosilca projekta 
oziroma skupine partnerjev)

 
Nosilec projekta:
 
Partnerji projekta:
-
-
 

OCENJENA VREDNOST PROJEKTA 
(znesek v EUR)

Ocenjena vrednost projekta brez DDV:
 
Ocenjena vrednost projekta z DDV:
 
Prispevek v naravi:
 



PROJEKTNI  LIST
TRAJANJE PROJEKTA:
(okvirni časovni načrt 
projekta)

Št. mesecev: __ (od _____________ do ________________)

PRIPRAVLJENOST 
PROJEKTA: 
(navedba potrebne 
dokumentacije za 
izvedbo)

Projektna dokumentacija

 Bo potrebna
 Ne bo potrebna
 V izdelavi
 Izdelana

Investicijska dokumentacija (navedite, katera: 
________________________)

 Bo potrebna
 Ne bo potrebna
 V izdelavi
 Izdelana

Gradbeno dovoljenje

 Je potrebno
 Ni potrebno
 V izdelavi
 Je pridobljeno, dne: 

_______________
_

Umeščenost v občinske razvojne in prostorske 
dokumente

 Da
 Ne 

KAZALNIKI 

Naziv kazalnika Izhodiščna vrednost Ciljna vrednost



NAVODILA ZA DELO

• Skupna debata omizja (15 minut )

Delo v isti skupini ali formiranje manjših skupinic glede 
na skupne interese, določitev skrbnika operacije.

• Izpolnjevanje projektnega lista (60 minut)
• Poročanje, morebitno dopolnjevanje

Parkirno mesto odprto ves čas



USTVARJANJE NOVIH DELOVNIH MEST

EKSRP - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja spodbuja:

• zelena delovna mesta in skladen in vzdržen razvoj podeželja, ki 
temelji na razvoju  endogenih potencialov lokalnega okolja

• razvoj lokalnih trgov, kratkih dobavnih verig, saj na ta način 
spodbujamo lokalno proizvodnjo, delovna mesta in širšo 
ekonomsko in socialno vitalnost podeželja ter tržnemu 
organiziranju in povezovanju v kmetijstvu in gozdarstvu

• odkrivanje novih inovativnih oblik izvajanja nekmetijskih 
dejavnosti na kmetijah, ki bodo posledično kreirale nova 
delovna mesta

 delovno mesto (še 3 leta po zadnjem izplačilu sredstev)



USTVARJANJE NOVIH DELOVNIH MEST

ESRR - Evropski sklad za regionalni razvoj spodbuja:
• podpora aktivnostim za povečanje podjetnosti, ustvarjalnosti 

in inovativnosti ter aktivnosti, ki bodo prispevale k ustvarjanju 
pogojev za izvajanje  podjetniških iniciativ, kot npr.: 
– vzpostavitev neformalnih mrež za spodbujanje podjetništva (predvsem 

socialnega podjetništva, MSP), 
– razvoj ponudbe lokalnih proizvodov in storitev v upravičenih območjih, 

vključno z oblikovanjem mreže lokalnih ponudnikov, aktivnosti za 
oživljanje vaških in mestnih jeder ipd.

– spodbujanje podjetniških aktivnosti in inovativnih razvojnih 
partnerstev

 aktivnosti, ki pripomoreju k ustvarjanju delovnih mest



RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV

EKSRP - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja spodbuja:

• za ohranjanje vitalnosti podeželskih območij je poleg 
infrastrukture (komunalne in prometne) potrebno omogočiti 
tudi razvoj kulturnih, prostočasnih in drugih dejavnosti (v 
večnamenskih objektih, ki so na podeželju pogosto prazni, 
brez prave namembnosti).

• izgradnja otroških igrišč po naseljih, izgradnja zunanjih igral za 
odrasle – investicija oz. oprema zgolj kot pripomoček za 
izvedbo vsebin



VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE

EKSRP - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja spodbuja:
• varstvo okolja in ohranjanje narave ter kulturne dediščine na 

podeželju

ESRR - Evropski sklad za regionalni razvoj spodbuja:
• aktivnosti, ki bodo poleg izboljšanja stanja okolja prispevale tudi k 

zmanjševanju emisij toplogrednih plinov ter k podpori ustanavljanju 
nizkoogljičnih skupnosti in skupnosti brez odpadkov kot npr.:
– vlaganje v infrastrukturo manjšega obsega, kjer bo to relevantno in upravičeno  
– obnova sistema tematskih poti in spremljajoče infrastrukture, aktivnosti za 

pospeševanje urbane trajnostne mobilnosti  in energetske učinkovitosti
– izobraževanja, usposabljanja in dvig ozaveščenosti lokalnega prebivalstva



VEČJA VKLJUČENOST RANLJIVIH SKUPIN

EKSRP - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja spodbuja:
• razvoj osnovnih storitev, ki prispevajo k višji socialni vključenosti

ESRR - Evropski sklad za regionalni razvoj spodbuja:
• krepitev sodelovanja z institucionalnim okoljem za povečanje 

socialne vključenosti (intervencijsko delo z mladimi, aktivnosti v smeri 
ustvarjanja inovativnih partnerstev za oblikovanje mreže storitev za 
starostnike in spodbujanje ukrepov aktivnega staranja)

• povečanje dostopnosti do  storitev na lokalni ravni in odpravljanje 
revščine (spodbujanja zdravega in aktivnega  življenjskega sloga, co-
housing in stanovanjske kooperative ter vzpostavljanje  participativnih 
proračunov lokalnih skupnosti)
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