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JAVNI POZIV 2018 

 Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša  434.900 EUR iz 
EKSRP. Po letih so predvideni naslednji zneski: 

- 2019: 191.323 EUR 

- 2020: 140.000 EUR 

- 2021: 103.588 EUR 

 

• Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša:  

– operacije z dodano  vrednostjo kot so skupni interes, skupina 
upravičencev, dostop javnosti do rezultatov operacije na lokalni ravni, 
integrirane operacije – sofinanciranje 85% upravičenih stroškov 

– operacije, ki ne izkazujejo prej naštetih dodanih vrednosti – 
sofinanciranje 60% upravičenih stroškov 

 

ROK ZA ODDAJO VLOG: 17.12.2018 

Najnižji znesek javne podpore: 2.000 EUR 

Najvišji znesek javne podpore: 20.000 EUR (en partner) / 50.000 EUR (več 
partnerjev) 

 



  

POTREBE → TEMATSKA PODROČJA → CILJI 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Pomanjkanje delovnih mest 

•Pomanjkanje podjetniške iniciative 

•Slaba promocija in nepovezanost 

•Slaba dostopnost do osnovnih storitev 

•Nizka ozaveščenost prebivalcev o varstvu okolja ter ohranjanju naravne in 
kulturne dediščine 

•Slaba označenost naravnih in kulturnih znamenitosti 

 

 

Potrebe in 
izzivi 

•Ustvarjanje novih delovnih mest 

•Razvoj osnovnih storitev 

•Varstvo okolja in ohranjanje narave 

Tematska 
področja 

•Povečanje inovativne podjetniške aktivnosti (2 novi delovni mesti, 40 
udeležencev na podjetniških delavnicah) 

•Povezana in organizirana ponudba z območja za skupni nastop na trgu (7 novo 
registriranih dejavnosti, 1 vzpostavljena mreža sodelovanja) 

•Razvite dodatne osnovne storitve za zagotavljanje visoke kakovosti življenja 
na območju (5 novih osnovnih storitev, 100 vključenih v nove storitve ali 
programe) 

•Višja ozaveščenost prebivalcev območja o varstvu okolja ter ohranjanju 
naravne in kulturne dediščine (3 izvedene ozaveščevalne akcije) 

•Ohranjeno stanje okolja ter naravne in kulturne dediščine (4 izvedene  
(pilotne) aktivnosti) 

Cilji in 
kazalniki 



  

PREDMET SOFINANCIRANJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematsko področje 

  

Cilji Kazalniki Ukrepi 

USTVARJANJE NOVIH DELOVNIH MEST 

  
- povečanje inovativne podjetniške aktivnosti 

na podeželju 

- št. novih delovnih mest  

- št. udeležencev na podjetniških 

delavnicah 

- št. novo registriranih poslovnih 

subjektov  

  

- razvoj lokalnih produktov in storitev  

  

-krepitev podjetniških in s 

podjetništvom povezanih kompetenc ter 

spodbujanje socialnega podjetništva 

  

- spodbujanje sodelovanja za skupni 

nastop na trgu 

- povezana in organizirana ponudba z območja 

za skupni nastop na trgu 

  

- št. novo registriranih dejavnosti 

- št. vzpostavljenih mrež sodelovanja 

RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV 
  

- razvite dodatne osnovne storitve za 
zagotavljanje visoke kakovosti življenja na 
območju 

- št. novih osnovnih storitev  
-št. vključenih v nove programe ali 
storitve 

- spodbujanje razvoja novih storitev in 
produktov za izboljšanje kakovosti 
življenja na območju 
- nadgradnja, obnova ali izgradnja 
manjkajoče infrastrukture za razvoj 
novih storitev in produktov za 
zagotavljanje visoke kakovosti življenja 
na območju 

VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE 

  

- višja ozaveščenost prebivalcev območja o 
varstvu okolja ter ohranjanju naravne in 
kulturne dediščine 
- ohranjeno stanje okolja ter naravne in 
kulturne dediščine 

- št. izvedenih ozaveščevalnih operacij  
  
- št. izvedenih (pilotnih) aktivnosti  

- ozaveščanje o pomenu varovanja 
okolja ter naravne in kulturne dediščine 

- izvajanje (pilotnih) aktivnosti, ki 

prispevajo k ohranjanju stanja okolja ter 

naravne in kulturne dediščine 

- nadgradnja, obnova ali izgradnja 

infrastrukture za interpretacijo 

dediščine in usmerjanje obiskovalcev 



  

TEMATSKA PODROČJA → UKREPI 

- operacija v okviru enega izbranega ukrepa, lahko pa vpliva na doseganje 
več ciljev ali naslavlja več tematskih področij 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

UPRAVIČENCI 

 

• lokalna akcijska skupina (LAS),  

• fizične osebe, ki imajo stalno bivališče na območju LAS ter  

• pravne osebe, ki imajo svoj sedež, registrirano izpostavo, podružnico, 
organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju LAS,  

• pravne osebe javnega prava ali pravne osebe zasebnega prava v 
javnem interesu, ki delujejo na območju LAS.  

 

Upravičenci lahko predlagajo za sofinanciranje operacije, ki jih bodo 
izvedli sami ali s partnerji – drugi upravičenec, ki v operaciji aktivno 
sodeluje in delno pokriva stroške operacije (je plačnik stroškov ali prispeva 
k izvedbi operacije v obliki prispevka v naravi 

 

 

 

 

 



  

UPRAVIČENCI 

 

Če gre za operacijo, ki se lahko izvede le v okviru Programa razvoja 
podeželja RS za obdobje 2014-2020, so upravičenci do podpore LAS ali 
skupina fizičnih oziroma pravnih oseb, ki izvaja operacijo za skupno 
korist oziroma uporabo. Za skupino fizičnih in skupino pravnih oseb se 
šteje skupina, ki je sestavljena iz najmanj treh članov. V vlogi za odobritev 
(sofinanciranje) operacije mora biti utemeljena dodana vrednost 
operacije. 

 

Vsi partnerji morajo priložiti potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih 
(ne starejše od 30 dni). 

Na dan oddaje vloge možne neporavnane zapadle davčne obveznosti do 
države v višini do 50 EUR (tudi predlagani ponudniki). 

Območje LAS: območje občin Bloke, Cerknica in Loška dolina 

 

 

 

 

 



  

UPRAVIČENI STROŠKI 
 

•Stroški dela (stroški plač, delo po avtorski pogodbi; honorarno delo; delo po 
podjemni pogodbi; delo preko študentskega servisa).  
•Stroški materiala, naložb in storitev (nakup materiala, nakup nove opreme in 
strojev, najem opreme, gradnja nepremičnin, stroški promocije operacije, 
stroški obveščanja javnosti o operaciji, druge storitve).  
• Stroški storitev zunanjih izvajalcev – splošni stroški  - največ 10% 
upravičenih stroškov (storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev za 
pridobitev gradbene, projektne oz. tehnično dok., svetovanje v zvezi z okoljsko 
in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti, za geodetska 
in agronomska dela, arheološka izkopavanja in nadzor, nadzor nad izvedbo 
gradbenih in obrtniških del)  
• Stroški nakupa zemljišč - največ 10% upravičenih stroškov 
• Stroški koordinacije in vodenja- največ 10% upravičenih stroškov 
• Stroški promocije - največ 10% upravičenih stroškov 
•    Stroški prispevka v naravi (delo, blago, zemljišče) – do 15%; do vrednosti 
ure prostovoljnega dela (Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisnik, 
21. člen)  
 
•DDV, administrativni/posredni stroški – niso upravičeni stroški  
 
 
 

 
 

 
 
 



  

STROŠKI DELA 

 

STROŠKI PLAČ 

•plače z vsemi pripadajočimi davki in prispevki delavca in delodajalca,  

•povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana, prevoz, stroški službenih 
potovanj),  

•nadomestila plače (boleznine do 30 dni, dopust),  

•drugi osebni prejemki v skladu z veljavno zakonodajo (regres za letni 
dopust).  

  

STROŠKI DELA, KI JIH IZVEDEJO ZUNANJI IZVAJALCI 

• delo po avtorski /podjemni pogodbi 

• delo preko študentskega servisa 

 

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ 

• upravičenec uveljavlja samo za pri njem zaposlene osebe 

 

 

 

 

 

 



  

 

STROŠKI MATERIALA, NALOŽB IN STORITEV  

 

Vključujejo:  

•nakup materiala,  

•nove opreme in strojev,  

•najem opreme,  

•gradnja nepremičnin,  

•stroški promocije operacije,  

•stroški obveščanja javnosti o operaciji,  

•in druge storitve 
 

 

 

 

 

 

 

 



STROŠKI STORITEV ZUNANJIH IZVAJALCEV – SPLOŠNI STROŠKI 

Vključujejo:  

• stroški za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev za 
pridobitev gradbene, projektne oz. tehnične dokumentacije, 

•stroški za svetovanje v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, 
vključno s stroški za študije izvedljivosti, za geodetska in 
agronomska dela, arheološka izkopavanja 

• arheološki nadzor, nadzor nad izvedbo gradbenih in obrtniških 
del  

 
•Ne sme presegati 10% skupnih upravičenih stroškov zadevne operacije  

 



  

STROŠKI PRISPEVKA V NARAVI  
 

•Zagotovi se v obliki dela, blaga in zemljišč  
•Ne sme presegati 15% skupnih upravičenih stroškov zadevne operacije oz. 
ne sme presegati lastne udeležbe prijavitelja pri financiranju operacije (če je 
delež sofinanciranja 85%, lahko predstavlja prispevek v naravi največ 15% 
vrednosti operacije) 
 
• Ovrednotenje v obliki dela. 21. Člen Pravilnika o področjih prostovoljnega 

dela... določa naslednje vrednosti urne postavke glede na vrsto dela: 
• organizacijsko dela = 13 €/h 
• vsebinsko delo = 10 €/h 
• drugo prostovoljsko delo =  6€/h 

 
• Če se prispevek v naravi zagotovi v obliki blaga oz. materiala in je vrednost 

nad 2.000 EUR je treba priložiti 3 ponudbe, pod 2.000 EUR pa eno 
ponudbo, cenik ali katalog,... 

• Če se prispevek v naravi zagotovi v obliki zemljišč je potrebno imeti 
potrdilo neodvisnega pooblaščenega cenilca ali uradnega organa z 
ustreznimi pooblastili 

 
 
 

 
 

 
 
 



  

POGOJI GLEDE PREDLOGA OPERACIJE 

 

Skladnost s cilji: Operacija mora biti skladna s cilji EKSRP, SLR za LAS Notranjska in 
imeti mora merljive cilje z jasnimi učinki in rezultati. 

 

Izdana vsa potrebna dovoljenja oz. soglasja do zaključka izbirnega postopka na 
ravni odločanja v LAS. Če je potrebno gradbeno dovoljenje mora biti 
pravnomočno gradbeno dovoljenje priloženo ob oddaji vloge. 

 

Iz opisa predloga operacije v vlogi na javni poziv mora biti razvidna zaprta 
finančna konstrukcija za celotno operacijo, kar pomeni, da mora prikazovati 
razdelitev posameznih stroškov po posameznih partnerjih in vrstah stroškov. 

 

NOVOST: če je vrednost posameznega stroška pod 2.000 EUR, se lahko priloži ena 
ponudba ali katalog ali oglas, cenik. Za višje zneske je treba priložiti tri tržno 
primerljive ponudbe (ponudbe nasloviti na nosilca stroška). 

 

Zavezanci po ZJN-3: vlogi priložena ena ponudba oz. popis del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

IZVAJANJE OPERACIJE 

 

Izvajanje operacije: 

• izvajanje aktivnosti možno po izdaji odločbe ARSKTRP 

• izvedba operacije najpozneje v treh letih od izdaje odločbe 

 

Sprememba odobrene operacije: 

• v času izvajanja operacije možni dve prošnji za spremembo (časovna 
dinamika, prenos obveznosti med fazami,...) 

• spremembe ne smejo vplivati na doseganje zapisanih ciljev/rezultatov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

VLOGA ZA PRIJAVO OPERACIJE S PRILOGAMI 

 

•osnovni podatki o operaciji, prijavitelju in partnerjih ter reference 

 

•vsebina operacije  

• ozadje, opis operacije s konkretnimi aktivnostmi 

• cilji, ki jih operacija zasleduje (SLR, PRP, horizontalni cilji EU) 

• rezultati in kazalniki operacije 

• ciljne skupine/ranljive skupine 

• inovativnost in trajnost operacije 

• podatki o naložbi  

• izgradnja ali obnova objektov, nakup opreme/strojev, investicije v 
infrastrukturo 

•  podatki o lokaciji, lastništvu, vzdrževanju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PRILOGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Št. priloge Naziv Priložijo Označi 

vlagatelj 

Finančna priloga Finančni načrt operacije (excel tabela) Vlagatelj za celotno operacijo   

Priloga 1 Izjava glede izpolnjevanja splošnih pogojev uredbe 

CLLD 

Vsi partnerji   

Priloga 2 Izjava o neprejetih sredstvih za izvedbo operacije iz 

drugih virov 

Vsi partnerji    

Priloga 3 Izjava glede enotnega podjetja in  pomoči de 

minimis 

Vsi partnerji    

Priloga 4 Dokazila o lastništvu (če je potrebno glede na 

vsebino operacije) 

Vsi partnerji    

Priloga 5 Upravna dovoljenja, soglasja in druga potrebna dokazila 

glede na vsebino operacije 

Vsi partnerji    

Priloga 6 Dokazilo o predračunski vrednosti operacije Vsi partnerji   

Priloga 7 Projektna  in finančna dokumentacija  Vsi partnerji   

Priloga 8 Izjava o uskladitvi NRP Vsi partnerji (v primeru občin)   

Priloga 9 Vzorec pogodbe o sodelovanju  med vlagateljem 

(vodilni partner) in partnerji 

Vsi partnerji    

Priloga 10 Elektronska verzija vloge Vlagatelj    

Priloga 11 Oprema ovojnice     



  

OCENJEVANJE VLOG 

 

Pogoj za ocenjevanje vlog:  

1. pravočasno prispela vloga 

2. vloga s pravilno opremljeno kuverto (obrazec) 

3. administrativno popolna vloga (priloženi in izpolnjeni vsi predpisani 
obrazci + priložene vse zahtevane priloge) → možne dopolnitve 

4. izpolnjevanje vseh pogojev za upravičenost (faza 1) 

5. ocenjevanje vloge z vidika kriterijev (faza 2) 

 

Ad 1 in 2) Nepravočasne vloge / vloge z nepravilno opremljeno kuverto se 
vloga s sklepom ZAVRŽE. 

Ad 3) Če vlagatelj vloge ne dopolni v roku ali je ne dopolni v skladu s 
pozivom na dopolnitev se vloga s sklepom ZAVRŽE. 

Ad 4) Operacija mora izpolnjevati vse pogoje za upravičenost – v primeru 
neizpolnjevanja vsaj enega pogoja se ne uvrsti v nadaljnje ocenjevanje 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POGOJI ZA UPRAVIČENOST (faza 1) DA NE 

Skladnost s strateškimi dokumenti 

Operacija je skladna s cilji sklada: 

a) EKSRP  

    

Operacija je skladna s cilji Strategije lokalnega razvoja      

Operacija prispeva k doseganju horizontalnih ciljev EU 

a) podnebne spremembe    

b) okolje    

c) inovativnost 

d) enakost med spoloma in nediskriminacija 

    

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 Bloke, Cerknica ali Loška dolina.     



  

KRITERIJI 

 

1. Izvedljivost operacije (aktivnosti, doseganje konkretnih rezultatov, 
terminski načrt) 

2. Stroškovna ustreznost (usklajenost stroškov z vsebino) 

3. Inovativnost (uporaba novih metod/pristopov/programov, uvajanje 
novih produktov/storitev;  spremenjen način izvajanja ali vključevanje 
novih ciljnih skupin, območje) 

4. Trajnost operacije (trajnost rezultatov po zaključku operacije) 

5. Ustvarjanje pogojev za delovna mesta (novo delovno mesto, 
zaposlitev za krajši delovni čas, možnost novega delovnega mesta, 
ohranjanje obstoječega) 

6. Razvoj novih programov, produktov in storitev (točkovanje glede na 
št. novih programov, produktov ali storitev) 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

KRITERIJI 

 

7. Teritorialna pokritost (točkovanje glede na število vključenih občin) 

8. Vpliv na okolje (pilotne aktivnosti za izboljšanje stanja 
okolja/prilagajanje na podnebne spremembe; izobraževalne 
aktivnosti,..) 

9. Vključevanje ranljivih skupin (točkovanje glede na št. vključenih 
ranljivih skupin) 

10. Partnerstvo (točkovanje glede na št. vključenih partnerjev) 

 

Max. št. točk = 100 

Minimalni prag za odboritev vloge = 60 točk 

 

 

 

 

 



  

POSTOPEK IZBORA OPERACIJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloga na naslov RRA  do 
17.12.2018 

Ocenjevalna komisija  - 
pregled vlog 

RRA pozove k dopolnitvi  ali 
razjasnitvi vlog – v roku 8 dni 

Ocenjevalna komisija oceni 
vloge  - pripravi seznam 

odobrenih vlog 

Upravni odbor LAS potrdi 
posamezno operacijo in o 
tem poroča Skupščini LAS  

RRA obvesti vlagatelje o 
odločitvi; možna pritožba v 

15 dneh o čemer odloča 
Skupščina LAS 

Dokončno izbrane vloge na 
nivoju LAS se pošlje v 

potrjevanje na ARSKTRP 
ARSKTRP izda odločbo 



  

ALI JE MOJA PROJEKTNA IDEJA USTREZNA? 

 

1. Izhajati iz strategije LAS (potrebe terena, cilji, ukrepi, kazalniki) 

2. Komu je operacija namenjena, kdo so njeni uporabniki (ciljne skupine) 

3. Partnerstvo za izvedbo operacije (raznolikost, izkušnje, kompetence, 
finančne zmožnosti) 

4. Finančni načrt – ali imam oz. ali imamo vsi partnerji zagotovljena 
lastna sredstva za izvedbo operacije? 
• enofazna operacija: 1 zahtevek po opravljenih aktivnostih in plačanih računih 

• dvofazna/trifazna operacija: možna dva/trije zahtevki; najmanjša vrednost 
zahtevka je 5.000 € 

5. Trajnost operacije: zagotavljanje trajnosti še 5 let po zadnjem izplačilu 
sredstev (nespremenjeno stanje); zagotavljanje delovnega mesta še 3 
leta po zadnjem izplačilu sredstev; kdo bo po koncu operacije lastnik 
rezultatov operacije, odgovornost, vzdrževanje,.... 

6. Točkovanje po kriterijih (min. 60 točk) 

 

 

 



  

INFORMACIJE O JAVNEM POZIVU 

 

LAS NOTRANJSKA 

Vodilni partner: RRA Zeleni kras, d.o.o. 

 

-    po telefonu: vsak delovnik med 9. in 14. uro 

      Dragica Bratanič: 05/721 22 44 (EKSRP) 

       Zdenka Žakelj:  05/721 22 34 (ESRR) 

 

- po e-pošti: info@lasnotranjska.si  

- osebno: po predhodnem dogovoru 

 

Prejeta vprašanja in odgovori bodo sproti objavljeni: www.lasnotranjska.si 
(do vključno 13.12.2018) 
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