
1. JAVNI POZIV 
ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE SLR LAS STIK

V LETU 2017
ESRR

marec 2017



Osnovne informacije o javnem pozivu:

• Sofinancirano iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)

• Skupna višina razpoložljivih sredstev: 450.000 EUR

• Delež sofinanciranja: 80%

• Datum objave javnega poziva: 10. 4. 2017

• Zaključek javnega poziva:  25. 5. 2017

• Zadnja vprašanja do: 23. 5. 2017

• Vse informacije dosegljive na : www.las-stik.si

http://www.las-stik.si/


• Upravičeno območje izvajanja: Operacija se lahko izvede na urbanih območjih LAS STIK in sicer 
naselja: Trebnje, Ivančna Gorica, Višnja Gora, Stična, Šentvid pri Stični, Krka, Zagradec, Veliki 
Gaber, Dolenjske Toplice, Žužemberk in Dvor.

• Upravičenci do podpore so LAS, pravne osebe javnega in zasebnega prava, nevladne organizacije, 
institucije regionalnega razvoja in fizične osebe (samo samostojni podjetniki, s.p.).

• Upravičenci lahko predlagajo za sofinanciranje operacije, ki jih bodo izvedli sami ali s partnerji. 
Partnerstvo sestavljata najmanj dva partnerja.

Občina Upravičena naselja znotraj občine

Občina Dolenjske Toplice Dolenjske Toplice

Občina Ivančna Gorica Ivančna Gorica, Višnja Gora, Stična, Šentvid pri Stični, Krka, Zagradec 

Občina Trebnje Trebnje, Veliki Gaber

Občina Žužemberk Žužemberk, Dvor



• Upravičenec in partner/partnerji morata/morajo izpolnjevati sledeče pogoje:

• ima sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na 
območju LAS (če gre za pravno osebo zasebnega prava) oziroma deluje na območju LAS (če gre za 
pravno osebo javnega prava ali za pravno osebo zasebnega prava v javnem interesu),

• ima zagotovljena sredstva za lastno sofinanciranje operacije (iz lastnih virov, iz drugih javnih 
oziroma zasebnih virov). 

- Območje LAS je območje občin: Dolenjske Toplice, Ivančna Gorica, Trebnje in Žužemberk (v 
nadaljevanju območje LAS).

• Najnižji znesek javne podpore za posamezno operacijo je 5.000 eurov. Kadar vrednost 
posamezne operacije znaša več kot 20.000 eurov, se lahko izvaja v dveh fazah, s tem, da 
posamezni zahtevek za izplačilo ne sme biti nižji od 5.000 eurov.

• Pri operacijah, kjer končni prejemnik sredstev (vsak partner v operaciji) ni občina ali druga javna 
institucija in izpolnjujejo pogoje za državne pomoči, se pomoč dodeli na podlagi pravila de minimis (v 
obdobju zadnjih treh proračunskih let največ do 200.000,00 EUR sredstev iz različnih EU skladov).



Z izvedbo operacije morate prispevati k realizaciji ciljev SLR LAS STIK  
(SLR poglavje 9, str. 42-52).

Vsako operacijo se lahko predlaga za sofinanciranje samo v okviru enega 
izbranega ukrepa (SLR poglavje 11, str. 56-66), lahko pa vpliva na doseganje več 
ciljev ali naslavlja več tematskih področij.

Vsak cilj je znotraj 
enega

TEMATSKEGA 
PODROČJA

Vsak ukrep prispeva 
k

uresničevanju enega 

CILJA 

Vsak UKREP ima 

svoj kazalnik



Tematska področja:

• Ustvarjanje novih delovnih mest

• Razvoj osnovnih storitev (ne za ESRR)

• Varstvo okolja in ohranjanje narave 

• Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih ciljnih skupin

Tematska področja, cilji in ukrepi SLR LAS STIK



C 1.1.1. Povečanje števila zaposlenih

C 1.2.1. Ozaveščanje predvsem mladih o 
podjetniških priložnostih, vzpostavljanje 
inovativnih partnerstev

C 1.3.1. Prenos znanja med generacijami, 
ohranjanje in oživljanje starih poklicev in 
obrti

CILJI

USTVARJANJE NOVIH DELOVNIH MEST



C 1.1.1. Povečanje števila zaposlenih (SLR str. 44)

Povečati želimo število zaposlenih na območju LAS, povečati predvsem delež
mladih podjetnikov. Izrabo novih idej, inovativna povezovanja in partnerstva,
modeli co-workinga, ipd.

Tukaj LAS vidi predvsem izvajanje aktivnosti na urbanih območjih, ki imajo razvitejši
gospodarski potencial in več podjetniških priložnosti. Spodbujali bomo dinamično in
konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast in zelena delovna mesta.

U 1.1. Spodbujanje 
podjetniškega 

podpornega okolja, 
podjetniških iniciativ in 

inovativnih razvojnih 
partnerstev (SLR str. 58)

Razpoložljiva sredstva

(EUR)

50.000

KAZALNIK (SLR str. 47)

Število novih zaposlitev



C 1.2.1. Ozaveščanje predvsem mladih o podjetniških priložnostih, 
vzpostavljanje inovativnih partnerstev (SLR str. 44)

Znanja in izkušnje, posebej s področja podjetništva iz urbanih središč LAS bomo
prenašali tudi na manj razvita področja LAS-a z mentorstvom. Novi modeli
internacionalizacije, mreženje in grozdi za izmenjavo tehnologij, sinergija med MSP-ji.
Iskanje novih podjetniških idej tudi s področja turizma, OVE, ipd. Bolj inovativne in
fleksibilnejše oblike zaposlovanja, ki jih je mogoče realizirati s pomočjo sodobne IKT. Zato
bomo spodbujali podporno okolje za start-up podjetja, socialne storitve, dopolnilne
dejavnosti, ipd.

U 1.2. Izvajanje 
programov 

izobraževanja in 
usposabljanja za 

podjetništvo in prenos 
znanja (SLR str. 58)

Razpoložljiva sredstva

(EUR)

70.000

KAZALNIK (SLR str. 47)

Število izvedenih 
izobraževanj in usposabljanj



C 1.3.1. Prenos znanja med generacijami, ohranjanje in oživljanje starih 
poklicev in obrti (SLR str. 44)

Območje ima tradicijo starih poklicev in obrti, ki jih je potrebno izkoristiti in
iskati podjetniške priložnosti tako v urbanih območjih kot na podeželju.
Spodbujanje povezovanja tradicionalnih obrti in kreativnih industrij predvsem
v urbanih območjih, izboljšanje snovne in energetske učinkovitosti,
vzpostavljanje kooperativ.

U 1.3. Izrabljanje 
tradicionalnih potencialov 

in lokalnih danosti 
(kulturnih in naravnih) za 

ustvarjanje novih delovnih 
mest (SLR str. 58, 59)

Razpoložljiva sredstva

(EUR)

30.000

KAZALNIK (SLR str. 47)

Število izvedenih 
delavnic

mejnik do 31.12.2018 = 2 izvedeni 
delavnici 



Tematsko področje Cilji Ukrepi Razpoložljiva 

sredstva

(EUR)
USTVARJANJE NOVIH 

DELOVNIH MEST

C 1.1.1: Povečanje števila 

zaposlenih

U1.1.: Spodbujanje podjetniškega 

podpornega okolja, podjetniških 

iniciativ in inovativnih razvojnih 

partnerstev

50.000

C 1.2.1: Ozaveščanje predvsem 

mladih o podjetniških priložnostih, 

vzpostavljanje inovativnih 

partnerstev 

U1.2.: Izvajanje programov 

izobraževanja in usposabljanja za 

podjetništvo in prenos znanja

70.000

C 1.3.1: Prenos znanja med 

generacijami, ohranjanje in 

oživljanje starih poklicev in obrti

U1.3.: Izrabljanje tradicionalnih 

potencialov in lokalnih danosti 

(kulturnih in naravnih) za 

ustvarjanje novih delovnih mest

30.000



C 3.1.1. Povečanje ozaveščenosti o varovanju 
okolja in pomenu naravne in kulturna dediščine 
ter krepitev lokalne pripadnosti

C 3.2.1. Ohranjanje endogenih potencialov 
območja ter povezovanje med podeželjem in 
mestom (urbanimi območji)

C 3.3.1. Povečanje izrabe lokalnih OVE, energetska 
učinkovitost

CILJI

VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE



C 3.1.1. Povečanje ozaveščenosti o varovanju okolja in pomenu naravne in 
kulturna dediščine ter krepitev lokalne pripadnosti (SLR str. 45)

S tem ciljem želimo ohraniti dokaj nedotaknjeno naravo in čisto okolje
območja, kar je izjemna dobrina. Zato moramo povečati osveščenost o
varovanju okolja, biotski raznovrstnosti, vodnih virih, ipd. Na urbanih
območjih moramo izvajati aktivnosti zmanjševanja odpadkov, njihovo
učinkovito predelavo.

U 3.1. Ozaveščanje o 
pomenu ohranjanja 
narave ter krepitev 
lokalne pripadnosti 

(SLR str. 60)

Razpoložljiva sredstva

(EUR)

40.000

KAZALNIKI (SLR str. 48)

Število izvedenih 
usposabljanj in delavnic
mejnik do 31.12.2018 = 3 izvedene 

delavnice in usposabljanja

Število vključenih 
udeležencev

mejnik do 31.12.2018 = 20 
vključenih udeležencev



C 3.2.1. Ohranjanje endogenih potencialov območja ter povezovanje med podeželjem 
in mestom (urbanimi območji) (SLR str. 45, 46) 

Območje LAS STIK ima veliko manj poznane, vendar zanimive naravne in kulturne
dediščine. Osredotočiti se moramo na ozaveščanje o njenem pomenu, zaščiti, razvojnih
možnostih ter krepitvi lokalne pripadnosti. Endogeni potenciali območja (reki Krka in
Temenica, Suha krajina, Jurčičeva domačija, romarsko središče Zaplaz, območja Nature
2000, Kočevski Rog, obnovljivi viri energije,) se nahajajo večinoma na podeželju. Snovna
in nesnovna kulturna dediščina (stara naselja, stare obrti, tradicionalne prireditve) se
nahajajo in izvajajo bolj v urbanih območjih. Zato jih moramo približati tudi širši javnosti,
saj je veliko le-teh slabo poznanih in premalo promoviranih. Tukaj vidimo potencial v
spodbujanju povezovanja podeželja in urbanih območij.

U 3.2. Ohranjanje naravne 
in kulturne dediščine s 

spodbujanjem 
povezovanja podeželja in 
urbanih središč (STR str. 61)

Razpoložljiva sredstva

(EUR)

70.000

KAZALNIKI (SLR str. 48)

Število razvitih inovativnih 
produktov povezovanja med 

podeželjem in mestom
mejnik do 31.12.2018 = 1 inovativen produkt 

med podeželjem in mestom



C 3.3.1. Povečanje izrabe lokalnih OVE, energetska učinkovitost (SLR str.  46)

Občine območja LAS imajo potenciale izrabe obnovljivih virov energije. Pri tem
mislimo les, sončno energijo, vodne vire in termalno energijo. Skupna naloga vseh
občin območja LAS mora postati povečanje izrabe lokalnih OVE (obnovljivih virov
energije) in energetska učinkovitost predvsem urbanih območja, kjer zaradi večjih
naselij in koncentracije prebivalstva lahko bolj pametno upravljajo z energijo.

U 3.3. Ozaveščanje o 
trajnostni rabi lokalnih 

OVE, energetski 
učinkovitosti, 

trajnostni mobilnosti 
(SLR str. 61)

Razpoložljiva sredstva

(EUR)

30.000

KAZALNIKI (SLR str. 48)

Število izvedenih 
usposabljanj in delavnic
mejnik do 31.12.2018 = 3 izvedena 

usposabljanja in delavnice

Število udeležencev 
usposabljanj

mejnik do 31.12.2018 = 20 
udeležencev usposabljanj



Tematsko področje Cilji Ukrepi Razpoložljiva 

sredstva

(EUR)

VARSTVO OKOLJA IN 

OHRANJANJE NARAVE

C 3.1.1: Povečanje ozaveščenosti 

o varovanju okolja in pomenu     

naravne in kulturne dediščine ter 

krepitev lokalne pripadnosti

U3.1.: Ozaveščanje o pomenu 

ohranjanja narave ter krepitev 

lokalne pripadnosti 

40.000

C 3.2.1: Ohranjanje endogenih 

potencialov območja ter 

povezovanje med podeželjem in 

mestom (urbanimi območji)

U3.2.: Ohranjanje naravne in 

kulturne dediščine s 

spodbujanjem  povezovanja 

podeželja in urbanih središč  

70.000

C 3.3.1: Povečanje izrabe lokalnih 

OVE, energetska učinkovitost

U3.3.: Ozaveščanje o trajnostni 

rabi lokalnih OVE, energetski 

učinkovitosti, trajnostni 

mobilnosti

30.000



C 4.1.1. Povečanje vključenosti mladih, žensk, 
Romov in drugih ranljivih skupin v družbeno 
okolje in na trg dela 

C 4.2.1. Izboljšanje kakovosti življenja starejših in 
drugih ranljivih skupin ter povečanje 
ozaveščenosti o medgeneracijskem sodelovanju 

CILJI

VEČJA VKLJUČENOST MLADIH, ŽENSK IN DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN



C 4.1.1. Povečanje vključenosti mladih, žensk, Romov in drugih ranljivih 
skupin v družbeno okolje in na trg dela (SLR str. 46)

V urbanih naseljih je skoncentrirana populacija mladi, žensk (tudi na podeželju), Romov in
drugih ranljivih skupin – invalidne osebe, ki jih bomo aktivirali na področju izobraževanja.
Spodbujali bomo izboljšanje njihovega položaja na trgu dela, krepitev njihove
samozavesti in izboljšanja kvalitete življenja z vključevanjem v širše družbeno okolje.
Izobraževanje in vzpostavitev sistema mentorstva, oblikovanje specifičnih programov,
uvajanje socialnih inovacij, ipd.

U 4.1. Izvajanje aktivnosti 
intervencijskega 

vključevanja mladih, žensk, 
Romov in drugih ranljivih 

skupin na trg dela ter 
povezovanje izvajalcev 
programov (SLR str. 62)

Razpoložljiva sredstva

(EUR)

60.000

KAZALNIKI (SLR str. 48)

Število izvedenih
delavnic in usposabljanj

mejnik do 31.12.2018 = 10 
izvedenih delavnic in usposabljanj

Število izobraženih 
mladih, žensk, Romov in 
drugih ranljivih skupin

mejnik do 31.12.2018 = 25 
izobraženih mladih, žensk, Romov in 

drugih ranljivih skupin



C 4.2.1. Izboljšanje kakovosti življenja starejših in drugih ranljivih skupin ter 
povečanje ozaveščenosti o medgeneracijskem sodelovanju (SLR str. 47)

Na območju LAS se urbana in podeželska področja srečujejo s staranjem
prebivalstva. Več pozornosti moramo nameniti izboljšanju skrbi za starejše,
njihovi oskrbi tudi zunaj institucij. Izvajanje programov njihovega vključevanja
v vsakdanje življenje, zmanjšanje odtujenosti in osamljenosti, dostopnost
vsebin za starejše. Uvajanje inovativnih oblik socialno-varstvenih storitev.
Okrepiti je potrebno medgeneracijsko sodelovanje na urbanih in podeželskih
območjih LAS, povezati programe, ki obstajajo, jih nadgraditi in pripravit nove
skladno s potrebami. Razvijanje socialnih inovacij večje mobilnosti,
povečevanje možnosti ustvarjanja novih delovnih mest v lokalnem okolju,
zmanjševanje tveganja revščine.

U 4.2. Razvoj podpornega 
okolja za izboljšanje 

kakovosti življenja starejših 
in drugih ranljivih skupin ter 
krepitev medgeneracijskega 

sodelovanja (SLR str. 62)

Razpoložljiva sredstva

(EUR)

100.000

KAZALNIKI (SLR str. 49)
Število razvitih

inovativnih programov
mejnik do 31.12.2018 = 1 inovativen 

program za medgeneracijsko 
povezovanje

Število vključenih 
udeležencev v novo 
razvitih programih
mejnik do 31.12.2018 = 20 

vključenih udeležencev v novo 
razvitih programih



Tematsko področje Cilji Ukrepi Razpoložljiva 

sredstva

(EUR)

VEČJA VKLJUČENOST 

MLADIH, ŽENSK IN 

DRUGIH RANLJIVIH 

CILJNIH SKUPIN 

C 4.1.1: Povečati vključenosti 

mladih, žensk, Romov in drugih 

ranljivih skupin v družbeno 

okolje in na trg dela

U4.1.: Izvajanje aktivnosti 

intervencijskega  vključevanja 

mladih, žensk, Romov in drugih 

ranljivih skupin na trg dela ter 

povezovanje izvajalcev 

programov  

60.000

C 4.2.1: Izboljšanje kakovosti 

življenja starejših in drugih 

ranljivih skupin ter povečanje 

ozaveščenosti o 

medgeneracijskem sodelovanju

U4.2.: Razvoj podpornega 

okolja za Izboljšanje kakovosti 

življenja starejših in drugih 

ranljivih skupin ter krepitev 

medgeneracijskega 

sodelovanja.

100.000



OBDOBJE TRAJANJA OPERACIJE IN ZAČETEK UPRAVIČENOSTI STROŠKOV
• priporočeno trajanje operacije je 15 mesecev

• zaželeno je, da se operacije zaključijo do 30. 9. 2018

• Upravičenec mora izvesti operacijo najpozneje v treh letih od podpisa pogodbe o sofinanciranju z
Ministrstvom za gospodarski razvij in tehnologijo. Obdobje trajanja operacije mora vključevati čas za
izvedbo glavnih aktivnosti ter čas za administrativni zaključek operacije.

• Operacija se ne sme začeti izvajati pred obdobjem upravičenosti v skladu s posebnimi pogoji sklada ESRR
- Upravičeni stroški za izvedbo operacij so stroški, ki so nastali po oddaji vloge v odobritev na
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (Uredba CLLD 71. člen)

• Upravičeni so samo stroški, ki so nastali v skladu s posebnimi pogoji zadevnega sklada (ESRR).

• Podrobnejša pravila za upravičenost stroškov so določena s predpisom, ki ureja izvajanje kohezijske
politike v Republiki Sloveniji (71. člen Uredbe CLLD) – Navodila organa upravljanja o upravičenih
stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020.

• Ne glede na predpis iz prejšnjega odstavka DDV ni upravičen strošek.

• Ne glede na prvi odstavek 28. člena in drugi odstavek 35. člena uredbe CLLD prispevek v naravi ni
upravičen strošek.



UPRAVIČENI STROŠKI

• Prispevek v naravi v obliki zagotavljanja dela, blaga in zemljišč ni upravičen strošek

• V skladu z 2. odstavkom 28. člena Uredbe CLLD so upravičeni samo stroški, ki so 
nastali v skladu s posebnimi pogoji zadevnega sklada (ESRR).

• Podrobnejša pravila za upravičenost stroškov so določena s predpisom, ki ureja 
izvajanje kohezijske politike v Republiki Sloveniji (71. člen Uredbe CLLD) – Navodila 
organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike 
v programskem obdobju 2014-2020.

• Ne glede na Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva 
evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, DDV ni upravičen strošek.

Stroški se priznajo v obliki stroškov dela, materiala, naložb, storitev zunanjih izvajalcev 
razen prispevka v naravi, kot določeno v 28. členu Uredbe CLLD.



OMEJITVE
Stroški plač za zaposlene 
za vodenje in 
administracijo operacij
(sorazmerni) pri 
upravičencih NPU, največ 
3% celotnih upravičenih 
stroškov operacije.

Stroški nakupa zemljišč 
lahko predstavljajo 
največ 10% skupnih 

upravičenih stroškov 
operacije.

Stroški storitev 
zunanjih izvajalcev 

(samo za spodaj 
navedene storitve) 
lahko predstavljajo 

največ 10 % 
upravičenih stroškov za 

zadevno operacijo.

Stroški storitev zunanjih izvajalcev za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev, za 
pridobitev gradbene, projektne oziroma tehnične dokumentacije, za svetovanje v zvezi z 
okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti, za geodetska in 
agronomska dela, za arheološka izkopavanja in arheološki nadzor ter za nadzor nad 
izvedbo gradbenih in obrtniških del so upravičeni, če so neposredno povezani s pripravo in 
izvedbo naložbe. Stroški za študije izvedljivosti ostanejo upravičen strošek tudi takrat, ko 
glede na njihove rezultate niso nastali nobeni stroški v okviru izvedbe naložbe.

Prispevek v 
naravi ni 

upravičen 
strošek!



• Pri operaciji, ki vključuje naložbe v infrastrukturo ali produktivne naložbe, se upošteva prvi odstavek 49. člena
Uredbe CLLD, ki pravi: »Podprta naložba se mora uporabljati izključno za namen in dejavnost, za katero je bila
javna podpora izplačana v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU«.

• Podpora operaciji se dodeli na podlagi zahtevka za izplačilo v obliki nepovratne finančne podpore za
kritje upravičenih stroškov, upoštevajoč posebna pravila ESRR. Operacije morajo biti osredotočene na
peto prednostno naložbo, v okviru devete prednostne osi OP EKP 2014-2020, ki se glasi »Vlaganja v
okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.«

• Razliko do 100 % upravičenih stroškov ter neupravičene stroške krije upravičenec kot prijatelj operacije (vodilni
partner) in projektni partnerji iz lastnih sredstev.

• V skladu z drugim odstavkom 28. člena in četrtim odstavkom 35. člena Uredbe CLLD so upravičeni samo stroški,
ki so nastali po oddaji vloge v odobritev na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) (71. člen
Uredbe CLLD).

• Pred vložitvijo posameznega zahtevka za izplačilo nepovratne finančne podpore mora biti operacija, na katero
se zahtevek za izplačilo nanaša, oziroma posamezna aktivnost zaključena. Vsi računi, ki jih upravičenec
uveljavlja v zahtevku za izplačilo, morajo biti plačani in pridobljena morajo biti vsa potrebna dovoljenja.



• Upravičeni stroški posamezne operacije se ne smejo financirati iz drugih javnih ali zasebnih sredstev. Javna

podpora na podlagi tega javnega poziva se ne dodeli in izplača za tiste upravičene stroške, za katere je

upravičenec že prejel sredstva državnega proračuna Republike Slovenije, sredstva Evropske unije ali druga

sredstva (prepoved dvojnega financiranja).Če je upravičenec občina, ki je partnerica LAS STIK, se lastna finančna

sredstva sofinanciranja z vidika Evropske unije ne štejejo za že prejeta javna sredstva Republike Slovenije.

• Pri upravičenih stroških je potrebno upoštevati Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva

evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/navodila-o-

upravicenih-stroskih-1-02.pdf

• Pri določitvi stopnje podpore operacijam se upošteva pravila državnih pomoči. Pri operacijah, kjer končni

prejemnik sredstev ni občina ali druga javna institucija in izpolnjujejo pogoje za državne pomoči, se pomoč

dodeli na podlagi pravila de minimis. Končni prejemnik sredstev lahko na podlagi pravila de minimis pridobi

največ do 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let oziroma prejemniki sredstev, ki delujejo v

cestnoprometnem sektorju, največ do 100.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let.

• Najnižji znesek javne podpore za posamezno operacijo je 5.000 eurov. Kadar vrednost posamezne operacije

znaša več kot 20.000 eurov, se lahko izvaja v dveh fazah, s tem, da posamezni zahtevek za izplačilo ne sme biti

nižji od 5.000 eurov.

http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/navodila-o-upravicenih-stroskih-1-02.pdf


Merila za izbor operacij temeljijo na naslednjih načelih:
• prispevek k doseganju ciljev SLR,
• prispevek k doseganju horizontalnih ciljev,
• okoljska trajnost,
• socialna vzdržnost,
• vključenost partnerjev in
• vpliv na območje LAS.

Pogoj za ocenjevanje vlog je pravočasno prispela administrativno popolna vloga, to je 
vloga, izpolnjena v vseh delih obrazcev in s predloženimi vsemi obveznimi prilogami. 
Ocenjujejo se le pravočasno prispele in administrativno popolne vloge.

Merila za izbiro operacij so: 
• administrativni pogoji
• izločitvena merila 
• specifična merila
• dodatna merila 

Merila za izbor operacij 



ROKI IN NAČIN PRIJAVE

Oddaja vlog:
• poslati priporočeno po pošti na naslov LAS STIK, CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE, 

Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, do vključno  25. 5. 2017 ali

• osebno dostaviti v tajništvu vodilnega partnerja na naslovu CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO 
TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, do vključno 25. 5. 2017 , do 13.00.

Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. 

Na ovojnici vloge mora biti razvidno:
• naslov vlagatelja,

• datum oddaje vloge, ki ga označi pošta (če se pošilja po pošti) ali tajništvo vodilnega partnerja (če se 
dostavi osebno),

• oznaka, ki se glasi: »Ne odpiraj – vloga na 1. javni poziv LAS STIK v letu 2017«. Na ovojnici je lahko 
namesto tega oprema kuverte, ki je del razpisne dokumentacije.

Vloga mora biti predložena v enem tiskanem izvirniku in v elektronski obliki (CD, DVD ali 
USB ključ), ki sta identični.



PRIPOROČILA

• pred pričetkom izdelave predloga operacije preglejte Strategijo lokalnega razvoja LAS 
STIK (cilje, ukrepe, kazalnike in merila), preglejte merila 

• preverite svoj predlog operacije skozi specifična merila (SLR str. 81,82)

• spremljajte informacije na spletni strani www.las-stik.si

• za vse informacije kontaktirajte Vodilnega partnerja LAS STIK (pisarno LAS STIK):
o po telefonu 07/ 34 82 103 in 031/ 647 072: med ponedeljkom in četrtkom med 9 in 15 uro ter v petek 

med 9 in 13 uro.

o Kontaktni osebi: Sanela Halilović in Liljana Omerzu,

o po elektronski pošti: las-stik@ciktrebnje.si,

o osebno po predhodnem dogovoru.

Hvala za vašo pozornost!

http://www.las-stik.si/

