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

V LETU 2016

Kaj so upravičeni stroški in kako zagotovimo trajnost operacije?

januar 2017



Osnovne informacije o javnem pozivu:

• Sofinancirano iz sklada EKSRP

• Skupna višina razpoložljivih sredstev: 408.000 EUR

• Delež sofinanciranja: 85%

• Datum objave javnega poziva: 30. 11. 2016

• Zaključek javnega poziva: 28. 2. 2017

• Zadnja vprašanja do: 24. 2. 2017

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

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


• Upravičeno območje izvajanja: Operacija se lahko izvede na območju LAS STIK, to je na 
območju občin: Dolenjske Toplice, Ivančna Gorica, Trebnje in Žužemberk.

• Upravičenci do podpore so LAS, fizične in pravne osebe (pravne osebe javnega in zasebnega 
prava, NVO, razvojne institucije). 

• Upravičenec in partner/partnerji morata/morajo izpolnjevati sledeče pogoje:
- ima stalno bivališče na območju LAS STIK (če gre za fizično osebo) oziroma ima sedež, 
registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na 
območju LAS STIK (če gre za pravno osebo zasebnega prava) oziroma deluje na območju 
LAS STIK (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). 

• 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



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

UPRAVIČENI STROŠKI



OMEJITVE

Prispevek v naravi v 
obliki zagotavljanja dela, 
blaga in zemljišč ne sme 
presegati 10% skupnih 
upravičenih stroškov 

operacije.

Stroški nakupa zemljišč 
lahko predstavljajo 
največ 10% skupnih 

upravičenih stroškov 
operacije.

Stroški storitev zunanjih 
izvajalcev 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.



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 EKSRP.

Razliko do 100 % upravičenih stroškov ter neupravičene stroške krije upravičenec kot prijatelj

operacije (vodilni partner) in projektni partnerji iz lastnih sredstev.



Upravičeni so samo stroški, ki so nastali po izdaji odločbe, s katero ARSKTRP odobri izvajanje

operacije in izpolnjujejo pogoje za upravičene stroške. V skladu s tretjim odstavkom 59. člena

Uredbe CLLD je datum začetka upravičenosti stroškov storitev zunanjih izvajalcev iz šestega

odstavka 28. člena te uredba 1. januar 2014.

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 omejitve in najvišje priznane vrednosti za posamezno vrsto
upravičenega stroška po 64. členu Uredbe CLLD. Katalog najvišjih priznanih vrednosti je del razpisne
dokumentacije.

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 2.000 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.



STROŠKI DELA

V ta sklop sodijo stroški plač in druge vrste plačil za opravljeno delo 
(podjemne pogodbe, avtorske pogodbe, honorarno delo, študentsko 
delo), povezano izključno s predmetno operacijo.

UPRAVIČENI STROŠKI PO KATEGORIJAH
Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (sklad EKSRP in sklad ESPR) (v nadaljevanju Navodila)



Stroški plač ter druga povračila stroškov so upravičeni do sofinanciranja, kadar v okviru izvajanja 
posamezne aktivnosti operacije nastanejo stroški dela nosilca, partnerja ali njegovih zaposlenih 
v zvezi z delom na operaciji.

STROŠKI PLAČ

Zajemajo:

 plače z vsemi pripadajočimi davki in prispevki delavca

in delodajalca – v celoti ali pa v deležu dela na

operaciji;

 povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med

delom, prevoz na delo in z dela, potni stroški) – v

celoti ali pa v deležu dela na operaciji;

 nadomestila plače (boleznine do 30 dni)

 premije kolektivnega dodatnega pokojninskega

zavarovanja (če je za delodajalca zakonsko obvezno, v

nasprotnem primeru ni upravičen strošek)

 drugi osebni prejemki v skladu z veljavno zakonodajo

(regres za letni dopust ipd., v primeru delnega dela na

operaciji v sorazmernem deležu).

Stroški, ki niso upravičeni do sofinanciranja, so:

 prispevki za zavarovalne premije, kot npr. življenjska,

nezgodna in druga zavarovanja, drugo dodatno

zdravstveno in pokojninsko zavarovanje,

prostovoljno zavarovanje;

 odpravnine;

 solidarnostne pomoči;

 različne bonitete;

 letne stimulacije in druge nagrade;

 jubilejne nagrade.

Stroški službenih potovanj

Povračila stroškov potovanj in dnevnic, povezanih z operacijo lahko

upravičenec uveljavlja samo za pri njem zaposlene osebe. Praviloma velja, da

je treba izbrati najbolj ekonomičen način prevoza in bivanja. Dnevnice za

potovanje in bivanje so upravičen strošek, če jih upravičenec zaposlenim

dejansko tudi izplača.



Dokazila o nastanku stroškov plač

Dokazila za preverjanje upravičenosti stroškov 
so naslednja:

• kopija podpisane in žigosane plačilne liste 
zaposlenih

• pravilno izpolnjen potni nalog (v primeru 
službenega potovanja)

• kopije pogodb o zaposlitvi z morebitnimi aneksi 
ali drug pravni akt, s katerim je zaposlena oseba 
razporejena na delo na operaciji

• časovnice/poročila o opravljenem delu z 
izračunom urne postavke

• izdelki, ki so rezultat določenih aktivnosti 
(tiskani material, CD, zapisniki sestankov, liste 
prisotnih, programi projekta s časovnico, 
fotografije, sklep o začetku postopka javnega 
naročila, poročilo o izboru ponudnika s pogodbo 
ipd.).

Dokazila o plačilu:

• dokazila o plačilu vseh stroškov delodajalca 
(bančni izpis plačilnih nalogov, …)

• in kopija REK obrazca



To so stroški dela, ki jih izvedejo zunanji izvajalci.

Dokazila o nastanku stroškov:

DRUGE VRSTE PLAČIL ZA OPRAVLJENO DELO

Zajemajo:
- delo po avtorski pogodbi;

- honorarno delo;

- delo po podjemni pogodbi;

- delo preko študentskega servisa.

Dokazila za preverjanje upravičenosti stroškov so naslednja:

• kopija pogodbe o honorarnem delu

• kopija avtorske pogodbe

• kopija podjemne pogodbe

• napotnica študentskega servisa in kopija računa študentskega 
servisa

• obračun (avtorskega) honorarja

• časovnice/poročila o opravljenem delu

• izdelki, ki so rezultat določenih aktivnosti (tiskani material, CD, 
zapisniki sestankov, liste prisotnih, programi projekta s 
časovnico, fotografije, sklep o začetku postopka javnega 
naročila, poročilo o izboru ponudnika s pogodbo ipd.).

Dokazila o plačilu:

• dokazila o plačilu vseh stroškov delodajalca (bančni izpis 
plačilnih nalogov, …)

• in kopija REK obrazca



STROŠKI MATERIALA, NALOŽB IN STORITEV

V ta sklop sodijo stroški nastali z izvedbo operacije. Gre za stroške nakupov materiala, nove opreme
in strojev, najema opreme, gradnja nepremičnin, stroški promocije operacije, stroški obveščanja
javnosti o operaciji in druge storitve.

Stroški se izkazujejo z izdanimi računi, ki morajo vsebovati podrobno specifikacijo nabavljenega
materiala ali popis opravljenih del. Če na računu ni podrobne specifikacije se lahko priloži tudi
dobavnica ali naročilnica, če je iz računa razviden sklic na te dokumente.

Obveznost izdaje računa in njegove sestavine določa Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1),
Slovenski računovodski standardi (SRS2006) in Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1).
Obvezni podatki na računu, kateri je izdan drugemu podjetju so navedeni v Navodilih na str. 8.

UPRAVIČENI STROŠKI PO KATEGORIJAH



Dokazila o nastanku stroškov:

Dokazila za preverjanje upravičenosti stroškov so naslednja:

•kopija računa, elektronskega računa oziroma e-računa za 
kupljen material, kupljeno ali najeto opremo in izvedene 
storitve, potrjen s strani LAS

•kopije pogodb z zunanjimi izvajalci, kadar se računi nanašajo 
na pogodbo

•kopije naročilnic ali ponudb, ki so bili podlaga za izdajo računa

•kopija končne gradbene situacije, potrjene s strani 
upravičenca, izvajalca in nadzornika del, v primeru gradnje

•fotografije stanja na terenu pred gradnjo kot tudi med samimi 
fazami in po zaključku gradnje, ki dokazujejo opravljeno delo 
oziroma izvedeno storitev

•projekt izvedenih del

•knjigo obračunskih izmer, v primeru vseh vrst gradenj in 
rekonstrukcij, v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov

•v primeru postopka javnega naročanja vso dokumentacijo o 
izvedenem javnem naročilu

•izdelki, ki so rezultat določenih aktivnosti (npr. tiskani 
materiali, prezentacije s predavanj, druga tiskana gradiva, kjer 
je to smiselno)

Dokazila o plačilu:

•bančni izpis plačilnih nalogov

•blagajniški prejemek

•kompenzacije, asignacije, pobot, ...

•konto kartica izdajatelja računa v primeru, da iz dokazila ni 
razviden sklic plačila



STROŠKI PRISPEVKA V NARAVI

Prispevek v naravi se lahko zagotovi v obliki dela, blaga in zemljišč. In ne sme presegati 10%

skupnih upravičenih stroškov za zadevno operacijo.

UPRAVIČENI STROŠKI PO KATEGORIJAH

Za prispevek v naravi ni prejeto plačilo, prav tako ni podprto z

računi ali enakovrednimi dokumenti, vendar morajo biti

izpolnjeni naslednji pogoji:

 javna podpora, plačana operaciji, ki vključuje prispevke v

naravi, ne presega skupnih upravičenih izdatkov brez

prispevkov v naravi ob koncu operacije;

 vrednost, pripisana prispevkom v naravi, ne presega

splošno priznanih vrednosti le teh na zadevnem trgu;

 vrednost prispevka in njegovo izročitev je mogoče

neodvisno oceniti in preveriti;

 pri prispevkih v naravi v obliki neplačanega dela se

vrednost navedenega dela opredeli ob upoštevanju

preverjenega porabljenega časa ter stopnje nadomestila za

enakovredno delo.

V primeru neplačanega prostovoljnega dela se vrednost 
tega dela opredeli ob upoštevanju porabljenega časa 
ter običajne urne in dnevne postavke za opravljeno 
enakovredno delo, pod pogojem, da je bilo zadevno 
delo opravljeno.



Dokazila o nastanku stroškov:

Dokazila za preverjanje upravičenosti stroškov za 
prispevek v naravi so naslednja: 

• izjava o prispevku v naravi s številom ur, po dnevih in 
vrstah aktivnosti / , ki je potrjena s strani LAS-a

•dokazilo o višini urne postavke, ki omogoča presojo 
njene ustreznosti glede na običajne postavke za 
enakovredna dela

•potrdilo neodvisnega pooblaščenega cenilca ali 
uradnega organa z ustreznimi pooblastili v primeru 
zagotavljanja zemljišč

•v primeru zagotavljanja blaga dokazilo o vrednosti 
istovrstnega blaga na trgu (katalogi, ceniki, ponudbe, 
…)

•fotografije izdelka, nepremičnine, opravljanja del – če 
je mogoče, pa se dokončan izdelek predloži.



STROŠKI NAKUPA ZEMLJIŠČ

Nakup zemljišča je upravičen strošek, če obstaja neposredna povezava s cilji zadevne operacije.
Potrebno je pridobiti tudi potrdilo oziroma poročilo uradno priznanega cenilca z ustrezno licenco
ali pooblaščenega uradnega organa, da cena zemljišča ne presega tržne vrednosti.

Stroški nakupa zemljišč lahko predstavljajo največ 10% upravičenih stroškov za zadevno
operacijo.

Dokazila o nastanku stroškov:

UPRAVIČENI STROŠKI PO KATEGORIJAH

Dokazila za preverjanje upravičenosti stroškov za 
nakup zemljišč so naslednja:

• cenitveno poročilo uradno priznanega cenilca z 
ustrezno licenco oziroma ocenjevalca nepremičnin

• kopija overjene kupoprodajne pogodbe v obliki 
notarskega zapisa oz. v drugih primerih s podpisom, 
overjenim pri notarju, tako da je primerna za 
vknjižbo v zemljiško knjigo

• vpis lastništva v zemljiško knjigo

Dokazila o plačilu:

• dokazilo o plačilu kupnine



STROŠKI STORITEV ZUNANJIH IZVAJALCEV – SPLOŠNI STROŠKI
V to kategorijo stroškov spadajo vsi stroški opravljenih storitev arhitektov, inženirjev in svetovalcev, za
pridobitev gradbene, projektne oziroma tehnične dokumentacije, stroški 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. Ti
stroški so upravičeni, če so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe.

Ti stroški lahko predstavljajo največ 10% upravičenih stroškov za zadevno operacijo.

Dokazila o nastanku stroškov:

UPRAVIČENI STROŠKI PO KATEGORIJAH

Dokazila za preverjanje upravičenosti stroškov so naslednja: 

•kopija računa, elektronskega računa oziroma e-računa za 
opravljene storitve, potrjen s strani LAS

•kopije pogodb z zunanjimi izvajalci, kadar se računi nanašajo na 
pogodbo

•kopije naročilnic ali ponudb, ki so bili podlaga za izdajo računa

•v primeru postopka javnega naročanja vso dokumentacijo o 
izvedenem javnem naročilu

•izdelek, ki je rezultat opravljene storitve (PGD dokumentacija 
mora biti priložena že ob oddaji vloge)

Dokazila o plačilu:

•bančni izpis plačilnih nalogov

•blagajniški prejemek

•kompenzacije, asignacije, pobot, ...

•konto kartica izdajatelja računa v primeru, da iz dokazila ni 
razviden sklic plačila



INVESTICIJE
GRADBENA DELA

Gradbena in obrtniška dela so upravičen strošek, če:

 je upravičenec pridobil ustrezno tehnično dokumentacijo in dovoljenje za naložbo (obvezna priloga je popis del, izjava o
lastništvu/služnosti),

 so bila dela izvedena skladno s predpisi, ki urejajo prostor, graditev objektov, varstvo okolja varstvo kulturne dediščine in
ohranjanje narave,

 če upravičenec ni lastnik oziroma ni edini lastnik mora predložiti soglasje lastnika ali solastnika naložbe,

 če upravičenec kandidira za pridobitev sredstev izgradnjo mora predložiti investicijsko tehnično dokumentacijo, iz katere je
razvidna:

 lokacija naložbe,

 tehnična rešitev z detajli predvidenih posegov in popisom del,

 projektantski predračun oz. predračun za načrtovano naložbo,

 overjeno kopijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja glede na naložbo, ki se glasi na vlagatelja.

 če vključuje nakup zemljišč, strošek ne sme presegati 10 % upravičenih stroškov.

UPRAVIČENI STROŠKI PO KATEGORIJAH



V kolikor vlagatelj kandidira na pridobitev sredstev samo za dokončanje naložbe, mora biti iz priložene investicijsko tehnične

dokumentacije razvidno še:

 popis del in stroškov za celotno naložbo,

 v primeru fazne gradnje, mora biti priložene natančen popis o že izvedenih aktivnostih in o vrednosti že izvedenih del, ki ga

sestavi pooblaščen projektant ali nadzornik,

 kadar gre za naložbe v novogradnje oz. adaptacije prostorov in nakupu pripadajoče opreme, ki se nahajajo ali se bodo nahajali

v objektih zgrajenih tudi za druge namene, se od vseh skupnih stroškov izgradnje oz. adaptacije celotnega objekta (skupni

prostori, streha, fasada, ipd.) kot upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino

objekta, ki jo ti prostori zasedajo.

Po zaključku del – dokončanju

naložbe mora upravičenec

predložiti uporabno dovoljenje in

upravljavski načrt.

V primeru, da je upravičenec Občina, izpolni naslednje specifične

pogoje: imeti mora izdelan investicijski načrt skladno s predpisom,

ki ureja enotno metodologijo za pripravo in obravnavo investicijske

dokumentacije na področju javnih financ.

Prav tako mora, v primeru da je upravičenec investicije občina, imeti

investicijo uvrščeno v Načrt razvojnih programov (NRP) že ob

oddaji vloge.



NAKUP OPREME

Nakup nove opreme je upravičen strošek, v kolikor se v celoti uporablja za operacijo.

Pri nakupu opreme mora upravičenec dokazati vključitev opreme v opravljanje dejavnosti. Ob prijavi mora predložiti predračune za

kupljeno opremo, ki je predmet investicije.

DRŽAVNA POMOČ »DE MINIMIS«
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.



STROŠKOVNIK OPERACIJE (PRIJAVNICA B)

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.

Vsaka glavna aktivnost operacije mora biti ovrednotena v stroškovniku (vsebovati mora vse
podaktivnosti, ki morajo biti ovrednotene) – v kolikor niso ovrednotene v stroškovniku, strošek,
ki bo nastal z izvedbo aktivnosti, ne bo priznan

Navodila za izdelavo stroškovnika najdete v Navodilih prijaviteljem za pripravo operacij na 1.
javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja na območju LAS
STIK v letu 2016 na str. 29 in 30.



Operacija predstavlja niz aktivnosti, ki so z uporabo razpoložljivih finančnih sredstev v določenem časovnem
obdobju usmerjene v dosego jasno opredeljenih ciljev. Pri vsaki pripravi operacij mora biti:

• jasno opredeljeno komu je namenjena in kdo so njeni končni uporabniki,

• opisan sistem upravljanja in način financiranja,

• vzpostavljen sistem spremljanja in vrednotenja in

• zagotovljena trajnost operacije, po zaključku EU financiranja

Upravičenec, ki prejme podporo na podlagi tega javnega poziva, mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga 
za izplačilo podpore, hraniti še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila podpore, če ni v skladu s shemo 
državnih pomoči opredeljeno drugače. Upravičenec, ki krši to obveznost, mora v proračun Republike 
Slovenije vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

TRAJNOST OPERACIJE

Javni poziv – točka 3.4.
Pogoji glede predloga
operacije



TRAJNOSTNI VIDIK 
OPERACIJE

(Specifična merila,  SLR str. 82)

TRAJNOST OPERACIJE

Rezultati operacije zagotavljajo 
nadaljnje izvajanje vsebin ali omogočajo 

izvajanje novih operacij (zagotovljeno 
upravljanje skupnih kapacitet, 

zagotovljeno trženje novih produktov in 
storitev,...)

Rezultati operacije omogočajo nadaljnje 
izvajanje vsebin (oblikovane metode in 

orodja, promocijski material,...)

Operacija ne izkazuje trajnosti



• stroški materiala, opreme in storitev, namenjenih za zasebno rabo,

• splošni upravni stroški,

• obresti za dolgove,

• davek na dodano vrednost,

• stroški priprave vloge in zahtevka za izplačilo,

• rabljena oprema in mehanizacija,

• štipendije in nagrade,

• naročnine na časopise in drugo periodiko,

• stroški izobraževanj in usposabljanj, ki niso neposredno povezani z aktivnostmi operacije in

• stroški izdelave dokumentacije, študij, analiz, ocen, strategij in drugih podobnih raziskav, kadar niso 
neposredno povezane z določeno operacijo.

NEUPRAVIČENI STROŠKI



OBDOBJE TRAJANJA OPERACIJE 

• 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 pravnomočnosti odločbe
o potrditvi operacije s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Obdobje
trajanja operacije mora vključevati čas za izvedbo glavnih aktivnosti ter čas za
administrativni zaključek operacije.



• Operacije morajo biti partnerske.
 Vsi partnerji morajo imeti aktivno vlogo v operaciji, kar pomeni, da morajo v času izvajanja 

operacije opraviti najmanj eno aktivnost in tudi pokrivajo stroške operacije, ki se nanašajo na 
aktivnosti partnerja ali prispeva k izvedbi operacije v obliki prispevka v naravi. Ne morejo pa samo 
sofinancirati operacije.

 Pri pripravi in izvedbi predlaganih operacij upoštevajte partnerska načela sodelovanja – skupno 
načrtovanje, skupno izvajanje, skupno osebje, skupno financiranje

 V primeru, ko gre za operacijo, ki se lahko izvede v okviru drugega glavnega ukrepa Programa 
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, so upravičenci do podpore LAS ali 
skupina fizičnih oziroma pravnih oseb, ki izvaja operacijo za skupno korist oziroma uporabo
(utemeljena mora biti dodana vrednost operacije, kot so skupni interes, skupina upravičencev, 
dostop javnosti do rezultatov operacije, inovativne značilnosti operacije na lokalni ravni, 
razpoložljivost proračuna ali integrirane operacije, da se tovrstna operacija izvaja v okviru tega 
javnega poziva). Za skupino fizičnih in skupno pravnih oseb se šteje skupina, ki je sestavljena 
najmanj iz treh članov. 

• Zaželeno je, da so v pripravo in izvedbo operacije vključeni partnerji iz vseh treh 
sektorjev (javni, ekonomski ter civilna družba in fizične osebe).



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 28. 2. 2017 ali

• osebno dostaviti v tajništvu vodilnega partnerja na naslovu CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO 
TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, do 28. 2. 2017, do 12.00.

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«. Na ovojnici je lahko namesto tega 
oprema kuverte, ki je del razpisne dokumentacije.

Vloga je 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),

• 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 - po elektronski pošti: las-stik@ciktrebnje.si,
o - osebno po predhodnem dogovoru.

Hvala za vašo pozornost!

Strategija lokalnega razvoja (SLR)

je temeljni dokument za izvajanje pristopa CLLD na območju, ki ga pokriva. Izdelana je na osnovi zaključkov izvedenih delavnic,

prejetih idejnih predlogov operacij in usmeritev nacionalnih strateških dokumentov. V njej so opredeljena tematska področja

ukrepanja, cilji, ukrepi, kazalniki in akcijski načrt. Strategija temelji na lokalnih razvojnih potencialih, definiranih problemih območja

in izraženih potrebah. Sodelovanje lokalnih akterjev pri pripravi in izvajanju SLR ter aktivno vključevanje lokalnih virov je ključno za

doseganje opredeljenih ciljev, ki spodbujajo inovativne zgodbe na trajnostni način.

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

