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

V LETU 2020

Delavnice za predstavitev 1. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega 
razvoja na območju LAS STIK v letu 2020

julij, 2020



OSNOVNE INFORMACIJE O JAVNEM POZIVU

Sofinancirano iz sklada EKSRP

Skupna višina razpoložljivih sredstev 479.364,96 EUR

Delež sofinanciranja 85%

Zaključek javnega poziva 19. 10. 2020

Zadnja vprašanja do 15. 10. 2020

Razpisna dokumentacija www.las-stik.si



PREDMET SOFINANCIRANJA
Tematsko 
področje

Cilj Ukrep Razpoložljiva 
sredstva

RAZVOJ 
OSNOVNIH 
STORITEV

C 2.1.1: Povečati število / spodbuditi razvoj novih 
produktov, povezanih z lokalnim okoljem

U2.1.: Krepitev znanja in prenos dobrih praks pri 
povezovanju ter razvoj novih inovativnih produktov in 
lokalne infrastrukture

300.000

C 2.2.1: Izboljšanje trženja lokalnih proizvodov in 
storitev, prepoznavnost območja 

U2.2.: Ohranjanje kulturne dediščine na podeželju  z 
razvojem dejavnosti za prosti čas, turizem in kulturo

79.364,96

VARSTVO OKOLJA 
IN OHRANJANJE 
NARAVE

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 

100.000

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.



C 2.1.1. Povečati število / spodbuditi razvoj novih produktov, povezanih z 
lokalnim okoljem (SLR str. 44, 45)

Izrabiti in nadgraditi obstoječe objekte, programe, vsebine. Ustvariti boljšo
prepoznavnost območja navznoter in navzven. Uvajanje inovativnih
promocijskih modelov, spodbujanje zelenega turizma, ipd.

U 2.1. Krepitev znanja in 
prenos dobrih praks pri 
povezovanju ter razvoj 

novih inovativnih 
produktov in lokalne 

infrastrukture (SLR str. 59)

2. RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV

KAZALNIKI (SLR str. 48)

Število razvitih novih 
produktov

Število izvedenih 
delavnic

Število vključenih 
udeležencev

Razpoložljiva sredstva

(EUR)

300.000



C 2.2.1. Izboljšanje trženja lokalnih proizvodov in storitev, prepoznavnost 
območja (SLR str. 45)

Vzpostaviti večji delež lokalne samooskrbe. Spodbujanje izobraževanj o pridelavi
hrane, sonaravnem kmetovanju, izboljšanju ekonomske uspešnosti kmetij.

U 2.2. Ohranjanje 
kulturne dediščine na 
podeželju z razvojem 
dejavnosti za prosti 

čas, turizem in kulturo 
(SLR str. 59, 60)

2. RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV

KAZALNIKI (SLR str. 48)

Število razvitih 
dejavnosti

Število izvedenih 
delavnic

Razpoložljiva sredstva

(EUR)

79.364,96



3. VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE

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)

KAZALNIKI (SLR str. 48)
Število razvitih inovativnih 

produktov povezovanja med 
podeželjem in mestom

Razpoložljiva sredstva

(EUR)

100.000



NOVA DELOVNA MESTA

• delovno mesto mora biti vezano na operacijo oziroma na zagotavljanje trajnosti operacije

• ustvarjeno delovno mesto je po zaključku operacije dokazljivo z M1/M2 obrazci, priloži se 
tudi pogodba iz katere mora biti razvidno, da je novo delovno mesto vezano na operacijo

• za eno ustvarjeno delovno mesto se šteje 1 PDM

• delovno mesto je potrebno zagotavljati še najmanj 3 leta po izplačilu zadnjega zahtevka za 
operacijo

• obveznost je vezana na delovno mesto in ne na osebo zaposleno na tem delovnem mestu



UPRAVIČENCI

• UPRAVIČENCI do podpore so LAS, fizične in pravne osebe

• Upravičenci morajo izpolnjevati sledeče pogoje:

- imajo 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),

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

• Prijavitelji lahko predlagajo za sofinanciranje operacije, ki jih bodo izvedli s partnerji. 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.



Prijavitelj in partnerji niso upravičeni do sodelovanja v javnem pozivu, če:

• imajo neporavnane obveznosti do države (v skladu s 15 točko 29. člena Uredbe CLLD ima 
lahko upravičenec, ki je pravna ali fizična oseba, na dan oddaje vloge do 50 eurov 
neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti do države),

• so v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidaciji,

• jim je bilo s pravnomočno in dokončno sodbo dokazano kaznivo dejanje prevare, 
podkupovanja, vpletenosti v kriminalno ali drugo nezakonito dejavnost,

• so krivi lažnega prikazovanja zahtevanih podatkov, da bi sodelovali na javnem pozivu ali pa 
teh podatkov niso prikazali,

• so že prejeli sredstva za financiranje predlagane operacije iz drugih virov,

• so podjetje v težavah v skladu z 2. členom Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 
2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na 
podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1).

• jim to ne dopušča 52. člen Uredbe CLLD.



UPRAVIČENO OBMOČJE IZVAJANJA:

Operacija se lahko izvede na območju LAS STIK, to je na območju občin:

Promocija, ki se neposredno navezuje na izvajanje operacije, se lahko izvaja na
celotnem programskem območju, kar pomeni, da se promocija lahko izvaja na
območju celotne Slovenije, razen v naseljih z več kot 10.000 prebivalci, vendar ne sme
presegati 10 % upravičenih stroškov za zadevno operacijo.

OBČINA UPRAVIČENA NASELJA

Dolenjske Toplice vsa naselja v občini

Ivančna Gorica vsa naselja v občini

Trebnje vsa naselja v občini

Žužemberk vsa naselja v občini



OBLIKA IN OBSEG SOFINANCIRANJA

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

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

Pri upravičenih stroških je potrebno upoštevati omejitve in najvišje priznane vrednosti za
posamezno vrsto upravičenega stroška po 64. členu Uredbe CLLD.



Najvišji znesek javne podpore za posamezno operacijo je do
100.000 eurov. 

Sredstva se dodeljujejo skladno s pravili, postopki in kriteriji LAS STIK največ do višine 
razpoložljivih razpisanih sredstev na posameznem ukrepu.

Kadar vrednost posamezne operacije znaša več kot 20.000 eurov, se lahko izvaja v treh fazah, s 
tem, da posamezni zahtevek za izplačilo ne sme biti nižji od 5.000 eurov.

Najnižji znesek javne podpore za posamezno operacijo je 2.000 eurov.



OMEJITVE STROŠKOV

Stroški nakupa zemljišč 
lahko predstavljajo 10 % 

skupnih upravičenih 
stroškov.

NAKUP 
ZEMLJIŠČ

Prispevek v naravi v obliki 
zagotavljanja dela, blaga in zemljišč 

se prizna v skladu z 69. členom 
Uredbe 1303/2013/EU. Prispevek v 

naravi lahko predstavlja do 15% 
skupnih upravičenih stroškov 

operacije.

PRISPEVEK 
V NARAVI

Stroški za namen koordinacije in 
vodenja operacije lahko zajemajo 
največ 10 % upravičenih stroškov

za zadevno operacijo.

KOORDINACIJA 
IN VODENJE

Stroški promocije na programskem 
območju, ki se neposredno navezujejo na 

izvajanje operacije, lahko zajemajo 
največ 10% upravičenih stroškov za 

zadevno operacijo.

PROMOCIJA

Stroški storitev zunanjih izvajalcev 
(samo za spodaj navedene storitve) 

lahko predstavljajo največ 10 % 
upravičenih stroškov za zadevno 

operacijo.

STROŠKI STORITEV 
ZUNANJIH IZVAJALCEV 

– SPLOŠNI STROŠKI

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.



OBDOBJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV

Upravičeni so samo stroški, ki so nastali po vložitvi vloge za odobritev operacije na ARSKTRP. 

Operacija ne sme biti fizično dokončana ali v celoti izvedena pred izdajo odločbe s katero
ARSKTRP odobri izvajanje operacije.

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.

Upravičenec mora izvesti operacijo vse aktivnosti najkasneje do 31. maja 2023,
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.

Rok za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo 30. junij 2023.



Podpora operaciji se dodeli na podlagi zahtevka za izplačilo v obliki nepovratne finančne
podpore za kritje upravičenih stroškov, upoštevajoč posebna pravila EKSRP (od 55. do 66.
člena 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.

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

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«.



DVOJNO SOFINANCIRANJE

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.

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.

Pomoč de minimis se šteje za dodeljeno z dnem izdaje odločbe o pravici do sredstev, ki jo izda
ARSKTRP.



UPRAVIČENI STROŠKI 

• Uredba CLLD

• Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (sklad
EKSRP in sklad ESPR)

• Pravilnik o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, Priloga 1: Katalog
stroškov in najvišjih priznanih vrednosti

• Pravilnik o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov
kmetijske in gozdarske mehanizacije, Priloga 1: Seznam kmetijske in gozdarske
mehanizacije ter katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije



TIPI UPRAVIČENIH STROŠKOV:

1. stroški dela,

2. stroški materiala, naložb in storitev,

3. stroški prispevka v naravi,

4. stroški nakupa zemljišč,

5. stroški vodenja in koordinacije operacije,

6. stroški promocije,

7. stroški storitev zunanjih izvajalcev – splošni stroški



STROŠKI DELA

• Stroški plač (zaposlenih pri prijavitelju in partnerjih):
- plača zaposlenega z davki in prispevki, izdatki za prehrano in prevozom na delo

- stroški službenih potovanj (nalog za službeno potovanje)

• Druge vrste plačil za opravljeno delo (stroški dela, ki jih izvedejo zunanji izvajalci):
- delo po avtorski pogodbi

- honorarno delo

- delo po podjemni pogodbi

- delo prek študentskega servisa

Dokazila (Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD):

pogodbe, aneksi, plačilne liste, REK obrazci, časovnice, potni nalog, dokazila o plačilu,
dokazila o izvedbi (priloženi izdelki, fotografije, liste prisotnosti,…),…



STROŠKI MATERIALA, NALOŽB IN STORITEV

• nakup materiala,

• nakup nove opreme in strojev

• najem opreme,

• gradnje nepremičnin,

• stroški promocije operacije,

• stroški obveščanja javnosti o operaciji in druge storitve

Dokazila (Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD):

ponudbe, računi, pogodbe, dokazila o plačilu, dokazila o izvedbi (priloženi izdelki,
fotografije,…)



STROŠKI PRISPEVKA V NARAVI

• v obliki zagotavljanja dela, blaga in zemljišč 

• ni prejeto plačilo, prav tako ni podprto z računi ali enakovrednimi dokumenti

• vrednost prispevka in njegovo izročitev je mogoče neodvisno oceniti in preveriti

• ne sme presegati 15% skupnih upravičenih stroškov za zadevno operacijo

• strošek prispevka v naravi v obliki zagotavljanja dela, se prizna največ do višine, določene v 
Zakonu, ki ureja prostovoljstvo:
• 13 evrov za uro organizacijskega dela,

• 10 evrov za uro vsebinskega dela,

• 6 evrov za uro drugega prostovoljskega dela

Dokazila (Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD):
izjava o prispevku v naravi s časovnico, potrdilo neodvisnega cenilca ali uradnega organa z ustreznimi 
pooblastili (zagotavljanje zemljišč), dokazila o vrednosti istovrstnega blaga na trgu, dokazila o izvedbi 
(izdelki, fotografije, liste prisotnosti,…) 



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 zadevne 
operacije.

Dokazila (Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD):

cenitveno poročilo, kupoprodajna pogodba, vpis lastništva v zemljiško knjigo, dokazilo o plačilu



STROŠKI VODENJA IN KOORDINACIJE OPERACIJE

• aktivnosti namenjene organizaciji, usklajevanju, nadziranju operacije
• strošek dela, strošek opravljene storitve ali kot strošek prispevka v naravi
• lahko predstavljajo največ 10% upravičenih stroškov zadevne operacije.

STROŠKI PROMOCIJE

• aktivnosti namenjene informiranju, predstavitvi operacije (organizacija prireditev,
novinarskih konferenc, spletna stran operacije, objave v medijih, promocijsko
gradivo,…)

• strošek dela, strošek opravljene storitve ali kot strošek prispevka v naravi
• lahko predstavljajo največ 10% upravičenih stroškov zadevne operacije
• lahko se izvedejo izven območja LAS



STROŠKI STORITEV ZUNANJIH IZVAJALCEV – SPLOŠNI STROŠKI

• 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

• za nadzor nad izvedbo gradbenih in obrtniških del so upravičeni, če so neposredno
povezani s pripravo in izvedbo naložbe

• lahko predstavljajo največ 10% upravičenih stroškov zadevne operacije



NEUPRAVIČENI STROŠKI

Do podpore niso upravičeni naslednji stroški:

• 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.



POGOJI GLEDE PREDLOGA OPERACIJE
Operacija mora biti skladna s cilji EKSRP, prispevati mora k uresničevanju ciljev, določenih v SLR
in imeti merljive cilje z jasnimi učinki in rezultati.

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.

Za izbiro operacij je pomembno, da so cilji, izvedbene aktivnosti, kazalniki uspešnosti ter
finančna in terminska izvedljivost operacije, jasno določeni. Zelo pomembno je, da je opis in
obseg stroškov skladen z vsebino operacije. Prav tako je pomemben učinek operacije na
izvajanje celotne strategije lokalnega razvoja, aktivna vključenost lokalnega prebivalstva in
institucij, inovativen pristop ali vsebina operacije ter trajnostna naravnanost projektnih
aktivnosti in rezultatov.



V skladu z 10. odstavkom 29. člena Uredbe CLLD, morajo biti vsa potrebna dovoljenja oziroma
soglasja, kot jih za izvedbo operacij določajo področni predpisi, izdana najpozneje do zaključka
izbirnega postopka na ravni odločanja v LAS. Če je za operacijo predpisano gradbeno dovoljenje
v skladu z zakonom, ki ureja graditev, mora biti pravnomočno gradbeno dovoljenje priloženo ob
oddaji vloge.

Pri tem je potrebno upoštevati področno zakonodajo, odvisno od tega za kakšen tip operacije
gre (npr. pri gradnji je potrebno upoštevati zakon, ki ureja graditev objektov, pri posegih v
kulturno dediščino je potrebno upoštevati zakonodajo s področja varovanja kulturne dediščine,
itd.).

Če gre za operacijo, ki se lahko izvede v okviru glavnega ukrepa Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, mora biti v vlogi za odobritev (sofinanciranje)
operacije utemeljena 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.



AKTIVNOSTI

• navedite aktivnosti v operaciji, ki so potrebne za izvedbo operacije 

• aktivnosti operacije so podlaga za nastanek stroškov

• operacija je lahko razdeljena v tri faze, znotraj faz pa so opredeljene aktivnosti

Kadar vrednost posamezne operacije znaša več kot 20.000 eurov, se lahko izvaja v treh fazah, s tem, da 
posamezni zahtevek za izplačilo ne sme biti nižji od 5.000 eurov. Najnižji znesek javne podpore za 
posamezno operacijo je 2.000 eurov.

Vsaka faza mora predstavljati zaključeno celoto!

• navedite partnerje, ki bodo sodelovali pri izvedbi posamezne aktivnosti (partnerji prispevajo 
finančno in strokovno k izvedbi operacije) 



INVESTICIJE

V kolikor operacija vsebuje investicijo je potrebno:

• obrazložiti, zakaj je potrebna investicija za dosego zastavljenih ciljev in kazalnikov

• navesti lokacijo investicije

• priložiti investicijsko dokumentacijo

• pravnomočno gradbeno dovoljenje mora biti pridobljeno in priloženo ob oddaji vloge na 
LAS

• v kolikor je potrebno, priložiti ostala potrebna dovoljenja, soglasja 

• navesti podatke in priložiti dokazila o lastništvu lokacije in investicije 

• občine in KS morajo priložiti DIIP in NRP oz. izjavo o uskladitvi NRP ob prvem zahtevku

• upoštevati je potrebno Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, v primeru, da 
stroški niso vključeni v Katalogu je potrebno pridobiti in priložiti tri ponudbe



STROŠKOVNIK OPERACIJE
Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (sklad EKSRP in sklad ESPR)
Navodila prijaviteljem za pripravo operacije na 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju 
LAS STIK v letu 2020

• aktivnosti operacije so podlaga za nastanek stroškov (vsebovati mora vse aktivnosti in podaktivnosti, ki 
morajo biti ovrednotene) – v kolikor niso ovrednotene v stroškovniku, strošek, ki bo nastal z izvedbo 
aktivnosti, ne bo priznan

• 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.

• stroškovnik operacije mora temeljiti na podlagi dokazil o predračunski vrednosti operacije

• v kolikor se operacija izvaja v več fazah, je potrebno izdelati stroškovnik za vsako fazo posebej

• navedeni partnerji, pri posameznem strošku (partnerji prispevajo finančno in strokovno k izvedbi 
operacije) 



DOKAZILA O PREDRAČUNSKI VREDNOSTI 
OPERACIJE

Praviloma se za vsak strošek v vlogi priloži tržno primerljive ponudbe.

Upravičenci k vlogi ne prilagajo ponudb kadar:
• gre za stroške dela osebja,
• gre za vrste stroškov, ki so predpisani s strani države ali lokalne skupnosti,
• gre za stroške prispevka v naravi.

Upravičenci k vlogi priložijo eno ponudbo kadar:
• gre za vrsto stroška, za katero je na trgu le en ponudnik,
• gre za stroške kmetijske in gozdarske mehanizacije opredeljene v Pravilniku o seznamu 

kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske 
mehanizacije ter Pravilniku o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti,

• upravičenci so naročniki v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.



DOKAZILA O PREDRAČUNSKI VREDNOSTI 
OPERACIJE

Kadar gre za strošek katerega vrednost upravičenega stroška ne presega 2.000 €
upravičenci namesto tržno primerljivih pisnih ponudb lahko vlogi za odobritev operacije
priloži eno vabilo k dajanju ponudb ali katalog ali oglas, kot ga določa zakon, ki ureja
obligacijska razmerja.

V primeru zbiranja treh ponudb morajo upravičenci vsem potencialnim ponudnikom poslati
enako povpraševanje z navedenimi minimalnimi zahtevami. Ponudbe so tržno primerljive,
če vsebujejo vse zahteve, ki jih je upravičenec navedel v povpraševanju. Pri izračunu višine
upravičenih stroškov se upošteva vrednost najugodnejše ponudbe. Če ponudba ne vsebuje
minimalnih zahtev, ni ustrezna.

Kadar upravičenci k vlogi ne priložijo po tri tržno primerljive pisne ponudbe morajo vlogi za
odobritev operacije priložiti utemeljitev, iz katere je razvidno, zakaj niso priložili po tri tržno
primerljive pisne ponudbe



OBVEZNE PRILOGE, KI IZHAJAJO IZ PREDPISOV EU ALI NACIONALNE ZAKONODAJE GLEDE NA TIP 
OPERACIJE

Dokumentacija za gradnjo objektov ali nakup opreme v objektih, pravnomočno gradbeno
dovoljenje oziroma druga dokazila za gradnjo objektov ali nakup opreme v objektih

Dokumentacija in druga dokazila se morajo glasiti na upravičenca / pravno osebo javnega prava,
ki postane lastnik naložbe v skladu s sedmim odstavkom 29. člena Uredbe CLLD.

V primeru gradbeno obrtniških del, za katera je bilo potrebno predhodno pridobiti gradbeno
dovoljenje je potrebno priložiti originalno projektno dokumentacijo oziroma dokumentacijo in
skice, iz katere so razvidni:

- tehnična rešitev z detajli predvidenih posegov,
- projektantski predračun oz. popis del,
- kopija pravnomočnega gradbenega dovoljenja za objekt ali prostor, ki se glasi na lastnika naložbe.



• Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev samo za del naložbe, mora biti iz
investicijsko tehnične dokumentacije razvidno še:

- popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo,

- ločen popis del in stroškov, ki jih vlagatelj uveljavlja za sofinanciranje po tej operaciji,

- predloženo dokazilo o vrednosti že izvedenih del in stroškov.

• Kadar gre za naložbe v novogradnje oz. adaptacije prostorov in nakup 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 opravičljivi stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu
glede na neto tlorisno površino objekta, ki jo prostori zasedajo.



V primeru nakupa opreme je potrebno priložiti:

- izris tlorisa prostora z vrisano opremo,

-kopijo pravnomočnega uporabnega dovoljenja ali kopijo pravnomočnega gradbenega
dovoljenja za objekt ali prostor, ki se glasi na lastnika naložbe.

V primerih, ko operacija vključuje investicijo v enostavni objekt oziroma, ko gre za posege v
prostor, za katere ni potrebno pridobiti upravnih dovoljenj, je potrebno za navedeno operacijo
priložiti lokacijsko informacijo iz katere mora biti razvidno, da predviden poseg v prostor
izpolnjuje prostorske izvedbene pogoje.



Investicijsko tehnična dokumentacija

Velja za lokalne skupnosti, javne zavode in druge prejemnike proračunskih sredstev:

D1.1 Investicijski program ali Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP);

D1.2 Sklep o potrditvi investicijskega programa ali DIIP-a:

D1.3 Izpolnjen obrazec 3 iz Načrta razvojnih programov občine.

Pri izdelavi projektne dokumentacije - DIIP, je potrebno smiselno upoštevati 4. člen Uredbe o
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih
financ.



Druga dovoljenja in soglasja pristojnih organov, ki izhajajo iz predpisov Evropske unije ali
nacionalne zakonodaje glede na tip operacije

V primeru, ko operacija predvideva poseg v prostor ali se operacija izvaja na območju kjer
veljajo okoljske omejitve zaradi katerih je potrebno pridobiti soglasje pristojnega organa (natura
2000, zavarovana območja, območje kulturne dediščine, poplavno območje, vodovarstveno
območje, varovalni pas infrastrukture, ipd.) se priložijo ustrezna soglasja in dovoljenja.

Soglasje ustreznega organa mora biti izdano najpozneje do zaključka izbirnega postopka na ravni
odločanja LAS.

Spletni strani za preverjanje:

 http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso

 http://giskd6s.situla.org/giskd/ .

http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso
http://giskd6s.situla.org/giskd/


Dokazila o lastništvu

V primeru operacije, ki vključuje gradnje in obnove nepremičnin ter nakupa nove opreme mora
upravičenec dokazati lastništvo nepremičnin – objektov oziroma zemljišč, kjer se bo izvajala
naložba.

Priložiti je potrebno sledeča dokazila:

• kot dokazilo se priloži zemljiškoknjižni izpisek, ki ni starejši od 30 dni oziroma kopijo
potrdila o vložitvi predloga za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo, glede na datum
vloge

• v kolikor je upravičenec solastnik nepremičnine mora poleg dokazil iz prve točke priložiti
tudi overjeno soglasje solastnika (-ov) za izvedbo naložbe

Če upravičenec ni lastnik nepremičnin mora poleg dokazil iz prve točke obvezno priložiti še:

• kopijo overjene pogodbe o najemu, zakupu, služnosti ali stavbni pravici za obdobje
najmanj pet let po zaključku naložbe in kopija overjenega soglasja lastnika(-ov) ali
solastnika (-ov), da naložba ni v nasprotju s pogodbo.



MERILA ZA IZBOR OPERACIJ

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 vloge, administrativno popolne ter upravičene vloge na osnovi izločitvenih meril.

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



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 19. 10. 2020 ali

• osebno dostaviti v tajništvu vodilnega partnerja na naslovu CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN 
KULTURO TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, do 19. 10. 2020, 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 2020«. 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.



POVZETEK NA KAJ BITI ŠE POSEBEJ POZORNI PRI PRIPRAVI VLOGE:

• upravičenec, ki je pravna ali fizična oseba, ima lahko na dan oddaje vloge do 50 eurov neporavnanih
zapadlih davčnih obveznosti do države.

• stroški koordinacije in vodenja ne smejo presegati 10 % upravičenih stroškov operacije;

• stroški promocije ne smejo presegati 10 % upravičenih stroškov operacije;

• stroški nakupa zemljišč ne smejo presegati 10 % upravičenih stroškov operacije;

• stroški prispevka v naravi ne smejo presegati 15 % upravičenih stroškov operacije;

• upravičenci, ki niso naročniki po ZJN, za stroške katerih vrednost upravičenega stroška presega 2.000 €
k vlogi priložijo tri tržno primerljive pisne ponudbe (razen v določenih izjemah);

• ponudbe morajo biti pridobljene do oddaje vloge na LAS

• pravnomočno gradbeno dovoljenje mora biti pridobljeno in priloženo ob oddaji vloge na LAS;

• soglasje ustreznega organa (npr. naravovarstveno, kulturovarstveno, vodovarstveno) mora biti izdano
najpozneje do zaključka izbirnega postopka na ravni odločanja LAS;

• občine in KS morajo priložiti DIIP in NRP (ali izjavo o uskladitvi NRP ob prvem zahtevku);



PRIPOROČILA in INFORMACIJE

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

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

• za vse informacije v obdobju: 6.7.2020 – 24.7.2020 in 10.8.2020 – 15.10.2020 
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!

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

