
Delavnica za prijavitelje
1. Javni poziv – sklad ESKRP LAS Ovtar Slovenskih goric



1.  J A V N I  P O Z I V

za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije 

lokalnega razvoja na območjih občin: Benedikt, 

Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta 

Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih 

goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki so 

povezane v lokalno akcijsko skupino  LAS Ovtar

Slovenskih goric, v letu 2016, sofinanciranih iz Evropskega 

kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

Javni poziv je objavljen 23. 12. 2016 na http://www.lasovtar.si/

http://www.lasovtar.si/


Namen javnega poziva:

Namen je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati 
prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja 
na območjih občin Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, 
Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v 
Slovenskih goricah in Šentilj v letu 2016 in 
sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega 
razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru 
podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. 
Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).



Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za 

sofinanciranje znaša 249.779,43 evrov.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za 

operacije sofinancirane iz EKSRP znaša največ 85 %. 

Najnižji znesek javne podpore za posamezno 

operacijo je 2.000 EUR. Najvišji znesek javne 

podpore je 40.000 EUR. Če se operacija izvaja v 

fazah, posamezni zahtevek za izplačilo ne sme biti 

nižji od 5.000 EUR.



Rok za vložitev predlogov operacij za 

sofinanciranje:

Vloge na javni poziv je potrebno poslati priporočeno 
po pošti ali po pooblaščenem izvajalcu poštnih 
storitev na naslov: Razvojna agencija Slovenske 
gorice, d. o. o. - za LAS Ovtar Slovenskih goric, Trg 
osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah ali 
osebno dostaviti na isti naslov (v okviru delovnega 
časa). 

Rok za oddajo priporočene pošiljke oz. vloge je 28. 
2. 2017, do 13. ure.



Obdobje upravičenosti stroškov:Upravičeni stroški za izvedbo operacij sofinanciranih iz 

EKSRP so stroški, nastali po izdaji odločbe, s katero 

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja odobri 

izvajanje predlagane operacije.

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 in so 

nastali po 1. januarju 2014.



Informacije o javnem pozivu:

 na sedežu LAS (obvezna predhodna najava)

 po elektronski pošti: info@lasovtar.si, 

 po telefonu: 059 128 773, 051 660 865, vsak 

delavnik med 9. in 13. uro.

 vprašanja bo mogoče postaviti do 21. 2. 2017. 

Zadnji odgovori bodo objavljeni do 22. 2. 2017. 

Vsi podani odgovori postanejo del dokumentacije 

javnega poziva.



Predmet sofinanciranja

 Predmet sofinanciranja so operacije (projekti), ki 
zasledujejo cilje EKSRP ter prispevajo k ciljem in ukrepom 
SLR.

 4 tematska področja:

 Ustvarjanje novih delovnih mest

 Razvoj osnovnih storitev

 Varstvo okolja in ohranjanje narave

 Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin



Upravičenci 

 Upravičenci do podpore iz naslova EKSRP so fizične in 
pravne osebe. 

 Upravičenci lahko predlagajo za sofinanciranje 
operacije, ki jih bodo izvedli sami ali s partnerji. 

 Partner je lahko drug upravičenec, ki v operaciji 
aktivno sodeluje in delno pokriva stroške operacije 
(je plačnik stroškov ali prispeva k izvedbi operacije v 
obliki prispevka v naravi).



Upravičenec (in partner) mora 

izpolnjevati sledeče pogoje:

 ima stalno bivališče na območju LAS (če gre za fizično 
osebo) oziroma 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). 



Oblika in obseg sofinanciranja

 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. 

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). 



Upravičeni stroški

 Stroški dela (stroški plač in druge vrste plačil za opravljeno 

delo: podjemne pogodbe, avtorske pogodbe, honorarno delo, 

študentsko delo), povezano izključno s predmetno operacijo. 

 Stroški materiala

 Stroški naložb

 Stroški storitev zunanjih izvajalcev – ne več kot 10 % 

upravičenih stroškov operacije

 Prispevek v naravi (v obliki dela, blaga in zemljišč) – ne več kot 

10 % skupnih upravičenih stroškov operacije

 Nakup zemljišč – največ 10 % upravičenih stroškov operacije



Presoja upravičenosti

Pri presoji upravičenosti se upošteva:

 Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi 

skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Ur. l. 

RS št. 42/2015, 28/2016 in 73/2016; v nadaljevanju 

Uredba CLLD)

 Uredbe 1303/2013/EU

 Uredbe 1305/2013/EU

 Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v 

okviru pristopa CLLD (sklad EKSRP)



Do podpore niso upravičeni 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

 Posamezna operacija ima lahko več faz. Glede minimalne 

višine zahtevkov v primeru večfaznih operacij se upoštevajo 

določila Uredbe CLLD.

 Operacija se po svojem učinku loči na individualne in 

skupinske. Individualne operacije izvaja le en upravičenec, 

skupinske izvajata najmanj dva partnerja. 

 Za skupinsko operacijo se lahko opredeli tudi operacijo 

enega partnerja, kadar ima ta neposredni širši učinek (npr. 

vključuje udeležence iz vseh občin območja LAS).

 Za skupinske operacije je za obdobje 2014−2020 

predvidenih 70 % vrednosti skupnega zneska razpoložljivih 

sredstev LAS, za individualne operacij pa 30 % sredstev.



Pogoji glede predloga operacije

 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.

 Ob oddaji vloge morajo biti za operacijo izdana vsa 

potrebna dovoljenja, kot jih za izvedbo operacije določa 

področna zakonodaja. To je 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.).



Časovni okvir izvedbe operacije:

 Operacija se ne sme začeti izvajati pred obdobjem 

upravičenosti.

 Upravičenec mora izvesti operacijo najpozneje v treh 

letih od pravnomočnosti odločbe o potrditvi operacije s 

strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj.

 Obdobje trajanja operacije mora vključevati čas za 

izvedbo glavnih aktivnosti ter čas za administrativni 

zaključek operacije (oddaja zahtevka za izplačilo). 



Obravnava in postopek odobritve operacij

Ocenjevalna komisija:

a) ugotavlja pravočasnost vlog in pravilno opremljenost 

ovojnic, 

b) ugotavlja administrativno popolnost vlog,

c) ugotavlja izpolnjevanje pogojev javnega poziva,

d) ocenjuje vloge.



Dokumentacija javnega poziva:

 javni poziv, 

 obrazec vloge za prijavo operacije s stroškovnim načrtom,

 Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru 
pristopa CLLD,

 Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, 

 Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov LAS Ovtar Slovenskih 
goric,

 akte, ki opredeljujejo upravičenost stroškov:

• Pravilnik o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti

• Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti,

• Seznam kmetijske in gozdarske mehanizacije,

 obrazec za opremo ovojnice. 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani 
www.lasovtar.si



Delavnice za pripravo vlog za prijavo na operacije:

 v sredo, 25. januarja 2017, ob 15.30 uri v Centru 
Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, Lenart v Slovenskih 
goricah.

 v ponedeljek, 30. januarja 2017, ob 9:00 uri v sejni sobi 
občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah, Vitomarci 71, 
Vitomarci.

 v torek, 31. januarja 2017, ob 15:00 v večnamenskem 
kulturnoturističnopodjetniškem centru Pesnica (kulturni 
dom), Pesnica pri Mariboru 41, Pesnica pri Mariboru.

 v sredo, 1. februarja 2017, ob 15:30 uri v sejni sobi 
Večnamenske zgradbe za društvena dela (VNZD), Sladki 
Vrh 9 B, Sladki Vrh.

 v ponedeljek, 6. februarja 2017, ob 15:00 v sejni sobi 
občine Duplek, Cesta 4. julija 106, Spodnji Duplek.


