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POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI JAVNI POZIV LAS 

GORENJSKA KOŠARICA 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam kratic: 

ARSKTRP            Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja  

CLLD                   Community-led Local Development / Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost  

EKSRP                 Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja  

ESRR                   Evropski sklad za regionalni razvoj  

ESPR                   Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 

JP                        Javni poziv  

LAS                      Lokalna akcijska skupina  

GK                       Gorenjska košarica 

MGRT                 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo  

MKGP                 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

PRP                      Program razvoja podeželja  

SLR                      Strategija lokalnega razvoj 

OPERACIJA         Projekt 

VP                        Vodilni partner 

NVO                     Nevladna organizacija 

 

1. Kaj pomeni izraz operacija? 
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Operacija je izraz, ki se uporablja namesto izraza projekt. V praksi pa se še vedno uporabljata oba izraza. 

 

2. Ali je za prijavo na javni poziv LAS potrebno članstvo v LAS Gorenjska košarica? 

Ne, prijava na javni poziv LAS ni pogojena s članstvom v LAS Gorenjska košarica. 

 

3. Najmanj koliko partnerjev mora sodelovati v operaciji, da se operacija izvaja v obliki 

partnerstva? 

Da se operacija izvaja v obliki partnerstva, so potrebni najmanj trije upravičenci – to je vodilni 

partner/vlagatelj in dva projektna partnerja. Dobrodošlo pa je seveda, da v projektu sodeluje več 

partnerjev. 

 

4. Ali lahko partnerji v operaciji sodelujejo tudi brez finančnih obveznosti, torej ali lahko 

sodelujejo samo vsebinsko, ne črpajo pa nepovratnih sredstev in ne vlagajo svojih sredstev? 

Če to ni možno, kakšna je najnižja finančna soudeležba posameznega partnerja v operaciji? 

Partner v operaciji je tisti, ki prevzame izvedbo določenih aktivnosti v operaciji in krije stroške za 

izvedbo teh aktivnosti. To pomeni, da mora imet vsak projektni partner vsaj neko minimalno finančno 

udeležbo. Najnižji delež finančne soudeležbe posameznega partnerja v operaciji sicer ni določen oz. 

predpisan, je pa z vidika meril za ocenjevanje pomembno, da so naloge med partnerji jasno definirane 

(zapisane v vlogi), realne in izvedljive ter da partnerji enakovredno sodelujejo pri operaciji. 

 

5. Ali lahko na razpisu sodeluje nekdo, ki nima sedeža na območju LAS Gorenjska košarica? 

Na razpisu LAS Gorenjska košarica ne more sodelovati nekdo, ki nima sedeža ali registrirane poslovne 

enote na območju ene od štirinajstih občin LAS Gorenjska košarica. Izjema so organizacije, ki delujejo 

na takšen način, da opravljajo svojo dejavnost na širšem področju regije ali države in so že doslej 

izvajale svoje dejavnosti tudi na območju LAS Gorenjska košarica. Društvo mora v tem primeru izkazati 

tudi, da deluje v javnem interesu. 

 

6. Na katerem območju se lahko izvajajo projekti za sklad EKSRP? 

Operacija se lahko izvaja na območju LAS, razen v naselju Kranj (Mestna občina Kranj) in v naselju 

Jesenice (Občina Jesenice). V omenjenih dveh naseljih tudi stroški investicij (naložb) niso upravičeni 

stroški. 

 

7. Kako lahko preverimo, kaj vse spada pod urbano območje Kranja in Jesenic, ki nista 

upravičeni območji za sklad EKSRP? 

Kje so meje naselja Kranj in Jesenice, lahko pogledate v Register prostorskih enot ali PISO (objavljen na 

spletu). V kolikor je pri rezultatu iskanega naslova vpisano naselje Kranj ali Jesenice, potem spada ta 

naslov (objekt) v območje naselja Kranj ali Jesenice. 

 

 



 
 
 
 

3 
 

8. Katero je upravičeno območje na skladu ESRR? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Katera so upravičena območja na skladu ESPR? 

Območje izvajanja projektov na ribiškem skladu je lahko na celotnem območju LAS Gorenjska košarica. 

 

10. Kateri so upravičeni stroški projekta? 

Stroški dela, materiala, storitev, naložb, prispevek v naravi (na skladu ESRR ni upravičen)).  

Omejitve so pri višini uveljavljanja stroškov vodenja projekta, promocije, priprave tehnične 

dokumentacije, prispevka v naravi. 

Neupravičeni so 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. 
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11. Ali lahko uveljavljamo v vlogi potne stroške? 

Potni stroški so upravičeni in spadajo pod stroške dela. V vlogi in finančnem načrtu jih morate 

predvideti in opredeliti. Pri tem pazite, da je upravičeno območje samo območje LAS Gorenjska 

košarica, kar pomeni, da so upravičene samo poti na tem območju. 

 

12. Ali lahko kakšne dokumente priložimo še po oddaji vloge? 

Projekt mora biti ob oddaji pripravljen za izvedbo. Vse ponudbe, izjave itd. morajo biti datirane pred 

oddajo vloge na javni razpis. V primeru, da bo pri prvem pregledu vloge kakšen dokument manjkal, vas 

bo LAS pozval k dopolnitvi. Do zaključka postopka izbora na ravni LAS morajo biti priloženi vsi zahtevani 

dokumenti.  

Pravno močno gradbeno dovoljenje mora biti pridobljeno pred oddajo vloge na Javni poziv LAS.   

 

13. Od kdaj naprej so stroški, nastali v okviru operacije, upravičeni? 

Upravičeni stroški so od oddaje vloge s strani LAS na pristojne organe (na lastni riziko) oziroma od 

izdaje odločbe s strani ARSKTRP ali od podpisa pogodbe s strani MGRT.  

Stroški so upravičeni od dneva oddaje vloga LAS na ARSKTRP ali na MGRT. Pred datumom izdaje 

odločbe se projekt ne sme začeti zaključiti. Izjema so stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki so 

upravičeni od 1. 1. 2014. 

 

14. Kakšen je najnižji in kakšen je najvišji znesek podpore za posamezno operacijo? 

Najnižji znesek podpore za posamezno operacijo znaša 20.000 EUR. Najvišji znesek podpore za 

posamezno operacijo pa znaša 300.000 EUR za sklad EKSRP in ESRR ter 200.000 EUR za sklad ESPR. 

 

15. Kaj se uvršča pod stroške storitev zunanjih izvajalcev, ki lahko predstavljajo največ 10% za 

sklad EKSRP? 

V to kategorijo stroškov Stroški zunanjih izvajalcev – splošni stroški 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. 

 

PRAV TAKO MORATE BITI POZORNI TUDI NA: 

- stroške koordinacije in vodenja, ki ne smejo presegati 10 % upravičenih stroškov operacije; 
- stroške promocije, ki ne smejo presegati 10 % upravičenih stroškov operacije; 
- stroške nakupa zemljišč, ki ne smejo presegati 10 % upravičenih stroškov operacije; 
- stroške prispevka v naravi, ki ne smejo presegati 15 % upravičenih stroškov operacije. 
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16. Ali je potrebno ob prijavi na javni poziv k vlogi priložiti najmanj tri tržno primerljive ponudbe 

za izvedbo vsake aktivnosti pri izvajanju operacije? 

Sklad EKSRP in ESPR: V skladu s 5. odstavkom 64. člena Uredbe CLLD mora upravičenec k vlogi priložiti 

najmanj tri tržno primerljive pisne ponudbe za posamezno vrsto upravičenega stroška (zadostuje tudi 

ponudba, posredovana po e-pošti). Pri tem je smiselno združevanje aktivnosti v smiselne sklope. Pri 

izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost najugodnejše ponudbe. V primeru, da je 

upravičenec zavezanec za javno naročanje, zadostuje pri oddaji vloge ena ponudba, ki je osnova za 

določitev višine upravičenih stroškov. Po odobritvi operacije mora zavezanec za javno naročanje izvesti 

postopek v skladu z Zakonom o javnem naročanju in pri tem ni vezan na že zbrane ponudbe in 

ponudnike. V primeru, da gre za strošek, nižji od 2.000 EUR, zadostuje le ena ponudba ali natisnjen 

cenik iz spleta. Ponudbe morajo biti primerljive (iste količine, isti materiali, iste specifikacije). 

Drobljenje ponudb na vrednosti pod 2.000 EUR z namenom izogibanja zbiranja treh ponudb ni 

dovoljeno. 

Sklad ESRR: Za stroške, ki jih predvideva operacija, mora prijavitelj vlogi na javni poziv predložiti eno 

ponudbo. 

 

17. Kaj mora vsebovati ponudba? 

Sestava ponudbe ni nikjer predpisana, priporočljivo pa je, da je na njej naslov partnerja (pravilno 

zapisan glede na podatke v AJPES-u), specificirane aktivnosti, vrednosti (z DDV in brez DDV), datum 

ponudbe, čas trajanja ponudbe. Priporočamo, da je veljavnost ponudbe čim daljša. Če bo v primeru 

potrjenega projekta ponudba še veljavna, vam ne bo potrebno pred izvedbo ponovno zbirati ponudb. 

Vse ponudbe morajo biti zbrane in datirane pred oddajo vloge na javni poziv LAS, žigosane in 

podpisane. 

 

18. Ob prijavi na javni poziv moramo k vlogi priložiti najmanj tri tržno primerljive ponudbe za 

izvedbo posameznih aktivnosti. Ali smo ob izvajanju operacije vezani na točno določenega 

podizvajalca, katerega ponudbo smo priložili k vlogi? 

Ne. Ponudbe priložene k vlogi na javni poziv so zgolj informativne narave in so namenjene izračunu 

najvišjih priznanih vrednosti posameznih stroškov. Ko je operacija potrjena, izberete izvajalca, ki ni 

nujno eden izmed tistih, katerega ponudba je bila priložena vlogi. Nove ponudbe je potrebno priložiti 

zahtevku za izplačilo. 

 

19. Ali mora imeti ponudnik materiala oz. storitev (zunanji izvajalec) sedež na območju LAS 

Gorenjska košarica? 

Ne. 

 

20. Ali morajo upravičenci, zavezanci za javno naročanje, izvesti postopek javnega naročanja pred 

oddajo vloge za prijavo operacije na javni poziv? 

Ne. Odda se samo ustrezna ponudba, javno naročilo pa se izvede šele po tem, ko je operacija odobrena. 

 



 
 
 
 

6 
 

21. Kako je glede Prispevka v naravi, je upravičen strošek, kaj se lahko uveljavlja pod prispevek v 

naravi? 

Za sklad EKSRP je Prispevek v naravi upravičen strošek. Prispevek v naravi se lahko zagotovi v obliki 

dela, blaga in zemljišč. Višina upravičenega prispevka v naravi v obliki zagotavljanja dela, blaga in 

zemljišč na posamezno operacijo ne sme presegati razlike med stopnjo javne podpore in 100% 

upravičenih stroškov operacije. Bolj podrobno pa si lahko preberete v Navodilih za določanje in 

preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (https://www.las-gorenjskakosarica.si/wp-

content/uploads/Navodila_za_upravi%C4%8Dene_stro%C5%A1ke_CLLD.pdf). 

Strošek prispevka v naravi na skladu ESRR ni upravičen strošek.  

 

22. Ali lahko PP, ki ne dosega izločitvenega kriterija 16. (Prihodki prijavitelja in partnerjev so v 

zadnjem oddanem letnem poročilu višji, kot višina sredstev, ki jih predvideva (zaproša) vsak 

za izvedbo operacije) uveljavlja prispevek v naravi)? 

Ne, ker omenjeni projektni partner ne dosega izločitvenega kriterija 16. Vsak projektni partner mora 

dosegati izločitveni kriterij 16. 

 

23. Ali lahko Vodilni partner za ostale PP s pooblastilom zbira ponudbe in soglasja?  

Lahko, kot pomoč pri izvedbi projekta, vendar se mora ponudba omenjena dokumentacija glasiti na 

partnerja, ki je nosilec stroška v projektu. 

 

24. Ali je za ribiški sklad še vedno pogoj, da se mora k vlogi oddati tudi Poslovni načrt? 

Skladno z zahtevami uredbe CLLD je Poslovni načrt obvezen sestavni del vloge. Več o obvezni vsebini 

poslovnega načrta pa najdete v Smernicah organa Upravljanja za izvajanje ukrepov CLLD za ESPR 2014-

2020, na strani 17 (http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Smernice_OU_CLLD_podpisane.pdf).  

 

25. Kaj pomeni neodvisnost ponudnikov? 

Upravičenec in podizvajalec, ki izda ponudbo, ne smeta biti povezani osebi. V PIRS na portalu AJPES 

lahko poišče vsak pravno osebo in pogleda, še v katerih družbah nastopa ta ista oseba. Preverja se tako 

kapitalsko povezanost kot povezanost zakonitih zastopnikov. 

 

26. Kaj se šteje kot novo delovno mesto? 

Delo na projektu še ni novo delovno mesto. Kot novo delovno mesto se šteje nova zaposlitev za polni 

delovni čas v obsegu 40 ur tedensko, ki ga ohranjate še vsaj 5 let od oddaje zadnjega  izplačila. Dokazuje 

se s pogodbo o zaposlitvi in M1 obrazcem kot potrdilom o prijavi v obvezna socialna zavarovanja. Kot 

samozaposlitev se šteje tudi delo samostojnega podjetnika za 40 ur tedensko. Kazalnik je potrebno 

doseči do konca izvajanja operacije. Novozaposlena oseba lahko v času trajanja projekta tudi izvaja 

projektne aktivnosti. 

 

27. Ali je potrebno v elektronski obliki zraven izpolnjene vloge oddati tudi priloge in zbrane 

ponudbe? 

https://www.las-gorenjskakosarica.si/wp-content/uploads/Navodila_za_upravičene_stroške_CLLD.pdf
https://www.las-gorenjskakosarica.si/wp-content/uploads/Navodila_za_upravičene_stroške_CLLD.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/Smernice_OU_CLLD_podpisane.pdf
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Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu z javnim pozivom ter razpisno dokumentacijo. 

Administrativno popolna vloga je vloga, ki je izpolnjena v celoti (vsi deli obrazca) in s priloženimi vsemi 

obveznimi prilogami. To pomeni, da je potrebno v elektronski obliki priložiti tudi zahtevane priloge in 

zbrane ponudbe. 

 

28. Ali mora imeti vlagatelj za namen investicije pravnomočno gradbeno dovoljenje za 

namembnost, ki jo želi izvajati v okviru projekta LAS? 

Vlagatelj mora priložiti k vlogi vso dokumentacijo, ki jo zahteva zakonodaja o gradnji objektov. V kolikor 

je zahtevano gradbeno dovoljenje, morate pravnomočno gradbeno dovoljenje priložiti ob oddaji vloge 

na javni poziv LAS. 

 

29. Zanima nas za storitev zunanjega izvajalca, ki je edini na trgu s tako ponudbo. Kako v tem 

primeru pridobimo tri tržne ponudbe? 

Predlagamo, da ponudbe pridobite od treh različnih zunanjih izvajalcev. Lahko pa utemeljite izbiro 

samo enega ponudnika. 

 

30. Kdaj lahko načrtujemo začetek izvajanja operacije. Ali je to takoj po potrditvi operacije?  

Po izvedbi vseh postopkov, ki so v pristojnosti LAS, vodilni partner LAS posreduje vsako operacijo v 

potrditev Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) in na MGRT. Uradno se operacije 

lahko pričnejo izvajati po oddaji vloge LAS na pristojne organe. Od takrat dalje velja tudi upravičenost 

stroškov operacije, vendar na lastno odgovornost. Svetujemo vam, da z izvajanjem projektnih 

aktivnosti počakate na prejem odločbe oz. pogodbe s strani pristojnih organov.  

 

31. Ali je možno del aktivnosti oddati z avtorsko/podjemno pogodbo npr. krajinskemu arhitektu 

ali arhitektu? 

Stroški avtorskih ali podjemnih so upravičeni. Vlogi priložite ponudbo avtorja in obračun stroškov 

izplačevalca. 

 

32. Kdaj je potrebno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ARSO …? 

Predlagamo, da pred pripravo vloge preverite, če se parcela, na kateri želite izvesti naložbo, nahaja 

znotraj zaščitenega območja (arheološko najdišče, zaščiteno območje kulture dediščine, območje 

varovane narave, povodje itd.). V tem primeru je zahtevano soglasje pristojne inštitucije (npr. Zavoda 

za varstvo kulturne dediščine). Podobno je tudi v primeru, kadar gre za zaščiteno območje narave, voda 

… 

 

 

 

33. Kako naj določimo ukrep in tematsko področje? 
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Izbere se eden ali več ukrepov, tisti, ki ga z operacijo najbolj nagovarjate. Pri tematskem področju pa 

lahko izberete najmanj eno ali največ dve tematski področji. Bolj važni so kazalniki, ki jih lahko s 

projektom dosežete in jih je potrebno dokazovati in izkazovati ob zaključku operacije. 

 

34. Ali je res, da moram vse, kar sem navedel v projektu, najprej izvesti ter plačati, nato pa dobim 

povrnjena sredstva, v kolikor vi to potrdite? 

Operacijo, v primeru, da je bila predhodno potrjena, morate izvesti v celoti oz. v primeru faznega 

projekta do zaključka faze, kar pomeni, da morate izvesti predvidene aktivnosti in plačati vse račune in 

nastale stroške. Z vsemi dokazili oddate zahtevek za sofinanciranje na LAS, LAS pa posreduje nato vaš 

zahtevek na pristojni organ, ki vam potrdi izplačilo upravičene vrednosti projekta. Ta postopek lahko 

traja več mesecev. 

 

35. Ali je potrebno za sklad ESRR priložiti konzorcijsko pogodbo podpisano s strani vseh PP? 

Vodilni partner in projektni partnerji, ki zaprošajo za sredstva ESRR, morajo skleniti konzorcijsko 

pogodbo, v kateri določijo vodilnega partnerja, ki bo v imenu vseh, v primeru izbora operacije za 

sofinanciranje, podpisal pogodbo z MGRT. Konzorcijska pogodba mora določati tudi obveznosti in 

pravice vseh partnerjev, njihove aktivnosti, višino sredstev, ki jih navedete v Prilogi 1 ter opredeliti 

lastništvo naložbe po zaključku operacije, če jo ta predvideva. 

Osnutek obrazca konzorcijske pogodbe je priložen javnemu pozivu in mora biti izpolnjen ter podpisan 

s strani vseh partnerjev operacije in priložen vlogi na javni poziv. 


