
 
 

3. JP ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV SLR NA OBMOČJU LAS KRASA IN 

BRKINOV IZ EKSRP SREDSTEV 

VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 
Ali je članstvo v LAS nujno za prijavo? 
NE, poleg članov LAS lahko na javnem pozivu kandidirajo tudi pravne in fizične osebe s stalnim 
prebivališčem oz. sedežem, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oz. poslovno 
enoto na območju LAS.  
 
Ali se lahko operacija izvede izven območja LAS? 
Ne, operacija se mora izvesti na upravičenem območju, to je znotraj območja LAS Krasa in Brkinov 
(območje občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana), razen aktivnosti promocije, ki se lahko 
izvedejo tudi zunaj območja LAS Krasa in Brkinov.  
 
Ali je ogled dobrih praks in prenos znanja izven območja LAS upravičen strošek?  
Operacije se izvede le na območju LAS, vendar zunaj naselij z več kot 10.000 prebivalci. Stroški ogleda 
dobrih praks niso upravičen strošek v okviru podukrepa 19.2. 
 
V operaciji bi želeli povezati ponudnike z območja LAS ter z različnimi aktivnostmi prispevati k 
razvoju podeželja – povečanju deleža samooskrbe, prepoznavnosti območja, vzpodbuditi kmetije in 
posameznike k trajnostnemu razvoju kmetij z ekološko pridelavo, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah 
in povečanju št. domačih mojstrov obrti. Za potrebe povečanja samooskrbe je učinkovito trženje, 
zato bi v operacijo vključili aktivnost predstavitve na območju z večjo kupno močjo, npr. v Ljubljani, 
z zakupom tržnega mesta. Ali je zakup ali nakup tržnega prostora v npr. Ljubljani lahko upravičen 
strošek v operaciji? 
Aktivnosti operacije se morajo izvajati na območju LAS, izven naselja z več kot 10.000 prebivalci. 
Aktivnosti promocije, ki se neposredno navezujejo na izvajanje operacije (v višini do 10 % upravičenih 
stroškov operacije) se lahko izvedejo tudi izven območja LAS, vendar na območjih izven naselij z več 
kot 10.000 prebivalci.  
 
Rok za oddajo vlog je 10. julij 2020. Ali to pomeni, da mora vloga do tega dne po pošti že prispeti na 
LAS Krasa in Brkinov oz. ORA Krasa in Brkinov? 
Ne. Vlogo se odda na pošto s priporočeno pošiljko (dokazilo o pošiljanju si shranite za svoj arhiv), kar 
pomeni, da za zadnji sprejemljiv datum velja datum poštne pošiljke na dan 10. 07. 2020. 
 
Pridobili smo 3 ponudbe izvajalcev. Kaj je kriterij za izbiro najcenejšega – vrednost z DDV ali brez 
DDV? Dva izvajalca namreč ne obračunavata DDV-ja in je posledično cena pri njih nižja.  
Pri izbiri ponudnika je potrebno primerjati vrednost ponudb brez DDV.   
 
Prijavitelj bo v projektu ustvaril novo delovno mesto v obsegu 0,8 PDM. V tem trenutku že ima 
zaposleno osebo na tem delovnem mestu v obsegu 0,2 PDM, ki bi ga s projektom povečal za 0,8 PDM 
– zaposlil isto osebo za polni delovni čas. Delovno mesto bo ohranjal v skladu z zahtevami. Ali je 
takšen postopek ustvarjanja delovnega mesta v skladu z zahtevami ESRR in EKSRP? 
V tem primeru NE gre za novo ustvarjeno delovno mesto, gre le za ohranjeno delovno mesto.  
  



 
Prijavitelj bo v operaciji kupil vitrine za prodajo lokalnih izdelkov. Te vitrine bo razporedil po objektih 
v različnih občinah. Kakšni dokumenti so potrebni pri oddaji zahtevka? Ali mora biti uporabno 
dovoljenje ali je dovolj le akt o registrirani dejavnosti? 
Potrebno je priložiti uporabno dovoljenje za objekt ter najemno pogodbo oz. soglasje lastnika. 
 
Ali mora biti pogodba o najemu ob oddaji vloge na javni poziv overjena?  
Pomembno je, da je ob oddaji vloge na javni poziv pogodba o najemu sklenjena, overjena pa je lahko 
tudi kasneje.  
 
Ali mora prijavitelj operacije priložiti overjena soglasja lastnikov do oddaje vloge na javni poziv LAS?  
Soglasja morajo biti overjena. V kolikor niso overjena do oddaje vloge, se jih lahko overi tudi po oddaji 
vloge.  
 
V okviru projekta EKSRP sklada je bilo izdelano tiskano gradivo (priprava vsebine, oblikovanje in tisk) 
in je bilo tudi ustrezno označeno v skladu z Navodili za informiranje in obveščanje javnosti. Projekt 
je že zaključen. Tiskano gradivo je bilo zelo aktualno in bi ga želeli ponatisniti. Ali moramo ob 
ponatisu gradiva, ki ga bo partner financiral iz lastnih sredstev, obdržati označevanje v skladu z 
Navodili? 
V primeru, da je bila pri operaciji sofinancirana priprava vsebine, oblikovanje in tisk, morajo biti tudi 
gradiva v ponatisu ustrezno označena v skladu z Navodili.  
 
V projektu načrtujemo samo zamenjavo že obstoječih tabel, ki so uradno zavedene v Evidenci 
gozdnih cest. Torej ne postavljamo stebrov in ne posegamo v zemljo. Ali je za to dejanje potrebno 
pridobivati vsa soglasja, dovoljenja in lokacijske informacije? Kaj je potrebno priložiti vlogi v tem 
primeru? 
Če gre samo za zamenjavo tabel, novega soglasja ne potrebujete, prav pa je, da priložite prvotno 
soglasje, da je sledljivost, da je bila prvotna pot legalno izvedena. Vlogi je poleg tega potrebno priložiti 
še točen izris poteka poti z vrisanimi tablami.  
 
Upravičenec želi v okviru projekta prijaviti aktivnost označitve pohodne poti – markirati drevesa in 
postaviti usmerjevalne table na drevesa, v okviru katere bi uveljavljal stroške materiala, dela in 
prevozne stroške. Ali so za postavitev tabel na drevesa in za markacije na drevesu prav tako potrebna 
vsa dovoljenja in soglasja (soglasja lastnika/ov ter naravovarstvena soglasja, če so lokacije označitve 
na območju Nature 2000)? 
Da. Potrebno je tudi soglasje Zavoda za gozdove.  
 
Eden izmed prijaviteljev namerava urediti tematsko pot. Pot se bo opremljala le s tematskimi 
tablami in info točkami, ostalih posegov v samo pot ne bo. Ne bo se torej obnavljala, urejala…. Ali je 
dovolj, da se predložijo za to operacijo le soglasja tistih lastnikov, na parcelah katerih bodo 
nameščene te nove table in zraven priložijo še tloris teh delov z vrisanimi tablami? Ali morajo 
predložiti soglasje vseh lastnikov, na celotni poti, čeprav s svojo operacijo ne bodo posegali v poti? 
Predložiti je potrebno soglasja vseh lastnikov, kjer bo potekala pot.  
 
Ali je potrebno dokazovati stroške (prilagati račune itd.) za aktivnosti v operaciji, ki jih je potrebno 
izvesti zaradi kazalnikov operacije, vendar na podlagi odločbe ARSKTRP niso upravičene do 
sofinanciranje in bodo financirane iz lastnih virov? Ali je potrebno za tovrstne aktivnosti pridobivati 
3 ponudbe? Kako se morajo, če sploh, tovrstne aktivnosti dokazovati? 
Aktivnosti, ki niso upravičene do sofinanciranja, so pa del operacije, je potrebno izvesti. Izvedene 
aktivnosti se dokazuje s poročilom, fotografijami ali drugo razpoložljivo dokumentacijo iz katere je 



 
razvidno, da so aktivnosti izvedene. Za te aktivnosti ni potrebno pridobiti treh ponudb, niti prilagati 
računov.  
 
Upravičenec je prejel odločbo, s katero je del stroškov uvrščenih med neupravičene stroške. V 
odločbi je še zapisano: »Operacija mora biti izvedena v skladu s prijavljeno in odobreno vsebino ter 
področno zakonodajo.« Kaj to pomeni za aktivnosti, katerih stroški so bili uvrščeni med 
neupravičene stroške? Ali prav razumemo, da te aktivnosti s strani ARSKTRP niso bile odobrene in 
da niso več predmet odobrene operacije? 
Tiste aktivnosti, ki so bile izločene kot neupravičen strošek, strankam ni potrebno izkazovat z računom 
in dokazili o plačilu, iz poročila pa mora biti razvidno, da je bila celotna operacije izvedena tako, kot je 
bila načrtovana. Cilji operacije morajo biti doseženi.  
 
 
Vir: vprašanja in odgovori so povzeti iz spletnega foruma Agencije RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja (https://forum2.arsktrp.gov.si/viewforum.php?f=274).   


