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Na podlagi Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike 
Slovenije (v nadaljevanju: uredba, PRP) za obdobje 2007-2013 (Ur.l. RS, št. 28/2011), 
Lokalne razvojne strategije 2007-2013 LAS Društvo »Raznolikost podeželja« (v 
nadaljevanju: LRS), Odločbe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS (v 
nadaljevanju MKGP) o dodelitvi statusa delujoče LAS, z dne 31.07.2008, Pravilnika o 
izbiri projektov za izvedbo, financiranju, spremljanju in nadzorovanju izvajanja projektov 
(v nadaljevanje: pravilnik) in sklepa Upravnega odbora  Društva »Raznolikost podeželja« 
(v nadaljevanju: LAS) z dne 18.05.2011  
 

Društvo »Raznolikost podeželja«, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje 
 

objavlja 
 

4. javni poziv 
za oddajo projektnih predlogov 

za izvajanje »Lokalne razvojne strategije občin Celje, Laško, Štore, Vojnik 2007-2013« 
za NIP II/2011 

 
I. OSNOVNI PODATKI O JAVNEM RAZPISU: 
 

1. Predmet javnega poziva  
 

Predmet javnega poziva je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepov 4. osi PRP RS 
2007-2013 po pristopu Leader za projekte, ki bodo v skladu z razvojnimi cilji LRS. 
 

2. Razpisana sredstva: 
Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 136.000 EUR. 
Najvišja stopnja pomoči znaša do 85% upravičenih stroškov. 
 

3. Objava in zaključek javnega poziva: 
Javni poziv je odprt od naslednjega dne po objavi na spletni strani društva do vključno  30. 
septembra 2011. 
 
 4.  Obdobje upravičenosti stroškov: 
Upravičeni stroški pri izvedbi projektov so stroški, ki nastanejo od datuma oddaje NIP na 
MKPG do zaključka projekta, ki ne sme biti zaključen pred izdajo odločbe o potrditvi NIP. 
Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, nastali od 1. januarja 2007 do 
vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, vendar najkasneje do 30. junija 2015. 
 

5. Cilj podpore: 
Cilj podpore je uresničevanje ključnih ciljev LRS, ki so: 
1. prispevati k razvoju perspektivnih dejavnosti in ustvarjanju delovnih mest na podeželju z 
aktiviranjem lokalnih potencialov in virov ter izkoriščanju prepoznanih priložnosti, 
2. ustvarjati močnejšo pripadnost prebivalcev skupnosti ter krepiti sposobnosti za njen 
samorazvoj s spodbujanjem sodelovanja, povečanjem znanj in sproščanjem ustvarjalnega 
potenciala prebivalcev, 
3. prispevati k varovanju okolja ter ohranjanju naravnih vrednot in kulturne dediščine, 
4. z razvojem infrastrukture prispevati k izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev na 
podeželju ter razvoju dejavnosti. 
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6. Informacije o razpisu: 
Informacije v zvezi z javnim pozivom je mogoče dobiti  po telefonu 03/490 75 86 vsak 
delavnik od  9. do 12. ure oziroma v pisarni v ponedeljek od 9. do 12. ure in v sredo od 9. 
do 12. in od 14. do 16. ure ali na e- naslovu info@raznolikost-podezelja.si. 
 
II. PREDMET PODPORE: 
 
Predmet podpore so projekti, ki prispevajo k uresničevanje ciljev LRS. 
Prednostne vsebine, ki bodo podprte, so:  
 
Prednostna naloga 1: Razvoj perspektivnih dejavnosti 
Ukrep 1.1. Turizem na podeželju: 
1. razvoj inovativnih turističnih produktov in storitev na temelju lokalnih potencialov: 
- ureditev lokalnih zbirk, muzejev, interpretacijskih centrov (npr. domače obrti, 

zeliščarstvo, sadjarstvo, čebelarstvo, mlinarstvo, žagarstvo, ipd., pa tudi rudarstva, 
pivovarstva, ..), 

- razvoj vsebin in programov za posebne ciljne skupine (npr. šole, vrtci, izletniki, družine, 
športniki, rekreativci, invalidi, ipd.).   

2. povezovanje ponudnikov v skupno tematsko zaokroženo turistično ponudbo: 
- razvoj tematskih paketov ponudbe, npr. reke, jezero in ribniki, vino in kulinarika, 

kultura, etnologija, zdravje, jahanje, kolesarjenje, pohodništvo, ipd., 
- povezovanje obstoječih tematskih poti na območju v skupno ponudbo (gozdne učne 

poti, kolesarske poti, pohodniške poti, poti, ki povezujejo naravne vrednote in kulturno 
dediščino, ..),  

- trasiranje, označevanje, opremljanje tematskih poti, 
- spodbujanje razvoja dodatne ponudbe ob tematskih poteh. 
3. skupna promocija in trženje turistične ponudbe: 
- evidentiranje ponudbe, vzpostavitev skupne informacijske baze turističnih ponudnikov, 

programov, dogodkov, 
- promocijske in trženjske dejavnosti (priprava promocijskih materialov, spletnih strani, 

predstavljanje na sejmih, prireditvah, …), 
- vključevanje ponudbe v širšo ponudbo regije in programe turističnih agencij, 
-    usposabljanje ponudnikov za povečanje pestrosti in kakovosti storitev, 
-  organiziranje usposabljanj s področja kakovosti, inoviranja, komuniciranja, trženja,    

uporabe IKT v turizmu, turističnega vodenja in interpretacije, tujih jezikov, ipd. 
Ukrep 1.2. Podjetništvo na podeželju 
1. Motiviranje in informiranje za krepitev podjetnosti:  
- izvajanje motivacijskih delavnic s področja podjetništva, 
- informiranje o razpoložljivih oblikah pomoči in razvojnih spodbud. 
2. Pomoč pri razvoju in povezovanju podjetniških idej: 
- mentorstvo pri generiranju, povezovanju in razvoju /skupnih/ podjetniških idej, 
- pomoč pri pripravi projektov in vlog za pridobivanje pomoči za realizacijo podjetniških 

načrtov. 
3. Usposabljanje za: 
- opravljanje dejavnosti predelave in dodelava kmetijskih proizvodov, storitev, 
- razvoj produktov in zagotavljanje kakovosti, 
- pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij, 
- uporabo IKT, …. 
Ukrep 1.3.  Podporno okolje za trženje podeželskih produktov : 
2. Vzpostavitev lokalnih prodajnih mest in mrež: 
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- ureditev vaških tržnic in drugih oblik prodajnih mest na območju (nabava opreme, 
izgradnja objektov, ureditev prostorov), 

- vključevanje ponudbe v turistično ponudbo območja (spominki, darila, ipd.), 
- spodbujanje lokalne oskrbe – vzpostavitev sodelovanja med povpraševanjem in 

ponudbo (oskrbovanje gostinskih ponudnikov, šol, vrtcev z lokalnimi prehranskimi 
izdelki). 

3. Promocija ponudbe in osveščanje ciljnih skupin potrošnikov: 
- razvoj celostne podobe in materialov za podporo skupnemu trženju, 
- izdelava kataloga ponudnikov, predstavitev ponudbe na spletnih straneh,  
- predstavitev ponudbe na sejmih, prireditvah, ipd. 
- dejavnosti osveščanja potrošnikov o naravno pridelani hrani, tradicionalnemu načinu 

predelave, kakovosti, značilnih izdelkih območja, ipd. 
 
Prednostna naloga 3: Okolje, naravne vrednote in kulturna dediščina 
Ukrep 3.2. Spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije (OVE) 
1. Osveščanje prebivalstva in lokalnih akterjev o obnovljivih virih energije (predstavitev 
dobrih praks, razkrivanje potencialov za spodbujanje uporabe OVE na območju). 
2. Razvoj infrastrukture z uporabo OVE. 
Ukrep 3.3. Naravne vrednote 
1. Evidentiranje in označevanje naravnih vrednot v prostoru. 
2. Osveščanje javnosti: 
- osveščanje prebivalstva in obiskovalcev območja o naravnih vrednotah ter pomenu 

ohranjanja biotske raznovrstnosti (srečanja, predstavitve, e-predstavitve, publikacije, 
medijske aktivnosti). 

3. Razvoj programov vodenja in interpretacije narave. 
 
Ukrep 3.4. Kulturna dediščina 
2. Obnova in revitalizacija objektov in/ali premične dediščine lokalnega pomena: 
- razvoj vsebin, priprava idejnih projektov, vzpostavljanje partnerstev, priprava projektne 

dokumentacije,  pridobivanje sredstev za realizacijo, 
- ureditev zbirk.  
 
Prednostna naloga 4 - Infrastrukturna opremljenost območja 
Ukrep 4.3 Kakovost stoječih in tekočih voda 
1. Vzpostavitev malih čistilnih naprav. 
2. Osveščanje in informiranje prebivalcev in obiskovalcev.  
 
Sredstva se ne bodo dodeljevala za izvajanje individualnih naložb, ki so lahko predmet 
podpore na ukrepih 1. in 3. osi PRP. 

 
 III. VLAGATELJI  

 
Vlagatelji so lahko pravne osebe (društva, zavodi, gospodarske družbe po ZGD-1,  …) in 
fizične osebe, ki so člani LAS in imajo sedež ali organizacijo enoto na območju LAS, 
izpolnjujejo pogoje iz tega javnega poziva in oddajo izpolnjen  prijavni obrazec in vse v 
javnem pozivu navedene priloge.  
 
 
IV. POGOJI IN OBVEZNOSTI:  
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Splošni pogoji: 
Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku.  
V pripravo in izvajanje projekta morata  biti vključena vsaj dva partnerja (prijavitelj in 
partner). Partnerji morajo imeti sedež na območja delovanja LAS, razen v primeru 
projektov sodelovanja.   
Projekti se morajo izvesti na območju LAS in biti namenjeni razvoju ekonomskih, 
človeških, kulturnih in okoljskih potencialov območja, razen aktivnosti informiranja in 
obveščanja javnosti, promocije LAS, ogledov primerov dobrih praks, ki so del projekta in 
se lahko izvedejo izven območja LAS. 
 
IV/1:Vstopni pogoji: 
Vlagatelj: 
1. Vlagatelj mora predložiti popolno vlogo skladno z zahtevami iz tega javnega poziva in 

na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi 
prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni. Podatki morajo biti medsebojno usklajeni, 
resnični in točni. 

2. Vlagatelj mora izkazati sposobnost zagotavljanja lastnih finančnih sredstev (ne velja za 
občine in javne zavode). 

3. Vlagatelj mora za naložbo zagotoviti ustrezno dokumentacijo z natančnim  popisom del 
in stroškovno opredelitvijo cen, ki jo pripravi odgovorni projektant  ter vsa potrebna 
dovoljenja za naložbo.  

4. Iz dokumentacije mora biti razvidna zaprtost finančne konstrukcije za priznani in 
nepriznani del projekta. 

5. Vlagatelj in partnerji morajo imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski 
račun v Republiki Sloveniji. 

 
Naložba: 
1. Lokacija naložbe se ne sme nahajati v naseljih, katerih število prebivalcev presega 
10.000. 
2. V primeru gradbenih in obrtniških del mora vlagatelj zagotoviti ustrezno dokumentacijo 
(z natančnim popisom del in stroškovno opredelitvijo cen), ki jo pripravi projektant ter vsa 
dovoljenja za naložbo). Za notranjo opremo je potrebno predložiti popis opreme, 
razporeditev opreme v prostoru in predračune. 
3. Gradbena in obrtniška dela morajo biti opravljena v skladu s predpisi, ki urejajo prostor, 
graditev objektov, varstvo okolja, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo 
okolja. 
4. Vlagatelji, ki so fizične in pravne osebe in niso uporabniki proračuna, morajo za stroške 
vseh storitev, dobav, del, strojev in opreme, ki so višji od 10.000 EUR (brez DDV), 
pridobiti primerljive pisne ponudbe najmanj treh dobaviteljev.  
5. Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za naložbe v novogradnjo ali obnovo 
nepremičnin, ki niso v njegovi lasti, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: 
- vlagatelj mora imeti overjeno pogodbo o najemu nepremičnine za obdobje najmanj 10 let 
po končani naložbi; 
- vlagatelj mora imeti soglasje lastnika oziroma morebitnih solastnikov k naložbi. 
 
IV/2: Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravi čenec ob zaključku projekta: 
1. Projekt ne sme biti zaključen pred izdajo odločbe o potrditvi NIP. 
2. Sofinancirane v NIP navedene aktivnost projekta morajo biti v celoti izvedene. 
 
IV/3: Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravi čenec ob vlaganju zahtevka: 
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1. Sredstva se upravičencu izplačajo na podlagi vloženega zahtevka za izplačilo sredstev. 
Zahtevek za izplačilo se pripravi na predpisanem obrazcu. 
2. Projekt oz. njegova faza mora biti zaključena pred vložitvijo zahtevka, vendar najkasneje 
do 30.6.2015 in vsi računi plačani. Zahtevku za izplačilo sredstev je potrebno priložiti: 
- originalne izvode računov ali overjene fotokopije računov, ki se ne vračajo ali originalne 
izvode računov skupaj z njihovimi fotokopijami, ki jih pred oddajo zahtevka naredi LAS. V 
tem primeru MKGP fotokopije zadrži, originalne izvode računov pa po opravljenih 
kontrolah vrne, 
- za stroške, kjer je to mogoče, mora upravičenec ob zahtevku predložiti tri ponudbe, od 
katerih je bila izbrana najugodnejša, 
- dokazila o plačilih, ki morajo biti v primeru, da niso originalna, potrjena s strani nosilca 
projekta in odgovorne osebe LAS, 
- poročilo o opravljenem delu, ki ga podpišeta nosilec projekta in odgovorna oseba LAS, 
- fotokopije vseh veljavnih pogodb ter aneksov k pogodbam, ki se nanašajo na uveljavljene 
stroške, 
- pri gradbenih delih fotokopije gradbene situacije, ki jo potrdijo pooblaščeni nadzorni 
organ, nosilec projekta in LAS. 
Dokazil pod 2., 3., 4., 5. in 6. alinejo  se upravičencu ne vrača. 

 
Označevanje projektov 
Prejemnik sredstev mora upoštevati navodila, določena v Priročniku za obveščanje javnosti 
in označevanje projektov v okviru PRP, ki je objavljen na spletni strani www.mkgp.gov.si 
in v Priročniku Celostne grafične podobe produktov LAS, ki je dostopen na spletni strani 
LAS. 
 
 V.   UPRAVIČENI IN NEUPRAVI ČENI STROŠKI  
 
1. Upravičeni stroški so:  

o stroški koordinacije in vodenja projektnih aktivnosti ter stroški dela za izvajanje 
projektnih aktivnosti, 

o stroški materiala in storitev, nastali z izvedbo projekta, 
o prispevek v naravi javnih ali zasebnih upravičencev skladno s 54. členom Uredbe 

1974/2006/ES, 
o stroški promocije in obveščanja javnosti o projektu 
o splošni stroški, ki so neposredno povezani z izvedbo projekta, kot so študije 

izvedljivosti in strategije,v primeru izvedbe naložb pa tudi honorarji arhitektom, 
inženirjem in svetovalcem ter stroški pridobivanja dokumentacije in dovoljenj. 

 
2. Neupravičeni stroški: 
Poleg neupravičenih stroškov iz tretjega odstavka 71. člena Uredbe 1698/2005/ES, se 
podpora ne dodeli za: 

o nakup patentiranih pravic, strokovnega znanja in izkušenj, licenc in nepatentiranega 
tehničnega znanja, 

o stroški materiala, opreme in storitev, namenjenih za zasebno rabo, 
o plačilo taks in drugih dajatev v upravnih postopkih, 
o plačilo zavarovalnih premij, 
o plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,  
o bančne stroške in stroške garancij, 
o stroške opominov in zamuden obresti, 
o nakup rabljene opreme,  
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o stroške materiala in storitev, vezanih na aktivnosti v ribištvu in ribogojstvu, 
o štipendije in nagrade, 
o prevozna sredstva, ki so namenjena zasebni rabi,   
o članarine za članstvo v organizacijah, ki niso povezane s pristopom Leader, 
o nakup kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme, 
o nakup IKT opreme za namen izvedbe delavnic, izobraževanj, seminarjev in 

enodnevnih dogodkov, 
o naročnine na časopise in drugo periodiko, ki ni neposredno povezana s pristopom 

Leader, 
o izobraževanja in usposabljanja, ki niso neposredno povezana z izvajanjem pristopa 

Leader, 
o ogledi dobrih praks, ki niso neposredno povezani s pristopom Leader, 
o študije, strategije, ocene, priprava projektnih dokumentacij in druge podobne 

raziskave, razen v primeru, kadar predstavljajo del splošnih stroškov v projektu.  
 
Predmet sofinanciranja iz ukrepa 4. osi PRP RS niso :  

o stroški (npr. delo javnih uslužbencev), za katere je financiranje zagotovljeno iz 
drugih javnih virov (EU, nacionalni, lokalni viri)  

o stroški materiala in storitev, ki niso bili izbrani skladno z zakonom o Javnem 
naročanju,  

o aktivnosti, ki jih prejemniki sredstev ne označijo skladno s priročnikom za 
obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru PRP,  

o stroški, za katere upravičenec društvu ne predloži zahtevane vsebinske in finančne 
dokumentacije in poročil ali jih ne predloži pravočasno. 

 
Upravičenec do sredstev za izvajanje projektov je LAS. Končni prejemniki sredstev so 
nosilec projekta in partnerji v projektu. 
 
VI. MERILA ZA OCENJEVANJE 
 
Do sofinanciranja so upravičeni izbrani projekti, katerih vloge so popolne, vsebinsko 
ustrezne in izpolnjujejo pogoje iz tega javnega poziva. 

Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, bodo ocenjene na 
podlagi meril. Merila so opredeljena skladno s Smernicami in priporočili za izvajanje 
pristopa Leader v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013. 

 

Merila za izbor projektov so izločitvena ter splošna. V primeru, da projekt ni skladen z 
zahtevami izločitvenega merila, se tak projekt zavrne ter izloči iz nadaljnjega ocenjevanja.  
 

Praviloma se sofinancirajo projekti, ki so pri ocenjevanju zbrali največ točk, in sicer do 
porabe razpisanih sredstev, s tem da se pri obravnavi prijav upošteva tudi enakomerna 
pokritost celega območja delovanja društva.  

 
Maksimalno število točk, ki jih lahko prejme projekt, znaša 58. V primeru enakega  števila 
točk pri ocenjevanju se izbere tisti projekt, ki pridobi več točk pri splošnih merilih dva in 
tri. 

Postopek za izbor upravičencev ter opis meril za ocenjevanje vlog je sestavni del razpisne 
dokumentacije. 
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VII. FINAN ČNE DOLOČBE: 
 
1. Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.  
 
2. Stopnja podpore znaša do 85% upravičenih stroškov projekta.  
 
3. Najnižji znesek podpore iz Leader sredstev za posamezen projekt je 2.000,00 EUR,  
najvišji pa 30.000,00  EUR. 
 
4. Posamezen projekt ima lahko največ dve fazi. Projekti do skupne vrednosti vključno do 
20.000,00 EUR (brez DDV) imajo največ eno fazo, nad 20.000,00 EUR pa največ dve fazi. 
 
5. Pri projektih, ki bi bili lahko sofinancirani iz drugih ukrepov PRP, mora nosilec projekta 
izpolnjevati pogoje, ki jih za posamezen ukrep določa 64. člen Uredbe 1698/2005/ES in v 
času oddaje NIP na MKGP veljavne določbe, ki določajo pogoje za pridobitev sredstev, 
upravičene stroške in finančne določbe za posamezen ukrep Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi 
PRP za obdobje 2007-2013. 
 
6. Omejitve pri posameznih vrstah stroškov: 
- stroški dela za namen koordinacije in vodenja izvedbe projekta se priznajo kot upravičeni, 
kadar predstavljajo do vključno 10 odstotkov skupnih upravičenih stroškov projekta; 
- stroški promocije in obveščanja javnosti o projektu se priznajo kot upravičeni, kadar 
predstavljajo do vključno 20 odstotkov skupnih upravičenih stroškov projekta; 
- prispevek v naravi v skladu s 54. členom Uredbe 1974/2006/ES, se prizna kot upravičen 
strošek, kadar predstavlja do vključno 15 odstotkov skupnih upravičenih stroškov projekta; 
- splošni stroški, kot so študije izvedljivosti in strategije ter stroški, ki so neposredno 
povezani z izvedbo naložbe, kot so honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem, stroški 
pridobivanja dokumentacije in dovoljenj, se priznajo kot upravičeni, kadar predstavljajo do 
vključno 10 odstotkov skupnih upravičenih stroškov projekta. 
 
7. Pri projektih, ki bi jih bilo možno sofinancirati preko drugih ukrepov PRP, se sredstva 
dodelijo v skladu s pravili shem pomoči, ki veljajo za posamezen ukrep. Za projekte, ki jih 
ni možno sofinancirati preko drugih ukrepov PRP ali končni prejemnik sredstev ni občina 
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 
eurov v obdobju zadnjih treh proračunskih let oziroma prejemniki sredstev, ki delujejo v 
cestnoprometnem sektorju, največ do 100.000 eurov v obdobju zadnjih treh proračunskih 
let. 
 
VII.   RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
 
Vloga se vlaga pisno na prijavnem obrazcu, ki je priloga razpisne dokumentacije. 
Razpisna dokumentacija vsebuje: 

1. povabilo k oddaji vloge, 
2. navodilo vlagateljem za izdelavo vloge, 
3.   postopek za izbor upravičencev, 
4. merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog, 
5.   vsebino vloge. 
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Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega poziva vsak 
delovnik med 9. in 12. uro na sedežu LAS – Društvo »Raznolikost podeželja«, Trnoveljska 
cesta 2, Celje in na spletni strani http://www.raznolikost-podezelja.si pod rubriko 
»Razpisi«. 
 
VIII. ROK IN NA ČIN PRIJAVE 
 
Pisne prijave s prilogami  morajo vlagatelji v zaprtih ovojnicah, opremljenih z naslovom 
pošiljatelja in z oznako »Ne odpiraj -  prijava projekta za NIP II/2011«: 
 
dostaviti v pisarno Društva »Raznolikost podeželja«, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje ali  
 
poslati po pošti s priporočeno pošiljko na naslov Društvo »Raznolikost podeželja«, 
Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje 
 
in prijavni obrazec poslati po elektronski pošti na naslov: info@raznolikost-podezelja.si. 
 
Ovojnica in elektronska pošta s prijavo mora prispeti na navedeni naslov, ne glede na vrsto 
prenosa pošiljke,  do petka, 30. septembra 2011 do 13. ure. 
 
V postopku izbire projektov bodo obravnavane prijave, ki vsebujejo vse z razpisom in 
obrazci zahtevane podatke in dokazila in prispejo na naslov pisarne društva v roku, 
določenem s tem razpisom. Nepravočasne in nepravilno označene prijave ne bodo 
obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju. 
 
IX.  OBRAVNAVA IN POSTOPEK ZA IZBOR PROJEKTOV 
 
1. Odpiranje vlog ni javno in bo izvedeno v ponedeljek, 3. oktobra 2011 na sedežu 

društva.  
2. Najkasneje v  osmih koledarskih dneh po odpiranju vlog društvo pisno pozove tiste 

vlagatelje,   katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev je osem 
dni od datuma prejema poziva za dopolnitev. 

3. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se zavržejo, 
neustrezno dopolnjene pa zavrnejo.  

4. Popolne vloge bo obravnaval Odbor za ocenjevanje  projektov in jih ocenil v skladu  z 
merili za ocenjevanje projektov. Odbor izdela poročilo o rezultatih ocenjevanja in poda 
predlog izbora projektov  upravnemu odboru društva v tridesetih dneh od oddaje 
popolnih vlog.  

5. Upravni odbor društva v petnajstih dneh od sprejema poročila Odbora  obravnava 
poročilo in odloči o izbiri projektov na podlagi predloženega seznama. Seznam izbranih 
projektov je podlaga za izdelavo NIP II/ 2011. 

6. Vlagatelji projektov bodo o izbiri projektov obveščeni najkasneje v roku 60 dni od 
zaključka javnega poziva. Vlagatelj  ima v osmih dneh od prejema obvestila o odločitvi 
glede izbora projektov pravico vložiti pritožbo na LAS. V svoji pritožbi mora natančno 
opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti 
postavljeni pogoji in merila za ocenjevanje.  

7. Nosilci izbranih projektov bodo po odločitvi o izbiri projektov pozvani v morebitne    
vsebinske dopolnitve vlog. Rok za oddajo dopolnitev je osem dni od datuma prejema 
poziva na dopolnitev. 
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8. Društvo po vsebinski dopolnitvi potrdi in posreduje NIP II/2011 Leader pisarni v 
potrditev. 

9. Z upravičenci se sklenejo pogodbe o sofinanciranju izvajanja projektov  po tem, ko 
Leader pisarna potrdi NIP II/2011. 

 
X. NADZOR NAD IZVAJANJEM 
 
1. LAS in MKGP izvajata administrativne kontrole in kontrole na kraju samem, s katerimi 
se ugotavlja izpolnjevanje pogojev in obveznosti.  
 
2. Sredstva MKGP izplača LAS po opravljenih kontrolah, ki so predvidene z Uredbo 
komisije št. 65/2011/EU. LAS mora s strani MKGP izplačana sredstva v roku dveh 
delovnih dni prenakazati na račun nosilca projekta oz. partnerjem v projektu, opredeljenih v 
pogodbi med nosilcem projekta oz. parterji v projektu in LAS. 
 
3. Če razlika med upravičenimi stroški, ki se priznajo na podlagi vloženega zahtevka za 
izplačilo sredstev, in višini stroškov, ki jih upravičenec uveljavlja v zahtevku za izplačilo 
sredstev, presega 3%, se za razliko uporabi znižanje zneska v skladu s 30. členom prej 
navedene uredbe.  
 
 
 
 
 
Celje, junij 2011     Društvo »Raznolikost podeželja« 
       mag. Andrej Flis 
 


