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VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
 

I.   Povabilo k oddaji vloge.   
II.    Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge.     
III.       Postopek za izbor upravičencev. 
IV.       Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog. 
V.      Vsebina vloge. 

 
 
I. POVABILO K ODDAJI VLOGE 
 
Lokalna akcijska skupina Društvo »Raznolikost podeželja« (v nadaljevanju: LAS)  vabi vse 
vlagatelje, da v skladu z objavljenim javnim pozivom za nabor projekotvza izvajanje Lokalne 
razvojne strategije občin Celje, Laško, Štore, Vojnik 2007-2013« (v nadaljevanju: LRS).v letu 
2011 ter to razpisno dokumentacijo oddajo svojo vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev za 
ukrepe 4. osi skupne kmetijske politike Programa razvoja podeželja RS 2007-2013 po 
pristopu Leader. 

 

Javni poziv se izvaja v skladu z določili Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja 
podeželja RS za obdobje 2007-2013 (Uradni list RS, št. 28/2011) (v nadaljevanju: Uredba). 

 

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. 

 

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 136.000 EUR. 
 

II. NAVODILO VLAGATELJEM ZA IZDELAVO VLOGE 
 
1. Vloga mora biti izpolnjena in oddana v skladu s predpisi in javnim pozivom, ki je objavljen 
na spletni strani www.raznolikost-podezelja.si ter to razpisno dokumentacijo. 
 
2. Vloga mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku.   
 
3. Vloga se vlaga pisno na prijavnem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na 
spletni strani  www.raznolikost-podezelja.si pod rubriko »Razpisi«, v skladu z zahtevami 
javnega poziva. 

 

Sestavni deli vloge morajo biti vloženi v mapo po vrstnem redu in ne smejo biti speti. Na 
ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge, označen s strani 
pošte oziroma pisarne društva, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se 
prijavlja. 

 

Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in se vrnejo vlagateljem. 

 

4. Vloga je popolna, če: 
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- je priložen izpolnjen originalni prijavni obrazec »Prijavni obrazec za projektne predloge 
NIPII/2011«,  

- je »Prijavni obrazec« datiran, žigosan (velja za pravne osebe) in podpisan s strani 
vlagatelja na zahtevanih mestih,  

- so vse zahtevane priloge in dokazila, ki so navedene v točki V. te razpisne dokumentacije, 
priložene v navedenem vrstnem redu, 

- je »Prijavni obrazec« brez prilog poslan tudi v elektronski obliki. 
 
5. vloga je ustrezna, če: 
- je pripravljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, 
- izpolnjuje pogoje javnega poziva. 
 
6. Pisne prijave 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 30. septembra 2011 do 13. ure. 
 
III. POSTOPEK ZA IZBOR UPRAVI ČENCEV 
 
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 (v nadaljevanju: odbor) 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 društvo. 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. 

8. Društvo po vsebinski dopolnitvi potrdi in posreduje NIP II/2011 Leader pisarni v 
potrditev. 
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9. Z upravičenci se sklenejo pogodbe o sofinanciranju izvajanja projektov  po tem, ko 
Leader pisarna potrdi NIP II/2011. 

 

Društvo si pridržuje pravico, da: 

• ne odobri maksimalne možne višine sofinanciranja, 

• ne razdeli kvote vseh razpisanih sredstev iz javnega poziva za NIP II/ 2011, 

• spremeni določbe javnega poziva, navodil in osnutka pogodbe skladno z morebitnimi 
dodatnimi navodili MKGP in sklepi organov društva, 

• pred končno odločitvijo o odobritvi/zavrnitvi projekta določi dodatne pogoje, ki jih 
je potrebno izpolniti pred odobritvijo projekta. V tem primeru se bo društvo pogajalo 
s prijaviteljem projekta. 

 
IV.  MERILA  ZA OCENJEVANJE VLOG 
 
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. 

 
1. izključitvena merila 

 
 MERILO DA NE 
1. projekt je v skladu s cilji LRS   
2. naložba se ne izvaja v naselju z več kot 10.000 prebivalci   
3. projekt je v skladu s prioritetami javnega poziva   
4.  prijavitelj ima sedež na območju LAS   
5.  projekt ima vsaj enega partnerja z območja LAS   
6. individualna naložba v projektu  se ne more financirati iz enega 

od ukrepov 1. in 3. osi PRP 2007-2013 
  

 
2. splošna merila: 
 

  možno   
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MERILO št. točk  
 

1.  
 
Projekt je projekt sodelovanja med LAS-i 

a) da 
b) ne 

 

 
 

14 
0 

 
2.  

 
Enakomeren razvoj celotnega območja: 

a) projekt predvideva aktivnosti, rezultate in merljive učinke na celotnem 
območju LAS 

b) projekt predvideva aktivnosti in rezultate na ožjem območju, učinki 
projekta pa so pomembni za celotno območje 

c) projekt predvideva aktivnosti, rezultate in merljive učinke na ožjem 
območju LAS (lokalna skupnost, društvo,…) 

d) projekt predvideva aktivnosti, rezultate in merljive učinke zgolj pri 
vlagatelju (fizični osebi) 

 

 
 

12 
 
8 
 
4 
 
0 

 
3.  

 
Povezanost projektov z obstoječimi Leader projekti na območju in 
inovativnost: 

a) aktivnosti v projektu so nadgradnja (nadaljevanje) predhodnih projektov  
b) projekt za območje predstavlja novost, se na tem območju še ni izvajal 
c) aktivnosti v projektu so ponavljanje že izvedenih aktivnosti v projektih 

 

 
 
 

10 
8 
0 
 

 
4.  

 
Ekonomska upravičenost: 

a) projekt ustvari vsaj 1 delovno mesto 
b) projekt ustvari polovično delovno mesto 
c) projekt prispeva  k ohranjanju delovnih mest 
d) projekt ne prispeva k ohranjanju delovnih mest 
 

 
 
8 
6 
4 
0 

 
5.  

 
Dodana vrednost/trajnost/lokalna oskrba: 

a) v rezultatih projekta so jasno izraženi novi izdelki, storitve, ki bodo po 
izteku projekta prispevali k dvigu dodane vrednosti 

b) učinki projekta bodo prispevali k izboljšanju lokalne samooskrbe 
c) učinki projekta nimajo bistvene dodane vrednosti 
 

 
 
8 
 
6 
0 

 
6. 

 
Vključenost lokalne skupnosti v pripravo in izvedbo projekta: 

a) občina je nosilec projekta 
b) vse 4 občine so partnerice na projektu 
c) vsaj 1 občina je partner na projektu 
d) občine ali ožja lokalna skupnost ni  vključena 
 

 
 
6 
4 
2 
0 

 SKUPAJ : 58 
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V. VSEBINA VLOGE: 
 

Prijavitelj mora predložiti: 
- izpolnjeno vlogo za izbor projektov za leto 2011 (vloga mora biti oddana v pisnem 

izvodu in v elektronski obliki), 
- izpolnjeno partnersko izjavo, 
- dokazilo o registraciji prijavitelja – za pravne osebe, 
- dokazilo o finančni sposobnosti prijavitelja (velja za društva in posameznike, ki   
 prijavljajo projekte, ne pa za občine in javne zavode) 
- investicijsko tehnično dokumentacijo za investicijske projekte, kjer so predvidena 

gradbena dela,  
- izpolnjeno izjavo, da prijavitelj za projektne aktivnosti še ni prejel sredstev iz 

državnega proračuna Republike Slovenije ali sredstva Evropske Unije, 
- dokazilo o lastništvu nepremičnin oziroma soglasje lastnikov pri posegih v prostor ali 

pri urejanju objektov (samo v primeru, če je to potrebno), 
- ter ostale izjave, za katere se lahko naknadno določi ocenjevalna komisija. 



                                                                                
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 
Evropa investira v podeželje 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Razpisna dokumentacija za nabor projektnih predlogov 2011 

 
Pravilna oprema ovojnice za prijavo na javni poziv  
 

NAZIV PRIJAVITELJA 
ULICA 
 
POŠTA 
 

 

 

 

»Ne odpiraj – prijava projekta za NIP II/ 2011« 
 

 
          Društvo »Raznolikost podeželja« 
          Trnoveljska cesta 2 
 
          3000 Celje 


