
SPREMLJANJE, IZVAJANJE IN 
PRIPRAVA ZAHTEVKOV 

OPERACIJ SLR 

Vsebina:
➢ Pregled potrjenih projektov
➢ Pregled najpogostejših napak pri prijavah
➢ Izvajanje operacij – logotipi…
➢ Priprava zahtevka za sofinanciranje

Aleš Zidar in Tamara Urbančič     
Pivka, 4.12.2017 



Datum odločbe Ime operacije nosilec

1.9.2017 Obnova mlinskega kolesa Hodnikovega mlina in 

fasade

Hodnik Kristjan, Trg Maršala Tita 6, 6250 

Ilirska Bistrica, 

1.9.2017 Premični tunel za jagode in maline in mulčer Uljan Bojan, Vrbica 2a, 6250 Ilirska 

Bistrica, 

2.10.2017 Hop on – Hop off turistični prevoz RRA Zeleni Kras d.o.o., Prečna ulica 1, 

6257 Pivka,

1.9.2017 Jahalne počitnice z lastnim konjem Volk Tomaž s.p., Suhorje 5, 6217 Vremski 

Britof,  

15.11.2017 Ureditev turističnih kapacitet in mreža turističnih 

ponudnikov

Dejan Šajina, Podgrad 11d, 6244 Podgrad, 

15.11.2017 Rekonstrukcija partizanske Bolnišnice Zalesje Občina Ilirska Bistrica,  

15.11.2017 Ohranjanje dediščine furmanstva ob cesarski 

cesti Dunaj-Trst 

Kulturno društvo Kolut, Cesta v Staro vas 

2, 6230 Postojna

15.11.2017 Užitni in čutni parki namenjeni 

medgeneracijskemu izobraževanju 

Zavod Znanje Postojna

15.11.2017 Ureditev studia TV Galeja Zavod TV Galeja, Prešernova 4a, 6250 

Ilirska Bistrica

15.11.2017 Vzpostavitev pogojev za spletno prodajo 

ekoloških kmetijskih pridelkov in izdelkov pod 

blagovno znamko The Secret Village

Jožef Gruden. s.p., Šmihel pod Nanosom 

58, 6230 Postojna

Potrjene operacije 1. poziv:



Ime operacije nosilec

20.10.2017 Celostna urbana prenova mestnega jedra 

Postojne

Občina Postojna

20.10.2017 Spodbuditev kulturnega utripa v regiji 2 Občina Ilirska Bistrica

20.10.2017 Razvoj doživljajskih programov v parku 

vojaške zgodovine

Javni zavod za upravljanje dediščine 

in turizem Pivka 

20.10.2017 Park igre za vse generacije Občina Postojna

Potrjene operacije 2. poziv:



NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE PRI PRIJAVI – ZAHTEVANE DOPOLNITVE

1. POZIV:
➢ manjkajoči PODPISI, ZKI, podatki v tabelah (de minimis,…)

➢PONUDBE : 
- primerljivost
- datumi

➢ SOGLASJA: 
- soglasja vseh lastnikov overjena!
- naravovarstvena  in kulturnovarstvena soglasja za vsak  

najmanjši poseg! Preveri na:
http://www.naravovarstveni-atlas.si/web/
http://giskd6s.situla.org/evrd/









TRI NEODVISNE 

PONUDBE! 

Dokument o 

povpraševanju!



Seštevek stroška sadik je 814,15 Eur in ne 813,81 Eur. Preverite. 



Za nakup 15 stojal (označitev prodajnega mesta) priložite izris tlorisa prostora, kjer se 
bodo nahajala. Prav tako za nakup nove opreme (15 stojal) priložite kopije overjenih 
soglasij lastnikov ali solastnikov o najemu, zakupu ali stavbni pravici za obdobje najmanj 
pet let po zaključku naložbe. Na soglasjih naj bodo razvidne zemljiške parcele nahajanja 
stojal.



2. POZIV: 

➢ Upravičenost območja?

➢Pomanjkljivi podatki v obrazcu (matična št., 
št. računa, zneski sofinanciranja…)

➢Ostalo:







LOGOTIPI!
https://www.program-podezelja.si/sl/oznacevanje-aktivnosti

http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/logotipi (Evropski sklad za regionalni razvoj)

https://www.program-podezelja.si/sl/oznacevanje-aktivnosti
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/logotipi


ZAHTEVEK ARSKTRP   - elektronsko:
➢ Sprememba dinamike/ obveznosti (pred 

AKTIVNOSTJO!)  max 2X se lahko pošlje prošnjo

➢ Časovnica ni dokončna! Pošljemo!

➢ Potni stroški so do višine 18% cene 95 oktanskega 
bencina!

➢ Če se le da, od izvajalca zahtevajte dva originalna 
računa, kajti enega je potrebno poslati na ARSKTRP!



K zahtevku je potrebno priložiti veliko dokumentacije 

zato skrbno shranjujte vse, kar je v zvezi s projektom, 

tudi korespondenco!


