
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA PRLEKIJA

Delavnica za prijavitelje operacij 

na 5. javni poziv LAS Prlekija

Prleška razvojna agencija giz

Vodilni partner LAS Prlekija

15. in16. junij 2020 – Razkrižje, Apače, Sv. Jurij ob Ščavnici



 objavljena na

http://las-prlekija.com/javni-pozivi/5-javni-poziv-las-prlekija

 javni poziv, 

 vloga za prijavo operacije,

 navodila za pripravo vloge in oprema ovojnice, 

 finančni načrt operacije,

 vzorec pogodbe o sodelovanju med upravičencem (nosilcem 

operacije) in partnerjem,

 katalog najvišjih priznanih vrednosti,

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

http://las-prlekija.com/javni-pozivi/3-javni-poziv-las-prlekija


 namen: izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k 
uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju občin 
Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, 
Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej (2020 – 2021)

 sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja;

 okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 
609.894,13 EUR sredstev, razporejenih v 8 ukrepih;

 stopnja sofinanciranja: do 70% upravičenih stroškov,

 objavljen dne 17. 2. 2020, rok za oddajo vlog: 8. 7. 2020;

5. javni poziv LAS Prlekija (sklad EKSRP)



Specifični cilji in ukrepi (SLR LAS Prlekija)



5. javni poziv LAS Prlekija – UKREPI – TP 1

Vsako operacijo se lahko predlaga za sofinanciranje samo v okviru 

enega izbranega ukrepa, lahko pa vpliva na doseganje več ciljev ali 

naslavlja več tematskih področij. 

Tematsko področje Splošni cilj Specifični cilj Ukrep
Razpoložljiva sredstva 

EKSRP v EUR

TP1

Ustvarjanje novih 

delovnih mest

Izboljšanje pogojev za 

učinkovito delovanje 

lokalne ekonomije

(C1) Spodbujanje in 

povezovanje lokalne 

ekonomije s 

poudarkom na turizmu

Bogatitev lokalne 

turistične ponudbe 

(U1)

486.926,09

(C3) Povečanje deleža 

lokalne hrane v javnih 

ustanovah 

Usposabljanja 

ponudnikov in 

potrošnikov (U6)
10.088,21

(C4) Povečanje 

ponudbe lokalnih 

proizvodov in storitev 

Mreženje proizvajalcev 

(U8)
14.487,52



5. javni poziv LAS Prlekija – UKREPI – TP 2

Tematsko področje Splošni cilj Specifični cilj Ukrep
Razpoložljiva 

sredstva EKSRP

TP2

Razvoj osnovnih 

storitev

Izboljšanje kvalitete 

življenja na 

podeželju

(C5) Izboljšanje 

pogojev za boljše 

zdravje prebivalcev 

LAS 

Dogodki in aktivnosti 

za zdrav življenjski 

slog (U10)

40.000,00

(C6)  Izboljšanje 

ponudbe in 

dostopnosti do 

kulture 

Kulturne prireditve 

(U11)
18.453,85

(C7) Izboljšanje 

samopodobe 

prebivalcev Prlekije 

Ohranjanje 

prleškega narečja 

(U12)

21.141,52



5. javni poziv LAS Prlekija – UKREPI – TP 4

Tematsko področje Splošni cilj Specifični cilj Ukrep
Razpoložljiva 

sredstva EKSRP

TP3

Varstvo okolja in 

ohranjanje narave

Varovanje narave in 

trajnostno 

upravljanje z 

naravnimi viri

(C8) Prilagajanje 

podnebnim 

spremembam. 

Povečana poraba 

obnovljivih virov in 

povečanje 

učinkovitosti rabe 

energije

Spodbujanje

učinkovite rabe

energije (U16) 12.237,25

TP4

Večja vključenost 

mladih, žensk in 

drugih ranljivih 

skupin

Povečanje 

solidarnosti na 

območju LAS

(C10) Povečanje 

socialne vključenosti 

marginalnih skupin

Medgeneracijska 

druženja (U19)
6.559,69



 fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju LAS;

 pravne osebe, ki imajo svoj sedež ali registrirano izpostavo, 

podružnico, organizacijsko oz. poslovno enoto na območju 

LAS;

 pravne osebe javnega prava ali pravne osebe zasebnega 
prava v javnem interesu, ki delujejo na območju LAS.

 upravičeno območje, na katerem se izvajajo operacije: 

območje občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, 

Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej

UPRAVIČENCI



 lahko predlagajo za sofinanciranje operacije, ki jih bodo 

izvedli sami ali s partnerji;

 imeti morajo zagotovljena sredstva za lastno 

sofinanciranje operacije (iz lastnih virov, iz drugih zasebnih 

virov);

 NA DAN ODDAJE VLOGE morajo imeti poravnane vse 

obveznosti do države (max. dolg 50 EUR);

UPRAVIČENCI



 Upravičeni stroški nastanejo od vložitve vloge na AKTRP;

 Najnižji znesek javne podpore za pos. operacijo je 3.000 EUR.

 Najvišji znesek javne podpore za pos. operacijo je 50.000 EUR.

 Možnost izvedbe projekta v 2 fazah (vrednost projekta več kot 

20.000 eurov, posamezni ZZI ne sme biti nižji od 5.000 eurov). 

 Upravičenec mora izvesti operacijo najpozneje v 18 mesecih.

OBLIKA IN OBSEG SOFINANCIRANJA



 Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (gradnja 

kmetijskih objektov in komunalne infrastrukture)

 Katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije

 Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru 

pristopa CLLD 

 Uredba o izvajanju lokalnega razvoja

UPRAVIČENI STROŠKI - NAVODILA



STROŠKI DELA

 stroški plač: 

 plače z vsemi pripadajočimi davki in prispevki delavca in 

delodajalca,

 povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana, prevoz, stroški 

službenih potovanj), 

 nadomestila plače (boleznine do 30 dni, dopust), regres.

 stroški dela po avtorski pogodbi, honorarno delo, delo po podjemni

pogodbi, delo preko študentskega servisa;

 dokazila ob zahtevku (pogodbe, aneksi, časovnice, dokazila o 

izvedbi, dokazila o plačilu);

VRSTE UPRAVIČENIH STROŠKOV



STROŠKI MATERIALA, NALOŽB IN STORITEV

 nakup materiala, 

 nakup nove opreme, strojev,

 najem opreme, 

 gradnja nepremičnin,

 svetovanje,

 stroški obveščanja javnosti o operaciji ipd.

 dokazila (ponudbe, računi, pogodbe, fotografije …)

VRSTE UPRAVIČENIH STROŠKOV



STROŠKI PRISPEVKA V NARAVI
 zagotovi se v obliki materiala, dela ali zemljišča;

 ni prejetega plačila, ni izdanega računa; 

 vrednost prispevka je mogoče neodvisno oceniti in preveriti;

 višina urne postavke je določena;

 ne sme presegati 30 % upravičenih stroškov operacije;

 Primer:

 vrednost operacije z ddv (brez prispevka v naravi): 12.200 EUR 

 višina US operacije (brez prispevka v naravi): 10.000 EUR 

 stopnja javne podpore (70 %): 7.000 EUR

 dopustna višina prispevka v naravi na ravni operacije (30 %): 3.000 EUR

 dokazila: izjava s časovnico, fotografije, potrdilo neodvisnega cenilca ali drugega 

organa, v primeru zagotavljanja nepremičnin.

VRSTE UPRAVIČENIH STROŠKOV



STROŠKI VODENJA IN KOORDINACIJE

 namen organizacije, usklajevanja in nadziranja operacije; 

 stroški dela, opravljene storitve ali strošek prispevka v naravi;

 največ 10 % upravičenih stroškov operacije;

VRSTE UPRAVIČENIH STROŠKOV



STROŠKI PROMOCIJE

 stroški organizacije prireditev, novinarskih konferenc, 

izdelave spletnih strani, oglaševanje, priprava in tisk 

promocijskega gradiva, udeležba na sejmih; 

 strošek dela, storitev ali strošek prispevka v naravi, 

 lahko se izvajajo izven območja LAS; 

 največ 10 % upravičenih stroškov;

VRSTE UPRAVIČENIH STROŠKOV



STROŠKI NAKUPA ZEMLJIŠČ

 upravičen strošek, če obstaja neposredna povezava s cilji 

zadevne operacije,

 predstavljajo največ 10% upravičenih stroškov operacije;

 dokazila: cenitveno poročilo uradno priznanega cenilca z 

ustrezno licenco oziroma ocenjevalca nepremičnin, kopija 

overjene kupoprodajne pogodbe v obliki notarskega 

zapisa, vpis lastništva v zemljiško knjigo.

VRSTE UPRAVIČENIH STROŠKOV



SPLOŠNI STROŠKI – STROŠKI STORITEV ZUNANJIH IZVAJALCEV

 stroški opravljenih storitev arhitektov, inženirjev in 

svetovalcev, za pridobitev gradbene, projektne oz. 

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, 

 stroški za nadzor nad izvedbo gradbenih in obrtniških del;

 največ 10% upravičenih stroškov operacije;

VRSTE UPRAVIČENIH STROŠKOV



 davek na dodano vrednost,

 stroški materiala, opreme in storitev, namenjenih za zasebno rabo,

 splošni upravni stroški,

 obresti za dolgove,

 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.

 stroški izdelave dokumentacije, študij, analiz, ocen, strategij in drugih podobnih 

raziskav, kadar niso neposredno povezane z določeno operacijo.

NEUPRAVIČENI STROŠKI



 Upravičenci k vlogi ne prilagajo ponudb kadar: 

 gre za stroške dela osebja, 

 gre za stroške prispevka v naravi v obliki dela,

 gre za vrste stroškov, ki so predpisani s strani države ali lokalne skupnosti 

(npr. vinjeta).

DOKAZILA O PREDRAČUNSKI VREDNOSTI OPERACIJE 

OB ODDAJI VLOGE



 Upravičenci k vlogi priložijo eno ponudbo kadar: 

 so naročniki v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje. 

 gre za vrsto stroška, za katero je na trgu le en ponudnik (EU) – potrebna 

je utemeljitev;

 gre za stroške kmetijske in gozdarske mehanizacije opredeljene v 

Katalogu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter 

 za stroške opredeljene v katalogu stroškov in najvišjih priznanih 

vrednosti (64. člen Uredbe CLLD):

◼ gradnja in vzdrževanje objektov z osnovno notranjo opremo objektov ter stroški nakupa dodatne opreme 

objektov, ki je samostojna funkcionalna celota,

◼ stroški ureditve cestne, vodovodne ter energetske infrastrukture ter stroški ureditve gozdnih prometnic,

◼ stroški izgradnje naprav na kmetijskih zemljiščih in

◼ stroški nakupa kmetijskih zemljišč

DOKAZILA O PREDRAČUNSKI VREDNOSTI OPERACIJE 

OB ODDAJI VLOGE



 Kadar gre za strošek katerega vrednost upravičenega stroška ne 

presega 2.000 €, lahko upravičenec namesto tržno primerljivih pisnih 

ponudb, vlogi za odobritev operacije priloži eno vabilo k dajanju 

ponudb in ponudbo na osnovi tega vabila ali katalog ali oglas, kot ga 

določa zakon, ki ureja obligacijska razmerja. 

 Upravičenci, ki niso naročniki v skladu s predpisi, ki urejajo javno 

naročanje za stroške katerih vrednost upravičenega stroška presega 

2.000 € k vlogi priložijo tri tržno primerljive pisne ponudbe.

DOKAZILA O PREDRAČUNSKI VREDNOSTI OPERACIJE 

OB ODDAJI VLOGE



 V primeru zbiranja treh ponudb mora upravičenec vsem potencialnim 

ponudnikom poslati enako povpraševanje z navedenimi minimalnimi 

zahtevami. Ponudbe so tržno primerljive, če vsebujejo vse zahteve, ki 

jih je upravičenec navedel v povpraševanju.

 Umetno drobljenje ponudb ni dovoljeno!

 Ponudba mora vsebovati:

 cena z DDV IN cena brez DDV, 

 datum, 

 žig, podpis!

DOKAZILA O PREDRAČUNSKI VREDNOSTI OPERACIJE 

OB ODDAJI VLOGE



 pridobljena morajo biti vsa zakonsko potrebna dovoljenja in soglasja 

(novejšega datuma).

 gradbena dovoljenja: pravnomočno gradbeno dovoljenje mora biti 

pridobljeno in priloženo ob oddaji vloge na LAS.

 soglasja (naravovarstvena, kulturovarstvena, vodna soglasja, vodna 

dovoljenja): soglasje ustreznega organa mora biti izdano najpozneje 

do zaključka izbirnega postopka na ravni odločanja LAS.

 V pomoč pri določitvi sta spletni strani:

 http://www.naravovarstveni-atlas.si/web/ za naravno dediščino,

 http://giskd6s.situla.org/evrd/ za kulturno dediščino.

DOVOLJENJA IN SOGLASJA 

http://www.naravovarstveni-atlas.si/web/
http://giskd6s.situla.org/evrd/


 Vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na 

naslov LAS Prlekija, Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer do 8. 7. 2020 ali 

osebno dostaviti v času trajanja javnega poziva med ponedeljkom in 

petkom med 9. in 13. uro v pisarno vodilnega partnerja na naslovu 

Prleška razvojna agencija giz, Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer, 

najkasneje do 8. 7. 2020 do 13. ure.

 Vloga se vlaga pisno in v elektronski obliki na obrazcu, ki je del 

razpisne dokumentacije. Elektronska različica vloge (oddana na CD 

ali USB ključu) mora biti enaka vlogi v papirnati obliki.

 Vloga mora biti v skladu z zahtevami tega javnega poziva izpolnjena, 

podpisana in žigosana, kjer je to zahtevano.

5. javni poziv LAS Prlekija – ROK IN NAČIN PRIJAVE



Vprašanja?

5. javni poziv LAS Prlekija



DODATNE INFORMACIJE:

LAS Prlekija

Prleška razvojna agencija giz
Prešernova ulica 2

9240 Ljutomer
www.las-prlekija.com

info@las-prlekija.com

 info@prlekija.com

02 585 13 40

http://www.las-prlekija.com/
mailto:info@las-prlekija.com
mailto:info@prlekija.com


Hvala za pozornost!


