
 
 

 
 
Prleška razvojna agencija giz, kot pooblaščena pravna oseba Lokalne akcijske skupine 
LAS Prlekija, Prešernova ulica 2 , 9240 Ljutomer (v nadaljevanju LAS Prlekija), na podlagi 
Uredbe  o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–
2020 - št. 00715-28/2015  (Ur.list RS 42/15), Odločbe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano RS o dodelitvi statusa delujoče LAS z dne …………., Obvestila št. …………. z 
dne ………………………… o višini dodeljenih pravic porabe finančnih sredstev LAS za 
programsko obdobje 2014 - 2020, Lokalne razvojne strategije za območje Prlekije (LRS), ki 
jo je LAS sprejel na skupščini dne, 29. 10. 2015, Pravilnika o izboru projektov za izvajanje 
Lokalne razvojne strategije LAS Prlekija in sklepa ………. seje Upravnega odbora LAS 
Prlekija z dne ………………….. 
 

objavlja 
 

JAVNI POZIV 
za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru 

strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« 
za izvajanje Lokalne razvojne strategije na območju Prlekije  

 
1.Predmet javnega poziva je izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje 
operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« (v nadaljevanju CLLD), ki 
bodo upravičeni do sofinanciranja iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (v nadaljnjem besedilu: EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (v 
nadaljnjem besedilu: ESRR). Operacije / projekti pomenijo izvajanje Strategije lokalnega 
razvoja za območje Prlekije (v nadaljevanju (SLR) po pristopu CLLD. Projekte izbere in potrdi 
Upravni odbor LAS Prlekija.  
 
2. Vlagatelji/nosilci projekta – Na javni poziv se lahko prijavijo:  
- fizične in pravne osebe, registrirane v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, 
- kmetje,  
- kmetije z dopolnilno dejavnostjo,  
- nosilci osebnega dopolnilnega dela, 
- javne institucije/organizacije (javni zavodi, občine), 
- nevladne organizacije (ustanove, zasebni neprofitni zavodi in društva) 
s sedežem na območju LAS Prlekija ali z delujočimi izpostavami na območju LAS Prlekija. 
 
3. Pogoji za vlagatelja – nosilec projekta in projektni partnerji – Vlagatelj mora imeti 
poravnane vse obveznosti do države. Če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik, 
ne sme biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije. 
Vlagatelj za prijavljene aktivnosti ni prejel sredstev iz občinskih, državnih ali drugih virov 
Evropske Unije. Nosilec projekta in partnerji morajo imeti sedež ali delujočo izpostavo na 
območju LAS Prlekija. Kot partnerje se šteje tiste deležnike, ki v projektu aktivno sodelujejo 
in delno pokrivajo stroške projekta (so plačniki računov ali opravljajo delo v obliki prispevka v 
naravi). Zunanji izvajalci niso partnerji v projektu. Projekt mora biti skladen s cilji/prioritetnimi 
nalogami Strategije lokalnega razvoja in prispevati k njihovi uresničitvi. 
Iz dokumentacije mora biti razvidna zaprtost finančne konstrukcije za priznani in nepriznani 
del stroškov. Projekt mora imeti realno ocenjene stroške. Projekt mora biti pripravljen do faze 
izvedbe, zanj morajo biti pridobljena vsa zakonsko potrebna dovoljenja in soglasja.  
 
4. Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev za izvajanje projektov v okviru 
izvajanja SLR. Prednostne naloge razvoja podeželja na lokalni ravni so: 
 

1. Ustanavljanje novih delovnih mest: 
a) razvoj podjetništva in ustanavljanje novih delovnih mest, 
b) razvoj socialnih storitev na podeželju, 



 
 

 
c) dvig dodane vrednosti kmetijskim, gozdarskim in živilskim proizvodom, 
d) povečanje lokalne samooskrbe in spodbujanje kratkih dobavnih verig, 

2. Osnovne storitve na podeželju: 
a) razvoj lokalne infrastrukture in lokalnih osnovnih storitev, 
b) razvoj rekreacijske infrastrukture za javno uporabo vključno z malo 
turistično infrastrukturo, 
c) razvoj dejavnosti za prosti čas, turizem in kulturne dejavnosti ter z njimi 
povezano infrastrukturo, 

3. Varstvo okolja: 
a) projekti povezani z ohranjanjem narave, 
b) projekti povezani z varstvom in ohranjanjem kulturne dediščine, 
c) spodbujanje učinkovite rabe naravnih virov, vključno z naložbami v 
obnovljive vire energije, 
d) dejavnosti okoljskega ozaveščanja, 

4. Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin na podeželju. 
 
5. Upravičeni stroški so: 

- stroški dela, materiala, naložb, storitev in prispevka v naravi v skladu z 69. členom 
Uredbe 1303/2013/EU. Do podpore je upravičen tudi nakup zemljišč v skladu s točko 
(b) tretjega odstavka 69. člena 1303/2013/EU. 

- pri upravičenosti stroškov se upoštevajo določbe 65. člena Uredbe 1303/2013/EU. 
- prispevek v naravi v obliki zagotavljanja dela, blaga in zemljišč ne sme presegati 

desetih odstotkov skupnih upravičenih stroškov za zadevno operacijo. 
- stroški nakupa zemljišč lahko predstavljajo največ deset odstotkov upravičenih 

stroškov za zadevno operacijo. 
- stroški dela za izvajanje projektnih aktivnosti; 
- stroški materiala, opreme in storitev, nastalih z izvedbo projekta; 
- prispevek v naravi, skladno s 54. členom Uredbe Komisije št. 1974/2006/ES, 
- stroški promocije in obveščanja javnosti o projektu. 

 
Omejitve pri posameznih vrstah stroškov: 

- stroški dela za namen koordinacije in vodenja izvedbe projekta se priznajo kot 
upravičeni, kadar predstavljajo do vključno 10 % skupnih upravičenih stroškov 
projekta; 

- stroški promocije in obveščanja javnosti o projektu lahko predstavljajo do vključno 20 
% skupnih upravičenih stroškov projekta; 

- prispevek v naravi, skladno s 54. členom Uredbe Komisije št. 1974/2006/ES, se 
prizna kot upravičen strošek, kadar predstavlja do vključno 15 % 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 % skupnih upravičenih stroškov projekta. 

Upravičeni stroški za izvedbene projekte so samo stroški, ki nastanejo od datuma oddaje 
Načrta izvedbenih projektov (NIP) na Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
(MKGP), do zaključka projekta. Ta ne sme biti zaključen pred izdajo odločbe o potrditvi NIP. 
Kot začetek stroška se šteje prevzem obveznosti upravičenca na račun morebitnih 
dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročila materiala, opreme, storitev ali 
del).  
 
 
6. Neupravičeni stroški - v skladu z 69. členom Uredbe 1303/2013/EU so do podpore  
neupravičeni naslednji stroški: 
 

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



 
 

 
- splošni upravni stroški, 
- obresti za dolgove, 
- davek na dodano vrednost, 
- stroški priprave vloge in zahtevka za izplačilo, 
- stroški arheoloških izkopavanj in arheološkega nadzora, 
- rabljena oprema in mehanizacija, 
- štipendije in nagrade, 
- naročnine na časopise in drugo periodiko, 
- stroški izobraževanj in usposabljanj, ki niso neposredno povezani z aktivnostmi 

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

raziskav, kadar niso neposredno povezane z določeno operacijo. 
- DDV, 
- obresti za dolgove, 
- odkup zemljišča, katerega strošek presega 10 % vseh izdatkov pri zadevni 

dejavnosti, 
- Poleg neupravičenih stroškov se podpore ne dodelijo za: 
- nakup patentiranih pravic, strokovnega znanja in izkušenj, licenc in nepatentiranega 

tehničnega znanja, 
- stroške materiala, opreme in storitev, namenjenih za zasebno rabo, 
- plačilo taks in drugih dajatev v upravnih postopkih,  
- plačilo zavarovalnih premij, 
- plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu, 
- bančne stroške in stroške garancij, 
- stroške opominov, zamudne obresti in trošarine, 
- nakup rabljene opreme, 
- stroške materiala in storitev, vezanih na aktivnosti v ribištvu in ribogojstvu, 
- štipendije in nagrade, 
- prevozna sredstva, ki so namenjena zasebni rabi, 
- članarine za članstvo v organizacijah, ki niso neposredno povezane s pristopom 

LEADER, 
- nakup kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme, 
- nakup IKT opreme za namen izvedbe delavnic, izobraževanj, seminarjev in 

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

LEADER, 
- izobraževanja in usposabljanja, ki niso neposredno povezana z izvajanjem pristopa 

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

raziskave, razen v primeru, kadar predstavljajo del splošnih stroškov v projektu. 
 
 
Neupravičenih stroškov se ne more uveljavljati za povračilo iz sredstev CLLD, pokrije jih 
nosilec ali partner projekta iz lastnih sredstev. 
Prav tako se sredstva ne dodelijo za naložbo ali aktivnosti zunaj območja Republike 
Slovenije. Upravičenec, ki je za iste stroške, kot jih navaja v NIP in kasneje v zahtevku, že 
prejel sredstva državnega proračuna Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije, do 
sofinanciranja teh stroškov ni upravičen. Za prejeta javna sredstva Republike Slovenije z 
vidika Evropske unije se ne šteje prispevek občin, v kolikor je občina nosilka ali partnerica v 
projektu, ampak se šteje kot lastni prispevek upravičenca. 
 
7. Območje, na katerem se lahko izvajajo projekti – Projekti se lahko izvajajo na območju 
občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici 
in Veržej. 



 
 

 
 
8. Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje projektov – Višina razpoložljivih 
nepovratnih sredstev CLLD, namenjena za sofinanciranje projektov za leta 2016, 2017 in 
2018, znaša ………. 
Višina razpoložljivih sredstev oziroma pravica porabe finančnih sredstev za izvajanje 
Strategije lokalnega razvoja je določena s strani pooblaščenega organa CLLD. O višini 
dodeljenih pravic porabe finančnih sredstev LAS za leta 2016, 2017 in 2018 bo LAS 
obveščen ……..…. Sredstva za posamezne projekte dodeli pooblaščeni organ CLLD LAS-u 
naknadno z odločbo o potrditvi načrta izvedbenih projektov (NIP). 
 
9. Finančne določbe – Pri izračunu sofinanciranja upravičenih stroškov se upošteva delež 
podpore CLLD:  

- Za izvedbene projekte, financirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP) do vključno 85 %. 

- Za izvedbene projekte, financirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (ESRR) do vključno 80 %. 

- Razliko do 100 % upravičenih stroškov ter neupravičene stroške krijejo nosilec 
projekta in partnerji iz lastnih sredstev. 

- Najnižji znesek podpore za posamezen projekt je 5.000 €, najvišji pa 50.000 €. 
 
10. Obdobje koriščenja sredstev, časovna upravičenost stroškov – Upravičeni so samo 
tisti stroški, ki bodo nastali od datuma oddaje NIP na MKGP, do dneva zaključka projekta 
oziroma do oddaje zahtevka na MKGP, vendar najkasneje do konca 2018.  
Projekt ne sme biti zaključen pred prejemom odločbe o potrditvi NIP, ki jo MKGP posreduje 
na LAS. Projekt mora biti zaključen oz. zahtevek oddan najkasneje do 31. 12. 2018. 
Kot začetek stroška se šteje prevzem obveznosti upravičenca na račun morebitnih 
dodeljenih sredstev – sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali 
del. Projekt je zaključen takrat, ko so izvedene vse aktivnosti in poravnane vse finančne 
obveznosti, nastale z izvedbo projekta. 
Vlagatelji so upravičeni do sofinanciranja projektov samo ob pogoju, da je projekt uvrščen v 
NIP, ter da pooblaščeni organ CLLD potrdi NIP. 
Projekt mora biti izveden v skladu z veljavnimi navodili ter mora biti potrjen s strani organa 
odločanja in nadzornega organa LAS. 
 
11. Razpisna dokumentacija in informacije – Razpisna dokumentacija vsebuje: 
• javni poziv, 
• navodilo prijaviteljem za izpolnjevanje prijav, 
• merila za ocenjevanje vlog (Pravilnik o izboru projektov LAS Prlekija), 
• vlogo, ki vsebuje:  
- prijavni obrazec , 
- stroškovnik projekta in  
- priloge. 
 
Vloga mora biti pripravljena in oddana v skladu z razpisno dokumentacijo. 
Javni poziv in dokumentacija za prijavo projektov bo od dneva objave javnega poziva na 
voljo na spletnih straneh LAS Prlekija www.las-prlekija.com  
 
Dodatne informacije o javnem pozivu LAS Prlekija daje strokovno administrativno telo LAS 
Prlekija oz. strokovno osebje Vodilnega partnerja LAS Prlekija, in sicer vsak delovni dan med 
9. in 13. uro. 
Kontaktni osebi sta: 
• Šoster Goran, direktor Prleške razvojne agencije,  
telefon: 041/797-613 ali e-pošta: goran@prlekija.com  
• Ohman Goran, svetovalec,  
telefon: 041/372-313 ali e-pošta: info@prlekija.com 

http://www.las-prlekija.com/


 
 

 
 
12. Roki in način prijave – Vlogo na javni razpis je potrebno poslati priporočeno po pošti ali 
oddati na sedežu Prleške razvojne agencije, na naslovu:  
»Prleška razvojna agencija (LAS Prlekija), Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer«. 
Vloga se vlaga pisno in v elektronski obliki na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, 
dostopne na spletnih straneh Prleške razvojne agencije. Sestavni deli vloge morajo biti speti 
ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge naj bo razviden datum oddaje vloge, ki 
ga označi pošta oziroma Prleška razvojna agencija giz, naslov vlagatelja ter oznaka javnega 
poziva »Ne odpiraj – vloga na javni razpis CLLD«. 
Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, finančni izračuni pa morajo biti v evrih (EUR). 
Vloga mora biti v skladu z zahtevami tega poziva izpolnjena, podpisana in žigosana, kjer je 
to zahtevano.  
Vloge se lahko oddajo od dne objave javnega poziva do ………………... Šteje se, da je vloga 
prispela pravočasno, če je na naslov Prleške razvojne agencije prispela do 
………………………… do 12. ure. 
 
13. Obravnava in postopek odobritve projektov – Postopek izbora projektov bo potekal 
na sledeč način: 
 
I. faza: 
Odpiranje vlog bo najkasneje v roku 5 dni po zadnjih rokih za oddajo vlog. Vloge se bo 
odpiralo in ocenjevalo po vrstnem redu prispetja. Odpiranje vlog ni javno. Vloge odpira Odbor 
za ocenjevanje, ki ga imenuje Upravni odbor LAS Prlekija. Vloga je popolna in se šteje za 
razumljivo, kadar so priloženi vsi zahtevani dokumenti in je predlog izvedbenega projekta 
jasen. Če so podatki iz vloge in prilog nasprotujoči, se vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja 
pogojev. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega poziva ali so vsebinsko neustrezne, se 
zavrnejo. 
LAS Prlekija pozove na dopolnitev vloge tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile vsebinsko 
popolne. Rok za dopolnitev je 3 dni od datuma prejema poziva za dopolnitev.  
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. 
Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, bo obravnaval Odbor za 
ocenjevanje, ki ga imenuje Upravni odbor LAS Prlekija. Odbor bo prijavljene projekte ocenil v 
skladu s Pravilnikom o izboru projektov LAS Prlekija. Odbor bo s pomočjo Vodilnega 
partnerja LAS Prlekija izdelal poročilo o rezultatih ocenjevanja in predlog seznama za izbor 
projektov.  
Projekte izbere in potrdi Upravni odbor LAS Prlekija na podlagi poročila o rezultatih 
ocenjevanja in predloga seznama za izbiro projektov, ki ga pripravi Odbor za ocenjevanje. 
Upravni odbor LAS Prlekija sprejme sklep, s katerim določi prag števila točk, nad katerim se 
ocenjeni projekti uvrstijo v NIP. Projekti se v posamezen NIP uvrščajo po vrsti glede na 
število doseženih točk.  
Izbrani in potrjeni projekti bodo podlaga za izdelavo Načrta izvedbenih projektov NIP 2016. 
Uspešni in neuspešni vlagatelji bodo po odločitvi Upravnega odbora LAS Prlekija obveščeni 
o vključitvi v predlog NIP 2016.  
Vlagatelj, čigar vloga ni uvrščena v predlog NIP, ima pravico, da v roku 8 dni od prejema 
obvestila zaprosi Vodilnega partnerja LAS Prlekija za vpogled v zapisnik ocenjevalnega 
odbora o ocenjenih projektih.  
Istega projekta ni možno prijaviti več kot enkrat. 
 
II. faza: 
Strokovno administrativno telo – Vodilni partner LAS Prlekija pripravi na osnovi sklepov 
Upravnega odbora LAS Prlekija NIP in ga posreduje pooblaščenemu organu CLLD v 
potrditev.  
Nosilci izbranih projektov, uvrščenih v NIP, bodo s strani upravljavca LAS Prlekija obveščeni 
o datumu oddaje NIP pooblaščenemu organu CLLD.  
NIP je nabor finančno ovrednotenih in časovno opredeljenih izvedbenih projektov. 



 
 

 
Po prejeti odločbi o potrditvi NIP in o pravici porabe finančnih sredstev LAS Prlekija sklene z 
upravičenci pogodbe o sofinanciranju izvajanja projektov. 
 
14. Omejitev sredstev – Pri projektih, ki bi jih bilo možno sofinancirati preko drugih ukrepov 
PRP 2014–2020 ali kohezijske politike, 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 2014–2020 ali drugih ukrepov, 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 € v obdobju zadnjih 
treh proračunskih let oziroma prejemniki sredstev, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, 
največ do 100.000 € v obdobju zadnjih treh proračunskih let. 
 
15. Merila za ocenjevanje vlog – Merila za ocenjevanje vlog in s tem možnost za pridobitev 
nepovratnih sredstev so določena v Pravilniku o ocenjevanju projektov LAS Prlekija in so 
sestavni del Razpisne dokumentacije za leto 2016. 
 
16. Sprememba javnega poziva – LAS Prlekija si pridržuje pravico, da v primeru sprememb 
Uredbe CLLD za obdobje 2014–2020 v letu 2016 in Uredbe Komisije EU št. …….., spremeni 
pogoje javnega poziva. V primeru sprememb bodo te objavljene na spletni strani LAS 
Prlekija www.las-prlekija.com. 
 
17. Druge določbe – Rezultati tega javnega poziva predstavljajo informacije javnega 
značaja in bodo po podpisu pogodb o sofinanciranju izvajanja projektov z upravičenci 
objavljeni na spletni strani www.las-prlekija.com . 
 
Predsednik Sveta LAS Prlekija……………………………………….in 
 
pooblaščena pravna oseba LAS Prlekija ………………………………………………. 
 

http://www.las-prlekija.com/
http://www.las-prlekija.com/

