
 

 
 

PRAVILNIK O IZBORU PROJEKTOV ZA IZVAJANJE  
STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS PRLEKIJA 

 
 

1. člen 
 
Upravni odbor Lokalne akcijske skupine Prlekija (UO) skladno z 9. členom Pogodbe o 
lokalnem partnerstvu LAS Prlekija izbere in potrdi projekte, ki pridobijo sofinanciranje iz 
naslova programa CLLD.  
 

2. člen 
 
Upravni odbor LAS Prlekija praviloma enkrat letno izvede Javni poziv in izbor projektov za 
izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Prlekija (SLR). Razmiki med Javnimi pozivi so 
lahko tudi daljši, če o tem odloči UO.  
 

3. člen 
 

Vodilni partner LAS Prlekija in vsi organi LAS Prlekija morajo zagotoviti transparentnost pri 
objavi Javnega poziva za izvajanje SLR in hkrati zagotoviti tudi transparentnost pri izboru 
projektov. Hkrati z vsebino upravičenih dejavnosti in aktivnosti projektov objavijo v razpisu 
tudi povzetek kriterijev in kratek opis načina izbora projektov.  

 
4. člen 

 
UO LAS Prlekija imenuje 5 člansko Ocenjevalno komisijo za ocenjevanje projektov. 
 

5.člen 
 
Vsi člani UO LAS Prlekija se aktivno vključijo v animacijo za pripravo in zbiranje projektnih 
predlogov. Člani UO LAS Prlekija se trudijo vključiti v pripravo projektov za izvajanje lokalne 
razvojne strategije čim širši krog zainteresiranih predstavnikov zasebnega, javnega in 
gospodarskega sektorja. Posebno vlogo v fazi animacije ima vodilni partner LAS, ki v ta 
namen organizira delavnico, razpošlje obvestila in obvešča o Javnih pozivih javnost preko 
spletne strani LAS Prlekija ali drugih medijev. 
 

6.člen 
 
Od objave razpisa za vsakoletni izbor projektov do izbora projektov na seji UO LAS Prlekija 
mora preteči najmanj 30 dni. V tem času mora Ocenjevalna komisija ob pomoči vodilnega 
partnerja LAS Prlekija pripraviti Upravnemu odboru LAS Prlekija predlog za izbor na osnovi 
meril in kriterijev za ocenjevanje projektov.  
 
 

7.člen 
 
Upravni odbor LAS Prlekija upošteva pri izboru projektov naslednje kriterije: 
 

1. Administrativna popolnost vloge 
2. Vsebinska ustreznost projektov in skladnost s SLR in krovnimi programskimi 

dokumenti 
3. Kakovost projektov 
4. Finančna ustreznost projektov 



 

 
 
Projekt ustreza administrativnim kriterijem, če izpolnjuje naslednje pogoje: 

- prijava je prispela na z razpisom določen naslov v razpisanem roku 
- kuverta je označena skladno z določili razpisa 
- projekt je predložen v enem tiskanem in enem elektronskem izvirniku, ki sta enaka 
- projekt je opisan v predpisani obliki, kot jo določa prijavnica 
- prijavnica je v celoti izpolnjena in podpisana 
- dodane so vse z razpisom zahtevane veljavne priloge 
- trajanje projekta ustreza v razpisu določenim rokom 

 
Administrativno nepopolne prijave UO LAS zavrne brez možnosti pritožbe ali dopolnitve iz 
strani prijavitelja. Vloga je administrativno popolna, če zadosti vsem administrativnim 
kriterijem. 
 
Vsebinska ustreznost projektov se ocenjuje po naslednjih kriterijih: 

- projekt se izvaja na območju LAS Prlekija 
- vsebina projekta je skladna s SLR LAS Prlekija 
- vsebina projekta je skladna z Javnim pozivom 
- projekt se pred odločanjem na seji UO LAS Prlekija še ni pričel izvajati 
- prijavitelj zagotavlja lastno sofinanciranje projekta 
- financiranje projekta se ne podvaja iz več skladov EU 
- projekt ne ogroža drugih delovnih mest 
- projekt je skladen z okoljskimi predpisi 
- projekt ne ogroža zdravja ljudi. 

 
Projekti, ki ne izpolnjujejo vseh kriterijev vsebinske ustreznosti se zavrnejo. Na odločitev UO 
LAS Prlekija o vsebinski ustreznosti je možna pritožba oziroma dodatna utemeljitev v 
določenem roku. 
 
Kakovost projektov se ocenjuje po naslednjih kriterijih: 

 
1. Pripravljenost projekta za izvedbo Možno število točk Doseženo število točk 

1.1 Namen, cilji, aktivnosti, pričakovani učinki in 
rezultati so jasni, konkretni in realni 

2  

1.2 Cilji, aktivnosti, pričakovani učinki in rezultati 
si logično sledijo 

1  

1.3 Časovni načrt izvajanja je pregleden, jasen 
in realen 

2  

1.4 Razvidno je kako se vključujejo partnerji in 
kakšna je njihova vloga v projektu 

1  

1.5 Pričakovani učinki ali/in rezultati so smiselni, 
koristni, imajo širši pomen za skupnost, so 
pregledni, merljivi, preverljivi 

2  

 Skupaj največ 8  

2. Inovativnost Možno število točk Doseženo število točk 

2.1 Podoben projekt se na območju še ni izvajal, 
predstavlja novost 

2  

2.2 Projekt razvija nov produkt, novo ponudbo, 
novo dejavnost na območju 

2  

2.3 Pristop k izvajanju projektnih aktivnosti je 
inovativen 

1  

2.4 Projekt ni novost, izvaja pa se na drugih 
lokacijah in vključuje nove ciljne skupine 

1  
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3. Prednostne vsebine Možno število točk Doseženo število točk 

3.1 Vsebina projekta je prednostna vsebina 
lokalne razvojne strategije 

3  

3.2 Vsebina projekta je prednostna vsebina 
javnega poziva 

3  

3.3 Vsebina projekta je prednostna vsebina  
drugih razvojnih dokumentov območja 

2  

3.4 Projekt bo pomembno prispeval k hitrejšemu 
celostnemu razvoju območja 

2  
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4. Trajnost projekta Možno število točk Doseženo število točk 

4.1 Projekt se lahko nadaljuje tudi brez javnih 
sredstev 

5  

4.2 Projekt se brez javnih sredstev ne more 
nadaljevati, vendar je zanimiv za 
sofinanciranje iz zasebnih virov 

2  
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5. Vključenost lokalne skupnosti Možno število točk Doseženo število točk 

5.1 Projekt povezuje različne posameznike in 
institucije pri pripravi in izvedbi projekta 

3  

5.2 Predstavniki lokalnega okolja, predvsem 
prebivalci so vključeni in sodelujejo pri 
pripravi in izvajanju projekta. 

1  

5.3 Strokovne institucije so vključene v projekt 1  

5.4 Končni koristniki projekta so vključeni v 
pripravo in izvajanje projekta 

1  

5.5 Projekt se izvaja na območju  1 – 4 občin  2  

5.6 Projekt se izvaja na območju 5 – 6 občin 5  

5.7 Projekt se izvaja na območju vseh občin LAS 10  
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6. Trajnostna (sonaravna) raba lokalnih 
virov 

Možno število točk Doseženo število točk 

6.1 Projekt prispeva k sonaravni rabi lokalnih 
virov 

5  

6.2 Projekt zagotavlja zmanjšanje porabe 
energije 

2  

6.3 Projekt prispeva k zdravju prebivalcev 
Prlekije 

2  

6.4 Projekt zagotavlja varovanje, ohranjanje in 
primerno rabo naravne in kulturne dediščine 
območja 

5  

6.5 Projekt se izvaja pretežno na zavarovanih 
območjih (Natura 2000, krajinski park, ...) 

3  
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7. Ekonomska upravičenost projekta Možno število točk Doseženo število točk 

7.1 Rezultati projekta vplivajo na povečanje 
konkurenčnosti območja 

3  

7.2 Projekt prispeva k razvoju dejavnosti, novih 
delovnih mest in novih produktov območja. 

3  

7.3 Projekt vključuje prispevke iz zasebnih virov 2  

7.4 Projekt je ekonomsko upravičen 2  

7.5 Projekt prinaša dodano vrednost območju 5  
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8. Upravljanje projekta Možno število točk Doseženo število točk 

8.1 Prijavitelj in partnerji so dobro uveljavljeni z 
delovanjem na območju LAS Prlekija 

6  

 Skupaj največ 6  

 
Na odločitev Sveta LAS Prlekija o kakovosti projekta je možna pritožba oziroma dodatna 
utemeljitev v določenem roku. 
 
 
Finančna ustreznost projektov se ocenjuje po naslednjih kriterijih: 
 

9. Financiranje Možno število točk Doseženo število točk 

9.1 Finančna konstrukcija je zaprta 2  

9.2 Struktura finančne konstrukcije je pregledna  3  

9.3 Navedeni viri financiranja so realni  5  

9.4 V izvedbo projekta so vključena 
neproračunska sredstva 

2  

9.5 Iz prijave je razvidno kako bo prijavitelj 
zagotovil 100% plačilo stroškov 

3  
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Na odločitev UO LAS Prlekija o finančni ustreznosti projekta je možna pritožba oziroma 
dodatna utemeljitev v določenem roku. 

 
8.člen 

 
UO LAS Prlekija vse projekte, ki se uvrstijo v ocenjevanje razvrsti v prioritetno lestvico glede 
na število zbranih točk. Projekti se izvajajo skladno z razpoložljivostjo sredstev, določenih v 
potrjenem letnem izvedbenem načrtu. V primerih, kadar izbrani projekti presegajo 
razpoložljiva sredstva za tekoče leto, lahko UO LAS Prlekija odloči, da se izvaja prvi 
naslednje uvrščeni projekt, katerega vrednost ustreza višini nerazporejenih sredstev za 
tekoče leto.  
 

9. člen 
 
V primeru, ko je kateri od članov LAS Prlekija, ki je izvoljen v UO LAS Prlekija, v vlogi 
prijavitelja, ali je član prijaviteljske organizacije, ali je kakorkoli vključen v prijavljeni projekt za 
izvajanje lokalne razvojne strategije, se mora sam izločiti iz ocenjevanja lastnega ali z njim 
povezanega projekta. O tem projektu ne more glasovati. 

 
10. člen 

 
O pritožbah glede ocenjevanja in izbora projektov odloča UO LAS Prlekija. 
 

11. člen 
 
Seznam izbranih projektov se z letnim izvedbenim načrtom predloži pristojnemu ministstvu 
oz. državnemu organu v potrditev. 
 

12. člen 
 



 

UO LAS Prlekija s pomočjo vodilnega partnerja obvesti o dokončnem izboru projektov za 
izvajanje SLR LAS Prlekija vse sodelujoče prijavitelje projektov in predstavi rezultate 
javnosti. 

 
13. člen 

 
Vodilni partner LAS Prlekija po končanem izboru projektov za izvajanje lokalne razvojne 
strategije in po potrditvi Letnega izvedbenega načrta (LIN) iz strani pristojnega državnega 
organa organizira tiskovno konferenco, kjer predstavnikom javnih medijev predstavi delo LAS 
Prlekija in rezultate Javnega poziva za izbor izvedbenih projektov SLR.   

 
 
 

Predsednik/ca LAS Prlekija: 
 

…………………………………. 


