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OZNAČEVANJE OPERACIJ V OKVIRU PODUKREPA 19.2  
VIR SOFINANCIRANJA: SKLAD ESRR 
 

 

Operacija, katere višina skupne javne podpore je manjša od 500.000 EUR in operacija, katere višina 

skupne javne podpore je večja od 500.000 EUR in ne gre za nakup fizičnih predmetov ali financiranje 

infrastrukture ali gradbenih dejavnosti: 

 Označitev na poslovni spletni strani upravičenca (če obstaja) 

 Označitev s plakatom (najmanj velikost A3) na vidnem mestu izvajanja aktivnosti ali v prostorih 

upravičenca z informacijami o operaciji vključno z logotipom 

 

POSLOVNA SPLETNA STRAN UPRAVIČENCA 

Upravičenec je dolžan na svoji spletni strani (v kolikor obstaja) predstaviti aktivnosti, ki se izvajajo v 

okviru posamezne operacije. 

Spletna stran upravičenca mora vsebovati naslednje elemente: 

 Kratek opis operacije, iz katerega je razviden namen operacije in finančna podpora, vključno 

z njenimi cilji in rezultati 

 Logotipi sklada ESRR + logotip LAS Prlekija (enake velikosti) 

 povezavo na spletno stran evropske kohezijske politike v Slovenije (www.eu-skladi.si) 

 po lastni presoji obrazložitev vloge EU z naslednjo navedbo, v kolikor ni ta informacija zajeta 

že v kratkem opisu operacije: »Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 

Evropskega sklada za regionalni razvoj.«  

 ob odprtju spletne strani (naslovnica) mora logotip biti viden brez premika navzdol po strani! 

 

PLAKAT ALI PODOBNA VIZUALNA VSEBINA (pod 500.000 EUR) 

 najmanj velikosti A3 

 se izobesi na vidnem mestu za javnost (na mestu izvajanja aktivnosti ali sedežu upravičenca, 

nrp. Vhod v zgradbo) z dnem pričetka izvajanja operacije – do zaključka operacije (do 

zadnjega izplačila) oz. v primeru dogodka do zaključka dogodka 

 obvezni elementi morajo zajemati najmanj 25 % plakata ali vizualne podobe 

 vsebina plakata:  

o ime in glavni namen/cilj operacije 

o logotip ESRR in logotip LAS Prlekija (enake velikosti) 

 plakat izdelate sami 

 

http://www.eu-skladi.si/
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KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTMI 

Informiranje in obveščanje javnosti vsebuje naslednje obvezne elemente: 

 Logotip ESRR + logotip LAS Prlekija (enake velikosti) 

 (po lastni presoji) navedba: »Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 

Evropskega sklada za regionalni razvoj.« 

 

TISKANA GRADIVA (knjižice, prospekti, bilteni, časopisi, razpisna dokumentacija, osnovne listine) 

morajo vsebovati vse zahtevane elemente označevanja. 

 

AVDIOVIZUALNI MATERIAL (CD, DVD ipd.) je potrebno označiti z vsemi zahtevanimi elementi (tudi v 

spletni različici). 

 

PROMOCIJSKI MATERIAL (majice,  darilne  vrečke,  USB ključki,  mape,  kape, torbe, ipd.) se lahko 

uporabi logotip ESRR.   V  kolikor  tisk   zahtevanih elementov na navedenih predmetih ni možen,  se 

lahko označi zgolj embalažo ali pritrdi vizitke, kjer so označeni vsi zahtevani elementi. Pri manjših  

promocijskih izdelkih (npr. pisala) se obveznost navedbe sklada ne uporablja. 

 

TV IN RADIJSKE ODDAJE TER PRISPEVKI ZA SPLETNE MEDIJE: v oddaji na TV, radiu ali spletnem  mediju, 

ki je namenjena predstavitvi oziroma promociji operacije, ki je sofinancirana, naj, če je le možno,  

navesti: »Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za 

regionalni razvoj preko javnega poziva, ki ga je razpisala lokalna akcijska skupina Prlekija.« 

 

ORGANIZACIJE DOGODKOV (delavnice, novinarske konference, razstave, predstavitve in ostali 

dogodki za splošno javnost),  ki so povezani  s  sofinancirano  operacijo,  mora biti  operacija  označena 

s plakatom  ali drugo  podobno  vizualno  podobo ali kakšnim drugim  komunikacijskim orodjem 

(logotipi v PPT prezentacijah ipd.). 

 

ČASOVNO OBDOBJE OZNAČEVANJA 

Od prejema odločbe ali podpisa pogodbe dalje do najmanj zadnjega izplačila. 

 


