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LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA PRLEKIJA PRLEŠKA RAZVOJNA AGENCIJA giz 

Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer 

T: +386 (0)2 585 13 40 

E: info@las-prlekija.com 

W: www.las-prlekija.com   

Vodilni partner LAS Prlekija  

E: info@prlekija.com 

W: www.prlekija.com   

 

OZNAČEVANJE OPERACIJ V OKVIRU PODUKREPA 19.2 
 

Vsaka aktivnost (operacija), ki je upravičena do javne podpore, ne glede na višino sofinanciranja 

 Označitev na poslovni spletni strani (če obstaja) 

 

Aktivnost, katere skupna višina javne podpore presega 10.000 EUR 

 Označitev na poslovni spletni strani (če obstaja) 

 Označitev s plakatom ali obrazložitveno tablo 

 

Aktivnost, katere skupna višina javne podpore presega 50.000 EUR 

 Označitev na poslovni spletni strani 

 Obrazložitvena tabla 

 

 

POSLOVNA SPLETNA STRAN UPRAVIČENCA 

Opis aktivnosti, iz katerega je razvidna povezava med namenom spletne strani in podporo, ki se 

namenja aktivnosti, vključno z njenimi cilji in rezultati, pri čemer se poudari finančno podporo 

Evropske unije, in sorazmerno z višino finančne podpore: 

 za aktivnosti do 10.000 EUR dodeljene višine javne podpore se navede najmanj: naziv, cilje 

in pričakovane rezultate aktivnosti (navesti najkasneje ob oddaji zbirne vloge); 

 za aktivnosti od 10.000 do 500.000 EUR se navede najmanj: naziv, povzetek , cilje, glavne 

dejavnosti za doseganje ciljev ter pričakovane rezultate aktivnosti (navesti najkasneje ob 

prejemu odločbe o dodelitvi sredstev); 

 logotipi: PRP 2014-2020 + LAS Prlekija 

 povezavo na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP 

(http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm) in na spletno 

stran PRP (prp.digistore.si/). 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
https://www.program-podezelja.si/
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PLAKAT (nad 10.000 EUR) 

 najmanj velikosti A3 

 plakat (prazen) priskrbi LAS Prlekija (od AKTRP) 

 na vidnem mestu za javnost 

 namestitev po sklenitvi pogodbe (19.2) oz. odločbe 

 besedilo: »naziv operacije« + »Ukrep LEADER (19.2)« 

 

TABLA (nad 50.000 EUR) 

 od prejema odločbe  

 na vidnem mestu za javnost 

 izdelate sami (tiskar) 

 zgolj plastifikacija ni ustrezna! 

 

NALEPKA (premična oprema nad 10.000 EUR) 

 od prejema odločbe oz. nakupa opreme nad 10.000 EUR 

 nalepke priskrbi LAS Prlekija (od AKTRP) 

 na vidnem mestu na premični opremi 

 na voljo pri AKTRP 

 5 x 10 cm 

 

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA GRADIVA 

 publikacije (kot so knjižice, prospekti in bilteni) in plakati o ukrepih in dejavnostih, ki jih 

sofinancira EKSRP 

 na naslovni strani se označi navedbo o udeležbi Unije in simbol Unije, če je uporabljen tudi 

nacionalni ali regionalni simbol. Publikacije vključujejo sklicevanja na organ, odgovoren za 

vsebino, in na organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike 

Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

 Označi se, kdo je odgovoren za vsebino informacij in kdo je določen organ upravljanja PRP 

(obsežnejša tiskana gradiva in prispevki v medijih) 

 Za informacije, ki so dostopne prek elektronskih sredstev (spletnih strani, baz podatkov za 

možne upravičence) ali kot avdiovizualno gradivo, se smiselno uporabljajo logotipi in slogani. 

 

ČASOVNO OBDOBJE OZNAČEVANJA 

Aktivnosti do 50.000 EUR Naložbe nad 50.000 EUR 

 od prejema odločbe ali podpisa pogodbe 
dalje 

 do najmanj zadnjega izplačila 

 od prejema odločbe ali podpisa pogodbe 
dalje 

 do najmanj 5 let od zadnjega izplačila 

 


