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ODGOVORI NA VPRAŠANJA 
V POVEZAVI S 5. JAVNIM POZIVOM LAS PRLEKIJA 

 
 

1. vprašanje: Prispevek v naravi se smatra kot upravičeni strošek. Koliko lahko največ 
znaša prispevek v naravi? 
 
ODGOVOR: Drži, prispevek v naravi je upravičen strošek. V 5. javnem pozivu LAS 
Prlekija je navedeno, da »prispevek v naravi v obliki zagotavljanja dela, blaga in zemljišč 
ne sme presegati razlike med stopnjo javne podpore in 100% upravičenih stroškov 
operacije. Javna podpora, ki vključuje prispevke v naravi, ne sme presegati skupnih 
upravičenih izdatkov brez prispevkov v naravi ob koncu operacije.« To pomeni, da v 
kolikor izberete maksimalno 70 % stopnjo sofinanciranja operacije, lahko prispevek v 
naravi znaša največ 30 % upravičenih stroškov operacije. 
 
Primer:  
Vrednost operacije z ddv (brez prispevka v naravi): 12.200 EUR  
Višina upravičenih stroškov operacije (brez prispevka v naravi): 10.000 EUR  
Stopnja javne podpore: 70% (7.000 evrov)  
Dopustna višina prispevka v naravi na ravni operacije – 30% (3.000 evrov) 
 
Med spremljajočo dokumentacijo lahko najdete Navodila za določanje in preverjanje 
tipov stroškov v okviru pristopa CLLD, kjer si na straneh 12-14 lahko preberete več o 
prispevku v naravi. 
 
 

2. vprašanje: Med specifična merila, na podlagi katerih se točkuje prijave, ki 
izpolnjujejo vse pogoje za upravičenost, spada tudi zasledovanje horizontalnih ciljev 
EU. Kje v vlogi naj opišem zasledovanje horizontalnih ciljev operacije, ki jo 
prijavljam? 
 
ODGOVOR: Opis in način doseganja ter zasledovanja horizontalnih ciljev Evropske 
Unije najdete v Strategiji lokalnega razvoja LAS Prlekija na str. 37.  
V Vlogi za prijavo operacije na 5. JP pod točko 4.1 Opis operacije vpišite, katere 
horizontalne cilje EU bo vaša operacija zasledovala in opišite, kako jih boste dosegli.   
 
 

3. vprašanje: prijavitelj operacije ima matično podjetje registrirano na območju 
drugega LAS, na območju LAS Prlekija pa ima P.E. in se zato lahko prijavi na poziv. V 
sklopu operacije želimo nabaviti nekaj opreme, katero pa bi zaradi (ne)ustreznosti 
prostorov skladiščili v prostorih matičnega podjetja, to je na območju drugega LAS. 

http://las-prlekija.com/images/JAVNI_POZIVI/5_JP/NAVODILA_za_dolo%C4%8Danje_in_preverjanje_tipov_stro%C5%A1kov_v_okviru_pristopa_CLLD.pdf
http://las-prlekija.com/images/JAVNI_POZIVI/5_JP/NAVODILA_za_dolo%C4%8Danje_in_preverjanje_tipov_stro%C5%A1kov_v_okviru_pristopa_CLLD.pdf
http://las-prlekija.com/images/JAVNI_POZIVI/5_JP/5._JAVNI_POZIV_spremembe_29042020.pdf
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Vse aktivnosti v povezavi z opremo bi izvajali na območju LAS Prlekija. Zanima nas, 
ali je takšno skladiščenje opreme dopustno? 
 
ODGOVOR: Uredba CLLD v 6. alinei 29. člena določa, da mora biti operacija izvedena 
na območju LAS, razen aktivnosti promocije. Torej oprema se mora nahajati na 
območju LAS Prlekija. 
 
 
 


