
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA PRLEKIJA

Delavnica za prijavitelje operacij 

na 2. Javni poziv LAS Prlekija v letih 2016-2018

Goran Šoster

Prleška razvojna agencija giz

Vodilni partner LAS Prlekija

Gornja Radgona, 17. 01. 2017 in Ljutomer, 18. 01. 2017



Programsko obdobje 2014-2020

 LAS Prlekija je pričela z delovanjem v programskem obdobju 2007-

2013 in nadaljuje s svojim poslanstvom tudi v programskem obdobju 

2014-2020.

 Ustanovljena je na pobudo osmih občin (Apače, Gornja Radgona, 

Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej), 

ki se umeščajo v dve Upravni enoti (Gornja Radgona in Ljutomer).

 LAS Prlekija deluje v obliki konzorcija. Člani pogodbenega partnerstva 

so iz javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja.



Programsko obdobje 2014-2020

 Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost – CLLD

 Pravne podlage: 

 Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, programskem 

obdobju 2014 – 2020 (Uredba CLLD) 

 Program razvoja podeželja 2014-2020 

 OP za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020



LAS – pripravljalno obdobje

 V letu 2015 izvedba delavnic, animacija lokalnega okolja, sestanki 

itd.



Konstituiranje LAS

 Konstituiranje LAS Prlekija na skupščini 29. oktobra 2015 v Svetem Juriju 
ob Ščavnici – podpis nove konzorcijske pogodbe

 79 ustanoviteljev, trenutno  85 partnerjev



Območje LAS Prlekija 

2014-2020

 8 občin

 38.113 prebivalcev

 169 naselij 

 površina 388,7 km²



Organiziranost LAS Prlekija

Skupščina

79 ustanoviteljic, 6 novih 
članov

Upravni odbor

15 članov (5 javni, 5 gospodarski, 
5 zasebni sektor)

predsednik

Vodilni partner

Prleška razvojna agencija 
giz

Nadzorni odbor

3 člani (1 javni, 1 
gospodarski, 1 zasebni 

sektor)



Strategija lokalnega razvoja LAS Prlekija 2014-2020

 Strategija lokalnega razvoja Lokalne akcijske skupine Prlekija za 

obdobje 2014 – 2020 (SLR) je eden ključnih dokumentov lokalnega, 

trajnostnega ter uravnoteženega razvoja območja LAS Prlekija.

 Namenjena je uresničevanju lokalnih potreb in preoblikovanju 

priložnosti v razvojne potenciale.

 V nastajanje SLR se je vključilo preko 100 organizacij in posameznikov.

 V januarju 2016 je vodilni partner oddal SLR v potrditev na MKGP in 

MGRT.

 Potrjena je bila z odločbo MKGP z dne 19. oktobra 2016.



Strategija lokalnega razvoja LAS Prlekija 2014-2020

 TEMATSKA PODROČJA:

 Ustvarjanje delovnih mest

 Razvoj osnovnih storitev

 Varstvo okolja in ohranjanje narave

 Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin



Specifični cilji (po tematskih področjih)
Ustvarjanje novih delovnih 

mest (TP1)

Razvoj osnovnih storitev 

(TP2)

Varstvo okolja in ohranjanje 

narave (TP3)

Večja vključenost mladih, žensk 

in drugih ranljivih skupin (TP4)

C1  Spodbujanje in 

povezovanje lokalne 

ekonomije s poudarkom na 

turizmu

C2  Oblikovanje novih storitev 

in produktov podpornega 

okolja za pospeševanje 

podjetništva

C3  Povečanje deleža lokalne 

hrane v javnih ustanovah

C4  Povečanje ponudbe 

lokalnih proizvodov in 

storitev

C5 Izboljšanje pogojev za 

boljše zdravje 

prebivalcev LAS

C6 Izboljšanje ponudbe in 

dostopnosti do kulture

C7 Izboljšanje 

samopodobe 

prebivalcev Prlekije

C8 Povečana poraba obnovljivih 

virov in povečanje učinkovitosti 

rabe energije

C9 Izboljšanje varovanja narave 

in naravnih virov osveščanjem 

in ekoremediacijami

C10  Povečanje socialne 

vključenosti marginalnih 

skupin



Ukrepi za doseganje ciljev (po tematskih področjih)
TP1 TP2 TP3 TP4

U1  Bogatitev lokalne turistične ponudbe

U2  Inovativne pobude za izboljšanje pogojev 

gospodarjenja

U3 Nove skupnostne prakse

U4 Krepitev podjetniških znanj

U5  Vzpostavljanje kratkih oskrbnih verig 

U6  Usposabljanja ponudnikov in potrošnikov 

U7 Vzpostavljanje novih blagovnih znamk

U8  Mreženje proizvajalcev 

U15  Spodbujanje rabe obnovljivih 

virov energije 

U17  Izvajanje ekoremediacij

U18 Osveščanje o pomenu narave in 

naravnih virov za območje LAS

U19 Medgeneracijska druženja

U20 Vključevanje mladih in žensk v 

družbeno življenje in socialne 

storitve

Vsako operacijo se lahko predlaga za sofinanciranje samo v okviru enega 

izbranega ukrepa, lahko pa vpliva na doseganje več ciljev ali naslavlja več 

tematskih področij.



Programsko obdobje 2014-2020 – finančna sredstva

 Na voljo sta dva sklada: 

 EKSRP – Evropski kmetijski sklad

 ESRR – Evropski sklad za regionalni razvoj 

 Za javne razpise LAS na voljo: 

 EKSRP 749.716,43 EUR.

 ESRR na voljo 1.140.151,57 EUR, na 2. JP je razpisanih 294.000,00 EUR.

 1. javni poziv za sklad EKSRP objavljen 10.11.2016, zaključil se je 23. 12. 2016

 2. javni poziv za sklad ESRR objavljen 12.12.2016, zaključi se 31. 1. 2017



2. Javni poziv LAS Prlekija (sklad ESRR)

 stopnja sofinanciranja: do 80% upravičenih stroškov;

 najmanj 20 % upravičenih stroškov morajo vložiti upravičenci (lastna sredstva);

 najvišji znesek podpore za posamezno operacijo: 70.000 EUR;

 najnižji znesek podpore za posamezno operacijo: 5.000 EUR;

 kadar vrednost posamezne operacije znaša več kot 20.000,00 EUR, se lahko 
izvaja v dveh fazah, s tem, da posamezni zahtevek za izplačilo ne sme biti 
nižji od 5.000,00 EUR;

 upravičeni stroški posamezne operacije se ne smejo financirati iz drugih 
javnih sredstev (prepoved dvojnega financiranja). 

 upravičeni so samo tisti stroški, ki  bodo nastali po oddaji vloge v odobritev 
na MGRT (v skladu z 71. členom Uredbe za CLLD) do dneva zaključka 
operacije oziroma oddaje zahtevka na MGRT.



2. Javni poziv LAS Prlekija (sklad ESRR)

 Upravičeno območje izvajanja operacij: 

Operacije se morajo izvajati v urbanih naseljih znotraj območja LAS Prlekija, in sicer 

v sledečih 15 naseljih:

 Gornja Radgona, Negova, Spodnja Ščavnica (v Občini Gornja Radgona),

 Ljutomer, Cven, Cezanjevci, Stročja vas, Mala Nedelja (v Občini Ljutomer),

 Radenci (v Občini Radenci),

 Apače (v Občini Apače),

 Križevci, Lukavci (v Občini Križevci),

 Šafarsko (v Občini Razkrižje),

 Sveti Jurij ob Ščavnici (v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici),

 Veržej (v Občini Veržej).



2. Javni poziv LAS Prlekija (sklad ESRR)

 Upravičenci do podpore so:

pravne osebe javnega in zasebnega prava,

 samostojni podjetniki,

nevladne organizacije in

 institucije regionalnega razvoja.

 Fizične osebe niso upravičene do podpore.



2. Javni poziv LAS Prlekija (sklad ESRR)

 Upravičenci lahko predlagajo za sofinanciranje operacije, 

ki jih bodo izvedli sami ali s partnerji. 

 Partner je lahko drug upravičenec, ki v operaciji aktivno 

sodeluje in delno pokriva stroške operacije (je plačnik 

stroškov).

 Zunanji izvajalci niso partnerji v operaciji.



2. Javni poziv LAS Prlekija (sklad ESRR)

 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec (in partner/ji):

 ima sedež na območju LAS Prlekija oziroma ima registrirano 
izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto ali poslovno 
enoto na območju LAS Prlekija (če gre za pravno osebo 
zasebnega prava) oziroma deluje na območju LAS Prlekija 
(če gre za pravno osebo javnega prava ali za pravno 
osebo zasebnega prava v javnem interesu),

 ima zagotovljena sredstva za lastno sofinanciranje operacije 
(iz lastnih virov, iz drugih javnih oziroma zasebnih virov), 

 vlagatelj mora imeti poravnane vse obveznosti do države.



2. Javni poziv LAS Prlekija (sklad ESRR)

 Upravičeni stroški:
 stroški dela za izvajanje aktivnosti operacije,

 stroški materiala, opreme in storitev, nastalih z izvedbo operacije,

 strošek naložb,

 strošek nakupa zemljišč (lahko predstavljajo največ deset odstotkov upravičenih 
stroškov za zadevno operacijo).

 stroški promocije in obveščanja javnosti o operaciji,

 stroški arheoloških izkopavanj in arheološkega nadzora.

 Pri upravičenosti stroškov se upoštevajo določbe 65. člena Uredbe 1303/2013/EU.

 Prispevek v naravi ni upravičen strošek.

 Razliko do 100 % upravičenih stroškov ter neupravičene stroške krije upravičenec kot 
nosilec operacije in partnerji iz lastnih sredstev.



2. Javni poziv LAS Prlekija (sklad ESRR)

 Neupravičeni stroški: 
 prispevek v naravi,

 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,

 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.



2. Javni poziv LAS Prlekija (sklad ESRR)

 Pri določitvi stopnje podpore operacijam se upošteva pravila državnih 

pomoči. 

 Pri operacijah, kjer končni prejemnik sredstev ni občina ali druga 

javna institucija 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 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let 
oziroma prejemniki sredstev, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, 

največ do 100.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let.



2. Javni poziv LAS Prlekija (sklad ESRR) – splošni pogoji

 Iz dokumentacije mora biti razvidna zaprtost finančne 
konstrukcije za priznani in nepriznani del stroškov – prikazovati 
mora razdelitev posameznih stroškov po posameznih 
partnerjih in vrstah stroškov.

 Operacija mora imeti realno ocenjene stroške. 

 Operacija mora biti pripravljena do faze izvedbe, zanjo 
morajo biti pridobljena vsa zakonsko potrebna dovoljenja in 
soglasja (npr. pri gradnji je potrebno upoštevati zakon, ki ureja 
graditev objektov, pri posegih v kulturno dediščino je 
potrebno upoštevati zakonodajo s področja varovanja 
kulturne dediščine, itd.).



2. Javni poziv LAS Prlekija (sklad ESRR) – časovni okvir

 Operacija se ne sme pričeti izvajati pred obdobjem upravičenosti v 
skladu s posebnimi pogoji sklada ESRR.

 Upravičeni so samo tisti stroški, ki  bodo nastali po oddaji vloge v 
odobritev na MGRT (v skladu z 71. členom Uredbe za CLLD) do 
dneva zaključka operacije oziroma oddaje zahtevka na MGRT. 

 Operacija mora biti izvedena v skladu z veljavnimi navodili ter mora 
biti potrjena s strani Upravnega odbora LAS Prlekija. Vlagatelji so 
upravičeni do sofinanciranja operacij samo ob pogoju, da MGRT 
potrdi operacijo (MGRT in upravičenec podpišeta pogodbo).

 Operacija je zaključena takrat, ko so izvedene vse aktivnosti in 
poravnane vse finančne obveznosti, nastale z izvedbo operacije.

 Operacija mora biti zaključena najkasneje do 30. 06. 2018. 



2. Javni poziv LAS Prlekija (sklad ESRR) – druge 

obveznosti upravičenca
 Upravičenec, ki prejme podporo na podlagi tega javnega poziva, 

mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za izplačilo podpore, 
hraniti še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila podpore, če 
ni v skladu s shemo državnih pomoči opredeljeno drugače. 

 Upravičenci, ki prejmejo podporo morajo pri izvajanju operacije 
upoštevati Navodila organa upravljanja na področju 
komuniciranja vsebin kohezijske politike v programskem obdobju 
2014–2020 in Priročnik celostne grafične podobe Evropske 
kohezijske politike 2014–2020 . Upravičenec je dolžan operacijo 
označiti z virom sofinanciranja.

 Upravičenec mora omogočiti spremljanje doseganja ciljev in 
kazalnikov operacije tudi pet let po zaključku operacije.

http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/navodila-ou-na-podrocju-komuniciranja-vsebin-ekp-2014-2020.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/cgp_prirocnik_strukturni_skladi-koncni.pdf


2. Javni poziv LAS Prlekija (sklad ESRR) – druge 

obveznosti upravičenca
 Upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije o operaciji ter 

kontrolo na kraju samem kontrolnim organom, organu upravljanja, 
revizijskemu organu in drugim organom, ki opravljajo nadzor nad porabo 
finančnih sredstev ESRR. 

 Če se ugotovi, da je upravičenec namerno vložil napačno vlogo za 
odobritev (sofinanciranje) operacije ali zahtevek za izplačilo (navajanje 
lažnih podatkov, izjav), mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa 
izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Upravičenec se 
izključi iz zadevnega podukrepa za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in 
naslednje koledarsko leto.

 Če upravičenec ne doseže ciljev operacije, kot je to opredelil v vlogi za 
odobritev (sofinanciranje) operacije, se mu obseg podpore v sorazmernem 
deležu zniža, kar pomeni, da se mu zniža delež podpore v enakem odstotku, 
kot ni bil dosežen zastavljeni cilj.



Rok in način prijave
 Vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na 

naslov LAS Prlekija, Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer do 31. 01. 

2017 (do 23:59 h) ali osebno dostaviti med ponedeljkom in 

petkom med 9. in 15. uro pri tajništvu vodilnega partnerja na 

naslovu Prleška razvojna agencija giz, Prešernova ulica 2, 9240 

Ljutomer, najkasneje do 31. 01. 2017 do 12.00 h.

 Vloga se vlaga pisno in v elektronski obliki na obrazcu, ki je del 

razpisne dokumentacije. Elektronska različica vloge (oddana na 

CD ali USB ključu) mora biti enaka vlogi v papirnati obliki 

(skenirane morajo biti tudi vse priloge).



Razpisna dokumentacija
 Razpisna dokumentacija vsebuje:

 javni poziv, 

 vlogo za prijavo operacije,

 navodila za pripravo vloge,

 finančni načrt – stroškovnik operacije,

 vzorec pogodbe o sodelovanju med upravičencem (nosilcem operacije) in 
partnerjem,

 opremo ovojnice. 

 Javni poziv je objavljen na: www.las-prlekija.com

 Vprašanja in odgovori: http://las-prlekija.com/pogosta-vprasanja

http://las-prlekija.com/javni-pozivi/2-javni-poziv-las-prlekija-za-izbor-operacij-v-letih-2016-2018
http://las-prlekija.com/pogosta-vprasanja


LAS Prlekija

Prleška razvojna agencija giz
Prešernova ulica 2

9240 Ljutomer

www.las-prlekija.com

info@prlekija.com

02 585 13 40

http://www.las-prlekija.com/
mailto:info@prlekija.com

