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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje 

Na podlagi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013, Lokalne 
razvojne strategije partnerskih občin: Beltinci, Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, 
Turnišče in Velika Polana - Prekmurska podeželska z(a)veza: »Pri dobrih ljudeh«, ter Pravilnika o 
postopku nabora projektnih predlogov in obravnava vlog za Načrt izvedbenih projektov LAS Pri 
dobrih ljudeh za obdobje 2011-2013 objavlja   
 
  

JAVNI POZIV 
 
 

za Načrt izvedbenih projektov Lokalne akcijske skupine »LAS Pri dobrih ljudeh«  
območja partnerskih občin Beltinci, Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava,  

Odranci, Turnišče in Velika Polana za leto 2012 
 

1 PREDMET JAVNEGA POZIVA 
 

Predmet tega poziva je nabor in izbor izvedbenih projektov ter dodelitev nepovratnih sredstev iz 
naslova ukrepov LEADER, ki jih Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS (v nadaljevanju MKO) 
namenja LAS Pri dobrih ljudeh za obdobje 2011-2013. 
 
Prijavljeni projekti morajo biti usklajeni z Lokalno razvojno strategijo partnerskih občin Beltinci, 
Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče in Velika Polana - Prekmurska 
podeželska z(a)veza: »Pri dobrih ljudeh« (v nadaljevanju LRS Prekmurska podeželska z(a)veza: 
»Pri dobrih ljudeh«), kar pomeni, da morajo s svojimi rezultati prispevati k razvojnim ciljem, ki jih 
opredeljuje Lokalna razvojna strategija.  
 
Predmet poziva je sofinanciranje projektov, ki bodo s svojimi rezultati prispevali k uresničevanju 
zastavljenih prioritetnih ciljev programa LRS Prekmurska podeželska z(a)veza: »Pri dobrih 
ljudeh«: 

 

− PROGRAM 1: Kmetijstvo 

− PROGRAM 2: Turizem 

− PROGRAM 3: Ohranjanje in razvoj podeželja 

− PROGRAM 4: Kakovost življenja na podeželju 

− PROGRAM 5: Naravna in kulturna dediščina 

− PROGRAM 6: Prostor in varovanje okolja 

− PROGRAM 7: Instucionalizacija razvojnega partnerstva 
 
Pri izboru projektov bodo imeli prednost tisti projekti, ki bodo s svojimi rezultati prispevali 
k uresničevanju naslednjih prioritetnih ciljev programa LRS Prekmurska podeželska 
z(a)veza: »Pri dobrih ljudeh«:  

- PROGRAM 1: Kmetijstvo 
- PROGRAM 6: Prostor in varovanje okolja 

 
Projekti morajo nadgrajevati cilje 1., 2. ali 3. osi in cilje ukrepov teh osi, kot jih določa Program 
razvoja podeželja RS za obdobja 2007- 2013. 
 
Izbrani projekti bodo vključeni v t.i. Načrt izvedbenih projektov LAS Pri dobrih ljudeh (NIP), ki ga 
mora ta posredovati na MKO v dokončno potrditev. 
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2 PRIJAVITELJI IZVEDBENIH PROJEKTOV 
 

Projekte lahko predlaga LAS, njeni člani ali prebivalci območja občin Beltinci, Črenšovci, 
Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče in Velika Polana. Predlagatelji so vsi 
zainteresirani lokalni akterji (prebivalci, javni, ekonomski in civilni sektor) na območju LAS, ki 
imajo ob prijavi pripravljen projekt do faze izvedbe. 

 

3 PREDMET PODPORE 
 

Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev za izvajanje projektov v okviru izvajanja LRS 
Prekmurska podeželska z(a)veza: »Pri dobrih ljudeh«. 
 
 

4 UPRAVIČENI STROŠKI  

Upravičeni stroški za aktivnosti in izvedbene projekte so samo stroški, nastali od datuma oddaje 
NIP (to je od 31.10. 2012) na MKO pa do zaključka projekta, ki ne sme biti zaključen pred izdajo 
odločbe o potrditvi NIP. 
 
Ne glede na prejšnji odstavek so do podpore upravičeni tudi morebitni splošni stroški neposredno 
povezani z izvajanjem projekta, nastali od 1. januarja 2007 do vložitve zadnjega zahtevka za 
izplačilo sredstev, vendar najkasneje do 30. junija 2015. 
 
LAS Pri dobrih ljudeh  ne prevzema nobenih vsebinskih in finančnih obveznosti za projekte, ki jih 
prijavitelj dobitnik prične izvajati pred potrditvijo NIP LAS Pri dobrih ljudeh s strani MKO-ja. Kot 
začetek stroška se šteje prevzem obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih 
sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročila materiala, opreme, storitev ali del). 
 
Upravičeni stroški so: 

- stroški koordinacije in vodenja projekta ter stroški dela za izvajanje projektnih aktivnosti;  
- stroški materiala, opreme in storitev, nastalih z izvedbo projekta; 
- prispevek v naravi v skladu s 54. členom Uredbe 1974/2006/ES;  
- stroški promocije in obveščanja javnosti o projektu; 
- splošni stroški, ki so neposredno povezani z izvedbo projekta, kot so študije izvedljivosti in 

strategije, v primeru izvedbe naložb pa tudi honorarji arhitektom, inženirjem in 
svetovalcem ter stroški pridobivanja  

 
 

Uredba Komisije (ES) 1974/2006; člen 54 
1. Za ukrepe, ki vključujejo naložbe, se lahko prispevki javnih ali zasebnih upravičencev v naravi, in sicer nudenje blaga 
ali storitev, za katere ni prejeto plačilo, ki bi bilo podprto z računi ali enakovrednimi dokumenti, štejejo za upravičene 
izdatke, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 
(a) prispevki vključujejo zagotavljanje zemljišč ali nepremičnin, opreme ali surovin, raziskovalne ali strokovne dejavnosti 
ali neplačanega prostovoljnega dela; 
(b) prispevki niso nastali v zvezi z ukrepi finančnega inženiringa iz člena 50; in 
(c) vrednost prispevkov je mogoče neodvisno oceniti in preveriti. 
V primeru zagotavljanja zemljišč ali nepremičnin vrednost potrdi neodvisni pooblaščeni cenilec ali uradni organ z 
ustreznimi pooblastili.  
V primeru neplačanega prostovoljnega dela se vrednost tega dela opredeli ob upoštevanju porabljenega časa ter 
običajne urne in dnevne postavke za opravljeno enakovredno delo, kjer je to potrebno na podlagi predhodno 
vzpostavljenega sistema ugotavljanja običajnih stroškov, pod pogojem, da lahko nadzorni sistem s precejšnjo 
gotovostjo zagotovi, da je bilo delo opravljeno. 
2. Javni izdatki, ki jih sofinancira EKSRP in ki prispevajo k aktivnosti, ki vključuje prispevke v naravi, ob zaključku 
aktivnosti ne smejo preseči skupnih upravičenih izdatkov (brez prispevkov v naravi). 
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Za posamezne skupine upravičenih stroškov veljajo določene omejitve: 

� Stroški koordinacije in vodenja projekta se priznajo kot upravičeni samo v višini do 
vključno 10 % skupnih upravičenih stroškov projekta. 

� Prispevek v naravi se prizna kot upravičen strošek samo v višini do vključno 15 % skupnih 
upravičenih stroškov projekta. 

� Stroški promocije in obveščanja javnosti o projektu se priznajo kot upravičeni samo v višini 
do vključno 20 % skupnih upravičenih stroškov projekta. 

� Splošni stroški se priznajo kot upravičeni samo v višini do vključno 10 % skupnih 
upravičenih stroškov projekta. 

 
Podpore se ne dodelijo za: 

- nakup patentiranih pravic, strokovnega znanja in izkušenj, licenc in nepatentiranega 
tehničnega znanja; 

- stroške materiala, opreme in storitev, namenjenih za zasebno rabo, 
- plačilo taks in drugih dajatev v upravnih postopkih,  
- plačilo zavarovalnih premij, 
- plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu, 
- bančne stroške in stroške garancij, 
- stroške opominov in zamudne obresti, 
- nakup rabljene opreme, 
- stroške materiala in storitev vezanih na aktivnosti v ribištvu in ribogojstvu, 
- štipendije in nagrade, 
- prevozna sredstva, ki so namenjena zasebni rabi, 
- članarine za članstvo v organizacijah, ki niso neposredno povezane s pristopom LEADER, 
- nakup kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme, 
- nakup IKT opreme za namen izvedbe delavnic, izobraževanj, seminarjev in enodnevnih 

dogodkov, 
- naročnine na časopise in drugo periodiko, ki ni neposredno povezana s pristopom 

LEADER, 
- izobraževanja in usposabljanja, ki niso neposredno povezana z izvajanjem pristopa 

LEADER, 
- ogledi dobrih praks, ki niso neposredno povezani s pristopom LEADER, 
- študije, strategije, ocene, priprava projektnih dokumentacij in druge podobne raziskave, 

razen v primeru, kadar predstavljajo del splošnih stroškov v projektu. 
 

Neupravičenih stroškov se ne more uveljavljati za povračilo, pokrije jih nosilec ali partner projekta 
iz lastnih sredstev. 

 
 

5 KRITERIJ ZA OCENJEVANJE IZVEDBENIH PROJKETOV 
 

Pravočasno prispele in administrativno popolne vloge bodo ocenjene na osnovi spodnjih meril 
(kriterijev) za ocenjevanje. 
 
Vloge je popolna,če: 

− je prispela na naslov na način in v roku, določenem s tem pozivom; 

− je priložen izpolnjen »Prijavni obrazec« v dveh izvodih (original + kopija); 

− je prijavni obrazec podpisan, datiran in žigosan na vseh zahtevanih mestih; 

− vsebuje vse s pozivom in obrazci zahtevane priloge in dokazila; 

− je prijavnica brez prilog priložena tudi v elektronski obliki. 
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Pri izbiri projektov je pomembno, da so cilji projekta, izvedbene aktivnosti, kazalci uspešnosti ter 
finančna in terminska izvedljivost projekta jasno določeni. Prav tako je pomemben učinek projekta 
na izvajanje celotne razvojne strategije ter aktivna vključenost lokalnega prebivalstva in institucij v 
projekt.  
 
Pri izboru projektov bodo imeli prednost tisti projekti, ki bodo s svojimi rezultati prispevali k 
uresničevanju naslednjih prioritetnih ciljev programa LRS Prekmurska podeželska z(a)veza: »Pri 
dobrih ljudeh«:  
- PROGRAM 1: Kmetijstvo 
- PROGRAM 6: Prostor in varovanje okolja 
 
Kriteriji za izbiro projektov so:  
- izključitveni, 
- splošni in 
- dodatni. 
 
Razvojni svet lahko v posameznem pozivu določi dodatne kriterije za izbiro projektov. Kadar več 
projektov doseže pri ocenjevanju enako število točk, se upoštevajo dodatni kriteriji ocenjevanja. 
 

Izključitveni kriteriji 

KRITERIJI DA  NE        

Administrativna popolna vloga   
Projekt se izvaja na območju Lokalne razvojne strategije   
Skladnost z razvojnimi strategijami   
Projekt je v skladu z javnim pozivom   
Projekt se še ni pričel izvajati   
Projekt ima zagotovljene lastne finančne vire   
Projekt ima znanega nosilca   
Projekt se ne financira iz drugih EU skladov   
Projekt ne ogroža obstoječih delovnih mest   
Projekt je v skladu z veljavnimi okoljskimi predpisi   
Projekt ne ogroža zdravja prebivalcev   

 

Splošni in dodatni kriteriji 

  
KRITERIJ 

Možno 
število 
točk 

 Splošni kriteriji  

1 Pripravljenost projekta za izvajanje 15 
2 Inovativnost  9 
3 Prednostne vsebine  10 
4 Financiranje  10 
5 Trajnost projekta  5 
6 Vključenost lokalne skupnosti  14 
7 Trajnostna (sonaravna) raba lokalnih virov 15 
8 Upravičenost projekta in načelo dodatnosti 12 
9 Upravljanje projekta  10 
 SKUPAJ 100 
 Dodatni kriteriji  
 Vključenost posebnih ciljnih skupin (ženske, 3 
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mladi,…) 
 Prenosljivost rezultatov, povezovanje območij 3 
 Uporabnost rešitev v praksi 3 
 SKUPAJ 9 

 
Vsak kriterij se točkuje. Postopek izbire projektov, opis kriterijev za izbiro projektov, vključno z 
ocenjevalnimi listi, je sestavni del Razpisne dokumentacije. 
 
Praviloma se sofinancirajo projekti, ki so pri ocenjevanju zbrali največ točk.  Izjemoma in z 
utemeljitvijo se lahko razvojni svet odloči tudi drugače.  
 
Obrazce pripravi upravljavec LAS, potrdi pa ga razvojni svet. 
 
 
 

6 OKVIRNA VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV IN DELEŽ SREDSTEV ZA  
   SOFINANCIRANJE PROJEKTOV 
 

Višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov po tem javnem pozivu je 
151.256,00 EUR. Navedeni znesek ustreza odobreni kvoti sredstev po Obvestilu o višini 
dodeljenih pravic porabe finančnih sredstev lokalni akcijski skupini LAS Pri dobrih ljudeh v 
obdobju 2007-2013 in o upoštevanju razmerja iz 97. člena Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi 
Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 z dne 05.03. 2012.  
 
Delež sofinanciranja pri vseh ukrepih LEADER znaša do vključno 85 % upravičenih stroškov.  
 
Projekt, ki bi ga bilo možno sofinancirati preko drugih ukrepov iz 1., 2. in 3. osi PRP 2007–2013, 
mora nosilec projekta izpolnjevati pogoje kot jih za posamezen ukrep določa Uredba 
1698/2005/ES, PRP 2007–2013 in v času oddaje NIP na MKO veljavne določbe, ki določajo 
pogoje za pridobitev sredstev, upravičene stroške in finančne določbe za posamezen ukrep, iz 
uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2007–2013. 
 
V tem primeru je potrebno podposati Izjavo o izpolnjevanju pogojev iz Uredbe Sveta (ES) št. 
1698/2005 in Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013, ki je del razpisne 
dokumentacije. 
 
 

7 OBMOČJE IZVEDBE PROJEKTOV 
 

Projekti se morajo izvesti na območju LAS in biti namenjeni razvoju ekonomskih, človeških 
kulturnih in okoljskih potencialov območij LAS v Republiki Sloveniji, razen aktivnosti informiranja 
in obveščanja javnosti, promocije LAS, ogledov primerov dobrih praks, ki so del projekta in se 
lahko izvedejo izven območja tiste LAS, ki je razpisala javni poziv. 
 
Območje LAS Pri dobrih ljudeh zajema občine Beltinci, Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, 
Odranci, Turnišče in Velika Polana. 
 
Lokacija naložbe se ne sme nahajati v naseljih, katerih število presega 10.000 prebivalcev 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_______________________________________________________________________  
Javni poziv LAS Pri dobrih ljudeh  

6 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje 

8 MINIMALNA IN MAXIMALNA VIŠINA SOFINANCIRANJA UPRAVIČENIH STROŠKOV 
 

Najnižji znesek sofinanciranja upravičenih stroškov za individualne projekte je lahko 2.000,00 
EUR, najvišji pa 20.000,00 EUR za povezovalne projekte pa je lahko najnižji znesek 2.000,00 
EUR in najvišji 40.000,00 EUR. Individualni projekti so tisti, ki se odvijajo v eni občini, povezovalni 
pa so tisti, ki se bodo odvijali v dveh ali več občinah.  

 
Posamezen projekt ima lahko največ dve fazi. Projekti do skupne vrednosti vključno do 20.000 
eurov (brez DDV) imajo lahko največ eno fazo, projekti s skupno vrednostjo nad 20.000 eurov 
(brez DDV) pa največ dve fazi. 

 

9 OBDOBJE KORIŠČENJA SREDSTEV 
 

Za koriščenje finančnih sredstev iz naslova tega poziva oziroma ukrepov Leader velja pravilo n+2. 
To pomeni, da se lahko projekti in aktivnosti zaključijo in zadnji zahtevki vložijo v letu n+2 za 
finančna sredstva, dodeljena za leto n. Pri tem ni potrebno, da se projekti začnejo izvajati že v 
letu n. Leto n iz tega javnega poziva je leto 2012. 
 

10 RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
 

Razpisna dokumentacija vsebuje: 
 I.  Navodilo prijaviteljem za izdelavo vloge; 

II.  Postopek za izbor upravičencev; 
III. Vzorec pogodbe; 
IV. Kriterij za ocenjevanje izvedbenih projektov; 
V.  Delež sofinanciranja, upravičeni in neupravičeni stroški; 
VI: Izdelava prijave predloga izvedbenega projekta; 
VII: Preverjanje ustreznosti projekta in izdaja sklepa o potrditvi in uvrstitvi 
      izvedbenega projekta v NIP   

 
 

11 ROK IN NASLOV ZA VLOŽITEV PRIJAVE 
 

Pisne prijave za vsak projekt posebej morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah, opremljenih z 
naslovom pošiljatelja in z oznako »NE ODPIRAJ – VLOGA ZA JAVNI POZIV LAS PRI DOBRIH 
LJUDEH« na naslov: Bistra hiša Martjanci - Smart House Martjanci, Martjanci 36, 9221 Marjanci 
ali poslati po pošti s priporočeno pošiljko. Ovojnica s prijavo mora prispeti na navedeni naslov ne 
glede na vrsto prenosa te pošiljke do 04. julij 2012 do 12. ure. 
 
V postopku izbire projektov bodo obravnavane prijave, ki vsebujejo s pozivom in obrazci 
zahtevane podatke in dokazila ter prispejo na naveden naslov v roku, določenim s tem pozivom. 
Vse nepravočasne in nepravilno označene prijave ne bodo obravnavane. 
 
 

12 POSTOPEK ZA IZBOR UPRAVIČENCEV 
 

Postopek za izbor upravičencev bo potekal v dveh fazah. 
 
I. faza: 
1. Odpiranje vlog za projektne predloge bo 06. julija 2012 na sedežu občine Črenšovci. 
2. Odpiranje vlog ni javno. 
3. Najkasneje v 8 (osmih) dneh po odpiranju vlog LAS pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge 
niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev je 5 (pet) dni od datuma prejema poziva za 
dopolnitev. 
4. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v navedenem roku ne dopolnijo, se zavržejo. Prispele vloge 
bo obravnaval razvojni svet oz. ocenjevalna komisija LAS in jih ocenila v skladu s Kriteriji za izbiro 
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projektov. Razvojni svet oz. komisija izdela poročilo o rezultatih ocenjevanja in predlog seznama 
za izbiro projektov v 45 (petinštiridesetih) dneh od prejema prijav. Razvojni svet v 15 (petnajstih) 
dneh od zaključka ocenjevanja obravnava poročilo o rezultatih ocenjevanja in izdela predlog 
izbora projektov, ki so podlaga za izdelavo NIP. 
5. Prijavitelji projektov bodo obveščeni o izbiri v roku 60 (šestdesetih) dni od zaključka javnega 
poziva. Prijavitelj ima v osmih dneh od prejema obvestila o odločitvi glede izbora projektov 
pravico vložiti pritožbo na sedež LAS. V svoji pritožbi mora natančno opredeliti razloge, zaradi 
katerih je pritožba vložena. 
 
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni pogoji in merila za ocenjevanje. Vložena pritožba ne 
zadrži uvrstitve izbranih projektov v NIP. 
 
II. faza: 
6. Upravičenci prejmejo Sklep o potrditvi in uvrstitvi posameznega izvedbenega projekta v NIP.  
7. LAS posreduje NIP MKO v potrditev. 
8. Z upravičenci se sklenejo pogodbe o sofinanciranju izvajanja projektov. 
 
Sklep je informativnega značaja, namenjen pripravi NIP, ne pomeni pa še dejanske dodelitve 
sredstev. Sredstva LAS dodeli po prejemu Odločbe o potrditvi NIP. 
 
Pogodbo o sofinanciranju izvedbenega projekta iz sredstev Leader sklene LAS z izbranim 
predlagateljem najpozneje v roku 8 dni od prejema Odločbe o potrditvi NIP s strani MKO. 
 
 

13  DODATNE INFORMACIJE IN RAZPISNA DOKUMETACIJA 
 

Razpisno dokumentacijo in prijavni obrazec dobite pri upravljavcu LAS Pri dobrih ljudeh Bistra 
hiša Martjanci - Smart House Martjanci, Martjanci 36, 9221 Martjanci ali po e-mailu: 
las.pridobrihljudeh@ gmail.com . Kontaktna oseba je Jasmin Kukec, tel: 02/53 81 664. 
 
 

14 INFORMATIVNA DELAVNICA 
 

16. 05. 2011 ob 15. uri bo v prostorih občine Črenšovci, Ul. Prekmurske čete 20, organizirana 
informativna delavnica, kjer bo predstavljen javni poziv. 
 
Potrebna je predhodna prijava udeležbe na elektronski naslov: las.pridobrihljudeh@gmail.com ali 
po telefonu 02/53 81 664 do 16.05. 2012 do 12.00 ure.  
 
 

15 PRIDRŽANE PRAVICE LAS 
 

LAS si pridržuje pravico da s sklepom Razvojnega sveta LAS Pri dobrih ljudeh: 

− ne odobri maksimalne višine sofinanciranja; 

− ne razdeli kvote vseh sredstev, 

− poveča kvoto razpoložljivih sredstev,  

− spremeni določbe javnega poziva, navodil in vzorca pogodbe skladno z morebitnimi 
dodatnimi navodili MKO in sklepi organov LAS, 

− LAS lahko pred končno odločitvijo o izbiri projekta zahteva dodatne obrazložitve oz. 
utemeljitev, ki jih je potrebno izpolniti pred izbiro projekta. 
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16 SPREMEMBE JAVNEGA POZIVA 
 

V primeru spremembe javnega poziva in razpisne dokumentacije pred zaključkom javnega 
poziva, bodo popravki objavljeni na spletni strani: www.las-pridobrihljudeh.si. 
 
Prijavitelji so dolžni upoštevati vse morebitne spremembe javnega poziva in razpisne 
dokumentacije. 

 

17 DRUGE DOLOČBE 
 

Rezultati tega javnega poziva predstavljajo informacije javnega značaja ter bodo po podpisu 
pogodbe o sofinanciranju z izbranim prijaviteljem in upravičenci objavljeni na spletni strani: 
www.las-pridobrihljudeh.si. 
 
 
 
Datum: 25.04. 2012                             Predsednik razvojnega sveta: 

Anton Törnar, l.r. 


