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ODDAJA ZAHTEVKA ZA OPERACIJO
Upravičenec skladno z določili poroča o izvajanju operacije oziroma projekta Upravljalcu LAS Obsotelje in Kozjansko.  Za izdelavo zahtevka je upravljalcev pripravil 
predpisane obrazce in določil obvezne priloge, v navodilih pa so jasno opredeljena tudi dokazila k posameznemu strošku, ki ga upravičenec uveljavlja. 

Obvezne priloge zahtevka za izplačilo sredstev so:

OBRAZEC 1: SPLOŠNA IZJAVA

OBRAZEC 2: POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA (UPRAVIČENEC IZPOLNI TUDI ZANJ PREDPISANE PRILOGE:

• Priloga 1 - SPECIFIKACIJA UVELJAVLJENIH STROŠKOV PO RAČUNIH IZVEDENE OPERACIJE (Excel obrazec), ob kateri priložite:
fotokopije dokazil  o nastanku upravičenih stroškov in vzporedne dokumentacije, skladno z Navodili izvajalcem operacij za določanje in preverjanje tipov 
stroškov v okviru pristopa CLLD (sklad EKSRP);
fotokopije dokazil o plačilu stroškov skladno z Navodili izvajalcem operacij za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (sklad EKSRP);
vsa dokazila iz točke a. in b. je potrebno oštevilčiti z zaporedno številko iz zbirnega obrazca stroškov (Excel obrazec).

• Priloga 2 - IZVAJANJE POSTOPKOV ODDAJ NAROČIL
• Priloga A – Obrazec se uporabi, kadar je po javnem razpisu potrebno priložiti 3 ponudbe (velja za prijavitelje/partnerje, ki niso zavezanci za ZJN-3) ali 
• Priloga B – Kontrolni list za preveritev skladnosti izvedbe postopka oddaje javnega naročila glede na določbe Zakona o javnem naročanju – ZJN 3

Upravičenec mora zahtevku predložiti kopije vseh originalnih računov in dokazil o plačilu, ki se nanašajo na upravičene stroške, od katerih ARSKTRP sofinancira v 
odločbi o potrditvi operacije določen delež. 

VSAK DOKUMENT, KI NI ORIGINAL, OPREMITE S „KOPIJA JE ENAKA ORIGINALU“.

UPRAVIČENEC MORA POSREDOVATI TUDI ANALITIČEN IZPIS KNJIGOVODSKIH EVIDENC OZ. IZPIS STROŠKOVNEGA MESTA IZ KATEREGA SE SPREMLJA
RAČUNOVODSKO LOČENA PORABA SREDSTEV ZA OPERACIJO SOFINANCIRANO S STRANI EKSRP.

Zahtevek z vsemi obrazci upravičenec pošlje v pisni obliki na naslov LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah, in sicer najkasneje do 
dne zaključka operacije, kot ga je upravičenec določil v Prijavnem obrazcu oziroma uskladil z upravljavcem LAS ob potrjevanju operacije. 



UPRAVIČENI STROŠKI PO KATEGORIJAH
STROŠKI DELA: plače zaposlenih, dnevnice in potovanja zaposlenih pri prijavitelju/partnerju, delo po podjemni
pogodbi, avtorski pogodbi, delo preko študentskega dela.

STROŠKI MATERIALA, NALOŽB, STORITEV: gradbena in obrtniška dela, nakup nove opreme, storitve, 
administrativni stroški.

PRISPEVEK V NARAVI (ne sme presegati 10% skupnih upravičenih stroškov) se zagotovi v obliki dela, blaga in 
zemljišč.

STROŠKI NAKUPA ZEMLJIŠČ (ne sme presegati 10% skupnih upravičenih stroškov).

SPLOŠNI STROŠKI (največ 10% skupnih upravičenih stroškov): str. storitev ZI za storitve arhitektov, inženirjev in 
svetovalcev za pridobitev gradbene, projektne oz. tehnične dokumen., za svetovanje v zvezi z okoljsko in 
ekonomsko trajnostjo, str. študije izvedljivosti,  geodetskih in agronomskih del, arheološka izkopavanja in 
arheološki nadzor in str. Nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del.



STROŠKI DELA - STROŠKI PLAČ
Stroški plač ter druga povračila stroškov so upravičeni do sofinanciranja, kadar v okviru izvajanja posamezne 
aktivnosti operacije nastanejo stroški dela nosilca, partnerja ali njegovih zaposlenih v zvezi z delom na operaciji.

Zajemajo:
• plače z vsemi pripadajočimi davki in prispevki delavca in delodajalca – v celoti ali pa v deležu dela na operaciji;
• povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela, potni stroški ) – v celoti ali pa v deležu dela na 

operaciji;
• nadomestila plače (boleznine do 30 dni, dopust)
• premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (če je za delodajalca zakonsko obvezno, v nasprotnem primeru ni 

upravičen strošek)
• drugi osebni prejemki v skladu z veljavno zakonodajo (regres za letni dopust ipd., v primeru delnega dela na operaciji v 

sorazmernem deležu).

Stroški, ki niso upravičeni do sofinanciranja, so:
• prispevki za zavarovalne premije, kot npr. življenjska, nezgodna in druga zavarovanja, drugo dodatno zdravstveno in pokojninsko 

zavarovanje, prostovoljno zavarovanje;
• odpravnine;
• solidarnostne pomoči;
• različne bonitete;
• letne stimulacije in druge nagrade;
• jubilejne nagrade.



IZRAČUN URNE POSTAVKE

Izračun urne postavke:

II BRUTO plača zaposlenega / 
število vseh efektivno opravljenih ur v mesecu (brez ur odsotnosti z dela). 

Za izračun upravičenega zneska je potrebno dobljeno urno postavko 
pomnožiti s projektnimi urami (osnova je časovnica).

Strošek dela, ko je upravičenec fizična oseba s.p., se izračuna tako, da se v 
časovnico vpiše bruto plača, ter izbere % za prispevek delodajalca. Podatki 

se pridobijo iz REK obrazca, saj plačilne liste ni. 



STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ

Povračila stroškov potovanj in dnevnic, povezanih z operacijo lahko upravičenec uveljavlja samo 
za pri njem zaposlene osebe. Podlaga za upravičenost stroška je potni nalog. Praviloma velja, da 

je treba izbrati najbolj ekonomičen oziroma racionalen način prevoza in bivanja. Dnevnice za 
potovanje in bivanje so upravičen strošek, če jih upravičenec zaposlenim dejansko tudi izplača.

Pri uveljavljanju stroškov službenih poti mora biti iz potnega naloga razvidna relacija (od 
delodajalca do kraja dogodka in nazaj), kdo, kdaj in s kakšnim namenom potuje; priložite tudi 

druga dokazila o opravljeni službeni poti (npr. vabilo, zapisnik sestanka zaradi katerega ste šli na 
pot; lista prisotnosti udeležencev delavnice, ki ste se jo udeležili; druga dokazila). 

Opravljena službena pot mora biti skladna s priloženo časovnico!

Če potuje več oseb, zaradi ekonomičnosti praviloma potujejo z enim vozilom, v nasprotnem 
primeru je potrebna obrazložitev in priložitev dokazil. Tudi za sopotnike, ki ne uveljavljajo stroškov 

službenih poti, morate priložiti potni nalog, s katerim je bil napoten na službeno pot, če zanje 
uveljavljate strošek plače za čas, ko je oseba na službeni poti, ter druga dokazila, ki dokazujejo 

udeležbo te osebe na dogodku (npr. seznam udeležencev).



DOKAZILA ZA STROŠKE DELA
Dokazila za preverjanje upravičenosti stroškov so naslednja:

• kopija plačilne liste oz. obračunski list zaposlenih;
• pravilno izpolnjen potni nalog (v primeru službenega potovanja);
• kopije pogodb o zaposlitvi z morebitnimi aneksi ali drug pravni akt, s katerim je 

zaposlena oseba razporejena na delo na operaciji;
• časovnice/poročila o opravljenem delu z izračunom urne postavke;
• izdelki, ki so rezultat določenih aktivnosti (tiskani material, CD, zapisniki sestankov, liste 

prisotnih, programi projekta s časovnico, fotografije, sklep o začetku postopka javnega 
naročila, poročilo o izboru ponudnika s pogodbo ipd.).

Dokazila o plačilu:
• dokazila o plačilu vseh stroškov delodajalca (bančni izpis plačilnih nalogov, izpis UJP, …);
• in kopija REK obrazca.



DRUGE VRSTE PLAČIL ZA OPRAVLJENO DELO

To so stroški dela, ki jih izvedejo zunanji izvajalci.

Zajemajo: delo po avtorski pogodbi, honorarno delo, delo po podjemni pogodbi, delo preko študentskega servisa.

Predvsem pri avtorskih pogodbah bodite pozorni ali je predmet za katerega se sklepa pogodba avtorsko delo ali ne!

Dokazila za preverjanje upravičenosti stroškov so naslednja:
• kopija pogodbe o honorarnem delu;
• kopija avtorske pogodbe;
• kopija podjemne pogodbe;
• napotnica študentskega servisa in kopija računa študentskega servisa;
• obračun (avtorskega) honorarja;
• časovnice/poročila o opravljenem delu;
• izdelki, ki so rezultat določenih aktivnosti (tiskani material, CD, zapisniki sestankov, liste prisotnih, programi projekta s 

časovnico, fotografije, sklep o začetku postopka javnega naročila, poročilo o izboru ponudnika s pogodbo ipd.).

Dokazila o plačilu:
• dokazila o plačilu vseh stroškov delodajalca (bančni izpis plačilnih nalogov, izpis UJP, …) in 
• kopija REK obrazca.



PAZI! 
Iz pogodbe o zaposlitvi oz. drugih pravnih aktov mora biti razviden % ali število ur dela na operaciji.

Pri stroških dela, za katere prilagate izpolnjene časovnice, bodite pozorni, da so zneski in vpisane ure usklajeni s plačilno 
listo. Večkrat se zgodi, da je za osebo za neko obdobje v časovnici vpisanih več ur rednega dela kot jih je bilo obračunano na 
plačilni listi. 

Prav tako ne moremo priznati zneskov, ki jih na plačilni listi obračunate kot poračun za neko preteklo obdobje. 

Če pri stroških dela uveljavljate tudi premije za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev in uslužbencu 
obračunavate višjo premijo od osnovne, priložite dokazilo, s katerim boste utemeljili, zakaj uslužbencu obračunavate več kot 
zgolj osnovno premijo. Prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki za delodajalca ni obvezno, ne morete 
uveljavljati v časovnici. 

Pri stroških dela, ki jih uveljavljate v časovnici, vedno priložite iz sistema e-davki izpisan REK obrazec (skupni za celotno 
organizacijo in individualni za osebo, za katero stroške dela uveljavljate v časovnici). 



ČASOVNICE

neustrezna časovnica ustrezna časovnica



STROŠKI MATERIALA, NALOŽB IN STORITEV
V ta sklop sodijo stroški nastali z izvedbo operacije. Gre za stroške nakupov materiala, nove opreme in strojev, najema opreme, gradnja 
nepremičnin, stroški promocije operacije, stroški obveščanja javnosti o operaciji in druge storitve.

Stroški se izkazujejo z izdanimi računi, ki morajo vsebovati podrobno specifikacijo nabavljenega materiala ali popis opravljenih del. Če na 
računu ni podrobne specifikacije se lahko priloži tudi dobavnica ali naročilnica, če je iz računa razviden sklic na te dokumente.

Obvezni podatki na računu, kateri je izdan drugemu podjetju so:
• kraj in datum izdaje računa;

• zaporedna številka, ki omogoča identifikacijo računa;

• naziv, naslov, matična številka, davčna številka in identifikacijska številka za DDV (če je izdajatelj vpisan v register zavezancev za DDV) dobavitelja blaga ali storitev

• naziv, naslov, matična številka, davčna številka naročnika ter identifikacijsko številko za DDV (če je naročnik dolžan obračunati DDV);

• količino in vrsto dobavljenega blaga oz. obseg in vrsto opravljenih storitev;

• datum, ko je bila opravljena dobava blaga oz. ko je bila opravljena storitev ali datum, ko je bilo opravljeno predplačilo;

• cena na enoto brez DDV ter kakršnakoli znižanja cen in popusti, ki niso vključena v ceno na enoto;

• davčna osnova, od katere se obračuna DDV po posamezni stopnji oziroma na katero se nanaša oprostitev;

• stopnja in znesek DDV;

• klavzula o oprostitvi DDV (DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1 (nismo zavezanci za DDV) ali DDV ni obračunan na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost (nismo 
zavezanci za DDV)). Davek v tem primeru ne sme biti obračunan ali naveden na računu.

Obvezni podatki na računu, ki je izdan osebi brez podjetja so:
• datum izdaje računa;

• zaporedna številka, ki omogoča identifikacijo računa;

• naziv, naslov, davčna in identifikacijska številka (če ste vpisani v register DDV zavezancev) dobavitelja blaga ali storitev;

• prodajna vrednost blaga oz. storitve z vključenim DDV ter znesek vračunanega DDV.



DOKAZILA O NASTANKU STROŠKOV

Dokazila za preverjanje upravičenosti stroškov so naslednja:
• kopija računa, elektronskega računa oziroma e-računa za kupljen material, kupljeno ali najeto opremo in izvedene storitve;
• kopije pogodb z zunanjimi izvajalci, kadar se računi nanašajo na pogodbo;
• kopije naročilnic ali ponudb, ki so bili podlaga za izdajo računa;
• kopija končne gradbene situacije, potrjene s strani upravičenca, izvajalca in nadzornika del, v primeru gradnje;
• fotografije stanja na terenu pred gradnjo kot tudi med samimi fazami in po zaključku gradnje, ki dokazujejo opravljeno delo 

oziroma izvedeno storitev;
• projekt izvedenih del;
• knjigo obračunskih izmer, v primeru vseh vrst gradenj in rekonstrukcij, v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov;
• v primeru postopka javnega naročanja vso dokumentacijo o izvedenem javnem naročilu;
• izdelki, ki so rezultat določenih aktivnosti (npr. tiskani materiali, prezentacije s predavanj, druga tiskana gradiva, kjer je to 

smiselno);

Dokazila o plačilu:
• bančni izpis plačilnih nalogov;
• izpis UJP;
• blagajniški prejemek;
• kompenzacije, asignacije, pobot, ...
• konto kartica izdajatelja računa v primeru, da iz dokazila ni razviden sklic plačila.



POMEMBNO! 

Na računih, ki jih prejemate za opravljene storitve in jih nameravate 
priložiti zahtevkom, bodite že ob prejemu računa pozorni na ključne 
podatke na računu (pravilno naveden vaš naziv kot je vpisan v AJPES, 
datum računa, datum opravljanja storitve, opis storitve...) in po potrebi 
takoj zahtevajte popravek računa dobavitelja, da nam boste lahko 
priložili ustrezen račun. Če je npr. na prejetem računu datum 
opravljene storitve 14.6.2017, datum izstavitve računa 15.6.2017, 
sestanek za katerega uveljavljate strošek pa je bil 30.6.2017, takega 
računa ne bomo priznali, saj ni mogoče dokazati, da se je ta storitev 
koristila na tem sestanku. Podatki na računu morajo ustrezati 
dejanskemu dogodku ali izvedbi aktivnosti. 



STROŠKI PRISPEVKA V NARAVI

Prispevek v naravi se lahko zagotovi v obliki dela, 
blaga in zemljišč. In ne sme presegati 10% skupnih 
upravičenih stroškov za zadevno operacijo. Za 
prispevek v naravi ni prejeto plačilo, prav tako ni 
podprto z računi ali enakovrednimi dokumenti, 
vendar morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

• javna podpora, plačana operaciji, ki vključuje prispevke 
v naravi, ne presega skupnih upravičenih izdatkov brez 
prispevkov v naravi ob koncu operacije;

• vrednost, pripisana prispevkom v naravi, ne presega 
splošno priznanih vrednosti le teh na zadevnem trgu;

• vrednost prispevka in njegovo izročitev je mogoče 
neodvisno oceniti in preveriti;

• pri prispevkih v naravi v obliki neplačanega dela se 
vrednost navedenega dela opredeli ob upoštevanju 
preverjenega porabljenega časa ter stopnje 
nadomestila za enakovredno delo;

Dokazila o nastanku stroškov
• Dokazila za preverjanje upravičenosti stroškov za 

prispevek v naravi so naslednja:
• izjava o prispevku v naravi s številom ur, po dnevih 

in vrstah aktivnosti (PRILOGA 2);
• dokazilo o višini urne postavke, ki omogoča presojo 

njene ustreznosti glede na običajne postavke za 
enakovredna dela;

• potrdilo neodvisnega pooblaščenega cenilca ali 
uradnega organa z ustreznimi pooblastili v primeru 
zagotavljanja zemljišč;

• v primeru zagotavljanja blaga dokazilo o vrednosti 
istovrstnega blaga na trgu (katalogi, ceniki, 
ponudbe, …)

• fotografije izdelka, nepremičnine, opravljanja del –
če je mogoče, pa se dokončan izdelek predloži.

Pazite, da je pravilno izpolnjena in podpisana izjava o prispevku v naravi s priloženo časovnico/ami. 

Prispevek v naravi je po prvi uredbi CLLD omejen na 10% skupnih upravičenih stroškov (pomembno upoštevati, če se 
zniža vrednost operacije). 



STROŠKI NAKUPA ZEMLJIŠČ

Nakup zemljišča je upravičen strošek, če obstaja neposredna povezava s cilji zadevne operacije. Potrebno 
je pridobiti tudi potrdilo oziroma poročilo uradno priznanega cenilca z ustrezno licenco ali pooblaščenega 
uradnega organa, da cena zemljišča ne presega tržne vrednosti.

Stroški nakupa zemljišč lahko predstavljajo največ 10% upravičenih stroškov za zadevno operacijo.

Dokazila o nastanku stroškov

Dokazila za preverjanje upravičenosti stroškov za nakup zemljišč so naslednja:
• cenitveno poročilo uradno priznanega cenilca z ustrezno licenco oziroma ocenjevalca nepremičnin;
• kopija overjene kupoprodajne pogodbe v obliki notarskega zapisa oz. v drugih primerih s podpisom, overjenim pri 

notarju, tako da je primerna za vknjižbo v zemljiško knjigo;
• vpis lastništva v zemljiško knjigo.

Dokazila o plačilu:

dokazilo o plačilu kupnine.



STROŠKI STORITEV ZI– SPLOŠNI STROŠKI
V to kategorijo stroškov spadajo vsi stroški opravljenih storitev arhitektov, inženirjev in svetovalcev, za pridobitev gradbene,
projektne oziroma tehnične dokumentacije, stroški za svetovanje v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za 
študije izvedljivosti, za geodetska in agronomska dela, za arheološka izkopavanja in arheološki nadzor ter za nadzor nad izvedbo
gradbenih in obrtniških del. Ti stroški so upravičeni, če so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe.

Ti stroški lahko predstavljajo največ 10% upravičenih stroškov za zadevno operacijo.

Dokazila za preverjanje upravičenosti stroškov so naslednja:
• kopija računa, elektronskega računa oziroma e-računa za opravljene storitve;

• kopije pogodb z zunanjimi izvajalci, kadar se računi nanašajo na pogodbo;

• kopije naročilnic ali ponudb, ki so bili podlaga za izdajo računa;
• v primeru postopka javnega naročanja vso dokumentacijo o izvedenem javnem naročilu;

• izdelek, ki je rezultat opravljene storitve (PGD dokumentacija mora biti priložena že ob oddaji vloge);

Dokazila o plačilu:
• bančni izpis plačilnih nalogov;

• izpis UJP;

• blagajniški prejemek;
• kompenzacije, asignacije, pobot, ...

• konto kartica izdajatelja računa v primeru izdanih e-računov ter v primeru, da iz dokazila ni razviden sklic plačila.



DOKAZILA O PLAČILU

• Vsako plačilo določenega stroška mora biti 
dokazano z ustreznim dokazilom o plačilu, razen 
prispevka v naravi. Dokazila o plačilih morajo biti 
potrjena s strani banke (podpis in žig). Izjema je 
izpis UJP, ki že vsebuje podpis in žig. Lahko je 
priložen tudi izpis iz elektronskega bančništva za 
že izvršena/odobrena plačila.

• Vsa dokazila o plačilu morajo vsebovati natančen 
sklic na številko računa, ki se plačuje, oz. mora 
biti na njih naveden sklic, ki ga je navedel 
izdajatelj računa; ustrezen je tudi sklic na 
predračun, ponudbo, naročilnico ipd. Smiselno 
enako velja tudi za sklice pri plačilih plače, 
avtorskih honorarjih. Vsi ti dokumenti pa morajo 
biti v takšnem primeru priloženi v zahtevku za 
izplačilo, sicer ustrezna preveritev izplačila ni 
mogoča.

• Če pri administrativni kontroli zahtevka ni 
mogoče jasno ugotoviti, ali je bil račun v resnici 
plačan (npr. ni sklica), potem lahko LAS zahteva 
tudi dostavo ustrezne konto kartice izdajatelja 
računa, zato da se lahko ugotovi, ali je bil znesek 
plačila nakazan na račun izdajatelja računa in 
izdan račun zaprt.

• Pri plačilu z gotovino je potrebno upoštevati 
določila Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem 
postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 
102/07, 28/09, 101/11, 24/12, 32/12 – ZdavP-2E, 
19/13, 45/14, 97/14 in 39/15). Pri plačilnem 
prometu med pravnimi osebami (gospodarske 
družbe, zavodi, društva, s.p., dopolnilne 
dejavnosti, …) velja omejitev plačila z gotovino 
na 420 EUR. 



POSTOPEK JAVNEGA NAROČANJA

Zavezanci po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) so dolžni izbiro izvajalca izvesti v skladu s postopki 
omenjenega zakona. Celoten postopek izbire izvajalca mora biti priložen zahtevku za izplačilo.

Agencija bo preverila pravilnost izvedbe celotnega postopka javnega naročila in sicer:
• ali je upravičenec zavezanec po ZJN-3,
• ali je izbran ustrezen postopek javnega naročila,
• pregled razpisne dokumentacije,
• mejne vrednosti za objavo na portalih javnih naročil in/ali Uradnem listu EU,
• pregled izbranega postopka javnega naročila,
• prejem, odpiranje in ocenjevanje ponudb,
• oddaja javnega naročila in objava obvestila o oddaji javnega naročila,
• pravno varstvo postopkov,
• pogodba sklenjena z izbranim izvajalcem,
• oddaja ponudbe s podizvajalcem.

PAZITE! 

Vsi upravičenci, ki so zavezanci po ZJN-3 so dolžni izpolniti in podpisati obrazec PRP-10A. V polja, ki niso relevantna za izbrani postopek javnega 
naročanja, vpišite črtico ali kako drugače označite, da podatek ni potreben. V primeru naročil malih vrednosti sami presodite do kakšne vrednosti boste 
izpolnili obrazec. Svetujemo, da če je znotraj iste operacije od istega upravičenca več tovrstnih naročil, vsa ta naročila združite v enem obrazcu in 
podate obrazložitve, kako ste izvajalca izbrali ter priložite dokazila. 

POMEMBNO!

Popisi del, ki so predmet razpisne dokumentacije ne smejo vsebovati navajanja blagovnih znamk.



PAZI PRI TREH PONUDBAH

Treh ponudb ni potrebno prilagati zahtevku za izplačilo, če je ponudnik 
izbran izmed ponudb, ki so bile priložene vlogi.

V primeru izbire novega ponudnika, vsebina nabave pa je enaka vlogi, 
je potrebno priložiti zgolj njegovo ponudbo.

V primeru vsebinskih sprememb pa je potrebno, ponovno zbrati tri 
ponudbe in s prošnjo obvestiti oz. zaprositi za spremembo operacije.



SPREMEMBE OPERACIJ - ZA KAJ IN KDAJ VLOŽITI 
PROŠNJE ZA SPREMEMBE OPERACIJ? 

V skladu z 32. in 38. členom Uredbe CLLD se lahko v obdobju izvajanja operacije in pred nastankom sprememb (oziroma v najkrajšem času ko se le 
te že pojavijo) največ dvakrat zaprosi za spremembo operacije. Spremembe operacije so lahko vsebinske, časovne in finančne. 

VSEBINSKA SPREMEMBA 

To je sprememba načrtovanih aktivnosti in vrst stroškov. V ta sklop sodijo vse dodatne aktivnosti, ki v vlogi niso bile predvidene, ali pa načrtovane 
aktivnosti, ki bi jih želeli izvesti na drugačen način. V okvir vsebinske spremembe sodi tudi sprememba partnerjev v operaciji. 

Primer, ko je potrebna prošnja za spremembo: 

V vlogi je bil predviden strošek dela, ko pa začnete izvajati operacijo se lahko izkaže, da določenih aktivnosti ne morete opraviti sami in za to lahko 
izberete zunanjega izvajalca, ki vam opravi določeno storitev. Zato je potrebno pridobiti 3 ponudbe in vložiti prošnjo za spremembo operacije. 

Primera, ko prošnje za spremembo ni potrebno vložiti: 
• V primeru, ko se izkaže, da je bilo planiranih več ur dela, kot pa jih je dejansko potrebnih in je aktivnost še vedno izvedena v skladu z vlogo, to ni predmet 

spremembe operacije, saj se bo ob vložitvi zahtevka upoštevalo dejansko število opravljenih ur na časovnici. 

• Prav tako ni potrebno vložiti prošnje za spremembo operacije, ko je bil načrtovan nakup namiznega računalnika določenega tipa, ki pa na trgu ni več na voljo. Je 
pa potrebno ob vložitvi zahtevka v poročilu napisati kje je odstopanje in zakaj je do tega prišlo ter priložiti 3 ponudbe za nov tip računalnika. 

ČASOVNA SPREMEMBA 

Pri časovni spremembi gre za podaljševanje oz. skrajševanje rokov izvedbe operacije ter za spremembo dinamike vlaganja zahtevkov za izplačilo. 

FINANČNA SPREMEMBA 

Pri finančnih spremembah gre za povečanje oz. zmanjšanje posamezne faze operacije, vendar ob pogoju, ki izhaja iz Uredbe CLLD, da posamezni 
zahtevek za izplačilo ne sme biti nižji od 5.000 EUR. V prošnji je potrebno navesti, katera aktivnosti oz. strošek se prerazporeja ter v kakšni višini.



PRED VLOŽITVIJO ZAHTEVKA JE POTREBNO 
PREVERITI … 

Vse načrtovane aktivnosti morajo biti izvedene in zaključene.

Zberite vsa dokazila od vseh upravičencev, ki so vključeni v določeno operacijo, jih preglejte in opozorite na pomanjkljivosti.

Računi za izvedene aktivnosti, morajo biti plačani pred oddajo zahtevka za izplačilo. Cilji določeni v vlogi morajo biti doseženi.

Pred vložitvijo zadnjega zahtevka, je potrebno imeti pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje.

Spremljati dinamiko vlaganja zahtevkov za izplačilo (zahtevek vložen le en dan po roku se zavrže).

Označba operacije v skladu z Navodili za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 https://www.program-podezelja.si/sl/oznacevanje-aktivnosti.

http://www.program-podezelja.si/sl/oznacevanje-aktivnosti
http://www.program-podezelja.si/sl/oznacevanje-aktivnosti


OZNAČEVANJE OPERACIJ 

Upravičenci do sredstev Programa razvoja podeželja 2014–2020 imajo obveznost označiti vir sofinanciranja
aktivnosti od začetka izvajanja aktivnosti, kar je s temi navodili opredeljeno kot najkasneje od prejema odločbe o
dodelitvi sredstev dalje.

Obveznost označevanja traja najmanj do zadnjega izplačila sredstev za upravičeno aktivnost za vse primere, razen
za naložbe nad 50.000 € javnih sredstev, kjer upravičenci ohranijo obrazložitveno tablo oz. postavijo stalno tablo še
najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev PRP 2014–2020.



SOFINANCIRANA
AKTIVNOST

NAČIN OZNAČEVANJA

Aktivnost, ki je upravičena do javne podpore - objava na poslovni spletni strani upravičenca, če 
obstaja

Aktivnost, katere skupna višina javne podpore
presega 10.000 EUR

- objava na poslovni spletni strani upravičenca, če 
obstaja,
in hkrati

- plakat ali obrazložitvena tabla

Aktivnost, ki privede do naložbe v premično opremo,
katere skupna višina javne podpore presega 10.000 EUR

- objava na poslovni spletni strani upravičenca, če 
obstaja

in hkrati

- plakat ali obrazložitvena tabla

in hkrati

- označitev z nalepko

Informacijska in komunikacijska gradiva - označitev informativnih in komunikacijskih 
gradiv



POSLOVNA SPLETNA STRAN 
Opozorjeni smo bili na označevanje poslovnih spletnih strani partnerjev odobrenih operacij. Vse poslovne spletne strani bi 

že morale biti označene, če je mogoče takoj ob prejemu odločbe oziroma takoj po vzpostavitvi delovanja nove spletne 
strani, zato vam svetujemo, da to storite čimprej. Ugotavljamo, da so poslovne spletne strani upravičencev pri operacijah 

nepravilno oziroma sploh niso ustrezno označene. 

Upoštevajta: Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, ki se nahajajo na: https://www.program-
podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_2014-
2020/1_5_Ozna%C4%8Devanje_aktivnosti/2._sprememba_navodil_velja_od_11.11.2016.pdf 

Informacije o aktivnosti in obvezni elementi spletne strani zavzemajo najmanj 25 % spletne strani (25 % tiskane spletne 
strani), ki je namenjena informacijam o viru sofinanciranja izvajane oz. izvedene aktivnosti.

Vir sofinanciranja je naveden najmanj do zadnjega izplačila oz. do obstoja poslovne spletne strani, če se le-ta ukine prej kot 
je zadnje izplačilo.

Označitev je lahko na naslovni spletni strani ali na podstrani spletne strani, v tem primeru mora biti na naslovni spletni 
strani objavljena jasna povezava (npr. simboli za označevanje vira sofinanciranja – simboli PRP). Zgolj novica, prispevek ali 
npr. članek, ki je namenjen promociji dejavnosti upravičenca ne zadostuje za izpolnitev obveznosti označevanja, spletna stran
oz. spletna podstran mora vsebovati vse obvezne elemente označevanja, kot so predstavljeni v nadaljevanju.



PRIMER OZNAČITVE … 
Primer dobre prakse, ki ga je izpostavila Agencija za kmetijske trge je spletna stran kmetije 
Zlate misli:

http://www.zlate-misli.si/

Na dnu spletne strani je logotip sklada EKSRP, če kliknete na logotip, se odpre podstran z 
opisom operacije, v primeru te kmetije sta dva ukrepa.

Vi ste se prijavili samo na ukrep 19.2. , zato na to podstran napišete: 

• za aktivnosti do 10.000 EUR dodeljene višine javne podpore se navede najmanj naziv, 
cilje in pričakovane rezultate aktivnosti

• za aktivnosti nad 10.000 EUR se navede najmanj naziv, povzetek , cilje, glavne 
dejavnosti za doseganje ciljev ter pričakovane rezultate aktivnosti (navesti najkasneje 
ob prejemu odločbe o dodelitvi sredstev).

Ter obvezno še enkrat logotipe, kot so predpisani. Narediti morate aktivno povezavo 
(hiperpovezavo) ali pa napisati 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 (https://www.program-podezelja.si). 

http://www.zlate-misli.si/
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
https://www.program-podezelja.si/


POUDARKI OZNAČEVANJA

Tiskana gradiva vključujejo tudi sklicevanje na organe, odgovorne za vsebino informacij, in na organ 
upravljanja, določenega za izvajanje PRP 2014–2020, to je MKGP. Sklicevanje na organe ni nujno na 
naslovni strani, temveč je ustrezno tudi ob podajanju vsebinskih informacij (npr. v kolofonu). Upravičenci 
lahko uporabijo naslednjo  predlogo:  »Za  vsebino je odgovoren (naziv organizacije ipd.). Organ 
upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.«

Pri manjših promocijskih izdelkih se obveznost navedbe vseh elementov označevanja ne uporablja, 
priporoča pa se vsaj uporaba simbola Evropske unije in slogana „Evropski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja: Evropa investira v podeželje“.

PRIPOROČILO!

V povezavi s tehničnimi značilnostmi označevanja se lahko uporabi katerakoli od pisav. Priporoča se:
• Ležeče in podčrtane različice ter besedilni učinki se ne uporabljajo.
• Barva pisave je črna.
• Poravnava je sredinska.
• Besedilo je, glede na markerje v zgornjem levem kotu in spodnjem desnem kotu, vertikalno in horizontalno 

sredinsko poravnano.
• Velikost pisave naj bo sorazmerna z dolžino besedila, tako da bo napis sovpadal predpisanemu polju.



POVZETEK PRIPOROČIL

• Pri vlaganju zahtevkov bodite pozorni na prilaganje dokazil o izvedenih 
aktivnostih, saj le tako izkažete, da so bile aktivnosti resnično 
opravljene. Na primer: 

• Pri udeležbi na predavanjih, izobraževanjih, delavnicah... se morate kot 
udeleženec vpisati na listo prisotnih ter nam kopijo seznama udeležencev 
priložiti kot dokazilo. Če ste organizator oz. predavatelj naj bo z liste 
prisotnosti razvidno, katere osebe na delavnici sodelujejo kot organizatorji in 
predavatelji ter kakšne zadolžitve imajo pri tem. Če boste v zahtevku 
uveljavljali udeležbo na dogodku, dokazil pa ne boste priložili, vam udeležbe 
ne bomo mogli priznati. 

• V primeru sestankov ali telefonskega svetovanja zahtevku priložite zapisnik 
ali drug zapis o razgovoru (npr. kdo, s kom, kdaj, kje, o čem… ste se 
pogovarjali in kaj ste se dogovorili). 



NAJPREJ NAŠA VPRAŠANJA IN ODGOVORI ☺
Ali lahko upravičenec uveljavlja več ur dela na projektu, kot ga je predvidel v vlogi, vendar v enakem obsegu sofinanciranja?

Če dela upravičenec več ur, je potrebno ob vložitvi zahtevka podati obrazložitev, zakaj dela več ur, pri čemer višina stroška ostaja enaka 
odobreni vrednosti, oziroma se ne poveča. Če pa prihaja do spremembe višine stroška, je pa potrebno ARSKTRP za soglasje zaprositi s prošnjo 
za spremembo operacije. 

Ali je potrebno zahtevku za izplačilo prilagati tri ponudbe? 

Za aktivnosti, za katere ste ob vlogi priložili 3 ponudbe in se ne spreminjajo, ponudb k zahtevku ni potrebno ponovno prilagati. Če zamenjate 
samo ponudnika, vsebinsko pa ostanejo aktivnosti take, kot so bile zastavljene, pridobite samo ponudbo novo izbranega ponudnika, ki jo 
priložite zahtevku za izplačilo. 

Sprememba upravičenca – oblika registracije 

Če se pri upravičencih, ki so navedeni v odločbi o potrditvi projekta, spremenijo osnovni podatki ali oblika registracije, je na ARSKTRP 
potrebno nasloviti prošnjo za spremembo, saj je potrebno popraviti izrek odločbe. 

V vlogi in odločbi o pravici do sredstev je bila neka aktivnost uvrščena med stroške CLLD 2- Stroški materiala, naložb in storitev. Ali je v 
primeru, da se je med izvajanjem projekta izkazalo, da bo delo opravljeno po avtorski pogodbi, na ARSKTRP potrebno vložiti prošnjo za 
spremembo vrste stroška in sicer v strošek dela?

Glede na to, da bo opravljena storitev, ni potrebno premeščati kategorije stroškov. V nasprotnem primeru, ko pa je bila v vlogi predvidena 
storitev, pa bi partner želel to opraviti sam in uveljavljati strošek dela, pa je ARSKTRP potrebno zaprositi za spremembo operacije in sicer za 
zamenjavo vrste stroška.



VAŠA VPRAŠANJA? 


