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KRATKA NAVODILA ZA PRIPRAVO POROČILA ZA OPERACIJE  
– SKLAD ESRR – 

 

V skladu z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–

2020 (Uradni list RS; št. 42/15, 28/16, 73/2016, 72/2017 in 23/18) je LAS zastopnik za vlaganje zahtevkov 

za izplačilo ter dopolnitev zahtevkov za izplačilo. LAS Obsotelje in Kozjansko je pripravil kratka navodila 

za pripravo poročila za operacije – sklad ESRR, ki bo upravičencem v pomoč pri pripravi poročila za 

operacije, ki so s strani MGRT upravičene do sofinanciranja. 

Za oddajo na LAS Obsotelje in Kozjansko je potrebno poročilo oz. priloge z dokazili pripraviti skladno z 

navodili zadevnega sklada ESRR: NAVODILA. 

V navodilih sledite napotkom za vrste stroškov, ki ste jih opredelili ob oddaji operacije v excel tabeli 

»Priloga 1 k vlogi CLLD« in ki so opredeljeni v pogodbi o sofinanciranju operacije. 

Vsi dokumenti za pripravo poročila, so na volji na spletni strani LAS Obsotelje in Kozjansko: 

http://www.las-ok.si/obrazci/obrazci-za-porocanje-operacije-esrr/ - sklad ESRR. 

Zahtevek krerira LAS Obsotelje in Kozjansko v sistemu e-MA – v ta namen pridobi od vodilnega partnerja 

operacije pripravljeno poročilo z vsemi potrebnimi dokazili v tiskani verziji in na USB ključku, in sicer do 

datuma določenega v Pogodbi o sodelovanju pri izvedbi operacije v okviru SLR na območju LAS Obsotelje 

in Kozjansko 2014-2020.  

V okviru priprave poročila je potrebno izpolniti excel preglednico s stroški in izpolniti vsebinsko poročilo: 

1) VSEBINSKO POROČILO – dokument (POVEZAVA) 

2) FINANČNO POROČILO – excel tabela (POVEZAVA) 

Vsi računi, ki jih upravičenec uveljavlja v zahtevku za izplačilo, morajo biti plačani in pridobljena morajo 

biti vsa potrebna dovoljenja in soglasja. 

- Za lažji in hitrejši vnos v sistem e-MA je potrebno izpolniti priloženo tabelo. Pazite, da izberete 

pravilne vrste stroškov, kot ste jih navedli v vlogi obrazec Priloga 1 k vlogi CLLD in partnerja, ki 

krije strošek. 

- Dokumenti (računi, plačilne liste) s prilogami naj bodo označeni po vrstnem redu iz excel tabele 

in ravno tako priloge. Vsak strošek s podpornimi dokazili mora biti označen in shranjen (pdf.) na 

način (v sistem e-MA se nalaga dokazila/shranjene pdf. v štirih točkah): 

I. RAČUN/PLAČILNA LISTA – oznaka npr. 1 

http://www.las-ok.si/wp-content/uploads/2018/07/1_NAVODILA_CLLD_19.2_in_19.3_maj_2018.pdf
http://www.las-ok.si/obrazci/obrazci-za-porocanje-operacije-esrr/
http://www.las-ok.si/obrazci/obrazci-za-porocanje-operacije-esrr/


 
II. DOKAZILO O PLAČILU (izpis iz TRR, v primeru stroškov dela še: individualni REK in skupni REK-

1 obrazec ter dokazilo o plačilu, izpis iz TRR o plačilu davkov in prispevkov FURS-u, dokazilo o 

plačilu zdravstvenega zavarovanja – oznaka npr. 1a 

III. DOKAZILO O IZBORU (dokumentacija o postopku oddaje javnega naročila (zavezanci po ZJN-

3) oz. priložiti 3 ponudbe in zaznamek o izboru ponudbe; naročilnica; pogodba; v primeru 

stroškov dela: pogodba o zaposlitvi IN drug pravni akt (npr. aneks k pogodbi, kadar to ni 

opredeljeno v pogodbi o zaposlitvi), s katerim je zaposlena oseba razporejena na delo na 

operaciji; odločba/sklep o letnem dopustu ipd.; in ostala potrebna dokazila v skladu z navodili) 

– oznaka 1b 

IV. DOKAZILO O IZVEDBI (vsa podporna dokazila: liste prisotnih; zapisniki; vabila; fotografije 

dogodkov/opreme/sestankov; izvodi promocijskega materiala; članki i druge objave; 

dokumenti, ki so nastali (pravilniki, strategije itd.); poročilo izvajalca o opravljenih storitvah; v 

primeru stroškov dela se priloži mesečno poročilo/časovnico s podpornimi dokazili (iz poročila 

mora biti razviden celoten delovni čas zaposlenega na mesec, vključno z odsotnostmi), če 

zaposleni opravlja delo na več operacijah, izpolni skupno mesečno poročilo za vse operacije in 

drugo delo, ki ni financirano iz operacij v skladu s Prilogo 1 navodil (za 100% zaposlene na 

operacijah tehnične podpore, mesečno poročilo ni potrebno); - oznaka 1c 

Bodite pozorni, da bodo vse priloge oz. vsi dokumenti ustrezno parafirani, ožigosani oz. podpisani s strani 

pooblaščenih oz. odgovornih oseb in da pravočasno posredujete LAS vso potrebno dokumentacijo za 

oddajo zahtevka za sofinanciranje. 

 

POROČANJE O OPERACIJI PO ODDAJI ZZI  

Končno poročilo za operacijo (Priloga 2)  

Končno poročilo o izvajanju operacije predstavlja poročilo o vsebinskem in finančnem izvajanju 

operacije, doseženih kazalnikih učinka ter kazalnikih rezultata. V končno poročilo je potrebno vpisati tudi 

druge informacije o izvajanju operacije, med drugim tudi morebitne razloge za nedoseganje kazalnikov, 

informacije o odstopanjih od planiranega obsega sredstev ter opisati razloge za to.  

Zaključek operacije, ki predstavlja izvedbo finančnih transakcij s strani ministrstva, morebitno odpravo 

napak v garancijskem roku ipd. pa mora biti izveden do datuma zaključka operacije, navedenega v 

pogodbi o sofinanciranju.  

Končnemu poročilu je potrebno priložiti izpis knjigovodskih listin, iz katerih bo razvidno za operacijo ločeno 

stroškovno mesto ali ločena računovodska koda oz. seznam na operaciji nastalih računov (izpis iz poslovne 

knjige). Dejansko nastali stroški operacije, opredeljeni v končnem poročilu, morajo biti identični znesku 

na konto karticah oz. drugih knjigovodskih evidencah operacije in vsoti vseh vnesenih listin v IS e-MA. 

Odstopanja so možna zgolj zaradi povračljivega DDV. V primeru odstopanj, upravičenec na ministrstvo 

posreduje pojasnila.  
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Za operacije za katere je bilo potrebno v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 

investicijske dokumentacije na področju javnih financ izdelati investicijsko dokumentacijo, je v primeru 

odmika končne vrednosti operacije od izhodiščne vrednosti za več kot 20% potrebno upoštevati določila 

navedene uredbe.  

Končno poročilo podpišeta pripravljavec in odgovorna oseba upravičenca. Podpisano in žigosano poročilo 

se skupaj s prilogami v roku 1 (enega) meseca po izplačilu zadnjega ZZI, pošlje po pošti na naslov 

ministrstva in v vednost na LAS.  

  

Letno poročilo (Priloga 3)  

Upravičenec je za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom 

Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom in Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU, dolžan spremljati in ministrstvu 

zagotavljati podatke o doseganju kazalnikov učinka in kazalnikov rezultata. V ta namen mora na 

ministrstvo še 5 (pet) let po zaključku operacije oz. v primeru ko gre za vzdrževanje naložb ali delovnih 

mest, ki so jih ustvarila MSP pa še 3 (tri) leta, posredovati Letna poročila (Priloga 3) in sicer najpozneje do 

28. februarja tekočega leta za preteklo leto.  

Letno poročilo podpišeta pripravljavec in odgovorna oseba upravičenca. Podpisano in žigosano poročilo 

se pošlje po pošti na naslov ministrstva in v vednost na LAS. 

O vsakršni spremembi pri doseganju kazalnikov operacije mora upravičenec obvestiti ministrstvo, to bo 

ob morebitnih razlikah odločilo o ukrepih. Nedoseganje kazalnikov operacije še najmanj pet let oz. v 

primeru ko gre za vzdrževanje naložb ali delovnih mest, ki so jih ustvarila MSP pa še 3 (tri) leta po njenem 

dokončanju je razlog za vračilo prejetih sredstev z zakonitimi obrestmi.  

   

Poročilo ob zaključku spremljanja operacije (Priloga 4)  

Upravičenec mora v roku enega (1) meseca po preteku petih (5) let oz. v primeru ko gre za vzdrževanje 

naložb ali delovnih mest, ki so jih ustvarila MSP po preteku treh (3) let po zaključku operacije na 

ministrstvo posredovati Poročilo ob zaključku spremljanja operacije, ki je Priloga 4.  

Poročilo ob zaključku spremljanja operacije podpišeta pripravljavec in odgovorna oseba upravičenca. 

Podpisano in žigosano poročilo se pošlje po pošti na naslov ministrstva in v vednost na LAS. 

 

Dodatne informacije: 

LAS Obsotelje in Kozjansko 

Aškerčev trg 24, 

3240 Šmarje pri Jelšah  

E: info.lasok@gmail.com 

T: 03 817 18 66 


