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ODGOVORI NA VPRAŠANJA  

v zvezi Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR LAS Za mesto in vas v letu 2016 

 

 

1. V zvezi z izpolnjevanje priloge o finančni strukturi projekta, se nam je pojavilo še eno 

vprašanje. Upravičeni stroški so tudi dnevnice in potni stroški povezani s terenom. V skladu 

z navodili za izpolnjevanje spadajo ti stroški pod stroške dela. Kako pa te stroške dela 

dejansko prikažemo v excelovi datoteki. Ali jih je potrebno vkalkulirati v urno postavko oz. 

ali lahko v tabeli naredimo novo vrstico, izberemo "stroški dela" in nato v opombah 

napišemo, da gre za dnevnice ali za potne stroške? Zanima nas pravilni postopek. 

Potne stroške skupaj z dnevnicami vnašate v ločene vrstice od ostalih stroškov dela (plače,..). V stolpcu 

»Opombe« vpišite pojasnilo, da gre za potne stroške. V opis dodajte število službenih poti in namen 

službenih poti). 

 

2. Pojavili sta se nam še  dve vprašanji v zvezi z urno postavko in naročanjem storitev in 

materiala. 

Predvidevam, da če bosta na projektu delala dva zaposlena, ki imata različno urno postavko, v 

stroškovnik vnesemo povprečje obeh urnih postavk in ne vsakega zaposlenega posebej. 

V navodilih ne piše, kako moramo zasebna podjetja naročati storitve in kupovati blago. Ali 

moramo obvezno zbrati predhodno vsaj tri ponudbe in se odlčiti za najustreznejšo oz. 

najcenejšo? Kakšna imate pravila oz. postopke glede tega. 

- Lahko vnesete povprečje vseh urnih postavk in skupno število ur/dni na posamezni 

aktivnosti/partnerju in v opombah opišite podrobnosti (število zaposlenih na projektu,..).  

- Za EKSRP je postopek določen v 64. členu Uredbe o izvajanju CLLD – peti odstavek (Če stroški 

niso določeni v predpisih iz prvega in drugega odstavka tega člena, mora upravičenec k vlogi 

priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Ponudbe so primerljive, če je 

upravičenec vsem potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševanje, v katerem je navedel 

minimalne pogoje, ki jih mora neki izdelek oziroma storitev vsebovati, da je lahko izbran. Pri 

izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost najugodnejše ponudbe.) 

 

3. Ali poziv (in ne razpis) pomeni, da bodo imeli prednost pri financiranju projekti, ki bodo 

prijavljeni prej (datumsko)? Iz preteklosti imajo prijavitelji izkušnje s pozivi, kjer je štel datum 

(ali celo ura) pošiljanja vloge, saj so se sredstva razdeljevala do porabe sredstev in je bil 

termin oddaje pomemben. Ali to velja tudi za ta poziv, ali pa bodo enakopravno obravnavane 

vse prispele vloge do zadnjega dne roka poziva in jih bo ocenila komisija, ki bo sredstva 

dodelila najbolje ocenjenim projektom do porabe? Ali je datum oddaje vloge pomemben? 

Prijave na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov RRA LUR, LAS Za mesto in vas, 

Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana do vključno 24. 4. 2017  ali osebno dostaviti pri tajništvu vodilnega 

partnerja na naslovu RRA LUR, LAS Za mesto in vas, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana do 24. 4. 2017 

(do 13.00 ure). Postopek je opisan v 8. točki  Javnega poziva. 

Ocenjevalna komisija bo enakopravno obravnavala in ocenila vse pravočasno prispele (do navedenega 

datuma) in popolne vloge. Sredstva se dodeljujejo najbolje ocenjenim vlogam do porabe sredstev. 

 

4. Ali je najem zemljišča upravičen strošek?  

Stroški najema zemljišča so upravičeni samo v času trajanja projekta. Pri dokazovanju stroškov je potrebno 

predložiti dokazilo o plačilu ter kopijo pogodbe o najemu, zakupu ali služnosti za zemljišče.  

V skladu s prvim odstavkom 49. člena Uredbe CLLD mora upravičenec podprto naložbo uporabljati 

izključno za namen in dejavnost, za katero je bila javna podpora izplačana v skladu z 71. členom Uredbe 
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1303/2013/EU še najmanj pet let od zadnjega izplačila podpore. S tem namenom je smiselno, da se 

pogodba sklene za obdobje še najmanj pet let po zaključku operacije.  

Pozorni bodite tudi na to, da boste ob vlogi priložili tržno primerljive ponudbe najmanj treh ponudnikov, torej 

vsaj tri ponudbe za najem primerljivega zemljišča.  

 

5. Ali so administrativni stroški sedaj upravičeni stroški? 

V skladu EKSRP administrativni stroški niso upravičeni stroški. 

 

6. Ali so stroški priprave vloge in zahtevka za izplačilo upravičen strošek? 

Ne. Stroški priprave vloge in zahtevka so za prijavitelje in partnerje na projektu neupravičen strošek. 

 

7. Ali se stroški, navedeni v katalogu, nanašajo zgolj na točno določen specifičen strošek, kot 

je opredeljen v katalogu, ali pa se lahko uporabi za vse primerljive stroške? Ali se za 

podobna dela upoštevajo vrednosti iz kataloga? 

Katalog stroškov se uporablja za tiste stroške, ki jih katalog pokriva, točno določene stroške in ne za 
»podobna« ali »primerljiva« dela. V primeru, da je najvišja priznana vrednost opredeljena v katalogu, ni 
potrebno predložiti treh ponudb, temveč le eno.  V primeru, da v katalogu ni stroška je potrebno predloži 
tržno primerljive ponudbe treh ponudnikov. 

 

8. Javni zavod, katerega je ustanoviteljica občina se prijavi na javni poziv LAS. Kako lahko 

uveljavlja oz. katere stroške lahko uveljavlja javni zavod za izvajanje operacij, če njihove 

programe in plače sofinancira občina? Verjetno gre v tem primeru za dvojno sofinanciranje z 

javnimi sredstvi? Kako se bo preverjalo dvojno sofinanciranje operacij s strani občin? 

V navedenem primeru ne gre za dvojno sofinanciranje. V kolikor javni zavod kot lastna sredstva uporabi 
sredstva, ki so namenjena za njegovo delovanje, potem ne gre za dvojno sofinanciranje. V kolikor občina 
javnemu zavodu dodeli sredstva namensko za neko operacijo, potem gre za dvojno sofinanciranje. Dvojno 
uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. V tem 
primeru bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in 
izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. V vsakem primeru bo treba ustrezni znesek 
sofinanciranja vrniti. Vrnjeni zneski bodo za upravičenca izgubljeni. 

 

9. Ali bodo morali zavezanci za javno naročanje ravno tako prilagati po tri ponudbe za vsak 

strošek? 

Upravičenci, ki so naročniki po ZJN-ju, ne potrebujejo k vlogi prilagati treh ponudb ampak popis del oziroma 
eno ponudbo. Po odobritvi operacije izvede postopek javnega naročanja. 

 

10. K prijavi operacije, ki jo sofinancirajo občine je potrebno priložiti tudi DIIP in NRP občine. Ali 

bo dovolj, da se k vlogi priloži samo izjavo ki bo vsebovala naslov in predvideno vrednost 

operacije, ki ga bo prijavila na javni poziv? Ob oddaji zahtevka, pa bo občina priložila kopijo 

NRP-ja 2017-2018, iz katerega je razvidna vključenost te operacije (iz izjave) v NRP. 

Operacija mora biti ustrezno opredeljena v veljavnem aktu o proračunu samoupravne lokalne skupnosti, in 
sicer operacija investicijskega značaja v načrtu razvojnih programov - NRP (tretji del proračuna), 
neinvesticijska operacija pa v posebnem delu proračuna oziroma v njegovih obrazložitvah.  
V kolikor naziv, zneski in/ali viri niso usklajeni z vlogo, mora biti priložena izjava oz. izjave vseh partnerjev, 
da bodo v skladu z vlogo, do predložitve prvega zahtevka za izplačilo uskladili operacijo v NRP (vrednostno, 
po virih, po letih in v nazivu).  
 
Torej k vlogi je potrebno priložiti NRP in v kolikor naziv, zneski in/ali viri niso usklajeni z vlogo, bo potrebno k 
vlogi priložiti še to izjavo.  
 
V primeru, ko sodeluje na projektu več občin, lahko občine pripravijo skupni DIIP v katerem so zapisane 
aktivnosti in investicije posamezne občine – skupni DIIP (potrjen s strani pristojnih organov). Obrazec 3: 
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NRP pa je lahko za vsako občino malo drugačen, z drugačno razporeditvijo vrednosti, pač glede na to, 
kolikšen delež operacije financira posamezna občina. 

 

11. Zanima nas kako je s prilaganjem treh ponudb k vlogi za nakup zemljišč? Ali je dovolj, da se 

k vlogi priloži potrdilo neodvisnega  cenilca ali drugega organa? V takem primeru ne moraš 

prilagati treh ponudb, saj gre za enega lastnika dotičnega zemljišča? 

K vlogi je potrebno priložiti 3 cenitve (neodvisne, GURS+2). 

 

12. Ali bo potrebno tudi za prispevek v naravi prilagati po tri ponudbe? 

Tudi za prispevek v naravi je potrebno k vlogi priložiti 3 primerljive ponudbe oz. 3 ponudbe za enakovredno 
delo. 

 

13. Kaj pomeni ureditev zasebne vodovodne in energetske infrastrukture ? Ali so v tem primeru 

upravičeni stroški, če bi se recimo kmetija priključila na javni vodovod in javno električno 

omrežje, na javni poziv LAS pa bi prijavila ureditev vodovodne infrastrukture? 

V skladu z osmim odstavkom 28. člena Uredbe CLLD stroški materiala, opreme in storitev za zasebno rabo 
niso upravičeni.  

 

14. Ali partnerji lahko sodelujejo v operaciji samo z vsebinskega vidika, brez finančnih 

obveznosti? 

Ne. Partner v projektu je tisti, ki prevzame izvedbo dela aktivnosti v operaciji in krije stroške za izvedbo teh 
aktivnosti. Če je partner društvo lahko za svoje delo uveljavlja prispevek v naravi. Naloge med partnerji v 
operaciji naj bodo jasno definirane, realne in izvedljive. 

 

15. V okviru operacije bi želeli izvesti promocijo (se udeležiti dogodka) v Ljubljani. Ali lahko 

uveljavljamo stroške povezane s tem dogodkom? 

Ne. Aktivnosti promocije se morajo izvajati v času izvajanja operacije in na območju LAS, da so lahko 
upravičen strošek. 

 

16. Koliko odstotkov celotne vrednosti projekta lahko namenimo investiciji in opremi? 

Investicija/naložba/oprema je upravičen strošek, če je potrebna za kakovostno izvedbo operacije in 
realizacijo njenih ciljev. Zgodba operacije, rdeča nit mora opravičevat investicijo, ki bo širše družbeno 
dostopna in koristna (ne za zasebno rabo). 

 

17. Ali lahko oddamo zahtevek prej, če slučajno zaključimo vse predvidene aktivnosti v operaciji 

pred predvidenim rokom? 

Lahko. 

 

18. V finančnem načrtu operacije lahko navedemo postavitev spletne strani kot strošek? 

DA. Spletna stran mora ostati aktivna še 5 let po zaključku projekta oz. izplačilu zadnjega zahtevka. 

 

19. Ali je pridobitev gradbene dokumentacije, ki nastane že pred pričetkom operacije, upravičen 

strošek? 

Stroški storitev zunanjih izvajalcev za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev, za pridobitev gradbene, 
projektne oziroma tehnične dokumentacije, 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 so upravičeni (datum upravičenosti 
od 1. januarja 2014), če so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe. Uveljavljajo se lahko v 
višini 10% od upravičene vrednosti operacije. 

 

20. Ali mora imeti ponudnik materiala oz. storitev (zunanji izvajalec) sedež na območju LAS Za 

mesto in vas? 

Ne, ni nujno. 
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21. Ob prijavi na javni poziv moramo k vlogi priložiti najmanj tri tržno primerljive ponudbe za 

izvedbo posameznih aktivnosti. Ali smo potem ob izvajanju operacije vezani na točno 

določenega podizvajalca, katerega ponudbo smo priložili k vlogi? 

Ne. Ponudbe priložene k vlogi na javni poziv so namenjene izračunu najvišjih priznanih vrednosti 
posameznih stroškov. Ko je operacija potrjena, izberete izvajalca, ki ni nujno eden izmed tistih, katerega 
ponudba je bila priložena vlogi. Nove ponudbe je potrebno priložiti zahtevku za izplačilo. 

 

22. Kaj se šteje kot novo delovno mesto? 

Kot novo delovno mesto se šteje zaposlitev za polni delovni čas 40 ur tedensko. Dokazuje se s pogodbo o 
zaposlitvi ter M1 obrazcem kot potrdilom o prijavi v obvezna socialna zavarovanja. Prav tako se šteje 
samozaposlitev za 40 ur tedensko kot samostojni podjetnik posameznik. Kazalnik je potrebno doseči 
najkasneje do oddaje zadnjega zahtevka za sofinanciranje operacije.  

 

23. Pri izpolnjevanju vloge imamo težave na mestu, kjer je treba navesti, kdaj se bo operacija 

pričela. Ali je to takoj po potrditvi operacije, ali lahko sami določimo, kdaj bomo pričeli? 

Po izvedbi vseh postopkov, ki so v pristojnosti LAS, vodilni partner LAS posreduje vsako operacijo 

posamezno v potrditev Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP). Operacije se lahko 

pričnejo izvajati po izdaji odločbe ARSKTRP. Od takrat dalje velja tudi upravičenost stroškov operacije. V 

tem trenutku ne moremo določiti, kdaj so bodo torej operacije lahko pričele izvajati, ker je to odvisno od 

dolžine trajanja postopkov na ARSKTRP. Glede na izkušnje ostalih LAS-ov iz pretekle perspektive 

predvidevamo in ocenjujemo, da se bodo operacije lahko pričele izvajati nekje pozno jeseni 2017. 

 

24. Na 10. strani Navodil za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD 

(sklad EKSRP in sklad ESPR) je navedeno priporočilo, da se strošek prispevka v naravi 

uveljavlja pri zadnjem zahtevku. Ali lahko strošek prispevka v naravi upravičenci uveljavljajo 

v obeh fazah, vendar pa pri tem pazijo, da tudi v posamezni fazi ne presežejo omejitve 10% 

upravičenih stroškov posamezne faze? 

Strošek prispevka v naravi se lahko uveljavlja v obeh fazah. Priporočilo je, da se ga uveljavi pri zadnjem 

zahtevku, ker bo šele takrat znano, koliko je 10% zahtevka. Je zgolj priporočilo, da ne bi prihajalo do 

vračanja sredstev. 

 

25. Kako bi bilo, če bi se pri vrednotenju prispevka v naravi za delo sklicevali na Pravilnik o 

področjih prostovoljskega dela in vpisniku, ki v 21. členu opredeljuje oz. ovrednoti delo 

glede na vrsto prostovoljskega dela? 

Za prostovoljsko delo je prav tako potrebno priložiti 3 ponudbe za enakovredno delo. V primeru 
neplačanega prostovoljnega dela se vrednost tega dela opredeli ob upoštevanju  porabljenega  časa ter 
običajne urne in dnevne postavke za opravljeno enakovredno delo, pod pogojem, da je bilo delo opravljeno. 
Po odobritvi operacije, bodo upravičenci, ki bodo uveljavljali prispevek v naravi, morali izpolniti Izjavo o 
prispevku v naravi in voditi časovnico o opravljenem delu, ki so priloga Navodil za določanje in preverjanje 
tipov stroškov v okviru pristopa CLLD, ki so del spremljajoče dokumentacije.  

 

26. Skladno z razpisnimi pogoji in Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v 
programskem obdobju 2014–2020 s spremembami (Ur.l. RS št. 42/15, 28/16, 73/16) je 
potrebno v primeru, ko najvišje priznane vrednosti za posamezno vrsto upravičenega 
stroška niso določene, vlogi priložiti 3 primerljive ponudbe. Ali to velja tudi v primeru, ko gre 
za naročnike, ki so zavezani k javnemu naročanju (ZJN-3)? 

V primeru, ko bo izvajalec del izbran v skladu s postopkom javnega naročanja (postopek javnega naročanja 

se bo izvajal), ni potrebno predhodno priložiti treh ponudb. Če je upravičenec naročnik po zakonu, ki ureja 

javno naročanje, mora biti ob vlogi priložen popis del oz. pridobljena ena ponudba. Dokumentacija o 

postopku izvedbe javnega naročila, se predloži ob oddaji zahtevka za izplačilo sredstev. 
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27. Ali so upravičeni stroški projekta stroški priprave projektne dokumentacije? 

Stroški priprave DIIP in druge projektne dokumentacije lahko sodijo med stroške storitev zunanjih izvajalcev 

(splošni stroški), vendar le v primeru, da DIIP pripravlja zunanji izvajalec, ter da gre za naložbeno operacijo 

– izvedba investicije v okviru projekta. DIIP in Sklep o potrditvi DIIP (potrjen s strani pristojnih organov) 

mora biti priložen ob vlogi/prijavi. 

 

28. Ali so upravičeni stroški projekta stroški priprave vloge na javni poziv? 

Ne. Stroški priprave vloge in zahtevka so za prijavitelje in partnerje na projektu neupravičen strošek. 

 

29. Ali ob oddaji vloge zadostuje pridobljeno načelno soglasje DRSI k izvedbi prečkanj in poteku 
delov kolesarskih povezav po obstoječih regionalnih cestah?  

V primeru, ko operacija predvideva poseg v prostor ali se operacija izvaja na območju kjer veljajo okoljske 

omejitve zaradi katerih je potrebno pridobiti soglasje pristojnega organa (natura 2000, zavarovana območja, 

območje kulturne dediščine, poplavno območje, vodovarstveno območje, varovalni pas infrastrukture, ipd.) 

se k vlogi priložijo ustrezna soglasja in dovoljenja za vsak načrtovani poseg v prostor v skladu z 

zakonodajo. Soglasja lastnikov oz. solastnikov morajo biti overjena. 

 

30. Katera pravna podlaga to določa? 

V skladu z desetim odstavkom 29. člena Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja (UL 42/15, 28/16, /3/16) 

morajo biti ob oddaji vloge za operacijo izdana vsa potrebna dovoljenja, kot jih za izvedbo operacije določa 

področna zakonodaja. Priloga 8. navedene Uredbe določa obvezne sestavine vlog – » obvezne priloge, ki 

izhajajo iz predpisov Evropske unije in nacionalne zakonodaje glede na tip operacije (npr. dovoljenja, 

soglasja)«. 

 

31. Na kakšen način vključimo v projekt šole? 

Odločitev o načinu vključevanja šol je stvar partnerstva. Če bodo vključena kot partner morajo imeti svoje 

aktivnosti in svoj finančni delež. Lahko pa učitelje vključite kot zunanje izvajalce (podjemna pogodba,..). 

 

32. Za nekatere aktivnosti v projektu ne moremo predvideti obsega udeležbe. Kako naj ocenimo 

te stroške? 

Vse aktivnosti in stroški morajo biti definirani v vlogi. V času izvajanja projekta lahko prijavitelj največ dvakrat 

zaprosi za spremembo izvajanja projekta (4. Odstavek 60. Člena Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja). 

 

33. Ali se priloži k vlogi originale vseh predračunov in soglasij? 

K vlogi lahko priložite kopije predračunov in soglasij. 

 

34. Ali moramo vsi partnerji na projektu tudi za stroške lastnega dela pridobiti 3 ponudbe in jih 

priložiti k vlogi? 

Tako je – za strošek lastnega dela je potrebno priložiti tri zunanje ponudbe in pri izdelavi finančnega načrta 

upoštevate najnižjo vrednost. Verjetno boste v ponudbah imeli tržno ceno za izvedbo aktivnosti, vi pa boste 

potem v projektu uveljavljali vaš strošek dela (plačilne liste). 

 

35. Na podlagi uredbe lahko v času trajanja projekta 2x spremenimo finančno strukturo. Ali je v 

tem primeru dovoljeno samo prerazporejanje sredstev med posameznimi aktivnostmi 

oziroma, ali lahko v skladu s pravili povišamo vrednost projekta? 

Dovoljen je samo prerazporejanje med aktivnostmi in vrstami stroškov. Vlogo bo potrebno oddati pred 
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nastalo spremembo. Skupna vrednost projekta se ne more spreminjati. 

 

36. Ali pri prijavi na razpis v okviru ESRR ne potrebujemo upoštevati Katalog stroškov z 

določenimi maksimalnimi vrednostmi, ampak to velja le za razpise s strani EKSRP? 

Tako je – pri  ESRR tudi ni potrebno prilagati nobenih ponudb, pri izvajanju projekta pa se za zunanje 
storitve smiselno uporablja Zakon o javnem naročanju. 

 

37. Kako natančno moramo v finančni strukturi prikazati nakup različnih pripomočkov, orodij in 

materialov? 

V opombah definirajte seznam opreme. Pridobljene ponudbe morajo vsebovati seznam opreme kot je 
naveden v finančnem načrtu. Strošek nakupa opreme lahko združite v eni vrstici, če vam to opremo lahko 
dobavi en ponudnik. Če pa je teh dobaviteljev več,  jih vnesite v ločene vrstice. 

 

38. Prijavitelj v projektu načrtuje izvedbo  različnih natečajev (fotografski, likovni,..) ki bodo imeli 

za rezultat izdelke (fotografije,..). Ali je upravičen strošek odkup takšnega izdelka in v 

katero kategorijo stroška bi spadal odkup nagrajenega izdelka na natečaju?  

Iz opisa operacije mora biti razvidna zaprta finančna konstrukcija za celotno operacijo, kar pomeni, da mora 

prikazovati razdelitev posameznih stroškov po posameznih partnerjih in vrstah stroškov. Za vse vrste 

stroškov, ki niso določeni v katalogu stroškov, je ob vlogi potrebno priložiti tržno primerljive pisne ponudbe 

najmanj treh ponudnikov. Ni jasno, na kakšen način bo prijavitelj pred oddajo vloge pridobil tri ponudbe za 

izdelek, ki bo šele »rezultat« operacije.  

 


