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- Navodila za določanje in preverjanje tipov 
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- Časovnica 19.2. 
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1. POOBLAŠČENEC – LAS Za mesto in vas:  

1. komunikacija z AKTRP in upravičenci,  

2. vlaganje zahtevkov za izplačila,  

3. vlaganje zahtevkov za spremembo projektov (časovna dinamika, 
spremembe aktivnosti, spremembe finančnega načrta) – NAJVEČ 2 x 

2. STRANKE – izvajalci projekta.  

3. Vodilni partner/partnerji – podpisana partnerska pogodba o izvajanju projekta 

4. VODILNI PARTNER  

1. komunikacija med partnerji in pooblaščencem 

2. priprava in zbiranje dokumentacije za zahtevek za celoten projekt 

3. Oddaja dokumentacije POOBLAŠČENCU najmanj 15 dni pred rokom za 
oddajo zahtevka (odločba) 

NAVODILA 



 

• Stroški materiala, naložb in storitev (nakup materiala, 
nakup  nove opreme in strojev, najem opreme, gradnja 
nepremičnin, stroški promocije operacije, stroški 
obveščanja javnosti o operaciji, druge storitve). 

• Stroški nakupa zemljišč - največ 10% upravičenih stroškov.  

• Stroški dela (stroški plač, delo po avtorski pogodbi; 
honorarno delo; delo po podjemni pogodbi; delo preko 
študentskega servisa). 

• Stroški prispevka v naravi - največ 10% upravičenih 
stroškov.  

• DDV – ni upravičen strošek. 

 

 

UPRAVIČENI STROŠKI 



Vključujejo: 

• plače z vsemi pripadajočimi davki in prispevki delavca 
in delodajalca, 

• povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana, prevoz, 
stroški službenih potovanj), 

• nadomestila plače (boleznine do 30 dni, dopust), 

• drugi osebni prejemki v skladu z veljavno zakonodajo 
(regres za letni dopust). 

STROŠKI PLAČ 



 

• kopije pogodb o zaposlitvi z morebitnimi aneksi ali drug pravni 
akt, s katerim je zaposlena oseba razporejena na delo na 
operaciji (aneks k pogodbi); 

• kopija podpisane in žigosane plačilne liste zaposlenih; 

• pravilno izpolnjen potni nalog ( za službenega potovanja); 

• časovnice/poročila o opravljenem delu z izračunom urne 
postavke; 

• izdelki, ki so rezultat določenih aktivnosti (tiskani material, CD, 
zapisniki sestankov, liste prisotnih, fotografije, …). 

• dokazila o plačilu vseh stroškov delodajalca (bančni izpis 
plačilnih nalogov), 

• in kopija REK obrazca. 

 

STROŠKI PLAČ - DOKAZILA 



 

Iz potnega naloga mora biti razvidno: 

• kdo potuje (tudi sopotniki) 

• kdaj potuje 

• kam (relacija od-do in povratek), upoštevati gospodarnost 
(najkrajša pot,..) 

• uporaba prevoznega sredstva (najbolj ekonomičen, racionalen)   

• s kakšnim namenom (naziv projekta, stranka, namen) 

• obračun potnega naloga (po zaključeni službeni poti) 

• poročilo o opravljeni službeni poti 

Opravljena službena pot mora biti skladna s priloženo časovnico! 

Pomembna so podporna dokazila o izvedenih aktivnostih! 

 

POTNI NALOG - DOKAZILA 



ČASOVNICA - neustrezna 



Za vsako aktivnost v časovnici mora biti priloženo dokazilo (zapisnik sestanka, vabilo, 
potni nalog, izdelan dokument, elektronska pošta,…) 

ČASOVNICA - ustrezna 



Vključujejo: 

• delo po avtorski pogodbi; 

• honorarno delo; 

• delo po podjemni pogodbi; 

• delo preko študentskega servisa. 

Dokazila: 

• kopija pogodbe o honorarnem delu/avtorske/podjemne; 

• 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, ipd.). 

Dokazila o plačilu: 

• dokazila o plačilu vseh stroškov delodajalca (bančni izpis plačilnih nalogov), 

• in kopija REK obrazca. 

DRUGE VRSTE PLAČIL ZA OPRAVLJENO DELO  



Vključujejo: 

• nakup materiala, 

• nove opreme in strojev, 

• najem opreme, 

• gradnja nepremičnin, 

• stroški promocije operacije, 

• stroški obveščanja javnosti o operaciji, 

• in druge storitve. 

STROŠKI MATERIALA, NALOŽB IN STORITEV  



• kopija računa, elektronskega računa oziroma e-računa potrjen s strani LAS; 

• 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 

• izpolnjen obrazec PRP 10-a 

• izdelki, ki so rezultat določenih aktivnosti. 

STROŠKI MATERIALA, NALOŽB IN STORITEV - DOKAZILA  



• PODROBNA SPECIFIKACIJA 
– Naziv projekta;  

– Obseg in vrsta storitev,; 

– Količina in vrsta opreme; 

– Datum opravljene storitve, dobave opreme (v skladu s podpisano 
pogodbo!!); 

– Popusti ; 

– DDV po stopnjah; 

– Ostali podatki v skladu z zakonodajo; 

 

– Obvezno priložiti naročilnice, dobavnice. 

– Iz računa mora biti viden sklic na naročilnico, dobavnico. 

OBVEZNI PODATKI NA RAČUNU 



• 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 

• Izvajanje projekta po fazah – aktivnosti morajo biti zaključene 
celote, računi ločeni po fazah (določeno v pogodbi z izvajalcem) 

• Cilji določeni v vlogi morajo biti doseženi 

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

• Označba operacije v skladu z Navodili za informiranje in obveščanje 
javnosti o aktivnostih 

PRED VLOŽITVIJO ZAHTEVKA JE POTREBNO PREVERITI 



Po administrativni kontroli zahtevka sledi: 

 

• poziv na dopolnitev in razjasnitev zahtevka za izplačilo 

• poziv k obrazložitvi stvarnega stanja 

• če je zahtevku ugodeno v celoti, se izvede izplačilo na TRR 
upravičencev 

• v primeru delne odobritve ali celotne zavrnitve ste seznanjeni z 
odločbo 

POSTOPEK OBRAVNAVE ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO 





- Podatki o upravičencih 

- Vsebinsko poročilo o izvedbi aktivnosti 

- Doseganje ciljev in rezultatov/kazalnikov 

- Kopije računov 

- Dokazila o plačilih 

- Poročila o opravljenem delu – časovnice, pogodbe o zaposlitvi, plače,…po 
mesecih 

- Fotografije stanja na terenu pred/med/po zaključku gradnje 

- Kopije vseh veljavnih pogodb/aneksov 

- Kopija končne gradbene situacije, projekt izvedenih del, knjigo obračunskih 
izmer 

- Vsa dokumentacija o izvedenem javnem naročanju + PRP 10a 

 

Vsa dokumentacij mora biti zložena po vrstah stroškov in partnerjih (odločba) 

 

VSEBINA ZAHTEVKA 



1. Igrajmo se – 30.11.2018 

2. Stara hišna imena – 15.10.2019 

3. Smledniška noša – 30.9.2018 

4. Oživitev tržnic – 31.5.2019 

 

Oddaja celotne dokumentacije na LAS Za mesto in vas – najmanj 15 
dni datumom oddaje zahtevka. 

 

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

 

TERMINSKI NAČRT PRIPRAVE ZAHTEVKA 



Hvala za pozornost! 
 
ČAS JE ZA VAŠA VPRAŠANJA.. 

LAS Za mesto in vas, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana 
tel: 01 306 19 02 – las@ljubljana.si- www.las-mestoinvas.si 



UPORABA TERMINOV: naložba, projekt, operacija 

UPORABA LOGOTIPOV: Program razvoja podeželja (PRP), Leader logo, EU in 

Slovenska zastava ali grb ter LAS – enakovredni po velikosti in kakovosti barv. 

NAVEDBA VLOGE EU in LAS (IZJAVA):  Evropski kmetijski sklad: Evropa investira 

v podeželje.  / The European Agriculture Fund for Rural Development: Europe 

investing in rural areas. 

NAVEDBA VLOGE LAS (IZJAVA):  Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas.  

ČAS OZNAČEVANJA: Od prejema odločbe (prva aktivnost operacije) do zadnjega 

izplačila ali dokler so vidni rezultati. Za operacije nad 50.000 EUR še 5 let od 

zadnjega izplačila. 

UPORABA PISAVE: črna pisava, izogibati se ležečemu ali podčrtanemu besedilu,  

sredinska poravnava, velikost besedila sorazmerna z dolžino besedila 

NAVODILA ZA KOMUNICIRANJE IN OZNAČEVANJE PROJEKTOV   



NAVODILA ZA KOMUNICIRANJE IN OZNAČEVANJE PROJEKTOV - ESRR  

SPLETNA STRAN:  

- upravičenca in vseh partnerjev operacije (poslovne spletne strani) 

- na domači strani omenjajo prispevek EKSRP in povezava na PRP 2014-2020: 

-- kratek opis operacije (naziv, cilji, pričakovani rezultati) 

- za operacije nad 50.000 EUR še povzetek operacije in glavne dejavnosti 

-- logotipi (PRP, LEADER, EU, SLO s sloganom, LAS) in povezava na spletno stran 

Evropske komisije (https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld_en) in Programa za razvoj 

podeželja (https://www.program-podezelja.si/sl/) 

- označitev na naslovni spletni strani ali podstrani spletne strani 

npr. http://www.rralur.si/sl 

- naj zavzemajo najmanj 25 % tiskane spletne strani 

- najmanj do zadnjega izplačila  

NAVODILA ZA KOMUNICIRANJE IN OZNAČEVANJE PROJEKTOV   
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SPLETNA STRAN:  

 

NAVODILA ZA KOMUNICIRANJE IN OZNAČEVANJE PROJEKTOV   



PLAKAT:  

- upravičenci in partnerji, ki prejmejo sredstva nad 10.000 EUR 

- za prejem sredstev nad 50.000 EUR je obvezna obrazložitvena tabla 

- najmanjša velikost A3 

- prva aktivnost po prejemu odločbe (z dnem pričetka izvajanja operacije) 

Obvezni elementi plakata, transparenta ali panoja: 

• naziv  aktivnosti/projekta (+ šifra in naziv podukrepa: 19.2 Podpora za 

izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost) 

• Logotipi: PRP, LEADER, simbol EU in RS, LAS 

• Navedba izjave o podpori: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa 

investira v podeželje 

• Elementi zajemajo vsaj 25 % plakata. 

NAVODILA ZA KOMUNICIRANJE IN OZNAČEVANJE PROJEKTOV   



PLAKAT:  

- na mestu izvajanja aktivnosti ali na sedežu upravičenca (pri vhodu v stavbo ali 
v prostorih aktivnosti, na vidnem mestu) 
 

- dodatno lahko plakate prejmete na LAS-u, AKTRP in spletni strani PRP 
(https://www.program-podezelja.si/sl/oznacevanje-aktivnosti) 

NAVODILA ZA KOMUNICIRANJE IN OZNAČEVANJE PROJEKTOV   
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OBRAZLOŽITVENA TABLA: 

- upravičenci in partnerji, ki prejmejo sredstva nad 50.000 EUR  

(lahko namesto plakata za upravičence, ki prejmejo sredstva nad 10.000 EUR; 
za naložbe v premično opremo, s skupno vrednostjo podpore nad 10.000 EUR) 

- izobesite na vidnem mestu za javnost 

- prva aktivnost po prejemu odločbe 

- kaširana tabla: lahko izdela tiskar ali v lastni režiji (plastifikacija ni ustrezna) 

- gradbiščna tabla (pri naložbah nad 50.000 EUR se po izvedeni gradnji 
gradbiščno tablo zamenja z obrazložitveno za vsaj 5 let od zadnjega izplačila 

- v primeru ovir zaradi varstva kulturne dediščine,  zavarovanih območij 
naravnih vrednot ali prometne signalizacije, se tablo izjemoma postavi na 
naslovu upravičenca ter shrani dokazila za upravičenost 

- najmanj 25 % celčotne površine naj zavzemajo elementi: 

NAVODILA ZA KOMUNICIRANJE IN OZNAČEVANJE PROJEKTOV   



OBRAZLOŽITVENA TABLA: 

• naziv  aktivnosti/projekta (+ šifra in naziv podukrepa: 19.2 Podpora za 

izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost) 

• Logotipi: PRP, LEADER, simbol EU in RS, LAS 

• Navedba izjave o podpori: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa 

investira v podeželje 

NAVODILA ZA KOMUNICIRANJE IN OZNAČEVANJE PROJEKTOV   



   OBRAZLOŽITVENA TABLA: 

   - primer obrazložitvene table - kaširane 

 

 

 

 

NALEPKA ZA NAKUP PREMIČNE OPREME: 

- označevanje premične opreme v vrednosti nad 10.000 EUR 

- na vidnem mestu premične opreme, vse do zadnjega izplačila 

- v nalepki navedite: naziv sofinancirane aktivnosti 

- od prejema odločbe oz. od nakupa opreme dalje (prva naloga aktivnosti) 

- v primeru obrabe (da niso jasno razvidni elementi označevanja) jo zamenjajte. 

NAVODILA ZA KOMUNICIRANJE IN OZNAČEVANJE PROJEKTOV   



TISKANA GRADIVA, PUBLIKACIJE (knjižice, prospekti, bilteni, časopisi, vabila, 
dopisi, gradiva, javni natečaji in dokumentacija javnih naročil, plakati, oglasi): 

- logotipi na naslovni strani tiskovine oziroma, kjer je uporabljen tudi nacionalni 

ali regionalni simbol (npr. grb občine), lahko tudi v kolofonu 

- slogan: Evropski kmetijski sklad: Evropa investira v podeželje. 

- izjava LAS: Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas. 

- potrebno je navesti, kdo je odgovoren za vsebino informacij in kdo je organ 

upravljanja PRP 2014-2020 (obsežnejša tiskana gradiva in prispevki v medijih): 

Za vsebino je odgovoren _____________ (naziv organizacije). Organ 
upravljanja , določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 
2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
 

AVDIOVIZUALNI MATERIAL (CD, DVD,…): 
- logotipi in navedba izjave o podpori na videu,  
- objava na embalaži ali ploščku ali spletni objavi 

NAVODILA ZA KOMUNICIRANJE IN OZNAČEVANJE PROJEKTOV   



PROMOCIJSKI MATERIAL (majice, vrečke, kape, mape, torbe, USB ključi, ...): 

- se ustrezno označi z logotipi in navedbo EU podpore: 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje 
 
- manjše promocijske izdelke ni potrebno označiti, priporoča pa se, da se v 
primeru prostorske omejitve vključi le EU zastava in slogan: EKSRP 
 

- predmeti, na katere tisk ni možen se lahko označi zgolj embalažo ali vizitko 
 

PRISPEVKI IN OGLASI V TISKANIH MEDIJIH, NASTOPI NA TV IN RADIJSKIH 
ODDAJAH TER PRISPEVKI ZA SPLETNE MEDIJE 
- označitev je potrebna, kadar gre za oglas ali sponzorsko objavo, ki je 
sofinancirana iz EU sredstev 
 
- če možno, naj se vsebinsko smiselno omeni, da se projekt  izvaja v okviru LAS 
Za mesto in vas, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 

NAVODILA ZA KOMUNICIRANJE IN OZNAČEVANJE PROJEKTOV   



DOGODKI, KONFERENCE, RAZSTAVE, PREDSTAVITVE , DRUGE JAVNE AKTIVNOSTI: 
- označene s plakatom v velikosti najmanj A3 
 

SPOROČILA ZA JAVNOST IN GRADIVA (INTERNA GRADIVA): 

- logotipi in navedba izjave o podpori 
- interna gradiva lahko označite po lastni presoji (če niso namenjena javnosti) 
 

 
 
 
DODATNA VPRAŠANJA IN INFORMACIJE:  
las@ljubljana.si 
mreza-podezelje.mkgp@gov.si 
 
 
 

 

NAVODILA ZA KOMUNICIRANJE IN OZNAČEVANJE PROJEKTOV   
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• UREDBA CLLD (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in sveta: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A32013R1303  

• Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo 
podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-
2020, verzija 1.2: 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_11.1
1.2016.pdf 

• Spletna stan za logotipe, vzorce plakatov in nalepk:  https://www.program-
podezelja.si/sl/oznacevanje-aktivnosti 

• Seminar MKGP: 
https://register.gotowebinar.com/recording/viewRecording/434421151355898342
7/2089945495293057282/marjeta.jeric@gov.si?registrantKey=3048914248271649
037&type=ATTENDEEEMAILRECORDINGLINK  

• Prezentacija MKGP: http://prezi.com/iqwgaxa2go-
f/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share  

 

 

NAVODILA ZA KOMUNICIRANJE IN OZNAČEVANJE PROJEKTOV   
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LAS Za mesto in vas 
Vodilni partner RRA LUR 
Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana 
 
tel: 01 306 19 02  
e-pošta: las@ljubljana.si 
 
www.las-mestoinvas.si 
 
Kontaktne osebe: 
 
Roman Medved, tel: 01 306 1905,  gsm: 030 641655 
Darja Demšar, tel: 01 306 1904 
 

DODATNE INFORMACIJE 

http://www.las-mestoinvas.si/
http://www.las-mestoinvas.si/
http://www.las-mestoinvas.si/


Hvala za pozornost! 

LAS Za mesto in vas, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana 
tel: 01 306 19 02 – las@ljubljana.si- www.las-mestoinvas.si 


