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- Časovnica 19.2. 
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NAVODILA 

1. Upravičenec – vodilni partner v projektu, podpisnik 
pogodbe o sofinanciranju, zastopa vse partnerje, 
vsa komunikacija med ministrstvom, LAS in 
partnerji poteka preko upravičenca, odgovoren za 
izvedbo projekta, priprava zahtevkov in poročil.  

2. Partnerji – sklenjena konzorcijska pogodba. 

3. LAS Za mesto in vas – pooblaščen za oddajo 
zahtevkov, vnos podatkov v eMA. 

 

NAVODILA 



NAVODILA 

1. Obdobje upravičenosti stroškov – od oddaje vloge 
na MGRT do datuma, ki je določen v vlogi/pogodbi 

2. Datum začetka operacije – vloga/pogodba 

3. Zaključek aktivnosti operacije=oddaja zahtevka – 
do datuma po pogodbi (obdobje upravičenosti 
stroškov) 

4. Datum zaključka operacije – izvedene vse 
aktivnosti, izvedene vse finančne transakcije – 
vključno MGRT, pridobljena vsa dovoljenja 

5. Datum zaključka spremljanja operacije (5 
let/3leta), letno poročanje, zaključno poročilo 

 

 

NAVODILA 



UPRAVIČENI STROŠKI 

• stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom: 
– stroški plač, 
– stroški za službena potovanja; 

• stroški informiranja in komuniciranja in 
• stroški storitev zunanjih izvajalcev. 
• stroški investicij: 

– stroški nakupa zemljišča z objektom ali z delom objekta, 
– stroški nakupa zemljišč, 
– stroški gradnje, 
– stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev. 

 
 
DDV – ni upravičen strošek 
Prispevek v naravi – ni upravičen strošek 

 
 

UPRAVIČENI STROŠKI 



 POGOJI ZA UPRAVIČENOST STROŠKOV 

• so bili jasno navedeni v odobreni vlogi upravičenca in določeni v pogodbi 
o sofinanciranju; 

• so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v 
skladu s cilji operacije; 

• so dejansko nastali: za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo 
dobavljeno; oziroma za storitve, ki so bile izvedene; 

• so nastali v okviru upravičenih aktivnosti / dejavnosti operacije; 
• so razumni in utemeljeni ter so nastali v skladu s skrbnostjo dobrega 

gospodarja; 
• so nastali in so plačani v obdobju upravičenosti; 
• temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah; 
• so v skladu z veljavnimi pravili Evropske unije in nacionalnimi predpisi; 
• so nastali na območju LAS (območju, ki je vključeno v finančni okvir ESRR), 

razen stroškov promocije, ki lahko nastanejo na programskem območju; 
• niso bili in ne bodo financirani z drugimi javnimi sredstvi (dvojno 

financiranje). 
 
 

POGOJI ZA UPRAVIČENOST STROŠKOV 



 DOKAZILA ZA UPRAVIČENOST STROŠKOV - 

• skenirana originalna dokumentacija, ki se mora glasiti na 
upravičenca ali na partnerja 

• skenirani originalni računi, e-računi oziroma verodostojne 
knjigovodske listine, ki so predmet zahtevka za izplačilo, potrjene s 
strani upravičenca oz. posameznega partnerja v konzorciju.  

• iz vsake listine mora biti jasno razvidno, da stroški sodijo k 
operaciji; 

• skenirana dokazila o plačilu vnesenih listin ter v primeru asignacije 
/ cesije / pobota, skenirana ustrezna dokumentacija, podpisana in 
žigosana s strani vseh udeležencev. Dokazila o plačilu morajo 
izkazovati navezavo na račun, ki je predmet ZZI; 

• skenirana dokazila o izvedeni aktivnosti, na katero se stroški 
nanašajo (fotografije stanja pred in po izvedeni aktivnosti, zapisniki, 
lista prisotnih, poročila o opravljenem delu in drugo); 

• vsa potrebna pridobljena dovoljenja (v primeru, da so potrebna). 

DOKAZILA ZA UPRAVIČENOST STROŠKOV 



 DOKAZILA ZA UPRAVIČENOST STROŠKOV - 

• skenirana originalna dokumentacija postopka izbire 
izvajalca 

• javno naročilo v primeru ko je upravičenec naročnik v 
skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje ali  

• dokazila kot so opredeljena v poglavju 2.12 teh navodil, da 
je upravičenec pri izbiri izvajalca upošteval načela zakona o 
javnem naročanju (v primeru, ko upravičenec ni naročnik v 
skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje ali pa je 
vrednost aktivnosti nižja od zakonsko določene in postopka 
javnega naročanja skladno z zakonom ni potrebno izvesti);  

• skenirane pravne podlage, na osnovi katerih so nastali 
stroški (skenirane pogodbe naročilnice, overjene 
kupoprodajne pogodbe, morebitni dodatki k pogodbam in 
drugo). 

 
 

DOKAZILA ZA UPRAVIČENOST STROŠKOV 



Dokazila: 

• dokumentacija v postopku javnega natečaja oz. postopka v skladu z veljavno 
zakonodajo (v primeru novih zaposlitev za operacijo v javnem sektorju); 

• pogodba o zaposlitvi, 

• drugi pravni akt (npr. aneks k pogodbi). Iz pogodbe mora biti razvidna vsebina 
pogodbenega dela, povezana z operacijo, število ur dela mesečno / delež (%) 
zaposlitve na operaciji, obdobje opravljanja dela na operaciji (začetek in konec),  

• odločba / sklep o letnem dopustu, kadar se uveljavlja tudi regres ipd.;  

• mesečno poročilo / časovnica z izračunom urne postavke. Iz poročila / časovnice 
mora biti razviden celoten delovni čas zaposlenega na mesec vključno z 
odsotnostmi.  

• plačilni list ALI obračunski list za posamezni mesec; 

• individualni REK obrazec in skupni REK-1 obrazec ter dokazilo o plačilu (izpis iz TRR 
o plačilu davkov in prispevkov FURS-u); 

• dokazilo o plačilu zdravstvenega zavarovanja (izpis iz TRR); 

• dokazilo o plačilu / izplačilu plače. 

 

 

 

STROŠKI PLAČ IN POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM 



Stroški za službena potovanja,  
Stroški za prevoz se priznajo do 18 odstotkov cene neosvinčenega motornega 
bencina – 95 oktanov za prevoženi kilometer  

 
Dokazila: 
• pravilno izpolnjen potni nalog; 
• obračun potnega naloga, s priloženimi vsemi računi oz. 

dokazili za nastale stroške (hotel, vozovnica, plačilo 
parkirnine, cestnina, tunelnina,…); 

• dokazilo o namenu in udeležbi (vabilo, zapisnik, lista 
prisotnosti, kupon za vkrcanje,...); 

• poročilo o službeni poti,  
• račun za nakup letalske karte, račun za kotizacijo, račun za 

nastanitev in pravna podlaga za izdajo računa; 
• dokazilo o plačilu. 
 
 

 
 

STROŠKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA 



Stroški informiranja in komuniciranja  

• stroški organizacije in izvedbe konferenc, seminarjev in simpozijev; 
• stroški izdelave ali nadgradnje spletnih strani; 
• stroški oglaševalskih storitev in stroški objav; 
• stroški svetovanja na področju informiranja in komuniciranja; 
• stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv; 
• stroški nastopov na sejmih in razstavah; 
• stroški založniških storitev; 
• stroški zaračunljive tiskovine; 
• drugi stroški informiranja in komuniciranja. 

 
Dokazila 
• račun, e- račun ali druge verodostojne knjigovodske listine; 
• dokazilo o plačilu; 
• dokumentacija v postopku izbire izvajalca, 
• dokazilo o opravljeni storitvi (npr. dobavnica, poročilo o nakupu, fotografije, izvod 

gradiv, izvod tiskovin, oglas, natisnjena spletna stran, ipd.); 
• v primeru avtorske ali podjemne pogodbe tudi REK-2 obrazec in dokazilo o plačilu 

pripadajočih davkov in prispevkov. 
 

 
 
 

 

STROŠKI INFORMIRANJA IN KOMUNICIRANJA 



Stroški storitev zunanjih izvajalcev 
• svetovalne in nadzorne storitve (pravno, finančno, trženjsko, ipd., svetovanje, storitve 

inženiringa); 

• študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring (po podjemni pogodbi oz. postopku po zakonu, ki ureja javno naročanje (v 
nadaljnjem besedilu:ZJN); 

• prevajalske storitve, lektoriranje in podobno; 

• storitve izobraževanja in usposabljanja; 

• analize, študije in načrti z informacijskega področja; 

• administrativno tehnične storitve, 

• storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj, ocen, strokovnih mnenj in poročil. 

 

Dokazila 

• račun, e- račun ali druge verodostojne knjigovodske listine; 

• dokazilo o plačilu ; 

• dokazilo o opravljeni storitvi (npr. poročilo o opravljenih storitvah); 

• v primeru avtorske ali podjemne pogodbe račun/obračun ter tudi REK-2 
obrazec in dokazilo o plačilu pripadajočih davkov in prispevkov. 

 

 
 

STROŠKI ZUNANJIH IZVAJALCEV 



Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 

Upravičeno: 

• polna nabavna cena brez DDV, nova oprema 

 

Dokazila 

• račun, e- račun ali druge verodostojne knjigovodske listine;  

• dokazilo o plačilu; 

• dokumentacija o postopku izbire izvajalca; 

• dokazilo o dobavi opreme oziroma posamezne komponente v primeru 
sestavljenih naprav / proizvodnih linij (za dobave iz EU: dobavnica, tovorni 
list; v kolikor gre za uvoz: dobavnica, enotna upravna listina (EUL), tovorni 
list); 

• dokazilo, da je kupljena oprema nova (razvidno leto izdelave - garancije, 
certifikati, tehnične specifikacije, potrdila proizvajalcev); 

• izjava o namenskosti opreme, s podpisom in žigom odgovorne osebe 
upravičenca (za kaj se bo uporabljala, kje se bo nahajala in kdo bo njen 
lastnik po koncu operacije). 

 

 
 

OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 



1. VSEBINSKO POROČILO OB ODDAJI ZAHTEVKA 
– povzetek izvajanja operacije po posameznih aktivnostih; 
– težave pri izvajanju, razlogi za težave in ukrepi; 
– doseganje kazalnikov po pogodbi; 

2. KONČNO POROČILO (Priloga 2) 
– v roku 1 meseca po izplačilu zadnjega zahtevka; 

3. LETNO POROČILO (Priloga 3) 
– do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto (5 let po zaključku 

projekta); 

4. KONČNO POROČILO (Priloga 4) 
– v roku 1 meseca po preteku 5 let 

 
 

POROČANJE 



Vsebina zahtevka 

- 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) 

 



1. Varna starost – 30.10.2018 

2. Za vas – 30.10.2018, 30.9.2019 

3. Krekovo središče – 30.10.2018, 30.6.2019 

4. Urbani vrtovi – 30.9.2018 

 

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

 

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

 

TERMINSKI NAČRT PRIPRAVE ZAHTEVKOV 



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 



NAVODILA ZA KOMUNICIRANJE IN OZNAČEVANJE PROJEKTOV 

Obvezno za vse partnerje operacije, od začetka izvajanja operacije dalje. 

UPORABA TERMINOV: naložba, projekt, operacija 

UPORABA LOGOTIPOV: Evropski sklad za regionalni razvoj, MGRT, LAS 

NAVEDBA OBRAZLOŽITVE VLOGE EU (IZJAVA):  

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj.  
 
The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union under 
the European Regional Development Fund..  

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

UPORABA SIMBOLOV:   

Povečanje konkurenčnosti majhnih in srednjih podjetij; 

Izboljšanje dostopa do IKT ter povečanje njihove uporabe in kakovost; 

Krepitev raziskav tehnološkega razvoja in inovacij. 



UPORABA BARVE: temno modra  (Reflex Blue), črna ali bela 

Spletna stran: 60C / 20M / 15K  

Tisk: 106R / 166G / 207B Pantone 542 

UPORABA PISAVE:  

Arial: Arial Regular, Arial Bold, Arial Italic, Arial Bold Italic 

Adobe Garamond: Adobe Garamond Italic, Adobe Garamond Bold Italic 

Times New Roman: Times New Roman Regular, Times New Roman Bold, Times 

New Roman Italic, Times New Roman Bold Italic  

OPIS OPERACIJE: 

Naziv, glavni namen/cilj operacije, kratek opis aktivnosti in rezultatov ter izjava 

o finančni podpori Unije, navedba ukrepa ESRR, omemba LAS. 

 

NAVODILA ZA KOMUNICIRANJE IN OZNAČEVANJE PROJEKTOV 



SPLETNA STRAN:  

- upravičenca in vseh partnerjev operacije 

- barvni logotipi na vrhu prve strani 

- povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v RS (www.eu-skladi.si) 

- kratek opis operacije (namen, cilji, rezultati, finančna podpora) 

- navedba izjave o podpori 

- objava ostane toliko časa, dokler je viden učinek sredstev  

- velja tudi za druga komunikacijska sredstva socialnih omrežij in video kanalov 

PLAKAT (TRANSPARENT, PANO):  

- najmanjša velikost A3 

- pri vhodu v stavbo ali v prostorih izvajanja aktivnosti ali na sedežu partnerjev 

- obezno z dnem pričetka izvajanja operacije 

NAVODILA ZA KOMUNICIRANJE IN OZNAČEVANJE PROJEKTOV 

http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/cgp_prirocnik_strukturni_skladi-koncni.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/cgp_prirocnik_strukturni_skladi-koncni.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/cgp_prirocnik_strukturni_skladi-koncni.pdf


PLAKAT (TRANSPARENT, PANO):  

Obvezni elementi plakata, transparenta ali panoja: 

• Ime in glavni namen/cilj operacije 

• Logotipi 

• Navedba izjave o podpori (in ukrepa 19.2) 

• Zajemajo vsaj 25 % plakata. 

DOKUMENTI ZA RAZLIČNE JAVNOSTI: 

- logotipi in navedba izjave o podpori 

- npr. gradivo za usposabljanje, potrdilo o udeležbi, druga potrdila 

TISKANA GRADIVA (knjižice, prospekti, bilteni, časopisi): 

- logotipi in navedba izjave o podpori 

 

NAVODILA ZA KOMUNICIRANJE IN OZNAČEVANJE PROJEKTOV 



PROMOCIJSKI MATERIAL  (majice, vrečke, kape, mape, torbe, USB ključi, ...): 
- logotipi ali simboli CGP 

IZJEME:  

- pisala, kjer uporaba logotipa ni obvezna 

- predmeti, na katere tisk ni možen -  in se lahko označi zgolj embalažo ali 
vizitko ob predmetu 
 
AVDIOVIZUALNI MATERIAL (CD, DVD,…): 
- logotipi in navedba izjave na embalaži ali ploščku, videu, spletni objavi 
 

PRISPEVKI IN OGLASI V TISKANIH MEDIJIH, NASTOPI NA TV IN RADIJSKIH 
ODDAJAH TER PRISPEVKI ZA SPLETNE MEDIJE: 
- če je oglas plačljiv, so logotipi in objava izjave o financiranju obvezni 
 

- če je le možno, naj se vsebinsko smiselno omeni, da se projekt v okviru LAS Za 
mesto in vas, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

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) 
 
Kratka navodila komuniciranja vsebin kohezijske politike v programskem 
obdobju 2014 – 2020, verzija 1.1 
http://www.las-mestoinvas.si/42/evropski-sklad-za-regionalni-razvoj  

 
UREDBA CLLD (EU) št. 1303/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A32013R1303  

 
Navodila upravičencem pri izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v 
programskem obdobju 2014-2020, po podukrepih 19.2 in 19.3, verzija 1.0 
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/Regionalni_razvoj/CLLD/1_NA
VODILA_CLLD_19.2_in_19.3_maj_2018.pdf 

NAVODILA ZA KOMUNICIRANJE IN OZNAČEVANJE PROJEKTOV 
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Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske 
kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, verzija 1.1 
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/navodila-za-komuniciranje-vsebin-
2014-2020-1-sprememba.pdf  

 
Celostna grafična podoba EU SKLADOV 
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/cgp_prirocnik_strukturni_skladi-koncni.pdf 

 
 
Vprašanja v zvezi s komuniciranjem lahko naslovite na: 
 
las@ljubljana.si 
Eutocka.svrk@gov.si (FINA EU TOČKA) 
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PRIMERI DOKUMENTOV IN GRADIV ZA KOMUNICIRANJE 
 
- Plakati: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vzorci plakatov: http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/logotipi  
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PRIMERI DOKUMENTOV IN GRADIV ZA KOMUNICIRANJE 
 
-Spletna stran: 
primer izvajalca operacije: 
http://www.zmsk.si/oglasna-deska/novice/97-teaj-druinska-oskrba-starejega-svojca 
 

primer lokalne akcijske skupine: 
http://www.las-mestoinvas.si/ 

 
-Promocijski material  (majice, predmeti): 
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PRIMERI DOKUMENTOV IN GRADIV ZA KOMUNICIRANJE 
 
-Tiskana gradiva (zloženke, publikacije): 
http://www.zmsk.si/images/pdf/Prostovoljci_zlozenka_Krekovo_sredisce.pdf 
 

- Radijski ali tiskani oglas/objava: 
 
 

- Sporočila za javnost, druga gradiva:  
http://www.medvode.si/novica/127249  
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PRIMERI DOKUMENTOV IN GRADIV ZA KOMUNICIRANJE 
 
- Prezentacije, liste prisotnosti, vabila itd.: 
 
 

 
 
 

 
-  
 

- Dogodki, konference, itd.: 
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       Kontaktne osebe: 

Roman Medved, tel: 01 306 1905,  gsm: 030 641655 

Darja Demšar, tel: 01 306 1904 

 
 
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 
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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 


