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- SPLOŠNE DOLOČBE, KI VELJAJO ZA VSE SKLADE 

- POSEBNE DOLOČBE ZA EKSRP  

- POSEBNE DOLOČBE ZA ESRR 

- POSEBNE DOLOČBE ZA ESPR 

- PREHODNE DOLOČBE 

 

 

 

 

 

 

 

VSEBINA 



Upravičeni stroški: 

Prispevek v naravi je omejen v skladu z 69. členom Uredbe 1303/2013/EU: 

- javna podpora plačana operaciji, ki vključuje prispevke v naravi, ne presega 

skupnih upravičenih izdatkov brez prispevkov v naravi ob koncu operacije 

Koordinacija in vodenje operacije – največ 10% upravičenih stroškov 

operacije 

Promocija, ki se lahko izvaja samo na programskem območju – največ 10% 

upravičenih stroškov operacije 

 

 

 

 

 

 

PODPORA ZA IZVAJANJE OPERACIJ V OKVIRU 
STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA, KI GA VODI 

SKUPNSOT 



Pogoji za upravičenost: 

Vsa potrebna dovoljenja in soglasja morajo biti izdana najpozneje do 

zaključka izbirnega postopka na LAS 

 

Finančne določbe: 

Kadar vrednost operacije znaša več kot 20.000 EUR se lahko izvaja v treh 

fazah, pri čemer posamezen zahtevek ne sme biti nižji od 5.000 

 

 

 

 

 

 

PODPORA ZA IZVAJANJE OPERACIJ V OKVIRU 
STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA, KI GA VODI 

SKUPNSOT 



Upravičeni stroški: 

Prispevek v naravi je omejen v skladu z 69. členom Uredbe 1303/2013/EU: 

- javna podpora plačana operaciji, ki vključuje prispevke v naravi, ne presega 

skupnih upravičenih izdatkov brez prispevkov v naravi ob koncu operacije 

Koordinacija in vodenje operacije – največ 10% upravičenih stroškov 

operacije 

Promocija, ki se lahko izvaja samo na programskem območju sodelujočih 

partnerjev – največ 10% upravičenih stroškov operacije 

 

 

 

 

 

 

PRIPRAVA IN IZVAJANJE DEJAVNOSTI 
SODELOVANJA LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE 



Upravičeni stroški v okviru podukrepa: 

- Stroški osebja 

- Stroški storitev zunanjih izvajalcev 

- Posredni stroški 

 

 

 

 

 

 

 

PODPORA ZA TEKOČE STROŠKE IN STROŠKE 
ANIMACIJE 



V okviru podukrepa so upravičene aktivnosti: 

- upravljanje izvajanja SLR, 

- animacija lokalnega območja. 

 

Stroški osebja, posredni stroški ali stroški storitev zunanjih izvajalcev lahko sodijo 

pod aktivnosti upravljanja izvajanja SLR ali animacijo lokalnega območja. 

 

Stroški animacije lokalnega območja zajemajo najmanj 50% nastalih stroškov v 

okviru predloženih zahtevkov za izplačilo v obdobju koledarskega leta - sankcija 

 

 

 

 

 

 

PODPORA ZA TEKOČE STROŠKE IN STROŠKE 
ANIMACIJE 



Stroški plač in povračila v zvezi z delom: bruto I, regres, 

prehrana na delu, prevoz na delo in z dela, obvezna 

dodatna zavarovanja, prispevki delodajalca 

Kot dokazilo se predloži pogodba o zaposlitvi in 

mesečna časovnica. 

 

 

 

 

 

 

PODPORA ZA TEKOČE STROŠKE IN STROŠKE 
ANIMACIJE 

Stroški osebja 
Neposredni stroški 

osebja 
Stroški za službena 

potovanja 

14,86 EUR na osebo 
na uro 

Potni nalog 

 

 

 

 

 

 



telefon, voda, elektrika, komunalne 

storitve, računovodske storitve, najem, 

potrošni inventar, poštne in kurirske 

storitve 

 

 

 

 

 

 

 

PODPORA ZA TEKOČE STROŠKE IN STROŠKE 
ANIMACIJE 

Posredni 
stroški 

15% upravičenih 
neposrednih 

stroškov osebja  

Stroški, ki jih ni 
mogoče neposredno 

povezati z 
izvajanjem vodenja 

in animacije LAS 
15% stroškov 
prikazanih v 

časovnici 

Delež animacije pri 
posrednih stroških je 

enak deležu 
animacije v časovnici 

Ni potrebno 
predložiti nobenih 

dokazil 



PODPORA ZA TEKOČE STROŠKE IN STROŠKE 
ANIMACIJE 

Stroški storitev 
zunanjih 

izvajalcev 

- Storitve zunanjih izvajalcev 
- Stroški zunanjega osebja  (delo po 
avtorski pogodbi, honorarno delo, 
delo po podjemni pogodbi, delo 
preko študentskega servisa) 

  

 
 Tržno primerljive ponudbe 
najmanj treh ponudnikov za 

EKSRP in ESPR. 



- Javni pozivi, ki so bili objavljeni pred uveljavitvijo „nove uredbe CLLD“; 

- Vloge v obravnavi na LAS pred uveljavitvijo „nove uredbe CLLD“; 

- Vloge v obravnavi na ARSKTRP in MGRT pred uveljavitvijo „nove Uredbe 

CLLD“; 

   

  se do zaključka postopka obravnavajo po stari Uredbi 

 

 

Postopki, začeti na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 

2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16 in 73/16), se končajo 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 in 73/16). 

 

 

 

 

 PREHODNA DOLOČBA 



POSEBNE DOLOČBE ZA SKLAD EKSRP IN ESPR 

Tržno primerljive pisne 
ponudbe najmanj treh 

ponudnikov 

R
A

ZEN
 

Kataloga stroškov - 
EKSRP 

Naročniki po 
ZJN-3 

Vsem potencialnim ponudnikom 

poslati enako povpraševanje  z 

minimalnimi zahtevami 

 

Ponudbe morajo vsebovati vse 

zahteve iz povpraševanja 

 

Najugodnejša ponudba 

 

 

 

 

 

 

PONUDBA 

Ena ponudba 

Ravnajo po ZJN-3 – ob vlogi predložiti eno ponudbo 
ali popis del, ob zahtevku celotno dokumentacijo o 

objavi in izvedbi javnega naročila 

IZJEME 



POSEBNE DOLOČBE ZA SKLAD EKSRP IN ESPR 

STROŠKI PREDPISANI S 
STRANI DRŽAVE ALI 

LOKALNE SKUPNOSTI 

STROŠKI OSEBJA – brez 
ponudbe 

NA TRGU LE EN 
PONUDNIK – ena 

ponudba 

IZJEME OB ODDAJI 
VLOGE ZA OPERACIJO 

PRISPEVEK V NARAVI – 
brez ponudbe 

 
Obrazložitev – zakaj 

ni bilo mogoče 
predložiti treh 

ponudb 
 



POSEBNE DOLOČBE ZA SKLAD EKSRP IN ESPR 

PRISPEVEK V NARAVI V 
OBLIKI 

ZAGOTAVLJANJA DEL 

OPERACIJE V VIŠINI DO 
5.000 EUR - EKSRP 

STROŠEK KI NE 
PRESEGA 2.000 EUR 

- 13 EUR za organizacijsko 
delo 
- 10 EUR za vsebinsko delo 
- 6 EUR za uro drugega 
prostovoljskega dela 

 

IZJEME OB ODDAJI 
VLOGE ZA OPERACIJO 

Ob vlogi eno vabilo k dajanju 
ponudb ali katalog ali oglas 
(natisnjen spletni cenik, letak 
z navedenimi minimalnimi 
zahtevanimi lastnostmi blaga 
oziroma storitve, natisnjeni 
podatki s spletne strani 
ponudnika, javno objavljene 
tarife)  

 

Potrdi se na podlagi 
finančne konstrukcije 

 



POSEBNE DOLOČBE ZA SKLAD EKSRP in ESPR 

STROŠKI PREDPISANI S 
STRANI DRŽAVE ALI 

LOKALNE SKUPNOSTI 

STROŠKI OSEBJA 

NA TRGU LE EN 
PONUDNIK – ena 

ponudba IZJEME OB ODDAJI 
ZAHTEVKA ZA VODENJE 

IN ANIMACIJO 

POSREDNI STROŠKI 

Obrazložitev – zakaj 
ni bilo mogoče 
predložiti treh 

ponudb 
 

STROŠEK KI NE 
PRESEGA 2.000 EUR 

Eno vabilo k dajanju ponudb ali katalog ali oglas (natisnjen 
spletni cenik, letak z navedenimi minimalnimi zahtevanimi 
lastnostmi blaga oziroma storitve, natisnjeni podatki s 
spletne strani ponudnika, javno objavljene tarife)  

 



POSEBNE DOLOČBE ZA SKLAD ESPR 

Stopnja javne podpore 
od 50 do 100% če 

operacija zagotavlja 
javni dostop do svojih 

rezultatov in če: 

Ima inovativne 
značilnosti na lokalni 

ravni 

STOPNJA JAVNE 
PODPORE ZA 

OPERACIJE JE 50% 

Je v javnem interesu 

Ima skupnega 
upravičenca 



POSEBNE DOLOČBE ZA SKLAD ESPR 

LAS lahko uporabi 
naslednje stopnje 

podpore 

50 %, če se operacija 
izvaja za lastni interes in 
se po zaključku tudi trži 

Končno stopnjo javne podpore 
določi ARSKTRP z odločbo o 

odobritvi operacije 

80 %, če je operacija 
povezana z malim 

priobalnim ribolovom 

85 %, če operacija 
zagotavlja javni dostop 
in izpolnjuje enega od 
pogojev iz prejšnjega 

odstavka 

100 %, če je operacija v 
javnem interesu, 

splošno dostopna in se 
ne trži 



  
 

6
8

. č
le

n
: 

razdelitev nerazvrščenih 
sredstev:  

konec leta 2018 – sorazmeren 
delež odobrenih sredstev 

namenjeno za podukrep 19.2 – 
višina 19.4 se ne spremeni 

stopnja javne podpore 80% 
upravičenih stroškov  

Sofinanciranje sklad ESRR 

(80% EU + 20 % SLO) 

preostanek upravičenci  

(drugi javni ali zasebni viri) podukrep 19.3 : merila za 
uvrstitev na indikativno listo 

morajo biti opredeljena v vlogi 
in poročilu o zaključku operacije 
zadnji ZZI izplačan po pregledu 
poročila o zaključku operacije 

 

 

 

 

 

 

POSEBNE DOLOČBE ZA SKLAD ESRR 



  
 

71. člen: 

- datum začetka upravičenosti 
stroškov storitev zunanjih 

izvajalcev iz petega odstavka 28. 
člena in petega odstavka 35. 

člena od 1. januar 2014 (stroški 
povezani s pripravo in izvedbo 

naložbe) 



  • Metodologija – šesta alineja 
(uskladitev vrednosti sredstev) 

• Dodatno sedma alineja – isto kot v 
68. členu - stopnja javne podpore 
80% upravičenih stroškov  

Priloga 4 

 Vrednost točke 
za izračun 
finančnega 

okvirja: 

• elektronsko različico vloge s 
prilogami 

• Kopijo zapisnika ocenjevalne 
komisije in kopijo dokumenta, s 
katerim je organ za potrditev 
operacij na LASu le-te odobril 

Priloga 8  

Sestavine vlog, 
zahtevkov za izplačilo 

in poročil o 
doseganju ciljev SLR 

 II. poglavje, 1. b) 
točka se doda:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HVALA ZA POZORNOST! 

Kontakt:  

clld.mkgp@gov.si 

clld.mgrt@gov.si 


