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Zadeva: Upoštevanje prispevka v naravi v obliki stroškov prostovoljskega dela

Spoštovani,

v luči sprememb zakonodaje, ki ureja izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, bi vas radi 
opozorili na pomen prostovoljskih organizacij in prostovoljskega dela. 
Prostovoljsko delo v okviru prostovoljskih organizacij (društva, ustanove zasebni zavodi), ki zelo 
dobro poznajo potrebe prebivalcev lokalne skupnosti, pomeni aktivnejše vključevanje prebivalstva 
v skupno načrtovanje in odločanje o lokalnem razvoju. Pretekle izkušnje kažejo, da je omejevanje 
prispevkov v naravi zmanjševalo možnost uspešnih lokalnih partnerstev prostovoljskih organizacij z 
drugimi subjekti lokalnega okolja ter s tem omejevalo vključevanje prebivalstva. Zavedati se je 
namreč potrebno, da so prostovoljske organizacije nepridobitne organizacije in kot take niso tržno 
usmerjene, zato težko zagotovijo lastna sredstva za udeležbo. 

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 
(Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16 in 72/17, v nadaljnjem besedilu: uredba) v prvem odstavku 
28. člena med drugim določa, da se stroški priznajo v obliki stroškov dela, naložb, storitev zunanjih 
izvajalcev in prispevka v naravi v skladu z 69. členom Uredbe 1303/2013/EU. Prispevek v naravi 
po sprejetih spremembah in dopolnitvah uredbe ni več omejen s fiksnim deležem. Višino 
dovoljenega prispevka v naravi neposredno ureja točka (a) prvega odstavka 69. člena 
Uredbe 1303/2013/EU, ki določa, da delež prispevka v naravi ne sme presegati razlike med 
višino javne podpore ter skupnimi upravičenimi izdatki operacije.

Obenem vas opozarjamo na peti odstavek 37. člena Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, 
št. 10/11, 16/11 – popr. In 82/15, v nadaljnjem besedilu: ZProst), ki določa, da če se za pridobitev 
sredstev na javnih razpisih zahteva zagotovitev lastnega deleža sofinanciranja, organi, ki 
dodeljujejo sredstva državnega proračuna ali proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, če 
zakon ne določa drugače, prostovoljsko delo upoštevajo kot lastni materialni vložek prostovoljskih 
organizacij. Višina lastnega materialnega vložka se določi na podlagi evidentiranega dela in 
ocenjene vrednosti ure prostovoljskega dela, določene s predpisom iz sedmega odstavka 41. člena 
ZProst. Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11, 60/11 –



Vsem LAS-om



popr. in 29/16) v 21. členu določa, da je ocenjena vrednost ene ure za organizacijsko delo 13 EUR, 
za vsebinsko delo 10 EUR in za opravljeno drugo prostovoljsko delo 6 EUR na uro.

Na koncu ponovno poudarjamo, da ravno prostovoljske organizacije in prostovoljci prinesejo veliko 
dodano vrednost v smislu aktivacije lokalnega prebivalstva ter občutka vključenosti.

Z lepimi pozdravi,

Erika Lenčič Stojanovič
vodja Službe za nevladne organizacije
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