
1. V kateri sklad, EKSRP ali ESRR, naj bi se prijavljal projekt, ki ima 
sedež/pisarno v Radečah, aktivnosti pa se izvajajo po celi občini? Se morajo 
za ESRR vse aktivnosti izvajati prav v naselju Radeče, za ESKRP pa vse 
aktivnosti zunaj naselja Radeče? 

Če se sredstva črpajo iz EKSRP sklada, se aktivnosti izvajajo na celotnem 
območju regije Posavje, ki je enako območju LAS Posavje. 

Če se sredstva črpajo iz kvote za problemsko območje občine Radeče v okviru 
EKSRP sklada, se lahko aktivnosti izvajajo na celem območju občine Radeče in 
nikjer drugje. Partnerji so lahko tudi iz drugih občin. 

Če se sredstva črpajo iz ESRR sklada, se lahko aktivnosti izvajajo le v naslednjih 
naseljih: Brežice, Krško in Sevnica, Leskovec pri Krškem, Radeče in Senovo, 
Bistrica ob Sotli, Artiče, bizeljsko, Cerklje ob Krki, Dobova, Globoko, Pišece, 
Brestanica, Podbočje, Raka, Kostanjevica na Krki, Blanca, Boštanj, Krmelj, Loka 
pri Zidanem mostu in Šentjanž. 

Če se sredstva črpajo iz kvote za problemsko območje občine Radeče v okviru 
ESRR sklada, se lahko aktivnosti izvajajo le v naselju Radeče. 
 

2. Za PO je v ESRR namenjenih dobrih 9.000 EUR. Recimo, da mi prijavljamo 
projekt, za katerega znaša sofinancerski delež CLLD 100.000 EUR. Ali to 
pomeni, da pač za ta projekt črpamo 9.000 EUR sredstev PO in še 91.000 
EUR preostalih sredstev ESRR? Ali pa nasprotno, se lahko za ta en projekt 
črpa zgolj 9.000 EUR sredstev PO, vse ostalo pa je lasten delež? Če velja, da 
se lahko kombinirajo sredstva, kako se projekt potem rangira? Tekmuje proti 
projektom PO ali proti vsem projektom ESRR? Isto vprašanje postavljamo tudi 
za sredstva EKSRP. 

Ker je kvota za problemsko območje v okviru ESRR le dobrih 9.000 EUR, je 
možnost: 

- da se prijavi manjši projekt v višini kvote za PO in se koristi kvota le za PO 
v okviru ESRR, 

- da se prijavi večji projekt, koristi se kvota za PO, ostalo je vaš lastni delež. 

V zgoraj navedenih primerih se projekt rangira v okviru projektov za PO. 

Če pa prijavljate projekt višje vrednosti npr. 100.000 EUR in želite 80 % 
sofinanciranje, se projekt rangira v okviru vseh projektov ESRR. 

Isto velja tudi za projekte v okviru EKSRP s to razliko, da kvota dopušča tudi 
večje projekte. 

3. Če izvajamo projekt na problemskem območju s partnerjem iz problemskega 
območja – cilj je razvoj storitve  - kako je potem z upravljanjem rezultatov po 
zaključku projekta, glede na to, da sicer naš zavod izhaja izven PO, ima pa tam 
svojo enoto. Storitve pa so sicer namenjene širšemu trgu.. Je potrebno potem 



prihodke ločeno voditi po poslovnih enotah – v tem primeru na enoto, ki jo imamo 
v Radečah, ali  ne?  
 
V skladu z razpisnimi pogoji mora upravičenec, ki prejme podporo na podlagi 
javnega poziva, vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za izplačilo podpore, hraniti 
še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila podpore. Ni vezano na poslovno 
enoto, kajti poslovno enota ima lahko več projektov, smiselno je zagotavljati 
ločeno računovodstvo spremljanje sredstev in virov sredstev za posamezno 
operacijo/projekt. 

4. Ko sestavljamo partnerstva pod določeno skupno tematiko, se moramo v prijavi 
projekta osredotočiti zgolj na 1 tematsko področje in 1 ukrep, če  prav 
razumem?  So pa lahko  vsebine pri posameznih partnerjih različne in  bi morda 
pri posameznemu partnerju bolj sodile pod drugo TP oz .ukrep… Je v vsakem 
primeru potrebno določiti zgolj 1 TP in ukrep? Dejansko je tako, da so projekti 
kompleksni in prispevajo k različnim ciljem… 

 
Vsaka operacija se lahko predlaga za sofinanciranje samo v okviru enega 
izbranega ukrepa, lahko pa vpliva na doseganje več ciljev ali naslavlja več 
tematskih področij. 
 

5. Ali so lahko partnerji v projektu tudi npr. strokovne institucije izven Posavja, ki 
nimajo sedeža na območju regije? Glede enot Zavoda za varstva narave ali 
kulturne dediščine mi je jasno. Kaj pa npr. Šolski center Grm Novo mesto, v 
katerem je vključeni veliko mladine iz regije? Ali pa Kmetijski inštitut Slovenije, ki 
izvaja strokovne naloge za potrebe celotnega območja države? 
 
Partnerji v projektu morajo imeti stalno bivališče na območju LAS (če gre za 
fizično osebo), oziroma sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko 
enoto oziroma poslovno enoto na območju LAS (če gre za pravno osebo 
zasebnega prava) oz. deluje na območju LAS (če gre za pravno osebo javnega 
prava ali za pravno osebo zasebnega prava v javnem interesu). 
Šolski center Novo mesto je javni zavod, kar pomeni, da gre za pravno osebo 
javnega prava, ki pa izvaja programe le na območju Novega mesta in torej ne na 
območju LAS Posavje. Vključi se ga lahko kot izvajalca, ne pa kot partnerja v 
projektu.  
Tudi Kmetijski inštitut Slovenije je javni zavod, ki res izvaja strokovne naloge za 
potrebe celotnega območja države, vendar ne deluje na območju LAS. 
 

6. Stroški strokovne ekskurzije so upravičen strošek, če so ustrezno povezani z 
vsebino  in cilji projekta, ne? Udeležijo pa se je lahko samo tisti, ki  navedeni, da 
delajo na projektu, če prav razumem? Npr. udeleženci izobraževanj ipd, se tega 
ne morejo udeležiti? So kakšne omejitve glede lokacij ogledov? Praviloma je tako, 
da gre za oglede dobrih praks, ki večinoma niso pri na območju našega LAS, tudi 
v državi ne. Je možno izbrati te lokacije po celotnem območju EU ali ne?  
 
Vse aktivnosti v okviru podukrepa 19.2 - Podpora za izvajanje operacij v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v okviru katerega sodijo tudi 
objavljeni Javni pozivi, se morajo izvajati na območju LAS Posavje.  

 



7. Razmišljamo o projektni temi, ki jo vidimo v tematskem  področju: Razvoj 
osnovnih storitev na podeželju, ukrep 3: Lokalna infrastruktura za storitve na 
podeželju (Podpora iz skladov: EKSRP). Primeri aktivnosti: 

• manjše prenove ali postavitve objektov in nabava opreme za izvajanje 
kulturnih, turističnih, izobraževalnih ali prostočasnih vsebin, 

• izvajanje vsebin za ohranjanje, izboljšanje in aktiviranje kulturne 
dediščine, 

• izvajanje vsebin za izboljšanje dejavnosti za prosti čas, 

• ureditev rekreativnih površin (pr. odprte vadbene površine), 

• odprava ovir za gibalno ovirane osebe, 

• spodbujanje lokalne trajnostne oskrbe.  

 
Označeni aktivnosti smo prepoznali kot "naši". Koliko jih mora biti? Ali je 
dovolj 1 sama?  

 
Seveda je lahko samo ena aktivnost. Pomembno je, da oblikujete ustrezno 
zgodbo v okviru aktivnosti. 

  
UPRAVIČENO OBMOČJE za EKSRP je na območju občin Bistrica ob Sotli, 
Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče, Sevnica. 

 
Kraj, naselje, lokacija mora biti torej v eni izmed teh občin. Če konkretno 
govorimo o gradu Rajhenburg, ta sodi v  občino Krško in je to potem 
upravičeno območje?  

 
Upravičeno območje za EKSRP je celotno območje regije Posavje, ki je enako 
območju LAS Posavje. Aktivnosti se lahko izvajajo kjerkoli na območju LAS 
Posavje in seveda grad Rajhenburg je upravičeno območje. 

 
 

Zanima me tudi, če je kot upravičena projektna aktivnost za  npr. 
oblikovanje celostne podobe določene vsebine lahko tudi javni natečaj?  

 
Lahko malce bolj podrobno opredeliš, kateri stroški bodo nastali v zvezi z 
javnim natečajem? 
 

8. Na predstavitvi je bilo rečeno, naj aktivnosti planiramo za jesen 2017. Do kdaj 
najkasneje morajo biti projektne aktivnosti zaključene, koliko mesecev lahko 
trajajo? 

V skladu z Javnimi pozivi mora upravičenec izvesti operacijo najpozneje v dveh 
letih od pravnomočnosti odločbe o potrditvi operacije s strani ARSKTRP (če gre 
za operacijo, ki se financira iz EKSRP ali ESPR) oziroma od podpisa pogodbe o 
sofinanciranju z MGRT (če gre za operacijo, ki se financira iz ESRR).  

Obdobje trajanja operacije mora vključevati čas za izvedbo glavnih aktivnosti ter 
čas za administrativni zaključek operacije, pri čemer je potrebno upoštevati, da 
upravičenci zahtevke predložijo vodilnemu partnerju RRA Posavje, ki bo zahtevke 
vnesel najprej v informacijski sistem Sklada in jih nato tudi v fizični obliki 



posredoval po pošti na ARSKTRP oz. MGRT.  Zato pri načrtovanju terminskega 
plana upoštevajte, da mora vodilni partner RRA Posavje dobiti v pregled zahtevek 
najmanj 30 dni pred rokom oddaje zahtevka na ARSKTRP oz. MGRT. 

 
9. Kako se bodo merile nove zaposlitve. Bo to ustvarjeno novo delovno mesto? Ali 

bo število zaposlenih na začetku projekta, vmes in pet let po projektu? 
 
Novo delovno mesto se meri z ustvarjenim novim delovnim mestom. Preveri se 
število zaposlenih pred začetkom projekta, ob zaključku projekta in za čas 
trajnosti projekta, to je 5 let od datuma zadnjega izplačila podpore za sklad ESRR 
in 3 leta od datuma zadnjega izplačila podpore za sklada EKSRP in ESPR. 
 
Dokazila za preverjanje upravičenosti stroškov so naslednja: 

- kopija podpisane in žigosane plačilne liste zaposlenih na operaciji/projektu, 
- kopije pogodb o zaposlitvi z morebitnimi aneksi ali drug pravni akt, s 

katerim je zaposlena oseba razporejena na delo na operaciji, 
- časovnice/poročila o opravljenem delu z izračunom urne postavke. 

 
Dokazila o plačilu: 

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

- in kopija REK obrazca. 
 
Ta dokazila se predložijo pri zahtevku.  
V času zagotavljanja trajnosti se mora ohranjati delovno mesto, ki je nastalo z 
izvajanjem operacije, podprte s sredstvi sklada v rokih, kot so navedeni zgoraj (3 
oz. 5 let).  
 
Posredujemo pa še popravek odgovora glede vlaganja zahtevkov. Možno je 
vlagati 2 zahtevka, če je operacija razdeljena na dve fazi, sicer pa samo enega.  
 

10. Ali se lahko eno podjetje prijavi na razpis LAS Posavje z več projekti in če ja v 
kakšnih vlogah (vlagatelj, partner)? 
 
V Javnih pozivih ni omejitve, s koliko projekti se lahko prijavite. 
 

11. Ali se lahko projekt, ki bi se izvajal na območju Žadovinek-Brege-Drnovo financira 
iz sklada ESRR ali se mora prijaviti na EKSRP? 

 
Upravičena območja za izvajanje operacije iz sklada ESRR so navedena v 
javnem pozivu. Naselij Žadovinek, Brege in Drnovo ni med njimi. Operacije v 
okviru EKSRP pa se lahko izvajajo na celotnem območju LAS Posavje, ki 
vključuje občine Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki, Radeče in 
Sevnica. 
 

12. Iz katerega evropskega sklada se financira projekt, ki osvešča uporabnike na 
ruralnem območju? 
 
Na osnovi prejetih podatkov vam ne moremo podati odgovora. Projekt/operacija 
mora biti v skladu s cilji zadevnega Sklada in v skladu s cilji, ukrepi in kazalniki 



Strategije lokalnega razvoja LAS Posavje, zato vam priporočamo, da si pogledate 
Strategijo lokalnega razvoja, ki vam jo pošiljamo v prilogi.  
 

13. Kako je s prihodki, če nastajajo v času trajanja projekta in po koncu projekta? Ali 
se odštejejo od subvencije? 
 
V primeru ko operacija ustvarja neto prihodek v času njenega izvajanja, se 
upošteva osmi odstavek 65. člena Uredbe 1303/2013/EU. Za dodatna pojasnila 
smo posredovali vprašanje na organe upravljanja za posamezne sklade. 

 
14. V projektu bodo sodelovali trije partnerji (dva partnerja sta občini). Projekt je vreden 

skupaj 90.000 EUR (vsak del je vreden 30.000 EUR). 
Ali se izvede javno naročilo preko portala javnih naročil za skupen projekt ali mora 
vsak partner izvesti za svoj del npr. 30.000 EUR. 
Občine smo zavezane k objavi na portalu. Kaj storiti če bomo prejeli le eno ponudbo 
preko objave na portalu javnih naročil? 
Ali so ponudbe ki jih bomo dobili zdaj pred prijavo projekta zavezujoče, oziroma ali 
bomo morali po prejemu odločbe o odobritvi sredstev ponovno izvesti javno 
naročilo? 

 
Vsaka posamezna občina lahko za svoj del izvedbe operacije vodi svoje javno 
naročilo za dela, ki se bodo izvedla v tej občini. Postopek javnega naročila je 
odvisen od višine dela projekta vsake občine. V primeru, da bi se v okviru projekta 
izvajalo enotno delo pa bi se pooblastilo eno od vključenih občin, ki bi vodila 
postopek javnega naročanja. 
 
Javno naročilo je potrebno izvesti, šele po prejemu odločbe o odobritvi operacije. 
V kolikor prejmete ponudbe (ki niso nujne) pred oddajo vloge, ponudbe niso 
zavezujoče. 
 
ESRR: Potrebno je izvesti ustrezen postopek JN, glede na mejne vrednosti ter 
spoštovati temeljna načela javnega naročanja. 
V navedenem primeru je smiselno izvesti JN po sklopih. 
V kolikor občina izpelje javno naročilo v skladu z zakonodajo in prejme le eno 
ponudbo, ni nič narobe in se šteje, da je bil postopek JN izveden na ustrezen 
način. 
Naročniki so tudi pri »evidenčnih naročilu« dolžni upoštevati načelo 
gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter načelo transparentnosti. Slednje se 
zagotovi na način, da: 
- vodi evidenco o njihovi oddaji, ki zajema navedbo predmeta, vrste predmeta in 
vrednosti javnega naročila brez DDV, ter o njih sporoči podatke v skladu s 106. 
členom ZJN-3, 
- vsako leto do zadnjega dne februarja na svoji spletni strani ali na portalu javnih 
naročil objavi seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto in katerih 
ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz prejšnjega odstavka ter enaka ali 
višja od 10.000 EUR brez DDV, z opisom predmeta, vrsto predmeta in vrednostjo 
oddanega naročila brez DDV ter nazivom gospodarskega subjekta, ki mu je bilo 
naročilo oddano. 

 



15. Ali je potrebno k vlogi priložiti ponudbe treh ponudnikov tudi za manjše stroške, 
npr. v višini 500 eur ? Namreč v razpisu nismo zasledili meje pod katero ni 
potrebno pridobiti treh ponudb. 
 
K vlogi je potrebno priložiti ponudbe treh ponudnikov za vse stroške, tudi manjše. 
 

16. Ali morajo biti pri določitvi odstotka subvencije 85 % pri EKSRP izpolnjeni 
kumulativno vsi štirje pogoji (skupni interes, skupina upravičencev, dostop 
javnosti do rezultatov operacije in inovativne značilnosti na lokalni ravni?  
 
Da, v skladu s četrtim odstavkom 56. člena Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, 
ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020. 
 

 
----------------------------------------------13. marec 2017---------------------------------------------- 
 

17. Kar se garancijske sheme tiče, je glede upravičenih stroškov kredita še možno 
kaj spremeniti? Na osnovi česa so bili tako določeni (pravna podlaga?). A lahko 
date čimprej pobudo na Ministrstvo in spremenite ta določila že v tem aktualnem 
pozivu?  

Pravna podlaga za določitev upravičenih stroškov kredita iz Garancijske sheme 
Posavje so Splošni pogoji delovanja Garancijske sheme Posavje, ki jih potrjuje 
Upravni odbor RRA Posavje. Pobuda na Ministrstvo za finance je bila že podana 
in pripravlja se tudi dokumentacija za spremembo upravičenih stroškov. 

 

18. Prav tako me zanima, ali sem spregledala, ali kako – zakaj in kje piše, da se v 
okviru tega aktualnega poziva  garancijske sheme lahko kandidira zgolj z enim 
projektom? Tudi tu predlagam, da se npr. limitira zgolj z največ skupno 
zaprošenimi zneski.  
 
V razpisni dokumentaciji pod točko 4.2.: Pogoji prijave je navedeno: Vlagatelj 
lahko po tem javnem razpisu prejme garancij za ugoden bančni kredit za največ 
en projekt za namene (upravičeni stroški) opredeljene v javnem razpisu. 
Predlog glede limita zaprošenih sredstev bomo obravnavali.  

 

19. Pa še glede prispevka  v naravi – poziva LAS: slišati je, da je potrebno tudi pri 
prispevku v naravi imeti 3 ponudbe?  To je totalni nesmisel – a bomo zdaj znotraj 
NVO- jev, ki smo itak najbolj zainteresirani za tovrstno možnost med člani zbirali 
ponudbe, urne postavke ali kako? Ko pa se tudi ve, da niso vsi enako 
kompetentni za potrebna dela.. A bo treba potem iskati ponudbe za prispevek v 
naravi pri nečlanih? Dejansko si ne predstavljam, kako naj to v praksi izvedemo, 
ko bomo pripravljali vlogo.  
Vsi razpisi na nacionalni ravni in lokalnih skupnosti tudi pri priporočilu 
CNVOSa  operirajo s postavkami Pravilnika o prostovoljskem delu..  In tudi v 
pretekli perspektivi smo tako funkcionirali in je bilo čisto ok. Zato tudi nismo bili 
pozorni, da se je kaj spremenilo. 



Kje je torej osnova, da je treba tudi za prispevek v naravi za delo članov NVOja 
imeti 3 ponudbe? Predlagam, da se da čimprej poda pobuda tistemu, ki je to 
sprejel na višji inštanci, da se to spremeni. 

Prispevek v naravi je upravičeni strošek pri črpanju sredstev iz EKSRP in ESPR. 
Osnova je Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v 
programskem obdobju 2014-2020 in sicer: 

- za EKSRP: 64. člen – najvišje priznane vrednosti za posamezno vrsto 
upravičenega stroška 

- za ESPR: 77. člen – upravičeni stroški. 

Pravila pridobivanja ponudb veljajo enaka za vse upravičene stroške. 

 

20. Ali je javno delo upravičen strošek projekta (segment, ki ga zagotavlja izvajalec)? 
Ali lahko osebo zaposlimo za eno leto preko javnih del in drugo leto 100% na 
projekt in so to upravičeni stroški? 
 
Če je zaposlena oseba financirana preko javnih del, stroškov dela te osebe ne 
morete uveljavljati kot upravičen stroške projekta, ker gre za dvojno financiranje.  

  
21. 10% omejitev za zunanje izvajalce velja za vse ali samo pri pripravi 

dokumentacije pri nakupu zemljišč? Ali so: objave v mediji, promo material, 
zunanji predavatelji, zunanji izvajalci aktivnosti,… tudi zunanji izvajalci pri katerih 
je 10% omejitev? 

Stroški storitev zunanjih izvajalcev , ki so navedeni v 6. odstavku 28. člena Uredbe 
CLLD (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, če so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe. Stroški za 
študije izvedljivosti ostanejo upravičen strošek tudi takrat, ko glede na njihove 
rezultate niso nastali nobeni stroški v okviru izvedbe naložbe.) , lahko predstavljajo 
največ 10 odstotkov upravičenih stroškov operacije. "Ostali" stroški storitev 
zunanjih izvajalce, ki so opredeljeni v Navodilih OU o upravičenih stroških za 
sredstva evropske kohezijske politike, v programskem obdobju 2014-2020, lahko 
predstavljajo tudi več kot 10 odstotkov upravičenih stroškov operacije.  
 
28. čl. Uredbe CLLD določa, da so upravičeni samo stroški, ki so nastali v skladu s 
posebnimi pogoji posameznega sklada.  
 
V 71. čl. Uredbe CLLD (ki se nanaša na posebna pravila za ESRR), je navedeno, 
da so podrobnejša pravila za upravičenost stroškov določena s predpisom, ki ureja 
izvajanje kohezijske politike v Republiki Sloveniji (DDV in prispevek v naravi ne 
predstavljata upravičenih stroškov). 

 



22. Kolikor razumem je max znesek sofinanciranja 150.000 eur. Kar pomeni, da je 
projekt lahko vreden 200.000 eur in če odštejemo ddv in 20% lastno financiranje 
je znesek sofinanciranja 150.000? 
 
Navedeno drži. Najvišji dovoljeni znesek javne podpore za posamezno operacijo 
je 150.000 EUR. 
Upoštevajoč Finančni načrt – stroškovnik operacije stolpec M Znesek 
sofinanciranja ne sme preseči vrednosti 150.000 EUR.   

 

23. Nismo zavezanci po ZJN. V primeru, da se želi nabaviti specifično opremo in ni 
mogoče pridobiti treh ponudb treh ponudnikov, ali zadošča ena ponudba in 
utemeljitev?  

Če niste zavezanci po ZJN, morate za vse stroške, ki jih uveljavljate v operaciji, 
priložiti 3 ponudbe. Izjem ni. 

24. Ali  je lahko zunanji izvajalec povezano podjetje pri projektih sofinanciranih iz 
EKSRP?  V navodilih za stroške pri EKSRP omejitve nismo zasledili, pri ESRR pa 
smo. 

Pri EKSRP in ESPR ni omejitev, pri ESRR pa so omejitve navedene v Navodilih 
organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike 
v programskem obdobju 2014-2020 v poglavju 2.7. Stroški storitev zunanjih 
izvajalcev. Na pristojno ministrstvo smo posredovali vprašanje, če ta omejitev 
velja tudi za operacije LAS. 

25. Ali se lahko izstavljajo računi med partnerji v projektu?  

V primeru ugotovljenega ustvarjanja prihodkov v okviru operacije se ti odštejejo 
od celotne vrednosti operacije, vrednost dodeljenih sredstev pa se sorazmerno 
zmanjša. 

26. Ali lahko partner nudenje prostorov uveljavlja kot svoj prispevek v naravi?  

Prispevek v naravi je namenjen tistim, ki niso zavezani k vodenju računovodstva 
in ne morejo izdati računa. Tudi v tem primeru je potrebno pridobiti tri ponudbe. 

27. Ali so lahko partnerji povezana podjetja ? (v razpisu omejitve nismo zasledili) 
 

Povezana podjetja so lahko partnerji v operaciji. 
 

28. V primeru, da zaposlimo enega novega delavca za polni delovni čas in na 
projektu dela npr. samo 4 ure na dan, ostale 4 ure pa opravlja druga dela, ki niso 
povezana s projektom. Ali izpolnjujemo cilj in kazalnik ustvarjeno eno novo 
delovno mesto in pri merilih prejmemo 10 točk ?  

 
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.  
 

29. Na delavnici ste rekli in v odgovorih napisali, da se mora delovno mesto ohraniti 
še 5 let v primeru ESRR in 3 leta v primeru EKSRP in ESPR po zadnjem izplačilu 
podpore. Prosimo vas za pravno podlago, ki navaja te zahteve.  
 
Pravna podlaga je 71. člen Uredbe 1303/2013. 

 
30. Ali je pri regionalnem skladu priznan prispevek v naravi? V pravilniku o postopku 

izvedbe JP je v 6. članu omenjen pri vseh skladih. 
 

Prispevek v naravi pri regionalnem skladu ni upravičen strošek. V 6. členu 
Pravilnika o postopku izvedbe JP so navedeni vsi upravičeni stroški in hkrati je 
tudi navedeno, da se upravičeni stroški lahko podrobneje določijo v javnem 
pozivu. 

31. Zanima me, ali se šteje nakup koles za prevoz turistov ter prikolice za prevažanje 
koles v vrednosti nad 500 eur kot investicija ali nakup materiala?  
In ali je za to potrebna investicijska dokumentacija? 

Odgovor bomo posredovali po prejemu s strani pristojnih organov CLLD. 

 

----------------------------------------------20. marec 2017---------------------------------------------- 

32. Na strani 6 javnega poziva za EKSRP je zapisano, da stroški storitev zunanjih 
izvajalcev lahko predstavljajo največ 10 % upravičenih stroškov za zadevno 
operacijo. V našem primeru se pogovarjamo z izobraževalnim podjetjem iz LJ, ki 
bi skupaj z nami izvajalo izobraževalni program. Poudarjamo, da gre za top 
podjetje na svojem področju, ki razpolaga s specifičnim know-howom, kakršnega 
na območju LAS Posavje ni na razpolago. Podjetje očitno ne more biti partner v 
operaciji, zato nas zanima, ali se to podjetje smatra za zunanjega izvajalca, za 
katerega lahko uveljavljamo zgolj 10 % upravičenih stroškov? Dejstvo pa je, da 
izobraževalne storitve, ki bi jih izvajalo to podjetje, niso med naštetimi storitvami 
na strani 6. 
 

Stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki so navedeni v 6. odstavku 28. člena Uredbe 
CLLD, so vezani na stroške storitev 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, ki so upravičeni, če 
so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe. Stroški za študije 
izvedljivosti ostanejo upravičen strošek tudi takrat, ko glede na njihove rezultate 
niso nastali nobeni stroški v okviru izvedbe naložbe in lahko predstavljajo največ 
10 odstotkov upravičenih stroškov operacije. 
  



"Ostali" stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki so opredeljeni v Navodilih OU o 
upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem 
obdobju 2014-2020, lahko predstavljajo tudi več kot 10 odstotkov upravičenih 
stroškov operacije: 
Stroški dela, ki jih izvedejo zunanji izvajalci, zajemajo: 
- delo po avtorski pogodbi; 
- honorarno delo; 
- delo po podjemni pogodbi; 
- delo preko študentskega servisa. 

 
33. Prosim za pojasnilo pri vpisu lokacije v vlogo za prijavo (D: Območje izvajanja 

operacije – 2. Lokacija operacije/naložbe). Navedeno je: kadar gre za gradnjo, 
prenovo, nakup opreme, … 

Vprašanje: Katero dokumentacijo je potrebno vpisati pri nakupu opreme – npr. 
aparata ali steklene stene? Že obstoječe gradbeno dovoljenje objekta, kamor se 
bo oprema postavila ali uporabno dovoljenje? 
 
Pod točko 2 razdelka D je potrebno navesti naslov, občino, katastrsko občino in 
številko parcele, kjer se bo operacija izvajala/bo oprema nameščena. 
 
Pod točko 3 razdelka D pa je potrebno navesti vso dokumentacijo, potrebno za 
izvedbo predlagane operacije. Dokumentacija, ki jo potrebuje posamezni prijavitelj 
(in jih mora vpisati pod točko 2 razdelka D), je odvisna od operacije, pri čemer 
mora vsak posamezni prijavitelj vedeti, katera so tista dovoljenja, soglasja itd.   
 

34. Ali so lahko partnerji povezana podjetja ? (v razpisu omejitve nismo zasledili) 
 

Povezana podjetja so lahko partnerji v operaciji. 
 
35. V primeru, da zaposlimo enega novega delavca za polni delovni čas in na 

projektu dela npr. samo 4 ure na dan, ostale 4 ure pa opravlja druga dela, ki niso 
povezana s projektom. Ali izpolnjujemo cilj in kazalnik ustvarjeno eno novo 
delovno mesto in pri merilih prejmemo 10 točk ?  

 
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.  
Torej: upravičeni stroški morajo biti povezani z operacijo in prav tako morajo cilji 
povezani z operacijo. Torej mora delovno mesto v celoti biti ustvarjeno na 
operaciji. 

 
36. Na delavnici ste rekli in v odgovorih napisali, da se mora delovno mesto ohraniti 

še 5 let v primeru ESRR in 3 leta v primeru EKSRP in ESPR po zadnjem izplačilu 
podpore. Prosimo vas za pravno podlago, ki navaja te zahteve.  

 
Pravna podlaga je 71. člen Uredbe 1303/2013. 
 



37. Nismo zavezanci po ZJN. V primeru, da se želi nabaviti specifično opremo in ni 
mogoče pridobiti treh ponudb treh ponudnikov, ali zadošča ena ponudba in 
utemeljitev?  

 
Če niste zavezanci po ZJN, morate za vse stroške, ki jih uveljavljate v operaciji, 
priložiti 3 ponudbe. Izjem ni. 
 

38. Ali  je lahko zunanji izvajalec povezano podjetje pri projektih sofinanciranih iz 
EKSRP?  V navodilih za stroške pri EKSRP omejitve nismo zasledili, pri ESRR pa 
smo. 
 
Zunanji izvajalec ne more biti povezano podjetje (če to podjetje zapade po 
zakonu o gospodarskih družbah med povezano družbo). 
 

39. Ali se lahko izstavljajo računi med partnerji v projektu?  
 

V primeru ugotovljenega ustvarjanja prihodkov v okviru operacije se ti odštejejo 
od celotne vrednosti operacije, vrednost dodeljenih sredstev pa se sorazmerno 
zmanjša. 

 
40. Ali lahko partner nudenje prostorov uveljavlja kot svoj prispevek v naravi ?  

Prispevek v naravi je namenjen tistim, ki niso zavezani k vodenju računovodstva 
in ne morejo izdati računa. Tudi v tem primeru je potrebno pridobiti tri ponudbe. 

41. Ali se nakup koles za prevoz turistov ter prikolice za prevažanje koles v vrednosti 
nad 500 EUR šteje kot investicija ali nakup materiala? In ali je za to potrebna 
investicijska dokumentacija in katera?   
 
Nakup koles v okviru operacije predstavlja investicijo. V skladu z Uredbo o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije mora biti 
narejena investicijska dokumentacije oziroma za nižje mejne vrednosti vsaj 
poenostavljen DIIP oziroma obrazec, ki vsebuje vsaj osnovne podatke (namen 
operacije, investitor in morebitni partnerji, finančni načrt, zaključena finančna 
konstrukcija, terminski načrt).  
 

42. Ali je pri regionalnem skladu priznan prispevek v naravi? V pravilniku o postopku 
izvedbe JP je v 6. članu omenjen pri vseh skladih. 

Prispevek v naravi pri regionalnem skladu ni upravičen strošek. V 6. členu 
Pravilnika o postopku izvedbe JP so navedeni vsi upravičeni stroški in hkrati je 
tudi navedeno, da se upravičeni stroški lahko podrobneje določijo v javnem 
pozivu. 

----------------------------------------------3. april 2017--------------------------------------------- 

43. Kozjanski park obsega večji del na Savinjski (69 %) in manjši del na Posavski (31 
%) statistični regiji. Upravljavec je Javni zavod Kozjanski Park, v okviru 
Ministrstva za okolje in prostor. Sedež ima na trgu Podsreda.  
Kozjanski park nima sedeža v Posavju, obsega pa manjši del v Posavju. Ali je 



lahko partner ali samo izvajalec?  
 
Uredba CLLD tega ne določa. Upravičenci/partnerji pri operaciji so lahko izven 
območja LAS, v kolikor to omogočajo pogoji v javnem pozivu, ki ga objavi LAS. 
 
Razpisna dokumentacija pa pravi:  
 
Upravičenec (in partner, kadar se operacije izvajajo s partnerjem) mora 
izpolnjevati sledeče pogoje: 
 
- ima stalno bivališče na območju LAS (če gre za fizično osebo) oziroma ima 
sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno 
enoto na območju LAS (če gre za pravno osebo zasebnega prava) oziroma 
deluje na območju LAS (če gre za pravno osebo javnega prava ali za pravno 
osebo zasebnega prava v javnem interesu) … 

44. Koliko stara so lahko potrdila o plačanih prispevkih? 
 
 

V razpisni dokumentaciji je na strani 21 oziroma 22, odvisno od sklada, v 
okviru katerega je objavljen javni razpis, pod točko 7. poglavja Seznam 
obveznih prilog navedeno, da potrdilo pristojnega davčnega urada o 
poravnanih davkih in prispevkih ne sme biti starejše od 30 dni od datuma 
oddaje vloge na javni razpis. 
 

----------------------------------------------10. april 2017--------------------------------------------- 

45. Ali je lahko naš partner v projektu Fakulteta za družbene vede s sedežem v 
Novem mestu in  pokriva tudi Posavje ter Zavod za kulturno dediščino, ki 
pokriva Posavje ima sedež v Ljubljani?  
 
Zavod za kulturno dediščino ima območne enote in enota Novo mesto pokriva 
tudi regijo Posavje, zato je lahko partner v projektu.  
Fakulteta za družbene vede pa ima sedež v Novem mestu in nima nobenih 
enot, iz katerih bi bilo razvidno njihovo delovanje na območju regije Posavje, 
zato ne more biti partner v projektu. 
 

46. V tretjem poglavju razpisne dokumentacije so navedeni pogoji za prijavitelja in 
partnerje. V primeru, da gre za pravno osebo zasebnega prava, ki deluje v 
javnem interesu, je dovolj, da deluje na področju LAS Posavje. Vsekakor FOŠ 
deluje v javnem interesu, saj izobraževanje sodi v pojem javnih služb, prav 
tako vodimo v naši evidenci aktivnih študentov in diplomantov tudi osebe iz 
območja LAS. Mislimo, da lahko s to navedbo dovolj jasno dokažemo 
upravičenost do sodelovanja. Prosim vas za vašo uradno potrditev. 

 
Deluje v javnem interesu, tako kot delujejo vse fakultete na območju Slovenije. 
Ne deluje pa na območju regije Posavje, zato partner v projektu ne more biti. 

 



47. Prejeli smo dopis, posredovan vsem LAS-om, da za stroške dela (v okviru 
podukrepa 19.2 in 19.3) ni potrebno prilagati tržno primerljivih ponudb. Če 
prav razumemo, k vlogi ni potrebno prilagati plačilnih list, temveč se le-te 
predložijo kasneje.  

 
Plačilne liste se predložijo ob oddaji zahtevka za izplačilo. Ob oddaji vloge pa 
je potrebno strošek dela ovrednotiti (s številom ur, urno postavko...). 

 
 

48. Zanima nas, kako je s ponudbami za strokovno literaturo, ki še ni bila izdana 
in bi jo v okviru projekta potrebovali. 
 
V tem primeru lahko predložite tržno primerljive ponudbe za pripravo 
strokovnega vsebinskega dela literature, tri ponudbe za oblikovanje, tri 
ponudbe za tisk... 
 

49. Prosimo tudi za specifikacijo načina, kaj mora elektronska verzija vloge (na 
USB ključku)  vsebovati (podpisano in skenirano vlogo ali samo pdf, tudi oblika 
prilog nas zanima oz. če so potrebne)? 
 
Eden izmed pogojev administrativno popolne vloge je, da sta elektronska in 
tiskana različica vloge identični. Sestavni del vloge so tudi priloge, zato jih je 
potrebno priložiti.  

50. Ali se kot polna zaposlitev šteje zaposlitev osebe, ki je že invalidsko 
upokojena za 4 ure (ali gre za dvojno financiranje)?  

Oseba, ki je za 4 ure invalidsko upokojena je lahko zaposlena samo za 
polovični delovni čas in ne šteje za polno zaposlitev. Takšna oblika zaposlitve 
predstavlja 1/2 PDM.  

51. Kako se pri pogodbi o prostovoljnem delu obračunata malica in prevoz?  

Ministrstvo ni pristojno za vsebine, ki se nanašajo na predpis o prostovoljstvu 
ali delovno pravnih razmerjih.  

52.  Ali lahko zasebni zavod uveljavlja prispevek v naravi?  

Lahko, če deluje v po Zakonu o prostovoljstvu.  

53.  V povezavi z dopisom, posredovanim vsem LAS-om, da za stroške dela (v 
okviru podukrepa 19.2 in 19.3) ni potrebno prilagati tržno primerljivih ponudb, 
nas zanima še, ali se to nanaša tudi na stroške dela, ki jih uveljavljamo kot 
prispevek v naravi? Zlasti, če gre za prostovoljno delo člana naše organizacije, 
v kateri sicer ni redno zaposlen. V pretekli perspektivi in pri večini nacionalnih 
in lokalnih razpisov se prostovoljsko delo priznava in obračunava v skladu z 
Zakonom in podzakonskim pravilnikom o prostovoljskem delu. 
 



Zal je prispevek v naravi druga kategorija stroškov kot stroški dela, kot je 
razvidno tudi iz Navodil za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru 
pristopa CLLD.  
Posredovano obvestilo s strani MKGP se nanaša na stroške dela, kamor 
uvrščamo stroške plač in druge vrste plačil za opravljeno delo (pogodba o 
avtorskem delu, honorarno delo, podjemna pogodba ter delo prek 
študentskega dela). 
Za prispevek v naravi pa še vedno velja, da je potrebno pridobiti 3 ponudbe 
oz. 1 ponudbo za naročnike po ZJN, ne glede na to, da se prispevek v naravi 
zagotovi v obliki dela. 

----------------------------------------------18. april 2017--------------------------------------------- 

47. Zanima nas, v katerem primeru se podpiše tudi izjava"de minimis". V naše 
zavodu, kot nevladni organizaciji, to kaj podpisujemo oz. jo moram podpisati jaz 
osebno kot nosilka kmetijskega gospodarstva, ker smo bo v okviru projekta in 
aktivnosti določenega zavoda, na kmetijskem zemljišču v moji lasti  izvedli 
eno  manjšo investicijo.  
 
Nepovratna sredstva oz. javna podpora odobrenih operacij s strani ARSKTRP oz. 
MGRT se dodeljujejo kot pomoč po pravilu de minimis, kot je to navedeno v 54. členu 
Uredbe CLLD: 
(1) Javna podpora iz skladov EKSRP in ESPR se za podukrepa »Podpora za 
izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« in 
»Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« dodeljuje kot 
pomoč po pravilu de minimis v skladu z Uredbo 1407/2013/EU. 
(2) Javna podpora iz sklada ESRR se dodeljuje kot pomoč po pravilu de minimis v 
skladu z Uredbo 1407/2013/EU, priglašeno s Programom izvajanja finančnih 
spodbud ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020, objavljenim na 
spletni strani MGRT. 

Pomoč po pravilu de minimis se dodeljuje podjetju. Pojem »podjetje« pa je Ministrstvo 
za finance v svojem gradivu Opredelitev velikosti podjetja z vidika pravil o državnih 
pomočeh opredelilo: 
V skladu s sodno prakso Sodišča EU je »podjetje« v okviru konkurenčnega prava 
opredeljeno kot subjekt, ki opravlja gospodarsko dejavnost, ne glede na njegov 
pravni status, lastništvo, organiziranost ali način financiranja. Vsaka dejavnost, v 
okviru katere se na trgu ponujajo blago in storitve, proti plačilu, ki pokriva vsaj 
stroške, se obravnava kot gospodarska dejavnost. Gospodarska narava dejavnosti ni 
odvisna od tega, ali je subjekt ustanovljen za ustvarjanje dobička, saj tudi 
nepridobitni/neprofitni subjekti na trgu lahko ponujajo blago in storitve proti plačilu. 
Tudi status subjekta po nacionalni zakonodaji ni odločujoč. Subjekt, ki je po 
nacionalni zakonodaji razvrščen med združenja ali športne klube, se obravnava kot 
»podjetje« v kolikor opravlja gospodarsko dejavnost. Enako velja za podjetje, ki je 
formalno del javne uprave. Edino ustrezno merilo glede tega je, ali izvaja 
gospodarsko dejavnost. Razvrstitev nekega subjekta med podjetje je torej vedno 
povezana z njegovo dejavnostjo. Subjekt, ki opravlja gospodarske in negospodarske 
dejavnosti, se obravnava kot podjetje le v povezavi z gospodarskimi dejavnostmi. 
 



Končni prejemnik sredstev/upravičenec lahko na podlagi pravila de minimis pridobi 
največ do 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let oz. prejemniki 
sredstev, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, največ do 100.000,00 EUR v 
obdobju zadnjih treh proračunskih let. 
 
Da se ta kvota ne preseže, mora končni prejemnik sredstev oz. upravičenec v skladu 
s 54.c) členom Uredbe CLLD: 
Upravičenec mora k vlogi za podukrepe iz prvega odstavka 54. člena te uredbe 
predložiti: 
- pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma 

enotno podjetje prejelo v predhodnih dveh letih in v tekočem proračunskem letu; 
- pisno izjavo o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške 

in zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena 
zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih; 

- pisno izjavo, ali gre za enotno podjetje z navedbo podjetij, ki so z njim povezana, 
z namenom preveritve skupnega zneska že prejetih pomoči de minimis za vsa, z 
njim povezana podjetja. 

 
48. Potrebovali bi praktičen nasvet - od koga dobiti ponudbo za moje organizacijsko 
in administrativno delo na projektu. Od posameznika? Od podjetja?  
 

Nismo še prejeli vprašanja na to temo, vendar pa smo na eni izmed delavnic, ki jih je 
organiziral CLLD v zvezi s ponudbami za prispevek v naravi dobili odgovor, da je 3 
ponudbe mogoče pridobiti iz:  

1. Katalog obrtne zbornice 
2. Zakon o prostovoljstvu 
3. Ponudba s.p.-ja ali podjetja. 

49. Se eno vprašanje v zvezi s prispevkom v naravi: se pravi, če v okviru teh treh 
ponudb priložim namesto ene ponudbe Pravilnik o prostovoljskem delu, potrebujem 
še 2? In potem v stroškovniku navedem postavko iz najnižje ponudbe oz. iz 
pravilnika, če je ta najcenejša?  
 
Tudi za prispevek v naravi je potrebno priložiti tri ponudbe. Pravilnik o prostovoljskem 
delu (kjer je potrebno označiti člen, kjer so navedene ocenjene vrednosti 
prostovoljskega dela) je prva ponudba in priložiti je treba še dve.  
 
In ja, v stroškovnik se nato navede najugodnejša varianta. 
 
50. V razpisu je navedeno, da moramo lokalne skupnosti priložiti za investicijske 
operacije Investicijski program ali Dokument identifikacije investicijskega projekta 
(DIIP). Ga priložimo samo za investicijo ali tudi za del mehkih vsebin zunanjih 
izvajalce, prevoznikov? 
 
Uradni odgovor MKGP: V skladu z desetim odstavkom 29. člena Uredbe CLLD 
morajo biti ob oddaji vloge za operacijo izdana vsa potrebna dovoljenja, kot jih za 
izvedbo operacije določa področna zakonodaja.  



Pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije ureja Uredba o enotni metodologiji 
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 
(Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). 
V kolikor je v skladu s to uredbo za omenjen projekt priprava DIIP obvezna, potem je 
DIIP potrebno priložiti ob oddaji vloge. 
 

51. Koliko lahko največ od skupne vrednosti zajema strošek vodenja in koordinacije? 
 

V Uredbi CLLD in javnem pozivu ni omejitve stroška vodenja in koordinacije. 
 
52. V primeru, da se vloga odda po pošti, do kdaj vključno jo je potrebno oddati na 
pošti? 
Če se vloga odda po pošti, se šteje, da je pravočasno oddana, če se priporočeno 
odda najkasneje 21.4.2017 (datum poštnega žiga ne sme biti kasneje kot 
21.4.2017). 
 

53. Glede potrdil, ki jih je potrebno predložiti k razpisni dokumentaciji, so se nam 
pojavila še nekatera vprašanja, in sicer: 

 
- potrdilo pristojnega davčnega urada o poravnanih davkih in prispevkih: na 
kateri dan - na dan 31.3.2017? 
 
Priložiti je potrebno originalno dokazilo pristojnega organa (FURS), da imajo 
vlagatelj in partnerji poravnane davke in prispevke, določene z zakonom, ki ni 
starejše od 30 dni od datuma oddaje vloge na javni razpis. 
 
- dokazilo o registraciji: je to izpis iz sodnega registra? 
 
Priložiti je potrebno dokazilo o registraciji vlagatelja in partnerjev - velja tudi 
dokazilo, natisnjeno iz elektronskega poslovnega registra RS –ePRS. 
(www.ajpes.si/prs). 
 
- letni računovodski izkaz: bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov 
ali oboje? 
 
Oboje. 

 
 

http://www.ajpes.si/prs

