
Spoštovani. 
 
V nadaljevanju smo vam pripravili odgovore na vprašanja v zvezi s 5. javnimi pozivom LAS ESRR. Ta 
dokument bomo posodabljali glede na zastavljena vprašanja potencialnih upravičencev. Informacije 
o javnem pozivu dobite po elektronski pošti: info@las-ppd.si ali po telefonu: 01/620 84 70, vsak 
delovnik od ponedeljka do petka med 9. in 11. uro ter med 12. in 15. uro. Zadnja vprašanja bodo 
možna do 12. 5. 2020. 
 
1.Na javni poziv LAS se namerava prijaviti s.p. Želeli bi ovrednotiti njegovo delo oz. urno postavko. 
S.p. nima zaposlenih. Kako lahko ovrednotimo stroške dela s.p. , ki ne prejema plače (nima plačilne 
liste).  
 
Stroški in dokazila za izplačilo morajo biti skladni z Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških 
za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (navodila so del spremljajoče 
dokumentacije 5. javnega poziva LAS). 
 
Kot obvezna dokazila za sofinanciranje plače je potrebno priložiti: 
- pogodbo o zaposlitvi IN drug pravni akt (npr. aneks k pogodbi, kadar to ni opredeljeno v pogodbi o 
zaposlitvi), s katerim je zaposlena oseba razporejena na delo na operaciji (ob prvem zahtevku za 
izplačilo in ko pride do spremembe); 
- mesečno poročilo (iz poročila mora biti razviden celoten delovni čas zaposlenega na mesec, 
vključno z odsotnostmi), če zaposleni opravlja delo na več operacijah, izpolni skupno mesečno 
poročilo za vse operacije in drugo delo, ki ni financirano iz operacij, v skladu s Prilogo 1 teh navodil 
(za 100% zaposlene na operacijah mesečno poročilo ni potrebno, razen če posredniški organ to 
izrecno zahteva); 
- plačilni list ALI obračunski list za posamezni mesec; 
- dogovor, sklep in poročilo o povečanem obsegu dela, če je relevantno; 
- metodologija izračuna urne postavke z navedbo datuma izplačila in podpisom odgovorne osebe 
upravičenca, če je relevantno; 
- individualni REK in skupni REK-1 obrazec ter dokazilo o plačilu (izpis iz TRR o plačilu davkov in 
prispevkov FURS-u, o plačilu zdravstvenega zavarovanja); 
- dokazilo o plačilu (izpis iz TRR o plačilu plače in drugih stroškov dela za posameznega zaposlenega);  
- sklep o nadurnem delu, če je relevantno.  
 
V primeru s.p. ni vseh obveznih dokazil. Sofinancirajo se lahko le davki in prispevki (za kar tudi dejansko 
obstaja dokazilo o plačilu) in to v delu, ko se dokaže, da je oseba delala na operaciji, ki je predmet 
sofinanciranja. 
 
2. Ali je prispevek v naravi (prostovoljno delo) upravičen strošek? 
Prispevek v naravi ni upravičen strošek. 
 
3. Kateri so upravičeni stroški in kateri neupravičeni stroški? 
Upravičeni stroški so:  
-        stroški plač in povračil v zvezi z delom (stroški plač in stroški za službena potovanja),  
-        stroški informiranja in komuniciranja,  
-        stroški storitev zunanjih izvajalcev,  
-        stroški nakupa zemljišča z objektom ali z delom objekta,  
-        stroški nakupa zemljišč,  
-        stroški gradnje in  
-        stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev. 
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Podrobneje o upravičenih stroških v Navodilih upravičencem pri izvajanju lokalnega razvoja, ki ga 
vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020, po podukrepih: 19.2 Podpora za izvajanje 
operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in 19.3 Priprava in izvajanje 
dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine (maj 2018). 
 
Neupravičeni stroški so: 
- stroški materiala, opreme in storitev, namenjenih za zasebno rabo, 
- splošni upravni stroški, 
- obresti za dolgove, 
- davek na dodano vrednost, 
- stroški priprave vloge in zahtevka za izplačilo, 
- rabljena oprema in mehanizacija, 
- štipendije in nagrade, 
- naročnine na časopise in drugo periodiko, 
- stroški izobraževanj in usposabljanj, ki niso neposredno povezani z aktivnostmi operacije, 
- stroški izdelave dokumentacije, študij, analiz, ocen, strategij in drugih podobnih raziskav, kadar 

niso neposredno povezane z določeno operacijo, 
- prispevek v naravi. 

 
Neupravičen strošek je tudi strošek, ki je nastal na podlagi računov, ki jih je upravičenec izstavil 
samemu sebi ali mu jih je izstavil partner v projektu. Zunanji izvajalci niso partnerji v projektu. 

 
POMEMBNO! 

Neupravičeni stroški so tudi: 

- stroški nastali na podlagi računov, ki jih je upravičenec izstavil samemu sebi ali mu jih je izstavil 
partner v projektu,  

- stroški, ki niso potrebni za izvedbo operacije ter niso v skladu z namenom in ciljem operacije.  
 
Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je:  
- zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali  

- zakoniti zastopnik upravičenca, ali njegov družinski član:  
- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca  

- ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot petindvajset odstotnem deležu 
udeležen  pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega izvajalca.  

 

Posredni stroški (kot so npr. najemnina, telefon, elektrika) so neupravičeni stroški. V kolikor pa 
najamete npr. prostor za izvedbo delavnice, pa je ta najem upravičen strošek. 
 

4. Prosim za odgovor ali je storitev zunanjega izvajalca za pripravo Dokumenta identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP) upravičen strošek v okviru stroškov 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, ki so upravičeni 

od 1. januarja 2014 v skladu z 28. in 71. členom Uredbe CLLD – podukrep 19.2. 



Strošek za pripravo DIIP ni upravičen strošek. 

 

5. Ali za dokazilo o višini stroškov zadošča projektantski popis del oz. izračun? 

Zadostuje projektantski popis, torej ovrednotenje predvidenega stroška. Po odobritvi vloge pa boste 

morali izvesti postopek izvora izvajalca skladno z ZJN-3 oz. boste morali slediti načelom ZJN v primerih, 

ko zakon ne predvideva postopka javnega naročanja ali ko upravičenec ni naročnik po ZJN.  

 

6. Ali je potrebno imeti več predračunov za isto storitev? Jaz sem stroške ocenila s pomočjo 

ponudnikov, a je to bolj ocena kot dejanski predračun, zato ne vem, če bo to zadostovalo. 

Za prijavo na 5. JP LAS zadostuje, da k vlogi priložite po en predračun, ponudba ali katalog… torej eno 

dokazilo s katerim ovrednotite predviden strošek.  

 

7. Če bi radi uredili manjšo zbirko – kako naj ocenim stroške postavitve zbirke, če še ne vemo koliko 

materiala bomo zbrali. 

Tukaj se boste morali pač sami odločiti. Verjetno imate nek prostor kjer planirate postavitev zbirke. 

Glede na velikost prostora ter predvidene predmete planirate npr. toliko omar toliko vitrin, polic. 

Pomagate si lahko s kakšnim projektantom, arhitektom… V kolikor bi se potem tekom projekta 

ugotovilo, da potrebujte več materiala oz. razstavnega prostora bo to potem to vaš strošek. 

 

8. Ali izvedba tečaja za izobraževanje lokalnih turističnih vodnikov, ki bo namenjena tudi mladim, 

ženskam, brezposelnim, lahko tolmačimo za vključevanje ranljivih skupin? Ali postavitev igrala za 

otroke pomeni vključevanje ranljivih skupin? 

 

Projektne aktivnosti ali rezultati morajo biti namenjeni ranljivim skupinam v kolikor želite pri tem 

kriteriju prejeti točke. V kolikor je neka aktivnost opredeljena na način, da se je lahko udeležijo vsi 

(tečaj lokalnih turističnih vodnikov) le ta potem ni specifično namenjena ranljivim skupinam. Tako 

zastavljena aktivnost pa prispeva k horizontalnemu cilju Enakost med spoloma in nediskriminacija. Da 

bi prejeli točke v okviru kriterija Vključevanje ranljivih skupin bi morali organizirati tečaj v katerega 

vključite posamezno ciljno skupino torej vabite primarno osebe iz te ciljne skupine (pri sami izvedbi pa 

se seveda lahko v tako organiziran tečaj vključijo tudi drugi če npr. vsa prosta mesta ne bi bila zasedena 

s strani predstavnikov posamezne ciljne skupine). 

Postavitev igrala za otroke je namenjena ciljni skupini mladi in je tako namenjena oz. vključuje 

aktivnosti oz. rezultate, ki so namenjeni tej ciljni skupini. Lahko npr. dodate še kakšno delavnico na 

novem igrišču kjer se npr. predstavi kakšne stare igre – s tem lahko npr. dodate še vključevanje 

starejših z medgeneracijskim povezovanjem. 


