
 

 

Ljubljana, 20. 12. 2017 

POJASNILA IN KORAKI ZA IMPLEMENTACIJO SPREMEMB UREDBE O IZVAJANJU 
LOKALNEGA RAZVOJA, KI GA VODI SKUPNOST, GLEDE PRISPEVKA V NARAVI 

I. Pojasnila sprememb, ki jih prinaša novela uredbe glede prispevka v naravi pri 
financiranju operacij iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in 
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) 

1. Odprava omejitve prispevka v naravi na največ 10 % upravičenih stroškov za zadevno 
operacijo  

Novela Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, z dne 13. 12. 2017 med 
drugim odpravlja omejitve glede dovoljene višine prispevka v naravi pri podpori za 
izvajanje operacij in financiranju dejavnosti sodelovanja lokalnih akcijskih skupin iz EKSRP in 
ESPR. Do sedaj je bil prispevek v naravi kot upravičen strošek pri financiranju iz EKSRP in 
ESPR omejen na vrednost največ 10% upravičenih stroškov operacije, sedaj pa te omejitve 
več ni. To pomeni, da lahko sedaj prispevek v naravi predstavlja tudi višji delež. Omejitev 
tako sedaj postavlja 69. člen Uredbe EU št. 1303/2013 o skupnih določbah, ki pravi, da javna 
podpora operaciji (tj. dejansko sofinanciranje s strani LAS) v nobenem primeru »ne sme 
presegati skupnih upravičenih izdatkov brez prispevkov v naravi«. Z drugimi besedami to 
pomeni, da prispevek v naravi v nobenem primeru ne more biti višji od lastne udeležbe 
prijavitelja pri financiranju projekta (če npr. LAS sofinancira 80 % operacije, lahko predstavlja 
prispevek v naravi največ 20 % vrednosti operacije).  

2. Določanje vrednosti prispevka v naravi v obliki zagotavljanja dela (prostovoljsko delo) 

Uredba po novem ureja tudi določanje vrednosti prispevka v naravi v obliki zagotavljanja 
dela tako, da ta ne sme presegati ocenjenih vrednosti ure prostovoljskega dela, kot so 
določene v predpisih, ki urejajo prostovoljstvo. Ta predpis je Pravilnik o področjih 
prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11, 60/11 in 29/16), sprejet na 
podlagi Zakona o prostovoljstvu. Pravilnik določa, da je ocenjena vrednost ene ure za 
organizacijsko delo trinajst eurov, za vsebinsko delo deset evrov in za opravljeno drugo 
prostovoljsko delo šest eurov. To pomeni med drugim tudi, da lahko LAS bistveno 
poenostavi preverjanje razumnosti stroška prispevka v naravi v obliki prostovoljskega dela, in 
sicer tako, da za ocenjevanje vrednosti stroška v razpisu preprosto določi metodo za 
določanje vrednosti prostovoljskega dela iz omenjenega Pravilnika (glej spodaj).  

  

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10787
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10787


II. Potrebni koraki za ustrezno implementacijo sprememb v javnih razpisih LAS 

1. Spremembe v besedilu javnega razpisa 

Javni pozivi LAS so že do sedaj v skladu z Uredbo določali, da je prispevek v naravi upravičen 
strošek, kar se ne spreminja, zato se v javnem razpisu le popravi oz. odstrani (morebiten) 
zapis, da prispevek v naravi ne sme presegati 10 % skupnih upravičenih stroškov zadevne 
operacije.  

V javnem razpisu je smiselno točno predpisati metodo izračuna vrednosti ure 
prostovoljskega dela v skladu z enajstim odstavkom 64. člena in šestim odstavkom 77. člena 
Uredbe. LAS lahko namreč zelo poenostavi pripravo in obravnavo vlog oz. finančnih načrtov 
glede stroška prispevka v naravi v obliki prostovoljskega dela s tem, da nedvoumno in fiksno 
določi njegovo vrednost. To naredi tako, da v javni razpis zapiše, da se za vrednotenje 
prispevka v naravi v obliki prostovoljskega dela uporabljajo določbe Pravilnika o področjih 
prostovoljnega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11, 60/11 in 29/16), in sicer je 
ocenjena vrednost ene ure prostovoljskega dela:  

- za organizacijsko delo trinajst eurov, 
- za vsebinsko delo deset evrov,  
- za opravljeno drugo prostovoljsko delo šest eurov. 

2. Obrazci (razpisna dokumentacija) 

Popravki obrazcev v razpisni dokumentaciji za ta namen praviloma niso potrebni. Obrazci 
finančnega načrta, ki so jih LAS uporabljale do sedaj, lahko praviloma ostanejo enaki, saj so 
LAS kategorijo stroška prispevek v naravi imele določeno na prejšnjih razpisih, ki so se 
financirali iz EKSRP in ESPR. Iz obrazca se odstranijo le morebitne avtomatične omejitve 
seštevka vseh stroškov v obliki prispevka v naravi na 10% vrednosti vseh stroškov operacije.  

 

 

 

 
 
 


