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1. SPLOŠNO 

 
V dokumentu so predstavljena navodila o pogojih financiranja Operativnega programa Slovenija-
Hrvaška 2007-2013 (OP SI-HR) za vodilne partnerje/projektne partnerje (VP/PP) ter za nacionalne 
kontrolorje.  
 
Če se v zvezi z upravičenostjo izdatkov pojavi vprašanje, na katerega ni mogoče odgovoriti na podlagi 
tega dokumenta, se je treba posvetovati z imenovanimi nacionalnimi kontrolorji ali s Skupnim 
tehničnim sekretariatom (STS). 
 
Povrnjenih izdatkov ni dovoljeno financirati iz nobenih drugih sredstev Skupnosti ali javnih sredstev. 
 
Poleg tega morajo biti vsi izdatki – neodvisno od kategorije stroškov – v skladu z 
nacionalnimi/regionalnimi predpisi in predpisi EU ter morajo imeti pravno podlago (pogodbo itd.).  
 

Vsi izdatki za povračilo morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

• biti morajo razvidni iz odobrene prijavnice, vseh potrjenih dopolnitev, in odobrenih sprememb; 

• nastati morajo med trajanjem operacije (kot je določeno v Pogodbi o sofinanciranju); 

• nastali so pri projektnemu partnerju, ki jih je tudi plačal (partner je naveden v Pogodbi o 
sofinanciranju)1; 

• se neposredno nanašajo na operacijo, so nujni za izvedbo operacije ter so skladni s cilji 
operacije; 

• so v skladu z načeli učinkovitosti, gospodarnosti in ekonomičnosti vseh dodeljenih sredstev; 

• so bili dejansko plačani2 (dokazilo o plačilu) in so bili knjiženi (jih ni mogoče preklicati in/ali 
povrniti);  

• jih je posamezni projektni partner za obravnavano obdobje prikazal v računovodskih izkazih;  

• so dokumentirani z originalnimi računi ali drugimi računovodskimi listinami enakovredne 
dokazne vrednosti3, ki ustrezajo veljavnim predpisom; 

• so razvrščeni v ustrezno kategorijo stroškov4, kot so opisane v tem dokumentu, ter so bili 
načrtovani v finančnem načrtu odobrene operacije. 

 
Zagotoviti je treba ustrezno revizijsko sled. 
 
Predpogoji za upravičenost, določeni v predpisih EU, OP SI-HR, kakor tudi v nacionalnih/regionalnih 
predpisih, ki so strožji od pogojev v nadaljevanju, ostanejo nespremenjeni. 
 
Pravila Komisije glede upravičenosti izdatkov je mogoče najti v Uredbi Komisije (ES) št. 718/2007 in 
njenih dopolnitvah, členu 89 in 34.  
 
Opozoriti je treba, da seznam morda ni popoln.   
Drugi pomembni dokumenti: 

• Operativni program Slovenija-Hrvaška 2007-2013 in  

• Priročnik za izvajanje projektov (PIP). 

                                                           
1
 Izdatki, ki temeljijo na računih (ali računovodskih listinah z enako dokazno vrednostjo kot računi), ki niso naslovljeni na 

projektnega partnerja, se pravi izdatki, ki izhajajo iz plačil, ki niso v breme samega projektnega partnerja, ter stroški, ki jih v 
končni fazi ni plačal projektni partner, niso upravičeni do sofinanciranja. 
2
 Imenovani nacionalni kontrolor mora brez izjem preveriti ali so bila vsa plačila izvedena. 

3
 V Sloveniji morajo biti računovodske listine, kadar je to mogoče, opremljene z opombo, da se nanašajo na Operativni 

program Slovenija-Hrvaška 2007-2013 in morajo imeti ločeno računovodsko kodo. Na Hrvaškem lokalne skupnosti in 
njihove enote niso zavezane odpreti dodatnega bančnega računa. Vsi ostali morajo imeti ločeno računovodsko kodo. 
4 Vsak izdatek mora biti razvrščen v eno izmed določenih kategorij stroškov v sistemu ISARR. 



 4 

2. UPRAVIČENI IZDATKI PO KATEGORIJAH STROŠKOV 

Za OP SI-HR so bile določene naslednje kategorije stroškov: 

 
1. Stroški osebja 
2. Stroški zunanjih izvajalcev 
3. Investicije 
4. Administrativni stroški (splošni stroški) 

 

2.1 STROŠKI OSEBJA 

 
Stroški osebja vključujejo izdatke za: 
• Izdatke za stroške dela (plače) osebja, zaposlenega pri vodilnem partnerju (VP)/projektnem 

partnerju (PP), ki sodelujejo pri operaciji,  
• potne stroške in dnevnice osebja, zaposlenega pri vodilnem partnerju (VP)/ projektnem 

partnerju (PP), ki sodelujejo pri operaciji.  
 
Za osebje štejejo člani projektne skupine, ki so z VP/PP podpisali pogodbo o rednem delovnem 
razmerju. Iz navedenega razloga se lahko ta kategorija stroškov nanaša le na zaposlene v 
organizacijah VP/PP, ki sodelujejo pri operaciji. 
 
Stroški dela javnih uslužbencev niso upravičeni do sofinanciranja, če izhajajo iz predpisanih 
pristojnosti javnih organov ali vsakodnevnega vodenja, spremljanja in nadzora s strani organa (npr. 
priprava operacije kot naloga enote javne uprave v skladu s statusi organizacije). 

2.1.1 Splošna načela 

 
Z operacijo povezani stroški osebja, vključno s socialnimi prispevki, ki so nastali v organizaciji VP/PP, 
so upravičeni do sofinanciranja pod naslednjimi pogoji: 
 

• biti morajo razvidni iz odobrene prijavnice, vseh dopolnitev k priloženih prijavnici in vseh 
odobrenih sprememb; 

• temeljijo na in so podprti s pogodbami o zaposlitvah; plačila ali storitve v denarni vrednosti, 
opravljene za ali plačane zaposlenemu brez pravne podlage (npr. začasna nadomestila, nagrade) 
niso upravičene do sofinanciranja; 

• so dokumentirani. 
 
Tako so do sofinanciranja upravičene bruto plače (vključno z dejansko plačanimi socialnimi prispevki, 
pripadajočimi davki, delovnimi prispevki) in drugi prejemki5 ter stroški potovanj, če imajo formalno 
pravno podlago in če vključujejo z operacijo povezane stroške. 
 
Upoštevati je mogoče samo dejanske (tj. dejansko plačane) stroške, ki jih je mogoče dokazati s 
pomočjo plačilnih listov ali z drugo podobno dokumentacijo. 
 
Nadalje je treba poudariti, da mora biti skupni znesek stroškov dela sorazmeren z izobrazbo in 
usposobljenostjo človeških virov ter količino dela, opravljenega v okviru operacije. 

                                                           
5
 Prejemki osebja so upravičeni do sofinanciranja, če so povezani z operacijo in ne z običajnimi vsakodnevnimi nalogami 

vodenja in predpisanimi pristojnostmi upravičencev. Ne sme biti dvojnega financiranja. 
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2.1.2 Posebna pravila 

 
Javni uslužbenci (npr. zaposleni na univerzi, državni uradniki) lahko pri izvajanju operacije sodelujejo 
na dva možna načina: 
 

a) Delo opravljajo v času rednega delovnega razmerja in med delovnim časom 
 

V tem primeru mora biti javni delodajalec, ki uslužbenca uradno razporedi na delo v okviru 
operacije, vodilni partner/projektni partner (VP/PP) in lahko nato zaprosi za sofinanciranje 
plače (na podlagi ustreznega poročila o opravljenem delu). 

 
b) Za javnega delodajalca, ki hkrati nastopa tudi v vlogi projektnega partnerja, opravljajo delo 

izven rednega delovnega časa 
 

V tem primeru je potrebno zagotoviti ustrezno pravno podlago. Delo je potrebno opraviti 
izven rednega delovnega časa (npr. ob vikendih ali praznikih). Nadomestilo za tako opravljeno 
delo poravna javni delodajalec, ki lahko nato zaprosi za povračilo plačila iz sredstev IPA/ESRR. 
Ti stroški se štejejo kot "stroški dela", zato je potrebno pri njihovem obračunu upoštevati 
pravila, opredeljena v tem sklopu, zlasti glede višine nadomestila (npr. javni uslužbenec, ki 
izven rednega delovnega časa moderira delavnico, ki jo organizira javni delodajalec). 

 
Izdatki za plače javnih uslužbencev, soudeleženih pri projektu in zaposlenih pri organizacijah, ki se 
financirajo iz nacionalnega, regionalnega ali občinskega proračuna, se štejejo za upravičene, pod 
pogojem, da je iz njihove pogodbe o zaposlitvi ali iz drugega ustreznega dokumenta jasno razvidno 
sledeče:  
 

- Vloga in naloge ter obseg dela in nalog v okviru operacije,  
- Obdobje zaposlitve v okviru operacije, 
- Določilo, da projektno delo ni financirano iz nobenih drugih javnih sredstev (ni dvojnega 

financiranja).  
 
Izdatki za malico in potne stroške se štejejo za upravičene v skladu z ustrezno nacionalno zakonodajo.  
 
Stroški zaposlenih (plače) 
 
a) Stroški zaposlenih, ki se nanašajo na zaposlene z že obstoječo pogodbo 
 
Če je oseba, ki je v okviru operacije zaposlena za polni delovni čas, se štejejo skupni izdatki za 
upravičene. V tem primeru mora vsaka oseba pripraviti mesečno poročilo o opravljenem delu (glej 
Prilogo 1).  
 
b) Stroški zaposlenih, ki se nanašajo na zaposlitev/napotitev na delo v okviru operacije za krajši 
delovni čas 
 
V primeru zaposlenih, ki so v okviru operacije zaposleni za krajši delovni čas, je potrebno o 
opravljenem delu pripraviti podrobna poročila, in sicer s pomočjo časovne evidence, v kateri je 
navedeno ime, zadevna operacija, datum/čas in dejavnost (glej Prilogo 2). Posamezna oseba mora 
časovno evidenco podpisati, s čimer potrjuje število ur, opravljenih v okviru operacije. Poleg tega 
mora to evidenco podpisati tudi direktor ali katera koli druga odgovorna oseba. S tem podpisom 
direktor dodatno potrdi, da gre za zaposlitev pri operaciji, in dejstvo, da ne prihaja do dvojnega 
plačevanja aktivnosti, opredeljenih na časovni evidenci.  
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Urne postavke se izračunajo po naslednjem modelu: 
 
                                    Bruto plača za ustrezno leto v evrih 
Letna urna postavka = ------------------------------------------------------- 
 
                                            uradne delovne ure  
 
ali 
 
                           Bruto plača za ustrezen mesec v evrih 
Mesečna urna postavka = ------------------------------------------------------- 
                                          uradne delovne ure  
                       
 
Izračun temelji na 40-urni tedenski delovni obveznosti. Če oseba dela manj kot 40 ur tedensko, je 
treba izračun ustrezno prilagoditi. 
 
Plačo je dovoljeno izračunati tudi na podlagi dejanskih izdatkov.  
 
Upoštevajte, da: 
  
bruto plača = neto plača delavca + pripadajoče dajatve delavca in delodajalca + pripadajoči prispevki 
delavca in delodajalca. 

 
Potrebno je poudariti, da število opravljenih ur ne more preseči meje, določene v nacionalni 
zakonodaji. 

 

Stroški osebja za potovanja in nastanitve 

 
V okviru operacije je mogoče zahtevati le povračilo potnih stroškov in nastanitve za osebje, zaposleno 
pri VP/PP in v skladu z veljavnimi predpisi. Na splošno javni uslužbenci upoštevajo pravila svoje 
organizacije, medtem ko zasebni VP/PP upoštevajo pravila javne organizacije, ki zagotavlja 
nacionalno javno sofinanciranje.  
 
Če v zgoraj navedenih organizacijah ni drugače določeno, se uporabljajo naslednja pravila. Vsa 
odstopanja od pravil je treba temeljito upravičiti: 

• Uporabiti je treba najbolj gospodaren način prevoza. Izjeme od omenjenega načela je treba 
ustrezno utemeljiti. 

• Stroški za namestitve so sprejemljivi, če spadajo v srednji cenovni razred. Višje cene je treba 
ustrezno utemeljiti. 

• Operativni sestanki morajo potekati na programskem območju. Potni stroški zunaj območja 
programa6 so upravičeni do povračila le, če so razvidni iz odobrene prijavnice oziroma jih je 
vnaprej odobril STS/OU (prošnja je na voljo na STS). 

• Dnevnice7 so upravičene do povračila, če so v skladu s pogoji, ki veljajo za javne organe zadevne 
države članice. Čas službene poti, na katerem temelji dnevno izplačilo, mora biti utemeljen z 

                                                           
6
 Da bi bili potni stroški zunaj območja programa upravičeni, je treba dokazati, da je bilo potovanje nujno potrebno za  

zadevno operacijo ter da je bilo potovanje vnaprej odobreno (navedeno v prijavnici oziroma ga je predhodno odobril 
STS/OU). 
7
 Dnevnice za potovanja in namestitev so upravičene, če jih VP/PP dejansko izplača delavcu. 
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dejstvi (npr. trajanjem dogodka) in se mora ujemati z dokumentacijo o službeni poti (npr. 
urnikom letala).  

• Strošek letalske karte je upravičen do povračila, če je razdalja večja od 400 km in pod pogojem, 
da je bila kupljena karta za ekonomski razred. Če je razdalja manjša od 400 km, je povračilo 
upravičeno le, če gre za najcenejši način prevoza. 

• Uporaba zasebnih8 ali službenih avtomobilov je dovoljena le, če gre za najbolj gospodaren način 
prevoza ali pomeni znaten prihranek časa. Sprejemljiva je le zakonsko določena kilometrina. 

 

Dokumentacija 

 
Potni stroški in stroški nastanitve so upravičeni do povračila le, če so pravilno dokumentirani in 
evidentirani: 
 

• Potni stroški in stroški nastanitve morajo biti dokumentirani z računi, ki prikazujejo stroške za 
vsako posamezno osebo in službeno pot; 

• Vsaka službena pot mora biti dokumentirana s pravilno izpolnjenim potnim nalogom, vključno s 
priloženimi računi, tj. dokazili o nastalih stroških (hotelskim računom, vozovnico, prepustnico 
itd.); 

• Upravičiti je treba namen vsake službene poti ter priložiti dokazilo o udeležbi na zadevnem 
dogodku (npr. vabilo, prijavnico, seznam udeležencev, potrdilo o udeležbi, fotografije itd.). 
Utemeljitev mora biti jasno navedena v časovnicah posameznika; 

• Dokazilo o plačilu. 

 
 
Potni stroški in stroški nastanitve za zunanje izvajalce 
 
Potni stroški in stroški nastanitve za zunanje izvajalce morajo biti vključeni v njihove pogodbe. Izdatki 
za prevoz zunanjih izvajalcev morajo biti navedeni pod kategorijo "stroški zunanjih izvajalcev". 
 

2.2 STROŠKI ZUNANJIH IZVAJALCEV 

 
Ta kategorija stroškov zajema stroške storitev, ki jih v okviru operacije opravijo zunanji sodelavci in so 
povezane z operacijo.  
 
Stroški zunanjih izvajalcev so upravičeni do sofinanciranja, če VP/PP ne razpolaga z ustreznimi kadri 
in/ali ni dovolj usposobljen za opravljanje nalog, povezanih z vodenjem projekta (npr. finančno 
upravljanje, koordinacija, administracija itd.) in za naslednje aktivnosti: 
 

• izdatki za organizacijo dogodkov (npr. sestankov, konferenc, usposabljanja, delavnic in 
seminarjev), ki so neposredno povezani s ciljem operacije; izdatki lahko vključujejo 
najemnino za prostore in opremo, stroške potovanj in nastanitev, prevode in simultano 
prevajanje – če je potrebno, gradivo/prospekte in stroške pogostitve do razumne višine); 

• stroški študij, raziskav, priprave načrtov, usposabljanja itd.; 
• stroški obveščanja javnosti in informiranja, objavljanja in promocije rezultatov projekta (npr. 

publikacij, brošur, sporočil za javnost, oglasov, glasil, spletnih strani itd.); 
• stroški prevoza blaga ali udeležencev;  
• stroški prevodov dokumentov/gradiva; 

                                                           
8
 V primeru uporabe zasebnega avtomobila lahko izdatek znaša največ do višine uradne nacionalne kilometrine. 
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• najemnina za opremo predstavlja upravičeni izdatek, če je neposredno povezana s cilji 
sofinanciranega projekta; višina najemnine ne sme preseči nakupne cene opreme. 

Upravičene finančne in revizijske storitve: 
• stroški pravnega svetovanja, notarski stroški, davčno svetovanje, če so neposredno povezani 

z izvedbo projekta; 
• storitve nadzora in revizije, če jih je zahteval OU; 
• stroški bančnih garancij, v kolikor jih zahteva nacionalna zakonodaja ali zakonodaja 

Skupnosti. 
 

2.2.1 Splošna načela 

 
Izdatki za zunanje storitve (strokovnjake/svetovalce, blago in storitve na splošno) s spodnjega 
seznama so upravičeni pod naslednjimi pogoji: 
- Upoštevati je treba pravila o javnem naročanju9; obvezna je popolna dokumentacija o javnem 

naročilu (če dokumentacija ni predložena, se stroški ne bodo šteli kot upravičeni). 
- Delo v okviru zunanjih storitev je bistvenega pomena za operacijo. 
- Bistveno je primerjati stroške in ekonomsko učinkovitost, kar pomeni, da morajo biti cene 

zunanjih izvajalcev v razumnih mejah. Cena za dan dela nad 800 evrov mora biti jasno razložena, 
da je upravičljiva. 

- Cene so odvisne od stopnje izkušenosti in usposobljenosti.  
- VP/PP ne more biti pogodbeni dobavitelj (izvajalec ali podizvajalec, ki zagotavlja storitve in 

izdelke proti plačilu).  
- Delavci VP/PP in organizacije VP/PP ne morejo nastopati ali biti plačani kot zunanji izvajalci za 

delo, ki ga opravijo pri operaciji. 
- Kadar se najame zunanje izvajalce, je obvezna pravna podlaga (pripravljena mora biti jasna 

pogodba/dokumentacija s specifikacijo storitev povezanih z operacijo). 
 
Za pogostitve (catering) veljajo naslednja pravila: 

• konkretni dogodki morajo biti razvidni iz odobrene prijavnice, vseh potrjenih dopolnitev, in 
odobrenih sprememb; 

• predložiti je treba dokumentacijo o udeležencih (listo prisotnosti); 

• stroški pogostitev za interne delovne sestanke med projektnimi partnerji niso upravičeni do 
povračila; 

• sprejemi z večerjo so dovoljeni samo v izjemnih primerih za zunanje dogodke (dogodki morajo 
biti razvidni iz prijavnice, vseh potrjenih dopolnitev, in odobrenih sprememb); 

• upoštevati je treba posebna pravila na nacionalni ravni. 
 
Vodilni partner/projektni partner (VP/PP) ne more delovati kot dobavitelj (izvajalec ali podizvajalec, 
ki zagotavlja storitve in proizvode proti plačilu). Osebe, ki so zaposlene pri vodilnem 
partnerju/projektnem partnerju (VP/PP), in organizacije, ki so v funkciji vodilnega 
partnerja/projektnega partnerja, ne morejo pri delu, opravljenemu v okviru operacije, delovati kot 
zunanji strokovnjaki ali biti za to plačani.  
 
Stroški storitev zunanjih izvajalcev niso upravičeni, če je plačilo navedeno kot odstotek od skupnih 
stroškov projekta ali posameznih dejavnosti, razen če VP/PP takšno plačilo utemelji z dejansko 
vrednostjo opravljenega dela ali storitev.  
 
Da bi bili izdatki upravičeni, je treba upoštevati naslednje: 

                                                           
9
 Glej tudi poglavje 3.3 o javnem naročanju. 
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Izdatki za zunanje izvajalce vključujejo stroške dela posameznikov, ki delajo na projektu na podlagi 
vsake druge pogodbe razen pogodbe o rednem delovnem razmerju pri VP/PP. Do povračila so 
upravičeni vsi davki in prispevki, ki so v skladu z zakonodajo, ki velja za različne vrste dela, ter so bili 
dejansko zaračunani VP/PP (razen povračljivega DDV, če obstaja).  

VP/PP bo zaradi izpolnjevanja pogojev glede resničnosti, pravilnosti, uspešnosti in učinkovitosti za 
zunanje sodelavce ali organizacije predložil naslednja dokazila: 

 
- dokazila, povezana z izbirnim postopkom za posameznika ali organizacijo (javni razpis ali primerjava 

prejetih ponudb) – zahteva se jih le enkrat ob predložitvi ustreznega zahtevka za izplačilo; 
- kopijo pogodbe (zahteva se jo le enkrat ob predložitvi ustreznega zahtevka za izplačilo);  
- evidenco o opravljenem delu, če je to potrebno;  
- račun ali drugo računovodsko listino z enako dokazno vrednostjo;  
- dokazilo o plačilu. 
 
VP/PP mora hraniti in na zahtevo predložiti vso dodatno dokazno dokumentacijo in/ali izdelke, ki 
dokazujejo izvedbo in obseg storitev opravljenih po pogodbi: na primer vabilo, program, listo 
prisotnosti, vzorce gradiva razdeljenega udeležencem, fotografije, brošure, publikacije, glasila, 
študije, analize itd.  
 

2.3 INVESTICIJSKI STROŠKI 

 
Ta kategorija vključuje izdatke za: 

• nakup opreme; 

• gradbena dela; 

• nakup zemljišč; 
 
Investicije so upravičene le, če so bile navedene v prijavnici in jih je kot take dejansko odobril 
Nadzorni odbor programa. 
 
Nacionalni kontrolorji so zadolženi za izvajanje pregledov investicij projektnih partnerjev na kraju 
samem. 

2.3.1 Investicije v opremo 

 
Razlikovati je treba med različnimi vrstami opreme: 

1. premična oprema (ki se jo premika – npr. osebni računalniki, pohištvo); 
2. nepremična oprema (vgrajena, pritrjena na mestu) 

 
VP/PP mora opraviti naročilo, izbor najboljšega ponudnika in sam nakup v skladu s postopkom, ki ga 
določajo ustrezni predpisi o javnem naročanju10. 
 
Upravičeni izdatki za opremo vključujejo plačilo vseh stroškov, ki so potrebni za to, da se sredstvo 
usposobi za načrtovano uporabo: 

• nakup opreme; 

• posebni stroški, povezani z nakupom opreme (npr. dostava, upravljanje ali montaža). 
 

                                                           
10
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Kupljena oprema mora biti jasno označena z nalepkami/ploščicami ter besedilom, kot je opisano v 
Navodilih za  informiranje in obveščanje javnosti za upravičence (točka 1.4). 
 
Razen tega veljajo različna pravila za: 

a) »administrativno« opremo (v glavnem povezano z nalogami vodenja projekta); 
b) »tehnično, z vsebino povezano« opremo (v glavnem povezano z izvedbo vsebinskega dela 

operacije). 
 
Na splošno se mora vsa oprema strogo nanašati na aktivnosti, ki se izvajajo v okviru operacije. 
Celotna cena nakupa se šteje za upravičeno le, če se predmet uporablja zgolj za aktivnosti v okviru 
operacije med celotno ekonomsko in amortizacijsko življenjsko dobo predmeta. V vseh ostalih 
primerih so upravičeni zgolj stroški amortizacije.  
 
Če pa se oprema ne uporablja izključno za namene projekta, se lahko projektu dodeli samo 
sorazmerni delež dejanskih stroškov. Ta delež je treba izračunati v skladu z nepristransko, utemeljeno 
in ustrezno metodo. Tak primer je na primer, kadar naložbo uporablja osebje, ki za operacijo dela s 
skrajšanim časom. 
 
Primer: 

Primer izračuna za računalnik A:  

Potencialni upravičeni stroški: 144  

% časa, ki ga projektu nameni uslužbenec, ki uporablja računalnik: 50% 

Končni upravičeni strošek: 72  

 

Poleg tega mora biti oprema bistvenega pomena za izvedbo operacije, uporabljati se mora le za ta 
namen in biti kupljena med trajanjem upravičenosti operacije. 
 
Spodaj so našteta nekatera posebna pravila za različne vrste opreme: 
 
a) Administrativna (pomožna) oprema11 
 
Ta kategorija zajema nakup opreme, ki ni neposredno povezana s cilji operacije in se ne uporablja 
zgolj za namene operacije. Primer takšnega izdatka je nakup osebnega računalnika. V tem primeru je 
upravičeni strošek amortizacija za obdobje trajanja projekta. Celotni strošek amortizacije je 
upravičen, če projekt traja enako dolgo ali dlje kot traja amortizacijska doba12. 
 
Osebni računalniki in stroški, povezani s fiksnimi telefonskimi linijami, so upravičeni 
(proporcionalnost med številom zaposlenih in računalniško opremo mora biti zagotovljena – npr. ne 
sme biti več osebnih računalnikov, kot je zaposlenih). Prenosni računalniki in mobilni telefoni so 
upravičeni le v utemeljenih primerih (potrebnost in učinkovitost). 
 
 
 

                                                           
11

 Oprema, povezana z vnaprej določenimi aktivnostmi/delovnimi sklopi, vodenjem projekta in informiranjem & 

obveščanjem javnosti. 
12

 Glej tudi poglavje 2.3.1.1 o amortizaciji. 
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b) Tehnična oprema 
 
Ta kategorija zajema izdatke za investicije, ki so neposredno povezane s cilji operacije. V tem primeru 
je lahko upravičen izdatek v višini celotne nakupne cene. 
 
Posebna »tehnična« programska oprema, tehnični instrumenti, osebni računalniki, mobilni telefoni, 
prenosni računalniki, pisarniško pohištvo, tiskalniki itd. štejejo kot upravičeni, če so povezani z 
vsebino in so bistvenega pomena za doseganje ciljev  operacije. 
 

Dokumentacija 
 
Investicija v opremo je upravičena le, če je pravilno dokumentirana in evidentirana z: 

• originalnimi računi ali drugimi listinami z enako dokazno vrednostjo; 

• dokazilom o plačilu (bančnim izpiskom); 

• dokumentacijo, ki se nanaša na postopke javnega naročanja13; 

• dokazilom o prevzemu in namestitvi opreme. 
 

2.3.1.1 Amortizacija 

 
Stroški amortizacije so upravičeni do sofinanciranja le, če sam nakup že ni bil sofinanciran iz drugih 
sredstev EU ali nacionalnih sredstev. Stroški amortizacije sredstev morajo biti neposredno povezani z 
zadevno operacijo, nastati pa so morali med trajanjem operacije.  
 
Za opremo, ki jo ne bodo uporabljali projektni partnerji ali ciljne skupine projekta po zaključku 
operacije in če je ekonomska življenjska doba opreme daljša od trajanja projekta, so upravičeni zgolj 
stroški amortizacije. V tem primeru bodo upravičeni stroški amortizacije v obdobju trajanja operacije. 
Oprema mora biti kupljena v času izvajanja operacije ter  za namene operacije. Odstotek amortizacije 
mora biti skladen z nacionalnimi pravili ali notranjimi pravili partnerjev.  
 
Strošek amortizacije za opremo je upravičen pod naslednjimi pogoji: 

- Strošek amortizacije se izračuna v skladu z ustreznimi računovodskimi pravili; 
- Strošek je naveden v bilanci stanja ali na seznamu osnovnih sredstev; 
- Strošek amortizacije za opremo ne presega nakupne cene opreme; 
- Uveljavlja se sorazmerni delež stroškov amortizacije glede na uporabo opreme;  
- Amortizacijo se v vsakem vmesnem poročilu partnerja zaračuna v sorazmernem deležu; 

celotne vrednosti stroškov amortizacije, ki se nanaša na celotno trajanje operacije, ni mogoče 
uveljavljati v enem samem obdobju; 

- Znesek (odstotek in trajanje) je preverljiv. 
 
Za izračun amortizacije so potrebni naslednji podatki: 

• strošek in opis kupljenega osnovnega sredstva; 

• datum nakupa; 

• število let obračunavanja amortizacije osnovnega sredstva14; 

• % uporabe opreme izključno za namene operacije glede na življenjsko dobo osnovnega sredstva. 
 
Račun je treba predložiti pooblaščenemu nacionalnemu kontrolorju, ki ga preveri. Račun mora  biti 
ustrezno potrjen, s čimer se zagotovi, da so stroški amortizacije povrnjeni samo enkrat. 

                                                           
13

 Glej poglavje 3.3 o javnem naročanju. 
14

 V skladu z nacionalno računovodsko zakonodajo. 
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2.3.2 Gradbena dela  

 
Izdatki za gradbena dela so upravičeni, če so neposredno povezani s cilji sofinanciranega projekta. 
Vključujejo lahko plačila vseh aktivnosti, povezanih s pripravo in izvedbo gradbenih del, vključno s 
tehnično dokumentacijo o investiciji. 
 

Predložiti je treba dokumentacijo, ki se nanaša na javno naročilo, pogodbe za gradbena dela, račun(e) 
s specifikacijo(ami) opravljenih aktivnosti in porabljenega materiala, končno poročilo in uraden 
prevzem/zaključno poročilo (če ga pogodba predvideva), dovoljenje za operacijo ali potrdilo o 
prevzemu, pa tudi dokazilo o dejanskem plačilu.   
 

Dokumentacija 
 
Gradbena dela so upravičena le, če so pravilno dokumentirana in evidentirana s: 
- kopijo investicijske dokumentacije, skladne z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ za slovenske partnerje  
- kopijo dokazila o pravici izvajati dela na določeni nepremičnini 
- kopijo veljavnega in pravnomočnega gradbenega dovoljenja 
- kopijo veljavne lokacijske informacije 
- soglasjem lastnikov zemljišča 

 

2.3.3 Nakup zemljišč 

 
Nakup zemljišča mora izkazati neposredno povezavo s ciljem operacije. Nakup zemljišča je upravičen 
pod naslednjimi pogoji:  
 
a) pridobiti je treba izjavo neodvisnega revizorja ali pooblaščenega organa o tem, da nakupna cena 

ne presega tržne vrednosti; 
b) nakupna vrednost zemljišča ne sme preseči 10 % skupnih upravičenih izdatkov za operacijo, ki se 

sofinancira iz programa.  
 

Dokumentacija 
 
Nakup zemljišča je upravičen le, če je pravilno dokumentiran in evidentiran s: 

• kupoprodajno pogodbo v notarski obliki (predloženo skupaj z zahtevkom za izplačilo); 

• dokazilom o plačilu (bančnim izpiskom); 

• odobrenim zahtevkom za vpis v zemljiško knjigo; 

• pridobiti je treba izjavo neodvisnega revizorja ali pooblaščenega organa o tem, da nakupna cena 
ne presega tržne vrednosti. 

 
 

Primer: Izračun upravičenih stroškov za nakup zemljišča  
 
Partner bi rad zahteval povračilo naslednjega izdatka: 
   Skupni stroški zemljišča                 125.000 € 
   Drugi upravičeni stroški operacije                 200.000 € 
   Skupaj stroški                                 325.000 € 
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Predpostavka: 
Partner bi rad zahteval povračilo upravičenih stroškov za nakup zemljišča v maksimalni višini, 
ki znaša 10 % skupnih upravičenih stroškov operacije. 
 
Primer izračuna: 
 
        A=(b/c)*d 
Ali:  A=(200.000/0,9)*0,1=22.222,22 
Pri čemer je: A = upravičeni stroški nakupa zemljišča 
         B = drugi upravičeni stroški operacije  
         C = delež drugih upravičenih stroškov v okviru skupnih upravičenih stroškov (90 %, kar 
znaša 0,9) 
         D = delež upravičenih stroškov nakupa zemljišča (10 %, kar znaša 0,1)  
 
Razlika, ki znaša 102.778 € (125.000 € - 22.222 € = 102.778 €), predstavlja znesek 
neupravičenih stroškov za nakup zemljišča. 
 

 
 

2.4 ADMINISTRATIVNI STROŠKI 
 
V okviru te kategorije razlikujemo dve vrsti  izdatkov: 

• neposredni administrativni stroški: stroški, ki jih je mogoče izrecno (v celotnem znesku) pripisati 
operaciji; 

• posredni administrativni stroški (»splošni stroški«): stroški, ki jih ni mogoče brez obsežnega 
spremljanja in vodenja računov identificirati in pripisati neposredno operaciji (npr. elektrika, 
najemnina in ogrevanje pisarn, ki niso bile vzpostavljene zgolj za namene operacije. Določi se 
sorazmerni delež, ki se nanaša na operacijo glede na število opravljenih ur na operaciji). 

 
Maksimalna višina administrativnih stroškov lahko znaša 25 % skupnih neposrednih upravičenih 
stroškov operacije. 
 
Za izračun in predstavitev administrativnih stroškov sta na voljo dve možnosti: 
 

• če PP zahteva vračilo administrativnih izdatkov v skupnem znesku, ki ne presega 7 % 
neposrednih stroškov operacije, ki lahko vplivajo na raven režijskih stroškov, je mogoče 
uporabiti metodo pavšala. Dokumente, ki dokazujejo administrativne izdatke, hrani zadevni 
PP in  jih ni potrebno  predložiti poročilu partnerja.  

 

• Če pa je delež administrativnih izdatkov PP višji od 7 % in nižji od 25 % glede na neposredne 
stroške operacije, ki lahko vplivajo na raven režijskih stroškov, je treba vse izdatke v celoti 
dokumentirati v vsakem vmesnem poročilu partnerja.  

 
 

2.4.1 Neposredni administrativni stroški 
 
Neposredni administrativni stroški so upravičeni, če so v skladu z naslednjimi splošnimi načeli: 

• gre za neposredne stroške (ki jih je mogoče izrecno pripisati operaciji); 

• so dejansko nastali in so bili plačani; 

• so utemeljeni z izdanimi računi ali računovodskimi listinami enakovredne dokazne vrednosti; 
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Primeri upravičenih neposrednih administrativnim stroškov: 

• stroški prostorov, ki se nanašajo izključno na zadevno operacijo in ustrezajo kvadraturi prostora, 
uporabljenega za namene operacije.  

• stroški, kot so telefonski klici, poštnina, stroški kopiranja in pisarniškega materiala, ki se nanašajo 
izključno na zadevno operacijo. 

 
 

Dokumentacija za neposredne administrativne stroške: 
 
Neposredni administrativni stroški so upravičeni do sofinanciranja samo, če so pravilno 
dokumentirani in evidentirani z: 

• Dokumenti o izbiri izvajalca (na zahtevo je potrebno predložiti vso pripadajočo dokumentacijo, ki 
se nanaša na postopek izbire, iz katere je razvidno upoštevanje predpisov o javnem naročanju); 

• Naročilom storitve ali pogodbo; 

• Originalnimi računi; 

• Dokazilom o plačilu. 

 
 

2.4.2 Posredni administrativni stroški 

 
Posredni administrativni stroški so upravičeni, če so v skladu z naslednjimi splošnimi načeli: 
 

• stroške je nemogoče neposredno pripisati zadevni operaciji; 

• sorazmerno porazdeljeni posredni administrativni stroški morajo izhajati iz izvajanja zadevne 
operacije; 

• stroški morajo biti pravilno dokumentirani z računovodskim gradivom in občasno preverjeni; 
 
 
Primeri ključev: 

o ključ »število ljudi, ki delajo na operaciji / število ljudi, ki delajo v partnerjevi 
organizaciji ali na oddelku«; 

o ključ »število ur, porabljenih za operacijo / število vseh opravljenih ur v organizaciji 
ali na oddelku«; 

o ključ »kvadratura, ki jo uporabljajo zaposleni, ki delajo pri operaciji / kvadratura 
stavbe, v kateri se nahaja organizacija ali oddelek«. 

 
 
Primeri upravičenih posrednih administrativnim stroškov: 
 

• računovodski stroški – če gre za zunanje računovodstvo (npr. knjigovodstvo, vodenje plač); 

• pisarniški material in storitve (npr. fotokopiranje, pošiljanje pošte, telefon, faks, internet); 

• najemnina za prostore, vzdrževanje, ogrevanje, voda, elektrika; 

• računovodski stroški (če zunanji) 

Dokumentacija za posredne administrativne stroške: 

 
Posredni administrativni stroški so upravičeni do povračila le, če so pravilno dokumentirani in 
evidentirani: 
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• izračun je treba narediti sorazmerno glede na dejanske stroške na podlagi ustrezno 
utemeljenega, pravičnega in nepristranskega ključa za delitev, ki mora ostati enak skozi celotno 
obdobje trajanja operacije; 

• originalnimi računi; 

• dokazilom o plačilu. 

 
Stroški, ki so že vključeni v katerokoli drugo kategorijo stroškov, neposredno pripisljivo projektu, ne 
morejo biti vključeni v to kategorijo.  
 

2.4.3 Drugi stroški, ki so upravičeni v okviru administrativnih stroškov 

 
Drugi stroški, ki so upravičeni v skladu s splošnimi načeli in predpisi ter so potrebni za izvedbo 
operacije in ki jih je treba razporediti v kategorijo administrativnih stroškov: 

1. stroški finančnih transakcij v tujino med PP; 
2. bančni stroški za odprtje in vodenje računa ali računov, če je za izvajanje operacije treba 

odpreti posebni račun ali račune; 
3. stroški garancij: stroški garancij, ki jih nudi banka ali druga finančna institucija, so upravičeni 

do tiste mere, kot jih predpisuje nacionalna zakonodaja ali zakonodaja Skupnosti; 
 

Vsi drugi stroški v okviru finančnih stroškov, ki niso omenjeni zgoraj (npr. kazni, denarne sankcije, 
obresti), niso upravičeni do povračila. 
 
 

3. DRUGE ZAHTEVE GLEDE UPRAVIČENIH IZDATKOV 
 

3.1 PRIHODKI/PREJEMKI15 
 
Prihodek se lahko opredeli kot plačila uporabnikov. Prihodek se lahko ustvari bodisi z uporabo 
infrastrukture ali katero koli aktivnostjo, ki vključuje prodajo ali najem zemljišča ali zgradb. Prejemki 
zajemajo sredstva, pridobljena iz naslova prodaje, najemnine, prejemke za storitve, za prijavnine ali iz 
naslova drugih enakovrednih postavk, ki se ustvarijo v okviru operacije, oziroma v obdobju 
sofinanciranja te operacije.  
 
V skladu s predpisi Skupnosti upravičeni izdatki operacije, ki ustvarja prihodek/prejemek, ne smejo 
preseči stroškov, zmanjšanih za prihodke. Zato je treba zagotoviti, da se prihodke, ustvarjene v okviru 
operacije med njenim izvajanjem, pa tudi prihodke, ustvarjene v petih letih po njeni izvedbi, odšteje 
od stroškov operacije, s tem pa se ustrezno zmanjša financiranje. 
 
Upravičene stroške je treba zmanjšati za prihodke/prejemke, ustvarjene v okviru operacije. Za 
prihodke/prejemke šteje naslednje: 

• prihodki/prejemki, ustvarjeni iz participacij (npr. za delavnice), oglasov, prihodki od prodaje knjig 
in brošur, zakupa, najemnin, prejemkov, storitev in nadomestil ali drugih podobnih dejavnosti; 

• prihodki v nedenarni obliki. 
 
 
 

                                                           
15

 Prihodka se ne sme zamenjevati z dobičkom. Nadalje, prihodki se upoštevajo le pri projektih, ki so sofinancirani v okviru 
1. javnega razpisa.  
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Prihodke/prejemke je mogoče upoštevati na dva načina: 

• Vnaprej izračunani prihodki: v tem primeru mora biti v prijavnici navedena prva ocena 
morebitnih prihodkov, o katerih je treba stalno poročati v vmesnem poročilu partnerja. Poleg 
tega morajo višino ustvarjenih prihodkov spremljati in potrditi nacionalni kontrolorji.  

• Prihodki, ki niso izračunani vnaprej: v tem primeru je treba vse prihodke, ustvarjene v 5 letih 
od zaključka operacije, odšteti od skupnih izdatkov. Prihodke je treba spremljati samo v tem 
obdobju. 

 
Zgoraj navedena pravila o prihodkih/prejemkih ne veljajo za projekte, ki so predmet predpisov o 
državni pomoči. 
 
 

3.2 DDV 

 
Pri tej vrsti izdatka upoštevajte, da za DDV velja naslednje: 

• NI UPRAVIČEN IZ OPERACIJE (je povračljiv). V tem primeru je partner evidentiran kot davčni 
zavezanec in opravlja dejavnosti, za katere ima pravico do vračila celotnega zneska DDV. 

 

• JE UPRAVIČEN IZ OPERACIJE (ni vrnjen v celoti ali je vrnjen le v enem delu). V tem primeru je 
DDV dejansko plačal projektni partner. DDV kot upravičeni izdatek je treba pri operaciji 
načrtovati in ga je treba upoštevati v vsakem zahtevku za povračilo/izplačilo.  

 

                            

                                                                                                                        

                             

                                                                                                                         

                               
 
a) DDV je v celoti upravičen: 

• če partner NI identificiran za namene DDV. 

• Če je partner identificiran kot davčni zavezanec in sodeluje v operaciji ali delu operacije, 
ki predstavlja neobdavčljivo ali/in iz davka izvzeto dejavnost, za katero nima pravice do 
odbitka DDV. 

 
b) DDV je le delno upravičen: 

• Če je partner identificiran kot davčni zavezanec in sodeluje v operaciji ali delu operacije, 
ki predstavlja neobdavčljivo ali/in iz davka izvzeto dejavnost, za katero nima pravice do 
odbitka DDV ter obdavčljivo dejavnost, pri kateri ima pravico do odbitka DDV. 
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Če je DDV upravičen do sofinanciranja (deloma ali v celoti), je treba prvemu Vmesnem poročilu 
partnerja predložiti podpisano in žigosano izjavo o DDV statusu. Če pride med izvajanjem operacije 
do spremembe DDV statusa, je treba pri prvem naslednjem vmesnem poročilu partnerja predložiti 
novo Izjavo o DDV statusu. 
 
 

3.3 JAVNO NAROČANJE 

 
Da se izdatki štejejo za upravičene, je potrebno upoštevati pravila o javnem naročanju in zagotoviti 
popolno dokumentacijo o javnem naročilu. 
 
Na splošno je potrebno upoštevati Direktivo 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. 
marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev: to zajema 
načine, ki omogočajo spoštovanje načela enakopravnosti kandidatov, zagotavljajo zadostno 
obveščanje javnosti in uporabo ustreznih meril za dodelitev sredstev in izbiro projektov. 
 
Javne organizacije ali organi, urejeni na osnovi javnega prava, morajo uporabljati pravila javnega 
naročanja. V vsakem primeru je potrebno strogo upoštevati pravila o javnem naročanju, da bi se 
naročila o izvajanju storitev kot tudi naročila o nakupu opreme in materiala štela kot upravičena. Ta 
pravila veljajo tudi za pravne osebe, ustanovljene na osnovi zasebnega prava, ki delujejo kot 
upravičenci v projektu, saj so jim bila dodeljena javna sredstva. 
 
V okviru tega programa veljajo za vse upravičence v zvezi z oddajo javnih naročil za izvajanje storitev, 
dobavo blaga in gradbena dela določbe iz Poglavja 3, Dela 2, Naslova IV Uredbe (ES, Euratom) št. 
1605/2002 in iz Poglavja 3, Dela 2, Naslova III Uredbe (ES, Euratom) št. 2342/2002 kot tudi Odločba 
Komisije C(2007) 2034 o pravilih in postopkih, ki se uporabljajo za storitvene, nabavne in gradbene 
pogodbe, ki jih financira splošni proračun Evropskih skupnosti za namene sodelovanja s tretjimi 
državami, z izjemo dela II.8.2. 
 
Nabavljeno blago in materiali morajo izvirati iz Skupnosti ali države upravičenke pomoči IPA ali 
države, ki je upravičena do sredstev na podlagi Evropskega instrumenta sosedstva in partnerstva, ali 
države članice Evropskega gospodarskega prostora (19. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1085/2006 in 
njenih dopolnitvah). Izraz "poreklo" je opredeljen v ustrezni zakonodaji Skupnosti o pravilih izvora 
blaga za carinske namene.  
 
Standardne pogodbe in operativna navodila so priložena k "Praktičnemu priročniku za postopek 
sklepanja pogodb v okviru zunanjih ukrepov ES", ki je objavljen v Odločbi Komisije C(2007) 2034. 
 
V »Praktičnem priročniku za izvajanje postopkov javnih naročil, ki se v okviru zunanjih dejavnosti 
financirajo iz skupnega proračuna Evropskih skupnosti« so opredeljene mejne vrednosti in s tem 
povezani postopki, kot je predstavljeno v tabeli 1. Podrobnejše informacije so na voljo v Praktičnem 
priročniku za izvajanje postopkov javnih naročil, ki se v okviru zunanjih dejavnosti financirajo iz 
skupnega proračuna Evropskih skupnosti in v Navodilih za upravičence (upravičeni izdatki) za 
slovenske in hrvaške partnerje. 
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Tabela 1: Finančne mejne vrednosti in z njimi povezani postopki 
 

STORITVE ≤ 20.000 EUR >20.000 EUR < 300.000 EUR ≥ 300.000 EUR 

Ena sama 
ponudba 

Okvirne pogodbe ali  
Konkurenčni postopek s pogajanji 

Mednarodni omejeni 
postopek  

BLAGO ≤20.000 EUR > 20.000 EUR < 100.000 
EUR 

> 100.000 EUR < 
300.000 EUR 

≥350.000 EUR 

Ena sama 
ponudba 

Konkurenčni postopek 
s pogajanji ali Okvirne 

pogodbe 

Lokalni odprti postopek 
ali Okvirne pogodbe 

Mednarodni odprti 
postopek  

GRADBENA 
DELA 

≤ 20.000 EUR > 20.000 EUR < 300.000 
EUR 

> 300.000 EUR < 
5.000.000 EUR 

≥ 5.000.000 EUR 

Ena sama 
ponudba 

Konkurenčni postopek 
s pogajanji 

Lokalni odprti postopek  Mednarodni odprti 
postopek, Mednarodni 

omejeni postopek  

 
 

Dokumentacija, potrebna pri postopkih javnega naročanja: 
 
V zvezi z dokumentacijo, ki jo mora za dodelitev javnega naročila pripraviti projektni partner, si 
oglejte:  

• za storitve Del 3 Praktičnega priročnika za postopek sklepanja pogodb v okviru zunanjih 
ukrepov ES; 

• za blago Del 4 Praktičnega priročnika za postopek sklepanja pogodb v okviru zunanjih ukrepov 

ES;  

• za gradbena dela Delo 5 Praktičnega priročnika za postopek sklepanja pogodb v okviru 

zunanjih ukrepov ES; 
 
ter ustrezne priloge k posameznim delom. 

 
 
Nacionalni kontrolorji in OU/STS lahko ob pregledu na licu mesta kadarkoli preverijo celotno 
dokumentacijo, ki se nanaša na postopek javnega naročanja. 
 

3.4 PRAVILA GLEDE INFORMIRANJA IN OBVEŠČANJA JAVNOSTI 

 
Stroški informiranja in obveščanja javnosti so upravičeni do sofinanciranja. Podrobna pravila 
programa s tem v zvezi so navedena v Navodilih za  informiranje in obveščanje javnosti za 
upravičence (na voljo na spletni strani www.si-hr.eu). 
 
Izdatki na tej postavki lahko zajemajo naslednje stroške: 

a) stroške, povezane z vsemi vidiki promocije in obveščanja javnosti o sami operaciji  
b) stroške, povezane z organizacijo in udeležbo na seminarjih/konferencah in sestankih 

 
 
a) Stroški, povezani z vsemi vidiki promocije in obveščanja javnosti o sami operaciji  
 
Primeri takih stroškov: 

• stroški priprave ali posodobitve spletne strani; 
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• stroški, povezani z oblikovanjem in izdelavo reklamnega gradiva, brošur in publikacij; 

• stroški, povezani z usmerjenimi oglaševalskimi akcijami (npr. oglasi, medijske objave) 
 
b) Stroški, povezani z organizacijo in udeležbo na seminarjih/konferencah in sestankih 
 
Primeri takih stroškov: 

• stroški organizacije (npr. najemnina za prostore); 

• pogostitev/catering16; 

• splošni prevoz; 

• participacije za udeležbo na konferencah. 
 
 

Dokumentacija: 

• dokumenti, ki se nanašajo na postopke o javnem naročanju;  

• pogodba ali naročilnica; 

• račun ali druga računovodska listina enakovredne dokazne vrednosti; 

• dokazilo o plačilu (bančni izpisek); 

• druga dokumentacija, ki utemeljuje upravičenost, kot je tiskano gradivo, brošura, knjiga, članek, 
itd. 

 

3.5 DRŽAVNA POMOČ  

 
Če bi lahko podpora operaciji ali njenim delom pomenila državno pomoč, morajo upravičenci pri 
pripravi poročil spoštovati ustrezno veljavno zakonodajo in navodila pristojnih ministrstev. 
 

4. OKVIRNI SEZNAM NEUPRAVIČENIH IZDATKOV 

 
Naslednji seznam vsebuje pregled nekaterih neupravičenih izdatkov. Prosimo upoštevajte, da ta 
seznam ni popoln. Zato se izdatkov, ki niso navedeni, NE avtomatično upošteva za upravičene 
izdatke. 
 
V skladu s 34(3). členom in 89(2). členom Uredbe Komisije (ES) št. 718/2007 in njenih dopolnitvah 
naslednji izdatki niso upravičeni:   
 

(a) davki, vključno z davki na dodano vrednost; 
(b) carine in uvozne dajatve ali katere koli druge dajatve; 
(c) nakup zemljišča, če presega 10% skupnih upravičenih izdatkov za zadevno operacijo, najem 

ali zakup zemljišča, in nakup, najem ali zakup obstoječih zgradb; 
(d) globe, kazni in stroški sodnega postopka; 
(e) stroški poslovanja, razen kadar je drugače določeno v okvirnih sporazumih z mednarodnimi 

organizacijami; 
(f) rabljena oprema; 
(g) bančni stroški, stroški za garancije in podobni stroški; 

                                                           
16

 Opomniti je treba, da mora biti pogostitev/catering v zmernih mejah in v skladu z običajnimi standardi v posamezni državi 
partnerici. Pretirana pogostitev ne šteje kot upravičen izdatek. Vse pogostitve/catering morajo biti dokazljivi s seznamom 
udeležencev ter izjavo o namenu dogodka. 
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(h) stroški za menjavo valute, stroški in izgube zaradi tečajne razlike, ki se nanašajo na kateri 
koli del posebnih kontov za tečajne razlike, ter drugi izključno finančni stroški; 

(i) prispevki v naravi; 
(j) obresti za dolgovane zneske. 
 
 

• Kateri koli izdatki, izplačani pred ali po upravičenem obdobju operacije, kot je opredeljeno v 
pogodbi o dodelitvi subvencije; 

• Izdatki za dejavnosti, ki se izvajajo izven programskega območja, razen če le-ti niso potrebni za 
izvedbo projekta in jih je odobrila STS/OU ali SNO; 

• Izdatki, ki niso neposredno povezani z vodilnim upravičencem (VP) ali njegovimi partnerji (z 
izjemo majhnega projektnega sklada);  

• Izdatki na računih, ki so izdani tretjim strankam, in tako te stroške ne nosi vodilni upravičenec ali 
njegovi partnerji; 

 
 
Okvirni seznam neupravičenih stroškov projekta:  
 

• predmeti kot so darila (rože, voščilnice); 

• podizvajalske pogodbe, pri katerih je plačilo opredeljeno kot odstotek od skupnih stroškov 
operacije, razen če je takšno plačilo utemeljeno s sklicevanjem na dejansko vrednost 
opravljenega dela ali opravljenih storitev;  

• stroški nastanitve; 

• davek za nakup nepremičnin; 

• nakup umetnin; 

• plače za osebje (vključno z javnimi uslužbenci) za izvajanje rednih dejavnosti (običajne 
vsakodnevne naloge upravljanja in z zakonom predpisane zadolžitve zaposlenega), ki se plačujejo 
iz nacionalnega/regionalnega ali občinskega proračuna ;  

• posebne nagrade in bonitete za zaposlene; 

• za izdelke, ki se štejejo kot avtorska dela, za katera vodilni partner ali njegovi projektni partnerji 
ne morejo zahtevati povračila, izhajajočega iz avtorskih pravic; 

• neplačani delni zneski na računih (npr. nadomestilo za škodo, plačila stroškov garancije, 
gotovinski popusti, rabati, itd.); 

• provizije in dividende, plačilo za ustvarjeni dobiček; 

• nakup poslovnih deležev in delnic, s katerimi se trguje na borzi; 

• globe, kazni in stroški sodnih sporov; 

• menjalniške provizije in izgube zaradi menjalnih tečajev; 

• stroški za finančne transakcije znotraj ene države (nacionalne); 

• stroški za garancije z izjemo bančnih garancij ali drugih finančnih institucij v znesku, ki ga zahteva 
nacionalna zakonodaja ali zakonodaja Skupnosti. 

• članarine in honorarje za opravljene storitve, ki so v skladu s splošnimi pravili brezplačne; 

• davčno svetovanje;  

• sponzorstvo;  

• posamezne štipendije ali izdatki za formalni študij ali poklicno izobraževanje; 

• finančne nagrade. 
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5. PRILOGE 

 

Priloga 1: Mesečna časovnica  
Priloga 2: Dnevna časovnica 
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5.1 MESEČNA ČASOVNICA 

 
 

Mesečna časovnica projektnega sodelavca-ke / Mjese čni v remenski plan projektnog suradnika-ce  

            

Akronim operacije / Akronim operacije:    
            

Naziv organizacije (vodilni partner / projektni par tner) / Naziv organizacije (vodeći partner / projektni 
partner):  

   
Ime in priimek sodelavca-ke ter vloga v projektu / Ime i prezime suradnika-ce i i uloga u projektu:  

   
Mesec/ 
Mjesec :   

Leto/ 
Godina:    

            

Jedrnato opišite aktivnosti v okviru operacije za navedeni mesec (po kronološkem zaporedju)./  
Sažeto opišite aktivnosti u okviru operacije za navedeni mjesec (po kronološkom redosljedu):   

            

  
Opis dejavnosti / Opis Aktivnosti 
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Izdatki za celotno delo (projektno 
in neprojektno) v obdobju / Izdaci 
za cjelokupan rad (na projektu i 

van projekta) u razdoblju     
Izjava in podpis odgovorne osebe/  
Izjava i potpis odgovorne osobe  

                       

  Prepišite podatke iz mesečnega 
plačilnega lista/ 
Prepišite podatke iz mjesečne platne 
liste 

             

      Izjavljam, da podatki v časovnici odražajo resnično 
in pravilno količino  
opravljenega projektnega dela v mesecu./ 
Izjavljujem da podaci u vremenskom planu 
odražavaju stvarnu i pravilnu količinu. 

 

       

  Številka dokumenta / 
Broj dokumenta 

          

          

  Leto/Godina                 

  Mesec/Mjesec       

Izjavljam tudi, da podatki o izdatkih za celotno 
mesečno delo odražajo resnično in pravilno višino 
vseh izdatkov za delo osebe, zaposlene pri 
prijavitelju izdatkov./ Također izjavljujem da podaci 
o izdacima za cjelokupan mjesečan rad odražavaju 
stvarnu i pravilnu visinu svih izdataka za rad osobe 
zaposlene kod prijavitelja izdataka. 

  

  Datum plačila/ 
Datum plačanja 

          

          

                

  

Bruto plačilo 
(BTO1)//Isplačeno 
bruto         

  Prispevki in davki  
delojemalca/Doprinosi 
i davanja posloprimca 

          
                    
                  
  

Prispevki in davki 
delodajalca/ 
Doprinosi i davanja 
poslodavca 

                  
                    
          

Ime, priimek in funkcija odgovorne osebe / 
Ime, prezime i funkcija odgovorne osobe 

  
          
  

Povračilo prevoza/ 
Dodatak za prijevoz 

          
                    

        

  

  

  
Povračilo malice/ 
Dodatak za topli 
obrok 

          

                    
                  
  Drugo* / Drugo*       

Podpis odgovorne osebe in žig organizacije / 
Potpis odgovorne osobe i pečat organizacije 

  
            
            

                    

       

 

  
 

  
      

       
  

  
      

       
                

  

* Drugi stroški dela, ki so v skladu z nacionalno 
zakonodajo in pogodbo o zaposlitvi. Obvezno 
ločeno navedite vrsto stroška./Drugi troškovi rada 
koji su u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i 
ugovorom o zaposlenju. Obavezno navedite vrste 
troškova odvojeno.               
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Datum/Datum:  

  
                
                        
  Obrazec je oblikovno in vsebinsko zavezujoč za vodilne oziroma projektne partnerje iz Slovenije. Za 

partnerje iz Hrvaške služi kot možen vzorec. / Obrazac je oblikovno i sadržajno obvezujuć za vodeće 
odnosno projektne partnere iz Slovenije. Za partnere iz Hrvatske služi kao mogući uzorak. 
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5.2 DNEVNA ČASOVNICA  

 
 

Dnevna časovnica projektnega sodelavca-ke /  Dnevni v remenski plan projektnog suradnika-ce 

           

Akronim operacije / Akronim operacije:   
           

Naziv organizacije (vodilni partner / projektni par tner) / Naziv organizacije (vodeći partner / projektni 
partner): 

  
Ime in priimek sodelavca-ke ter vloga v projektu / Ime i prezime suradnika-ce i uloga u projektu: 

  

Mesec/Mjesec :   Leto/ Godina:   
           

Vpišite dneve (datume), jedrnato opišite aktivnosti in opravljene ure namenjene delu v okviru operacije po 
posameznih dnevih./  

Upišite dane (datume), sažeto opišite aktivnosti i odrađene radne sate u okviru operacije po pojedinim danima:  
           

  
Datum /  
Datum Dan / Dan Opis aktivnosti / Opis Aktivnosti 

Števil
o ur/  
Broj 
sati 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         
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21         
22         
23         
24         
25         
26         
27         
28         
29         
30         
31         

Skupno mese čno število projektnih ur / Ukupan broj sati na projektu u mjesecu: 0 
           
           

 Upravi čeni mese čni izdatki za delo / Prihvatljivi mjesečni izdaci za rad: 

           

 
Urna postavka/Prosječni izdaci 

na sat  

Skupno mesečno 
število projektnih ur / 
Ukupno broj sati na 
projektu u mjesecu:  

Upravičeni izdatki 
za delo / 

Prihvatljivi izdaci 
za rad  

           

 0 X 0 = 0  
           
                      

  

Izdatki za celotno delo (projektno in 
neprojektno) v obdobju / Izdaci za cjelokupan 

rad (na projektu i van projekta) u razdoblju     

Izjava in podpis odgovorne 
osebe/  

Izjava i potpis odgovorne 
osobe 

                      

  

Prepišite podatke iz mesečnega plačilnega lista/ 
Prepišite podatke iz mjesečne platne liste 

            

      Izjavljam, da podatki v časovnici 
odražajo resnično in pravilno količino  
opravljenega projektnega dela v 
mesecu./ Izjavljujem da podaci u 
vremenskom planu odražavaju 
stvarnu i pravilnu količinu 

      

  
Številka dokumenta / 
Broj dokumenta 

        

        

  Leto/Godina               

  Mesec/Mjesec       Izjavljam tudi, da podatki o izdatkih 
za celotno mesečno delo odražajo 
resnično in pravilno  
višino vseh izdatkov za delo osebe, 
zaposlene pri prijavitelju izdatkov./ 
Također izjavljujem da podaci o 
izdacima za cjelokupan mjesečan 
rad odražavaju stvarnu i pravilnu 
visinu svih izdataka za rad osobe 
zaposlene kod prijavitelja izdataka 

  Datum plačila/ 
Datum plačanja 

        

        

              

  
Bruto plačilo (BTO1)//Isplačeno 
bruto       

  Prispevki in davki  
delojemalca/Doprinosi i davanja 
posloprimca 

        
                  
                
  Prispevki in davki delodajalca/                 
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  Doprinosi i davanja poslodavca                 
          Ime, priimek in funkcija odgovorne 

osebe / 
Ime, prezime i funkcija odgovorne 
osobe 

        

  

Povračilo prevoza/ Dodatak za 
prijevoz 

        
                  

        

    

Povračilo malice/ 
Dodatak za topli obrok 

        

                  
                
  Drugo* / Drugo*       Podpis odgovorne osebe in žig 

organizacije / Potpis odgovorne 
osobe i pečat organizacije 

          
          

                  

  Skupaj/ Ukupno 0     

  

  Opravljene ure/  
Odrađeni sati 

      
        
  Urna postavka/  

Prosječni izdaci na sat 
      

  #DEL/0!     
              

  

* Drugi stroški dela, ki so v skladu z nacionalno zakonodajo in 
pogodbo o zaposlitvi. Obvezno ločeno navedite vrsto stroška./Drugi 
troškovi rada koji su u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i 
ugovorom o zaposlenju. Obavezno navedite vrste troškova odvojeno.             

              
Datum/Datum:                

                      
  Obrazec je oblikovno in vsebinsko zavezujoč za vodilne oziroma projektne partnerje iz Slovenije. Za partnerje 

iz Hrvaške služi kot možen vzorec. / Obrazac je oblikovno i sadržajno obvezujuć za vodeće odnosno 
projektne partnere iz Slovenije. Za partnere iz Hrvatske služi kao mogući uzorak. 

  
  
                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


