
OZNAČEVANJE VIRA 
SOFINANCIRANJA (LEADER) 

 
 15. redni zbor članov DRSP in posvet LAS  

Matej Štepec 
marec 2019 



3.11.2018 je bil objavljen Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja 
iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 
– 2020. 

Zadnja novela Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi 
skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/18 
z dne 26. 10. 2018) predpisuje označevanje v skladu s Pravilnikom. 

 
1. Poslovna spletna stran 
2. Plakat in obrazložitvena tabla  
3. Nalepka 
4. Informacijska in komunikacijska gradiva 



podukrep M19.4 - Podpora za tekoče stroške in stroške animacije 

podukrep M19.2 - Podpora za izvajanje operacij in podukrep M19.3 - 
Sodelovanje LAS 

podukrep M19.1 - Pripravljalna podpora – se ne označuje   

- LAS in vodilni partner na svoji spletni strani  
- če LAS prejme več kot 50.000 eurov dodeljene podpore postavi obrazložitveno 

tablo na svojem naslovu in na naslovu vodilnega partnerja. Če je naslov enak, 
se postavi ena obrazložitvena tabla.  

- informacijsko in komunikacijsko gradivo 
 

Opozorilo: označujejo vsi upravičenci do podpore iz teh podukrepov (LAS, fizične 
in pravne osebe) 

 

- na poslovni spletni strani  
- s plakatom ali obrazložitveno tablo na vidnem mestu, če je višina dodeljenih 

sredstev večja od 50.000 eurov  
- informacijsko in komunikacijsko gradivo 



od vročitve odločbe do zadnjega izplačila sredstev 

 

VSI upravičenci do podpore iz ukrepa, podukrepa in 
operacije Programa razvoja podeželja 2014-2020. 

POSEBNO OPOZORILO 

simbol CLLD v okviru EKSRP ni obvezen ter ne nadomešča simbola LEADER 



Označitev vira sofinanciranja na poslovni spletni strani je 
potrebna, ne glede na višino dodeljene podpore. 

Na naslovni strani poslovne spletni strani je preko logotipov  

Ustvarjena hiperpovezava na podstran poslovne spletne 
strani, kjer so navedeni obvezni elementi označevanja. 

OPCIJSKO ! 



Obvezni elementi označevanja poslovnih spletnih strani: 
 

• naziv ukrepa, podukrepa ali operacije ali namen dodeljene podpore iz PRP 2014-
2020  

 

• simboli: 
 

 
 
 

 
• opis: 
 NAVODILA: 
 < 10.000 € cilje in pričakovane rezultate aktivnosti 
 10.000 – 500.000 € povzetek, cilje, glavne dejavnosti za doseganje ciljev ter 
 pričakovane rezultate aktivnosti 
 

 PRAVILNIK – poenostavlja zahteve:  
 < 500.000 € cilji in pričakovani rezultati ukrepa, podukrepa ali operacije 
  
• povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene Evropskemu kmetijskemu 

skladu za razvoj podeželja (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-
2020/index_sl.htm) in na spletno stran PRP 2014–2020 (www.program-podezelja.si/) 

 
 

OPCIJSKO ! 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
http://www.program-podezelja.si/


NAVODILA: 
 
10.000 – 50.000 € višina dodeljene podpore: označitev vira sofinanciranja s 
plakatom ali z obrazložitveno tablo 
> 50.000 € višina dodeljene podpore: označitev vira sofinanciranja z 
obrazložitveno tablo 
 
Obrazložitveno tablo je potrebno postaviti najmanj do zadnjega izplačila. V 
primeru, da gre za aktivnost, ki zajema naložbe, pri katerih je skupna vrednost 
presega 50.000 EUR, mora biti označitev še najmanj 5 let po zadnjem 
izplačilu. 
 
 
 
 
 

PRAVILNIK – poenostavlja zahteve: 
 
> 50.000 € višina dodeljene podpore: označitev vira sofinanciranja s plakatom ali 
obrazložitveno tablo  
     (pod 50.000 € dodeljene podpore označevanje s plakatom ni potrebno) 
 
Trajanje označitve s plakatom ali obrazložitveno tablo je obvezno od vročitve 
odločbe do zadnjega izplačila sredstev.  
Petletne obveznosti pri naložbah NI VEČ! 
 



Obvezni elementi označevanja plakata in obrazložitvene 
table: 
 

 
 

 
 

OPCIJSKO ! 

Obvezni elementi označevanja zajemajo 25 % celotne 
površine plakata ali obrazložitvene table. 

Velikost plakata in obrazložitvene table najmanj A3 (297 mm x 420 mm). 



Obrazložitvena tabla mora biti iz obstojnega materiala. 
 
Obvezni elementi označevanja na plakatu in obrazložitveni tabli so čitljivi 
in jasno razvidni. 
 
Simboli (PRP, LEADER, EU in RS) so enake velikosti. Če se uporabijo 
tudi drugi simboli (npr. simbol občine, društva, …), ki niso obvezni, morajo 
biti po velikosti enaki in po kakovosti barv enakovredni. 
 
Vir sofinanciranja s plakatom in obrazložitveno tablo se označi na vidnem 
mestu: 
• na lokaciji izvajanja ukrepa, podukrepa ali operacije, 

• na sedežu zavezanca za označevanje ali  

• na gospodarskem poslopju, ki leži na naslovu ali sedežu 

zavezanca za označevanje.  
 
 



 
PRAVILNIK in NAVODILA: 
Označevanje vira sofinanciranja ni potrebno v naslednjih primerih: 
- če je zavezanec za označevanje  fizična oseba, ki ima naslov v dvo ali 

večstanovanjski stavbi v skladu s Stanovanjskim zakonom; 
- če je s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, predpisom, ki ureja 

prometno signalizacijo in prometno opremo na cestah ali predpisom, ki 
ureja označevanje zavarovanih območij naravnih vrednot, določeno, da 
označevanje ni dovoljeno 

 



NAVODILA: 
> 10.000 € višina dodeljene podpore   
 
Nalepka se uporabi na vidnem mestu na premični opremi, najmanj do 
zadnjega izplačila. 
Samo za aktivnosti ukrepa M19 LEADER je nalepka velikosti 5 x10 cm. 
 
PRAVILNIK – poenostavlja zahteve:  
Označevanje z nalepko v okviru ukrepa LEADER ni potrebno. 
 
Potrebno je samo za naložbo v stroj ali opremo v okviru ukrepa M4 Naložbe v 
osnovna sredstva, če je višina dodeljene podpore več kot 50.000 €. 
 



 tiskana gradiva - knjižice, prospekti, bilteni, obcestni plakati, 
prispevki v tiskanih medijih, oglasi v tiskanih medijih, sporočila 
za javnost, gradiva usposabljanj in svetovanj ter predstavitve 
podukrepov PRP 2014–2020, 

  
 Obvezni elementi označevanja se navedejo na strani, kjer je uporabljen 
nacionalni ali občinski simbol. Navedba  organa, odgovornega za vsebino 
gradiva, in navedba MKGP kot organa upravljanja, pristojnega za izvajanje 
pomoči iz EKSRP se lahko navede tudi v kolofonu tiskanega gradiva.   

 
 spletna gradiva - spletne publikacije, avdiovizualna gradiva, 

gradiva usposabljanj, svetovanj in predstavitve podukrepov PRP 
2014–2020, 

 
 informativne table - obvestilne table, ki zajemajo predstavitev 

tematskih poti, lokacije ali območja (usmerjevalne table se ne štejejo kot 
informativne table), 



 avdiovizualni material - CD in DVD zgoščenke, 
 
 promocijski material - majice, darilne vrečke, USB ključki, izdelki 
domače in umetnostne obrti oziroma rokodelski izdelki, 

  
 če označevanje vira sofinanciranja na promocijskem materialu ni možno, 
se z virom sofinanciranja označi embalaža promocijskega materiala ali vizitka, ki 
se pritrdi promocijskemu materialu 

 
 
 
 
 
 
 
 prispevki na radiu in televiziji - oglasi, oddaje in serije. 

  
potrebna ustna navedba: »Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 
2014–2020.« 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

HVALA ZA POZORNOST! 
 
 

 https://www.program-
podezelja.si/sl/oznacevanje-aktivnosti 

gp.mkgp@gov.si 
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