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NAVODILA ZA IZDELAVO STROŠKOVNEGA DELA PRIJAVNICE 

 

Pri stroškovnem delu izdelave prijavnice je potrebno izpolniti priložene excelovi preglednici, 
in sicer: 

1. STROŠKOVNIK LAS DBK – stroškovnik je potrebno izdelati za vsako aktivnost. Pri 
tem se držite priporočil glede višine stroškov, ki se nahaja v prilogi razpisne 
dokumentacije. 

2. STROŠKOVNIK LEADER MKGP – stroškovnik je potrebno izdelati za vsako fazo 
(pomagate si s stroškovnikom LAS DBK – Zavihka: Faza 1 KUMULATIVA in Faza 2 
KUMULATIVA). Pri izdelavi stroškovnika morate izhajati iz omejitev pri posameznih 
vrstah stroškov v skladu s 102. členom, 11. Odstavek,  Uredbe PRP RS 2007 – 2013 
(Ur. Št. 28/15.04.2011), in sicer: 

 Stroški dela za namen koordinacije in vodenja izvedbe projekta se priznajo kot 
upravičeni, kadar predstavljajo do vključno 10% (deset odstotkov) skupnih 
upravičenih stroškov projekta; 

 Stroški promocije in obveščanja javnosti o projektu, lahko  predstavljajo  do 
vključno  20% (dvajset odstotkov) skupnih upravičenih stroškov projekta; 

 Prispevek v naravi , skladno s 54. členom  Uredbe 1974/2006/ES, se prizna kot 
upravičen strošek, kadar predstavlja do vključno 15% (petnajst odstotkov) 
skupnih upravičenih stroškov projekta; 

 Splošni stroški kot so študije izvedljivosti in strategije ter stroški, ki so 
neposredno povezani z izvedbo naložbe, kot so honorarji  arhitektom, 
inženirjem in svetovalcem, stroški pridobivanja dokumentacije in dovoljenje, se 
priznajo kot upravičeni, kadar predstavljajo do vključno 10% (deset odstotkov) 
skupnih upravičenih stroškov projekta.  
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   POMEMBNO: 

- Zneski se vpisujejo v celih vrednostih in brez decimalk. 

- Seštevki celotnih in upravičenih stroškov v obeh STROŠKOVNIKIH, MORAJO BITI 
ENAKI. 

- Seštevek postavk vodenje in koordinacije ter stroški dela za izvajanje projektnih 
aktivnosti iz »Stroškovnika Leader MKGP« mora biti enak seštevku zaposleni v 
preglednice »Stroškovnik LAS DBK«. 

- Seštevek postavk splošni stroški po 102. členu in zunanji sodelavci iz 
»Stroškovnika Leader MKGP« mora biti enak seštevku zunanji sodelavci v 
preglednici »Stroškovnik LAS DBK«. 

- Enako velja tudi za nadaljnje stroške. 
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