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1. LIFE+ Narava in biotska raznovrstnost: Cilj teme je zaščititi, ohraniti,

obnoviti, spremljati in olajšati delovanje naravnih sistemov, naravnih

habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, da bi ustavili

izginevanje biotske raznovrstnosti v EU, vključno z raznovrstnostjo

genetskih virov.

2. LIFE+ Narava bodo financirani projekti najboljših praks in demonstracije, ki

prispevajo k implementaciji direktiv o pticah in habitatih (fokus je tudi na

dolgoročnih trajnostnih investicijah v Naturo 2000).

3. LIFE+ Biotska raznovrstnost bodo podprti projekti, ki prispevajo k

implementaciji ciljev komunikacije Evropske komisije (COM (2011)244

final): Naše življenjsko zavarovanje, naš naravni kapital: EU strategija

biotske raznovrstnosti k 2020. Prijavljen projekt mora biti bodisi s področja

narave bodisi s področja biotske raznovrstnosti – prijave projektov, ki bodo

kombinacija obeh področij ne bodo upoštevane.



19.02/2013  - Publication of the call in the Official Journal 

26/06/2013 - 16:00 hours local Brussels time  Deadline for applicants 

to send proposals to Member State authorities (ie by validating and 

then submitting their proposal via eProposal)  

05/07/2013 - 23:59 hours local Brussels time Deadline for the 

Member States to forward proposals to the European Commission 

(Important: this deadline is for Member States only - applicants must 

already have validated and submitted their proposals via e-proposal 

by 26 June 2013 16:00 hours local Brussels time) 

19/07/2013 - Deadline for the Member States to comment on 

individual project proposals 

07/2013-03/2014 - Evaluation and revision of the proposals  



29/11/13: EC AWARD panel session 

19/12/13: EC dispatches Question letters to applicants  

10/01/14: Deadline for clarifications requests by applicants  

17/01/14: Deadline for applicants replies to the EC  

12/02/14: EC dispatches Revision Instruction letters to successful 

applicants  

20/02/14: Deadline for clarifications requests by applicants  

26/02/14: Deadline for revised electronic proposals to the EC  

01/04/14: LIFE Committee meeting  

04/2014- 05/2014 Signature of individual grant agreements 

01/06/2014  Earliest project start date 



Februar 2013- identifikacija ogroženih habitatov, ki ugodno 

vplivajo tudi na druge vrste

Maj 2013 MOP - izjave županov, planincev, lovcev, 

jamarjev, šol, sklada za kmetijska zemljišča

Mnenje sodnega cenilca ( zakup gozda za 20 let) 



“Conservation of Natura 2000 sites 
Kočevsko”

akronim - LIFE KOČEVSKO

šifra projekta – LIFE13 NAT/SI/000314

trajanje: 01.09.2014 – 28.02.2019
54 mesecev



BUDGET: 2,270,013 EUR

BUDGET BREAKDOWN:
EU: 1,135,006 EUR (50 %)
MKO: 681,004 EUR (30 %)

OBČINA: 73,567 EUR (cca. 3 %)
ZGS: 236,505 EUR
ZRSVN: 86,404 EUR
LUK: 57,527 EUR



BUDGET: 2,270,013 EUR

- PERSONNEL: 1,067,687 EUR (47 %)

- TRAVEL AND SUBSISTENCE: 97,334 EUR (4 %)

- EXTERNAL ASSISTENCE (MAX 35%): 633,736 EUR (28 %)

- DURABLE GOODS: 

- EQUIPTMENT: 242,110 EUR (11 %)

- LAND LEASE: 70,000 EUR (3 %)

- CONSUMABLES

- OTHER: 15,220 (0,7 %)

- OVERHEADS (MAX 7 %): 143,926 EUR (6,34 %)



BUDGET OBČINA: 367.834,00 EUR 

- PERSONNEL: 147.625,00 EUR 

- TRAVEL AND SUBSISTENCE: 4.584,00 EUR 

- EXTERNAL ASSISTENCE (MAX 35%): 134.782,00 EUR 

- DURABLE GOODS: 

- EQUIPTMENT: 53.530,00 EUR 

- LAND LEASE: /

- CONSUMABLES: 1.500 EUR

- OTHER: 1.500,00 EUR 

- OVERHEADS (MAX 7 %): 24.063,00 EUR



Pri vseh izdelkih, objavah, javnih naročilih je obvezna 

uporaba logotipa Life+, Natura 2000 in šifre projekta:

LIFE KOČEVSKO: LIFE13 NAT/SI/000314



TERMINI

Upravičenec koordinator – prijavitelj – OBČINA KOČEVJE

- Pravno in finančno ogovoren EK

- Je edini prejemnik plačil v imenu vseh upravičencev

- Z njo podpiše sporazum o dodelitvi sredstev 

- Je edina kontaktna točka Komisije

- S pridruženimi upravičenci (partnerji), sklene 

sporazum, ki določa njihovo tehnično in finančno 

sodelovanje (v devetih mesecih od pri četka 

projekta ).



TERMINI
Pridruženi upravičenci – partnerji – ZGS, ZRSVN, LUK

- Neposredno vključeni v izvedbo projekta
- Mora finančno prispevati k projektu
- Pomaga upravičencu koordinatorju izpolniti

obveznosti prijavljene v projektu
- Poroča upravičencu koordinatorju ter mu predloži

vse zahtevane dokumente in informacije
- Sodelovanje na vseh projektnih sestankih,
dogodkih, …



SKUPNE OBVEZNOSTI

- Vodijo tekoče poslovne knjige skladno z 
računovodskimi           standardi

- Ves čas projekta in še vsaj 5 let po končni donaciji 
hranijo vso ustrezno dokumentacijo, ki se nanaša na 
projekt

- Zagotavljajo, da vsi dokumenti in računi vsebujejo 
izrecno sklicevanje na projekt: 

LIFE KOČEVSKO: LIFE13 NAT/SI/000314
- Si neomejeno izmenjujejo znanja
- Ne nastopajo kot podizvajalci ali dobavitelji



Sofinancerji – MKO
- prispevajo zgolj finančno, niso neposredno vključeni v tehnično 

izvajanje projekta, niso upravičeni do prispevka EU sklenitev 

sporazuma za zagotovitev sofinanciranja – OBČINA IN MKO

Podizvajalci

- Zagotavljajo zunanje storitve

- Vsi partnerji morajo s podizvajalci sklepati pogodbe skladno s 

pravili, ki veljajo za javne razpise

- Vsi računi, ki jih izdajo podizvajalci morajo vsebovati sklic na projekt 

LIFE KOČEVSKO: LIFE13 NAT/SI/000314



NAKAZILA
Vsa nakazila se izvedejo na račun OBČINE – OBČINA nato po 
pogodbi prenakaže sredstva partnerjem –15 dni od uradnega 
prejema zahtevka.

Prvo predhodno financiranje:40%
Po podpisu sporazuma o donaciji (Grant agreement) – ŽE IZVEDENO.
Prispevek se izplača v 30 dneh od prejema zahtevka (EK�OBČINA).

Vmesno financiranje: 40%
Ko se porabi vsaj 150% predhodnega financiranja, ter komisija potrdi Midterm 
report  (vmesno tehnično poročilo z ekonomskim poročilom).
Prispevek se izplača v 90 dneh od prejema zahtevka (EK�OBČINA)

Kon čno pla čilo: 20%
Po odobritvi zaključnega poročila skupaj s finančnim poročilom, ki se odda 3 
mesece po zaključku projekta.
Prispevek se izplača v 90 dneh od prejema zahtevka (EK�OBČINA)



POROČILA EK

Začetno poro čilo (inception report) – se odda najkasneje 9 mesecev 
po začetku projekta – to poročilo ni podlaga za izplačilo; (rok: 31. 5. 
2015)

Vmesno poro čilo (mid-term report) – po porabi 150 % prvega 
predplačila; je podlaga za izplačilo; (rok: 30. 11. 2016)

Poro čila o napredku (progress reports) – po preteku vsakih 18 
mesecev od oddaje zadnjega poročila; (rok 30. 9. 2017; 31. 5. 2018)

Kon čno poro čilo (final report) – 3 mesece po zaključku projekta; je 
podlaga za izplačilo (rok: 28. 5. 2019)



UPRAVIČENI STROŠKI
- Upravičeno obdobje projekta je 1. 9. 2014 – 28. 2. 2019 – vsi stroški morajo

nastati in biti plačani v tem obdobju
- stroške se lahko uveljavlja zgolj, če so bili predvideni v projektni prijavi –

dodatne stroške se lahko uveljavlja zgolj s soglasjem vodilnega partnerja –
OBČINE

- računovodska dokazila – vsi računi opremljeni s šifro projekta LIFE
KOČEVSKO: LIFE13 NAT/SI/000314

STROŠKI DELA
– časovnice – ure iz časovnic se morajo ujemati z dejanskimi urami,

zavedenimi v sistemu beleženja prisotnosti
- stroški plač javnih uslužbencev so upravičeni le, če javni uslužbenec

nalog, ki izhajajo iz projekta, ne bi izvajal v sklopu redne dejavnosti.
- Javni uslužbenci morajo biti izrecno dodeljeni projektu in pomenijo

dodaten strošek za delodajalca – aneks k pogodbi, sklep…
- 2% pravilo – vsota prispevkov javnih organizacij za projekt mora

presegati (za vsaj 2 %) vsoto stroškov za plače državnih uradnikov,
ki se obračuna za projekt



POTNI STROŠKI
– obračunavajo v skladu z internimi pravili upravičenca. Jasno mora 

biti navedeno, da gre za pot v zvezi s projektom  + LIFE 
KOČEVSKO: LIFE13 NAT/SI/000314. Potni nalogi imajo poročila, 
liste prisotnosti...

ZUNANJI IZVAJALCI
– morajo biti izbrani v skladu z zakonodajo s področja javnega 

naročanja. Zopet sklic na LIFE KOČEVSKO: LIFE13 
NAT/SI/000314

OPREMA
– oprema, kupljena v projektu, mora biti vključena v seznam osnovnih 

sredstev upravičenca. Inventarne številke, nalepke,…

OVERHEADS
– režijski stroški – max 7 % - ne potrebujejo računovodskih dokazil



6 SKLOPOV AKCIJ

A – pripravljalne akcije

B – zakup zemljišč

C – konkretne akcije

D – monitornig vpliva projekta 

E – ozaveščanje in razširjanje rezultatov

F – vodenje in spremljanje projekta



C1 – človeška ribica in jame

C1.1 – čiščenje jam – 6x
C1.2 – zapore do jam – 6x 
C1.3 – opozorilne table – 14 x



Jame



Človeška ribica – Proteus anguinos; Foto: M. Cigoj



Idejni ukrep vzpostavitve režima-

Scheffeichloch



Idejni ukrep vzpostavitve režima-Vodna jama in 

Vodna jama 2 pri Klinji vasi



Orel belorepec – Haliaeetus albicilla; foto: M. Artnak



Triprsti detel – Picoides tridactylus; Foto: M. Cigoj



Gozdni jereb – Bonasa bonasia; Foto: Z. Turk



Divji petelin – Tetrao urugallus; Foto: M. Krapež



Belohrbti detel – Dendrocopos leucotos; 
Foto: B. Gregor



OBČINA – ODGOVORNI KOORDINATOR NA AKCIJAH:
F1 – Vodenje

- Kickoff sestanek – upravni in nadzorni odbor, vodenje…
- podrobnejši načrt izvajanja projekta - procesni in komunikacijski načrt – 5000 EUR

in računalniška oprema 2800 EUR
- podpisane partnerske pogodbe, podpisane pogodbe o zaposlitvah, aneksi, sklepi
- Inception report + ostalo poročanje – EK in ASTRALE

E1 – table LIFE Kočevsko na vhodih vseh partnerskih organizacij – 1000 EUR

A2 – javno naročilo za popis jam in človeške ribice – 23.000 EUR + 1x GPS – 400 EUR + 2x
CTD – 4500 EUR

A3 – javno naročilo za izdelavo projekta čiščenja jam in omejevanja dostopov do jam – 1500
EUR

C1 – - javno naročilo za izvedbo čiščenja jam ter omejevanje dostopa do jam – 57.000 EUR
- izdelava registra onesnaženih jam – 1000 EUR
- postavitev 3x lesena ograja, 3x kamnita ograja – 8400 EUR
- 14x postavitev tabel – 5250 EUR



OBČINA – GLAVNI POUDARKI

C4:
– dela za namestitev pregrade na vodi – 3000 EUR
– pregrada na vodi – 3500 EUR
– 500 m lesene ograje za preprečevanje dostopa živine – 600 EUR
– x opozorilne table – 480 EUR
– 3x opazovalnica – 28.000 EUR
– dela za namestitev tabel in opreme – 1500 EU
– ureditev in premestitev poti – 7000 EUR
– lesena oprema ob poti – 2600 EUR

D1: javno naročilo za spremljanje stanja HT in človeške ribice – 15.000 EUR

F3: revizijsko poročilo – 11.382 EUR



Upravni odbor projekta



Strokovni odbor projekta



Vodenje projekta


