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LIFE informativni dan 



Osnovni podatki projekta 

 

• Trajanje: 01/11/15  -  31/10/20 

 

• Vrednost: 3.898.579 EUR 

 

• Sofinanciranje: 

• 75 % EU program LIFE narava in biodiverziteta 

• 20 % MOP    



Projektno partnerstvo 

Prijavitelj:  

• Zavod RS za varstvo narave 

 

Partnerji: 

• Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj 

• Društvo Gorjanske košenice 

• PRJ Halo 

• Krajevna skupnost Dobovec 



Izhodišča 

• Ciljani okoljski problemi v projektu »Življenje traviščem« 

• Koristi projekta LIFE? 

• Umestnost uporabe programskega mehanizma LIFE? 

• Izkušnje in motivacija 

• Partner vs. vodilni partner (razlike, prednosti, izzivi) 

• Izvajanje projekta 

 

 



Ciljani okoljski problemi – stanje traviščnih 
ekosistemov v Evropski skupnosti in pomen  

• So pol-naravna območja; nastala s krčenjem gozda ob naraščanju 
gostote prebivalstva (od bronaste dobe do časov Rimljanov); (Kranjc, 2008) 

• V zmernem pasu so ena najbolj raznolikih območij: pestrost 
rastlinstva, nevretenčarjev, plazilcev, ptic, sesalcev (tudi do 80 
vrst/m2); (WallisDeVries et al., 2002) 

• V  Evropi nekoč široko razširjeno, danes pa eno najbolj ogroženih 
območij in območij z največjim upadanjem razširjenosti 

• Grožnje: 
• opuščanje / intenzifikacija rabe 
• eutrofikacija (prekomerno vnašanje hranil) 
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Travišča – primer rabe naravnih virov 

npr. Kras: (Kaligarič & Ivajnšič, 2014) 

• v 250 letih upad iz 82% pokritosti v 20% v letu 2012 

• 3,3x upad 

• zaraščanje v gozd 

• napoved: hitrost zaraščanja 2,2 km2/leto 
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Stanje po direktivi o habitatih 
za Evropsko skupnost (Leto 2013) 

80% travišč znotraj Natura 2000 območij v neugodnem stanju 
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Poročanje po direktivi o habitatih za  
R. Slovenijo (leto 2013)  
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Cilji projekta 

Izboljšanje stanja dveh prioritetnih habitatnih tipov travišč v 
neugodnem stanju:  
 

• Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh 
(* pomembna rastišča kukavičevk) 

 

• Vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom 
(Nardus stricta) na silikatnih tleh 
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Koristi projekta LIFE in umestnost uporabe 
 programskega mehanizma LIFE 

 

• Reševanje kompleksne problematike 

• Dolgoročnost ukrepov 

• Primeri dobrih praks (inovativnost, prenosljivost ..) 

• Mreženje partnerskih in drugih organizacij 

• Ciljni programskih viri financiranja, jasno procesno vodenje 

projekta 

 

 
 



Izkušnje in motivacija 

IZZIV 
CILJ 

SPODBUDA 

RAZVOJ 

PRILOŽNOSTI 

MOČ, ENERGIJA 

DETERMINACIJA 

PODPORA 



Partner v projektu / vodilni partner  

RAZLIKE PREDNOSTI 

IZZIVI 



Izvajanje projekta 

delovni sklopi 

Preparatory 
actions, 

elaboration of 
management plans 

and/or of action 
plans 

Monitoring of the 
impact of the 

project actions 
(obligatory) 

Purchase/lease of 
land and/or 

compensation 
payments for use 

rights 

Concrete 
conservation 

actions 

Public awareness 
and dissemination 

of results 
(obligatory) 

A B 

C 

D E 

Project 
management and 

monitoring of 
project progress 

(obligatory) 

F 



Izvajanje projekta 
• Upravljanje/vodenje  



Izvajanje projekta 
• Časovnica  



Izvajanje projekta 
• Mejniki  



Izvajanje projekta 
• Izdelki  



Izvajanje projekta 
• Stroški 



 Zaposleni, ki so dodeljeni za delo na projektu (npr. sklep 

o ustanovitvi skupine za projekt, pogodba o zaposlitvi). 

 

 Ure opravljene za projekt, ki izhajajo iz časovnic. 

 

 Brez časovnic 
100% zaposleni na projektu,  

delno zaposleni, če je natančen delež - odstotek naveden v pogodbi o zaposlitvi,  

zaposleni, ki dela manj kot dva dni na mesec na projektu.  

Stroški dela (Personnel costs) – 1 



Zaposleni na projektu – „additioanl personnel“ 
 

Pogodbe teh zaposlenih se ne smejo začeti pred 

podpisom “Grant agreement” in zaključiti po koncu 

projekta. 
 

Pogodba mora biti sklenjena zaradi projekta LIFE 
100% zaposlitev na projekt ali delna 

pri delni zaposlitvi na projekt mora biti natančen delež - odstotek 

naveden v pogodbi  

 

Pravilo 2% za „public body“ partnerje  

Stroški dela (Personnel costs) – 2 



Stroški dela (Personnel costs) – 3 

Letna urna postavka: 

Dejanska bruto plača z obveznimi prispevki in drugimi, z 

zakonom določenimi, stroški: 

osnovna plača,  

dodatki določeni z zakonom (minulo delo, izobrazba, položajni 

dodatek, nadurno delo, delovna uspešnost,…)  

regres,  

nadomestilo za prevoz in prehrano,  

premije – KDPZJU. 

 

NE vključuje: razne vrste refundacij, prostovoljno zavarovanje… 

 

 



Dnevnice, kilometrine, prevozi, gorivo, nočnine, cestnine, ipd. 

 

Izplačilo na podlagi potnih nalogov s prilogami (poročilo, vabilo liste 
prisotnosti, fotografije ob večjih dogodkih). 

 

Obračun na podlagi nacionalne zakonodaje in internih pravil. 

 

Smernice za prijavo projekta / Guidelines for application (glede 
obračuna kilometrine x € / kilometer) pravijo: 

 

„Travel costs: Travel costs shall be charged in accordance with the internal rules of 
the beneficiary. Beneficiaries shall endeavour to travel in the most economical and 
environmentally friendly way – video conferencing must be considered as an 
alternative. In absence of internal rules governing the reimbursement of the use of an 
organisation's own cars (in opposition to private cars) costs related to the use of these 
are to be estimated at 0.25 €/km. If only costs for fuel are foreseen, they should also 
be listed here.“ 

 

Potni stroški (Travel costs) 



•  Potni nalogi s poročilom in prilogami: 

• vabilo,  

• poročilo/zapisnik,  

• lista prisotnosti, 

• slike 

• Dokazila o izplačilu potnih stroškov zaposlenim (bančni 

izpiski oz. če je izplačano pri plači še spisek iz katerega 

je razvidni kateri PN so bili plačani. 

Potni stroški - dokazila 



 zunanji izvajalci: npr. izdelava študij, najem prostora, avta, 

stroški zunanjih strokovnjakov, analize podatkov 

 

 Izveden ustrezen postopek javnega naročanja skladno z 

zakonodajo RS. 

 

 Razpisna dokumentacija, pogodba in račun morajo imeti 

obvezno navedeno šifro in ime projekta. 

Stroški zunanjih izvajalcev  
(External assistance costs) 



• Dokumentacija izvedbe javnega naročila glede na 

vrednost naročila. 

• Pogodba z izbranim ponudnikom ali naročilnica. 

• Račun(i) ponudnika. 

• Poročilo o opravljeni in ustrezno izvedeni storitvi, 

podpisano s strani zunanjega izvajalca, če je tako 

dogovorjeno s pogodbo. 

• Dokazila o plačilu računov (bančni izpiski). 

Stroški zunanjih izvajalcev  
dokazila 



Oprema navedena v prijavnici: npr. računalniška oprema, 

GPS naprave, projektorji, fotoaparati, ... 

 

Izveden ustrezen postopek javnega naročanja skladno z 

našo zakonodajo. 

 

Razpisna dokumentacija, pogodba in račun morajo imeti 

obvezno navedeno šifro in ime projekta. 

Stroški opreme in infrastrukture  
(Durable goods) – 1 



Upravičen je celoten strošek nakupa, če se bo oprema po 

koncu projekta uporabljala v namene ohranjanja narave 

→ IZJAVA. 

 

Oprema mora biti uvrščena na seznam osnovnih sredstev 

 

Mora biti opremljena z inventarno številko in logom LIFE 

Stroški opreme in infrastrukture  
(Durable goods) – 2 



Stroški najema ali nakupa zemlje ali kompenzacija za 

upravljanje z zemljo je upravičen strošek v primeru: 

prispeva k izboljšanju, vzdrževanju in ponovni vzpostavitvi 

celovitosti mreže NATURA 2000  

če je zemlja ali če so zemljiške pravice last osebe ali 

ustanove, ki ni partner projekta ali zaposleni v okviru te 

institucije,  

učinek najprimernejši za doseganje ohranjanja zemlje in 

je kupna cena izračunana glede na dane pogoje trga; 

 

Stroški najema / nakupa zemljišča (Cost for 
land purchase/long-term lease of land) - 1 



Stroški so upravičeni če: 

prodajalec zemlje ali zemljiških pravic ni javna 
ustanova/institucija, z izjemo kratkotrajnega najema 
zemlje s strani lokalne samouprave. 

potreben vpis v zemljiško knjigo, s katerim se 
upravičeni/pridruženi partner projekta zaveže in jamči, da 
se bo zemlja uporabila za namene ohranjanja narave.  

Vpis nakupa zemlje ali zemljiških pravic v zemljiško knjigo 
pred zaključkom projekta in skladno s projektnimi pogoji 
uporabe zemlje v namene ohranjanja narave. 

Dolgoročni najem = min 20 let (najemna pogodba s 
klavzulo - glede upravljanju zemlje z namenom doseganja 
ciljev projekta).  

 

Stroški najema / nakupa zemljišča (Cost for 
land purchase/long-term lease of land) - 2 



Oprema, ki ne sodi med osnovna sredstva: drobna 

oprema za terenske aktivnosti, zaščitna terenska 

sredstva, materiali za promocijske aktivnosti. 

 

Potrošen pisarniški material sodi v kategorijo režijskih 

stroškov. 

 

Pravila za uveljavljanje te kategorije stroškov so enaka 

kot pri zunanjih izvajalcih, enaka dokazila. 

Potrošni material (Consumables) 



Vrsta stroška: mobilni telefoni, pogostitve na delavnicah 

in dogodkih, prevodi. 

 

Stroški, ki ne sodijo v nobeno drugo kategorijo – 

registracija, zavarovanje avtomobila, kotizacije za 

konference, stroški nočitve gostujočih govorcev, tiskanje 

promocijskega materiala. 

 

Pravila za uveljavljanje te kategorije stroškov so enaka 

kot pri zunanjih izvajalcih, enaka dokazila. 

Drugi stroški (Other costs) 



Pisarniški material, najemnine, elektrika, ogrevanje, 
telefoni, internet,... 

 

Dovoljen je pavšal do 7% skupnega zneska upravičenih 
neposrednih stroškov (glede na potrjeno končno 
realizacijo) brez stroška nakupa/zakupa zemljišča. 

 

Računovodska dokazila niso potrebna (knjiženje je 
možno na podlagi internega knjigovodskega naloga – 
temeljnice). 

Režijski stroški (Overheads) 



LIFE  pomaga ohranjati Slovenska travišča 


