
 

INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI O AKTIVNOSTIH, KI 

PREJEMAJO PODPORO IZ PRP RS ZA OBDOBJE 2014 – 2020 

 
Navodila za upravičence, ki  izvajajo operacije sofinancirane iz 

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)  

 

NALOGE UPRAVIČENCEV: 

Upravičenci sprejmejo odgovornost, da bodo o izvajanju operacij komunicirali in obveščali javnostna 

poslovni spletni strani(če obstaja) in »v naravi«.  

Priporočeno je, da upravičenci hranijo vsa dokazila o izpolnjevanju obveznosti (plakate, table, 

fotografije, posnetke, »screenprint« spletnih starani ipd.) ter jih predložijo k zahtevku za izplačilo, 

kjer je to možno (npr. investicijski ukrepi 1 in 2...) 

 

OZNAČEVANJE AKTIVNOSTI 
 

TRAJANJE OBVEZNOSTI OZNAČEVANJA VIRA SOFINANCIRANJA 

Upravičenci do sredstev Programa razvoja podeželja  2014 - 2020imajo obveznost označiti vir 

sofinanciranja aktivnosti od začetka izvajanja aktivnosti, od prejema odločbe ali od podpisa pogodbe 

o dodelitvi sredstev dalje. 

Obveznost označevanja trajanajmanj do zadnjega izplačila sredstev za upravičeno aktivnost za vse 

primere, razen za naložbe nad 50.000 EUR javnih sredstev, kjer upravičenci ohranijo obrazložiteno 

tablo oz. postavijo stalno tablo še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev PRP 2014 – 2020. 

 

V KATERIH PRIMERIH SE OZNAČI VIR SOFINANCIRANJA? 

Način označevanja je odvisen od vrste aktivnosti in višine skupne javne podpore.  

 

1. Aktivnost, ki je upravičena do javne podpore 

− objava na poslovni spletni strani upravičenca, če obstaja 

 

2. Aktivnost, katere skupna višina javne podpore ne presega 10.000 EUR 

− objava na poslovni spletni strani upravičenca, če obstaja, 

−  plakat ali obrazložitvena tabla 

 

 

 

 



 
3. Aktivnost, ki privede do naložbe v premično opremo, katere skupna višine javne podpore 

presega 10.000 EUR 

− objava na poslovni spletni strani upravičenca, če obstaja, 

− plakat ali obrazložitvena tabla, 

− označitev z nalepko 

 

V primeru aktivnosti, ki privede do naložbe, katere višina skupne javne podpore presega 50.000 

EUR, se aktivnost vedno označi z obrazložiteno tablo. Premično opremo se označi tudi z 

nalepko. 

 

4. Informacijska in komunikacijska gradiva 

− označitev informacijskih in komunikacijskih gradiv 

 

KAKO SE OZNAČI VIR SOFINANCIRANJA? 
 

Vir sofinanciranja PRP 2014 – 2020 je jasno in vidno naveden na lokaciji sofinancirane aktivnosti ali 

na sedežu upravičenca. Logotipi s katerimi se označuje vir sofinanciranja PRP 2014 -2020 so 

enakovredni po velikosti in kakovosti barv morebitnim drugim navedenim logotipom. Simboli EU, RS 

so v skladu z grafičnimi standardi. 

 

POSLOVNA SPLETNA STRAN UPRAVIČENCA 

V kolikor poslovna spletna stran upravičenca že obstaja ali se vzpostavi tekom izvedbe aktivnosti se 

na spletni strani označi vir sofinanciranja kadar: 

− je razvidna povezava med namenom spletne strani ter podporo PRP 2014 – 2020 za 

upravičeno aktivnost,  

− gre za poslovno spletno stran, 

− je lastnik spletne strani upravičenec. 

 

Informacije o aktivnosti in obvezni elementi spletne strani zavzemajo najmanj 25 % (tiskane) spletne 

strani, ki je namenjena informacijam o viru sofinanciranja izvajane oz. izvedene aktivnosti.  

 

Označitev je lahko na naslovni spletni strani ali na podstrani spletne strani, v tem primeru mora biti 

na naslovni spletni strani objavljena jasna povezava (npr. simboli PRP).  

Zgolj novica, prispevek ali npr. članek, ki je namenjen promociji dejavnosti upravičenca ne zadostuje 

za izpolnitev obveznosti označevanja, spletna stran oz. spletna podstran mora vsebovati vse obvezne 

elemente označevanja. 

 

Elementi označevanja spletne strani: 

− opis aktivnosti , iz katerega je razvidna povezava med namenom spletne strani in podporo, ki 

se namenja aktivnosti, vključno z njenimi cilji in rezultati. 

− poudari se finančno podporo EU 



 
• za aktivnosti do 10.000 EUR se navede najmanj naziv, cilje, pričakovane rezultate 

aktivnosti  

• Za aktivnosti od 10.000 do 500.000 EUR se navede najmanj naziv, povzetek, cilje, glavne 

dejavnosti za doseganje ciljev ter pričakovane rezultate aktivnosti  

 
Cilj- kaj upravičenec želi doseči s to aktivnostjo/projektom. 

Rezultati- kakšen bo output/rezultat aktivnosti/projekta in kakšni bodo učinki /koristi za upravičenca 

Povzetek- kratek opis bistva projekta 

 

− simbol Evropske unije 

− obrazložitev vloge EU z izjavo: »Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira 

v podeželje« 

− prejemnik podpore iz PRP 2014 -2020 (neobvezno) 

− logotip PRP 

− za aktivnosti, ki so sofinanciranje iz naslova ukrepa LEADER, se uporabi tudi logotip LEADER 

− simbol Republike Slovenije: zastava ali grb 

− Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP 

(http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index sl.htm) in na spletno 

stran PRP (www.program-podezelja.si). 

 

PLAKAT 

se uporabi za označitev vira sofinanciranja aktivnosti, katere skupna višina javne podpore presega 

10.000 EUR.Upravičenec namesto plakata lahko uporabi obrazložitveno tablo.  

Kadar višina javne podpore presega 50.000 EUR, mora upravičenec obvezno uporabiti obrazložitveno 

tablo.  

 

Plakat je najmanj velikosti  A3 (297 x 420 mm). Podatki na plakatu morajo biti čitljivi. Elementi 

označevanja zajemajo najmanj 25 % plakata. V primeru zbledelega oz. poškodovanega plakata se ga 

ustrezno popravi.  

 

Plakat se izobesi na vidnem mestu za javnost (npr. vhod v zgradbo, gospodarski objekt). 

 

Plakate upravičenec dobi v Razvojnem centru Srca Slovenije (Jerebova  ulica 14, 1270 Litija). 

 

Elementi označevanja plakata: 

− naziv aktivnosti  

− simbol Evropske unije 

− obrazložitev vloge EU z izjavo: »Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira 

v podeželje« 

− logotip PRP 

− za aktivnosti, ki so sofinanciranje iz naslova ukrepa LEADER, se uporabi tudi logotip LEADER 

− simbol Republike Slovenije: zastava ali grb 

NALEPKA 



 
se uporabi za označitev aktivnosti, ki privede do naložbe v premično opremo, katere skupna višina 

javne podpore presega 10.000 EUR. 

Nalepka se uporabi na vidnem mestu na premični opremi, vendar tako, da ne ovira delovnega 

procesa. Nalepka mora biti na premični opremi še najmanj do zadnjega izplačila. V primeru da se 

nalepka obrabi, je potrebna zamenjava le te.  

 

Na nalepki se ustrezno navede sofinancirana aktivnost – naziv naložbe oz. premične opreme.  

 

 

 

Glede na velikost premične opreme se uporabi temu ustrezno dimenzijo nalepk.  

Dimenzije nalepk: 

1. 15 x 7,5 cm 

2. 20 x 10 cm 

3. 25 x 12,5 cm  

4. 5 x 10 cm (za aktivnosti ukrepa LEADER) 

 

Nalepke upravičenec dobi v Razvojnem centru Srca Slovenije (Jerebova  ulica 14, 1270 Litija). 

 

Elementi označevanja nalepk: 

− simbol Evropske unije 

− obrazložitev vloge EU z izjavo: »Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira 

v podeželje« 

− logotip PRP 

− za aktivnosti, ki so sofinanciranje iz naslova ukrepa LEADER, se uporabi tudi logotip LEADER 

− simbol Republike Slovenije: zastava ali grb 

− naziv aktivnosti. 

 

 

OBRAZLOŽITVENA TABLA 

Obrazložitveno tablo upravičenec lahko postavi, kadar sofinancirane aktivnosti iz PRP 2014 – 2020 

pridejo do: 

− naložbe, katere skupna višina javne podpore presega 10.000 EUR,  

− naložbe v premično opremo, katere skupna višina javne podpore presega 10.000 EUR  

 

Naložbe predstavljajo: gradnja, pridobitev, vključno z zakupom, ali izboljšanje nepremičnin; nakup ali 

zakup nove mehanizacije in opreme; naložbe v neopredmetena sredstva: pridobitev ali razvoj 

računalniške programske opreme ter pridobitev patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih 

znamk… 

 



 
Obrazložitvena tabla mora biti iz obstojnega materiala, zgolj plastifikacija plakata ne zadostuje 

kriterijem table.V primeru zbledele oz. poškodovane table se jo ustrezno popravi. Podatki na tabli 

morajo biti čitljivi.  

 

Upravičenec po lastni presoji izbere najbolj primerno velikost table zagotoviti pa je potrebno kriterij 

najmanjdimenzije A3 (297 x 420 mm). 

 

Elementi označevanja zajemajo najmanj 25 %celotne površine obrazložitvene table.  

 

Obrazloživeno tablo se postavi na za javnost dobro vidnem mestuna lokaciji sofinancirane aktivnosti  

ali na sedežu upravičenca. Kot sedež upravičenca se štejejo tudi gospodarska poslopja na tem 

naslovu.  

 

V primeru, da ima upravičenec omejitve, zaradi česar ne more označiti potrebnih lokacij (npr. živi v 

večstanovanjskem objektu, omejitve zaradi prometnih ali drugih predpisov) mu označitev ni 

potrebna, mora pa hraniti razloge za omejitve. 

 

Obrazložitveno tablo je potrebno postaviti najmanj do zadnjega izplačila. V primeru, da gre za 

aktivnost, ki zajema naložbe, pri katerih skupna vrednost presega 50.000 EUR, mora biti označitev še 

najmanj 5 let po zadnjem izplačilu.  

 

Elementi označevanjaobrazložitvene table: 

− naziv aktivnosti 

− simbol Evropske unije 

− obrazložitev vloge EU z izjavo: »Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira 

v podeželje« 

− logotip PRP 

− za aktivnosti, ki so sofinanciranje iz naslova ukrepa LEADER, se uporabi tudi logotip LEADER 

− simbol Republike Slovenije: zastava ali grb 

 

 

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA GRADIVA 

Upravičenec do sredstev PRP 2014 – 2020 označi informacijska in komunikacijska gradiva, ki so 

sofinancirana iz sredstev PRP 2014 – 2020. 

 

Publikacije (kot so knjižice, prospekti in bilteni) in plakati o ukrepih in dejavnostih, ki jih sofinancira 

EKSRP, vsebujejo na naslovni strani označitev vira sofinanciranja. Publikacije vključujejo sklicevanje 

na organ, odgovoren za vsebino, in na organ upravljanja, določen za izvajanje pomoči iz EKSRP in 

zadevne nacionalne pomoči.  

 

Za informacije, ki so dostopne prek elektronskih sredstev (spletnih strani, baz podatkov za možne 

upravičence) ali kot avdiovizualno gradivo, se smiselno uporabljajo logotipi in slogani.  



 
 

Tiskana gradiva oziroma prispevki v tiskanih medijih 

Tiskana gradiva, gradiva usposabljanj, svetovanj in predstavitve v okviru 1.1, 1.2, 2.1, 3.2, M16 in 

Leader vsebujejo elemente označevanja na naslovni strani (prednja stran zunanjega ovitka), če je 

uporabljen tudi nacionalni ali regionalni simbol. Pri tem naj bodo jasno vidni vsi zahtevani elementi 

označevanja. V primeru, da nacionalni ali regionalni simbol ni uporabljen na naslovni strani pa se 

zahtevani elementi označevanja označijo na tisti strani, kjer so omenjeni simboli navedeni.  

Z elementi označevanja so označeni tudi jumbo plakati, prispevki in oglasi v tiskanih gradivih, 

sporočilih za javnost, plakati in podobni tiskani materiali oz. gradiva, ki so namenjeni obveščanju 

javnosti in je priprava in objava sofinancirana iz sredstev PRP 2014 – 2020. 

 

Tiskana gradiva vključujejo tudi sklicevanje na organe, odgovorne za vsebino informacij, in na organ 

upravljanja, določenega za izvajanje PRP 2014 – 2020, to je MKGP. Sklicevanje na organe ni nujno na 

naslovni strani, temveč je ustrezno tudi ob podajanju vsebinskih informacij (npr. v kolofonu). 

Upravičenci lahko uporabijo naslednjo predlogo: »Za vsebino je odgovoren____________________ 

(naziv organizacije). Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja  RS za 

obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.« 

 

Priporoča se (ni obvezno), da se v primeru označevanja vabil, elektronskih sporočil, dopisov, 

dokumentacije javnih naročil in javnih natečajev, ki nastanejo v povezavi z izvajanjem aktivnosti, 

upoštevajo določila tega poglavja.  

 

Informativne table 

V primeru postavitev informativnih tabel (tematske poti, lokacije ali območja ipd.) se uporabi 

zahtevane elemente označevanja na sami info.tabli, kot je opredeljeno med elementi označevanja v 

nadaljevanju. V primeru usmerjevalnih tabel je označitev z virom sofinanciranja priporočljiva, ni pa 

obvezna.  

 

Avdiovizualni material 

Avdiovizualni material (CD, DVD, ipd.) se označi z elementi označevanja, ki so navedeni v 

nadaljevanju. Ustrezno se označi tudi vsa gradiva, ki so na voljo le v spletni verziji oziroma na spletu.  

Elementi označevanja se navedejo na naslovni strani (prednja str. zunanjega ovitka), če je uporabljen 

nacionalni ali regionalni simbol. V primeru da nacionalni ali regionalni simbol ni uporabljen na 

naslovni strani pa se zahtevani elementi označevanja označijo na tisti strani, kjer so omenjeni simboli 

navedeni.  

 

Promocijski material  

Kadar gre za promocijski material (majice, darilne vrečke, USB ključki, izdelki domače in umetnostne 

obrti oz. rokodelski izdelki ipd.) se uporabi elemente označevanja, če je to možno. V kolikor to ni 

možno, se lahko označi zgolj embalažo ali pritrdi vizitke, kjer so označeni vsi zahtevani elementi.  

Pri manjših promocijskih izdelkih se priporoča vsaj uporaba simbola Evropske unije in slogana 

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«. 

 



 
 

 

TV in radijske oddaje 

V kolikor je video prispevek na TV (oglasi, prispevki v obliki oddaj, serij…) ali radiu sofinanciran iz PRP 

se smiselno označi z elementi označevanja, ki so opredeljeni med elementi označevanja v 

nadaljevanju. 

V kolikor se upravičenci zgolj udeležijo oddaje na TV ali radiu, ki je namenjena predstavitvi  oz. 

promociji aktivnosti, ki je sofinancirana iz PRP 2014 – 2020, ali se objavi prispevek , ki ni sofinanciran 

iz PRP, se priporoča smiselno navedbo, da aktivnost sofinancirata Evropska unija iz Evropskega 

kmetijskega sklada za razvoj podeželja in RS v okviru Programa razvoja podeželja 2014 – 2020. 

 

Socialni/družbeni mediji 

Priporoča se, da se pri uporabi socialnih/družbenih medijev navede vir sofinanciranja aktivnosti, kot 

je navedeno med elementi označevanja.  

 

Elementi označevanja informacijskega in komunikacijskega gradiva : 

− simbol Evropske unije 

− obrazložitev vloge EU z izjavo: »Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira 

v podeželje« 

− logotip PRP 

− za aktivnosti, ki so sofinanciranje iz naslova ukrepa LEADER, se uporabi tudi logotip LEADER 

− simbol Republike Slovenije: zastava ali grb 

− v primeru obsežnejših tiskanih gradiv sklicevanje na organ, odgovoren za vsebino, in na organ 

upravljanja, določen za izvajanje pomoči iz EKSRP. 

 

Uporabi se lahko logotipe oz. simbole v barvni ali črno-beli različici.  

 

V kolikor je gradivo v tujih jezikih se lahko zahtevani elementi podajajo v uporabljenem jeziku: 

ANG: »TheEuropeanAgricutural Fund forRuralDevelopment: Europeinvesting in ruralareas«.  

NEM: »EuropäischerLandwirtschaftsfondsfür die Entwicklung des ländlichenRaums: 

HierinvestiertEuropa in die landlichenGebiete« 

 

 

PREDLOGI OZNAČEVANJA 

 

PREDLOGE PLAKATOV IN OZNAČEVALNIH TABEL 

Vse predloge označevanja so pripravljene v obliki za tisk, potreben je le vnos naziva aktivnosti.  

 

Predloge oz. primeri označevanja so objavljeni na spletni strani: https://www.program-

podezelja.si/sl/oznacevanje-aktivnosti  

 

 



 
OSTALO: 

 

Navodila so povzeta iz priročnika:Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki 

prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 - 2020 

https://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_2014-

2020/1_5_Ozna%C4%8Devanje_aktivnosti/2._sprememba_navodil_velja_od_11.11.2016.pdf 

 

 
Litija 7.3.2018 

 

 

Dodatne informacije dobite na: 

LAS Srce Slovenije, Jerebova ulica 14, 1270 Litija 

Elektronski naslov: las@razvoj.si 

Telefonska št.: 01 8962 713 

 

 


